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دليل للحاصلين على منح دراسية من الوكالة

أولا -مقدّمة
الغرض من هذا الدليل تزويد من حصل على منحة دراسية من منح الوكالةة الدوليةة للقا ةة الذريةة كالوكالةةعل ممتلومةا
-1
عن المسائل اإلدارية والمالية وشؤون السفر وإعداد التقارير المتتلقة مالمنح الدراسية التي وفرتها الوكالة .وينمغي للحاصةلين علةى
منح دراسية راءة هذا الدليل متناية والرجوع إليه متى نشأ أسئلة تتتلق ممسائل مثةل التأشةيرا والسةفر والمةنح الماليةة ومةا إلةى
ذلك من التالوا والتأمين واالستشفاء وإعداد التقارير.
-2

وينمغي توجيه جميع المراسال

المتتلقة مالمنحة الدراسية إلى الشتمة المعنية في الوكالة:
ُ
ش َعب الوكالة

شتمة أفريقيا
شتمة آسيا والمحيق الهادئ
شتمة أوروما
شتمة أمريكا الالتينيّة
العنوان البريدي
إدارة التتاون التقني
الوكالة الدولية للقا ة الذرية

التصال عن بعد

P.O. Box 100, 1400 Vienna

ر م الهاتف+43 1 1 2600 :
ر م الفاكس+43 1 26007 :
عنوان المريد اإللكتروني:

النمسا

Official.Mail@iaea.org

وينمغةةي توجيةةه المراسةةال التاديةةة إلةةى مسةةاعد شةةؤون إدارة المرنةةام المتنةةي .وينمغةةي أن تتنةةمن دائمةةا االسةةم الكامةةل
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للحاصل على المنحة والر م الرمزي للمنحة.
وتشكـّل المةنح الدراسةية التامتةة للوكالةة جةزءا ال يُجةزأ مةن تنفيةذ مشةروع مةن مشةاريع التتةاون التقنةي فةي أحةد مجةاال
-4
التنمية ذا األولوية التالية على الصتيد الوقني .فهي توفـ ّر إما تدريما عمليا موجّها ومن خةالل التمةل؛ أو تةدريما أكاديميةا قويةل
األمدل أو تزوّ د ممؤهال متخ صصة في اسةتخدام التقنيةا النوويةة فةي مجةال ذي صةلة .والغةرض األساسةي مةن المنحةة الدراسةية
التامتة للوكالة هو مساعدة الحاصلين عليها فةي تحسةين كفةاءتهم المهنيةة التةي تيسةر لهةم حةل المشةاكل التلميةة والتقنيةة ذا الصةلة
متنمية ملدانهم.
-5
خلص
فقق.

وتـُقدَّم المنح الدراسية التامتة للوكالة ل على التمومل من أجل تلقي التدريب في مؤسسة واحةدة فةي ملةد واحةد ال يةر .و ةد
الوكالة إلى أن الحاصلين على منح دراسية يتلقون تدريما أشةمل وأكمةل عنةدما يُركةـ ّزون جهةودهم فةي مكةان دراسةة واحةد

وعند تقديم قلب للحصول على منحة دراسية تامتةة للوكالةةل يوافقق المسقتفيدون مقن المقنح الدراسقية علقى العقودة إلقى
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مؤسساتهم الوطنية بعد استكمال تدريبهم وعلى التمل في مجال التقميقا النووية السلمية لمدة ال تقل عن سنتين.

ثانيا ا -الستعداد للمنحة الدراسية
القبول .يتلقى الحاصلون على منح دراسية تامتة للوكالةل إلى جانب هذا الدليلل خقةاب تتيةين يصةف المرنةام التةدريمي
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الذي أعد من أجلهمل والمنحة التدريمية التي سيحصلون عليهال مةع تحديةد موعةد مقتةرد لمةدء تةدريمهم .وتتلقةى السةلقا الحكوميةة
للحاصل على المنحة الدراسية كذلك هذه المتلوما ل ويتتين على ك ٍّل من المستفيد وحكومة ملده إ رار الموافقة على التتيين وعلةى
1
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ما يتصل مه من شروق .ولن تـ ُ َّتخذ الترتيما النهائية لمرنام المنحة الدراسية إال متد إخقار مساعد شؤون إدارة المرنام المتنةي
التامع للوكالة مقمول المنحة الدراسية.
الجوازات والتأشيرات .يكون الحاصلون على المنح الدراسية مسةؤولين عةن الحصةول علةى جةوازا سةفرهم وعلةى أي
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تأشيرا مقلومةل مما يشمل تأشيرا التمور إن ا تنى األمر ذلك .وتـُقدّم قلما الحصول على تأشيرة مل موعد المغادرة مو
قويل ألن النظر في هذه القلما كثيرا ما يستغرق عدة أساميع .وينمغيل في حالة مواجهة صتوما فيما يتتلق ممسألة تأشيرة كأو
تأشيرا ع المستفيد من المنحةل إخقار الجهة المنيفة فورال مع إعقاء ر م الجواز واالسم وتاريخ الميالدل على النحو الممةيّن فةي
جواز المستفيدل وتاريخ إصدار الجواز وتةاريخ انتهةاء صةالحيته وتةاريخ قلةب التأشةيرة .وسةتحاول الجهةة المنةيفة حينئةذ تتجيةل
عملية إصدار التأشيرة عمر نواتها أو نوا الملد المنيف.
ومةةن النةةروري أن تكةةون كتامةةة اسةةم الحاصةةل علةةى المنحةةة الدراسةةية متقامقةةة مةةع االسةةم الةةوارد فةةي الجةةواز مجميةةع
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المستندا  .وإال ستنشأ مشاكل في المتامال ل مثال عند الحصول على التأشيرة وتذكرة القائرة والمال .وعنةد تقةديم المسةتفيد قلمةا
للحصول على تأشيرة لتلقي التدريب أو الدراسة في ملد منيفل يجب أن يكون الجواز صالحا لمدة ال تقل عن عدة أشهر متد مةدة
المنحة الدراسية المتو تة.
وال تمنح الوكالة أي عالوا عن النفقا المتكمدة للحصول على الجواز والتأشيرة .علمةا مةأن حكومةا
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توافق على تحمّل هذه النفقا عندما تق ّر قلب الحصول على المنحة الدراسية.

الةدول األعنةاء

وفي حةال مواجهةة أي صةتومة عنةد الحصةول علةى تأشةيرة مسةمب تغقيةة التةأمين الصةحيل ينمغةي للحاصةل علةى منحةة
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دراسية إرسال رسالة إلكترونية على التنوان اإللكترونةي  TC-Cigna.Contact-Point@iaea.orgللحصةول علةى شقهادة تقأمين مةن
شركة سةيغنا إنترناشةونال هيلةي سيرفسةز  .Cigna International Health Services BVBAوسةتكون هةذه الشةهادة دلةيال علةى تمتةع
المستفيد متغقية تأمين صحي خالل فترة السفر والتدريب.
ويشجَّ ع المستفيدون من المنح الدراسية على أن يجتازوا منجاد الدورة التدريمية المتنونة "الترتيمـــا األمنيــــة األساسية
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في الميدان" ” “Basic Security in the Fieldو/أو"الترتيما األمنية المتقدمة في الميةدان" ” “Advanced Security in the Fieldمةل
الشروع فـي مرنامـــ المنحـــة الدراسيــةـة .ومالنسةمة لملةدان منةيفة متيّنةةل سةوف يكةون اسةتكمال الةدورتين المةذكورتين مقلومةا
وسةةةةيتم إمةةةةال الحاصـةةةةـلين علـةةةةـى مةةةةنح دراسةةةةية مةةةةذلك .وفيمةةةةا يلةةةةي الوصةةةةلة اإللكترونيةةةةة الخاصةةةةة مالةةةةدورتين التةةةةدريميتين:
.https://training.dss.un.org/courses/login/index.php

البلد المضيف .يشجَّ ع الحاصلون على منح دراسيةل مةل مغةادرة وقةنهمل علةى تتلُّةم أكمةر ةدر مةن المتلومةا عةن الملةد
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المنيف الذي سيدرَّ مون فيهل وعن جماركه وثقافته ومناخه ولوائح عملتهل وهلم جرا .ويوفـّر التديد مةن الملةدان متلومةا للةزوار
المحتملين .و د يكون من المُفيد قلب الحصول على متلوما من مكتب اإلعالم التام أو الشؤون الثقافية التةامع لسةفارة أو نصةلية
الملد الذي يُحتمل أن يستنيفهم.
المالبسُ .يشجّع المستفيدون من المنح الدراسةية علةى االسةتتداد مُسةمقا علةى أتةم وجةه ما تنةاء مالمةس تةـ ُناسب منةا الملةد
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المُنيف .فتدم الحصةول علةى مالمةس مالئمةة يمكةن أن يخلةق صةتوما فةي و ة الحةقل ألن المنحةة الماليةة التةي تةـ ُدفع فةي ملةد
الدراسة ليس مخصصة لتغقية مثل هذه النفقا اإلنافية.
التأخر في الوصول .يمكن أن يُسفر التأخر في الوصول عن عدة صةتوما  .فسةتتخذ المؤسسةة المنةيفة ترتيمةا خاصةة
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لقمول الحاصل على المنحة الدراسية ومساعدته على االستقرار والمدء في التدريب .ومن شأن التةأخر فةي الوصةول أن يهة ّدد مشةدة
سمتتها .ويجب على المستفيدين من المنح الدراسية مراعاة االحترام الواجب للمؤسسةا المنةيفة مةااللتزام مةالجزء الةذي يخصةهم
من االتفاقل مما يشمل التقيّد الصارم مموعد الوصول المتفق عليه .فأي إرجاء لموعد الوصول د يؤدي إلةى تكةاليف إنةافية كمثةل
دفع مملغ لتدم استخدام خدما اإل امة في الفنةدق أو دفةع رسةوم عةن إلغةاء هةذه الخةدما ل واختصةار مةدة المرنةام وتقلةي مملةغ
المنحة الماليةع.
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التقرير الطبي .إذا كان تاريخ التقرير القمي المقدم في اسةتمارة التتيةين يتتةدن سةنة و ة مغةادرة الحاصةل علةى المنحةة
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الدراسية وقنهل وجب عليه إجراء فح قمي مل موعد مدء مرنام المنحة الدراسية مشهر واحد أو ثالثة أشهر وإرسةال التقريةر
القمي إلى الوكالة مل المغادرة .وتتو ف المنحة الدراسية على استالم الوكالة التقريةر القمةي وتصةريحها مصةحته .كأنظةر المرفةق
الرامعع.
إرجاء المنحة الدراسية بسبب الحمل .يتتين على أي امرأة تتيّنها الوكالةة فةي إقةار منحةة دراسةية أن ُتخقةر الوكالةة مأنهةا
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ُ
ُ
حامل حالما تدرك ذلك .وفي حالة الحملل تشجع الحاصال على منح دراسية مشدّة على إرجاء المنحة كأنظر المرفق الثاليع.

ثالثا ا -العتبارات المالية
ثالثا ا -1-السفر
السققفر الققدولي بالطققا رة .يحصةةل المسةةتفيدون مةةن مةةنح دراسةةية خاصةةة مالوكالةةة علةةى تةةذكرة سةةفر مالقةةائرة فةةي الدرجةةة
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اال تصاديةل وذلك للسفر من ملدهم األم إلى المؤسسة التدريمية في الملد المُنيفل ثم للتودة إلى ملدهم .وتقدّم التذاكر إما من قرف
الوكالة أو المكتب المحلي التامع لمرنام األمم المتحدة اإلنمائي .ويمكن على أساس استثنائي تقديم منحة سفر ممملغ إجمالي مققةوع
للحاصل على منحة دراسية .ومع ذلكل تجدر اإلشارة إلى أنه عند استالم منحة سفر ممملغ إجمالي مققوعل سةيكون الحاصةل علةى
المنحة الدراسية مسؤوال عن جميع ترتيما السفرل مما في ذلك حاال التو فل فنال عن أي تكاليف متك َّمدة نتيجةة للتغييةرا فةي
المسارل أو اإللغاءل أو تأجيل التدريبل إلخ .ولذلك يوصى مأن يشتري الحاصل علةى المنحةة الدراسةية تةذكرة سةفر يمكةن اسةترداد
كامل يمتها وتكون املة للتحويل.
 -19ومتى صدر للحاصل على منحة دراسية تذكرة ذهاب وإياب أو تذكرة إيابل وجب عليه الشروع في سفر التودة مل انتهاء
تاريخ التذكرة .ويُرجى من المستفيد من المنحة الدراسية إمال الوكالةة فةورا إذا تتةذر سةفره فةي الو ة المحةدد مسةمب مشةاكل فةي
الحصول على تأشيرة .وفي حالة مدّد الوكالة فترة منحة دراسية إلى ما متد تاريخ صالحية تذكرة اإليابل ستص ُدر للمستفيد من
المنحة تذكرة مديلة مجانا .ولكن إذا تم تأجيل سفر المستفيد إلى ما متد تاريخ صالحية تذكرة القائرة ألسماب شخصيةل وجب عليةه
دفع التكاليف اإلنافية لتمديد تاريخ صالحية التذكرة.
السفر بالقطار/الحافلة :في حالة تفنيل الحاصل على منحة دراسية السفر مالققار/الحافلةل فستـ ُسدّد الوكالةة مملغةا يتةادل
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ثمن تذكرة السفر مالققار في الدرجةة الثانيةة أو ثمةن تةذكرة السةفر مالحافلةة حالمةا تحصةل علةى التةذاكر األصةلية المسةتخدمة ومتةد
الشروع في مرنام المنحة الدراسية.
السفر بالسيارة .يسترد الحاصلون على منح دراسيةل الذين يستخدمون سيارتهم الخاصة للقيام مأي سةفر دولةي أو داخلةي
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1
تموّ له الوكالة وتكون له صلة ممرامجهم التدريميةل تكاليف سفرهمل نمن الحةدود المتفةق عليهةال وفقةا للمتةدل الةذي تقمّقةه الوكالةة
عن أ صر قريق .ولكن هذا المملغ المسترد لن يتجاوز أمةدا تسةتيرة الةرحال القويلةة مالقةائرة فةي الدرجةة اال تصةادية وتسةتيرة
الرحال األ صر مالققةار فةي الدرجةة الثانيةة .وإذا اختةار المسةتفيدل ألسةماب شخصةيةل السةفر عمةر قريةق لةيس هةو أكثةر القةرق
الموصلة إلى المكان مماشرةل وجب عليه التكفةـ ّل مةدفع فةرق السةتر اإلنةافي .ولةن يةتم اسةترداد تكلفةة السةفر إال متةد الشةروع فةي
مرنام المنحة الدراسية .ولن يؤذن مالسفر مالسيارة الخاصة إال إذا لم تتجاوز مسافة السفر  500كم.
-22
التدريب.

السفر الداخلي .تتنمن المنحة المالية للحاصل على المنحة الدراسية تكاليف االنتقال يوميةا مةن دائةرة اإل امةة إلةى مو ةع

ثالثا ا -2-العالوات
معدلت المنحة المالية .يتلقى الحاصلون على منح دراسية إما من الوكالة أو مةن الحكومةة المنةيفة منحةة ماليةة لتغقيةة
-23
تكاليف متيشتهم .وهذه المنحة المالية ليس راتمال وإنما هي عالوة لتغقية مةا يتكمّةده المسةتفيد مةن نفقةا اإليةواء ووجمةا القتةام
1

الستر الحالي هو  0.25يورو للكيلومتر الواحد.
3
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والسفر الداخلي والنفقا الترنية أثناء فترة التةدريب .وتةـُدفع المنحةة الماليةة مالتملةة المحليةة .وتسةتند المنحةة الماليةة إلةى المتةدّل
الذي يحدده مرنام األمم المتحدة اإلنمائي لهذه المنحة مالنسمة لكل ملةد .ويتتمةد هةذا المتةدّل علةى تكةاليف اإليةواء ووجمةا القتةام
والتنقل الداخلي وسائر النفقا الترنية في الملد .ويكون مملةغ المنحةة الماليةة فةي الشةهر األول أعلةى مةن ممةالغ المةنح الماليةة فةي
الشهور الالحقة لتغقية تكاليف االستقرار.
العقالوة الخاصقة بالكتقب .يتنةمن متةدّل المنحةة الماليةة عةالوة شةهرية مخصصةة للكتةب .وتةـُستخدم هةذه التةالوة لشةراء
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الكتب والمنشورا التقنية واآلال الحاسمة واللوازم المتصلة ممجال التدريب.
عالوة تغطية التكاليف الطار ة .تتنمن المنحة المالية للشهر األول عةالوة لتغقيةة التكةاليف القارئةة تشةمل نفقةا النقةل
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من المقار وسيارا األجرة وما إلى ذلك من نفقةا السةفر عنةد الوصةول والمغةادرةل مثةل شةحن األدوا إلةى أرض الةوقن عنةد
نهاية مرنام المنحة الدراسية.
منشورات الوكالة .يجوز للحاصلين على منح دراسية قلب الحصول على عدد متقول من منشةورا الوكالةة فةي مجةال
-26
تدريمهم ستـ ُرسل إليهم مجانا أثناء التدريب .وستحدد الوكالة ما هو ’التدد المتقول‘ في كل حالة على حدة .ويجوز للمستفيدين أينا
أن يشتروا منصةف السةتر كميةا إنةافية مةن المنشةورا التةي تصةدرها الوكالةة .ويجةب أن تةـ ُقلب هةذه المنشةورا عمةر شةتمة
الوكالة ذا الصلةل على التنوان الوارد في القسم األول.
نفقات إعداد األطروحة .إذا تكمّد المستفيد من المنحة الدراسية نفقا مالية عن إعداد وتغليف أقروحة أو مقةال أو رسةالة
-27
أو أي ور ة أخرن يحتاجها الستكمال مرنام للحصول على شهادةل فسترد لةه الوكالةة النفقةا الفتليةة حتةى مملةغ ال يتجةاوز 750
يورول شريقة تقديم اإليصاال ذا الصلة كاألصلية وليس صورة منهةاع إلةى الوكالةة .ولةن تغقةى نفقةا ترجمةة األقروحةة وال
رسوم نشر صفحا منها في مجال علمية.
ويُنهةةى مش ةدّة الحاصةةلون علةةى مةةنح دراسةةية ع ةن إحنةةار أي فةةرد مةةن أفةةراد أسةةرتهم للمكةةوي مته ةم أثنةةاء فتةةرة المنحةةة
-28
الدراسية .علما مأن التديد من المؤسسا في مختلف الملدان التي تقمل الحاصلين على مةنح دراسةية تةـ ُتارض اسةتقمال األسةر ألنهةا
تفتقر إلى مرافق تكفل الظروف المتيشية المناسةمة .وفةي جميةع الحةاال ل يجةب علةى السةلقة المُنةيفة والمؤسسةة المُنةيفة إ ةرار
موافقتهما مل أن ُت َّتخذ ترتيما إلحنار أي فرد من أفراد األسرة.
وال تكفي المنحة المالية للحاصلين على منح دراسية إلعالة أفراد األسرة في الملد المُنيف .فإذا رافق المستفيد أفراد مةن
-29
أسرتهل وجب أن ُيق َّدم ما يُثم وجود أموال إنافية كافية لتغقية تكاليف سفرهم ومتيشةتهم وكةذلك تكةاليف التةأمين القمةي المحلةي
الخا مهم .فالمستفيد هو وحده الشخ الذي ستشمله موليصة التأمين القمي خالل فترة المنحة الدراسية .ولن تتحمل الوكالةة أي
مسؤولية عن المتالينل كما أنها لن تغقيهم نمن مخققها القمي .ولن يغطي التأمين الخاص بالمستفيد فتقرات تمديقد إمامتق فقي
البلد ال ُمضيف أو فترات انقطاع عن هذه اإلمامة كأنظر الفقرة  37والمرفق الثاني للحصول على مزيد من المتلوما ع.
ثالثا ا -3-الدفع
مل مغادرة الحاصلين على منح دراسية ممنتة أساميعل سوف يتل َّقةون تتليمةاتهم الخاصةة مالسةفر والةدفعل التةي سةتحتوي
-30
على التفاصيل المتتلقة مدفع المنحة المالية لك ٍّل منهم.
ويُتو ـّع من الحاصلين على المنح الدراسية الوفاء مااللتزاما التي تتهّدوا مها خالل كامل الفترة المخصصةة للتةدريب أو
-31
الدراسة .ويجب أن تـ ُر َّد أي مدفوعا زائدة نتيجة إنهاء هذه الفترة مل أوانها إلى الوكالة.
ثالثا ا -4-التوظيف والمنح التكميلية
ال يجوز للحاصلين على المنح الدراسةية مةول أي وظيفةة مةأجر أو أي منحةة تكميليةة أو منحةة دراسةية أو منحةة ماليةة أو
-32
منحة فخرية أثناء فترة استفادتهم من المنحة الدراسية التي توفرها الوكالة فةي الملةد المنةيف .وال ينقمةق هةذا التقييةد علةى الراتةب
التادي الذي تدفته للمستفيد حكومة ملده أو مؤسستهل والمتو ـ ّع أن يتقاناه أثناء فترة التدريب.
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رابعا ا -الوصول إلى البلد ال ُمضيف
اإلخطققار بالوصققول .علةةى الحاصةةلين علةةى مةةنح دراسةةية إخقةةار السةةلقة المنظةـ ّمة التامتةةة للملةةد المُنةةيف متةةاريخ وو ة
-33
وصةولهم مالنةمق .وعلةى المسةةتفيد إخقةار الوكالةةل ممجةرد وصةةوله إلةى المؤسسةة المُنةيفةل مالتةةاريخ الفتلةي للوصةول إلةى الملةةد
المنيف .وإذا تأخر إشتار الوكالة متاريخ وصول المستفيدل فقد تتأخر المدفوعا المقملة الخاصة مالمنحة الماليةة .وماإلنةافة إلةى
ذلكل د ال توفـ ّر شمكة التأمين الصحيل Cigna International Health Services BVBAل تأمينا صةحيا للمسةتفيد إذا لةم يُسةجّ ل تةاريخ
الوصول على نحو صحيح.
السكن .يـُنصح الحاصلون على منح دراسةية ماالتصةال مالسةلقا المنظةـمة فةي الملةد المنةيف أو المؤسسةة التةي توفةـ ّر
-34
التدريب للمساعدة في إيجاد سكن مناسب ومستر منخفض .وكل مسةتفيد مسةؤول عةن دفةع فةواتير إ امتةه فةي الفنةدق أو اإليجةار أو
فواتير الهاتفل وهلةم جةرا .وينمغةي أن تملَّةغ الوكالةة مةالتنوان المريةدي للمسةتفيد وممتلومةا عةن كيفيةة االتصةال مةه كالهةاتف و/أو
ّ
وتحي الوكالة المستفيدين مشدة على المقاء في السةكن الةذي
الفاكس و/أو المريد اإللكترونيع لتسهيل المراسال كأنظر الفقرة 35ع.
أعدّته الجهة المُنيفة وعدم تغيير عنوانهم .ويمكةن أن يةؤدي التةأخر فةي الوصةول إلةى فةرض رسةوم عةن اإللغةاء ةد تةـ ُخصم مةن
المنحة المالية .لذلك فالمستفيدون مدعوّ ونل في حالة إرجةاء الوصةولل إلةى إخقةار جهةة االتصةال التامتةة للملةد المنةيف والوكالةة
فورا.
-35

ويجوز للوكالة أن تساعد الحاصلين على منحة دراسية القادمين إلى فيينا على إيجاد سكن إذا قـ ُلب منها ذلك.

خامسا ا -فترة التدريب
تقديم التقارير إلى الوكالة .يتنمن المرفق األول الجدول الزمني لتقديم التقارير ونماذج التقارير .ويجب على الحاصلين
-36
علةةى مةةنح دراسةةيةل لةةدن الوصةةولل إخقةةار الوكالةةة فةةورا وتزويةةدها متنةةوانهم المريةةدي ومالتفاصةةيل المصةةرفية لحسةةامهم فةةي الملةةد
المنيفل إذا كان ذلك مناسما.
ويجب على المستفيدين من المنح الدراسية إرسال تقريرهم التقني األول إلى الوكالة في موعد ال يتجاوز شهرا واحدا متد
-37
مدء مرنام منحتهم الدراسية .وينمغي أن يتنمن التقريةر خقةة تدريميةة مفصّةلةل يقةوم المسةتفيد مةن المنحةة مإعةدادها مالتتةاون مةع
المشرف على تدريمه خالل فترة المنحة الدراسيةل مع التتليق على توافر ما يلزم من متدا ومرافةق يحتاجهةا التةدريب .وسةتتولى
الوكا لة متناية استتراض هذا التقرير للتأكةد مةن أن المرنةام التةدريمي يتوافةق مةع المرنةام الةذي اعتمدتةه الوكالةة عنةدما صةدر
المنحة .ومقلوب أينا إعداد تقارير مرحلية تقنيةةل فنةال عةن تقريةر نهةائي .ويجةب أن يو ةع المشةرف علةى التةدريب إلةى جانةب
تو يع المستفيد على التقرير التقني األول وأي تقارير مرحليةل ولكن ليس على التقرير النهائي .وستـُـقـيَّم جميع التقارير التقنيةةل إال
أنه لن يتم اإل رار إال مالتقريرين األول والنهائي.
التأمين الطبـِّي .توفـّر الوكالة على نفقتهةا الخاصةة تأمينةا قمةـيا لجميةع الحاصةلين علةى منحةة دراسةيةل مموجةب موليصةة
-38
متقودة مع شةركة سةيغنا إنترناشةيونال هيلةي سيرفسةز  .Cigna International Health Services BVBAومةن المفتةرض أن يغقةـّي
هذا التأمين متظم نفقا المستفيد القمية الشخصةية فةي حالةة و ةوع حةادي أو فةي حالةة المةرضل إال أنةه ل يغقةـي النفقةا القميةة
ألفراد أسرته .ووفقا ا لشروط بوليصة التأمين هقذه يجقب علقى المسقتفيدين أن يقدفعوا هقم شخصقيا ا فقواتيرهم الطبيقة ثقم يقق ّدموا
ا
مشققفوعة بإثبققات يفيققد بتسققديدها – إلققى شققركة سققيغنا إنترناشققيونال هيلققث سيرفسققز فققي بلجيكققا .وسةةتقوم
الفققواتير األصققلية
الشمكة متسديد ما دفتوه فورا .وفي حالة المرض وإدخال المريض إلى المستشفى مما يشةمل اإل امةة ليلةة واحةدة علةى األ ةلّل يمكةن
أن تتةةـفق شةركة سةةيغنا إنترناشةةيونال هيلةةي سيرفسةةز مةةع الجهةا التةةي تةةوفر الرعايةةة علةةى إرسةةال الفةةواتير إليهةةا مماشةةرة .ويجةةب
ّ
مخقةق التةأمين الصةحي
عدم إرسال الفواتير القميةة إلةى الوكالةة أو مواسةقتها .ويمكةن االقةالع علةى متلومةا مفصّةلة فةي دليةل
لمجموعة سيغنا  .Guide for Cigna Group Medical Insurance Schemeوترد نمن المرفق الثاني عينة الستمارة المقالمة القميةة
.Medical Claim Form
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المنح المالية خقالل فتقرة الستشقفاء .فةي حالةة دخةول الحاصةل علةى منحةة دراسةية المستشةفىل وإذا كانة الوكالةة هةي
-39
َّ
الجهة التي تدفع المنحة التدريميةل فإن المنحة المالية ستقل منسمة  ٪70من المملغ التاديل ألن المستشفى يوفـ ّر السرير والقتةام.
وال تـ ُقـلـ َّ المنحة المالية خالل األيام السمتة األولى من أي فترة استشفاء.
المسؤولية القانونية .الوكالة حائزة لموليصة تأمين إزاء المسؤولية المدنيةة .وتغقةـّي هةذه الموليصةة المسةؤولية القانونيةة
-40
التي يصمح المؤمـَّن عليه [الوكالة] ملزما مدفع ممالغ عنها فيما يتتلق مالمقالما التي تـُرفع ند المؤمَّن عليه للتتويض عةن فقةدان
ممتلكةةا أو عةةن أنةةرار تلحةةق مةةه أو عةةن إصةةاما جسةةدية أو أمةةراض كمميتةةة أو يةةر مميتةةةع تصةةيب أشخاصةةا مسةةمب تصةةرّ ف
ينقوي على إهمال أو خقأ أو تقصير من جانب المؤمـَّن عليهل أو من جانب أي شخ أو أشخا يكون مسؤوال عن تصرّ فاتهم
أو أخقائهم أو تقصيرهم .وماإلنافة إلةى ذلةكل تةن الموليصةة أينةا علةى مةنح تتةويض لتغقيةة مسةؤولية [الوكالةة] عةن تةدريب
التلماء في مختمرا الدول األعناءل مما في ذلك المسؤولية القانونية للمتدرمين.
نشر األوراق العلمية .من األهمية ممكان التتجيل منشر نتائ االستقصةاءا التلميةة أو المشةاريع اإلنمائيةة .وال نةرورة
-41
اللتماس موافقة الوكالة على نشر أي ور ة علمية هي حصيلة محي تم القيام مه أثناء الحصول على منحة دراسية خاصة مالوكالةة.
ولكن على المستفيدين أن يق ّروا في أورا هم مالدعم الذي دّمته لهم الوكالة فيما يتتلق مالمنحة الدراسيةل وأن ُيرسلوا إليها نسخة من
المقال المقموع للتلم.
اإلجازة .تـُقدّم الوكالة منحة دراسية لكي يقني المستفيد منها فترة تدريب مكثـ ّف في الخارج .وليس الغرض أن يُسةتخدم
-42
جزء من هذه المنحة لدعم فترة إجازة.
الجتماعات والزيارات التقنية .يجوز النظر فيها إذا كانة تنةدرج نةمن المرنةام الةذي أعدّتةه المؤسسةة المُنةيفة و ة
-43
القمةةول .ولكةةن األمةةوال المتتلقةةة مةةاأل راض الخاصةةة مثةةل حنةةور االجتماعةةا والنةةدوا والةةرحال والزيةةارا التفتيشةةية إلةةى
المؤسسا األخرنل هي أموال جد محدودة .وماإلنافة إلةى ذلةكل فةإن نةاء فتةرة متواصةلة مةن التةدريب أو المحةي فةي مؤسسةة
واحدة ال تتغير مسألة ُتتتـمر على وجه التموم أكثر الوسائل فتالية لتزويةد الحاصةلين علةى منحةة دراسةية مةالخمرا التةي تلةزمهم.
ير مرتقمة.
لذلك يُنهى المستفيدون عن التخقيق ألي رحال
وإذا ما تم الموافقة على الرحلةةل فستةـتحمل الوكالةة تكةاليف تةذكرة السةفر مالقةائرة فةي الدرجةة اال تصةاديةل أو تةذكرة
-44
السفر مالققار في الدرجة الثانية أو تكاليف الحافلة متد أن يقدم الحاصل على منحة دراسية خق سةير الرحلةة مالنةمق الةذي يحمةل
تو يته وتو يع المشةرف علةى تدريمةه إلةى جانةب تةذاكر السةفر المسةتخدمة كوإيصةاال التسةجيل فةي حالةة االجتماعةا الرسةميةع.
وسيحصل المستفيد من المنحة الدراسية كذلك على عةالوة إنةافية لتغقيةة تكةاليف المتيشةة اإلنةافية خةالل الرحلةة .ولةن تةـ ُستر ُّد
تكاليف الرحال التي لم توافةق عليهةا الوكالةة .ولةن تةتم الموافقةة علةى السةفر خةالل فتةرة المنحةة الدراسةية إلةى االجتماعةا التةي
تستدعي القيام مرحلة عمر المحيق أو قع مسافة قويلة جدا إلى إحدن القارا ل وذلك مسمب اعتمارا ذا صلة مالميزانية.
حالت تمديد فترة المنحة الدراسية .تمنح الوكالة المنح الدراسية مدة ترن أنها كافية لكي تغقةي متقلمةا التةدريب التةي
-45
يحتاجها المستفيد .ويتم التشديد على نرورة أن يستى الحاصلون على منحة دراسةية إلةى اسةتكمال مةرامجهم الدراسةية والتدريميةة
خالل الفترة المحةددة فةي خقةاب تتييةنهم .ويتحمّةل الحاصةل علةى منحةة دراسةية والمشةرف علةى تدريمةه مسةؤولية صةو مرنةام
تدريمي يمكن استكماله في الو المخص لذلك .وعدم استكمال التمل أو الدراسة خالل فترة المنحة الدراسية ال يُمرّ ر تمديد هذه
الفترة .ويجوز للحاصل على منحةة دراسةيةل فةي متةض حةاال اسةتثنائيةل أن يلةتمس تمديةد هةذه الفتةرة شةريقة أن يكةون مرنامجةه
الجاري يُم ّرر تمديد المنحة األصلية.
و مةةل التمةةاس تمديةةد هةةذه الفتةةرةل ينمغةةي ل لحاصةةل علةةى منحةةة دراسةةية أن يتأكةةد لةةدن السةةلقا المنةةيفة مةةن أن مإمكانةةه
-46
الحصول على تمديد لتأشيرته .ولن يجري النظر في قلما التمديد إال عند استيفاء الشروق التالية:
كأع

تقديم تقرير كأو تقاريرع المنحة الدراسية وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك؛
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كبع

أن يقدّم الحاصل على منحة دراسية قلةب التمديةد مةل انتهةاء فتةرة المنحةة الدراسةية األوليةة مثالثةة أشةهر علةى
األ ل كأو منتة أساميع في حالة المنح الدراسية القصيرة األجلعل وأن يُشفع القلب مما يمرر ذلك؛

كجع

أن يُرسل المشرف على تدريب الحاصل على منحة دراسية توصية إلى الوكالة مماشرة كوثيقة منفصلة؛

كدع

أن يرسل الحاصل على منحة دراسةية إخقةارا إلةى حكومةة ملةدهل يةذكر فيةه أنةه ةدّم قلمةا مالتمديةد وأن الوكالةة
ستحتاج إلى توصية من الحكومة؛

كهـع

موافقة الحكومة المُنيفة والحكومة التي ر ّ
شح الحاصل على منحة.

وسوف تتخذ الوكالة القرار النهائي وتـ ُخقر الحاصل على المنحة الدراسية مقرارها.

سادسا ا -العودة إلى الوطن
السفر إلى الوطن .يُزوّ د الحاصلون على منح دراسية متذكرة للسفر مالقائرة إلى الوقن في الدرجةة السةياحية أو الدرجةة
-48
اال تصةةةادية إذا لةةةةم يكونةةةوا ةةةةد حصةةةةلوا فةةةي المدايةةةةة علةةةةى تةةةذكرة ذهةةةةاب وإيةةةاب أو تةةةةذكرة إيةةةةاب .وال تةةةـ ُر ّد تكةةةةاليف السةةةةفر
مالققار/الحافلة/السةةيارة إال متةةد عةةودتهم إلةةى الةةوقن وعنةةد تقةةديم التةةذاكر األصةةلية المسةةتخدمة .ويتنةةمن المملةةغ األول مةةن المنحةةة
المالية عالوة لتغقية التكاليف القارئة كأنظر الفقرة 25ع تشمل النفقا النهائية كمما في ذلك شةحن األمتتةة الزائةدةع .ولةن يُقةدّم أي
مملغ إنافي لتغقية تكاليف إرسال األمتتة الزائدة إلى أرض الوقن.
وتماشيا مع االلتزام المتتهَّد مه في القلب األصلي للحصول على منحة دراسية مةن الوكالةةل يرجةى مةن الحاصةلين علةى
-49
منح دراسية التودة إلى وقنهم متد استكمال منحتهم الدراسيةل وتقميق ما اكتسموه من متةارف خةالل التةدريبل والتمةل فةي مجةال
التقميقا النووية السلمية لمدة ال تقل عن سنتين.
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دليل للحاصلين على منح دراسية من الوكالة

المرفق األول :تقديم الحاصلين على منح دراسية تقاريرهم إلى الوكالة
من النروري جدا أن يذكر الحاصلون على المنحة الدراسية اسمهم ور ةم المنحةة الدراسةية الرمةزي فةي جميةع التقةارير .وينبغقي
إرسال التقارير بالبريد اإللكتروني إذا أمكن ذلك.
اإلخطار بالوصول

فور الوصولل مع ذكر تاريخ الوصول الفتلي إلى الملد المُنيف.

المراسالت اإلدارية

في نةون أسةموعين مةن الوصةولل مةع ذكةر عنةوان المسةتفيد فةي الملةد المنةيفل وإذا
كان مدة المنحة الدراسية أقول من ثالثة أشهرل فيرجى منه ذكر اسم وعنةوان مصةرفه
ور م حسامه.

التقرير التقني األول

يُستكمل متد أرمتة أساميع من مدء التدريب أو الدراسة.

التقرير التقني لمنتصف الفترة

يُستكمل في منتصف فترة التدريب مالنسمة لجميع المنح الدراسية التي تتةراود مةدتها مةين
ثالثة وستة أشهر.

التقارير التقنية الفصلية

تـُستكمل كل ثالثة أشهر مالنسمة لجميع الحاصلين على منحة دراسية تدوم أكثةر مةن سةتة
أشهر.

التقرير التقني النها ي

يستكمله جميع الحاصلين على منحةة دراسةية فةي موعةد ال يتجةاوز شةهرين مةن اسةتكمال
التدريب أو الدراسة.

وتقتني المنح الدراسية التي تقل مدتها عن ثالثة أشهر إعداد التقريرين األول والنهائي فقةق .وتةرد أشةكال التقةارير التقنيةة محةدّدة
أدناه.
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دليل للحاصلين على منح دراسية من الوكالة

التقرير التقني األول
-1

اسم الحاصل على المنحة الدراسية:

انقر هنا إلدخال ن

.

-2

الرمم الرمزي للمنحة الدراسية:

انقر هنا إلدخال ن

.

-3

العنوان في البلد المـُضيف:

انقر هنا إلدخال ن

.

-4

تاريخ بدء التدريب:

انقر هنا إلدخال ن

.

-5

التاريخ المتومع لنتهاء التدريب:

انقر هنا إلدخال ن

.

-6

رمقققم مشقققروا التعقققاون التقنقققي التقققابع
للوكالة:

انقر هنا إلدخال ن

.

-7

اسم الجهة المنقاظرة لمشقروا التعقاون
التقني:

انقر هنا إلدخال ن

.

-8

السم والعنقوان الكامقل للمؤسسقة التقي
تم فيها التدريب:

انقر هنا إلدخال ن

.

-9

اسقققققم المشقققققرف علقققققى التقققققدريب فقققققي
المؤسسة التدريبية ومنصب :

انقر هنا إلدخال ن

.

 -11وصف تفصيلي (من  300إلى  500كلمة) للبرنامج التدريبي القذي وضقع المتقدرب بالتعقاون مقع المشقرف علقى
تدريب :
انقر هنا إلدخال ن

.

 -11ما مة بالمرافق والمعدات األساسية التي سيتسنى للمتقدرب اسقتخدامها خقالل تدريبق  .وإذا كانقت هنقاك مرافقق أو
معدات هامة يرى المتدرب أن مد يكون من المفيد الوصول إليها ولكن يبدو أنها غير ُمتاحة فقي مومقع التقدريب
ُيرجى ذكر ماهيتها وأهميتها لحتياجات التدريب وسبب عدم إتاحتها:
انقر هنا إلدخال ن

.

 -12وصف المستفيد لما يمكن أن يوفره ل البرنقامج التقدريبي القذي ُوضقع مقن أجلق مقن مهقارات وخبقرات يقتضقيها
مشروا التعاون التقني؛ أو إذا كانت المنحة الدراسية في إطقار مشقروا للتعقاون التقنقي متصقل بتنميقة المقوارد
البشرية ُيرجى تحديد كيف سيوفر البرنامج التدريبي المهارات والخبرات الالزمة فقي المؤسسقة األم التقي يعمقل
بها المستفيد إن انطبق األمر:
انقر هنا إلدخال ن

.

9
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التاريخ:

انقر هنا إلدخال ن

توميع الحاصل على المنحة الدراسية

.

توميع المشرف على المستفيد من المنحة الدراسية
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دليل للحاصلين على منح دراسية من الوكالة

التقرير التقني لمنتصف الفترة أو التقرير التقني الفصلي
-1

اسم الحاصل على المنحة الدراسية:

انقر هنا إلدخال ن

.

-2

الرمم الرمزي للمنحة الدراسية:

انقر هنا إلدخال ن

.

-3

العنوان في البلد المـُضيف:

انقر هنا إلدخال ن

.

-4

رمم مشروا التعاون التقني التابع
للوكالة:

انقر هنا إلدخال ن

.

-5

اسم الجهة المناظرة لمشروا
التعاون التقني:

انقر هنا إلدخال ن

.

-6

ُيرجى استعراض تقدّ م تدريب الحاصل على المنحة حتى اآلن :يتعين ذكر األنشطة الر يسية التي اض ُطلع بها
والمهارات الجديدة التي اك ُتس َبت (من  300إلى  500كلمة):

انقر هنا إلدخال ن
-7

يتعين ذكر أي تغييرات هامة (أنشطة أو تواريخ متغ ّيرة أو جديدة إلخ) حصلت في البرنامج التدريبي الذي
وضع المستفيد من المنحة الدراسية في البداية مع المشرف على تدريب  .تقديم تفسير ألي تغيير يتعلق
باألهداف التي ُوضعت لتدريب :

انقر هنا إلدخال ن
-8

.

ينبغي تقديم تقييم حتى وإن كان ّأوليا ا للتدريب الذي استكمل المتدرب حتى اآلنُ .يرجى التعليق بالتحديد على
مدى إسهام التدريب في إعداد المستفيد للمساهمة في مشروا التعاون التقني لدى عودت (أو في مؤسست إن
انطبق األمر):

انقر هنا إلدخال ن
-9

.

.

هل لديك أي تعليقات أخرى يود المستفيد أن يبديها لكي تنظر فيها الوكالة؟

انقر هنا إلدخال ن

.

ُيرجى من الحاصل على المنحة الدراسية والمشرف علي التوميع هنا وبيان التاريخ.
التاريخ:

انقر هنا إلدخال ن

.
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دليل للحاصلين على منح دراسية من الوكالة

توميع الحاصل على المنحة الدراسية

توميع المشرف على المستفيد من المنحة الدراسية
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التقرير التقني النها ي
-1

اسم الحاصل على المنحة الدراسية:

انقر هنا إلدخال ن

.

-2

الرمم الرمزي للمنحة الدراسية:

انقر هنا إلدخال ن

.

-3

العنوان في البلد المـُضيف:

انقر هنا إلدخال ن

.

-4

تاريخ بدء التدريب:

انقر هنا إلدخال ن

.

-5

تاريخ إتمام التدريب:

انقر هنا إلدخال ن

.

-6

رمم مشروا التعاون التقني التابع
للوكالة:

انقر هنا إلدخال ن

.

-7

اسم الجهة المناظرة لمشروا
التعاون التقني:

انقر هنا إلدخال ن

.

-8

اسم المؤسسة التي يجري فيها
التدريب وعنوانها بالكامل:

انقر هنا إلدخال ن

.

-9

يرجى وصف العناصر الر يسية للبرنامج التدريبي:

انقر هنا إلدخال ن

.

 -11يرجى وصف نتا ج التدريب ( 500كلمة أو أكثر حسب الرغبة) وأي أعمال بحثية تم الضطالا بها:
انقر هنا إلدخال ن

.

 -11إذا مام المتدرب خالل فترة تدريب بإصدار أي منشورات أو أعمال أو تقارير غير منشورة أو حصل على أي
درجات أو شهادات أو جوا ز ُيرجى ذكرها وتقديم نسخ منها:
انقر هنا إلدخال ن

.

 -12يرجى تقييم جودة التدريب الذي تلقاه المستفيد وأثره على مستقبل الوظيفي .إذا وفر هذا التدريب للمتدرب
مهارات ومدرات جديدة فكيف يتومع استغاللها في وطن األم؟
انقر هنا إلدخال ن

.

ُ -13يرجى من المستفيد التعليق بالتحديد على مدى إسهام التدريب في إعداده للمساهمة في مشروا التعاون التقني
(أو في مؤسست إن انطبق األمر):
انقر هنا إلدخال ن

.

 -14ما هو المنصب الذي يشغل المستفيد في الومت الحاضر؟ يـُرجى من المستفيد أن يصف بإيجاز المها ّم
والمسؤوليات التي يضطلع بها في الومت الحاضر.
انقر هنا إلدخال ن

.
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 -15من أجل تحسين إدارة برنامج الوكالة للمنح الدراسية سنكون شاكرين لو تقدّ م المستفيد بتعليقات ومقترحات
حول النقاط التالية:
’ ‘1مدى مالءمة المؤسـّسة المـُضيفة المختارة للتدريب:
انقر هنا إلدخال ن

.

’ ‘2مدى مالءمة برنامج التدريب المضطلع ب وجودة اإلرشادات التي تل ّقاها المستفيد:
انقر هنا إلدخال ن

.

’ ‘3جودة المرافق التي أتـيحت للمستفيد ومدى وفا ها بالمراد:
انقر هنا إلدخال ن

.

’ ‘4الترتيبات المعيشية:
انقر هنا إلدخال ن

.

’ ‘5المساعدة التي تل ّقاها المستفيد من الوكالة:
انقر هنا إلدخال ن

.

’ ‘6المساعدة التي تل ّقاها المستفيد من سلطات وطن و/أو من السلطات المـُضيفة:
انقر هنا إلدخال ن

.

’ ‘7تعليقات أخرى:
انقر هنا إلدخال ن

.

ُيرجى من الحاصل على المنحة الدراسية التوميع هنا وبيان التاريخ.

التاريخ :انقر هنا إلدخال ن

.

توميع الحاصل على المنحة الدراسية
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المرفق الثاني :استمارة المطالبة الطبية الخاصة بشركة سيغنا
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دليل للحاصلين على منح دراسية من الوكالة

المرفق الثالث :مذكرة إلى الحاصالت على منحة دراسية تابعة للوكالة
يتتين على أي امرأة تتيّنها الوكالة للتمل أو التدريب أن تـ ُخقر الوكالة مأنها حامل عندما تـ ُدرك ذلك.
و د اعتمد مجلس المحافظين التامع للوكالةة متةايير أمةان أساسةية دوليةة للو ايةة مةن اإلشةتاعا المؤيّنةة وألمةان المصةادر اإلشةتاعية.
وتـُتال المتايير مالتحديد ظروف تترض التامال مهنيا لإلشتاعا مالن على جملة أمور منهال أن التاملةة ينمغةي أن تةـ ُخقر جهةة
عملها مأنها حامل عندما تـ ُدرك ذلك مغية تغيير ظروف عملهةال إذا ا تنة النةرورة ذلةك .وال ُيتتمةر هةذا اإلخقةار سةمما السةتمتادها
عن التمل؛ وإنما ينمغي تكييف ظروف عملهال من حيي التترض المهنيل حرصا على أن تحظةى المنةغة التةي فةي مقنهةا أو جنينهةا
منفس المستون التالي من الحماية المقلوب ألفراد الجمهور.
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المرفق الرابع :التقرير الطبي
التقرير الطبي
تعليمات :يُستكمل التقرير من نسختين على يد مُمارس قمي مس ّجل متد أن يُجري فحوصا إكلينيكية ومختمرية د يقة؛ وال ينمغي
إدراج فح الصدر ماألشتة السينية إال في حالة النرورة اإلكلينيكية .وتحتفظ الوكالة الدولية للقا ة الذرية مالحق في أن تشترق
على مقدّم القلب الخنوع لمزيد من الفحوصا القمية مل أن يحصل على منحته الدراسية.
اسم مقدم القلب:
تاريخ الميالد كالسنة-الشهر-اليومع

☐ أنثى ☐ ذكر

القول كسمع:

الوزن ككغمع:

 -1إذا كان مُقدّم القلب خانتا للتالج خالل السنوا الثالي األخيرةل يُرجى وصف حالة المرض كاألمراضع وعالجه وونته
الراهن:

 -2ما هي األدوية التي يتناولها مقدّم القلب مانتظام وما سمب تناول ك ٍّل منها؟

 -3ما هو متدل نغق الدم القميتي لمُقدّم القلب؟

 -4هل يتمتع مُقدم القلب مصحة جيدة ويستقيع التمل مكامل قا ته؟

 -5هل مُقدم القلب في صحة جسدية وعقلية تسمح له متحمّل تدريب مكثـ ّف خارج وقنه؟

 -6هل يخلو مُقدم القلب من أي أمراض مُتدية ككالسل أو الرمد الحميميع يُمكن أن تشكـ ّل خقرا على مُقدم القلب وكذلك على من
ك مه خالل فترة تدريمه؟
يحت ُّ

 -7هل يتاني مقدم القلب من أي حالة قمية يمكن أن تستدعي عالجه خالل فترة تدريمه؟

 -8كإذا انقمق ذلكع هل هناك أي تشوها أشار إليها فح

الصدر ماألشتة السينية؟
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اسم القميب الذي أجرن الفح

التاريخ:

وعنوانه مالكامل كقماعة أو كتامة مأحرف وانحةع

تو يع وختم القميب الذي أجرن الفح
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