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هل يلزم املتقدم لالبتعاث لدرا�ضة اللغة احل�ضول على قبول اأكادميي ماج�ضتري اأو دكتوراه؟
الإجراءات تلزم توّفر قبول لغة وقبول اأكادميي )ماج�ستري( للمعيدين, )ودكتوراه( للمحا�سرين مو�سًحا به 
الدرجة املطلوب البتعاث اإليها والتخ�س�س وتاريخ بداية الدرا�سة ومدتها, ولكن ميكن الكتفاء بقبول اللغة ب�سرط 

اأن يكون معهد اللغة تابعا جلامعة مو�سى بها من وزارة التعليم العايل يف جمال تخ�س�سك الدقيق

كيف اأتاأكد من اأن اجلامعة التي اأرغب يف االلتحاق بها اأنها مو�ضى بها وكذلك ت�ضينفها العاملي؟ 
ومواقع  بها,   املو�سى  باجلامعات  يتعلق  ما  كل  و�ستجد  العليا  الدرا�سات  عمادة  موقع  علي  الدخول  ميكنك 

الت�سنيفات العاملية للجامعات وغريها من املعلومات املتعلقة بالبتعاث.

الدرجة  على  للح�ضول  البعثة  ا�ضتكمال  دون  اللغة  لدرا�ضة  �ضنة  ملدة  فقط  االبتعاث  ميكن  هل 
العلمية؟

ل ميكن ذلك؛ لأن البتعاث للغة هدفه الأ�سا�سي هو البتعاث لنيل درجة علمية

هل يحق للمبتعث التقدم بطلب اإجراء معني الإدارة االبتعاث والتدريب مبا�ضرة؟
املبتعث للخارج مرتبط ب�سكل كامل بامللحقية, ول ميكن ا�ستقبال اأي طلب للمبتعث اإل من خالل امللحق الثقايف, 

واملبتعث للداخل مرتبط بالق�سم العلمي, ول ميكن ا�ستقبال اأي طلب للمبتعث اإل من خالل الكلية

اأثناء مدة االبتعاث الداخلي، فهل يح�ضب هذا الف�ضل �ضمن  مل اأمتكن من ت�ضجيل ف�ضل درا�ضي 
مدة االبتعاث؟

اإذا حذف املبتعث ف�سال درا�سيا فاإن هذا حمت�سب �سمن مدة البتعاث الأ�سا�سية, ول ميكن املبتعث يف هذه 
احلالة من العودة للعمل اإل بطلب اإنهاء البتعاث.
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كان من �ضروط القبول الذي ح�ضلت عليه من اجلامعة �ضرط درا�ضة مقررات تكميلية، فهل يح�ضب 
الف�ضل الذي در�ضت فيه املقررات التكميلية �ضمن مدة االبتعاث؟

اإذا در�س املبتعث ف�سال درا�سيا اأو ف�سلني مقررات تكميلية فاإنه يح�سب �سمن مدة البتعاث, ويراعى ذلك عند 
طلب املبتعث متديد البتعاث.

هل يلزم على املبتعث تقدمي تقارير دورية عن �ضريه الدرا�ضي ؟
نعم على املبتعث تقدمي تقارير دورية عن �سريه الدرا�سي للكلية وللق�سم العلمي

متكنت من احل�ضول على الدرجة العلمية دون درا�ضة املقررات التي طلبت مني يف قرار االبتعاث، فهل 
هذا كاف؟

ل يتم التعيني على املرتبة العلمية اإل بالتزام املبتعث مبا ورد بقرار البتعاث

هل يحق للمبتعث الذي يرغب اإنهاء ابتعاثه قبل احل�ضول على املوؤهل املطلوب ترك مقر درا�ضته قبل 
موافقة جمل�س اجلامعة ؟

ل يجوز للمبتعث يف الداخل واخلارج الذي يرغب يف قطع ابتعاثه قبل احل�سول على املوؤهل املطلوب ترك مقر 
درا�سته اإل بعد موافقة جمل�س اجلامعة املبنية على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وجلنة البتعاث والتدريب

يف حال انتهاء املدة االأ�ضا�ضية لالبتعاث والتمديد دون احل�ضول على املوؤهل، ما االإجراء املتبع؟
يتقدم املبتعث يف اخلارج للملحقية بطلب اإنهاء ابتعاثه, اأما املبتعث يف الداخل فيتقدم لرئي�س الق�سم بطلب اإنهاء 
البتعاث, ومن ثم يرفع للمجال�س املخت�سة واللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب للتو�سية باإنهاء البتعاث والرفع ملجل�س 

اجلامعة للتوجيه بالإجراء اجلزائي وفًقا للمادة )الثالثون( من لئحة البتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعة
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اإذا انتهيت من الدرا�ضة متى األزم باملبا�ضرة ؟
على املبتعث للخارج اأن يعود للمملكة خالل �سهر على الأكرث من انتهاء درا�سته, وعليه اأن يبا�سر خالل ع�سرة اأيام 

من تاريخ و�سوله للمملكة, اأما املبتعث للداخل فعليه اأن يبا�سر بانتهاء درا�سته مبا�سرة

هل ميكن االبتعاث مرة اأخرى ملن قطع ابتعاثه؟
الأمر يعتمد على قرار اإنهاء البتعاث ال�سادر من �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بناء على 
تو�سية اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب وموافقة جمل�س اجلامعة يف اإنهاء البتعاث ال�سابق, والإجراء املتخذ بناًء 

على املادة )الثالثون( من لئحة البتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعة

هل ي�ضرتط للمبتعثة للخارج وجود حمرم؟
ي�ســـرتط للمبتعثـــة للخارج وجـــود مرافق, و لها احلرية يف اختيار من ترغب ) الـــزوج, الأب, الأخ ( ويف حال وجود 

زوجني يرغبان يف البتعاث فالأ�سل اأن يكون املرافق زوج املبتعثة , و ل يتاح للمبتعثة مرافق اآخر اإل يف حالتني:

الأوىل : اختالف الدول. 

والثانية : بعد امل�سافة بني اجلامعة التي يدر�س فيها املبتعث و التي تدر�س فيها املبتعثة , بحيث تزيد عن 150 كلم.

واإذا زال �سبـــب اإدراج مرافـــق اآخر �سوى الزوج بان اجتمعا يف جامعة واحدة اأو يف جامعتني تقل امل�سافة بينهما عن 
150 كلم فتقوم اللجنة بالتو�سية باإ�سدار قرار اإحلاقي باإثبات الزوج مرافقا لزوجته.
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