ระเบียบและขัน้ ตอน
การยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจําประเทศไทย
สําหรับนักเรียนที่ได้ รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร
ประจําปี การศึกษา 2557
หนึ่ง เอกสารที่ต้องเตรียม
1.1 ภาพถ่ ายสี จํานวน6 ภาพ ขนาด 2 นิว้ ฉากหลังสีขาว พร้ อมเขียนชื่อของนักเรียนไว้ ข้างหลังภาพ
1.2 สําเนาหนังสือเดินทาง
1.3 สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
1.4 สูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับแปลภาษาอาหรับต้ องผ่ านการรับรองจากสํานักจุฬาราชมนตรี กระทรวงการ
ต่ างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจําประเทศไทย
1.5 ประกาศนียบัตร (ชาฮาดะห์ ) ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ต้ องผ่ านการรับรองจากสํานัก
จุฬาราชมนตรีกระทรวงการต่ างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจําประเทศไทย
1.6 หนังสือรับรองจากโรงเรียน
1.7 ใบรับรองจากแพทย์ เพื่อยืนยันว่ านักเรียนนัน
้ ปราศจากจากโรคติดต่ อโดยเฉพาะ โรคเอดส์ ,ไวรัส
ตับอักเสบ ,ป่ วยทางกายภาพ(ร่ างกาย) และ ป่ วยทางจิต (จิตเภท) ฉบับแปลภาษาอาหรับต้ องผ่ านการ
รับรองจากสํานักจุฬาราชมนตรี กระทรวงการต่ างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตอียปิ ต์ ประจํา
ประเทศไทย
1.8 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่นักเรียนได้ กรอกไว้ ในแบบฟอร์ ม
สอง เงื่อนไขสําหรับนักเรี ยนที่ได้ รับทุนการศึกษา
2.1 นักเรียนที่ได้ รับทุนการศึกษาจะต้ องมีสัญชาติไทย,เป็ นมุสลิม ,และไม่ ได้ พาํ นักอยู่ประเทศอียิปต์
2.2 ประกาศนียบัตร (ชาฮาดะห์ ) จะต้ องเป็ นของโรงเรียนที่ได้ รับการรับรองวิทยฐานะ (มุอาดาละห์ )
จาก อัล-อัซฮัร
2.3 นักเรียนที่ได้ รับทุนการศึกษาจะต้ องมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
2.4 ไม่ อนุญาตให้ นักเรียนขอรับทุนมากกว่ า 1 ทุนการศึกษา ไม่ ว่าจะนอกหรือในประเทศอียิปต์
2.5 ไม่ อนุญาตให้ นักเรียนสละสิทธิ์หลังจากได้ รับรับทุนการศึกษาแล้ ว ,และในกรณีท่นี ักเรียนสละสิทธิ์
หรือขอถอนตัว จะเป็ นเหตุให้ ถูกลดจํานวนทุนการศึกษาในปี ต่ อไป
2.6 ผู้ท่ เี คยได้ รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร และถูกตัดทุนไม่ ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ,
ไม่ มีสิทธิ์ขอรับทุนใหม่ ได้ อีก
2.7 ทุนการศึกษาจะถูกตัดในกรณีท่ นี ักเรียนสมรสกับหญิงชาวอียิปต์
2.7 สามารถส่ งนักเรียนเข้ ารับทุนการศึกษาได้ ครอบครัวละ 1 คนเท่ านัน้
ให้ นักเรียนที่ได้ รับทุนรีบดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและนํายื่นต่ อสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจํา
ประเทศไทย โดยเร็วที่สุด

األزهر الشريف
مدن البعوث اإلسالمية

مكتب وكيل أول الوزارة

مستشار فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف
------

إقرار من الطالب المرشح

الذي سيوفد على منحة دراسية باألزهر الشريف
-----------------------------أقر أنا الطالب /
الديانة:

الجنسية:
جواز السفر وبياناته:

بأنني قد إطلعت في مقر السفارة على شروط القيد واألحكام المالية والعامة المتعلقة بالمنحة الدراسية باألزهر الشريف ،وعدم وجود

أماكن بالسكن في مدن البعوث اإلسالمية وقد قبلت هذا الشروط على أن أسكن خارج المدن بمعرفتي وعلى نفقتي الخاصة ،وكذلك

أوافق على إختضاعي للكشف الطبي فور وصولي الى جمهورية مصر العربية للتأكد من سالمتي الصحية واال ألغيت منحتي ،على أن
أحرم من هذه المنحة وأعود الى دولتي على نفقتي الخاصة في أي من الحاالت التالية :
-

اذا ثبت إصابتي بأي من األمراض المعدية ( نقص المناعة – اإللتهاب الكبدي – الدرن  ...............إلخ ) قبل حضوري

-

اذا ثبت قيدي على أكثر من منحة دراسية بجمهورية مصر العربية.

-

في حالة الرسوب مرتين متتاليتين في العام الدراسي الواحد.

-

أو بعد وصولي الى جمهورية مصر العربية.

اذا ثبت خالل مدة دراستي باألزهر أنني أزاول أي عمل أو نشاط غير الدراسة في األزهر الشريف.

اذا ثبت أن أحد أفراد أسرتي ( األم – األب – الزوج – الزوجة – األشقاء ) مقيد أو مرشح على منحة باألزهر الشريف.

اذا رفضت اإلنتظام بالصف الدراسي الذي تحدد إلحاقي به بناء على إختيار تحديد المستوى ( دراسات خاصة – إعدادي –

ثانوي ) .

اذا ثبت صحة بياناتي بوثيقة سفري وألتزم بعدم تغييرها في مصر مستقبال تجنبا إللغاء المنحة في أي سنة من السنوات

الدراسية.

( يستمر صرف المنحة للطالب في حالة إستمرار نجاحه أو في حالة إتمام دراسته ويكون له الحق في تذكرة العودة في حالة إتمام

دراسته الجامعية بنجاح على نفقة األزهر الشريف).
االسم :
التوقيع ( :

يعتمد،

)
ختم شعار الجمهورية

رئيس البعثة

األزهر الشريف
مجمع البحوث االسالمية

تلصق صورة
شخصية

اإلدارة العامة للطالب الوافدين

مقاس

----

2x4
4x2

إستمارة بيانات
اسم الطالب بالكامل بالللغة العربية من واقع جواز السفر :
اسم الطالب بالحروف الالتينية ( للجنسيات غير العربية ) :
تاريخ ومحل الميالد :

جنسية الطالب :

تاريخ وجهة اإلصدار :

رقم جواز السفر :
تاريخ جواز السفر :

تاريخ الوصول أول مرة الى جمهورية مصر العربية :
تاريخ الوصول آخر مرة الى جمهورية مصرالعربية :
نوع اإلقامة وتاريخ إنتهائها :
عنوان الطالب بالخارج :

عنوان الطالب في مصر :

اسم األم بالكامل وجنسيتها :
اسم األب بالكامل وجنسيته :
تاريخ وجهة ميالد األب :

أفراد األسرة المقيمون في مصر وال يدرسون :

درجة القرابة

االسم

جهة العمل

عنوان السكن

أفراد األسرة المقيمون في مصر ويدرسون بمعاهدها وجامعتها :

درجة القرابة

االسم

جهة العمل

عنوان السكن

( درجة القرابة  :أب – أم – أشقاء – زوج – زوجة )
اسم الطالب :
توقيعه ( :

)
يعتمد،

ختم شعار الجمهورية

رئيس البعثة

