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 مع تزويد الوزارة بالتفويض. مالك / مدير املكتب أو من يفوضه، :الفريق األول 

 ....................................................................................................................... الطالب :الفريق الثاني

 ........................................................................................................................ :املؤهل العلمي الحالي

 ..................................................................................................... :املؤهل العلمي املراد تأمين قبول له

 .................................................................................. :مؤسسة التعليم العالي املنوي دراسة الطالب بها

 ................................................................................................................................ :جنسية الطالب

 ................................................................................................................................ :عنوان الطالب

 ................................................................................................................................. :رقم هاتف الطالب

 ألحكام نظام مكاتب خدمات طلب
ً
والتعليمات الصادرة  2017( لسنة 72ة مؤسسات التعليم العالي رقم )استنادا

لطلبة مؤسسات التعليم بمقتضاه، فيما يتعلق بإبرام عقد اتفاق لتأمين قبول للدراسة داخل وخارج اململكة 

 يلي: العالي، فقد إتفق الفريقان املشار إليهما أعاله على ما

 

 من الجهات الرسمية فييتعهد الفريق األول بتأمين قبول جامعي م .1
ً
 :صدقا

 الدولة: ................................................................................................................................. 

 الجامعة: .............................................................................................................................. 

 الدرجة العلمية: .................................................................................................................... 

 التخصص: ........................................................................................................................... 

 خالل مدة أقصاها........... :...................................................................................................... 

 

 



الثاني أقر وأعترف بأن الفريق األول قام بإطالعي على كافة األنظمة والنشرات أنا الفريق  .2

اإلرشادية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والتعليمات الخاصة بها، والتي يتعامل معها 

الفريق األول، والتي تشمل املعلومات الواضحة عن تلك املؤسسات، من حيث مدة الدراسة 

ات واإلعتراف بها ومواعيد القبول وبدء الدراسة ومقدار الرسوم ولغة الدراسة والتخصص

الجامعية والشهادات التي تمنحها وتقدير تقريبي لتكاليف املعيشة في البلد الذي توجد فيه 

 تلك املؤسسة وكل ما يطلب من معلومات عن هذه الدولة.

التي يدفعها للمكتب  يقر الفريق الثاني بأن الرسوم الدراسية ال عالقة لها ببدل األتعاب .3

كأتعاب مقابل تأمين القبول الدراس ي، مالم يتم اإلتفاق بين الطرفين على قيام الفريق الثاني 

بدفع الرسوم الدراسية للفريق األول شريطة أن تذكر على اإليصال املالي عند إستالمها 

الطالب باملؤسسة  )ويتحمل الفريق األول كامل املسؤولية القانونية املترتبة على عدم التحاق

التعليمية بسبب تأخير دفع الرسوم إليها( ويجب على مالك / مدير املكتب تزويد الوزارة بما 

يثبت أنه قام بدفع الرسوم الدراسية ملؤسسات التعليم العالي التي تّم تسجيل الطالب فيها 

 من تاريخ دفعها له.
ً
 وذلك خالل مدة التتجاوز ثالثين يوما

 ألي  ةفي حال .4
ً
إصرار الفريق الثاني على جامعة معينة، ورفضت هذه الجامعة طلبه رسميا

فإنه يتحمل وحده نتيجة هذا الرفض ويكون الفريق األول خالي املسؤولية وال  ،سبب كان

شريطة إثبات ذلك من  ،إعادة رسوم الخدمات التي دفعهاباملطالبة يحق للفريق الثاني 

 قبل الفريق األول.

فريق الثاني بعد تسليم األوراق واملبالغ املطلوبة للمكتب الذي يتعامل معه ال يحق لل .5

استرداد املبلغ املدفوع عند إبداء رغبته في سحب معاملته ألي سبب كان، إذا قام الفريق 

األول بإثبات أنه قد قام بإرسال طلبه للجهات املختصة بموجب وثائق ثبوتية رسمية وتم 



تماد أوراق الطالب يقوم الفريق األول بخصم أتعاب مراسالته إعتمادها وفي حال عدم اع

 مائتي دينار.ع تلك الجامعة بما ال يتجاوز م

مثل )التصديقات والترجمات واستخراج  خدمات إضافية بأيةاألول  ال عالقة للفريق .6

أو حجز تذاكر السفر أو إستقبال  شهادات امليالد أو تأشيرة السفر  كشوف العالمات أو 

الثاني عند الوصول إلى مطار الدولة التي يرغب الدراسة فيها أو تأمين املسكن أو  الفريق

)إال اذا ورد ذلك في النشرات االعالمية التي يصدرها(، واذا أراد الفريق الثاني غير ذلك 

تكليف الفريق األول بأية خدمات مما ذكر أو أية خدمات أخرى إضافية، فعليه أن يتفق 

 عن اتعاب القبول على أجورها مع الف
ً
 .ريق األول منفصال

 ال عالقة للفريق األول في حالة رفض السفارة املعنية إعطاء تأشيرة السفر للطالب، .7

تنتهي مسؤولية الفريق األول بتوقيع الفريق الثاني بإستالم القبول وجميع املتطلبات لغاية  .8

بعد ذلك لطلب التوجيه  وتكون مراجعة الفريق الثاني للفريق األول )التحاقه بالجامعة، 

 واإلرشاد فقط(.

 للفريق األول              )يتعهد الفريق الثاني بموجب هذا العقد بدفع مبلغ وقدره  .9
ً
( دينارا

 .وحسب الئحة األجور املنصوص عليها في التعليمات املعمول بها

الصادرة من يقر الفريق الثاني بأنه أطلع على جميع التعليمات واإلرشادات أو الشروط  .10

املؤسسة التعليمية املنوي اإللتحاق بها ويتعهد باإللتزام بجميع هذه الشروط والتعليمات 

 .وال يعفيه من املسؤولية اإلدعاء بعدم فهم بعض البنود



 

 

 

 2......./........./..........: ..................................... من قبل الفريقين بتاريخ. وقع هذا العقد

 

 الفريق الثاني

 

 الفريق األول 

 ..................................................... :اإلسم ..................................................... :اإلسم

 .................................................. :التوقيع .................................................. :التوقيع

 ................................................... :التاريخ ................................................... :التاريخ

 

  والتعليمات الصادرة بموجبه ويعتبر يلتزم الفريق األول بأحكام نظام مكاتب الخدمات الجامعية املعمول به

 ال يتجزأ من أحكام هذا العقد.
ً
 جزءا

 

 

 

  

 

 


