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ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

 1ﻣﻥ 1

 .9ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ.

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ .ﻭﺗﺆﻛﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 (2ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
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 1من 1

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) - (9ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ

 1

يقدم مكتب الطلبة الدوليين المساعدة لتنسيق االحتياجات اإلدارية للطلبة الدوليين المسجلين في الجامعة ،ويعنى بدعم
تطويرھم على المستويين الشخصي واألكاديمي ،باإلضافة إلى دعم متطلبات نجاحھم أثناء تسجيلھم في الجامعة.

 2
أ -تنسق عمادة القبول والتسجيل قبول الطلبة الدوليين من خالل مكتب القبول.
ب -اعتماداً على نوع القبول ،قد يحق للطلبة الدوليين الحصول على بعض المزايا بما في ذلك قيمة تكلفة تأشيرة
الدخول والسكن والتأمين الصحي والمساعدة المالية وتذاكر السفر.
ج -يجوز تمويل المزايا آنفة الذكر من ميزانية الجامعة )في حال توافر الميزانية( ،أو من الطالب ،أو ممن يكفله ،أو
من أي طرف ثالث.
د -في الحاالت التي يقوم فيھا كفيل غير الجامعة بدفع تكاليف تأشيرة إقامة الطالب ،وال يتمكن الكفيل من مواصلة ھذا
الدعم قبل إنھاء الطالب دراسته ،قد يجوز عندھا للجامعة أن تتكفل بتأشيرة اإلقامة على أن يكون الطالب مسؤوالً
عن كافة الرسوم اإلدارية.

