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�إنه

ملن دواعي �سروري ,م�شاركتي لأبنائي املبتعثني واملبتعثات خطواتهم اجلديدة يف حياتهم العلمية والعملية.واليوم �أ�سعد
ب�إطالق اجلامعة للإ�ص���دار الثاين لدليل االبتعاث والتدريب ؛ ليكون مر�شدً ا ومنظ ًما ودليال ،البتعاث وتدريب زمالئنا
من من�سوبي اجلامعة.
�إن م���ا يحتويه هذا الدليل من مناذج ,و�إجراءات ,يهدف �إىل �إحاطتكم بجميع اللوائح ,والنماذج ,والإجراءات املنظمة ؛ ت�س���هيلاً
وحر�ص���ا عليكم .ولتحقيق ه���دف اجلامعة الأ�سمى يف ت�أهي���ل من�سوبيها يف �أف�ض���ل اجلامعات العاملية مبا يحق���ق التميز العلمي
لك���م
ً
واملعريف ملن�سوبي اجلامعة.
�إن ق�ضايا االبتعاث تلقى متابعة �شخ�صية من معايل مدير اجلامعة ,ويحر�ص دائ ًما على متابعة �أحوال املبتعثني متابعة دقيقة من
خالل تقارير دورية عن �ش�ؤون املبتعثني و�أحوالهم وما و�صلوا �إليه ,والتوجيه بتذليل كافة ما يواجهونه من م�شكالت وعقبات .ومن ثم
ارت�أت اجلامعة ب�أن يقوم على �أحوال املبتعثني �إدارة متميزة لالبتعاث والتدريب ,ت�ستقبل �أبناء اجلامعة من املعيدين واملحا�ضرين من
يومهم الأول ,وت�سعى �إىل تقدمي الدعم الكامل لهم وفق �إجراءات و�ضوابط منظمة.
واجلامع���ة ت�سع���ى دائ ًما �إىل ت�سهيل كاف���ة الإجراءات و�سرعة �إجناز كاف���ة القرارات التي تخ�ص املبتعث�ي�ن من خالل جلنة دائمة
لالبتعاث والتدريب ,تعقد اجتماعاتها �أ�سبوع ًيا بهدف االنتهاء من كافة القرارات.
زمالئ���ي الكرام,كونوا على ثقة ب�أننا يف جامعتك���م ن�ضمن لكم العدل وال�شفافية وامل�ساواة ,دون متييز �أو تفرقة ؛ بهدف خلق جيل
ي�ساهم معنا يف بناء هذا الوطن الغايل.
حفظكم اهلل ورعاكم و�سدد على طريق اخلري خطاكم
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
�أ .د .حممد بن عبداهلل ال�شايع
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يعد

ع�ضو هيئة التدري�س الركيزة الأهم التي تعتمد عليها اجلامعات لأداء ر�سالتها وحتقيق �أهدافها التعليمية والبحثية
واملجتمعية؛ ولذا �سعت اجلامعة منذ ن�ش�أتها �إىل ت�أهيل من�سوبيها للح�صول على الدرجات العلمية يف التخ�ص�صات
املختلف���ة من اجلامع���ات املتميزة يف العامل ،وعلى تي�سري �إجراءات ابتعاثه���م ،وتفعيلها من خالل الو�سائل التقنية
و�أدواته���ا الف ّعال���ة ،وااللت���زام مبعايري اجل���ودة والأداء املهني حتقيق ًا لتوجهات اجلامع���ة نحو التميز .وتعد عم���ادة الدرا�سات العليا
هم���زة و�ص���ل بني كليات اجلامعة وامللحقيات الثقافية ال�سعودية يف بلدان االبتعاث املختلفة ،وتقوم بعمل الإجراءات الالزمة لإي�صال
م���ا يحتاج���ه املبتعث �إىل كليته ،وكذلك ما حتتاج الكليات �إي�صاله �إىل مبتعثيه���ا ،ومتابعة ذلك حتى ي�صدر على �شكل قرار �إداري �إن
ل���زم الأم���ر .ومن منطلق الإميان ال�صادق والإح�سا�س بامل�س�ؤولية من قبل من�سوب���ي العمادة بهذا الهدف؛ ي�أتي هذا الدليل الإجرائي
لالبتعاث ب�إ�صداره الثاين الذي بني �أيديكم يف هذا ال�سياق؛ ولي�ؤكد �أي�ضا حر�ص قيادة اجلامعة على تطبيق املفاهيم والعمل امل�ؤ�س�سي
يف �أداء الأعم���ال وامله���ام ،و�أنها ت�س�ي�ر وفق نظام وا�ضح و�أدلة حمددة ،كما �أن الدليل بتفا�صيله ل���كل �إجراء ،وبيان ما ينبغي �أن ُيتبع
م���ن �إج���راءات ومناذج يكون قد �أجاب عن الأ�سئلة املتوقعة م���ن املعنيني به ،وي�ؤ�س�س �أي�ض َا لعالقة �إداري���ة ومهنية عميقة قائمة على
الطم�أنينة والثقة فيما يتعلق بحماية حقوق وواجبات كل الأطراف واملحافظة عليها ،و�صدق التعامل وعدالته.
عميد الدرا�سات العليا
د.فهد بن عبداهلل اجلدوع
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الإجراء الأول :طلب فتح ملف يف عمادة الدرا�سات العليا
تق���وم الكلي���ة بعد تعيني املعيد �أو املحا�ضر ومن حني مبا�شرته العم���ل يف اجلامعة بتقدمي طلب فتح ملف له يف
عمادة الدرا�سات العليا؛ للح�صول على املوافقة على االبتعاث ،و�إ�صدار ال�ضمان املايل ،ويرفق مع املعاملة الوثائق
التالية مرتبة وفق الت�سل�سل التايل:
� .2صورة من تبليغ املبا�شرة.
			
� .1صورة من قرار التعيني.
 .4ال�سرية الذاتية.
			
� .3صورة من الهوية الوطنية.
� .6صورة من جواز ال�سفر.
� .5صورة م�صدقة من �آخر م�ؤهل		.
ال�ضمان املايل:
يع���د طلب ال�ضمان املايل من �أوىل خط���وات �إجراءات طلب االبتعاث .وهو عب���ارة عن خطاب باللغة الإجنليزية
يح�ص���ل عليه املر�شح لالبتعاث مت�ضمن ًا :اال�سم رباعي��� ًا ،رقم ال�سجل املدين ،الق�سم والكلية ،الرتبة العلمية ،الدولة
امل���راد االبتعاث �إليها ،التخ�ص����ص العام والدقيق ،الدرجة املراد احل�صول عليها .وهناك نوعان من ال�ضمان املايل
يحتاجهمااملبتعث:
1.1ال�ضم���ان ال�صادر من اجلامعة باللغة االجنليزية :يتم �إ�ص���دار ال�ضمان املايل للمبتعث من حني تقدمي طلب فتح
مل���ف؛ ليقدم���ه �إىل اجلامعة �أو املعهد ال���ذي يرغب الدرا�سة فيه بهدف احل�صول عل���ى القبول ،كما ي�ستفيد منه
املبتع���ث يف احل�ص���ول على ت�أ�شرية دخول (في���زا) الدولة املراد االبتعاث �إليها ،كما يق���دم هذا ال�ضمان للراغب
باالت�صال العلمي.
2.2ال�ضم���ان ال�صادر من امللحقية :يعد ال�ضمان املايل ال�صادر من امللحقي���ة الثقافية ال�سعودية يف بلد االبتعاث من
�أه���م الوثائ���ق التي يجب على كل مبتعث �أن يتقدم بطلب للح�صول عليه بع���د و�صوله مقر البعثة وفتح ملف له يف
بوابة (�سفري) �أو بعد املوافقة على �أي تغيري على خطته الدرا�سية (كاملوافقة على تغيري اجلامعة �أو التخ�ص�ص �أو
التمديد)؛ لأنه ال يتم ت�سديد �أي ر�سوم درا�سية �إال بوجود �ضمان يغطي املرحلة.
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الإجراء الثاين :طلب االبتعاث للدرا�سات العليا يف الداخل واخلارج
�شروط االبتعاث يف الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات:
املادة اخلام�سة
ي�شرتط البتعاث املعيد �أو املحا�ضر يف الداخل واخلارج ماي�أتي:
�1.1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
�2.2أن يكون حا�ص ًال على قبول من جامعة معرتف بها �أكادميي ًا.
�3.3أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
�4.4أاليتجاوزعمراملبتعث()30عام ًاللمعيدو()35عام ًاللمحا�ضر،وملجل�ساجلامعةاال�ستثناءمنهذاال�شرط.
�5.5أن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على الأقل.
�إ�ضافة �إىل ماورد يف املادة اخلام�سة:
�1 .1أن يك���ون االبتع���اث �إىل خارج اململكة ،عدا تخ�ص�صات الدرا�سات الإ�سالمي���ة واللغة العربية فاالبتعاث لها
متاح يف اجلامعات ال�سعودية احلكومية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض التخ�ص�صات الطبية التي ي�صعب احل�صول على
قب���ول فيه���ا يف اجلامعات العاملية .وميك���ن النظر يف االبتعاث �إىل داخل اململك���ة يف غري تلك التخ�ص�صات
للعن�صر الن�سائي وبنا ًء على م�سوغات مقنعة تقدمها الراغبة يف االبتعاث.
�2 .2أال تزي���د ن�سب���ة املبتعثني لأي جامع���ة واحلا�صلني على الدرج���ات العلمية منها من �أع�ض���اء هيئة التدري�س
بالق�س���م عن ( )%30من جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم الذي يتبعه املبتعث؛ �سعي ًا لتنوع املدار�س
الفكرية للملتحقني دون االقت�صار على منهج فكري واحد.
�3 .3أن يكون معهد اللغة تابع ًا لإحدى اجلامعات املو�صى بها من وزارة التعليم يف جمال التخ�ص�ص الدقيق للمبتعث.
4 .4احل�ص���ول على درجة حديث���ة يف �أحد اختبارات اللغة الإجنليزية املعياري���ة ،ملبتعثي اللغة ال تقل درجته عن
( )350يف اختبار � TOFELأو ما يعادلها.
5 .5احل�صول على قبول حديث.
�6 .6أن يتوافق القبول الأكادميي للربنامج مع تخ�ص�ص املبتعث.
�7 .7أنتكونالكليةوالق�سمالعلميمب�سمىالتخ�ص�صالذييدر�سهاملبتعث،مامل ت َراللجنةم�سوغ ًامقنع ًاالختالفهما.
�8 .8أن تكون الدرا�سة يف مرحلة املاج�ستري بربنامج �أكادميي ولي�س مهني.
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الإجراء الثاين :طلب االبتعاث للدرا�سات العليا يف الداخل واخلارج
� 9 .9أن تك���ون الدرا�سة يف مرحلة الدكتوراه بربنامج �أكادميي (� )PH.Dأو ما يعادلها ،وللتخ�ص�صات ال�صحية ال�سريرية
(االكلينكية) فالبد �أن حتتوي الربنامج على تدريب �سريري.
�1010أال تزي���د ن�سب���ة املبتعثني يف دولة االبتع���اث واحلا�صلني على الدرج���ات العلمية منها من �أع�ض���اء هيئة التدري�س
بالق�س���م عن ( )%30من جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم الذي يتبعه املبتعث .وي�ستثنى من هذا ،االبتعاث
�إىل الوالي���ات املتحدة الأمريكية وكن���دا فاالبتعاث لهما له الأف�ضلية ،واجلامعات الت���ي تكون �ضمن �أف�ضل ()٢٠٠
جامعة ح�سب �آخر ت�صنيف جلامعة �شنقهاي �أو �أي ت�صنيف م�ؤ�س�سة ( )QSللجامعات العاملية.
1111االبتعاث �إىل �أ�سرتاليا حم�صور يف اجلامعات املن�ضوية حتت .Group Of Eight
�1212أن تك���ون الدرا�س���ة بنظ���ام  New Routeولي����س من خالل البح���ث فق���ط،و�إذا كان الربنام���ج اليت�ضمن درا�سة
مقررات ،فيلزم �أن يدر�س املبتعث ما اليقل عن ( )10مقررات يف التخ�ص�ص ملرحلة املاج�ستري ،و( )4مقررات يف
التخ�ص����ص ملرحلة الدكتوراه ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط لربنام���ج الدكتوراه �إذا كانت اجلامعة من �أف�ضل ()200
جامعة ح�سب �آخر ت�صنيف جلامعة �شنقهاي� ،أو ت�صنيف م�ؤ�س�سة ( )QSللجامعات العاملية.
1313ملجل�سي الق�سم والكلية واللجنة الدائمة للإبتعاث �إعفاء العن�صر الن�سائي من ا�شرتاط درا�سة املقررات يف برامج
الدكتوراه التي تت�ضمن البحث فقط �إذا ر�أوا امل�صلحة يف ذلك.
1414ميك���ن االبتعاث لدول �أخ���رى من غري الواليات املتحدة الأمريكية ،وكندا واململك���ة املتحدة وا�سرتاليا �شريطة �أن
تك���ون من �ضم���ن �أف�ضل ( )200جامعة ح�س���ب �آخر ت�صنيف جلامع���ة �شنغهاي وت�صنيف م�ؤ�س�س���ة Quacquarelli
 Symonds Limited: (os)aللجامعات العاملية.
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�ضوابط االبتعاث لدرا�سة اللغة الإجنليزية خلريجي الدول املتحدثة باللغة الإجنليزية
�1 .1أن يكون قد م�ضى على ح�صوله على الدرجة العلمية �سنتان.
�2 .2أن يكون حا�ص ًال على قبول من معهد للغة تابع جلامعة مو�صى بها من وزارة التعليم يف جمال التخ�ص�ص الدقيق للمبتعث.
3 .3تكون مدة االبتعاث لدرا�سة اللغة الإجنليزية �ستة �أ�شهر.
�4 .4أن يكون حا�ص ًال على درجة حديثة يف �أحد اختبارات اللغة الإجنليزية املعيارية ال تقل درجته عن ( )500يف اختبار
� TOFELأو ما يعادلها
5 .5م���ن �سبق ابتعاثهم من اجلامعة لدرا�سة اللغة ميك���ن النظر يف ابتعاثهم مرة �أخرى على �أن ال يتجاوز جمموع املدة
ال�سابقة واملطلوبة احلد الأق�صى ملدة ابتعاث اللغة الإجنليزية وهي �سنتان.

خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تقدمي طلب االبتعاث من الكلية مرفق ًا به الوثائق ومتطلبات االبتعاث قبل بدء درا�سة املبتعث مبا ال يقل عن ()90
يوم ًا ،مع مراعاة الإجازات ومرتبة وفق الت�سل�سل الآتي:
 كت���اب من عميد الكلي���ة لرئي�س اللجنة الدائمة لالبتع���اث والتدريب ،مو�ضح ًا في���ه موافقة جمل�سي الق�سم
والكلية.
 ا�ستمارة طلب االبتعاث املوجودة على موقع عمادة الدرا�سات العليا.
 �صورة من حم�ضر جمل�سي الق�سم والكلية مت�ضمنني التو�صية باالبتعاث مع حتديد ا�سم اجلامعة والتخ�ص�ص
وبداية الدرا�سة ومدتها.
 �صورة الهوية الوطنية و�سجل الأ�سرة املرافقة للمبتعث خارج اململكة.
 �صورة من جواز ال�سفر للمبتعث �إىل خارج اململكة ومرافقيه.
 ملبتعثي درا�سة اللغة:
�1 .1ص���ورة من قبول معهد لغ���ة تابع لإحدى اجلامعات املو�صى بها م���ن وزارة التعليم يف جمال التخ�ص�ص
الدقيق للمبتعث.
2 .2نتيجة حديثة لأحد اختبارات اللغة املعيارية.
 �صورة من القبول الأكادميي للربنامج �صادر من جامعة مو�صى بها.
 طباعة �صفحة من موقع وزارة التعليم مت�ضمنة اجلهة التعليمية املو�صى بها.
 بيان تف�صيلي للربنامج واملقررات التي �سيدر�سها املبتعث.
 �صورة من �آخر م�ؤهل.
 منوذج تعهد بالعمل بعد انتهاء البعثة.
 منوذج تعهد بعدم ترك مقر الدرا�سة �أثناء االبتعاث قبل �صدور قرار جمل�س اجلامعة.
 من���وذج موافق���ة ويل الأمر للمبتعث���ات� ،إ�ضاف���ة �إىل امل�ستندات اخلا�ص���ة باملرافق املو�ضح���ة يف النموذج.
2 .2عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
3 .3ي�ص���در ق���رار االبتعاث من قب���ل وكيل اجلامع���ة للدرا�سات العليا والبح���ث العلمي بعد اعتماد حم�ض���ر اللجنة من
�صاحب ال�صالحية.
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الإجراء الثال���ث :طلب االبتعاث للم�ستقطبني وهم ملتحق���ون بربامج درا�سات عليا
خارج اململكة �أو من مت تعيينهم وهم ملتحقون بربامج درا�سات عليا داخل اململكة
�ضوابط ابتعاث امل�ستقطبني �أو من مت تعيينهم وهم ملتحقون بربامج درا�سات عليا داخل اململكة
من يتم ا�ستقطابهم �ضمن برنامج ا�ستقطاب املتميزين من مبتعثي برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلارج���ي وه���م على ر�أ�س البعث���ة� ،أومن يتم تعيينهم وهم ملتحق���ون بربامج درا�سات عليا داخ���ل اململكة ،عليهم
تقدمي طلب ابتعاث بعد �صدور قرار التعيني مبا�شرة.
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خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تق���دمي طل���ب االبتعاث من الكلية مرفق ًا ب���ه الوثائق ومتطلبات االبتعاث بعد التعي�ي�ن مبا�شرة ،ومرتبة وفق
الت�سل�سل الآتي:
 .أكتاب من عميد الكلية لرئي�س جلنة االبتعاث والتدريب ،مو�ضحا فيه موافقة جمل�سي الق�سم والكلية.
.با�ستمارة طلب االبتعاث املوجودة على موقع عمادة الدرا�سات العليا.
 .ج�ص���ورة من حم�ض���ر جمل�سي الق�سم والكلية مت�ضمنني التو�صي���ة باالبتعاث مع حتديد ا�سم اجلامعة
والتخ�ص�ص وبداية الدرا�سة ومدتها.
 .د�صورة الهوية الوطنية.
 .ه�صورة من جواز ال�سفر للمبتعث �إىل خارج اململكة �سجل الأ�سرة املرافقة.
 .و�صورة من القبول الأكادميي للربنامج.
 .زطباعة �صفحة من موقع وزارة التعليم مت�ضمنة اجلهة التعليمية املو�صى بها.
 .حبيان تف�صيلي للربنامج واملقررات التي �سيدر�سها املبتعث.
.ط�إرفاق �سجل �أكادميي حديث ،وتقرير من امل�شرف الدرا�سي.
.ي�صورة من �آخر م�ؤهل.
.كمنوذج تعهد بالعمل بعد انتهاء البعثة.
 .لمنوذج تعهد بعدم ترك مقر الدرا�سة �أثناء االبتعاث قبل �صدور قرار جمل�س اجلامعة.
2 .2عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب
3 .3ي�ص���در ق���رار االبتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبح���ث العلمي بعد اعتماد حم�ضر اللجنة
من �صاحب ال�صالحية.

الإجراء الرابع :طلب متديد البعثة
املادة ال�سابعة
تكون مدة الإبتعاث على النحو الآتي:
�1 .1سنة لدرا�سة اللغة ويجوز ملجل�س اجلامعة �أن يجعلها �سنتني �إذا تطلب الأمر ذلك.
�2 .2سنتان للماج�ستري.
3 .3ثالث �سنوات للدكتوراه �أو ما يعادلها يف كل التخ�ص�صات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�سته وفق ًا لنظام
البلد الذي يدر�س فيه املبتعث.
املادة العا�شرة :التمديد
يج���وز ملجل�س اجلامعة متديد فرتة االبتعاث الأ�صلية يف الداخل واخلارج �سنة واحدة للماج�ستري ،و�سنتني
للدكت���وراه والزماالت الطبية ،بن���اء على اقرتاح امل�شرف على درا�سة الطالب وتو�صي���ة جمل�سي الق�سم والكلية،
�أو املعه���د وما يف حكمهما ،وجلن���ة االبتعاث والتدريب ،كما يجوز ملجل�س اجلامعة بناء على اقرتاح امل�شرف على
درا�س���ة الطالب وتو�صية جمل�سي الق�س���م والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلن���ة االبتعاث والتدريب �إ�ضافة
�سنة �أخرى حدا �أق�صى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة لذلك .وبالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم �أن ي�ؤيد
ر�أي امل�شرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف.
�1. 1ضوابط املوافقة على متديد درا�سة اللغة
يتع�ي�ن عل���ى املبتع���ث االلت���زام بف�ت�رة االبتع���اث املح���ددة يف ق���رار ابتعاث���ه ،وتع���د ه���ذه الف�ت�رة كافي���ة
للح�ص���ول عل���ى الدرج���ة العلمي���ة الت���ي ابتع���ث م���ن �أجله���ا ،لك���ن هن���اك بع����ض احل���االت اال�ستثنائي���ة
وامل�شروع���ة ،الت���ي ال ي�ستطي���ع فيه���ا املبتع���ث �إنه���اء بعثت���ه خ�ل�ال الف�ت�رة الت���ي حت���ددت ل���ه لأ�سب���اب
غ�ي�ر ناجم���ة ع���ن تق�ص�ي�ر �أو �إهم���ال .وعلي���ه يت���م النظ���ر يف طل���ب التمدي���د وف���ق ال�ضواب���ط الآتي���ة:
�1 .1أن يكون املبتعث جمتهد ًا وملتزم ًا باحل�ضور يف درا�سة اللغة يف معهده خالل مدة البعثة
�2 .2أن يك���ون املبتعث قد حقق تقدم ًا وا�ضح��� ًا يف درا�سة اللغة خالل مدة االبتعاث ،ومن امل�ؤمل �أن يتمكن خالل
مدة التمديد من حتقيق �شرط اللغة.
�3 .3أن يك���ون املبتعث قد تق���دم �إىل �أحد اختبارات اللغة املعيارية مرتني على الأق���ل خالل ال�سنة ،وح�صل على
نتيجة تظهر تقدمه وحت�سنه يف اللغة.
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الإجراء الرابع :طلب متديد البعثة
�4 .4إرفاق تقرير درا�سي حديث من معهد اللغة.
�5 .5إرفاق نتيجة حديثة لأحد اختبارات اللغة املعيارية.
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد االبتعاث قبل نهاية البعثة مبدة ال تقل عن ( )60يوم ًا.
2 .2عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
�3 .3إ�صدار القرار من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بعد اعتماد حم�ضر اللجنة من �صاحب
ال�صالحية.
�2 .2ضوابط متديد بعثة الربنامج:
�1 .1أال تكون احلاجة �إىل التمديد ناجتة عن تق�صري املبتعث وتدين م�ستواه الدرا�سي.
�2 .2أن يكون املبتعث ملتزم ًا خالل الدرا�سة بت�سجيل احلد الأدنى لالنتظام الكلي لكل ف�صل درا�سي.
�3 .3إرف���اق تقرير درا�سي حديث من امل�شرف الدرا�سي على املبتعث مت�ضمنا م�سوغات التمديد والتاريخ املتوقع
للتخرج.
�4 .4إرفاق �سجل �أكادميي حديث..
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تق���دمي طل���ب التمديد قبل نهاي���ة البعثة مبدة ال تقل عن ( )60يوم ًا من خ�ل�ال بوابة �سفري للمبتعث خلارج
اململكة� ،أما املبتعث يف الداخل فيتقدم بطلبه �إىل رئي�س الق�سم العلمي.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
3 .3عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب
�4 .4إ�ص���دار القرار م���ن قبل وكيل اجلامع���ة للدرا�سات العليا والبح���ث العلمي بعد اعتم���اد حم�ضر اللجنة من
�صاحب ال�صالحية.
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الإجراء اخلام�س :طلب ترقية البعثة
تت���م ترقي���ة البعثة للمبتعث الذي �شارف على التخرج �أو تخ���رج وال يزال على ر�أ�س البعثة ومل تنته بعثته ويغلق ملفه
ومل ت�صرف له م�ستحقات التخرج بعد ،ح�سب ال�شروط وال�ضوابط الآتية:
�1 .1صورة من القبول الأكادميي للربنامج نهائي وغري م�شروط (عدا �شرط �إكمال املرحلة احلالية) و�صادر من
جامعة مو�صى بها ،مع ت�ضمينه نوع الدرا�سة والتخ�ص�ص واملدة الزمنية وبداية الدرا�سة.
�2 .2أن يك���ون القب���ول يف نف�س التخ�ص�ص الوارد يف قرار االبتعاث �إذا كانت الرتقية من مرحلة اللغة �أو امتداد ًا
للتخ�ص�ص �إذا كانت الرتقية من مرحلة املاج�ستري للدكتوراه.
3 .3بيان تف�صيلي للربنامج واملقررات التي �سيدر�سها املبتعث.
�4 .4صورة من �آخر م�ؤهل.
5 .5يطبق يف ترقية البعثة ال�ضوابط الواردة يف الإجراء الثاين (�ضوابط االبتعاث).
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد االبتعاث قبل بدء الربنامج مبدة ال تقل عن ( )60يوم ًا.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
3 .3عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
�4 .4إ�ص���دار القرار من وكيل اجلامعة للدرا�سات العلي���ا والبحث العلمي بعد اعتماد حم�ضر اللجنة من �صاحب
ال�صالحية.
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الإجراء ال�ساد�س :طلب تغيري التخ�ص�ص �أو اجلامعة �أو الدولة
املادة احلادية ع�شرة :تغيري التخ�ص�ص
ال يجوز للمبتعث تغيري تخ�ص�صه العام �أو الدقيق الذي �أبتعث من �أجله �إال مبوافقة جمل�س اجلامعة بناء على
تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب .ويف حال تغيري التخ�ص�ص
قبل �صدور املوافقة ،توقف جميع خم�ص�صات املبتعث ،وينظر يف �إنهاء بعثته.
املادة الثانية ع�شرة
ال يج���وز للمبتع���ث �أن ينتقل من جامعة �إىل �أخرى� ،أو من بلد �إىل �آخر �إال بعد موافقة جمل�س اجلامعة املبنية
عل���ى تو�صي���ة جمل�سي الق�س���م والكلية� ،أو املعهد وم���ا يف حكمهما� ،أو اجلهة التابع له���ا املبتعث ،وجلنة االبتعاث
والتدريب ،وت�أييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج.
�أو ًال� :ضوابط تغيري التخ�ص�ص:
الأ�ص���ل �أن يدر����س املبتعث التخ�ص����ص الذي ابتعث من �أجله ح�س���ب قرار االبتعاث ،وميك���ن النظر يف طلب تغيري
التخ�ص�ص عند توفر م�سوغات مقنعة ،ح�سب ال�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يكون التغيري مبني ًا على م�سوغات وا�ضحة تقت�ضيها احلاجة الدرا�سية للمبتعث واجلامعة
�2 .2أن يك���ون املبتع���ث حا�ص ًال على قبول �صريح يف التخ�ص�ص اجلديد من جامعة مو�صى بها ويف نف�س الدرجة
العلمية املبتعث من �أجلها.
�3 .3أال يرتتب على تغيري التخ�ص�ص االنتقال �إىل جامعة غري مو�صى بها.
�4 .4أال يرتتب على تغيري التخ�ص�ص تغيري جامعة ي�ؤدي �إىل التفريق يف مقر الإقامة بني املبتعثة وحمرمها.
�5 .5أال يرتتب على تغيري التخ�ص�ص زيادة يف مدة البعثة.
�6 .6إرفاق �سجل �أكادميي حديث.
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ثاني ًا� :ضوابط تغيري اجلامعة:
ت�شج���ع اجلامعة الطالب املبتعثني على االلتزام بالدرا�سة يف اجلامع���ات املبتعثني �إليها وفق قرارات ابتعاثهم،
ويف ح���ال وج���ود ظروف معينه متنع املبتعث من اال�ستم���رار باجلامعة املبتعث لها (�أو يف ح���ال رغبته االنتقال �إىل
جامعة �أف�ضل م�ستوى) ميكنه التقدم بطلب لتغيري اجلامعة ،وفق ال�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يكون التغيري مبني ًا على م�سوغات وا�ضحة تقت�ضيها حاجة املبتعث الدرا�سية.
�2 .2أن يكون التغيري �إىل جامعة مو�صى بها يف نف�س التخ�ص�ص والدرجة املبتعث من �أجلها.
�3 .3أال تكون اجلامعة املراد االنتقال �إليها موقفة يف الوقت احلايل لأي �سبب من الأ�سباب.
�4 .4أال يرتتب على تغيري اجلامعة �أية زيادة يف مدة البعثة.
�5 .5أال ي�ؤدي تغيري اجلامعة �إىل التفريق يف مقر الإقامة بني املبتعثة وحمرمها.
�6 .6أن يكون املبتعث حا�صال على قبول �صريح من اجلامعة اجلديدة.
�7 .7أال يرتت���ب على االنتقال تغيري التخ�ص����ص املحدد يف قرار االبتعاث�( .إذا كان �سيرتتب على االنتقال تغيري
التخ�ص����ص فعلى املبتع���ث �أو ًال التقدم بطلب تغيري تخ�ص����ص وتو�ضيح �أن تغيري التخ�ص����ص يتطلب �أي�ض ًا
تغيري اجلامعة).
�8 .8أال يكون قد �سبق له تغيري اجلامعة يف نف�س املرحلة الدرا�سية.
�9 .9إرفاق �سجل �أكادميي حديث.
ثالثا� :ضوابط تغيري الدولة:
قد ينظر يف طلب االنتقال �إىل دولة ابتعاث �أخرى عند بع�ض الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة ،ح�سب ال�ضوابط
الآتية:
�1 .1أن يكون التغيري مبني ًا على م�سوغات وا�ضحة ومقنعة.
�2 .2أال تكون الدولة التي يرغب االنتقال �إليها �ضمن الدول املوقوف عنها االبتعاث.
�3 .3أال تكون اجلامعة التي يرغب االنتقال �إليه يف الدولة اجلديدة موقوفة �أو غري مو�صى بها.
�4 .4أال يكون قد �سبق له تغيري اجلامعة �أو االنتقال من دولة خالل املرحلة الدرا�سية.
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الإجراء ال�ساد�س :طلب تغيري التخ�ص�ص �أو اجلامعة �أو الدولة
�5 .5أال يرتتب على التغيري �أي زيادة يف مدة البعثة.
�6 .6أن يكون املبتعث حا�ص ًال من تلك اجلامعة على قبول �أكادميي ويف نف�س الدرجة العلمية املبتعث لأجلها.
�7 .7أال يرتتب على تغيري الدولة تغيري التخ�ص�ص املحدد يف قرار االبتعاث.
�8 .8أال ي�ؤدي االنتقال �إىل التفريق يف مقر الإقامة بني املبتعثة وحمرمها.
�9 .9إرفاق �سجل �أكادميي حديث.
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد االبتعاث قبل بدء الربنامج مبدة ال تقل عن ( )60يوم ًا .و�إذا
كان الطلب لتغيري الدولة فيتم تقدمي الطلب مبدة ال تقل عن ( )90يوم ًا.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
3 .3عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
�4 .4إ�ص���دار القرار م���ن قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بعد اعتماد حم�ضر اللجنة من �صاحب
ال�صالحية.
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الإجراء ال�سابع :طلب القيام برحلة علمية
املادة اخلام�سة ع�شرة :الرحالت العلمية
يج���وز للمبتعث �إىل اخلارج القيام برحلة علمية �أثناء �إعداد الر�سالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة
�إىل اململكة �أو غريها خارج مقر البعثة وفق ًا لل�ضوابط الآتية:
� 1 .1أن يو�صي امل�شرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث �إىل الرحلة العلمية.
2 .2ت�أييد امللحق الثقايف.
3 .3موافقة جمل�س الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.
�4 .4أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة �أ�شهر حد ًا �أق�صى.
�5 .5إذا كان���ت الرحل���ة العلمية �إىل اململك���ة فعلى املبتعث �أن يبا�شر �أبحاثه حتت �إ�ش���راف الق�سم التابع له ويقوم الق�سم
واف عن الرحلة.
ب�إعداد تقرير ٍ
�6 .6إذا كان���ت الرحل���ة العلمية خارج مقر البعثة اىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة �إىل امللحق الثقايف من قبل
امل�شرف على درا�سة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع لها املبتعث ب�صورة منه.
املادة الع�شرون :االبتعاث للداخل
يج���وز للمبتع���ث القيام برحلة علمي���ة �أثناء �إعداد الر�سالة ومل���رة واحدة خالل املرحلة الدرا�سي���ة الواحدة خارج مقر
الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة �أو خارجها وفق�أ لل�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يو�صي امل�شرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث �إىل الرحلة العلمية.
2 .2موافقة جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.
�3 .3أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة �أ�شهر حد ًا �أق�صى.
�إ�ضافة �إىل ما ورد يف املادتني (اخلام�سة ع�شرة والع�شرين) يلزم �إرفاق:
•�سجل �أكادميي حديث للمبتعث.
•ن�سخة من خطة الدرا�سة للرحلة العلمية ،وا�ستمارة جمع البيانات.
•موافقة من اجلهة التي �ستطبق فيها الدرا�سة.
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خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تق���دمي الطل���ب قبل بدء الرحلة العلمية مبدة ال تقل ع���ن ( )90يوما من خالل بوابة �سفري للمبتعث خلارج اململكة� ،أما
املبتعث يف الداخل فيتقدم بطلبه �إىل رئي�س الق�سم العلمي.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
3 .3عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
�4 .4إ�ص���دار الق���رار م���ن قبل وكيل اجلامع���ة للدرا�س���ات العليا والبح���ث العلمي بعد اعتم���اد حم�ضر اللجن���ة من �صاحب
ال�صالحية.
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الإجراء الثامن :طلب درا�سة مواد عن بعد
�ضوابط درا�سة مواد عن بعد:
ال تف�ض���ل اجلامع���ة الدرا�س���ة بوا�سط���ة االنرتن���ت ( )ONLINEوال تو�ص���ي بها ،حي���ث �إن املبتعث مل���زم بح�ضور
املحا�ضرات يف اجلامعة ،ودرا�سة املواد عن بعد تتعار�ض مع الهدف من برنامج االبتعاث ،وعموما �إذا كان ال يوجد
�أي خي���ار �آخر للطالب وال يوج���د �أي مقرر بديل عن املقرر املطلوب درا�سته بوا�سطة االنرتنت ،ف�إنه ميكن الدرا�سة
وفق ال�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يكون املقرر املراد درا�سته مقرر ًا �إجباري ًا وال ميكن درا�سته �إال بوا�سطة الإنرتنت .ONLINE
2 .2عدم وجود مقرر بديل عن املقرر املطلوب درا�سته.
�3 .3إفادة من امل�شرف الدرا�سي يف اجلامعة مت�ضمنة حاجة املبتعث لدرا�سة املقرر وال يوجد مقرر بديل له.
�4 .4إرفاق �سجل �أكادميي حديث.
�5 .5أال تزي���د عدد املقررات الت���ي يدر�سها املبتعث بوا�سطة الإنرتنت عن مقرري���ن يف مرحلة املاج�ستري ومقرر
واحد يف مرحلة الدكتوراه.
�6 .6أال يكون هذا املقرر يتطلب احل�ضور التطبيقي.
�7 .7أال تتم الدرا�سة بوا�سطة الإنرتنت لأكرث من (مقرر درا�سي واحد) يف الف�صل الدرا�سي الواحد.
8 .8ال تتم الدرا�سة بوا�سطة الإنرتنت �إال مبوافقة م�سبقة من اجلامعة.
خطوات تنفيذ الإجراء:
1 .1تق���دمي الطل���ب من خالل بوابة �سف�ي�ر للملحقية ببلد االبتعاث قبل بدء الدرا�س���ة يف املقرر مبدة ال تقل عن
( )60يوم ًا.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
3 .3عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب
�4 .4إ�ص���دار القرار م���ن قبل وكيل اجلامع���ة للدرا�سات العليا والبح���ث العلمي بعد اعتم���اد حم�ضر اللجنة من
�صاحب ال�صالحية.
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الإجراء التا�سع :طلب �إنهاء البعثة �أثناء مدة االبتعاث
املادة الثامنة والع�شرون
يج���وز ملجل����س اجلامع���ة �أن ينهي بعث���ة املبتعث بناء عل���ى تو�صية جمل�سي الق�س���م والكلي���ة� ،أو املعهد وما يف
حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف احلاالت الآتية:
1 .1عدم قدرته على موا�صلة الدرا�سة وفق ًا للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.
2 .2طلبه �إنهاء البعثة والعودة �إىل ا ململكة.
�3 .3إذا خالف الأنظمة �أو التعليمات �أو امتنع عن تنفيذها.
�4 .4إذا مل يح�صل على امل�ؤهل املطلوب يف املدة املحددة.
�5 .5إ ذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول.
املادة التا�سعة والع�شرون
ال يج���وز للمبتع���ث يف الداخل �أو اخلارج الذي يرغب يف �إنهاء ابتعاثه قبل احل�صول على امل�ؤهل املطلوب ترك
مق���ر درا�ست���ه قبل موافقة جمل�س اجلامعة .ويف حال عودة املبتعث قب���ل موافقة جمل�س اجلامعة يطبق ب�ش�أنه ما
ورد يف �إحدى الفقرتني (� 1أو  )2من املادة الثالثني من هذه الالئحة.
املادة الثالثون
يف حال موافقة جمل�س اجلامعة على �إنهاء بعثة املبتعث وفق ًا لأحكام املادة الثامنة والع�شرين فللمجل�س ما ي�أتي:
1 .1اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز ال�سنة من تاريخ �إنهاء ابتعاثه.
�2 .2أو �إحالته �إىل وظيفة �إدارية �إذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.
�3 .3أو �إبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ال�ستئنافه درا�سته العليا على �أن ال تتجاوز تلك املدة ال�سنتني.
ويف حال جتاوزه لها يطبق ب�ش�أنه ما ورد يف �إحدى الفقرتني� 1( .أو  )2من هذه املادة.
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�ضوابط طلب �إنهاء البعثة �أثناء مدة االبتعاث
قد ينظر يف طلب �إنهاء البعثة عند بع�ض الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة ،ح�سب ال�ضوابط التالية:
1 .1تقدمي املبتعث ما يفيد ا�ستحالة قدرته على موا�صلة الدرا�سة يف مقر البعثة احلايل.
�2 .2إرفاق �سجل �أكادميي حديث.
3 .3تقرير من امل�شرف الدرا�سي يف اجلامعة مت�ضمن ًا حاجة املبتعث لإنهاء البعثة.
�4 .4إذا كان املبتعث يف مرحلة اللغة فيتم �إرفاق تقرير درا�سي حديث من املعهد ونتيجة حديثة لأحد اختبارات
اللغة املعيارية.
�5 .5أال ي�ت�رك املبتع���ث مق���ر درا�سته قبل موافقة جمل�س اجلامع���ة .ويف حال عودة املبتعث قب���ل موافقة جمل�س
اجلامعة يطبق ب�ش�أنه ما ورد يف �إحدى الفقرتني (� 1أو  )2من املادة الثالثني من الئحة االبتعاث والتدريب
ملن�سوبي اجلامعات.
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد االبتعاث� .أما املبتعث يف داخل اململكة فيتقدم بطلبه �إىل
رئي�س الق�سم العلمي.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية لتطبيق ما تراه بحقه من فقرات املادة (الثالثون) من الئحة االبتعاث.
3 .3درا�سة الطلب من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
�4 .4إ�ص���دار ق���رار �إنهاء االبتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العلي���ا والبحث العلمي ،بعد اعتماد حم�ضر
اللجنة من �صاحب ال�صالحية ،وموافقة جمل�س اجلامعة �أو من ينيبه.
5 .5رفع مبا�شرة املبتعث من قبل عميد الكلية لعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س مت�ضمنة قرار قطع االبتعاث.
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الإجراء العا�شر :طلب �إنهاء االبتعاث ال�ستكمال املدة دون احل�صول على امل�ؤهل
�ضوابط طلب �إنهاء االبتعاث ال�ستكمال املدة دون احل�صول على امل�ؤهل
1 .1تقدمي املبتعث م�سوغات مقنعة ال�ستكمال مدة االبتعاث دون احل�صول على امل�ؤهل.
�2 .2إرفاق �سجل �أكادميي حديث.
�3 .3إرفاق تقرير من امل�شرف الدرا�سي يف اجلامعة
�4 .4إذا كان االبتع���اث لدرا�س���ة اللغة فيتم �إرفاق تقرير درا�سي حديث من املعهد ونتيجة حديثة لأحد اختبارات
اللغ���ة املعيارية مع �إرف���اق ما يثبت مرا�سلته خلم�س جامعات على الأقل بطل���ب قبول ،مبا يف ذلك خطابات
الرف�ض.
�5 .5إذا كان املبتعث لداخل اململكة يف مرحلة �إعداد الر�سالة وال يرغب بالتمديد فيلزم �إرفاق تقرير من امل�شرف
على الر�سالة مت�ضمنا املرحلة التي و�صل �إليها املبتعث يف ر�سالته والتاريخ املتوقع للتخرج.
6 .6يلزم املبتعث الذي انتهت مدة ابتعاثه دون احل�صول على امل�ؤهل �أن يعود �إىل اململكة خالل �شهر حدا �أق�صى
م���ن انتهاء م���دة االبتعاث ،وعلي���ه �أن يبا�شر خالل ع�شرة �أيام م���ن تاريخ و�صوله �إىل اململك���ة� ،أما املبتعث
للداخل فعليه �أن يبا�شر بانتهاء مدة االبتعاث مبا�شرة.
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تق���دمي طلب �إنهاء االبتعاث ال�ستكمال املدة دون احل�صول على امل�ؤهل من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد
االبتع���اث مت�ضمن���ا الإفادة ب�إغالق ملف املبتعث وبيان �آخر م���ا مت �صرفه له�.أما املبتعث يف الداخل فيتقدم
بطلبه �إىل رئي�س الق�سم العلمي.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية لتطبيق ما تراه بحقه من فقرات املادة (الثالثون) من الئحة االبتعاث
3 .3درا�سة الطلب من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب
�4 .4إ�ص���دار ق���رار �إنهاء االبتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العلي���ا والبحث العلمي ،بعد اعتماد حم�ضر
اللجنة من �صاحب ال�صالحية ،وموافقة جمل�س اجلامعة �أو من ينيبه.
5 .5رفع مبا�شرة املبتعث من قبل عميد الكلية لعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س مت�ضمنة قرار �إنهاء االبتعاث.
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الإجراء احلادي ع�شر :طلب �إنهاء االبتعاث للح�صول على الدرجة العلمية
�ضوابط طلب �إنهاء االبتعاث للح�صول على الدرجة العلمية
1 .1يعد تاريخ انتهاء متطلبات الدرا�سة ح�سب �إفادة اجلامعة بذلك بناء على التاريخ املعتمد يف ال�سجل الأكادميي
�أو يف خطاب اجلامعة هو التاريخ الفعلي للتخرج ،وال ي�ؤخذ بتاريخ �صدور الوثيقة �أو موعد حفل التخرج الر�سمي
ونحو ذلك� ،أو انتهاء املوعد الر�سمي للف�صل الدرا�سي �إذا جاء الحقا لتاريخ انتهاء متطلبات الدرا�سة .ويرتتب
على تخرج املبتعث� ،إنهاء البعثة حتى و�إن مت تخرجه قبل انتهاء مدة البعثة املقررة له نظام ًا
�2 .2إرفاق وثيقة �إنهاء الدرا�سة �صادرة من م�سجل اجلامعة �أو عميد الدرا�سات العليا تفيد بتخرجه والتاريخ الفعلي
لإكماله متطلبات الدرجة.
�3 .3إرف���اق ال�سجل الأكادميي للدرج���ات م�صدق من اجلامعة ومو�ضح فيه املرحل���ة الدرا�سية التي �أكملها وتاريخ
�إكمالها.
4 .4التزام املبتعث بجميع القرارات ال�صادرة له من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
5 .5ميك���ن للمبتعث �إىل خارج اململكة تقدمي طلب �إنهاء االبتعاث حل�صوله على الدرجة العلمية من خالل الق�سم
العلمي للجامعة.
6 .6يل���زم املبتع���ث احلا�صل على الدرجة املبتعث من �أجلها �أن يعود �إىل اململكة خالل �شهر حدا �أق�صى من انتهاء
درا�سته ،وعليه �أن يبا�شر عمله خالل ع�شرة �أيام من تاريخ و�صوله �إىل اململكة� ،أما املبتعث �إىل الداخل فعليه
�أن يبا�شر بانتهاء درا�سته مبا�شرة.
خطوات تنفيذ الإجراء
1 .1تقدمي طلب �إنهاء االبتعاث للح�صول على امل�ؤهل املطلوب من خالل بوابة �سفري للملحقية �أو عن طريق الق�سم
العلمي.
2 .2طلب تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية.
3 .3عر�ض الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.
�4 .4إ�صدار قرار �إنهاء االبتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،بعد اعتماد حم�ضر اللجنة
من �صاحب ال�صالحية.
5 .5رفع مبا�شرة املبتعث من قبل عميد الكلية لعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س مت�ضمنة قرار �إنهاء االبتعاث.
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�إر�شـادات ون�صائـح
القبول ومرا�سلة اجلامعة
يعد احل�صول على قبول من جامعة مو�صى بها ويف برنامج تتوفر فيه �أنظمة و�شروط املجال�س املخت�صة باجلامعة
�أم���ر ًا بال���غ الأهمية يف م�سرية املعيد �أو املحا�ضر الذي يرغب االبتعاث والدرا�س���ة يف اخلارج ،ويحتاج طالب االبتعاث
لقبول يف معهد �أو جامعة للتقدمي على االبتعاث ،كما يحتاج �إىل قبول عند رغبته تغيري اجلامعة �أو معهد اللغة �أو تغيري
التخ�ص�ص �أو ترقية البعثة.
كيف �أح�صل على قبول؟
�إن التقدمي للح�صول على قبول لي�س �أمر ًا �صعب ًا ،ولكن الأمر الذي يحتاج �إىل جهد من املبتعث هو توفري متطلبات
القبول ،وهذا الأمر لي�س له عالقة مبكاتب القبول� ،إذ �إنه يعتمد على قدراته وم�ستواه الدرا�سي وح�سب نتائجه ال�سابقة،
ولن ت�ستطيع مكاتب القبول �إح�ضار قبول له �إذا كانت �شروط القبول ال تتوفر فيه �أ�ص ًال� .إن كل جامعة من اجلامعات
لها �شروطا ال بد �أن تتوفر فيمن يتقدم للدرا�سة فيها ،وهذه ال�شروط تختلف باختالف اجلامعة ،وعموما ف�إن اجلامعة
تن�ص���ح املبتعث مبحاولة احل�صول على قبول من �إحدى اجلامعات املتميزة يف التخ�ص�ص الذي يرغب الدرا�سة فيه،
ويف حال عدم القدرة على ذلك ،فعلى طالب االبتعاث احل�صول على قبول من جامعة �أخرى مو�صى بها وغري موقفة
مع التحقق من توافر �شروط و�أنظمة املجال�س املخت�صة باجلامعة
�إن جتربة التقدمي على اجلامعات للح�صول على قبول جتربة ثرية ومفيدة نن�صح املبتعث �أن يخو�ضها بنف�سه و�أن
يك���ون لديه اجلر�أة للتعلم بنف�سه والبحث عن �أف�ضل اخليارات لنف�سه وم�ستقبله ووطنه ،ومن املهم للمبتعث �أن يتعود
القيام على �ش�ؤونه فهناك �أي�ض ًا الكثري من الأمور التي يجب عليه القيام بها بنف�سه الحق ًا بعد و�صوله بلد االبتعاث من
تعبئ���ة النم���اذج املختلفة �سواء للح�صول على �سكن �أو لفتح ح�ساب بنكي �أو للح�صول على رخ�صة القيادة وغري ذلك،
ولن يجد من يقوم بكل هذه الإجراءات �أحد نيابة عنه.
احل�صول على قبول يف اجلامعات واملعاهد يف اخلارج
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يتطل���ب التحاق املبتعث بربنامج الدرا�س���ات العليا (املاج�ستري �أو الدكتوراه) يف اخل���ارج توفر عدة متطلبات،
وم���ن �أه���م امل�ستندات والوثائق املطلوبة للح�صول على قبول للدرا�سات العلي���ا ،مع بع�ض االختالفات ح�سب الدولة
واجلامعة والدرجة العلمية:

�1 .1صور مرتجمة وم�صدقة ل�شهادة البكالوريو�س ،وال�سجل الأكادميي.
�2 .2صور مرتجمة وم�صدقة من �شهادة املاج�ستري وال�سجل الأكادميي (�إذا كان القبول للدكتوراه).
3 .3ال�سرية الذاتية للطالب ،مت�ضمنة عنوان الطالب وبريده الإلكرتوين.
�4 .4أن يجتاز اختبارات اللغة باملعدل الذي ت�شرتطه اجلامعة املتقدم �إليها (.)TOEFL, IELTS
5 .5تتطلب بع�ض اجلامعات (خ�صو�ص ًا يف �أمريكا وكندا) ح�صول املتقدم على الدرجة املطلوبة يف االختبارات
التخ�ص�صية والعامة ،كاختبارات (.)GRE, GMAT
6 .6خطاب ال�ضمان املايل من ال�صادر من اجلامعة.
7 .7تو�صية علمية باللغة الإجنليزية (عدد  )5-2من �أ�ساتذة د ّر�سوا املبتعث.
�8 .8صورة من ال�صفحة الأوىل والثانية من جواز ال�سفر.
9 .9نب���ذة موجزة عن املتق���دم باللغة الإجنليزية (بح���دود  500كلمة) ،وعادة ما يطلق عليه���ا (Statement of
 )Purposeيو�ضح فيها املتقدم الربنامج الذي يرغب القبول فيه ،واخلربات العلمية والعملية التي لها عالقة
بالتخ�ص�ص املطلوب درا�سته ،وكذلك الغاية من درا�سته وعالقة العمل الذي ينوي القيام به بعد تخرجه.
�أنواع القبول يف اجلامعات:
يعتم���د ح�ص���ول املبتع���ث على قرار القب���ول من اجلامع���ات يف دول االبتعاث على م���دى ا�ستيفائه ل�ش���روط القبول
وا�ستكمال متطلباته ومن �أهم �أنواع القبول:
1.1القبول غري امل�شروط ( :)Unconditional Offerوهو القبول النهائي للدرجة العلمية املراد درا�ستها
يف اجلامعة ،وذلك بعد ا�ستيفاء جميع ال�شروط.
2.2القبول امل�شروط ( :)Conditional Offerوهو القبول املمنوح ملن مل يتمكن من ا�ستيفاء جميع ال�شروط
املطلوبة�،سواء يف اختبارات اللغة (�...TOEFL, IELTSأو االختبارات التخ�ص�صية ( .)GRE, GMATوي�شمل كذلك
من يطلب منه احل�صول على متطلبات �سابقة (� )Pre-requisitesأو درا�سة بع�ض املواد التكميلية.
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�إر�شـادات ون�صائـح
ا�ستخراج الت�أ�شرية:
من �أكرث ال�صعوبات التي تواجه املبتعثني بعد ح�صولهم على قبول يف �إحدى جامعات دول االبتعاث هي احل�صول
على ت�أ�شرية الدخول ،وللح�صول على هذه الت�أ�شرية يجب على املبتعث توفري عدد من املتطلبات �أهمها:
1 .1جوازات �سفر �سارية املفعول للمبتعث وعائلته مع �صور منها.
2 .2ال�ضمان املايل ال�صادر من اجلامعة.
3 .3خطاب القبول من املعهد �أو اجلامعة التي قبلته للدرا�سة فيها.
�4 .4صور �شم�سية للمبتعث وعائلته املرافقة معه.
5 .5نتيجة الفح�ص الطبي له ولعائلته املرافقة معه من �إحدى املراكز الطبية املعتمدة يف ال�سفارة.
�6 .6شيك م�صدق ي�شمل ر�سوم الت�أ�شرية وقيمة الإر�سال.
7 .7حجز موعد لتقدمي امل�ستندات و�إجراء املقابلة ال�شخ�صية.
8 .8تعبئة منوذج طلب الت�أ�شرية من �سفارة الدولة املراد االبتعاث لها.
كاف �أو املكتب املمثل لها �أو االطالع على ال�صفحة اخلا�صة
9 .9مراجعة �سفارة الدولة املراد االبتعاث لها بوقت ٍ
بهم على االنرتنت؛ للتعرف على كامل متطلبات ا�ستخراج الت�أ�شرية والر�سوم اخلا�صة بها( .يف�ضل االحتفاظ
ب�إي�صال الر�سوم املدفوعة ال�ستخراج الت�أ�شرية ورفعه للملحقية الثقافية يف البلد املراد االبتعاث �إليه).
وبع���د احل�صول على ت�أ�شرية الدخول بغر�ض الدرا�سة ،و�صدور قرار االبتعاث ميكنه �أن يحدد موعد ال�سفر
له ولأ�سرته التي �سرتافقه.
ما قبل ال�سفر:
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تختلف متطلبات ال�سفر للدول املراد االبتعاث لها من دولة لأخرى ،ولكن ب�صفة عامة تن�صح عمادة الدرا�سات
العليا املبتعثني �أن يت�أكدوا من توفر عدد من الأوراق وامل�ستندات يف حوزتهم� ،أهمها:
1 .1الت�أك���د م���ن �أن البيانات واملعلوم���ات ال�شخ�صي���ة �صحيحة ومتطابقة متام���ا يف ترجمتها م���ن العربية �إىل
الإجنليزية.
2 .2ال�شهادات الدرا�سية له وملرافقيه منذ املراحل الأوىل للدرا�سة وحتى �آخر مرحلة مرتجمة وم�صدقة.

3 .3قرار ابتعاثه للدرا�سة يف اخلارج.
4 .4خطاب القبول الأكادميي ال�صادر من اجلامعة التي �سيدر�س بها.
�5 .5شهادات امليالد لأفراد العائلة املرافقة للمبتعث مرتجمة باللغة الإجنليزية وم�صدقة.
�6 .6شهادات التطعيم له وملرافقيه مرتجمة باللغة الإجنليزية وم�صدقة.
�7 .7ص���ورة من بطاقة الهوية الوطنية� ،صورة من دفرت العائلة و�صورة من عقد النكاح مرتجم ًا للغة الإجنليزية
وم�صدق ًا من وزارة اخلارجية يف اململكة.
8 .8رخ�صة قيادة مرتجمة �أو رخ�صة دولية.
�9 .9أية �أوراق �أو م�س���تندات �أو وثائق ،يجب �أن تكون مرتجمة للإجنليزية ومعتمدة من اجلهة ال�ص���ادرة منها،
وان يت���م الت�ص���ديق عليها من وزارة اخلارجي���ة باعتبارها اجلهة التي متثل م�ؤ�س�س���ات وهيئات و�ش���ركات
ووزارات اململكة يف اخلارج.
بعد الو�صول �إىل بلد االبتعاث:
ينبغي على املبتعث عند و�ص���وله ملقر البعثة التوا�ص���ل مع امللحقية الثقافية عن طريق بوابة �س���فري الإلكرتوين،
ودون الذه���اب �شخ�صيا ملق���ر امللحقية؛ ال�ستكمال الإجراءات املطلوبة لبدء البعث���ة كفتح ملف وا�ستخراج ال�ضمان
املايل .ويتوجب عليه وعلى مرافقيه ت�سجيل جوازات ال�سفر يف �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني عند و�صولهم بلد
االبتع���اث ،وذلك للتوا�صل يف حاالت ال�ضرورة �أو الظ���روف الطارئة التي قد حت�صل يف مقر البعثة وكذلك لت�سهيل
عملية التعوي�ض عن اجلوازات يف حال فقدانها �أو تلفها .كما يلزم تزويد امللحقية مبجموعة من امل�ستندات منها:
�1 .1صورة من جوازات ال�سفر للمبتعث ومرافقيه ،مع �صورة ل�صفحة اجلواز مت�ضمنة ختم دخول الدولة (بع�ض
امللحقيات ت�شرتط �صور ملونة).
�2 .2صورة من خطاب القبول الأكادميي من معهد اللغة �أو اجلامعة.
�3 .3صورة من قرار االبتعاث.
�4 .4ص���ورة م�صدق���ة من ك�شف الدرجات و�آخر م�ؤه���ل ح�صل عليه املبتع���ث ،و�إذا كان امل�ؤهل من خارج اململكة
العربية ال�سعودية ال بد �أن يكون معادال من �إدارة معادلة ال�شهادات بوزارة التعليم.
�5 .5صورة من الهوية الوطنية للمبتعث �أو دفرت العائلة �إذا كانت عائلته ترافقه.
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�إر�شـادات ون�صائـح
�6 .6صور �شخ�صية ( )6×4للمبتعث ومرافقيه.
7 .7تزويد امللحقية مبعلومات احل�ساب البنكي ببلد االبتعاث لتتمكن امللحقية الثقافية من �إر�سال املخ�ص�صات
املالية �إىل ح�سابه البنكي مبا�شرة.
�8 .8صورة من منوذج الدخول ( )I-94للمبتعث ومرافقيه (خا�ص مببتعثي �أمريكا).
�9 .9صورة من منوذج (( )I-20خا�ص مببتعثي �أمريكا).
1010من���وذج فتح امللف اخلا�ص بامللحقية الثقافية ال�سعودية يف بلد االبتعاث (ميكن احل�صول على ن�سخة منه
من موقع امللحقية على الإنرتنت).
�1111أية م�ستندات �أو معلومات ترغب امللحقية احل�صول عليها.
ويتوج���ب على املبتع���ث ومرافقيه الت�سجيل يف ق�س���م ال�شرطة يف مدينة الدرا�سة خ�ل�ال �سبعة �أيام من
الو�صول �إىل اململكة املتحدة الربيطانية (خا�ص مببتعثي بريطانيا).
بداية البعثة
يتم احت�ساب م�ستحقات املبتعث املالية له ولأ�سرته �إذا كانت ترافقه يف مقر البعثة من حني و�صوله وفتحه ملف ًا
يف امللحقية خالل مدة ال تتجاوز �شهر ًا من بدء الدرا�سة ،واعتمادا على وثيقتني �أ�سا�سيتني هما:
1 .1قرار االبتعاث وتاريخ بدء البعثة.
�2 .2صورة للجوازات تو�ضح تاريخ الدخول �إىل بلد البعثة.
ويت���م �سفر املبتع���ث �إىل مقر درا�سته بعد �صدور القرار التنفيذي البتعاث���ه ،ويلغى القرار �إذا مل ي�صل �إىل مقر
درا�ست���ه بع���د م�ضي ثالثة �أ�شهر من التاري���خ املحدد يف القرار .ويبد�أ ال�صرف على املبتع���ث من تاريخ و�صوله �إىل
مقر بعثته على �أال تزيد املدة بني تاريخ و�صوله وبداية درا�سته عن �شهر واحد .ونن�صح املبتعثني بالو�صول �إىل مقر
البعثة قبل موعد بدء الدرا�سة املحدد يف خطاب القبول بـما ال يقل عن( )15يوما ،وذلك من �أجل اال�ستعداد املبكر
للدرا�سة وترتيب �إجراءات ال�سكن وفتح ح�ساب لدى البنك ومن ثم بدء الدرا�سة يف موعدها املحدد.
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الإجراءات املرتتبة على فتح امللف
تت���وىل �إدارة ال�ش�ؤون التعليمية يف امللحقي���ات الثقافية مهمة الإ�شراف الدرا�سي على املبتعث منذ و�صوله وحتى
تخرج���ه �أو �إنهاء درا�سته وعودت���ه النهائية �إىل اململكة .وتت�ضمن هذه املهمة متابعة املبتعث �أو ًال ب�أول والوقوف على
م�ستواه الدرا�سي للت�أكد من انتظامه يف الدرا�سة والتزامه باملقررات الدرا�سية طبق ًا خلطته الدرا�سية وللغر�ض من
ابتعاثه ،بالإ�ضافة �إىل �أنها حلقة الو�صل بني الطالب واجلامعة .ويرتتب على فتح ملف للمبتعث يف امللحقية ما يلي:
1 .1ح�ص���ول املبتعث عل���ى رقم خا�ص ب���ه يف امللحقية ويتم ا�ستخدام���ه خالل درا�سته يف جمي���ع مرا�سالته مع
امللحقية.
2 .2تعي�ي�ن م�ش���رف درا�سي له يقوم مبتابعة درا�سته منذ دخوله الربنامج املبتعث لأجله باجلامعة التي �سيدر�س
فيها وحتى تخرجه ،ويتوىل امل�شرف جميع املهام الأكادميية التي من �ش�أنها ت�سهيل مهمة املبتعث ،كما يقوم
بتقدمي الن�صح وامل�شورة له وم�ساعدته يف م�سريته الدرا�سية وحل م�شاكله الأكادميية.
�3 .3إ�ص���دار ال�ضم���ان املايل للجامعة �أو املعهد الت���ي ح�صل املبتعث منها على قب���ول يف التخ�ص�ص املبتعث من
�أجل���ه .وي�ص���در هذا ال�ضمان يف الع���ادة ملدة عام درا�س���ي �إذا التحق املبتعث بالدرا�س���ة الأكادميية ،قاب ًال
للتجديد �سنويا ب�شرط ا�ستمرار البعثة .وي�صدر ال�ضمان ملدة �ستة �أ�شهر �إذا كان املبتعث يف مرحلة لغة.
�4 .4إ�ص���دار بطاق���ة الت�أمني ال�صح���ي حتمل رقم املبتع���ث يف امللحقية ،وت�ستخ���دم يف العالج الطب���ي للمبتعث
ولأ�سرته املرافقة وفق ًا لل�شروط واحلاالت الطبية التي يغطيها الت�أمني.
�5 .5إ�صدار خطاب تعريف لفتح ح�ساب بنكي ليتم �إيداع املخ�ص�صات املالية للمبتعث.
�6 .6إ�صدار خطاب تعريف لغر�ض ا�ستئجار �سكن.
7 .7ميكن للمبتعث طلب خطاب "تعريف عام" ،وهو عبارة عن خطاب عام ميكن اال�ستفادة منه للأمور العامة،
وخ�صو�ص���ا �أثناء التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات التعليمية ،علم ًا ب�أنه ال يت�ضمن الإ�شارة �إىل املخ�ص�صات ال�شهرية
وال يعترب �ضمان ًا مالي ًا.
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�أهمية فرتة درا�سة اللغة
تع���د ف�ت�رة درا�سة اللغة من �أهم الفرتات يف حياة املبتعث ،وقد يبنى عليها جناحه �أو �إخفاقه يف احل�صول على
الدرج���ة العلمي���ة التي ابتعث م���ن �أجلها .و�أهمية فرتة اللغ���ة ت�أتي من كونها حت�صل يف ظ���روف يكون فيها املبتعث
بحاج���ة للت�أقلم مع احلي���اة اجلديدة ،والتعود على اال�ستقاللية ،ومعاناة االغرتاب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن فرتة
درا�سة اللغة هي فرتة ت�أ�سي�س ,وكلما كان الأ�سا�س قوي ًا كان ذلك �أدعى لنجاح املبتعث يف درا�سته الأكادميية ,ومن
امل�ؤ�سف �أن ينظر بع�ض الطالب لفرتة درا�سة اللغة على �أنها فرتة راحة وا�سرتخاء قبل الدخول يف مرحلة الدرا�سة
الأكادميية ,وه�ؤالء غالب ًا ما يندمون على �إهمالهم و�إ�ضاعتهم فر�صة �إتقان اللغة يف وقت مبكر.
عوامل النجاح يف درا�سة اللغة
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1 .1تنظي���م الوق���ت و�أداء الواجبات والتمارين اليومية �أو ًال ب�أول ،واالنتظام باحل�ضور ملعهد اللغة ،وعدم التغيب
�أو الت�أخر ،والإعداد اجليد لالختبارات.
2 .2ق���راءة ال�صح���ف واملجالت والكتب القيم���ة ،وترجمة الكلمات اجلدي���دة ،ومعرفة ال�سي���اق الذي ا�ستخدمت
في���ه ،وي�ستح�سن �أن يلزم املبتعث نف�سه مبتابعة جري���دة يومية – بالإ�ضافة �إىل �صحيفة اجلامعة ،ومتابعة ما
ي�ستجد من �أحداث باللغة الإجنليزية� .إن متابعة جريدة يومية ت�ؤدي �إىل التعرف على الكثري من امل�صطلحات
امل�ستخدمة يف الإعالم ،كما �أن قراءة ومتابعة اجلرائد واملجالت قد تخلق موا�ضيع كثرية للتحدث مع الغري،
مما ي�ساعد على الإملام باللغة.
3 .3اال�ستم���اع للإذاعة وم�شاهدة التلفاز يف �أوقات الفراغ ،ونن�صح مبتابع���ة برامج يومية �أو �أ�سبوعية حمددة،
خا�صة يف القنوات الوثائقية كقناة دي�سكفري � ,Discoveryأو نا�شيونال جيوغرافيك ،National Geographic
�أو هي�ستوري ت�شانيل  ،History Channelوغريها من القنوات التعليمية.
4 .4اال�ستفادة من املواقع التعليمية على الإنرتنت يف تعلم اللغة واكت�ساب مهاراتها املختلفة.
5 .5ح�ضور اللقاءات العلمية واملحا�ضرات والندوات التي تنظمها اجلامعة �أو معهد اللغة ،واال�شرتاك يف لقاءات
املجموع���ات الطالبية املوجودة يف معهد اللغ���ة �أو يف اجلامعة والتي يطلق عليها  ،Group Studyواال�ستفادة
من هذه اللقاءات يف تطوير مهارات اال�ستماع واملحادثة.
6 .6اال�ش�ت�راك يف الأن�شط���ة املختلف���ة كالزي���ارات والرح�ل�ات واملنا�سب���ات االجتماعي���ة �أو الوطني���ة وغريها،
واال�ستفادة من هذه الأن�شطة لرفع م�ستوى املبتعث اللغوي ,بالإ�ضافة �إىل زيادة فهمك ملجتمع بلد االبتعاث

7 .7االحتفاظ مبفكرة �صغرية لت�سجيل الكلمات وامل�صطلحات اجلديدة مع الأمثلة ،واالبتعاد عن الرتجمة احلرفية
للجمل���ة ،وفهم الكلم���ات يف �سياقها الذي ا�ستخدمت فيه ،وا�ستخدام قامو����س �إجنليزي� /إجنليزي ،ولي�س
�إجنليزي /عربي ،حيث �إن الأول يف�سر معاين الكلمات بلغة �إجنليزية مي�سرة ،مما يزيد من ر�صيدك اللغوي
8 .8الرتكي���ز �أثن���اء القراءة يف فرتة اللغة على املو�ضوعات التي له���ا عالقة بتخ�ص�صك الدرا�سي ،وميكن طلب
امل�ساع���دة من مدر�س مادة القراءة؛ ملعرفة املو�ضوعات املنا�سبة� .إن امل�شكلة التي تواجه بع�ض الطالب هي
ال�ضعف يف القراءة وا�ستيعاب املقروء ،وذلك ب�سبب عدم تعود الكثري منا �أ�ص ًال على القراءة بلغتنا العربية،
فلذل���ك ح���اول �أن تخ�ص�ص وقت ًا للقراءة املركزة ،فمن الناحية العلمية ال ميكن �أن يزيد من مقدرة املبتعث
على فهم لغة املحا�ضرة والكتاب مثل القراءة املكثفة واملتخ�ص�صة
9 .9و�أخ�ي�ر ًا ،ال بد من اجلر�أة يف تعلم اللغة ،فكلما كان املبتع���ث جريئ ًا تعلم ب�سرعة،وعموم ًا ف�إن النا�س هناك
ال ي�سخرون ممن يتعلم لغتهم ،بل ي�شجعونه ،و�إن نطق بع�ض الكلمات خط�أ ف�إنهم ي�صححون له( .امل�صدر:
كتاب "الدرا�سة يف اخلارج" للم�ؤلف د .عبد العزيز بن عبد اهلل بن طالب)
�إر�شادات ون�صائح عامة:









كن خري �سفري لوطنك ،وتذكر �أنك متثل دينا ذا قيم �سامية.
االطالع على �أنظمة ولوائح االبتعاث قبل ال�سفر.
تعرف على �أنظمة بلد االبتعاث واملدينة التي �ستدر�س بها؛ �إذ �إن معظم امل�شاكل واملخالفات والأخطاء التي يقع
فيها املبتعثون حتدث ب�سبب اجلهل وعدم معرفة الأنظمة والقوانني واللوائح.
االطالع على املوقع االلكرتوين للملحقية الثقافية يف بلد االبتعاث لال�ستفادة من املعلومات املوجودة فيه.
زيارة موقع النادي ال�سعودي يف البلد الذي �ستدر�س فيه وذلك لالطالع ومعرفة �أن�شطة النادي وللإجابة عن
�أي �أ�سئلة لديك.
عند احلاجة ميكنك اال�ستعانة بال�سفارة �أو امللحقية الثقافية �أو نادي الطلبة ال�سعودي والبعد عن كل من يدعي
تقدمي اخلدمات من غري املرخ�ص لهم.
املبتعث �إىل داخل اململكة مرتبط بالق�سم العلمي والميكن ا�ستقبال �أي طلب له �إال من خالل الكلية.
املبتعث �إىل خارج اململكة مرتبط ب�شكل تام بامللحقية ،والميكن ا�ستقبال �أي طلب �إال من خالل امللحقية.
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�إر�شـادات ون�صائـح
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معرفة متطلبات التخ�ص�ص الذي �ستدر�سه مثل متطلب اللغة (درجة معينه يف اختبار اللغة الأيلت�س �أو التوفل)
وهناك بع�ض التخ�ص�صات تتطلب م�ؤهال درا�سيا معينا.
اختيار اجلامعة املنا�سبة ونن�صح ب�أن تعتمد على نف�سك يف مرا�سلة اجلامعات واحل�صول على القبوالت ،و�أال
يتم اختيار اجلامعة بناء على تواجد الأ�صدقاء �أو �أحاديث الطالب الآخرين.
 ُيف�ضل �أن تكون بداية ابتعاث درا�سة اللغة يف �شهر يناير؛ لكي ال تكون هناك فرتة انقطاع طويلة بني االنتهاء من
اللغة والدرا�سة يف الربنامج الأكادميي.
�إذا كان م�ست���وى املبتع���ث يف اللغة الإجنليزية ي�ؤهله لإجراء اختبار اللغ���ة (�أيلت�س �أو توفل) فنن�صحه ب�إجراء
هذا االختبار قبل ال�سفر من �أجل اخت�صار فرتة درا�سة اللغة يف القبول �أو احل�صول على قبول مبا�شر للمرحلة
الأكادميية مبا�شرة (يف حال ا�ستيفائه ل�شرط اللغة وال�شروط الأخرى �إن وجدت).
يجب الت�أكد من �صالحية ت�أ�شرية الدرا�سة �أو املرافقني وجتديدها قبل انتهائها حتى ال يت�سبب ذلك يف �إلغاء
�إقامتك و�إقامة مرافقيك وخروجكم من دولة االبتعاث و�صعوبة عودتكم �إليها.
هنال���ك بع����ض القوانني التي يجب مراعاتها والتقيد بها فيما يخت����ص باملواد التي حتملها معك والتي قد يعد
وج���ود بع�ضه���ا �أو �إحداها معك جرمي���ة حتا�سب عليها قوانني دول���ة االبتعاث ،ومن ذلك �أي ن�س���خ �أو �أقرا�ص
مدجم���ة ( )CDلربامج حا�سوبية غري �أ�صلية ،ويف حال وجود برجميات مرخ�صة (�أ�صلية) على املبتعث الت�أكد
من وجود الرتاخي�ص والتخويل اخلا�ص بها.
الوفاء بااللتزامات الدرا�سية يف امل�ؤ�س�سة التعليمية وت�سجيل احلد الأدنى من الوحدات الدرا�سية يف كل ف�صل
الدرا�سي ،و�أداء ما يتطلبه ذلك من ح�ضور و�إكمال املهام والواجبات املطلوبة ،والعمل اجلاد على �إنهاء املرحلة
الدرا�سية يف املدة املحددة لها.
�أال يحتوي هاتفك اجلوال وجميع مرافقيك �أية مقاطع تدعو �إىل العنف يف �شتى �أ�شكاله� ،إذ قد يت�سبب يف منعك
من دخول البلد املبتعث �إليه.
ي�ش�ت�رط ال�ضمان املايل ال�صادر من امللحقية حدا �أدنى للح�ضور ،ويف حال انخفا�ض ن�سبة احل�ضور عن ذلك
احلد يعد ال�ضمان ملغيا ،ويقوم املعهد �أو اجلامعة ب�إر�سال مالحظة لدائرة الهجرة يف بلد االبتعاث للنظر يف
و�ضع املبتعث ،ورمبا �إلغاء ت�أ�شريته ومغادرة الدولة.
االلتزام بالتخ�ص�ص وامل�ؤ�س�سة التعليمية واملرحلة املحددة يف قرار االبتعاث �أو �أي قرارات ر�سمية الحقة وعدم
تغيري �أي منها �إ ّال مبوافقة اجلامعة وذلك بالتن�سيق مع امللحقية الثقافية.

�صادق الدعاء
لك �أخي املبتعث �أختي املبتعثة بالتوفيق والنجاح �أثناء البعثة والعودة
�ساملا و�أن ينفع اهلل بكم �أهلكم وجامعتكم ووطنكم املبارك
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�أوال :دليل امل�سافر للمواطنني ال�سعوديني امل�سافرين يف اخلارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة:
نحن على ثقة من حر�صكم ال�شديد على متثيل الوطن يف اخلارج بال�صورة امل�شرفة التي تليق به كمواطن للحرمني
ال�شريفني ،وقبلة للم�سلمني ،ومهد ًا للح�ضارة الإ�سالمية والقيم العربية الأ�صيلة .وانطالقا من تقدير وزارة اخلارجية
وتثمينه���ا لهذا الدور ،ي�سرها �أن تك���ون دائما وممثليات خادم احلرمني ال�شريفني يف اخل���ارج عونا لكم .وا�ست�شعارا
لواج���ب جمي���ع ممثليات خادم احلرمني ال�شريفني جت���اه املواطن ال�سعودي يف اخل���ارج ،وحر�صها على ت�سهيل �سفره
و�إقامته ،وحمايته و�أ�سرته من �أية م�صاعب �أو م�شكالت �أو معوقات قد تعرت�ضه ال قدر اهلل ،وتوفريا جلهده ووقته وماله،
ف�إنه ي�سرها �أن تقدم له عددا من الإر�شادات الهامة التي تعينه وت�ساعده..
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
.1
.2
.3

.4

.5
.6
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�1سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وان يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف نف�س اجلواز ويكون �سفرهم برفقة �صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
2االحتف���اظ برقم ال�سجل املدين لت�سهيل الرج���وع �إليه عند احلاجة خا�صة يف حال مراجعة املمثلية ال�سعودية لأي
غر�ض كان.
3هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سبق ًا على ت�أ�شرية دخول من ممثلياتها يف اخلارج لذا عليك احل�صول
على تلك الت�أ�شريات قبل املغادرة وعند التقدم لإحدى املمثليات الأجنبية بطلب الت�أ�شريات يجب مراعاة الدقة يف
تعبئة جميع مناذج طلب الت�أ�شريات وان تكون �إجاباتك على اال�ستف�سارات متطابقة مع ما هو مدون يف منوذج طلب
الت�أ�شرية ،والت�أكد من �إن ي�شار �إىل عدد �إفراد عائلتك امل�ضافني يف نف�س اجلواز يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
4احلر����ص عل���ى احل�صول على الت�أ�شرية م�سبق ًا من بعثة الدولة التي �ستق�صدها ،ومراعاة ما تقت�ضي به تعليمات
الت�أ�شريات للدول ذات الت�أ�شريات اجلماعية مثل ( �شنغن ) والتي عند احل�صول عليها من دولة معينة فان الأنظمة
تقت�ضي بان تكون تلك الدولة هي حمطة الو�صول الأوىل.
5احر����ص عل���ى التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر وال�سكن والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة حتى ال تقع �ضحية
الن�صب واالحتيال.
�6إن بع����ض الدول متن���ع دخول الأغذية واملعلبات لذا جتنب حملها بداخل �أمتعتك ،وللتعرف على قائمة املمنوعات
والقيود يف الدولة �أو الدول التي �سيق�صدها عليك اال�ستف�سار عنها عن طريق ممثلياتها يف اململكة �أو البحث عنها
يف �شبكة املعلومات الدولية.

7 .7معرف���ة النظام املعم���ول به يف الدولة فيما يخ�ص �إدخال النقد والقيود علي���ه واملجوهرات واملتعلقات ال�شخ�صية
الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية كبرية وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
�8 .8إن رحالت ال�صيد ت�ستوجب معرفة �أنظمة ال�صيد يف الدول التي تق�صدها وما يتبع ذلك من احل�صول على رخ�صة
لهذا الغر�ض من �سلطات البلد امل�ضيف.
�9 .9إن بع�ض الدول ت�شرتط احل�صول على اذن م�سبق قبل ال�شروع يف �إجراءات ا�ستقدام الأيدي العاملة لذا احر�ص
على مراجعة املمثلية ال�سعودية يف البلد امل�ضيف ملعرفة ذلك.
1010الت�أكد من �أن جميع الربامج املحملة على احلا�سب ال�شخ�صي هي برامج �أ�صلية لأن حتميل برامج مقلدة يعر�ض
للعقوبة.
ثاني ًا :عند الو�صول �إىل الدولة التي ق�صدتها يجب عليك:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1تعبئ���ة من���اذج الدخول بكل دقة ومراعاة �أي�ض���ا عند الإجابة على ا�ستف�سارات م�س�ؤويل ج���وازات الدخول عن �أي
معلومات والإجابة على قدر ال�س�ؤال فقط.
2احرتام �أنظمة وقوانني الدولة التي تق�صدها.
3الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما يوجد بداخل الأمتعة وتذكر بان بع�ض الدول حتتم على
القادم ت�سجيل ما لديه من جموهرات ونقود و�شيكات وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حد ًا معين ًا.
4احر����ص على احل�صول عند ال�صرف على �إي�صال املبالغ التي يتم حتويلها �إىل عملة البلد لإبرازها عند املغادرة
حتى ال تتعر�ض جموهراتك ونقودك للم�صادرة وكذلك �إي�صاالت �شراء املجوهرات والأ�شياء الثمينة.
5ا�صطحابك ملبالغ نقدية كبرية قد يعر�ضك  -ال قدر اهلل  -الحتمال ال�سرقة �أو فقدانها ،ب�إمكانك اال�ستعا�ضة من
ذلك با�ستخدام الو�سائل البديلة مثل (البطاقات االئتمانية ،ال�شيكات ال�سياحية).
6حافظ على جواز �سفرك فهو وثيقة خا�صة بك وكذاك تذاكر الطريان ومتعلقات ال�شخ�صية واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.
7بادر بت�سجيل جواز �سفرك لدى املمثلية ال�سعودية يف البلد الذي تق�صده.
8ال ترهن جواز ال�سفر �أو الهوية الوطنية لدى �أي جهة من اجلهات مهما كان الأمر.
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�أوال :دليل امل�سافر للمواطنني ال�سعوديني امل�سافرين يف اخلارج
9 .9عن���د الرغبة يف �إعط���اء توكيل لفرد �أو م�ؤ�س�سة �أو حمامي يف اخلارج نن�صح���ك �أن يكون التوكيل قا�صرا على املو�ضوع
ذي �صل���ة و�أن ال يك���ون توكيال عاما ويو�ضح به رقم الق�ضية ومو�ضوعها وان ال يعطي الوكيل حق توكيل الغري �أو الدخول
يف ت�سوي���ة والت�صالح �أو التنازل و�إبراء الذمة دون الرجوع للموكل واحل�صول منه على موافقة خطية م�سبقة وم�صدقة
ر�سميا من اجلهات ذات االخت�صا�ص حتى ال تقع �ضحية اال�ستغالل.
�1010إن تعاون���ك يف تزوي���د املمثلية ال�سعودي���ة بعنوانك و�أرقام هواتفك ي�سهل مهمة قيامها بال���دور املطلوب منها يف تقدمي
امل�ساعدة لك عند وقوع �أي حاالت طوارئ ال �سمح اهلل يف البلد امل�ضيف.
1111يف حالة وقوعك يف �أي م�شكلة اطلب االت�صال مب�س�ؤول املمثلية ال�سعودية يف البلد امل�ضيف.
ثالث ًا :يف حالة الرغبة يف الإقامة يف اخلارج لأي غر�ض يجب عليك:
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1 .1يجب عليك �إتباع الإجراءات القانونية للدولة امل�ضيفة اخلا�صة فيها واختيار حمامي مرخ�ص.
2 .2احر����ص على جتديد رخ�ص القيادة و�أوراق الإقامة قبل تاريخ انتهائها ،حتى ال تتعر�ض امل�ساءلة القانونية ودفع غرامة
ورمبا الإيقاف.
3 .3عدم ال�سماح لأجهزة الأمن بتفتي�ش امل�سكن دون وجود اذن بالتفتي�ش من وكيل النيابة املخت�ص �أو املحكمة �أو ال�سلطات
املخت�صة.
4 .4التزام ال�صمت عند التحقيق �أو اال�ستجواب ب�ش�أن �أي ق�ضية �أو اتهام �إذا مل يكن حا�ضرا معك حمامي ويف تلك احلالة
يجب عليك الإ�صرار على وجود حمامي يح�ضر التحقيق �أو اال�ستجواب واال�ستفادة من الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك.
5 .5يف حال���ة وج���ود طلب ا�ستدعاء من املحكمة يجب االلتزام باحل�ض���ور امام املحكمة مع املحامي يف املوعد املحدد جتنبا
ل�صدور حكم غيابي.
6 .6عدم االحتفاظ �أو حمل الأوراق الثبوتية اخلا�صة ب�أي �شخ�ص �آخر �أيا كان ،مبا فيهم الزوجة جتنب ًا لتهمة حيازة �أوراق
ثبوتية ال تخ�صك �شخ�صيا واالتهام ب�سرقتها ،و�أهمية ت�سليم اجلوازات والأوراق الثبوتية ملرافقيك �سواء من عائلتك �أو
م�ستخدميك �أو غريهم ما عدا الأبناء الق�صر.
7 .7يجب التنبيه يف حالة ا�صطحاب اخلدم �أو ال�سائقني امل�ستقدمني بعقد عمل يف اململكة �إىل�أنهم يخ�ضعون لقانون الدول
امل�ضيف���ة والذي قد ي�سمح لهم بحيازة �أوراقهم الثبوتية وب�ساع���ات حمددة للعمل وفرتة �إجازة واحلرية يف اخلروج من
عند خمدومهم متى �شاءوا بالإ�ضافة �إىل �أن الراتب يجب �أن يتنا�سب مع الرواتب يف الدولة امل�ضيفة و�أن خمالفة ذلك
يعر�ض املخالف �إىل امل�ساءلة القانونية والدخول يف ق�ضايا جنائية ومدنية.

8 .8مراع���اة اختالف الثقافات وجتنب بع�ض الت�صرفات امل�ألوفة بالن�سبة للثقافة العربية والتي تكون غري م�ألوفة يف
الثقافات الأخرى ،كتقبيل الأطفال الأجانب �أو ح�ضنهم �أو احلديث معهم دون �سابق معرفة بهم �أو ا�ستخدام �آلة
الت�صوير �أو اجلوال لت�صوير بع�ض الأ�شخا�ص دون موافقتهم.
9 .9جتنب حمادثة الأطفال �أو من هم ب�سن املراهقة على �شبكة االنرتنت.
1010جتنب التعامل بق�سوة مع �أبنائك �أو تقبيلهم على ال�شفاه يف الأماكن العامة جتنبا لرفع ق�ضايا �ضدك بتهمة �إ�ساءة
املعاملة ورمبا تعري�ض العائلة لفقدان حق ح�ضانة الطفل.
�1111إن �أي خالف عائلي ي�صل �إىل �سلطات الأمن يعاقب املت�سبب فيه باحلق العام حتى ولو تنازل الطرف الآخر عن
الق�ضية لذا احر�ص على ح�صر اخلالفات العائلية داخل �إطار العائلة.
يجب على الطلبة – بالإ�ضافة �إىل ما �سبق – مراعاة الآتي:
1 .1اح�ت�رام جميع الأنظمة يف الدولة امل�ضيف���ة وخا�صة نظام اجلامعة من حيث االلتزام بال�ساعات املحددة للدرا�سة
التي تفر�ضها اجلهة العلمية وعدم االنتقال من جامعة �إىل �أخرى �إال بعد اخذ املوافقة على ذلك.
2 .2التفرغ التام للدرا�سة وعدم االنخراط يف �أي ن�شاط قد ي�ؤثر على التح�صيل العلمي.
3 .3اال�ستعانة يف جميع الأمور باملمثلية ال�سعودية وامللحقية الثقافية �أو نادي الطلبة ال�سعودي والبعد عن كل من يدعي
تقدمي اخلدمات من غري املرخ�ص له
4 .4احرتام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى واخل�صو�صيات والعادات والتقاليد لكل جمتمع.
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة:
�إن �سف���ارة بل���دك عليها واج���ب خدمتك فعليك التوا�صل معه���ا ويف حالة حدوث �أي م�شكل���ة ال �سمح اهلل ال ترتدد
باالت�صال بها و�إبالغها بالواقعة يف حينه حتى تتمكن ال�سفارة من القيام بواجبها جتاهك والتدخل امل�ساعدة يف حل
امل�شكل���ة �إذ �أن ذل���ك قد ي���ودي �إىل �إنهائها يف مهدها قبل تفاقمها وح�صول �أي تداعي���ات �أخرى قد يرتتب عليها دفع
غرامات �أو الإيقاف.
وختام ًا ندعو اهلل عز وجل �أن يحفظكم يف حلكم وترحالكم (امل�صدر وزارة اخلارجية ال�سعودية)
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املادة الأوىل
يهدف الإبتعاث والتدريب �إىل ت�أهيل من�سوبي اجلامعات علميا للح�صول على درجة علمية� ،أو تطوير مهاراتهم
�أكادمييا ،و �إداري ًا وفني ًا عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة اجلامعة.
املادة الثانية:جلنة االبتعاث والتدريب
ين�ش����أ يف اجلامع���ة جلنة دائمة لالبتعاث والتدري���ب يكونها جمل�س اجلامعة برئا�سة وكي���ل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي وترفع تو�صياتها �إىل املجل�س بعد اعتمادها من مدير اجلامعة.
املادة الثالثة
تخت�ص جلنة الإبتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق ب�ش�ؤون االبتعاث والتدريب ولها على الأخ�ص ما ي�أتي:
1 .1اقرتاح ال�سيا�سة العامة لالبتعاث والتدريب.
2 .2اق�ت�راح اخلط���ة ال�سنوي���ة البتع���اث وتدريب من�سوب���ي اجلامعة بعد التن�سي���ق مع اجله���ات ذات العالقة يف
اجلامعة.
3 .3النظ���ر يف تو�صية جمال�س الكليات واملعاهد وما يف حكمهما بابتعاث املعيدين واملحا�ضرين ،والتن�سيق فيما
بينها والتو�صية مبا تراه منا�سبا يف �ضوء اخلطة ال�سنوية لالبتعاث مع مراعاة ما ي�أتي:
 .أع���دد �أع�ض���اء هيئ���ة التدري�س ال�سعودي�ي�ن ون�سبته���م لإجمايل �أع�ض���اء هيئة التدري����س يف الق�سم،
وتخ�ص�صاتهم الدقيقة ،و�أعبائهم التدري�سية.
.بعدد املحا�ضرين واملعيدين يف الق�سم.
 .جعدد املبتعثني من الق�سم ،واملتوقع عودتهم ،وتخ�ص�صاتهم الدقيقة.
4 .4التو�صية بابتعاث من�سوبي اجلامعة من الإداريني والفنيني وغريهم وفقا للخطة املعتمدة يف اجلامعة.
5 .5التو�صي���ة بتمديد �أو �إنهاء االبتع���اث �أو التدريب بناء على اقرتاح جمال�س الكلي���ات واملعاهد واجلهات ذات
العالقة.
6 .6التو�صية بتدريب من�سوبي اجلامعة.
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7 .7متابع���ة �أو�ضاع املبتعثني واملتدربني بالتن�سيق مع الأق�س���ام العلمية �أو اجلهة التابع �إليها املبتعث �أو املتدرب،
على �أن ترفع ملجل�س اجلامعة تقريرا عن املبتعث املتعرث يف درا�سته بعد م�ضي ن�صف املدة.
�8 .8إع���داد تقرير �سنوي مف�صل عن و�ضع االبتعاث والتدريب على م�ست���وى الكليات والأق�سام والإدارات ورفعه
�إىل جمل�س اجلامعة.
املادة الرابعة :ابتعاث املعيدين واملحا�ضرين
يكون الإبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو الآتي:
1 .1للماج�ستري فقط.
2 .2للدكتوراه فقط.
3 .3للماج�ستري والدكتوراه مع ًا مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( )7من املادة الثالثة.
4 .4للزمالة يف التخ�ص�صات الطبية.
�شروط االبتعاث :املادة اخلام�سة
ي�شرتط البتعاث املعيد �أو املحا�ضر يف الداخل واخلارج ماي�أتي:
�1 .1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
�2 .2أن يكون حا�صال على قبول من جامعة معرتف بها �أكادمييا.
�3 .3أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
�4 .4أال يتجاوز عمر املبتعث ( )30عاما للمعيد و ( )35عاما للمحا�ضر وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من هذا ال�شرط.
�5 .5أن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على الأقل.
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مدة االبتعاث :املادة ال�ساد�سة
يتم الإبتعاث لداخل اململكة وخارجها بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية �أو املعهد
وما يف حكمهما وجلنة االبتعاث والتدريب ويت�ضمن القرار حتديد الدرجة العلمية التي يوفد املبتعث للح�صول عليها،
والتخ�ص�ص العام ،والدقيق ،ومدة ا البتعاث وفق ًا لأحكام املادة ال�سابعة ،واجلامعة التي �سيدر�س بها.
املادة ال�سابعة:
تكون مدة الإبتعاث على النحو الآتي:
�1 .1سنة لدرا�سة اللغة ويجوز ملجل�س اجلامعة �أن يجعلها �سنتني �إذا تطلب الأمر ذلك.
�2 .2سنتانللماج�ستري.
3 .3ثالث �سنوات للدكتوراه �أو ما يعادلها يف كل التخ�ص�صات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�سته وفق ًا لنظام البلد
الذي يدر�س فيه املبتعث.
املادة الثامنة
يت���م �سف���ر املبتعث �إىل مقر درا�سته بعد �ص���دور القرار التنفيذي البتعاثه ،ويلغى الق���رار �إذا مل ي�صل �إىل مقر
درا�سته بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد يف القرار.
املادة التا�سعة
يبد�أ ال�صرف على املبتعث من تاريخ و�صوله �إىل مقر بعثته على �أال تزيد املدة بني تاريخ و�صوله وبداية درا�سته
عن �شهر واحد.
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املادة العا�شرة :التمديد
يج���وز ملجل�س اجلامع���ة متديد فرتة االبتع���اث الأ�صلية يف الداخل واخل���ارج �سنة واح���دة للماج�ستري ،و�سنتني
للدكت���وراه والزم���االت الطبية ،بناء على اق�ت�راح امل�شرف على درا�سة الطالب وتو�صية جمل�س���ي الق�سم والكلية� ،أو
املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب ،كما يجوز ملجل�س اجلامعة بناء على اقرتاح امل�شرف على درا�سة
الطال���ب وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهم���ا ،وجلنة االبتعاث والتدريب �إ�ضافة �سنة �أخرى
ح���دا �أق�صى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنع���ة لذلك .وبالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم �أن ي�ؤيد ر�أي امل�شرف
على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف.
املادة احلادية ع�شرة :تغيري التخ�ص�ص
ال يج���وز للمبتعث تغيري تخ�ص�صه الع���ام �أو الدقيق الذي �أبتعث من �أجله �إال مبوافقة جمل�س اجلامعة بناء على
تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب.
ويف حال تغيري التخ�ص�ص قبل �صدور املوافقة ،توقف جميع خم�ص�صات املبتعث ،وينظر يف �إنهاء بعثته.
املادة الثانية ع�شرة
ال يجوز للمبتعث �أن ينتقل من جامعة �إىل �أخرى� ،أو من بلد �إىل �آخر �إال بعد موافقة جمل�س اجلامعة املبنية على
تو�صي���ة جمل�س���ي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما� ،أو اجلهة التابع لها املبتعث ،وجلنة االبتعاث والتدريب،
وت�أييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج.
املادة الثالثة ع�شرة :امل�ستحقات املادية
ي�ص���رف للمبتعث �إىل اخلارج امل�ستحقات املالية التي ت�ص���رف ملوظفي الدولة املبتعثني للخارج ،ويعامل حمرم
املبتعثة (غري املبتعث) معاملة زوجة املبتعث يف �أحكام االبتعاث.
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املادة الرابعة ع�شرة
ي�ص���رف للمبتع���ث �إىل اخلارج احلا�صل على منحة درا�سية من جهة �أخرى ،ن�صف مرتبه من اجلهة التي يعمل
لديه���ا ،و�إذا نق�صت خم�ص�صات املنحة� ،أو الزمالة عن املخ�ص�صات واملزايا املقررة لغريه من املبتعثني في�صرف
له الفرق.
املادة اخلام�سة ع�شرة :الرحالت العلمية
يج���وز للمبتع���ث �إىل اخلارج القيام برحل���ة علمية �أثناء �إع���داد الر�سالة وملرة واحدة خ�ل�ال املرحلة الدرا�سية
الواحدة �إىل اململكة �أو غريها خارج مقر البعثة وفق ًا لل�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يو�صي امل�شرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث �إىل الرحلة العلمية.
2 .2ت�أييد امللحق الثقايف.
3 .3موافقة جمل�س الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.
�4 .4أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة �أ�شهر حد ًا �أق�صى.
�5 .5إذا كانت الرحلة العلمية �إىل اململكة فعلى املبتعث �أن يبا�شر �أبحاثه حتت �إ�شراف الق�سم التابع له ويقوم الق�سم
ب�إعداد تقرير واف عن الرحلة.
�6 .6إذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثةاىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة �إىل امللحق الثقايف من
قبل امل�شرف على درا�سة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع لها املبتعث ب�صورة منه.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :تذاكر ال�سفر
ت�صرف للمبتعث للخارج تذكرة �سفر بالطائرة بالدرجة ال�سياحية على النحو الآتي:
1 .1املبتعث الأعزب �أو املتزوج الذي ال ترافقه �أ�سرته:
 .أتذكرة �سفر وحيدة االجتاه من اململكة �إىل مقر درا�سته لاللتحاق بالبعثة.
.بتذك���رة �سف���ر ذهاب ًا و�إياب ًا م���ن مقر درا�ست���ه �إىل اململكة بعد م�ض���ي �سنة درا�سية لق�ض���اء �إجازته
ال�سنوية.
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 .جتذكرة �سفر ذهاب ًا و�إياب ًا من مقر درا�سته للقيام بالرحلة العلمية.
 .دتذك���رة �سف���ر ذهاب��� ًا و�إياب ًا داخل الدولة مق���ر البعثة وملرة واح���دة للقيام ب�إجراء الأبح���اث �أو �أداء
االختبارات ب�شرط �أن تزيد امل�سافة عن ( )100مائة كم.
 .هتذك���رة �سف���ر ذهاب ًا و�إياب ًا من مقر درا�سته �إىل اململك���ة يف حال وفاة �أحد والدي املبتعث �أو زوجه �أو
�أحد �أوالده.
 .وتذكرة �سفر وحيدة االجتاه من مقر درا�سته �إىل اململكة بعد .التخرج �أو �إنهاء البعثة.
2 .2املبتعث املتزوج الذي ترافقه �أ�سرته:
ي�ستحق املبتعث وزوجه و�أوالده الق�صر مهما كان عددهم وبناته غري املتزوجات ،ووالدته �إذا كان يعولها
�شرعا ورافقته �إىل مقر درا�سته ،التذاكر امل�شار �إليها يف "�أ ،ب ،ج ،هـ ،و" من الفقرة ( )1من هذه املادة.
املادة ال�سابعة ع�شرة
ي�ص���رف للمبتع���ث تذكرة �سف���ر ذهاب ًا و�إياب ًا مل���رة واحدة حل�ضور امل�ؤمت���رات ،والندوات العلمي���ة� ،أو الدورات
الق�صرية وذلك خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة وفق ال�ضوابط ا لآتية:
�1 .1أن يكون للم�ؤمتر� ،أو الدورة عالقة مبا�شرة بتخ�ص�صه �أو مو�ضوع بحثه.
2 .2موافقة جلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة بناء على تو�صية امل�شرف على درا�سة الطالب وت�أييد امللحق الثقايف
بالن�سبة لالبتعاث للخارج.
املادة الثامنة ع�شرة :االبتعاث للداخل
يكون االبتعاث للداخل يف احلاالت الآتية:
1 .1من م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى يف مكانني خمتلفني.
2 .2من م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى يف املدينة نف�سها.
3 .3من فرع �إىل فرع داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية الواحدة ولكن يف مقرين خمتلفني.
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املادة التا�سعة ع�شرة
يكل���ف املعي���د �أو املحا�ضر املبتعث للدرا�سات العلي���ا يف الداخل ب�أعمال �إداري���ة �أو تدري�سية منا�سبة لتخ�ص�صه
الدرا�سي على �أال ي�ؤثر ذلك على حت�صيله العلمي وفق ًا ملا يقرره جمل�س الق�سم املبتعث �إليه.
املادة الع�شرون
يج���وز للمبتع���ث القيام برحلة علمية �أثناء �إعداد الر�سالة وملرة واحدة خ�ل�ال املرحلة الدرا�سية الواحدة خارج
مقر الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة �أو خارجها وفق�أ لل�ضوابط الآتية:
�1 .1أن يو�صي امل�شرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث �إىل الرحلة العلمية.
2 .2موافقة جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.
�3 .3أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة �أ�شهر حد ًا �أق�صى.
املادة احلادية والع�شرون
يتقا�ضى املبتعث للداخل راتبه كامال وبدل االنتقال امل�ستحق له �شهريا.
املادة الثانية والع�شرون
ي�ص���رف للمبتع���ث �إىل م�ؤ�س�س���ة تعليمية يف مدينة �أخرى ب���دل ترحيل يعادل راتب �شه���ر �إذا كانت امل�سافة بني
املدينتني متاثل امل�سافة املقررة ل�صرف االنتداب.
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املادة الثالثة والع�شرون
ي�ص���رف للمبتعث ،ولزوج���ه ،و�أوالده الق�صر وبناته غ�ي�ر املتزوجات ،ولوالدته التي يعوله���ا �شرعا تذاكر �سفر
بالطائرة على النحو الآتي:
1 .1تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية وحيدة االجتاه من مقر عمله �إىل مقر درا�سته.
2 .2تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية يف نهاية كل عام درا�سي ذهاب ًا و�إياب ًا من مقر درا�سته �إىل مقر عمله.
�3 .3إذا تعذر ال�سفر بالنقل اجلوي بني مقر عمله �إىل مقر درا�سته فيعو�ض تعوي�ضا يعادل قيمة ال�سفر بو�سائل النقل
العامة.
املادة الرابعة والع�شرون
ي�ص���رف للمبتعث �سنويا ب���دل كتب ومراجع يعادل راتب �شهر واحد على �أن يقت�صر �صرفه على املدة الأ�سا�سية
للإبتعاث دون التمديد.
املادة اخلام�سة والع�شرون
ي�ص���رف للمبتع���ث وملرة واحدة بدل طباعة وجتليد الر�سالة لدرج���ة املاج�ستري مبلغ قدره ( )3000ثالثة �آالف
ريال ،ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره (� )4000أربعة �آالف ريال.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون
يعام���ل املعيد �أو املحا�ضر الذي يلتح���ق ب�أحد برامج الدرا�سات العليا داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية الواحدة يف املقر
نف�سه ،معاملة املبتعث داخليا.
املادة ال�سابعة والع�شرون� :إيقاف املخ�ص�صات و�إنهاء البعثة
توقف خم�ص�صات املبتعث بح�صوله على الدرجة العلمية �أو �إذا غري مقر درا�سته �أو تخ�ص�صه �أو جامعته دون
موافقة جمل�س اجلامعة.
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املادة الثامنة والع�شرون
يجوز ملجل�س اجلامعة �أن ينهي بعثة املبتعث بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما يف حكمهما،
وجلنة االبتعاث والتدريب يف احلاالت الآتية:
1 .1عدم قدرته على موا�صلة الدرا�سة وفق ًا للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.
2 .2طلبه �إنهاء البعثة والعودة �إىل ا ململكة.
�3 .3إذا خالف الأنظمة �أو التعليمات �أو امتنع عن تنفيذها.
�4 .4إذا مل يح�صل على امل�ؤهل املطلوب يف املدة املحددة.
�5 .5إذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول.
املادة التا�سعة والع�شرون
ال يج���وز للمبتع���ث يف الداخ���ل �أو اخلارج الذي يرغب يف �إنهاء ابتعاثه قبل احل�ص���ول على امل�ؤهل املطلوب ترك
مقر درا�سته قبل موافقة جمل�س اجلامعة .ويف حال عودة املبتعث قبل موافقة جمل�س اجلامعة يطبق ب�ش�أنه ما ورد
يف �إحدى الفقرتني (� 1أو  )2من املادة الثالثني من هذه الالئحة.
املادة الثالثون
يف ح���ال موافقة جمل����س اجلامعة على �إنهاء بعثة املبتعث وفق��� ًا لأحكام املادة الثامن���ة والع�شرين فللمجل�س ما
ي�أتي:
1 .1اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز ال�سنة من تاريخ �إنهاء ابتعاثه.
�2 .2أو �إحالته �إىل وظيفة �إدارية �إذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.
�3 .3أو �إبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ال�ستئنافه درا�سته العليا على �أن ال تتجاوز تلك املدة ال�سنتني .ويف
حال جتاوزه لها يطبق ب�ش�أنه ما ورد يف �إحدى الفقرتني� 1( .أو  )2من هذه املادة.
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املادة احلادية والثالثون
يطبق يف الإحلاق بالبعثة بالن�سبة للزوجات والأبناء املرافقني للمبتعث التعليمات الواردة يف القرارات واللوائح
املنظمة لذلك.
امل��ادة الثاني��ة والثالث��ون� :إبتع��اث وتدري��ب من�سوب��ي اجلامعة من غ�ير �أع�ضاء هيئ��ة التدري�س
واملحا�ضرين واملعيدين
ي�شرتط فيمن يبتعث من املوظفني للح�صول على درجة علمية الآتي.
�1 .1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
�2 .2أال يتجاوز عمره ( )40عاما وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من هذا ال�شرط.
�3 .3أال يقل تقديره العام يف ال�شهادة اجلامعية �أو املعادلة لها عن تقدير "جيد ".
�4 .4أن يكون قد �أم�ضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �سنتني من تاريخ تعيينه ،وي�ستثنى من ذلك الأطباء الذين
يجوز ابتعاثهم بعد �إكمال �سنة من تاريخ تعيينهم.
�5 .5أن تكون هناك عالقة مبا�شرة بني التخ�ص�ص الذي �سوف يبتعث �إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
�6 .6أال يقل تقومي الأداء الوظيفي لل�سنتني الأخريتني عن تقدير "جيد جدا".
�7 .7أن يكون حا�صال على قبول من م�ؤ�س�سة علمية معرتف بها علميا.
�8 .8أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
املادة الثالثة والثالثون
مع مراعاة ما ورد يف املواد ( )36 ،32تطبق الأحكام الواردة يف ابتعاث املحا�ضرين واملعيدين على ابتعاث بقية
من�سوبي اجلامعة.
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املادة الرابعة والثالثون
ال يج���وز للمبتعث �أن يلتح���ق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد ،ويج���وز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من
ذلك.
املادة اخلام�سة والثالثون
ي�شرتط فيمن يبتعث للتدريب ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
�2 .2أن يكون قد �أم�ضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �سنتني من تاريخ تعيينه ،وي�ستثنى من ذلك الأطباء الذين
يجوز ابتعاثهم للتدريب بعد �إكمال �سنة من تاريخ تعيينهم.
�3 .3أن تكون هناك عالقة مبا�شرة بني التخ�ص�ص الذي �سوف يبتعث �إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
�4 .4أال يقل تقومي الأداء الوظيفي لل�سنتني الأخريتني عن تقدير "جيد جدا".
�5 .5أن يكون حا�صال على قبول من م�ؤ�س�سة تدريبية معرتف بها.
�6 .6أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب.
�7 .7أن يهدف الربنامج �إىل �إك�ساب املتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل احلايل �أو امل�ستقبلي.
�8 .8أن يكون الرت�شيح للتدريب من اجلهة التابع لها املر�شح مع حتديد نوعية الربنامج والعمل الذي يعد للقيام به
بعد االنتهاء من الربنامج.
�9 .9أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم ًا لها طيلة مدة ابتعاثها.
املادة ال�ساد�سة والثالثون
يت���م االبتعاث والتدريب بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية اجلهة التي يتبعها املوظف وجلنة االبتعاث
والتدري���ب ويت�ضم���ن ق���رار االبتعاث الدرجة العلمي���ة التي يبتعث املوظ���ف للح�صول عليه���ا ،والتخ�ص�ص الدقيق،
والعام ،ومدة الدرا�سة ،وامل�ؤ�س�سة العلمية التي تتم الدرا�سة بها.
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املادة ال�سابعة والثالثون
ي�ص���رف ملن�سوبي اجلامع���ة الإداريني والفني�ي�ن املبتعثني للتدريب املمي���زات املالية التي ت�ص���رف لغريهم من
موظفي الدولة املدنيني.
املادة الثامنة والثالثون :الأحكام العامة
ي�صدر جمل�س كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
املادة التا�سعة والثالثون
كل ما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة تطبق ب�ش�أنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة يف اململكة.
املادة الأربعون
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ �صدورها وتلغي كل ما يتعار�ض معها من �أحكام وملجل�س اجلامعة معاجلة
و�ضع املبتعثني القائمني على ر�أ�س البعثة وقت �صدور هذه الالئحة ممن جتاوزوا املدة املحددة لالبتعاث املن�صو�ص
عليها يف هذه الالئحة.
املادة احلادية والأربعون
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري مواد هذه الالئحة.
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هل يلزم املتقدم لالبتعاث لدرا�سة اللغة احل�صول على قبول �أكادميي ماج�ستري �أو دكتوراه؟
مو�ضحا به
الإجراءات تلزم تو ّفر قبول لغة وقبول �أكادميي (ماج�ستري) للمعيدين( ,ودكتوراه) للمحا�ضرين
ً
الدرجة املطلوب االبتعاث �إليها والتخ�ص�ص وتاريخ بداية الدرا�سة ومدتها ,ولكن ميكن االكتفاء بقبول اللغة ب�شرط
�أن يكون معهد اللغة تابعا جلامعة مو�صى بها من وزارة التعليم العايل يف جمال تخ�ص�صك الدقيق
كيف �أت�أكد من �أن اجلامعة التي �أرغب يف االلتحاق بها �أنها مو�صى بها وكذلك ت�صينفها العاملي؟
ميكنك الدخول علي موقع عمادة الدرا�سات العليا و�ستجد كل ما يتعلق باجلامعات املو�صى بها ،ومواقع
الت�صنيفات العاملية للجامعات وغريها من املعلومات املتعلقة باالبتعاث.
هل ميكن االبتعاث فقط ملدة �سنة لدرا�سة اللغة دون ا�ستكمال البعثة للح�صول على الدرجة
العلمية؟
ال ميكن ذلك؛ لأن االبتعاث للغة هدفه الأ�سا�سي هو االبتعاث لنيل درجة علمية
هل يحق للمبتعث التقدم بطلب �إجراء معني لإدارة االبتعاث والتدريب مبا�شرة؟
املبتعث للخارج مرتبط ب�شكل كامل بامللحقية ،وال ميكن ا�ستقبال �أي طلب للمبتعث �إال من خالل امللحق الثقايف،
واملبتعث للداخل مرتبط بالق�سم العلمي ،وال ميكن ا�ستقبال �أي طلب للمبتعث �إال من خالل الكلية
مل �أمتكن من ت�سجيل ف�صل درا�سي �أثناء مدة االبتعاث الداخلي ،فهل يح�سب هذا الف�صل �ضمن
مدة االبتعاث؟
�إذا حذف املبتعث ف�صال درا�سيا ف�إن هذا حمت�سب �ضمن مدة االبتعاث الأ�سا�سية ،وال ميكن املبتعث يف هذه
احلالة من العودة للعمل �إال بطلب �إنهاء االبتعاث.
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كان من �شروط القبول الذي ح�صلت عليه من اجلامعة �شرط درا�سة مقررات تكميلية ،فهل يح�سب
الف�صل الذي در�ست فيه املقررات التكميلية �ضمن مدة االبتعاث؟
�إذا در�س املبتعث ف�صال درا�سيا �أو ف�صلني مقررات تكميلية ف�إنه يح�سب �ضمن مدة االبتعاث ،ويراعى ذلك عند
طلب املبتعث متديد االبتعاث.
هل يلزم على املبتعث تقدمي تقارير دورية عن �سريه الدرا�سي ؟
نعم على املبتعث تقدمي تقارير دورية عن �سريه الدرا�سي للكلية وللق�سم العلمي
متكنت من احل�صول على الدرجة العلمية دون درا�سة املقررات التي طلبت مني يف قرار االبتعاث ،فهل
هذا كاف؟
ال يتم التعيني على املرتبة العلمية �إال بالتزام املبتعث مبا ورد بقرار االبتعاث
هل يحق للمبتعث الذي يرغب �إنهاء ابتعاثه قبل احل�صول على امل�ؤهل املطلوب ترك مقر درا�سته قبل
موافقة جمل�س اجلامعة ؟
ال يجوز للمبتعث يف الداخل واخلارج الذي يرغب يف قطع ابتعاثه قبل احل�صول على امل�ؤهل املطلوب ترك مقر
درا�سته �إال بعد موافقة جمل�س اجلامعة املبنية على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية وجلنة االبتعاث والتدريب
يف حال انتهاء املدة الأ�سا�سية لالبتعاث والتمديد دون احل�صول على امل�ؤهل ،ما الإجراء املتبع؟
يتقدم املبتعث يف اخلارج للملحقية بطلب �إنهاء ابتعاثه� ،أما املبتعث يف الداخل فيتقدم لرئي�س الق�سم بطلب �إنهاء
االبتعاث ،ومن ثم يرفع للمجال�س املخت�صة واللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب للتو�صية ب�إنهاء االبتعاث والرفع ملجل�س
اجلامعة للتوجيه بالإجراء اجلزائي وف ًقا للمادة (الثالثون) من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعة

�أ�سئلة متكررة
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�إذا انتهيت من الدرا�سة متى �ألزم باملبا�شرة ؟
على املبتعث للخارج �أن يعود للمملكة خالل �شهر على الأكرث من انتهاء درا�سته ،وعليه �أن يبا�شر خالل ع�شرة �أيام
من تاريخ و�صوله للمملكة� ،أما املبتعث للداخل فعليه �أن يبا�شر بانتهاء درا�سته مبا�شرة
هل ميكن االبتعاث مرة �أخرى ملن قطع ابتعاثه؟
الأمر يعتمد على قرار �إنهاء االبتعاث ال�صادر من �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بناء على
تو�صية اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب وموافقة جمل�س اجلامعة يف �إنهاء االبتعاث ال�سابق ،والإجراء املتخذ بنا ًء
على املادة (الثالثون) من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعة
هل ي�شرتط للمبتعثة للخارج وجود حمرم؟
ي�ش�ت�رط للمبتعث���ة للخارج وج���ود مرافق ,و لها احلرية يف اختيار من ترغب ( ال���زوج ,الأب ,الأخ ) ويف حال وجود
زوجني يرغبان يف االبتعاث فالأ�صل �أن يكون املرافق زوج املبتعثة  ,و ال يتاح للمبتعثة مرافق �آخر �إال 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  150كلم.
و�إذا زال �سب���ب �إدراج مراف���ق �آخر �سوى الزوج بان اجتمعا يف جامعة واحدة �أو يف جامعتني تقل امل�سافة بينهما عن
 150كلم فتقوم اللجنة بالتو�صية ب�إ�صدار قرار �إحلاقي ب�إثبات الزوج مرافقا لزوجته.
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