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مة -أولا   مقد ِّ

في   -1 كالوكالة   الذرية  ل طالة  الدولية  من منح الوكالة  منحة دراسللية  تزويد من حصللل ى م  الدليل  هذا  الغرض من 

التقارير  وبدىداد  بالسل ر  والمتع قة  والمالية  اددارية  ىن المسلالل  بمع ومات  التقني،  وينبغي ل حاصل ين ى م    إطار التعاون 

في   من الوكالة  تتع س بمسللالل  منح دراسللية  متم نشلل ت ئسللل ة  بعناية والرجوع إليه  الدليل  لراءة هذا  التقني  إطار التعاون 

التقارير  وإىداد  المستش يات  ودخول  والت مين  العالوات  ذلك من  وما إلم  المالية  والمنح  والس ر   مثل الت شيرات 

المعني -2 البرنامم  إلى مسالالاعد إدارة  المراسالالالت  توجيه جميع  الكامل  ، وينبوينبغي  ا امسللك  تتضللمن دالما غي ئن 

ورلك ال عالية  المنحة  بالوكالة:  ل حاصل ى م   وترد ئدناه بيانات امتصال العامة 

 

الوكالة  شُعَب 

ئفريقيا  شعبة 

الهادئ آسيا والمحيط   شعبة 

ئوروبا  شعبة 

ئمريكا الالتينية والكاريبي  شعبة 

 

البريدي عن بعد  العنوان   التصال 

Department of Technical Cooperation 

International Atomic Energy Agency 
PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

 + 43  1ك  2600  رلك الهاتف:
 + 43  1ك  26007  رلك ال اكس:

 Official.Mail@iaea.org  ىنوان البريد ادلكتروني:

 

في ئحد   -3 التقني  مشللارين التعاون  من تن يذ مشللروع من  جزءاا م يفجزئ  ل وكالة  التابعة  الدراسللية  المنح  ل  وتشللكللللللل 

الوطني  الصلللعيد  األولوية العالية ى م  التنمية ذات  خالل العمل   مجامت  ا ومن  موج ها ا  ا ىم يا ر إما تدريبا توفلللللللل  ئو    فهي 

ا ئكاديمياا طويل األمد، د ب  تدريبا النووية في مجال ذ  صلل ة ئو تزو  التقنيات  متخصللصللة في اسللتخداك  والغرض    مؤهالت 

حل   تيسلر لهك  التي  المهنية  ك اءتهك  في تحسلين  الحاصل ين ى يها  هو مسلاىدة  ل وكالة  التابعة  الدراسلية  من المنحة  األسلاسلي 

الص ة بتنمية ب دانهك  ذات  والتقنية  الع مية   المشاكل 

ال -4 الدراسلية  المنح  قدَّك  م وتللللللف واحد  في ب د  في مؤسلسلة واحدة  التدريب  ت قي  من ئجل  العموك،  ل وكالة، ى م  تابعة 

في    غير  جهودهك  زون  وئكمل ىندما يفركلللللل  ا ئشمل  تدريبا يت قون  منح دراسية  ى م  ئن الحاص ين  إلم  الوكالة  خ صت  ولد 

فقط  واحد  دراسة   مكان 

الوكالة،   -5 من  دراسية  منحة  ل حصول ى م  بط ب  التقدُّك  على العودة  وىند  الدراسية  على المنح  الحاصلون  يوافق 

ومواصاللة عملهم لديها اسالتكمال تدريبهم  بعد  م تقل    إلى مؤسالسالاتهم الوطنية  لمدة  النووية السل مية  مجال التطبيقات  في 

سنتين   ىن 

  

mailto:Official.Mail@iaea.org
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 الستعداد للمنحة الدراسية  -ثانياا 

تعيين يصللللف    القبول -6 خطاب  التقني  إطار التعاون  الوكالة في  من  مقدمة  منح دراسللللية  ى م  يت قم الحاصلللل ون 

مقتر  لبدء   موىد  من تحديد  ى يها،  التي سلللليحصلللل ون  الدراسللللية  المنحة  وليمة  من ئج هك،  ئىد  الذ   التدريبي  البرنامج 

الدراسلية  تدريبهك  المنحة  ل حاصلل ى م  الحكومية  السل طات  كل ٍّ من الحاصللل    وتت قم  ويجب ى م  هذه المع ومات،  كذلك 

شلللروط  ما يتصلللل به من  وى م  ى م التعيين  الموافقة  ب ده إلرار  وحكومة  المنحة  النهالية    ى م  الترتيبات  ذر  تَّخر ولن تللللللللف

الدراسللية بقبول المنحة  التابن ل وكالة  البرنامج المعني  إدارة  مسللاىد  إم بعد إخطار  الدراسللية  حالة     لبرنامج المنحة  وفي 

المقدمة   المنحة  آخر، ستخضن  لديها لسبب  ئو تولف ىم ه  الوطنية  من وظي ته لدى مؤسسته  المنحة  الحاصل ى م  استقالة 

 له لإللغاء/ال سخ/السحب   

والتأشالاليرات -7 سلل رهك     الجوازات  جوازات  ىن الحصللول ى م  مسللؤولين  الدراسللية  المنح  الحاصلل ون ى م  يكون 

ب مط وبة،  ئ  ت شيرات  األمر ذلك وى م  إن التضم  العبور  ت شيرة لبل    ما يشمل ت شيرات  الحصول ى م  ط بات  قد ك  وتللللف

ملا يسلللللتغر. ىلدة ئسلللللابين  كثيراا  هلذه الط بلات  في  بوللت طويلل ألن النظر  المغلادرة  حلاللة مواجهلة    موىلد  في  وينبغي، 

الجه إخطار  المنحة،  من  المسللت يد  بمسلل لة ت شلليرة كئو ت شلليرات   إىطاء رلك  صللعوبات فيما يتع س  فوراا، من  المضللي ة  ة 

وتاريخ انتهاء صللالحيته   الجواز  وتاريخ إصللدار  المسللت يد،  في جواز  المبي ن  النحو  وتاريخ الميالد، ى م  وامسللك  الجواز 

الت شللليرة  الب د    وتاريخ ط ب  إصلللدار الت شللليرة ىبر لنواتها ئو لنوات  حينلذل تعجيل ىم ية  المضلللي ة  وسلللتحاول الجهة 

 المضيف 

منصللة    ومن -8 في صلل حته في  المنحة  الحاصللل ى م  اسللك  ئن يفكتب  نحو صللحيح وبن س   InTouch+المهك  ى م 

ومن المهك   جواز السل ر،  بها في  المكتوب  املتضلاء الطريقة  حسلب  األخرى  المع ومات  جمين  ا تحدي   وإم سلتنشل    ئيضلا

وتذكرة الطالرة والمال  الت شيرة  مثالا ىند الحصول ى م  المعامالت،  في  ا ل حصول ى م    مشاكل  ط با المست يد  وىند تقديك 

ا لمدة م تقل ىن ى صللالحا الجواز  ئن يكون  في ب د مضلليف، يجب  ئو الدراسللة  التدريب  بعد مدة  ت شلليرة لت قي  دة ئشللهر 

المتولعة  الدراسية   المنحة 

والت شللليرة  -9 الجواز  ى م  ل حصلللول  المتكبدة  ئ  ىالوات ىن الن قات  الوكالة  الدول    وم تمنح  ا ب ن حكومات  ى ما

الدراسية  المنحة  الحصول ى م  هذه الن قات ىندما تقر  ط ب  تحم ل   األىضاء توافس ى م 

كان إثبات تغطية الت م -10 ئن يرسللل الحاصللل ى م  وفي حال  الت شلليرة، ينبغي  ل حصللول ى م  ا  مط وبا الصللحي  ين 

ل حصلول ى م   التابن ل وكالة  البرنامج المعني  إدارة  مسلاىد  إلم  بالبريد ادلكتروني  رسلالة  شلركة    شالهادة تأمينالمنحة  من 

تمت    Cigna International Health Services BVBAك  سلليغنا دليالا ى م  هذه الشللهادة  المنحة  وسللتكون  ن الحاصللل ى م 

والتدريب  خالل فترة الس ر   بتغطية ت مين صحي 

إتماك   -11 ى م  الدراسلية  المنح  من  المسلت يدون  "ويفشلجَّن  المعنونة    بنجا  لبل بدء تدريبهك  "  BSAFEالدورة التدريبية 

ا وسليتك   مزما الدورة المذكورة  سلوف يكون اسلتكمال  المضلي ة،  بعض الب دان  دراسلية  وفي حالة  منح  إبالغ الحاصل ين ى م 

التدريبية:  بذلك    /https://training.dss.un.org  وفيما ي ي رابط الدورة 

المضاليف -12 ىن     البلد  لدر من المع ومات  تع ُّك ئكبر  لبل مغادرة وطنهك، ى م  دراسلية،  منح  يشلجَّن الحاصل ون ى م 

ال جرا   الب د  وه ك  وثقافته ومناخه ولوالح ىم ته،  فيه، وىن جماركه  بون  سلليدرَّ من الب دان مضلليف الذ   ر العديد    ويوفللللللل 

ل زوار المحتم ين  ئو الشلللللؤون    مع ومات  العاك  ادىالك  مكتب  من  مع ومات  الحصلللللول ى م  ط ب  من المف يد  يكون  ولد 

ئن   يفحتمل  الذ   التابن لس ارة ئو لنص ية الب د   يستضي هك الثقافية 

https://intouchplus.iaea.org/ITP/faces/main.jsf
https://intouchplus.iaea.org/ITP/faces/main.jsf
https://training.dss.un.org/
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بالتناء مالبس تفناسلب منا      المالبس -13 ئتك وجه  ا ى م  سلبقا مف امسلتعداد  ى م  الدراسلية  المنح  من  المسلت يدون  يفشلجَّن 

المضللليف  المالية التي    الب د  محس، ألن المنحة  صلللعوبات في ولت  ئن يخ س  الحصلللول ى م مالبس ماللمة يمكن  فعدك 

مخصصة لتغ ليست  الدراسة  في ب د  ادضافية تلفدفن  هذه الن قات   طية مثل 

في الوصول -14 الوصول ىن ىدة صعوبات    التأخر  الت خر في  ئن يفس ر  ترتيبات    يمكن  المضي ة  المؤسسة  فستتخذ 

في التدريب  والبدء  امسلللتقرار  ومسلللاىدته ى م  الدراسلللية  المنحة  في    خاصلللة لقبول الحاصلللل ى م  الت خر  ومن شللل ن 

بشدة   يهد د  المضي ة    سمعتها الوصول ئن  ل مؤسسات  الواجب  مراىاة امحتراك  الدراسية  المنح  من  ويجب ى م المست يدين 

الوصلللول المت س ى يه  الصلللارك بموىد  امت ا.، بما يشلللمل التقي د  يخصلللهك من  ف   إرجاء لموىد    باملتزاك بالجزء الذ  

خدما اسللتخداك  مب د لعدك  دفن  تكاليف إضللافية كمثل  يؤد  إلم  إلغاء  الوصللول لد  رسللوك ىن  ئو دفن  ال ند.  ادلامة في  ت 

المالية   وتق يص مب د المنحة  واختصار مدة البرنامج   هذه الخدمات، 

الطبية -15 الشالهادة  ئن     اسالتمارة  حالة صلحية جيدة، ى م  في  المنحة  تقديك شلهادة طبية ت يد ب نَّ الحاصلل ى م  يجب 

وئم يعو مولَّعة من طبيب مسلجَّل  الدراسلية،  تكون هذه الشلهادة  لبل تاريخ بدء المنحة  ئكثر من ئربعة ئشلهر  تاريخها إلم  د 

تتجاوز ئىمارهك   الذين  ل منح  حين  المرشللَّ ئو فيما يخصُّ جمين  واحداا،  تتجاوز شللهراا  كانت مدة المنحة  ا    65وذلك إذا  ىاما

مدة ال عالية  لبل فترة ت  بصلرف النظر ىن  ل حص طبي  المنحة  الحاصلل ى م  ئن يخضلن  واحد  وينبغي  تراو  بين شلهر 

التابن ل وكالة  البرنامج المعني  إدارة  الطبية لمسلاىد  يرسلل الشلهادة  وئن  الدراسلية،  بدء المنحة  من  ويتولف    وثالثة ئشلهر 

بصحتها كانظر المرفس   وإلرارها  الطبية  الشهادة  استالك الوكالة  ى م  الدراسية  المنحة     4تقديك 

المهني -16 التعرض  المهني  في     اسالالالالالتمارة سالالالالالوابق  ض  إمكانية التعرُّ تنطو  ى م  الدراسلللللية  المنحة  حال كانت 

مسلاىد   ويرسل ها إلم  ض المهني  التعرُّ اسلتمارة سلوابس  ئن يسلتكمل  الدراسلية  المنحة  الحاصلل ى م  من  لإلشلعاع، يفط ب 

المرفس   كانظر  بادرشادات المبيَّنة  املتزاك الدليس  ل وكالة، من  التابن  المعني  لد مضم      5إدارة البرنامج  ئم يكون  وينبغي 

في تاريخ بدء ال عالية  ئشهر  ستة  هذه امستمارة ئكثر من  في الولت    ى م  الدراسية  المنحة  الحاصل ى م  الوكالة  لد  وستزو 

ئثناء فترة المنحة  المهني  رصد التعرض  من ئجل  بجهاز لقياس الجرىات   المناسب 

في حالة ا  -17 التصالالال  المسالالتفيد وجهة  تحديد  دراسللية     لطوارئاسالالتمارة  منح  الحاصلل ين ى م  من جمين  يفط ب 

إدارة   مسلاىد  إلم  وتولين ت ك امسلتمارة وإرسلالها  الطوارئ،  امتصلال في حالة  وجهة  المسلت يد  اسلتمارة تحديد  اسلتكمال 

المرفس   المغادرة كانظر  ل وكالة لبل  التابن  المعني     6البرنامج 

الحمل -18 بسالالالبب  الدراسالالالية  المنحة  تفخطر     إرجاء  دراسلللية ئن  في إطار منحة  امرئة تعي نها الوكالة  ئ   يتعين ى م 

حالما تفدرك ذلك  ب نها حامل  إرجاء المنحة    الوكالة  بشللد ة ى م  منح دراسللية  الحاصللالت ى م  تفشللجن  حالة الحمل،  وفي 

الثال    نظراك  المرفس 

 

 العتبارات المالية  -ثالثاا 

 السفر -1-ثالثاا 

بالطائرة السالالفر   -19 تذكرة سلل ر بالطالرة في     الدولي  خاصللة بالوكالة ى م  دراسللية  من منح  يحصللل المسللت يدون 

ب دهك  إلم  ضلليف، ثك ل عودة  المف في الب د  التدريبية  المؤسللسللة  األك إلم  من ب دهك  ل سلل ر  املتصللادية، وذلك  وتقد ك    الدرجة 

التابن لبرنام المح ي  إما من طرف الوكالة ئو المكتب  ادنمالي التذاكر  األمك المتحدة  تقديك    ج  اسلتثنالي  ئسلاس  ويمكن ى م 

منحة دراسلية  ل حاصلل ى م  مقطوع  إجمالي  سل ر بمب د  سل ر    منحة  منحة  ئنه ىند اسلتالك  ادشلارة إلم  ومن ذلك، تجدر 

ذلك حام بما في  ترتيبات السلل ر،  جمين  مسللؤوما ىن  الدراسللية  المنحة  الحاصللل ى م  سلليكون  مقطوع،  إجمالي  ت  بمب د 
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فضلللالا  إلخ    التولف،  ئو ت جيل التدريب،  الطيران،  ئو إلغاء رحالت  في المسلللار،  ئ  تكاليف متكبَّدة نتيجةا ل تغييرات  ىن 

لاب ة ل تحويل  ولذلك كامل ليمتها وتكون  استرداد  تذكرة س ر يمكن  الدراسية  المنحة   يوصم ب ن يشتر  الحاصل ى م 

ت -20 منحة دراسللية  ل حاصللل ى م  سلل ر  ومتم صللدرت  في  وإياب ئو تذكرة إياب، وجب ى يه الشللروع  ذكرة ذهاب 

لبل انتهاء تاريخ التذكرة  تعذر سلل ره في الولت    العودة  فوراا إذا  إبالغ الوكالة  الدراسللية  المنحة  من  من المسللت يد  ويفرجم 

ت شليرة  الحصلول ى م  مشلاكل في  بسلبب  ما ب المحدد  إلم  فترة منحة دراسلية  الوكالة  حالة مد دت  عد تاريخ صلالحية وفي 

ا  مجانا تذكرة بدي ة  المنحة  من  ل مسلللت يد  إلم ما بعد تاريخ    تذكرة ادياب، سلللترصلللدفر  تك ت جيل سللل ر المسلللت يد  إذا  ولكن 

تاريخ صالحية التذكرة  ادضافية لتمديد  دفن التكاليف  وجب ى يه   صالحية تذكرة الطالرة ألسباب شخصية، 

ثمن  في     السالالفر بالقطارلالحافلة -21 له الوكالة  فسللتردُّ  بالقطار/الحاف ة،  السلل ر  المنحة  حالة ت ضلليل الحاصللل ى م 

التذاكر   ال اتورة وصلللورة إلكترونية من  بعد تقديك  بالحاف ة  الثانية ئو ثمن تذكرة السللل ر  بالقطار في الدرجة  تذكرة السللل ر 

الدراسية  بدء برنامج المنحة  ىقب   المستخدمة 

ا   السالفر بالساليارة  -22 ب   سل ر دولي  يسلترد  الخاصلة ل قياك  سليارتهك  يسلتخدمون  الذين  منح دراسلية،  لحاصل ون ى م 

ا ل معدل   ى يها، وفقا المت س  ضلللمن الحدود  تكاليف سللل رهك،  التدريبية،  وتكون له صللل ة ببرامجهك  له الوكالة  تمو  ئو داخ ي 

تطب قه الوكالة ئلصللر طريس   1الذ   لن يتجاوز ئبد  ىن  المسللترد  المب د  بالطالرة في  ولكن هذا  الطوي ة  تسللعيرة الرحالت  اا 

الثانية  الدرجة  األلصلر بالقطار في  املتصلادية وتسلعيرة الرحالت  ألسلباب شلخصلية، السل ر    الدرجة  المسلت يد،  وإذا اختار 

ئن   ادضلافي، وى يه  فر. السلعر  بدفن  مباشلرةا، وجب ى يه التك ُّل  المكان  الموصل ة إلم  الطر.  ىبر طريس ليس هو ئكثر 

حالة كهذه يتذ م تنطبس في  لد  الصللحي  تغطية الت مين  السلل ر    كر ئن  تك  ة  في برنامج    إم بعدولن يتك اسللترداد  الشللروع 

الدراسلية  لك تتجاوز مسلافة السل ر    المنحة  بالسليارات الخاصلة إم إذا  يؤذرنر بالسل ر  في اتجاه واحد   500ولن  حال    كك  كفي 

بسلليارته الخا دراسللية  منحة  ئ   سلل ر الحاصللل ى م  ت قي  منح دراسللية  انخرين ى م  الحاصلل ين  ٍّ من  صللة، فال يحسُّ أل  

وم تفردُّ التكاليف إم لمالك السيارة    تعويض ىن الس ر  

الوطني -23 ي زك     السالالفر على المسالالتوو  ئخرى  في ئماكن  التدريب  تنطو  ى م  منح دراسللية  ل حاصلل ين ى م  يحسُّ 

تكال استرداد  ب دانهك  ا امنتقال إليها داخل  ا وإيابا ذهابا  يف الس ر 

 العالوات -2-ثالثاا 

المالية -24 المنح  مالية     معدلت  منحة  المضللي ة  الحكومة  ئو من  إما من الوكالة  دراسللية  منح  الحاصلل ون ى م  يت قم 

تكاليف معيشللتهك  من ن قات    لتغطية  ما يتكبَّده المسللت يد  ا، وإنما هي ىالوة لتغطية  راتبا ليسللت  المالية  اديواء  وهذه المنحة 

ئثنلاء فترة التلدريلب  العرضللللليلة  والن قلات  اللداخ يلة  والتنقالت  الطعلاك  المح يلة    ووجبلات  بلالعم لة  الملاليلة  المنحلة    وللد تلفدفن 

ب د  بالنسللللبة لكل  المنحة  ادنمالي لهذه  المتحدة  برنامج األمك  يحدده  الذ   المعد ل  إلم  المالية  المنحة  ويعتمد هذا    وتسللللتند 

تكاليف اد ى م  في الب د المعد ل  ضية  العررر وسالر الن قات  الداخ ي  والتنقل  المالية    يواء ووجبات الطعاك  مب د المنحة  ويكون 

من المطار   ون قات النقل  تكاليف امسلللتقرار  لتغطية  الالحقة  في الشلللهور  المالية  مبالد المنح  من  األول ئى م  في الشلللهر 

ىند الوصلول ن قات السل ر  ذلك من  األجرة وما إلم  الوطن ىند نهاية    وسليارات  إلم  المواد  ذلك شلحن  كبما في  والمغادرة 

الدراسية    برنامج المنحة 

الكتب -25 الميداني     نفقات  الالزمة ل تدريب  التقنية  والمنشللورات  والمواد  بالكتب األكاديمية  المتصلل ة  الن قات  تفغطَّم 

الشهرية  المالية  المنحة  من معدل  الدراسية  المنحة     ل حاصل ى م 
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الوكالة -26 الوكالة     منشالورات  من منشلورات  معقول  الحصلول ى م ىدد  منح دراسلية ط ب  يجوز ل حاصل ين ى م 

ئثناء التدريب  ا  مجانا لتفرسلللللل إليهك  مجال تدريبهك  حدة    في  كل حالة ى م  في  المعقولك  دالعدد  ما هو  الوكالة    وسلللللتحدد 

إضلافية م كميات  يشلتروا بنصلف السلعر  ا ئن  ئيضلا تصلدرها الوكالة ويجوز ل مسلت يدين  التي  وينبغي توجيه    ن المنشلورات 

ل حاصلل   الكامل  ا امسلك  تتضلمن دالما وينبغي ئن  المعني،  إدارة البرامج  مسلاىد  إلم  هذه المنشلورات  الحصلول ى م  ط بات 

ال عالية  ورلك  المنحة   ى م 

األطروحة -27 إعداد  مالية ىن   نفقات  ن قات  الدراسلية  المنحة  من  تكب د المسلت يد  ئو مقال    إذا  وتغ يف ئطروحة  إىداد 

حتم مب د   ال ع ية  له الوكالة الن قات  فسترد  شهادة،  مستكمال برنامج ل حصول ى م  يحتاجها  ئو رسالة ئو ئ  ورلة ئخرى 

الوكالة   750يتجاوز   م وليس صورة منها  إلم  الص ة كاألص ية  اديصامت ذات  ن قات    يورو، شريطة تقديك  تغطم  ولن 

األطروح  منها في مجالت ى مية ترجمة   ة وم رسوك نشر ص حات 

ئثناء فترة المنحة   -28 معهك  ل مكو   ئسرتهك  ئفراد  إحضار ئ  فرد من  دراسية ىن  منح  الحاص ون ى م  ويفنهم بشد ة 

ض اسلتقبال    الدراسلية  عارل دراسلية تللللللف منح  التي تقبل الحاصل ين ى م  الب دان  في مخت ف  من المؤسلسلات  ا ب ن العديد  ى ما

المناسلللبة األسللل الظروف المعيشلللية  تك ل  ضلللي ة    ر ألنها ت تقر إلم مرافس  المف السللل طة  يجب ى م  الحامت،  وفي جمين 

األسرة  ئفراد  ترتيبات دحضار ئ  فرد من  ذر  تفتَّخر لبل ئن  إلرار موافقتهما  ضي ة  المف  والمؤسسة 

األسل -29 دىالة ئفراد  دراسلية  منح  ل حاصل ين ى م  المالية  المنحة  ضليف وم تك ي  المف الب د  هو وحده    رة في  فالمسلت يد 

الدراسلية  خالل فترة المنحة  الطبي  بوليصلة الت مين  سلتشلم ه  الذ   ئ  مسلؤولية ىن المعالين،    الشلخص  الوكالة  وم تتحمل 

الطبي  ضللمن مخططها  تغطيهك  كما ئنها لن  هك،  فيما يخصللُّ مالي  ئ َّ دىك  الت مين    وم تقد لك  يغطي  د  ولن  الخاص بالمسالالتفي

ااجازات أو لقضالاء  ألسالباب خاصالة  المضاليف  البلد  إقامته في  لالطالع ى م   2رفس  والم 38كانظر ال قرة     في حال تمديد 

الصللدد   في هذا  المع ومات  في  مزيد من  المنحة  فيها الحاصللل ى م  ئ  حالة يرغب  ألسالالباب ل وتخضللن  التدريب  قطع 

والوكالة  يمكن تالفيها المنحة،  المضي ة ل حاصل ى م  والمؤسسة  الوطنية  والمؤسسة  ة،  المرشح ل الحكومة    لموافقة 

 الدفع -3-ثالثاا 

التي   -30 الخاصلة بالسل ر والدفن،  تع يماتهك  ببضلعة ئسلابين، سلوف يت قَّون  منح دراسلية  لبل مغادرة الحاصل ين ى م 

منهك  دفعها لكل ٍّ  وطريقة  المالية  بقيمة المنحة  الت اصيل المتع قة   ستحتو  ى م 

ال ترة المخصلصلة   -31 بها خالل كامل  التي تعه دوا  الوفاء باملتزامات  الدراسلية  المنح  من الحاصل ين ى م  ن  ويفتوللللللل 

ئو الدراسة  إلم الوكالة   ل تدريب  زالدة نتيجة إنهاء هذه ال ترة لبل ئوانها  ئ  مدفوىات  دَّ  ئن تلفرر  ويجب 

 التوظيف والمنح التكميلية  -4-ثالثاا 

ئو منحة  م يجوز ل حاصللل  -32 دراسلللية  ئو منحة  تكمي ية  لبول ئ  وظي ة ب جر ئو ئ  منحة  الدراسلللية  المنح  ين ى م 

المضللليف  الب د  في  توفرها الوكالة  التي  الدراسلللية  من المنحة  فخرية ئثناء فترة اسلللت ادتهك  وم ينطبس هذا    مالية ئو منحة 

ب ده ئو مؤ حكومة  ل مست يد  تدفعه  الذ   العاد   الراتب  ئن يتقاضاه ئثناء فترة التدريب التقييد ى م  والمتولل ن   سسته، 

 

 الوصول إلى البلد الُمضيف -رابعاا 

بالوصالالالول -33 ضللليف     ااخطار  المف ل ب د  التابعة  مة  المنظلللللللل  إخطار السللل طة  دراسلللية  منح  الحاصللل ين ى م  ى م 

بالضللللبط  وولت بتاريخ المؤسللللسللللة    وصللللولهك  وصللللوله إلم  بمجرد  الوكالة،  إخطار  المسللللت يد  ضللللي ة،  وى م  المف

المضللللليف  ال ع ي بلالتلاريخ الب لد  فقلد تتل خر    ل وصلللللول إلم  الوكلاللة بتلاريخ وصلللللول المسلللللت يلد،  تل خر إشلللللعلار  وإذا 
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بالمنحة المالية  المدفوىات الخاصللة  ا   المقب ة  سلليغن ئ  شللركة  الت مين الصللحي،  ذلك، لد م توفر شللركة    وبادضللافة إلم 

(Cigna International Health Services BVBA) نحو صحيح تاريخ الوصول ى م  لك يفسج ل  إذا  ا ل مست يد   ، ت ميناا صحيا

التي     السكن -34 المضيف ئو المؤسسة  في الب د  مة  المنظللل ل بامتصال بالس طات  منح دراسية  نصح الحاص ون ى م  يلللف

وبسعر منخ ض  مناسب  سكن  في إيجاد  ل مساىدة  ر التدريب  مسؤول    توفللللل  ال ند.  وكل مست يد  فواتير إلامته في  دفن  ىن 

جرا  وه ك  فواتير الهلاتف،  اديجلار ئو  كي يلة    ئو  ىن  وبمع وملات  ل مسلللللت يلد  البريلد   بلالعنوان  الوكلاللة  تب َّد  ئن  وينبغي 

كئنظر ال قرة   المراسلللللالت  لتسلللللهيل  ادلكتروني   البريد  و/ئو  ال اكس  و/ئو  الوكاللة      36امتصلللللال به كالهاتف  وتح   

ب تغيير ىنوانهك المسلللت يدين  وىدك  ضلللي ة  المف الجهة  ئىد ته  الذ   البقاء في السلللكن  في    شلللدة ى م  يؤد  الت خر  ويمكن ئن 

المالية  من المنحة  ك  خصللر تلللللللف ادلغاء لد  إلم فرض رسللوك ىن  في حالة إرجاء    الوصللول  ون،  مدىو  لذلك فالمسللت يدون 

والوكالة   المضيف  جهة امتصال التابعة ل ب د  إخطار   فوراا الوصول، إلم 

منها ذلك  -35 إذا طلف ب  سكن  إيجاد  إلم فيينا ى م  القادمين  دراسية  منحة  الحاص ين ى م  ئن تساىد   ويجوز ل وكالة 

 

 فترة التدريب -خامساا 

الوكالالالة -36 إلى  التقالارير  ويجلب ى م     تقالديم  لتقلديمهلا   الزمني  التقلارير والجلدول  نملاذ   األول  المرفس  في  ترد 

منح   البريد ،  الحاصلل ين ى م  فوراا وتزويدها بعنوانهك  الوكالة  المضلليف، إخطار  في الب د  اسللتقرارهك  بمجرد  دراسللية، 

المضيف ىند املتضاء  في الب د   وبالت اصيل المصرفية لحسابهك 

الدراسللللية   -37 أشالالالالالهر  وتقتضللللي المنح  مدتها عن ثالثة  تقل  فقط التي  األول والنهالي  التقريرين  ا المنح    إىداد  ئمَّ

أشالالالهرة  الدراسلللي مدتها على ثالثة  تزيد  م يتجاوز شلللهراا    التي  موىد  في  الوكالة  األول إلم  التقرير التقني  تقديك  فتتط ب 

المنحة  بدء برنامج  من  بدىدادها    واحداا  المنحة  من  المسللللت يد  تدريبية م صلللل  ة، يقوك  ئن يتضللللمن التقرير خطة  وينبغي 

فترة المنحلة   تلدريبله خالل  ومرافس  بلالتعلاون من المشلللللرف ى م  من معلدات  توافر ملا ي زك  التع يس ى م  من  اللدراسللللليلة، 

التدريب  من البرنامج    يحتاجها  يتوافس  البرنامج التدريبي  من ئن  ل ت كد  هذا التقرير  بعناية اسللللتعراض  الوكالة  وسللللتتولم 

صلدرت المنحة  الوكالة ىندما  اىتمدته  تقارير مرح ية تقنية، فضلالا ىن تق  الذ   ا إىداد  ئيضلا ويجب    رير نهالي ومط وب 

ليس ى م   ولكن  األول وئ  تقارير مرح ية،  التقرير التقني  ى م  تولين المست يد  إلم جانب  التدريب  ئن يول لن المشرف ى م 

إم ئنه لن يتك ادلرار إم بالتقريرين األول والنهالي   التقرير النهالي  التقارير التقنية،  للللقلللليَّك جمين  ااشارة    وستللللف وتجدر 

الدراسيةإلى   المنحة  برنامم  من اختتام  الوكالة في غضون شهر واحد  إلى  النهائي  التقني  التقرير  تقديم  وبعد     أنَّه يجب 

الدراسية  إتمامه ل منحة  شهادة  المست يد  سيت قم  التقرير النهالي،   تقديك 

ي -38 الطبالالالالالال ِّ الحاصل   التأمين  ا لجمين  ا طبيا ن قتها الخاصلة ت مينا يت قون  توف لر الوكالة ى م  الذين  منح دراسلية   ين ى م 

شلللركة سللليغنا بوليصلللة معقودة من  بموجب  خار  ب دانهك،      (Cigna International Health Services BVBA)  التدريب 

حالة المرض، إم ئنه   ئو في  ولوع حاد   في حالة  الشللخصللية  الطبية  الن قات  معظك  الت مين  يغط لي هذا  ئن  ومن الم ترض 

الن قات   ل األسللرةيغط لي  ألفراد  أن يدفع    .الطبية  على المنحة  الحاصالالل  على  التأمين هذجب يجب  لشالالروط بوليصالالة  ا  ووفقا

إلى   دفعها  يفيد  مشالالفوعة ب ثبات  األصالاللية  الفواتير  ذلا  بعد  م  بنفسالالهب ثم يقد ِّ الطبية  والفواتير  المسالالتشالالفى  أولا فواتير 

الشللبكة  شالالركة سالاليغنا ببلجيكا. فوراا  وسللتقوك  ما دفعوه  بما   بتسللديد  المسللتشلل م  إلم  المريض  حالة المرض وإدخال  وفي 

إليها   إرسلال ال واتير  التي توفر الرىاية ى م  شلركة سليغنا من الجهة  ئن تت س  ، يمكن  األلل  ادلامة لي ة واحدة ى م  يشلمل 

ولت ممكن   مباشلرة  ئسلرع  سليغنا في  شلركة  مباشلرة إلم  الطبية  ال واتير  التع   ويجب إرسلال  امطالع ى م  يمات  ويمكن 

سليغنا لمجموىة  الصلحي  الت مين  مخط ط  في دليل  الصل ة    Guide for Cigna Group Medical Insurance Scheme  ذات 

https://www.iaea.org/sites/default/files/18/01/cigna.pdf
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الطبية   الثاني ىي لنة مسلتمارة المطالبة  منح دراسلية    Form Claim Medicalوترد ضلمن المرفس  ى م  وم يحسُّ ل حاصل ين 

سيغنا  توف لره شركة  الذ   الطبي  الت مين  ئو افتراضية امست ادة من   وطنية ئو مح ية 

فترة دخول   -39 المالية خالل  كانت     المسالتشالفىالمنح  وإذا  المسلتشل م،  دراسلية  منحة  الحاصلل ى م  حالة دخول  في 

بنسلبة   سلتق َّص  المالية  فدن المنحة  الدراسلية،  المنحة  التي تدفن  هي الجهة  ألن المسلتشل م    %70الوكالة  العاد ،  من المب د 

والطعاك  من  يوف لر السرير  األولم  خالل األياك السبعة  المالية  المستش م   وم تفق َّص المنحة  فترة ىال  داخل   ئ  

القانونية -40 المدنية    المسالؤولية  حالزة لبوليصلة ت مين إزاء المسلؤولية  هذه البوليصلة المسلؤولية    الوكالة  وتغط ي 

ى يه   تفرفن ضللللد المؤمَّن  التي  فيما يتع س بالمطالبات  بدفن مبالد ىنها  ا  م زما ى يه كالوكالةز  يصللللبح المؤمَّن  القانونية التي 

تصليب  ل ت ئو غير مميتة   كمميتة  ئو ئمراض  به ئو ىن إصلابات جسلدية  ئو ىن ئضلرار ت حس  ممت كات  فقدان  عويض ىن 

ئ  شللخص ئو   ئو من جانب  ى يه،  إهمال ئو خط  ئو تقصللير من جانب المؤمَّن  ف ينطو ٍّ ى م  تصللر  ا بسللبب  ئشللخاصللا

ئو تقصليرهك  ئو ئخطالهك  فاتهك  تصلر  مسلؤوما ىن  يكون  منح    وبادضلافة  ئشلخاص  ا ى م  ئيضلا تنص البوليصلة  إلم ذلك، 

القانونية   ذلك المسللللؤولية  األىضللللاء، بما في  الدول  مختبرات  الع ماء في  تدريب  الوكالة ىن  تعويض لتغطية مسللللؤولية 

بين   ل متدر ل

و/ئو     19-كوفيد  -41 الوطنية  من السلل طات  بالتدابير الم روضللة  املتزاك  منح دراسللية  ى م  الحاصلل ين  يتعيَّن ى م 

لجالحة كوفيدا ل تصلد   و/ئو المضلي ة  انتشلار    19-لمح ية  كي ية احتواء  بشل ن  تضلعها ت ك السل طات  التي  وبادرشلادات 

ب يروس كورونا   العدوى 

العلمية -42 األوراا  ادنمالية     نشالالر  ئو المشللارين  الع مية  بنشللر نتالج امسللتقصللاءات  بمكان التعجيل    من األهمية 

منحة  ضلرورة ملتماس   وم به ئثناء الحصلول ى م  تك القياك  ورلة ى مية هي حصلي ة بح   نشلر ئ   الوكالة ى م  موافقة 

خاصللة بالوكالة  فيما يتع س بالمنحة    دراسللية  الوكالة  لهك  لد مته  الذ   بالدىك  ئورالهك  وا في  ئن يقر  المسللت يدين  ولكن ى م 

ل ع ك  المطبوع  المقال  من  إليها نسخة  وئن يفرس وا   الدراسية، 

الوطن -43 زيارة  ل ترة تزيد ى م     إجازة  يت قون التدريب  ممَّن  دراسلللية طوي ة األجل  منح  يحسُّ ل حاصللل ين ى م  لد 

من الدراسة  بعد سنتين  لزيارة ئسرهك  إلم الوطن  ا تتيح لهك الس ر  ا وإيابا بالطالرة ذهابا تذكرة ل س ر  الحصول ى م   سنتين 

ولي       -44 اليخر    را  خل  مد ف ريرت يدريم موّيييييييل مد ا  دراميا لوي يقضييا المميديد  الوول   خا لدل  ييييييييم  اإلجازت  

 الغرض ئن يممييدل

التقنية -45 والجتماعات  كانت تندر  ضللمن البرنامج     الزيارات  التقنية إذا  والزيارات  امجتماىات  يجوز النظر في 

القبول ضلللي ة ولت  المف المؤسلللسلللة  ئىد ته  باألغ  .الذ   األموال المتع قة  راض الخاصلللة مثل حضلللور امجتماىات  ولكن 

محدودة  جد  هي ئموال  األخرى،  المؤسللسللات  إلم  الت تيشللية  والزيارات  والرحالت  ذلك، فدن    والندوات  وبادضللافة إلم 

ئكثر الوسلالل   وجه العموك  تفعتللللللبرر ى م  واحدة م تتغير مسل لة  في مؤسلسلة  ئو البح   لضلاء فترة متواصل ة من التدريب 

الح  ت زمهك فعاليةا لتزويد  التي  بالخبرات  دراسلللية  منحة  أل  رحالت    اصللل ين ى م  ىن التخطيط  المسلللت يدون  لذلك يفنهم 

 غير مرتقبة 

املتصلادية،   -46 بالطالرة في الدرجة  تكاليف تذكرة السل ر  الوكالة  فسلتلللللللتحمل  الرح ة،  ى م  الموافقة  ما تمت  وإذا 

الثانية ئو تكاليف ال ئو الدرجة  بالقطار في  الرح ة  تذكرة السلل ر  خط سللير  منحة دراسللية  الحاصللل ى م  ئن يقدك  بعد  حاف ة 

في   كوإيصللامت التسللجيل  المسللتخدمة  السلل ر  تذاكر  تدريبه إلم جانب  وتولين المشللرف ى م  يحمل توليعه  بالضللبط الذ  

الرسلمية   كذلك ى م ىالوة إضلافية لتغطية    حالة امجتماىات  الدراسلية  من المنحة  تكاليف المعيشلة  وسليحصلل المسلت يد 

الوكالة   ادضلافية خالل الرح ة  توافس ى يها  التي لك  تكاليف الرحالت  دُّ  سلترر خالل    ولن تللللللف السل ر  تتك الموافقة ى م  ولن 

https://www.iaea.org/sites/default/files/18/11/cigna-medical-claim-form.pdf
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إحدى   إلم  مسللللافة طوي ة جداا  ئو لطن  برح ة ىبر المحيط  القياك  التي تسللللتدىي  إلم امجتماىات  الدراسللللية  فترة المنحة 

اىتب وذلك بسبب  ص ة بالميزانية القارات،  ذات   ارات 

الدراسللللليلة -47 فترة المنحلة  تملديد  متط بلات    .حامت  تغطي  لكي  ترى ئنهلا كافيلة  مدة  الدراسللللليلة  المنح  الوكالة  تمنح 

يحتاجها المسلللت يد  التي  برامجهك    التدريب  اسلللتكمال  دراسلللية إلم  منحة  الحاصللل ون ى م  يسلللعم  ل غاية ئن  ومن المهك 

خالل ال  والتدريبية  تعيينهك الدراسلية  في خطاب  تدريبه    ترة المحددة  والمشلرف ى م  دراسلية  منحة  الحاصلل ى م  ويتحم ل 

لذلك  المخصلص  الولت  في  اسلتكماله  تدريبي يمكن  صلوغ برنامج  خالل فترة   مسلؤولية  ئو الدراسلة  العمل  اسلتكمال  وىدك 

هذه ال ترة  ر تمديد  م يفبر  الدراسللية  ف  المنحة  دراسللية،  منحة  ي تمس  ويجوز ل حاصللل ى م  اسللتثنالية، ئن  بعض حامت  ي 

األص ية  ر تمديد المنحة  يفبر  يكون برنامجه الجار   هذه ال ترة شريطة ئن   تمديد 

ئن   -48 المضلللي ة من  السللل طات  ئن يت كد لدى  دراسلللية  منحة  ينبغي ل حاصلللل ى م  هذه ال ترة،  تمديد  ولبل التماس 

تمديد لت شيرته  يجر     بدمكانه الحصول ى م  التالية:ولن  الشروط  إم ىند استي اء  التمديد  في ط بات   النظر 

لذلك  كئ  المحدد  الزمني  ا ل جدول  وفقا الدراسية  تقارير  المنحة  تقرير كئو   تقديك 

األولية بثالثة ئشللهر ى م   ب ك الدراسللية  لبل انتهاء فترة المنحة  التمديد  دراسللية ط ب  منحة  الحاصللل ى م  ئن يقد ك 

بضعة ئسابي بما يبرر ذلك األلل كئو  يفش ن الط ب  وئن  القصيرة األجل ،  الدراسية  المنح  في حالة   ن 

مباشرةا كوثيقة من ص ة  ك   توصية إلم الوكالة  منحة دراسية  تدريب الحاصل ى م  المشرف ى م   ئن يفرسل 

ا بالتمديد كد  ط با ب ده، يذكر فيه ئنه لد ك  إلم حكومة  إخطاراا  دراسلللية  وئن الوكالة    ئن يرسلللل الحاصلللل ى م منحة 

إلم توصية من الحكومة   ستحتا  

منحة  كهل  الحاصل ى م  رش حت  التي  والحكومة  ضي ة  المف الحكومة   موافقة 

بقرارها  -49 الدراسية  المنحة  الحاصل ى م  وتلفخطر  النهالي  الوكالة القرار   وسوف تتخذ 

 

 العودة إلى الوطن -سادساا 

الوطن -50 إلى  د     السفر  ئو  يفزو  السياحية  في الدرجة  الوطن  بالطالرة إلم  بتذكرة ل س ر  منح دراسية  ى م  الحاص ون 

وإياب ئو تذكرة إياب  تذكرة ذهاب  البداية ى م  لد حصلل وا في  لك يكونوا  املتصللادية إذا  وم تفردُّ تكاليف السلل ر    الدرجة 

صلللورة إ وىند تقديك  الوطن  إلم  إم بعد ىودتهك  المسلللتخدمة بالقطار/الحاف ة/السللليارة  من التذاكر  ليمة    لكترونية  وتكون 

كانظر ال قرة   المالية  المنحة  األولم من  ختامية كبما  24الدفعة  ئ  ن قات  الالحقة لتغطية  الشلهرية  ليمة الدفعات  من    ئى م 

الزالدة   األمتعة  ن قات شحن  إلم    في ذلك  الزالدة  لتغطية تكاليف إرسال األمتعة  مب د إضافي  يفقد ك ئ    ئرض الوطن ولن 

من   -51 يرجم  من الوكالة،  دراسللللية  منحة  األصلللل ي ل حصللللول ى م  به في الط ب  المتعهَّد  ا من املتزاك  وتماشلللليا

وتطبيس ما اكتسللبوه من معارف خالل   الدراسللية،  منحتهك  اسللتكمال  وطنهك بعد  إلم  العودة  منح دراسللية  الحاصلل ين ى م 

النووية الس  التطبيقات  في مجال  والعمل  سنتين التدريب،  لمدة م تقل ىن   مية 
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 تقديم الحاصلين على منح دراسية تقاريرهم إلى الوكالة   :1المرفق 

التقارير   جمين  في  ورلك ال عالية  اسلللمهك  الدراسلللية  المنح  يذكر الحاصللل ون ى م  ئن    والمراسلللالت  من الضلللرور  جداا 

االكتروني. بالبريد  التقارير  إرسال   وينبغي 

بالوصول ضيف  ااخطار  المف إلم الب د  ذكر تاريخ الوصول ال ع ي   فور الوصول، من 

اادارية المضليف،   المراسالت  في الب د  المسلت يد  الوصلول، من ذكر ىنوان  من  ئسلبوىين  في غضلون 

من   ئطول  الدراسلللية  كانت مدة المنحة  اسلللك  وإذا  منه ذكر  فيرجم  ثالثة ئشلللهر، 

 وىنوان مصرفه ورلك حسابه 

األول التقني  ئو الدراسة  التقرير  بدء التدريب  ئسابين من  بعد ئربعة   يفستكمرل 

الفترة  لمنتصف  التقني  تتراو    التقرير  التي  الدراسللية  المنح  بالنسللبة لجمين  في منتصللف فترة التدريب  يفسللتكمرل 

بين ثالثة وستة ئشه  ر مدتها 

الفصلية التقنية  تدوك ئكثر   التقارير  دراسية  منحة  الحاص ين ى م  بالنسبة لجمين  ثالثة ئشهر  كل  ستكمرل  تللللف

ئشهر   من ستة 

النهائي التقني  موىد م يتجاوز شللهراا واحداا   التقرير  في  منحة دراسللية  الحاصلل ين ى م  جمين  يسللتكم ه 

ئو الدراسة  التدريب   من استكمال 

 

فقط وتقتضي   األول والنهالي  التقريرين  التي تقل مدتها ىن ثالثة ئشهر إىداد  الدراسية  وترد ئشكال التقارير التقنية    المنح 

ئدناه   محد دةا 
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 التقرير التقني األول
 

  اسم الحاصل على المنحة الدراسية: -1

  رقم الفعالية الخاص بالمنحة: -2

  البلد المالُضيف:العنوان في   -3

  تاريخ بدء التدريب: -4

  التاريخ المتوقع لنتهاء التدريب: -5

  رقم مشروع التعاون التقني التابع للوكالة: -6

اسم الجهة المناظرة لمشروع التعاون  -7

 التقني:
 

السم والعنوان الكامل للمؤسسة التي تم  -8

 فيها التدريب:
 

التدريب في المؤسسة اسم المشرف على  -9

 التدريبية ومنصبه:
 

 كلمة( للبرنامم التدريبي الذي وضعه المتدرب بالتعاون مع المشرف على تدريبه:  500إلى   300وصف تفصيلي )من  -10

 

للمتدرب استخدامها خالل تدريبه. -11 معدات هامة وإذا كانت هناا مرافق أو    قائمة بالمرافق والمعدات األساسية التي سيتسنى 

قد يكون من المفيد الوصول إليها ولكن يبدو أنها غير ُمتاحة في موقع التدريبب يُرجى ذكر ماهيتها  يرو المتدرب أنه 

 وأهميتها لحتياجات التدريب وسبب عدم إتاحتها:

 

ت يقتضيها مشروع  وصف المستفيد لما يمكن أن يوفرج له البرنامم التدريبي الذي ُوضع من أجله من مهارات وخبرا -12

للتعاون التقني متصل بتنمية الموارد البشريةب يُرجى    التعاون التقني؛ أوب إذا كانت المنحة الدراسية في إطار مشروع 

تحديد كيف سيوفر البرنامم التدريبي المهارات والخبرات الالزمة في المؤسسة األم التي يعمل بها المستفيدب إن انطبق  

 األمر:

 

  التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع المشرف على المستفيد من المنحة الدراسية توقيع الحاصل على المنحة الدراسية
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 التقرير التقني لمنتصف الفترة أو التقرير التقني الفصلي
 

  اسم الحاصل على المنحة الدراسية: -1

  رقم الفعالية الخاص بالمنحة: -2

  العنوان في البلد المالُضيف: -3

  رقم مشروع التعاون التقني التابع للوكالة: -4

اسم الجهة المناظرة لمشروع التعاون  -5

 التقني:
 

التقدُّم في تدريب الحاصل على المنحة حتى اآلن: -6 يُرجى ذكر األنشطة الرئيسية التي اضطلع بها الحاصل   يُرجى استعراض 

 كلمة(:  500إلى   300لجديدة التي اكتسبها )من  على المنحة والمهارات ا

 

يتعين ذكر أي تغييرات هامة )أنشطة أو تواريخ متغي رة أو جديدة إلخ( حصلت في البرنامم التدريبي الذي وضعه المستفيد  -7

 ُوضعت لتدريبه:تقديم تفسير ألي تغيير يتعلق باألهداف التي   من المنحة الدراسية في البداية مع المشرف على تدريبه.

 

ليااب للتدريب الذي استكمله المتدرب حتى اآلن. -8 يُرجى التعليق بالتحديد على مدو إسهام   ينبغي تقديم تقييمب حتى وإن كان أو 

 التدريب في إعداد المستفيد للمساهمة في مشروع التعاون التقني لدو عودته )أو في مؤسستهب إن انطبق األمر(:

 

 تعليقات أخرو يود المستفيد أن يبديها لكي تنظر فيها الوكالة؟هل لديا أي  -9

 

والمشرف عليه التوقيع هنا وبيان التاريخ.  يُرجى من الحاصل على المنحة الدراسية 

  التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع المشرف على المستفيد من المنحة الدراسية توقيع الحاصل على المنحة الدراسية
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 التقرير التقني النهائي
 

  اسم الحاصل على المنحة الدراسية: -1

  رقم الفعالية الخاص بالمنحة: -2

  العنوان في البلد المالُضيف: -3

  تاريخ بدء التدريب: -4

  تاريخ إتمام التدريب: -5

رقم مشروع التعاون التقني التابع  -6

 للوكالة:
 

الجهة المناظرة لمشروع التعاون اسم   -7

 التقني:
 

اسم المؤسسة التي يجري فيها التدريب   -8

 وعنوانها بالكامل:
 

للبرنامم التدريبي: -9  يرجى وصف العناصر الرئيسية 

 

 كلمة أو أكثر حسب الرغبة( وأي أعمال بحثية تم الضطالع بها:  500يرجى وصف نتائم التدريب ) -10

 

قام   -11 المتدربب خالل فترة تدريبهب ب صدار أي منشوراتب أو أعمال أو تقارير غير منشورةب أو حصل على أي درجات أو إذا 

 شهادات أو جوائزب يُرجى ذكرها وتقديم نسخ منها:

 

للمتدرب مهارات إذا وفر هذا التدريب   يرجى تقييم جودة التدريب الذي تلقاج المستفيد وأثرج على مستقبله الوظيفي. -12

 وقدرات جديدةب فكيف يتوقع استغاللها في وطنه األم؟

 

للمساهمة في مشروع التعاون التقني )أو في   -13 يُرجى من المستفيد التعليق بالتحديد على مدو إسهام التدريب في إعدادج 

 مؤسستهب إن انطبق األمر(:
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يالُرجى من المستفيد أن يصف ب يجاز المهام  والمسؤوليات التي    الوقت الحاضر؟ما هو المنصب الذي يشغله المستفيد في  -14

 يضطلع بها في الوقت الحاضر.

 

لو تقد م المستفيد بتعليقاته ومقترحاته حول النقاط  -15 من أجل تحسين إدارة برنامم الوكالة للمنح الدراسيةب سنكون شاكرين 

 التالية:

للتدريب:مدو مالءمة المؤسال سة الم ‘1’  الُضيفة المختارة 

 

 مدو مالءمة برنامم التدريب المضطلع به وجودة اارشادات التي تلق اها المستفيد: ‘2’

 

للمستفيد ومدو وفائها بالمراد: ‘3’  جودة المرافق التي أتالِّيحت 

 

 الترتيبات المعيشية: ‘4’

 

 المساعدة التي تلق اها المستفيد من الوكالة: ‘5’

 

 المساعدة التي تلق اها المستفيد من سلطات وطنه ولأو من السلطات المالُضيفة: ‘6’

 

 تعليقات أخرو: ‘7’

 

التوقيع هنا وبيان التاريخ.  يُرجى من الحاصل على المنحة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع الحاصل على المنحة الدراسية   التاريخ:
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 استمارة المطالبة الطبية الخاصة بشركة سيغنا  :2المرفق 
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 مذكرة إلى الحاصالت على منحة دراسية تابعة للوكالة   :3المرفق 

تلفدرك ذلك  ب نها حامل ىندما  الوكالة  ئن تلفخطر  ئو التدريب  ل عمل  امرئة تعي نها الوكالة  ئ    يتعين ى م 

المصادر  ولد   وألمان  المؤي نة  ادشعاىات  من  ل ولاية  دولية  ئساسية  ئمان  معايير  ل وكالة  التابن  المحافظين  مج س  اىتمد 

العام ة    ادشعاىية  منها، ئن  ئمور  جم ة  بالنص ى م  لإلشعاىات  ا  مهنيا تعرض العامالت  ظروف  بالتحديد  المعايير  وتلفعالج 

ب نها  جهة ىم ها  ئن تلفخطر  الضرورة ذلك ينبغي  التضت  إذا  تغيير ظروف ىم ها،  تلفدرك ذلك بغية  وم يفعتبرر    حامل ىندما 

العمل  ىن  مستبعادها  ا  سببا ادخطار  ئن    هذا  ا ى م  حرصا المهني،  التعرض  حي   من  تكييف ظروف ىم ها،  ينبغي  وإنما 

المط  الحماية  من  العالي  في بطنها ئو جنينها بن س المستوى  التي  المضغة  ألفراد الجمهور تحظم   وب 
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 الشهادة الطبية   :4المرفق 

 
 

 
 
 
 

 الشهادة الطبية
 
 
 

ئو الكتابة ب حرف واضحة :   الطباىة  كيفرجم  المرشح   ___________________________اسك 

 

 ___________________________  تاريخ الميالد:

 

ئنَّه في   وتبيَّنت  ئىاله  المذكور  ل مرشح  الالزمة  ال حوص  ب نني ئجريت  بشريًّا مؤهالا،  ا  بص تي طبيبا ئدناه،  ئنا المول لن  ئشهد 

ص ة  حالة   ذات  ب   واجبات  القياك  ى م  والعق ية  الجسدية  الناحيتين  من  ولادر  المعدية،  األمراض  من  وخالٍّ  جيدة،  صحية 

 خار  موطنه 

 

 

ئو الكتابة ب حرف واضحة : الطباىة  بالكامل كيفرجم  وىنوانه  ال حص  ئجرى  الذ   الطبيب   اسك 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________ ال حص:  ئجرى  الذ   الطبيب   تولين وختك 

 

 ___________________________:  تاريخ ال حص
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ئشلهر    :تعليمات ئكثر من ئربعة  لد مضلم ى يها  ئم يكون  في حالة صلحية جيدة، ى م  شلهادة طبية ب نَّ المرشلح  ينبغي تقديك 

التاليتين:   في الحالتين   في تاريخ بدء ال عالية، 

واحداا    • شهراا  التي تتجاوز مدتها   في ال عاليات 

تتجاوز ئىمارهك   • الذين  المرشحين  ا بصرف  65فيما يخصُّ جمين   النظر ىن مدة ال عالية  ىاما

   

التاليين:         الشرطين  الشهادة  ئن تستوفي   وينبغي 

ددرا  فحص   • وافٍّ كوم داىي  ومختبر   بعد إجراء فحص إك ينيكي  ممارس طبي مسللللجَّل  ئن يسللللتكم ها 
حالة الضرورة ادك ينيكية     السينية إم في   الصدر باألشعة 

إلم مسؤول امتصال اددا • التقني  ئن تفرسل  إدارة التعاون  في  المعني   بدء ال عالية   قبلر  

 

 

 

 

الطبي إرشادية للفحص   أسئلة 

 

ل مرض   -1  الراهنة  األخيرة، يفرجم وصف العال  والحالة  الثال   خالل السنوات  ا ل عال   خاضعا كان المرشح  إذا 

  كاألمراض 

 

بانتظاك وما سبب   -2  يتناولها المرشح   تناول كل ٍّ منها؟ما هي األدوية التي 

 

ل مرشح؟ -3  الطبيعي  ضغط الدك   ما هو معدل 

 

بكامل طالته؟ -4  العمل  بصحة جيدة ويستطين   هل يتمتن المرشح 

 

تدريب مكثَّف خار  وطنه؟ -5  في  له بالمشاركة  وىق ية تسمح  في صحة جسدية   هل المرشح 

 

ئو الرمد   -6  ككالسل  ئمراض مفعدية  ئ   خالٍّ من  وكذلك  هل المرشح  المرشح  خطراا ى م  ئن تشك ل  يفمكن  الحبيبي  

من يرحتركُّ به خالل فترة تدريبه؟  ى م 

 

فترة تدريبه؟ -7  ىالجه خالل  ئن تستدىي  حالة طبية يمكن  من ئ    هل يعاني المرشح 

 

باألشعة السينية؟ -8  ئشار إليها فحص الصدر  ذلك  هل هناك ئ  ئوضاع غير طبيعية  انطبس     كإذا 
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   استمارة سوابق التعرض المهني  :5المرفق 
 

 سوابق التعرض المهني

  اسم المرشح

  جهة العمل

 

  عنوان الفعالية

  رقم الفعالية

  المكان

  إلى:  من:  التاريخ

 

 ل        نعم  هل المرشح خاضع لبرنامم رصد فردي في بلدج؟            

  إذا كانت ااجابة نعمب  

    تاريخ بدء الرصد الفردي )الشهرلالسنة(: ▪
    يُرجى استكمال الخانات المنطبقة أدناج: ▪

 الكمية
وحدة القياس 

 المفاد بها
القيمة خالل السنوات التقويمية 

 الخمس السابقة

 خالل السنة القيمة
 التقويمية الجارية

 (1)الجرعة الفعالة
   

 المكافئة لعدسة العينالجرعة  
   

الجرعة المكافئة لألطراف أو  
 البشرة

   

بيانات سوابق التعرض المهني  
   :(2)مقدَّمة أو مصدَّقة من

 ---------------------------------------------------------------   السم:

 ----------------------------------------------------------  المسؤولية:

 --------------------------------------------------------------  التوقيع:

 

   ------------------------------------------------    :(3)التاريخ --------------------------------    توقيع المرشح:

 وفي حالة ادفادة بكمية ئخرى، يفرجم ذكر اسمها ووحدة لياسها    معاا الجرىة ال عالة بسبب التعرض الخارجي والداخ ي    1ك 
ك خدمات   2ك ض ئو المصادلة ى يها من مسؤول الولاية من ادشعاىات، ئو المدير المشرف ى م المرشح، ئو مقد ل الرصد    يجب تقديك بيانات سوابس التعرُّ

 ال رد  
  تاريخ بدء ال عالية في  ينبغي ئم يكون لد مضم ى م هذه امستمارة ئكثر من ستة ئشهر    3ك
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 استمارة تحديد المستفيد وجهة التصال في حالة الطوارئ  :6المرفق 
 

 استمارة تحديد المستفيد وجهة التصال في حالة الطوارئ
 

 رقم الفعالية:

المستفيد   تحديد 

 

في ………………………………… ئلرُّ ئنا   المولود  ئدناه، ……………………………………    المول لن 

امسك                                           السنة            كال قب،  الشهر،   كاليوك، 

 

تكون   ئن  يمكن  ئو التي  لي  المستحقة  األموال  ا فيما يخصُّ  سابقا ولعتها  التي  المست يد  وثالس تحديد  لي ى م  بدلغاء جمين  مستحقة 

لض الوكالة وئفصدر توجيهي   ئدناه، وئفو  الواردة ئسماؤهك  ئو المست يدين  المست يد  وبتحديد  كالوكالة ،  ل طالة الذرية  الدولية  الوكالة 

في حال وفاتي  إليهك  لي  مستحقة  ئ  ئموال   إليها بسداد 

 

المطلوبة عن كل مستفيد   المعلومات 

 الحصة من التعويض طبيعة العالقة السن السم

1-   % 

2-   % 

3-   % 

 

ئوللك المست يدين   واحد ووفاة واحد ئو ئكثر من  ئكثر من مست يد  ما لك يفذكر خالف ذلك ئىاله، في حالة تحديد  وئفصدر توجيهي، 

المست يدين   ى م  بالتساو   المست يدين  ئوللك  ئو  المست يد  ذلك  ع حصة  تفوزَّ ب ن  وفاتي،  إلم  لبل  بالكامل  تفسدَّد  ئن  ئو  المتبقين، 

المتبقي  الوحيد  كامالا إلم تركتي   المست يد  يؤول المب د  بعد ،  منهك من  ليد الحياة ئ ٌّ  لك يبس ى م   فدذا 

 

ذلك المست يد  من الوكالة، ودون ى ك  المحدَّدين  لن سي بالحس في إلغاء ئو تغيير ئ  مست يد في ئ  ولت وبالطريقة والشكل    وئحت ظ 

 ئو موافقته 

 

في حالة الطوارئ التصال  جهة   تحديد 

 

حالة الطوارئ  انتي ذكره في  بالشخص  ئن تتصل الوكالة  ئدناه ى م  ئنا المول لن   ئوافس 
 

  السم:

البلد(  رقم الهاتف:   )يُرجى إدراج رمز 

  عنوان البريد االكتروني:

 

 
……………………………  ………  ………………………………………… 

  كالتولين                         كالتاريخ 


