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ر�سالة مدير اجلامعة ,,,

يعد ابتعاث املعيدين واملحا�سرين يف اجلامعة للح�سول على الدرجات العلمية املتخ�س�سة من اأرقى 
اجلامعات العاملية, اأحد اأهم ا�سرتتيجيات اجلامعة للو�سول اإىل التميز االأكادميي والبحثي, لذلك 
فقد حر�ست اجلامعة على حث من�سوبيها على االبتعاث وذللت يف �سبيل ذلك كل ال�سعوبات اإمياناً 
منها باأهمية نقل وتوطني العلوم التقنية, والأن هذه املهمة لي�ست بالي�سرية فقد حر�ست اجلامعة 

ممثلة يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي اأن تقدم ملن�سوبيها هذا الدليل )دليل املبتعث ال�سامل( الذي جاء ليوؤكد حر�سنا 
على مو�سوع االبتعاث واأهميته. ولري�سم الطريق وا�سحاً بيناً اأما مبتعثينا لتحقيق اأهدافهم املرجوة.

 
ورعاه  اهلل  العزيز حفظه  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  ثم خل��ادم احلرمني  اأواًل  بال�سكر اجلزيل هلل  اأتقدم  اأن  املنا�سبة  بهذه  وي�سرين 
العي�سى على ما  الدكتور  احمد  االأ�ستاذ  العايل  التعليم  الذي ال ينقطع, وال�سكر مو�سول كذلك ملعايل وزير  املتوا�سل واهتمامه  لدعمه 
يوليه للجامعة من اهتمام بالغ كان له اأبلغ االأثر على م�سرية اجلامعة, ولوكالة اجلامعة ومن�سوبيها جزيل ال�سكر على اإعداد هذا الدليل 

واإخراجه ومن جناح اإىل اآخر باإذن اهلل.

مدير اجلامعة
اأ.د. اإ�سماعيل بن حممد الب�سري
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كلمة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ,,
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات ...

فمما ال يخفى على اأحد , تزايد اأعداد املبدعني من من�سوبي هذه اجلامعة الذي ينظمون اإىل قوافل 
املبتعثني يوماً بعد اآخر, راحلني اإىل م�سارق االأر�ض ومغاربها ليلتحقوا باأعرق اجلامعات واملوؤ�س�سات 
التعليمية ولينهلوا من هذا العلم, كي يعودوا ب�سواعد فتية واأذهان متقدة وي�ساهموا يف بناء ورفعة 
هذا الوطن, ولكي جنعل من هذه املهمة ال�ساقة واملعقدة اأمراً اأكرث �سهولة وي�سراً , فقد ارتاأت وكالة 
املباركة, يجمع  اإعداد دليل �سامل ملبتعثي هذه اجلامعة  اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

لهم كل ما يحتاجون منذ العزم على االبتعاث وحتى العودة اإىل اأر�ض الوطن, وقد �سمناه معظم اللوائح واالأنظمة التي تخ�ض االبتعاث 
واملبتعثني , بل وطعمناه بع�سارة جتارب املبتعثني ون�سائحهم, ليكون رفيق املبتعث يف دربه ودليله اإىل التميز.

ويطيب يل يف هذا املقام اأن اأ�سكر بعد �سكر اهلل, االأ�ستاذ خالد الفيا�ض الذي ا�سطلع بالعبء االأكرب يف اإعداد هذا الدليل وال�سكر مو�سول 
الرويلي عميد  الدكتور م�سرف  واإىل  �سابقاً  والتدريب  االبتعاث  اإدارة  املطريي مدير  واالأ�ستاذ حممد  العظيم معبد  للدكتور عبد  كذلك 
الدرا�سات العليا وامل�سرف على اإدارة االبتعاث ولالأ�ستاذ �سالح الدخيل مدير اإدراة االإبتعاث على مراجعة الدليل وامل�ساهمة املقدمة للمبتعثني  
, ولكل من �ساهم يف اإعداد واإخراج هذا التقرير, واأجزل ال�سكر واأوفره يجب اأن يذهب لربان هذا ال�سرح معايل الدكتور اإ�سماعيل الب�سري 
الذي ما فتئ يتلم�ض احتياجات املبتعثني ويتابع و�سعهم ويذلل العقبات التي تعرت�ض طريقهم, فال�سكر له على دعمه املتوا�سل للمبتعثني 

ولوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلميواهلل ويل التوفيق ,,,,

اأ.د.جنم بن م�سفر احل�سيني
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الفصل األول : معلومات هامة قبل البدء بإجراءات االبتعاث

أواًل : متطلبات االبتعاث   
ثانيًا : ضوابط وشروط االبتعاث   

ثالثًا : الئحة االبتعاث   
رابعًا : الجامعات المكدسة   
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الف�سل االأول: معلومات هامة قبل البدء باإجراءات االبتعاث .
اأواًل : متطلبات االبتعاث .

يتوجب اأواًل على املعيد اأو املحا�سر فتح ملف باإدارة االبتعاث والتدريب باجلامعة وذلك باإح�سار امل�ستندات التالية :
1- �سورة من قرار التعيني .

2- �سورة من املوؤهل العلمي .
3- �سورة من الهوية الوطنية .

ثانياً: �سوابط و�سروط االبتعاث .
ي�سرتط البتعاث املعيد اأو املحا�سر يف الداخل و اخلارج ما ياأتي :

1- اأن يكون �سعودي اجلن�سية .
2- اأن يكون قد اأم�سى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �سنة من تاريخ تعيينه.

3- اأن يكون حا�ساًل على قبول من جامعة معرتف بها اأكادميياً .
4- اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرٌم لها طيلة مدة ابتعاثها .

5- اأال يتجاوز عمر املبتعث ) 30 ( عاماً للمعيد و ) 35 ( عاماً للمحا�سر و ملجل�ض اجلامعة اال�ستثناء من هذا ال�سرط .
6- اأن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على االأقل .

ثالثاً: الئحة االبتعاث :
ال�سادرة بقرار جمل�ض التعليم العايل رقم ) 6/ 4/ 1417 ه� ( يف اجلل�سة ) الرابعة ملجل�ض التعليم العايل املعقودة بتاريخ 7 / 2 / 1417 ه� املتوج مبوافقة خادم احلرمني 

ال�سريفني رئي�ض جمل�ض الوزراء  رئي�ض جمل�ض التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي رقم ) 7 / ب / 16785 ( وتاريخ 4 / 11 / 1417 ه�
املادة االأوىل :  

يهدف االبتعاث و التدريب اإىل تاأهيل من�سوبي اجلامعات علمياً للح�سول على درجة علمية , اأو تطوير مهاراتهم اأكادميياً , و اإدارياً , وفنياً عن طريق التدريب ح�سب ما 
تقت�سيه م�سلحة اجلامعة .

 



8

املادة الثانية )جلنة االبتعاث و التدريب(  
اإىل املجل�ض بعد  العلمي وترفع تو�سياتها  العليا و البحث  التدريب يكّونها جمل�ض اجلامعة برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات  ين�ساأ يف اجلامعة جلنة دائمة لالبتعاث و 

اعتمادها من مدير اجلامعة .
املادة الثالثة  

تخت�ض جلنة االبتعاث و التدريب بالنظر بكل ما يتعلق ب�سوؤون االبتعاث و التدريب و لها على االأخ�ض ما ياأتي :
1. اقرتاح ال�سيا�سة العامة لالبتعاث و التدريب .

2. اقرتاح اخلطة ال�سنوية البتعاث و تدريب من�سوبي اجلامعة بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة .
3. النظر يف تو�سية جمال�ض الكليات و املعاهد و ما يف حكمهما بابتعاث املعيدين و املحا�سرين , والتن�سيق فيما بينها و التو�سية مبا تراه منا�سباً يف �سوء اخلطة ال�سنوية 

لالبتعاث مع مراعاة ما ياأتي :
          اأ. عدد اأع�ساء هيئة التدري�ض ال�سعوديني ون�سبتهم الإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ض يف الق�سم , وتخ�س�ساتهم الدقيقة و اأعبائهم التدري�سية .

          ب . عدد املحا�سرين و املعيدين يف الق�سم .
          ج . عدد املبتعثني من الق�سم , و املتوقع عودتهم , و تخ�س�ساتهم الدقيقة .

4. التو�سية بابتعاث من�سوبي اجلامعة من االإداريني و الفنيني وغريهم وفقاً للخطة املعتمدة يف اجلامعة .
5. التو�سية بتمديد اأو اإنهاء االبتعاث اأو التدريب بناء على اقرتاح جمال�ض الكليات واملعاهد و اجلهات ذات العالقة .

6. التو�سية بتدريب من�سوبي اجلامعة .
7. متابعة اأو�ساع املبتعثني و املتدربني بالتن�سيق مع االأق�سام العلمية اأو اجلهة التابع لها املبتعث اأو املتدرب , على اأن ترفع ملجل�ض اجلامعة تقريراً عن املبتعث املتعرث يف 

درا�سته بعد م�سي ن�سف املدة .
8. اإعداد تقرير �سنوي مف�سل عن و�سع االبتعاث والتدريب على م�ستوى الكليات و االأق�سام و االإدارات و رفعه اإىل جمل�ض اجلامعة .
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املادة الرابعة )ابتعاث املحا�سرين و املعيدين(   
يكون االبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو االآتي :

1- للماج�ستري فقط .
2- للدكتوراه فقط .

3- للماج�ستري و الدكتوراه معاً مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) 7 ( من املادة الثالثة .
4- للزمالة يف التخ�س�سات الطبية .

املادة ال�ساد�سة )مدة االبتعاث(  
يتم االبتعاث لداخل اململكة و خارجها بقرار من جمل�ض اجلامعة بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم و الكلية اأو املعهد و ما يف حكمهما و جلنة االبتعاث و التدريب و يت�سمن 
القرار حتديد الدرجة العلمية التي يوفد املبتعث للح�سول عليها , و التخ�س�ض العام , و الدقيق , و مدة االبتعاث وفقاً الأحكام املادة ال�سابعة , و اجلامعة التي �سيدر�ض بها .

املادة ال�سابعة  
تكون مدة االبتعاث على النحو االآتي :

1. �سنة لدرا�سة اللغة و يجوز ملجل�ض اجلامعة اأن يجعلها �سنتني اإذا تطلب االأمر ذلك.
2. �سنتان للماج�ستري .

3. ثالث �سنوات للدكتوراه اأو ما يعادلها يف كل التخ�س�سات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�سته وفقاً لنظام البلد الذي يدر�ض فيه املبتعث )1(.
املادة الثامنة  

يتم �سفر املبتعث اإىل مقر درا�سته بعد �سدور القرار التنفيذي البتعاثه , و يلغى القرار اإذا مل ي�سل اإىل مقر درا�سته بعد م�سي ثالث اأ�سهر من التاريخ املحدد يف القرار.
املادة التا�سعة  

يبداأ ال�سرف على املبتعث من تاريخ و�سوله اإىل مقر بعثته على اأال تزيد املدة بني تاريخ و�سوله و بداية درا�سته عن �سهر واحد .

 )1( مت تعديل هذه الفقرة بناء على قرار جمل�ض التعليم العايل رقم ) 3 /1419/14 ه� ( و تاريخ 1419/11/5 ه� املتوج باملوافقة ال�سامية رقم 1262 و تاريخ 1420/1/23 ه�
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املادة العا�سرة )التمديد(  
يجوز ملجل�ض اجلامعة متديد فرتة االبتعاث االأ�سلية يف الداخل و اخلارج �سنة واحدة للماج�ستري, و�سنتني للدكتوراه و الزماالت الطبية , بناء على اقرتاح امل�سرف على 
درا�سة الطالب و تو�سية جمل�سي الق�سم و الكلية , اأو املعهد و ما يف حكمهما , و جلنة االبتعاث و التدريب , كما يجوز ملجل�ض اجلامعة بناء على اقرتاح امل�سرف على درا�سة 
الطالب و تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية , اأو املعهد و ما يف حكمهما , و جلنة االبتعاث والتدريب اإ�سافة �سنة اأخرى حداً اأق�سى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة 

لذلك . و بالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم اأن يوؤيد راأي امل�سرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف .
املادة احلادية ع�سرة )تغيري التخ�س�ض و التحويل(  

ال يجوز للمبتعث تغيري تخ�س�سه العام اأو الدقيق الذي اُبتعث من اأجله اإال مبوافقة جمل�ض اجلامعة بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم و الكلية , اأو املعهد وما يف حكمهما , 
و جلنة االبتعاث و التدريب . ويف حال تغيري التخ�س�ض قبل �سدور املوافقة , توقف جميع خم�س�سات املبتعث , وينظر يف اإنهاء بعثته .

املادة الثانية ع�سرة  
ال يجوز للمبتعث اأن ينتقل من جامعة اإىل اأخرى , اأو من بلد اإىل اآخر اإىل بعد موافقة جمل�ض اجلامعة املبنية على تو�سية جمل�سي الق�سم و الكلية , اأو املعهد وما يف حكمهما 

, اأو اجلهة التابع لها املبتعث , وجلنة االبتعاث و التدريب , وتاأييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج .
املادة الثالثة ع�سرة )امل�ستحقات املالية(  

ي�سرف للمبتعث اإىل اخلارج امل�ستحقات املالية التي ت�سرف ملوظفي الدولة املبتعثني للخارج, ويعامل حمرم املبتعثة ) غري املبتعث ( معاملة زوجة املبتعث يف اأحكام االبتعاث )1(.
املادة الرابعة ع�سرة  

اأو الزمالة عن   , اإذا نق�ست خم�س�سات املنحة  , و  اأخرى , ن�سف مرتبه من اجلهة التي يعمل لديها  ي�سرف للمبتعث اإىل اخلارج احلا�سل على منحة درا�سية من جهة 
املخ�س�سات و املزايا املقررة لغريه من املبتعثني في�سرف له الفرق .

املادة اخلام�سة ع�سرة )الرحالت العلمية(  
يجوز للمبتعث اإىل اخلارج القيام برحلة علمية اأثناء اإعداد الر�سالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة اإىل اململكة اأو غريها خارج مقر البعثة وفقاً لل�سوابط االآتية :

1-اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية .
2-تاأييد امللحق الثقايف .

 )1( مت تعديل هذه الفقرة بناء على قرار جمل�ض التعليم العايل رقم ) 3 /1429/12 ه�( و تاريخ 1419/2/19 ه� املتوج باملوافقة ال�سامية رقم 8/186 و تاريخ 1419/3/29 ه�
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3-موافقة جمل�سي الق�سم و الكلية , اأو املعهد وما يف حكمهما , و جلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها .
4- اأال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالث اأ�سهر حداً اأق�سى .

5- اإذا كانت الرحلة العلمية اإىل اململكة فعلى املبتعث اأن يبا�سر اأبحاثه حتت اإ�سراف الق�سم التابع له ويقوم الق�سم باإعداد تقرير واف عن الرحلة .
6- اإذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثة واإىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة اإىل امللحق الثقايف من قبل امل�سرف على درا�سة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد 

اجلامعة التابع لها املبتعث ب�سورة منه .
املادة ال�ساد�سة ع�سرة )تذاكر ال�سفر(  

ت�سرف للمبتعث للخارج تذكرة �سفر بالطائرة بالدرجة ال�سياحية على النحو االآتي :
1. املبتعث االأعزب اأو املتزوج الذي ال ترافقه اأ�سرته :

)اأ( تذكرة �سفر وحيدة االجتاه من اململكة اإىل مقر درا�سته لاللتحاق بالبعثة .
)ب( تذكرة �سفر ذهاباً و اإياباً من مقر درا�سته اإىل اململكة بعد م�سي �سنة درا�سية لق�ساء اإجازته ال�سنوية .

)ج( تذكرة �سفر ذهاب و اإياب من مقر درا�سته للقيام بالرحلة العلمية .
)د( تذكرة �سفر ذهاباً و اإياباً داخل الدولة مقر البعثة و ملرة واحدة للقيام باإجراء االأبحاث اأو اأداء االختبارات ب�سرط اأن تزيد امل�سافة عن ) 100 ( مائة كم .

)ه�( تذكرة �سفر ذهاباً و اإياباً من مقر درا�سته اإىل اململكة يف حال وفاة اأحد والدي املبتعث اأو زوجه اأو اأحد اأوالده.
)و( تذكرة وحيدة االجتاه من مقر درا�سته اإىل اململكة بعد التخرج اأو اإنهاء البعثة .

2. املبتعث املتزوج الذي ترافقه اأ�سرته :
ي�ستحق املبتعث و زوجه و اأوالده الق�سر مهما كان عددهم وبناته غرياملتزوجات , ووالدته اإذا كان يعولها �سرعاً ورافقته اإىل مقر درا�سته, التذاكر امل�سار اإليها يف " اأ , ب , ج 

, ه� , و " من الفقرة ) 1( من هذه املادة.
املادة ال�سابعة ع�سرة  

ي�سرف للمبتعث تذكرة �سفر ذهاباً و اإياباً ملرة واحدة حل�سور املوؤمترات , والندوات العلمية , اأو الدورات الق�سرية وذلك خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة وفق ال�سوابط االآتية :
1. اأن يكون للموؤمتر , اأو الدورة عالقة مبا�سرة بتخ�س�سه اأو مو�سوع بحثه .

2. موافقة جلنة االبتعاث و التدريب يف اجلامعة بناًء على تو�سية امل�سرف على درا�سة الطالب و تاأييد امللحق الثقايف بالن�سبة لالبتعاث للخارج .
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املادة الثامنة ع�سرة )االبتعاث للداخل(  
يكون االبتعاث للداخل يف احلاالت االآتية:

1- من موؤ�س�سة تعليمية اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى يف مكانني خمتلفني.
2- من موؤ�س�سة تعليمية اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى يف املدينة نف�سها.

3- من فرع اإىل فرع داخل املوؤ�س�سة التعليمية الواحدة ولكن يف مقرين خمتلفني.
املادة التا�سعة ع�سرة :  

يكلف املعيد اأو املحا�سر املبتعث للدرا�سات العليا يف الداخل باأعمال اإدارية اأو تدري�سية منا�سبة لتخ�س�سه الدرا�سي على اأال يوؤثر ذلك على حت�سيله العلمي وفقاً ملا يقرره 
جمل�ض الق�سم املبتعث اإليه.

املادة الع�سرون :  
يجوز للمبتعث القيام برحلة علمية اأثناء اإعداد الر�سالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة خارج مقر الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة اأو خارجها وفقاً 

لل�سوابط االآتية:
1- اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.

2- موافقة جمل�سي الق�سم و الكلية, اأو املعهد وما يف حكمها, وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.
3- اأال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حداً اأق�سى.

املادة احلادية والع�سرون :  
يتقا�سى املبتعث للداخل راتبه كاماًل وبدل االنتقال امل�ستحق له �سهرياً.

: والع�سرون  الثانية  املادة   
ي�سرف للمبتعث اإىل موؤ�س�سة تعليمية يف مدينة اأخرى بدل ترحيل يعادل راتب �سهر اإذا كانت امل�سافة بني املدينتني متاثل امل�سافة املقررة ل�سرف االنتداب.
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املادة الثالثة و الع�سرون :  
االآتي: النحو  على  بالطائرة  �سفر  تذاكر  �سرعاً  يعولها  التي  ولوالدته  املتزوجات,  غري  وبناته  الق�سر  واأوالده  ولزوجه,  للمبتعث,  ي�سرف 

1- تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية وحيدة االجتاه من مقر عمله اإىل مقر درا�سته.
2- تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية يف نهاية كل عام درا�سي ذهاباً واإياباً من مقر درا�سته اإىل مقر عمله.

3- اإذا تعذر ال�سفر بالنقل اجلوي بني مقر عمله اإىل مقر درا�سته فيعو�ض تعوي�ساً يعادل قيمة ال�سفر بو�سائل النقل العامة.
املادة الرابعة والع�سرون :  

التمديد. دون  لالبتعاث  االأ�سا�سية  املدة  على  �سرفه  يقت�سر  اأن  على  واحد  �سهر  راتب  يعادل  ومراجع  كتب  بدل  �سنوياً  للمبتعث  ي�سرف 
املادة اخلام�سة و الع�سرون :  

اأربعة  الدكتوراه مبلغ قدره )4000(  اآالف ريال, ولدرجة  املاج�ستري مبلغ قدره )3000( ثالثة  الر�سالة لدرجة  للمبتعث وملرة واحدة بدل طباعة وجتليد  ي�سرف 
اآالف ريال.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون :  
داخلياً. املبتعث  معاملة  نف�سه,  املقر  يف  الواحدة  التعليمية  املوؤ�س�سة  داخل  العليا  الدرا�سات  برامج  باأحد  يلتحق  الذي  املحا�سر  اأو  املعيد  يعامل 

املادة ال�سابعة والع�سرون )اإيقاف املخ�س�سات و اإنهاء البعثة(  
توقف خم�س�سات املبتعث بح�سوله على الدرجة العلمية اأو اإذا غري مقر درا�سته اأو تخ�س�سه اأو جامعته دون موافقة جمل�ض اجلامعة.

املادة الثامنة والع�سرون :  
يجوز ملجل�ض اجلامعة اأن ينهي بعثة املبتعث بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة االبتعاث والتدريب يف احلاالت االآتية:

1- عدم قدرته على موا�سلة الدرا�سة وفقاً للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.
2- طلبه اإنهاء البعثة والعودة اإىل اململكة.

3- اإذا خالف االأنظمة اأو التعليمات اأو امتنع عن تنفيذها.
4- اإذا مل يح�سل على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة.

5- اإذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول. 
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املادة التا�سعة والع�سرون :  
ال يجوز للمبتعث يف الداخل اأو اخلارج الذي يرغب يف اإنها ابتعاثه قبل احل�سول على املوؤهل املطلوب ترك مقر درا�سته قبل موافقة جمل�ض اجلامعة .

ويف حال عودة املبتعث قبل موافقة جمل�ض اجلامعة يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني )1 اأو 2( من املادة الثالثني من هذه الالئحة .
املادة الثالثون :  

يف حال موافقة جمل�ض اجلامعة على اإنهاء بعثة املبتعث وفقاً الأحكام املادة الثامنة والع�سرين, فللمجل�ض ما ياأتي:
1- اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز ال�سنة من تاريخ اإنهاء ابتعاثه.

2- اأو اإحالته اإىل وظيفة اإدارية اإذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.
3- اأو اإبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ال�ستئنافه درا�سته العليا على اأال تتجاوز تلك املدة ال�سنتني. ويف حال جتاوزه لها يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني. 

)1 اأو 2( من هذه املادة.
املادة احلادية والثالثون:  

يطبق يف االإحلاق بالبعثة بالن�سبة للزوجات واالأبناء املرافقني للمبتعث التعليمات الواردة يف القرارات واللوائح املنظمة لذلك.
االأحكام العامة

املادة الثامنة والثالثون:  
ي�سدر جمل�ض كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه الالئحة.

املادة التا�سعة و الثالثون:  
كل ما مل  يرد فيه ن�ض خا�ض يف هذه الالئحة تطبق ب�ساأنه االأنظمة والقرارات واللوائح النافذة يف اململكة.

املادة االأربعون:  
يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ �سدورها وتلغي كل ما يتعار�ض معها من اأحكام وملجل�ض اجلامعة معاجلة و�سع املبتعثني القائمني على راأ�ض البعثة وقت �سدور هذه 

الالئحة ممن جتاوزوا املدة املحددة لالبتعاث املن�سو�ض عليها يف هذه الالئحة.
املادة احلادية واالأربعون:  

الالئحة. هذه  مواد  تف�سري  حق  العايل  التعليم  ملجل�ض 
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رابعا: اجلامعات املكد�سة:
املحدثة. القائمة  على  للح�سول  التدريب  و  االبتعاث  اإدارة  ناأمل مراجعة  درا�سي  ف�سل  كل  القائمة حتدث يف  مالحظة: هذه 

الدولةاجلامعات املكد�سةالتخ�س�ضت

اأمريكا.ST Thomas. / Indiana Stateتربية,تربية خا�سة1
االأردناجلامعة االأردنية

حا�سب اآيل2
Western Illinois. / Eastern Washington.

Ball State. / Gannon.
California Lutheran. / Sant Jouseph.

اأمريكا

Dalhousie.كندا
اأمريكا.Ball Stateريا�سيات3
اأمريكا.South Carolina. / Pittsburghال�سيدلة و الكيمياء4
اأمريكا.Texas Woman'sالطب و العلوم الطبية5
.Western Illinois. / Missouri Universityفيزياء6

Kent State.اأمريكا

لغويات)لغةاجنليزية,لغة عربية(7
Durham University.

Leeds English Language.بريطانيا

Southern Illinois. / Indiana State.اأمريكا
اأمريكا.University of Delawareحما�سبة8
.Southern Illinoisالهند�سة9

University of Missouri. / Concordia University.اأمريكا

اأمريكا.North Texasاأحياء10

خام�سا: اجلامعات املو�سى بها
قبل البدء باإجراءات االبتعاث يجب االإطالع على اجلامعات املو�سى بها من خالل موقع وزارة التعليم العايل

http://ru.mohe.gov.sa/default.aspx على الرابط
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الفصل الثاني : إجراءات ما قبل السفر)االبتعاث(
أواًل:الحصول على قبول للدراسة.  

1. إجراءات القبول.   
2. أنواع القبول   

3. المستندات و الوثائق المطلوبة للقبول.   
ثانيًا: التقدم بطلب الموافقة على االبتعاث  

ثالثًا: تعبئة نموذج إخالء الطرف.  
رابعًا: تسليم إخالء الطرف إلدارة االبتعاث والتدريب  
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الف�سل الثاين:اإجراءات ما قبل ال�سفر ) االبتعاث(
اخلطوة االأوىل: احل�سول على قبول لدرا�سة الدرجة املطلوبة )لغة, ماج�ستري, دكتوراه(

1- اإجراءات القبول:  
يتوىل املبتعث اأو املبتعثة اإجراءات احل�سول على قبول بنف�سه اأو اال�ستعانة باأحد املكاتب اأو الوكالء املخت�سني.

2- اأنواع القبول:  
Unconditional offer : القبول غري امل�سروط –

وينطبق على الذين مت قبولهم نظامياً يف الدرجة العلمية التي تقدموا لها باجلامعة بعد ا�ستيفاء جميع ال�سروط .
Conditional offer : القبول امل�سروط -

وينطبق على الذين مل يتمكنوا من ا�ستيفاء �سرط اأو )اأكرث(  من �سروط القبول مثل:
" IELTS, TOFFEL " احل�سول على الدرجة املطلوبة يف اختبارات اللغة .

.GRE, GMAT : احل�سول على الدرجة املطلوبة يف االختبارات التخ�س�سية و العامة يف مرحلة الدرا�سات العليا كاختبارات .
3- امل�ستندات و الوثائق املطلوبة للقبول:  

املاج�ستري:
 - �سورة اجلواز  .

- وثيقة التخرج وك�سف الدرجات )مرتجم( .
- تو�سيات اأكادميية عدد 3 )مرتجم( .

- اخلربات العلمية و ال�سرية الذاتية )مرتجم( .
- ال�سمان املايل .

- درجات اختبار " IELTS, TOFFEL " )اإن وجدت( اأو اختبارات اللغة االأخرى املعتمدة )اإن وجدت ( .
- اأي �سروط اأو متطلبات اأخرى للجامعة املتقدم اإليها.
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 الدكتوراه:
 -جميع االأوراق املطلوبة للماج�ستري اأعاله.

- ملخ�ض لر�سالة املاج�ستري ومقرتح ب�سيط لر�سالة الدكتوراه.
- اأي �سروط اأو متطلبات اأخرى للجامعة املتقدم اإليها.

مالحظة: يجب اأن يراعى عند احل�سول على قبول, اجلامعات املو�سى بها واأال تكون من �سمن اجلامعات املكد�سة )�ساهد اجلزء رابعاً وخام�ساً من الف�سل االأول(
اخلطوة الثانية: التقدم بطلب املوافقة على االبتعاث:

-يتقدم املبتعث اأو املبتعثة بطلب املوافقة على االبتعاث لرئي�ض الق�سم ليتم عر�سه على جمل�ض الق�سم الأخذ املوافقة )مع اإرفاق القبول للدرا�سة(.
- يرفع طلب االبتعاث اإىل جمل�ض الكلية العتماده باملوافقة.

-بعد موافقة جمل�ض الكلية يرفع طلب املوافقة على االبتعاث اإىل وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي للعر�ض على اللجنة الدائمة لالبتعاث و التدريب.
- بعد موافقة �ساحب ال�سالحية على الطلب يتم اإ�سدار قرار االبتعاث ) علما اأن قرار االبتعاث ال ي�سلم للمبتعث اأو املبتعثة اإال اإذا تبقى اأقل من �سهرين على موعد بداية 

الدرا�سة بناء على التاريخ املو�سح بالقبول(
اخلطوة الثالثة: تعبئة منوذج اإخالء الطرف:

يقوم املبتعث بتعبئة اإخالء الطرف واملوجود على الرابط:
http://www.ju.edu.sa/adminunits/sos/Pages/default.aspx

)يعطي املبتعث اأو املبتعثة خطاب يفيد باملوافقة على االبتعاث وي�سلم للكلية ليتم اإخالء طرفه وال ي�سلم قرار االبتعاث اإال اإذا تبقى اأقل من �سهرين على بداية الدرا�سة(
اخلطوة الرابعة: ت�سليم اإخالء الطرف الإدارة االبتعاث والتدريب باجلامعة واإنهاء كافة االإجراءات قبل ال�سفر.
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الفصل الثالث )االستعداد للسفر وما قبل الوصول لمقر البعثة(
أواًل: إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة.  

ثانيًا: تذاكر السفر.  
ثالثًا: األوراق والمستندات واألشياء التي يتعين تجهيزها قبل السفر و أخذها لمقر البعثة.  

رابعًا: السكن المؤقت.  
خامسًا: قبل التوجه للمطار.  

سادسًا: في الطائرة.  
سابعًا: في المطار.  
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الف�سل الثالث: اال�ستعداد لل�سفر وما قبل الو�سول ملقر البعثة
اأوال: اإنهاء اإجراءات احل�سول على التاأ�سرية:

على املبتعث اأو املبتعثة االت�سال ب�سفارة الدولة املراد االبتعاث لها اأو اإحدى قن�سلياتها باململكة الواقعة يف املنطقة القريبة من حمل االإقامة للح�سول على تاأ�سرية الدخول 
اإىل البلد مقر البعثة بغر�ض الدرا�سة وعليك يف هذه احلالة اأن تتقدم بكافة بامل�ستندات املطلوبة ومن اأهمها على �سبيل املثال:

- تعبئة طلب التاأ�سرية.  
- خطاب القبول من املعهد اأو اجلامعة التي قبلتك مو�سحاً فيه موعد بداية الدرا�سة.  

- جواز/ جوازات �سفر �سارية املفعول.  
- �سمان مايل.  

- الوثائق والدرجات العلمية املتح�سل عليها.  
- �سور �سخ�سية )تنبه ملوا�سفات ال�سور املطلوبة من قبل القن�سلية اأو ال�سفارة(  

- دفع ر�سوم التاأ�سرية.  
- حجز موعد للمقابلة ال�سخ�سية.)اإذا ا�سرتط(  

- اأي وثائق اأخرى يتطلبها تقدمي الطلب.  
ثانياً: تذاكر ال�سفر:

مبجرد ح�سولك على تاأ�سرية الدخول بغر�ض الدرا�سة ميكنك ا�ستخراج اأمر االإركاب عن طريق عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني وحتديد موعد ال�سفر لك 
والأ�سرتك التي �سوف ترافقك يف مقر البعثة بناء على قرار االبتعاث واإ�سدار التذاكر عن طريق املكتب املخت�ض مبوجب اأمر االإركاب واملوجود اأي�سا يف عمادة �سوؤون اأع�ساء 

هيئة التدري�ض واملوظفني.علماً اأن اأنظمة بع�ض الدول ال ت�سمح للمبتعث اأو املبتعثة بال�سفر قبل بدء الدرا�سة باأكرث من �سهرين.
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ثالثاً: االأوراق و امل�ستندات واالأمور التي يتعني جتهيزها قبل ال�سفر واأخذها معك ملقر البعثة :
· عدة �سور من بطاقة االأحوال ودفرت العائلة .

· قرار االبتعاث
· خطاب القبول من املعهد اأو اجلامعة
· عدة �سور من جواز/جوازات ال�سفر.

· رخ�سة القيادة ال�سعودية. وين�سح باحل�سول على رخ�سة قياده دولية اإىل جانب الرخ�سة ال�سعودية.
· بطاقة ال�سراف االآيل وبطاقة ائتمان اإن اأمكن.

· ن�سخة اأ�سلية اأو عدة ن�سخ م�سدقة و مرتجمة من وثائق التخرج و ك�سوف الدرجات )ال�سجل االأكادميي( وكذلك الوثائق الدرا�سية للزوجة واالأبناء التي يجب اأن تكون 
مرتجمة لت�سهيل اإجراءات ت�سجيلهم باملدار�ض اأو اجلامعات.

· خطابات التو�سية من اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين قاموا بتدري�سك.
· اأي اأوراق اأو م�ستندات اأخرى يرى املبتعث اأو املبتعثة �سرورة االحتفاظ بها معه / معها اأثناء اإقامته مثل موافقة العمل للزوج املرافق اأو الزوجة املرافقة اإذا كانت موظفة 

و�سرتافق زوجها اأثناء بعثته. 
· اأي تقارير اأو �سجالت طبية قد تقت�سي احلاجة اإليها عند مراجعة امل�ست�سفيات وكذلك �سرورة اإح�سار �سهادات تطعيم االأطفال )مرتجمة(.

· اأخذ كمية كافية من اأي دواء يوؤخذ ب�سكل م�ستمر علماً باأن الدواء ال ي�سرف اإال بو�سفة طبية من طبيب معتمد, و تقرير من الطبيب املعالج حتى يت�سنى مراجعة طبيب 
يف مكان االإقامة اجلديد. 

· بالن�سبة لتحديد املبلغ الذي يجب اأخذه للم�ساريف االأولية فهي م�ساألة تعود للمبتعث وطبيعة املعي�سة يف الدولة مقر البعثة ولكن نن�سح باأخذ االأمور التالية يف عني 
االعتبارلتحديد املبلغ الذي يجب اأخذه:

1- اإجراءات فتح امللف يف امللحقية الثقافية ومن ثم بداية ال�سرف على الطالب قد ت�ستمر قرابة ال�سهر.  
2- يتم �سرف املكافاأة يف مقر البعثة واإيداعها يف احل�ساب البنكي اخلا�ض بك يف اليوم اخلام�ض والع�سرون من ال�سهر الهجري.  
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3- نظام االإيجار يف بع�ض الدول يقت�سي اأن يدفع امل�ستاأجر )الطالب( مبلغ �سهر مقدم عند بداية االإيجار باالإ�سافة اإىل تاأمني على ال�سقة اأو املنزل قد ي�سل   
الإيجار �سهر اأو �سهرين.

4- بع�ض اأنظمة الدول ال ت�سمح بدخول اأحد يحمل مبلغ مادي اأكرث من امل�سوح به )لذا يجب التاأكد من نظام الدولة املراد االبتعاث اإليها قبل ال�سفر(  
· اإبالغ اجلهة التي اأ�سدرت لك قبول الدرا�سة �سواء كانت معهد لغة اأو جامعة مبوعد و�سولك والتوا�سل معها يف حال تاأخر الو�سول.

· اإح�سار اإثبات من اجلامعة اأو اإثبات من البنك يو�سح الدخل باللغة االإجنليزية الأن بع�ض مالك ال�سكن يطلبون �سهادة اإثبات دخل وقد ال يكتفون ب�سهادة اإثبات الدخل 
التي ميكن احل�سول عليها من امللحقية الثقافية ال�سعودية.

· القوامي�ض اللغوية الالزمة باالإ�سافة اإىل قامو�ض اإلكرتوين. 
· جهاز كمبيوتر حممول.

· �سجادة �سالة وبو�سلة لتحديد القبلة.
· معرفة فارق التوقيت بني اململكة العربية ال�سعودية والدول املراد االبتعاث لها وكذلك مراعاة اختالف االأجواء والف�سول الأخذ كافة االحتياطات.

· عند اأخذكم للماأكوالت البد من مراعاة اأن تكون جافة اأو معلبة, خ�سو�ساً التمر الذي يجب اأن يكون مكنوزاً اأو حمفوظاً يف غالف بال�ستيكي مفرغ من الهواء ومدون 
عليه تاريخ االنتهاء. علماً اأن بع�ض الدول متنع دخول االأطعمة اإذا مل تكن وفق �سروط معينة.

· خطوط الكهرباء يف بع�ض الدول هي 110 فولت والأخذ اأي اأجهزة كهربائية من ال�سعودية البد من مراعاة ذلك, مع اأخذ مقب�ض اجلهاز حيث اأن جميع علب الكهرباء 
لبع�ض الدول لها مداخل خا�سة كما هو مو�سح بال�سورة اأدناه.

اأو                 
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رابعاً: ال�سكن املوؤقت: 
ين�سح باأن ُيرتب �سكن موؤقت لعدة اأيام على االأقل, كاأن حتجز يف فندق عرب االإنرتنت حلني توفر ال�سكن الدائم باالإ�سافة اإىل توفري و�سيلة االنتقال من املطار اإىل ال�سكن 
اأو اجلامعات توفر هذه اخلدمة )خدمة اال�ستقبال باملطار والتو�سيل لل�سكن( على ح�ساب الطالب,  باأن بع�ض معاهد اللغة  املوؤقت ومن ال�سكن اإىل مقر الدرا�سة. علماً 
ولكن يجب التوا�سل مع املعهد اأو اجلامعة الإبالغهم مبوعد الو�سول. ومن يجد �سعوبة يف حجز فندق ميكنه ترتيب االأمور مع اأي مكتب �سفر و�سياحة يف اململكة العربية 

ال�سعودية.
خام�ساً: قبل التوجه للمطار تاأكد من االأمور التالية: 

· حمل تذاكر ال�سفر وبيانات احلجز وتاأ�سرية الدخول لكل م�سافر )يف حالة مل تكن التاأ�سرية الكرتونية( وخطاب قبول الدرا�سة معك يف احلقيبة ال�سخ�سية املحمولة 
داخل الطائرة.

· احلر�ض على احل�سور للمطار قبل مغادرة  الرحلة بوقت كاف و االلتزام بالوزن املحدد للعف�ض يف الرحالت الدولية وهو ما يقارب 23 كيلو لكل حقيبة �سحن. باالإ�سافة 
حلقيبة خا�سة وحقيبة الالبتوب. كما نن�سح بقراءة قوانني العف�ض ل�سركات الطريان التي �سوف ت�ستخدمها.

· �سرورة عدم اأخذ اأي برامج كمبيوتر غري اأ�سلية, واأال يحتوي الكمبيوتر املحمول اإن مت اأخذه على اأي برامج اأو مواد تنتهك حقوق امللكية الفكرية الأي جهة اأو فرد, علما 
باأن اكت�ساف وجود مثل تلك االنتهاكات قد يت�سبب يف عدم ال�سماح لك بدخول الدولة مقر البعثة اأو / و ال�سجن.

�ساد�ساً: يف الطائرة اإىل مقر البعثة:
�سيتم توزيع منوذج اأو ا�ستمارة يف الطائرة, ت�سميتها تختلف من دولة الأخرى عليك تعبئة منوذج لكل فرد يدخل الدولة مقر البعثة حتى االأطفال, واحر�ض على حتري 

الدقة يف تعبئة النموذج.
 اأي�سا بع�ض الدول توزع منوذج جمارك املطار داخل الطائرة, عليك تعبئة منوذج واحد عن العائلة كلها, واحر�ض على تو�سيح ما حتمله من نقد وما حتمله من نباتات اأو 
بذور زراعية اأو اأطعمة. ال بد من االأخذ بعني االعتبار اأنه اإن ثبت اأنك كتبت معلومات خاطئة يف النموذج اأو النماذج التي ت�سلم لك يف الطائرة  ب�سكل متعمد لت�سليل موظف 

اجلمارك اأو اجلوازات فقد يوؤدي هذا اإىل دخولك ال�سجن اأو الغرامة اأو الرتحيل من الدولة ح�سب طبيعة اخلطاأ. 
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ونقدم لكم بع�ض االأمثلة للنماذج التي �سوف توزع عليكم بالطائرة:
الواليات املتحدة االأمريكية:

- منوذج )I-94( يقدم لكل راكب مها كان عمره لتعبئة بياناته ويتم الت�سديق على هذا النموذج من اإدارة الهجرة واجلوازات باملطار ويثبت على اأحد �سفحات جواز ال�سفر 
ويعترب وثيقة تثبت تاريخ الدخول للواليات املتحدة االأمريكية, وي�سحب هذا النموذج من جواز ال�سفر يف حالة العودة اأو ال�سفر خارج الواليات املتحدة االأمريكية. )يجب 

التاأكد من اأن م�سئول اجلوازات باملطار قد ختم هذا النموذج بتاريخ الدخول وقد كتب عليه نوع الفيزا ومدة االإقامة( .
�سابعاً: يف املطار:

بعد مغادرة الطائرة اتبع اللوحات االإر�سادية وتوجه اإىل ق�سم اجلوازات ثم قف يف ال�سفوف املخ�س�سة لك وانتظر دورك حتى ت�سل اإىل موظف اجلوازات الذي �سيقوم 
بفح�ض االأوراق والتاأكد من �سالمتها ثم يقوم بختم اجلواز والنموذج اأو النماذج.

قد ي�ساأل موظف اجلوازات عدة اأ�سئلة عن ا�سم اجلامعة والتخ�س�ض وبع�ض االأ�سئلة ال�سخ�سية ومن املهم جدا التعاون معه باأق�سى قدر ممكن, وبعدها من املمكن اأن يقوم 
املوظف باأخذ الب�سمات و�سورة �سخ�سية بعد ختم اجلواز.

ميكنك بعد ذلك التوجه اإىل �سالة العف�ض ال�ستالم اأغرا�سك وحقائبك ليقوم موظف اآخر بتفتي�ض تلك االأغرا�ض والتاأكد من عدم احتوائها على اأ�سياء ممنوعة, وغالباً ما 
�سيكون التفتي�ض با�ستخدام جهاز اآيل دون اال�سطرار اإىل فتح احلقائب ولكن قد يحدث العك�ض.

نزع  اأو  الرجال  اأم��ام  الوجه  يلزم ك�سف  الزوجة حمجبة فال  كانت  اإن  ولكن  للعائالت.  تعليمات معينة  اأو  ن�سائح خا�سة  وال�سيدات فال توجد هناك  للعائالت  بالن�سبة 
احلجاب.  والقوانني الغربية حترتم االأديان واملعتقدات وال يلزم اأحد ب�سيء يخالف دينه اأو معتقده.  ورجال اجلوازات يف املطارات لديهم القدر الكايف من املعرفة واخلربة 
يف التعامل مع امل�سلمني ب�سكل عام وعندهم احرتام كبري للمنقبات واملحجبات وتقدير �سديد الأو�ساعهن. ومع هذا فيجب على املراأة املنقبة نزع النقاب ليتاأكد موظف 
اجلمارك من تطابق ال�سخ�ض مع �سورته يف اجلواز الأغرا�ض اأمنية, وهنا ميكن لل�سخ�ض طلب امراأة للمعاينة بدال من الرجل, وهذا االأمر �سائع ومعروف وال حياء فيه.
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الفصل الرابع: الوصول لمقر البعثة وما يتوجب عليك فعله.
أواًل: فتح حساب في البنك.  

ثانيًا: فتح ملف لدى الملحقية الثقافية السعودية.  
ثالثًا: التسجيل في بوابة المبتعثين.  

رابعًا: التسجيل لدى المعهد أو الجامعة التي تتبع لها.  

خامسًا: الشؤون المالية.
1- الصرف على المبتعث.   

2- إيقاف الصرف على المبتعث.   
3- المخصصات المالية للطالب المبتعثين.   

4- البدالت التي تصرف للمبتعثين.   
5- التعويضات المالية.   

6- التأمين الصحي )العالج(   
7- التخرج.   

سادسًا: مكافآت المتفوقين.  
سابعًا: البحث عن سكن.  

ثامنًا: الملحقيات الثقافية عناوينها وأرقام االتصال.  
تاسعًا: منتديات الطلبة السعوديين.  
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الف�سل الرابع: الو�سول ملقر البعثة ومايتوجب عليك فعله.
مالحظات هامة جداً :  

1. على كل مبتعث حال و�سوله اإىل مقرالبعثة اأن يحر�ض على ت�سجيل جواز �سفره لدى اإحدى قن�سليات ال�سفارة ال�سعودية وميكنه القيام بت�سجيل جواز �سفره ومرافقيه 
عند و�سوله ملقر البعثة عرب الدخول على موقع ال�سفارة لالإطالع على التعليمات واخلطوات التي يجب اتباعها لغر�ض ت�سجيل جواز ال�سفر.

2. عند مبا�سرتك الدرا�سة يف مقر البعثة �ستكون امللحقية الثقافية ال�سعودية هي اجلهة الر�سمية التي تتبع لها.
3. تزويد اإدارة االبتعاث والتدريب باجلامعة بعنوانك واإمييلك واأرقام التوا�سل التي تخ�سك يف مقر البعثة.

اأواًل: فتح ح�ساب يف البنك
فتح احل�ساب يف البنوك م�ساألة �سهلة للغاية فكل ما عليك اإح�ساره هو النقد الذي تود اإيداعه وبع�ض وثائق اإثبات ال�سخ�سية كاأ�سل جواز ال�سفر مع خطاب من اجلامعة اأو 
املعهد يثبت باأنك التحقت به من اأجل الدرا�سة اأو البطاقة اجلامعية,. بع�ض البنوك تطلب اإح�سار خطاب تعريف من مرجعك )امللحقية الثقافية ال�سعودية( وهذا يتطلب 

فتح ملف لدى امللحقية اأو وثيقة تثبت عنوانك وميكن اأن تكون هذه ر�سالة من اجلامعة.
وهنا بع�ض النقاط التي ميكن اأخذها بعني االعتبار عند فتح ح�ساب بنكي:

.)Student Checking Account( مراعاة فتح ح�ساب جار للطلبة ·
· التاأكد من عدم وجود ر�سوم �سهرية على احل�ساب.

· بع�ض البنوك تقدم خدمات جمانية للطلبة على �سبيل املثال ) دفاتر �سيكات جمانية, ا�ستقبال حتويل الكرتوين دويل جماين لعدد حمدد من املرات, هدايا عينية,.....(
· يجب االأخذ بعني االعتبار اأن الكثري من البنوك تقتطع من ح�سابك عمولة مقابل كل ا�ستخدام ل�سراف اآيل غري تابع للبنك املفتوح به احل�ساب.

· يف�سل فتح ح�ساب لدى البنوك الرئي�سية يف املدينة.
ثانياً: فتح ملف لدى امللحقية الثقافية ال�سعودية

1- فور و�سولك ملقر البعثة ينبغي االإ�سراع يف ا�ستكمال اإجراءات فتح امللف يف امللحقية الثقافية الأن ال�سرف على الطالب لن يبداأ اإال بعد ا�ستكمال اإجراءات فتح امللف.
و  الوثائق  كافة  اإرف��اق  الربيد مع  واإر�سالها عن طريق  اأو طباعتها  الكرتونية  كانت  �سواًء  فتح ملف  ا�ستمارة  وتعبئة طلب  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  التوا�سل مع   -2

امل�ستندات املطلوبة.
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نذكر لكم بع�ض الوثائق و امل�ستندات املطلوب اإرفاقها لفتح ملف:
· �سورة من جواز ال�سفر ) �سورة املعلومات ال�سخ�سية + �سورة ختم الدخول + �سورة ختم اخلروج من اململكة(.

· �سورة من خطاب قبول الدرا�سة.
· �سور �سخ�سية ملونة للرجال.

· ح�ساب بنكي) رقم احل�ساب(.
· �سوره م�سدقة من الوثيقة الدرا�سية و ال�سجل االأكادميي.

· �سورة من قرار االبتعاث.
· �سوره من بطاقة االأحوال اأو دفرت العائلة.

· خطاب مبا�سرة الدرا�سة لدى املعهد اأو اجلامعة.
· اأي وثائق اأو م�ستندات اأخرى تطلبها امللحقية.

مالحظة:  
اأ�سهر من تاريخ �سدوره وح�سب لوائح واأنظمة االبتعاث فاإنه يتعذر فتح امللف يف امللحقية الثقافية, وعليه فاإن  يف حالة انتهاء مدة �سالحية قرار االبتعاث وهي ثالثة 

امللحقية �سوف تقوم مبخاطبة اجلامعة لتجديد �سالحية القرار. وهذا �سيرتتب عليه تاأخري يف �سرف امل�ستحقات املالية وتاأخري يف بداية الدرا�سة.
ثالثاً: الت�سجيل يف بوابة املبتعثني

1- بعد اإنهاء اإجراءات فتح امللف واحل�سول على رقم الطالب بامللحقية ميكن للطالب/ الطالبة الت�سجيل يف بوابة الطلبة املبتعثني
http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/Pages/default.aspx :على الرابط 

2- تظهر البوابة االإلكرتونية البيانات االأ�سا�سية للطالب كاال�سم, املرحلة الدرا�سية, التخ�س�ض الدرا�سي, ا�سم املوؤ�س�سة التعليمية, ا�سم امل�سرف الدرا�سي بامللحقية, جهة 
االبتعاث, وغريها من البيانات االأخرى.

3- تعترب البوابة االإلكرتونية حلقة التوا�سل بني املبتعث و امل�سرف االأكادميي يف امللحقية. 
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4- حتتوي البوابة االإلكرتونية على عدد من اخلدمات تغطي الطلبات التي يحتاجها املبتعث اأو املبتعثة اأثناء درا�سته والتي ميكن التقدم بها اإلكرتونياً ومن هذه الطلبات 
على �سبيل املثال :

· طلب متديد ملرحلة اللغة.  
· طلب متديد بعثة.  

· طلب تغيري تخ�س�ض.  
· طلب تغيري جامعة.  

· طلب ترقية بعثة.  
· طلب ح�سور ندوة اأو موؤمتر.  

· طلب اإحلاق مرافق بالبعثة )الزوجة اأو االأبناء(.  
· طلب تعريف.  

· طلب �سرف بدل اأدوات علمية اأو مراجع.  
· طلب تذاكر �سفر.  

مالحظة
· عليك التوا�سل مع م�سرفك الدرا�سي يف امللحقية قبل التقدم باأي طلب ملعرفة �سروط و�سوابط التقدم.

· العديد من الطلبات ال ميكن للملحقية الثقافية ال�سعودية املوافقة عليها اإال بعد موافقة جهة ابتعاثك )جامعة اجلوف(, لذا نن�سح عند تقدمي طلبك االأخذ باالعتبار 
مدة ال تقل عن �سهرين. 

رابعاً: الت�سجيل لدى املعهد اأو اجلامعة التي تتبع لها
عند دخولك مقر البعثة احر�ض على التوجه مبا�سرة  للمعهد اأو اجلامعة التابع لها والت�سجيل لدى مكتب الطلبة الدوليني التابع ملعهدك اأو جامعتك واإنهاء كافة اإجراءات 

الت�سجيل.
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خام�ساً: ال�سوؤون املالية
1- ال�سرف على املبتعث  

ي�سرتط ل�سرف امل�ستحقات املالية اإقامة املبتعث اأو املبتعثة يف مقر البعثة اإقامة دائمة طوال مدة البعثة.
· ت�سرف املخ�س�سات املالية للمبتعث يف اآخر كل �سهر هجري.

· يبداأ ال�سرف على املبتعث من تاريخ دخوله مقر البعثة وفتح ملفه يف امللحقية خالل مدة ال تتجاوز �سهراً قبل بداية الدرا�سة.
· ت�سرف املخ�س�سات املالية للمرافقني من تاريخ و�سولهم ملقر البعثة, واإذا كان و�سول الزوجة واالأطفال اإىل مقر البعثة يف فرتة الحقة لو�سول املبتعث ميكن اإ�سافة 
املرافقني عند تقدمي �سورة من جوازات �سفرهم �سارية املفعول ت�سمل تاأ�سرية الدخول مع ختم تاريخ الدخول و�سورة من دفرت العائلة على اأال يتجاوز عمر املرافقني 

الذكور 18 عاماً.
· اأما املبتعثات في�سرف لهن عن املرافق اإذا كان برفقتهن كمحرم �سرعي )اأب, زوج( مكافاأة مرافق. كذلك ي�سرف للزوجة املرافقة ما ي�سرف لزوجها املبتعث.

· عند وجود حمرم واحد الأكرث من مبتعثة, ي�سرف الإحداهن فقط خم�س�سات املرافق لدى ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة. 
2- اإيقاف ال�سرف على املبتعث .  

يوقف ال�سرف على املبتعث اأو املبتعثة يف احلاالت التالية:
· تخّرج املبتعث اأو املبتعثة وح�سوله اأو ح�سولها على الدرجة املبتعث من اأجلها.

· انتهاء مدة البعثة.
· انتهاء �سنة اللغة دون حتقيق �سرط اللغة وعدم موافقة جهة االبتعاث على متديد فرتة درا�سة اللغة.

· انتهاء املدة النظامية لدرا�سة اللغة والطالب مل يحقق �سرط اللغة.
· ر�سوب الطالب يف املرحلة االأكادميية يف جميع املواد لف�سلني درا�سيني متتاليني.
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· حذف الطالب اأو ان�سحابه من الف�سل الدرا�سي دون الرجوع للملحقية اأو جهة االبتعاث.
· ح�سول املبتعث على اإنذارين وعدم تعهده ببذل مزيد من اجلد واأنه على علم باأن ح�سوله على االإنذار الثالث �سوف يوؤدي اإىل الرفع باإنهاء البعثة.

· ح�سول املبتعث على ثالثة اإنذارات اأكادميية.
· تغيري املبتعث للمعهد اأو اجلامعة دون موافقة امللحقية و جهة االبتعاث.

· تغيري املبتعث للتخ�س�ض دون املوافقة عليه من امللحقية و جهة االبتعاث.
· تغيري املبتعث للدرجة العلمية دون موافقة امللحقية و جهة االبتعاث. 
· انقطاع املبتعث عن الدرا�سة دون عذر تقبله امللحقية و جهة االبتعاث.

· ف�سل املبتعث نهائياً من املوؤ�س�سة التعليمية الأ�سباب اأكادميية اأو تاأديبية.
· الف�سل املوؤقت للمبتعث من املوؤ�س�سة التعليمية اأو و�سعه على فرتة متابعة.

· ترك املبتعث مقر الدرا�سة الأي �سبب دون علم امللحقية و جهة االبتعاث.
· تاأخر رجوع املبتعث اإىل مقر الدرا�سة بعد االإجازة.

· قيام املبتعث بت�سرفات خمالفة للتعاليم الدينية اأو االأخالق التي يجب اأن يتميز بها املبتعث ال�سعودي.
· احل�سول على جن�سية اأخرى اأو احل�سول على االإقامة الدائمة, متهيداً للح�سول على اجلن�سية.

· مغادرة حمرم املبتعثة مقر البعثة الأي �سبب دون علم وموافقة امللحقية و جهة االبتعاث.
· خمالفة اأنظمة االبتعاث اأو االمتناع عن تنفيذها.
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3- املخ�س�سات املالية للطلبة املبتعثني  
1- الفئة )اأ(: وت�سمل اأمريكا وكندا و اأمريكا اجلنوبية وبريطانيا و اأ�سرتاليا و نيوزيلندا و اأوروبا.

خم�س�سات املبتعثني بالريال ال�سعودي فئة )اأ(

املكافاأة ال�سهريةاحلالة
كامل املخ�س�ض ال�سهري البدالت ال�سنوية)يتم �سرفها مع املكافاأة ال�سهرية(

بالريال بدل طباعةبدل عالجبدل كتببدل مالب�ض
5606.25416.66177.08416.66312.506929.15مبتعث

8856.25416.66177.08833.33312.5010595.82مبتعث+زوجة
9668.75416.66177.081041.66312.5011616.65منتعث+زوجة+ طفل

10481.25416.66177.081250.00312.5012637.49مبتعث+زوجة+طفالن
11314.58416.66177.081458.33312.5013679.15مبتعث+زوجة+3 اأطفال
12147.91416.66177.081666.66312.5014720.81مبتعث+زوجة+4 اأطفال
12147.91416.66177.081875.00312.5014929.15مبتعث+زوجة+5 اأطفال
12147.91416.66177.082083.33312.5015137.48مبتعث+زوجة+6 اأطفال
12147.91416.66177.082291.66312.5015345.81مبتعث+زوجة+7 اأطفال
12147.91416.66177.082500312.5015554.15مبتعث+زوجة+8 اأطفال

6418.75416.66177.08625.00312.507949.99مبتعث+طفل
7231.25416.66177.08833.33312.508970.82مبتعث+طفالن
8064.58416.66177.081041.66312.5010012.48مبتعث+3 اأطفال
8897.91416.66177.081250.00312.5011054.15مبتعث+4 اأطفال

3250.000.000.00416.660.003666.66اإعانة مرافق- زوجة/ حمرم
812.500.000.00208.330.001020.83اأعانة الطفل االأول اأو الثاين
833.330.000.00208.330.001041.66اإعانة الطفل الثالث اأو الرابع
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2- الفئة )ب(: وت�سمل الدول االأخرى عربية واإ�سالمية و غريها.
خم�س�سات املبتعثني بالريال ال�سعودي فئة)ب(

املكافاأة ال�سهريةاحلالة
كامل املخ�س�ض ال�سهري البدالت ال�سنوية)يتم �سرفها مع املكافاأة ال�سهرية(

بالريال بدل طباعةبدل عالجبدل كتببدل مالب�ض
3450208.33125.00416.66312.504512.49مبتعث

5000208.33125.00833.33312.506929.16مبتعث+زوجة
5950208.33125.001041.66312.507637.49منتعث+زوجة+ طفل

6450208.33125.001250312.508345.83مبتعث+زوجة+طفالن
7283.33208.33125.001458.33312.509387.49مبتعث+زوجة+3 اأطفال
8116.66208.33125.001666.66312.5010429.15مبتعث+زوجة+4 اأطفال
8116.66208.33125.001875312.5010637.49مبتعث+زوجة+5 اأطفال
8116.66208.33125.002083.33312.5010845.82مبتعث+زوجة+6 اأطفال
8116.66208.33125.002291.66312.5011054.15مبتعث+زوجة+7 اأطفال
8116.66208.33125.002500312.5011262.49مبتعث+زوجة+8 اأطفال

3950208.33125.00625312.505220.83مبتعث+طفل
4450208.33125.00833.33312.505929.16مبتعث+طفالن
5283.33208.33125.001041.66312.506970.82مبتعث+3 اأطفال
6116.66208.33125.001250312.508012.49مبتعث+4 اأطفال

20000.000.00416.660.002416.66اإعانة مرافق- زوجة/ حمرم
5000.000.00208.320.00708.32اأعانة الطفل االأول اأو الثاين
833.330.000.00208.320.001041.65اإعانة الطفل الثالث اأو الرابع
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مالحظة هامة:
وافق جمل�ض الوزراء )قرار رقم 152 بتاريخ 1434/5/14 هـ( على منح املبتعث الذي تقيم معه زوجته ال�سعودية يف مقر درا�سته عالوة تعادل مكافاأته ال�سهرية االأ�سا�سية 
يف حالة عدم اإحلاقها بالبعثة, وكذلك متنح العالوة نف�سها للمبتعث املتزوج بغري �سعودية وتقيم معه يف مقر درا�سته, واملبتعثة املتزوجة بغري �سعودي ويقيم معها يف مقر 

درا�ستها, اإذا مت الزواج وفقاً لالإجراءات النظامية املتبعة. وفقاً للجدول التايل:

زيادة مكافاأة زوجات املبتعثني
من 2000 ريال- �سابقاً اإىل 3450 ريااًلمبتعثي الدول العربية و االإ�سالمية

من 3250 ريااًل – �سابقاً اإىل 5606 ريالمبتعثي الواليات املتحدة االأمريكية وكندا
من 3250 ريااًل – �سابقاً اإىل 5606 ريالمبتعثي دول اأمريكا اجلنوبية واأوروبا و اأ�سرتاليا

من 3250 ريااًل – �سابقاً اإىل 6447 ريالفئة مبتعثي اليابان
4- البدالت التي ت�سرف ملبتعثي الدرا�سات العليا:  

· بدل )اأدوات,مراجع( علمية:
يحق ملبتعثي الدرا�سات العليا )ماج�ستري, دكتوراه( النظرية والعلمية بدل االأدوات / املراجع العلمية بواقع 3750 ريال خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.

· بدل طباعة ر�سالة املاج�ستري اأو الدكتوراه:
ي�ستحق املبتعث هذه املكافاأة بعد ح�سوله على الدرجة العلمية وتقدميه ن�سخة ورقية واإلكرتونية من ر�سالة املاج�ستري اأو الدكتوراه للملحقية. وت�سرف لطالب املاج�ستري 

مبا يعادل خم�س�ض �سهر من خم�س�ض املبتعث االأعزب بدون بدالت ولطالب الدكتوراه مبا يعادل خم�س�ض �سهر ون�سف من خم�س�ض املبتعث االأعزب بدون البدالت.
· بدل ح�سور موؤمتر:

ي��ح��ق ملبتعثي ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة )امل��اج�����س��ت��ري, ال���دك���ت���وراه( ب���دل ح�����س��ور امل���وؤمت���ر, ع��ل��ى اأن ي��ت��ق��دم امل��ب��ت��ع��ث ب��ط��ل��ب امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ح�����س��ور امل��وؤمت��ر 
م���ن ق��ب��ل امل�������س���رف ال���درا����س���ي ب��امل��ل��ح��ق��ي��ة ق��ب��ل ان���ع���ق���اد امل����وؤمت����ر, وي�������س���رف ل��ط��ال��ب امل��اج�����س��ت��ري مب���ا ي���ع���ادل خم�����س�����ض ���س��ه��ر م���ن خم�����س�����ض امل��ب��ت��ع��ث االأع�������زب ب���دون 
 ب������دالت, ول��ط��ال��ب ال���دك���ت���وراه مب���ا ي���ع���ادل خم�����س�����ض ���س��ه��ري��ن م���ن خم�����س�����ض امل��ب��ت��ع��ث االأع������زب ب�����دون ال���ب���دالت م����رة واح������دة خ����الل امل��رح��ل��ة ال���درا����س���ي���ة ال���واح���دة.
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اإ�سافة اإىل بدل ح�سور املوؤمتر يحق للمبتعث تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية اأو التعوي�ض عن ن�سف قيمة التذكرة عند ا�ستخدام و�سيلة نقل خا�سة, واإذا كان احل�سور 
ملبتعثة فت�ستحق تذكرة لها وملحرمها املرافق.

· بدل التنقالت العلمية:
ي��ح��ق مل��ب��ت��ع��ث��ي ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة )امل���اج�������س���ت���ري, ال����دك����ت����وراه( ب����دل ال��ت��ن��ق��الت ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ت���ي ي��ق�����س��د ب��ه��ا ال��ت��ن��ق��الت ال���ت���ي ت��ت��م يف داخ���ل 
ال���درا����س���ي بامللحقية,  امل�����س��رف  ق��ب��ل  امل��واف��ق��ة م���ن  ب��ط��ل��ب  امل��ب��ت��ع��ث  ي��ت��ق��دم  اأن  اأداء االم��ت��ح��ان��ات ع��ل��ى  اأو  امل��ك��ت��ب��ات  زي�����ارة  اأو  االأب���ح���اث  ال��ب��ع��ث��ة الإج������راء  ال���دول���ة م��ق��ر 
وي���������س����رف ل���ط���ال���ب امل���اج�������س���ت���ري مب�����ا ي�����ع�����ادل خم�������س�������ض ����س���ه���ر م�����ن خم�������س�������ض امل���ب���ت���ع���ث االأع����������زب ب�������دون ب�������دالت خ������الل ال�������س���ن���ة االأخ����������رية م�����ن م������دة اب���ت���ع���اث���ه, 
 ول���ط���ال���ب ال�����دك�����ت�����وراه مب����ا ي����ع����ادل خم�����س�����ض ����س���ه���ري���ن م����ن خم�����س�����ض امل���ب���ت���ع���ث االأع���������زب ب�������دون ال�����ب�����دالت خ�����الل ال�����س��ن��ت��ني االأخ�����ريت�����ني م����ن م�����دة اب���ت���ع���اث���ه .
اإ�سافة اإىل ذلك يحق للمبتعث تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية اأو التعوي�ض عن ن�سف قيمة التذكرة عند ا�ستخدام و�سيلة نقل خا�سة, واإذا كان احل�سور ملبتعثة فت�ستحق 

تذكرة لها وملحرمها املرافق.
· الرحالت العلمية للمملكة:

بعد ح�سول املبتعثني للدرا�سات العليا النظرية والعلمية )املاج�ستري, الدكتوراه(, على املوافقة الإعداد ر�سائلهم اجلامعية باململكة بناء على تو�سية امللحق الثقايف واالأ�ستاذ 
امل�سرف باملوؤ�س�سة التعليمية على اأن يوؤخذ راأي جهة االبتعاث ذات العالقة مبو�سوع الر�سالة الأخذ موافقتها )جامعة اجلوف( يحق للمبتعث ما يعادل خم�س�ض �سهر من 

خم�س�ض املبتعث االأعزب بدون بدالت عن كل �سهر مي�سيه داخل اململكة على اأال يزيد ما يتقا�ساه عن ثالثة اأ�سهر. اإ�سافة اإىل تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية.
· الرحالت العلمية لغري اململكة و خارج الدولة مقر البعثة:

اإذا اأو�����س����ى االأ����س���ت���اذ امل�������س���رف ع��ل��ى درا�����س����ة امل��ب��ت��ع��ث ب�����س��ف��ره الإع�������داد ب��ح��ث��ه خ�����ارج ال����دول����ة م��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة و�����س����درت امل���واف���ق���ة ال����الزم����ة ع��ل��ى ذل����ك مي��ن��ح امل��ب��ت��ع��ث 
ت���ذك���رة ���س��ف��ر ب���ال���درج���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة م���ع زوج���ت���ه واأط���ف���ال���ه اإذا ك����ان ي�����س��ط��ح��ب��ه��م م��ع��ه وي�����س��ت��م��ر ����س���رف خم�����س�����س��ات��ه ال�����س��ه��ري��ة م���ع االإع�����ان�����ات امل����ق����ررة يف ح��ال��ة 
 وج����ود ع��ائ��ل��ت��ه م��ع��ه يف ذل���ك ال��ب��ل��د ي��ع��ود ب��ع��ده��ا امل��ب��ت��ع��ث اإىل م��ق��ر درا���س��ت��ه ���س��ري��ط��ة اأن ي��ح��دد امل�����س��رف ع��ل��ى درا���س��ت��ه امل����دة ال���الزم���ة ل��الن��ت��ه��اء م���ن اإع������داد بحثه.

يحق للمبتعث باالإ�سافة اإىل تذكرة ال�سفر ما يعادل خم�س�ض �سهر من خم�س�ض املبتعث االأعزب بدون بدالت.
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· بدل الدرو�ض اخل�سو�سية:
يحق للمبتعثني يف مرحلة الدرا�سة االأكادميية احل�سول على بدل الدرو�ض اخل�سو�سية بحد اأق�سى ما يعادل خم�س�ض �سهر من خم�س�ض املبتعث االأعزب بدون بدالت 

خالل العام الدرا�سي وفقا للمعايري التالية:
1- اأن ال تكون احلاجة اإىل الدرو�ض اخل�سو�سية ناجتة عن اإهمال اأو تق�سري من املبتعث.  

2- اأخذ موافقة امل�سرف الدرا�سي يف امللحقية قبل البدء باأخذ الدرو�ض اخل�سو�سية.  
مالحظة: لكل بدل من هذه البدالت �سروط و�سوابط ومتطلبات واآلية ل�سرفها لذا نن�سح باالإطالع عليها قبل التقدم بطلبك.

5-  التعوي�سات املالية:  
1- تعوي�ض ر�سوم تاأ�سرية الدخول ملقر البعثة.

2- تعوي�ض ر�سوم جتديد تاأ�سرية الدخول ملقر البعثة.
3- تعوي�ض ر�سوم الفح�ض الطبي للح�سول على تاأ�سرية الدخول ملقر البعثة.

4- التعوي�ض عن ر�سوم ح�سور موؤمتر اأو دورة اأو رحلة علمية.
.)ILETS or TOEFL( 5- التعوي�ض عن ر�سوم امتحان اللغة االإجنليزية مثل

مالحظة: كل ما �سبق ال ميكن تعوي�ض املبتعث اإال اإذا توفرت ال�سروط واملتطلبات لذا يجب االإطالع عليها قبل التقدم بطلبك.
6- العالج ونظام التاأمني ال�سحي :  

· تتكفل الدولة بالتاأمني ال�سحي لعالج جميع املبتعثني ال�سعوديني ومرافقيهم طوال تواجدهم على راأ�ض البعثة.
املبتعثني وعائالتهم  للطلبة  باالأ�سنان  والعناية  ال�سحية  الرعاية  لتوفري  تاأمني  �سركة  بالتعاقد مع  ال�سعودية  العربية  للملكة  الثقافية  امللحقيات  العديد من   قامت   ·
امل�سجلني لدى امللحقية, وهو برنامج جماعي ي�سم مزايا الرعاية ال�سحية والعناية باالأ�سنان والتي تت�سمن الرعاية ال�سحية االأ�سا�سية والرعاية التكميلية )مبا يف ذلك 

العناية باالأ�سنان والعيون و االأدوية التي تقدم بو�سفة طبية.(
· اإذا كنت قد �سجلت مع امللحقية الثقافية ال�سعودية فاإنك تعترب تلقائياً م�سمواًل بربنامج التاأمني ال�سحي. 

امللحقية  االإط��الع على موقع  ال�سحي يرجى  التاأمني  التفا�سيل عن  البعثة. وملزيد من  ال�سحي فور و�سولهم ملقر  التاأمني  املبتعث و مرافقوه على بطاقات  يتح�سل   ·
الثقافية.
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7- التخرج  
· يتقدم املبتعث اأو املبتعثة بطلب اإنهاء بعثة ب�سبب التخرج عند احل�سول على الدرجة العلمية املبعث اإليها حتى ميكن اإغالق ملفه و�سرف م�ستحقات التخرج املالية وتذكرة 

العودة اإىل اململكة واإبالغ جهة ابتعاثك بذلك.
· يجب على املبتعث التقدم بهذا الطلب حال �سدور النتيجة النهائية من املوؤ�س�سة التعليمية التي يدر�ض بها والتي توؤكد ح�سوله على الدرجة التي ابتعث عليها, علماً باأنه 

يعتد بتاريخ �سدور النتيجة النهائية كتاريخ لنهاية البعثة ولي�ض تاريخ ا�ستالم الوثيقة اأو حفل التخرج. حتى لو مل تنته مدة ابتعاثه املحددة يف قرار ابتعاثه.
· يجب اأن تكون الدرجة التي ح�سل عليها املبتعث تتطابق مع ما ورد يف قرار االبتعاث اأو اأي قرار الحق جلهة االبتعاث يق�سي بغري ذلك.

· يجب اإرفاق كافة امل�ستندات املطلوبة الإمتام اإنهاء البعثة.   
�ساد�ساً: مكافاآت املتفوقني

ي�سرف للمبتعث الذي يح�سل على تفوق بامتياز )املاج�ستري اأو الدكتوراه( مكافاأة تفوق وهي خم�س�ض �سهر من الراتب االأ�سا�سي. ب�سرط حتقق ال�سوابط املنظمة ملنح 
املكافاأة.

�سابعاً: البحث عن �سكن:
1- مقدمة  

يعترب ال�سكن من اأهم االأمور التي ت�سغل تفكري الطالب قبل وفور و�سوله اإىل مقر البعثة , لذا راأينا اأن ندرج بع�ض املعلومات العامة عن ال�سكن وعن كيفية اختيار ال�سكن 
املنا�سب.

2- تعرف على حقوقك كم�ستاأجر  
تعترب م�ساكل التعامل مع مكاتب التاأجري من اأكرث امل�ساكل التي تواجه  املبتعثني خا�سة هوؤالء الذين ال يتحدثون اللغة االإجنليزية بطالقة وال ميلكون اخلربة الكافية 

للتعامل مع اأ�سحاب البيوت واملجمعات ال�سكنية. لذا نن�سح ب�سرورة معرفة حقوقك وواجباتك كم�ستاأجر قبل توقيع عقد االإيجار.
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3- ن�سائح واأر�سادات عامة عند البحث عن �سكن :  
· ال�سكن يف م�ساكن اجلامعات

توفر اغلب اجلامعات خدمات ال�سكن لطالبها مبا يف ذلك طالب مرحلة اللغة. حيث ميكن ال�سكن يف اأحد املجمعات ال�سكنية يف حرم اجلامعة )In- Campus ( عالوة 
. ) Off-Campus(  على امل�ساكن القريبة من اجلامعة خارج حرم اجلامعة

 اإحدى مزايا ال�سكن يف احلرم اجلامعي هو القرب من مقر الدرا�سة وعدم التكفل باأي م�سوؤولية مالية اأو �سيانة �سوى دفع االإيجار ال�سهري اأو الف�سلي  عالوة على فر�سة 
االحتكاك بطالب من جن�سيات خمتلفة وتعلم عادات وتقاليد الدولة. واالأهم هو فر�سة ممار�سة اللغة االجنليزية. عالوة على وجود مطعم و�ساالت ملمار�سة الريا�سة 

و�ساالت لالجتماعات.
وما يعيب ال�سكن يف احلرم اجلامعي هو �سيق الغرف وانعدام اخل�سو�سية يف معظم امل�ساكن يوجد طالبني يف الغرفة الواحدة عالوة على دورات املياه امل�سرتكة لكل دور

)يف بع�ض اجلامعات تكون امل�ساكن خمتلطة بني الرجال والن�ساء والبع�ض االآخر يف�سلهم االأدوار, دور رجال واآخر ن�ساء وهكذا (
اإحدى مزايا ال�سكن خارج احلرم اجلامعي هو اخل�سو�سية وخ�سو�ساً للمتزوجني. عالوة على ذلك هو انه يف حالة ح�سول خالف بني ال�سكن وامل�ستاأجر ميكن اللجوء اإىل 
اجلامعة )يف حالة كون املالك غري اجلامعة(. ويف بع�ض االحيان تقوم اجلامعة بتوفري البا�سات اخلا�سة بها لنقل الطالب من م�ساكنها اإىل اجلامعة واإىل اأماكن اأخرى 

مثل متاجر الت�سوق وغريها.
) Homestay( ال�سكن مع عائلة ·

ال�سكن مع عائلة مف�سل لطالب مرحلة اللغة. حيث يجد الطالب فر�سه اأكرب ملمار�سة اللغة االجنليزية مما ي�سهل عليه اإتقانها واجتياز اختبارات حتديد امل�ستوى مثل 
)االأيلت�ض والتوفل( . اإ�سافة اإىل اإن ال�سكن مع عائلة ال يعني فقط ال�سكن بل بع�ض العوائل تقوم بغ�سل املالب�ض وحت�سري الطعام للنزيل )اإما مقابل مبلغ اإ�سايف اأو �سامله 
مع املبلغ املدفوع(. وتقوم بع�ض العوائل باأخذ النزيل للتنزه ولزيارة االأ�سدقاء .ولكن ما يعيب ال�سكن مع العوائل هو �سعوبة اإيجاد عائلة ب�سكل عام وعائلة منا�سبة ب�سكل 
خا�ض. اإ�سافة اإىل ُبعد اأغلب العوائل عن املناطق اجلامعية .ولالأ�سخا�ض الذين يعانون من م�ساكل �سحيه )مثل الربو واحل�سا�سية(, بع�ض العوائل تاأوي حيوانات األيفة 

يف بيوتها.
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فيما يلي جمموعة من املعوقات التي قد تواجه الطالب يف حالة �سكنه مع العائلة :
1- بعد ال�سكن وعدم وجود موا�سالت.  
2- الو�سوء ووجود املاء يف دورات املياة  

3- احليوانات االأليفة: تعترب ال�سعوب الغربية احليوانات االليفة اأحد اأفراد االأ�سرة التي ال يجب التحدث معها بحده اأو زجرها اأو �سربها . وكثري من العوائل   
تاأوي كالب يف بيوتها فيجب ح�سن التعامل معها.

4- تقوم بع�ض اجلامعات واملعاهد مب�ساعدة الطالب يف احل�سول على عائلة والبع�ض يتعامل مع �سركات وموؤ�س�سات توفر هذه اخلدمة.  مع العلم باأن اإجراءات   
البحث عن عائلة تاأخذ قرابة ال�سهر وقد تتطلب دفع بع�ض الر�سوم  لذا يف�سل البدء يف االإجراءات قبل موعد الو�سول بفرتة كافيه.

امل�ستقلة: · امل�ساكن 
يف�سل للمتزوجني وخ�سو�ساً من لديهم اأطفال باأن يبحثوا عن �سكن غري م�ساكن اجلامعات اإما عن طريق اأ�سخا�ض م�ستقلني اأو عن طريق �سركات. من لديه اأطفال يف 
�سن املدار�ض, يجب اإن ي�ساأل عن املدر�سة التابعة للحي. خ�سو�ساً اذا كان االأطفال ال يتحدثون اللغة االجنليزية,  بع�ض املدار�ض العامة تقوم بتدري�ض اللغة االجنليزية يف 
املراحل املختلفة لغري الناطقني بها. اإحدى النقاط املهمة التي يجب اأخذها يف االعتبار عند ا�ستئجار املنزل ملن لديهم اأطفال, هو اأن اأغلب املباين يف الدول الغربية مبنية 

من اخل�سب.  والذي ال يعزل ال�سوت ب�سكل جيد ال �سيما اإذا كان املبنى قدمياً ولي�ض به عوازل منا�سبة. فيف�سل البحث عن بيت ال يزعج فيه اأحد جتنباً للم�ساكل.
 )Roommate( ال�سكن مع �سخ�ض اآخر ·

طريقة ال�سكن مع �سخ�ض اآخر تعد طريقة اقت�سادية حيث ال تكلف مبلغا كبرياً ولكن من عيوبها فقدان اخل�سو�سية و�سرورة اتباع ال�سروط املفرو�سة عليك.  كما يكرث 
تواجد هذا النوع من ال�سكن حول اجلامعات حيث يكون ال�سكن مع جمموعة من الطالب.
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ثامناً: عناوين بع�ض امللحقيات الثقافية 

1- امللحقية الثقافية ال�سعودية يف اأمريكا:  

http://www.sacm.org/ArabicSACM/default.aspx :املوقع االإلكرتوين

رقم االت�سال: 15713272323+

2- امللحقية الثقافية يف بريطانيا و ايرلندا:  

http://www.uksacb.org/ :املوقع االإلكرتوين

رقم االت�سال: 442032497000 +

3- امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا:  

http://www.saudibureau.org/SACB_WebSite/Final/index.html :املوقع االإلكرتوين

رقم االت�سال:16132385555 + 

4- امللحقية الثقافية ال�سعودية يف ا�سرتاليا:  

http://www.sacm.org.au/  :املوقع االإلكرتوين

رقم االت�سال: 61262693170+
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تا�سعاً: بع�ض املواقع املفيدة ومنتديات الطلبة ال�سعوديني
1- ملتقى الطالب املبتعثني ) مكتمل(  

http://www.mktml.com/ib/ :املوقع االإلكرتوين

2- مبتعث.  

http://www.mbt3th.us/vb/forum.php :املوقع االإلكرتوين

3- �سحيفة املبتعث ال�سعودي.  

http://www.mktml.com/home/ :املوقع االإلكرتوين

4- ملتقى الطالب ال�سعوديني يف بريطانيا.  

http://saudistudents.org/ :املوقع االإلكرتوين

و�سائل االإت�سال :

التحويلةالربيد االإلكرتوينامل�سمى الوظيفياالأ�سم
najm@ju.edu.sa6444وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمياأ.د. جنم بن م�سفر احل�سيني

mfalruily@ju.edu.sa6540عميد الدر�سات العليا وامل�سرف على اإدارة االبتعاثد. م�سرف بن فيا�ض الرويلي

rabeea@ju.edu.sa6644مدير اإدراة االبتعاثاأ. �سالح بن علي الدخيل

ي�سرنا تلقي اأقرتاحاتكم حول الدليل وكيفية تطويره , كما ي�سرنا تلقي 
اإ�ستف�سارات و اأ�سئلة املبتعثني و املبتعثات على الربيد االإلكرتوين التايل:

scholarship@ju.edu.sa


