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ملن دواعي �سروري, م�ساركتي لأبنائي املبتعثني واملبتعثات خطواتهم اجلديدة يف حياتهم العلمية والعملية.واليوم اأ�سعد اإنه 
باإطالق اجلامعة لالإ�ســـدار الثاين لدليل البتعاث والتدريب ؛ ليكون مر�سًدا ومنظًما ودليال, لبتعاث وتدريب زمالئنا 

من من�سوبي اجلامعة.
اإن مـــا يحتويه هذا الدليل من مناذج, واإجراءات, يهدف اإىل اإحاطتكم بجميع اللوائح, والنماذج, والإجراءات املنظمة ؛ ت�ســـهياًل 
ـــا عليكم. ولتحقيق هـــدف اجلامعة الأ�سمى يف تاأهيـــل من�سوبيها يف اأف�ســـل اجلامعات العاملية مبا يحقـــق التميز العلمي  لكـــم وحر�سً

واملعريف ملن�سوبي اجلامعة.
اإن ق�سايا البتعاث تلقى متابعة �سخ�سية من معايل مدير اجلامعة, ويحر�س دائًما على متابعة اأحوال املبتعثني متابعة دقيقة من 
خالل تقارير دورية عن �سوؤون املبتعثني واأحوالهم وما و�سلوا اإليه, والتوجيه بتذليل كافة ما يواجهونه من م�سكالت وعقبات. ومن ثم 
ارتاأت اجلامعة باأن يقوم على اأحوال املبتعثني اإدارة متميزة لالبتعاث والتدريب, ت�ستقبل اأبناء اجلامعة من املعيدين واملحا�سرين من 

يومهم الأول, وت�سعى اإىل تقدمي الدعم الكامل لهم وفق اإجراءات و�سوابط منظمة. 
واجلامعـــة ت�سعـــى دائًما اإىل ت�سهيل كافـــة الإجراءات و�سرعة اإجناز كافـــة القرارات التي تخ�س املبتعثـــني من خالل جلنة دائمة 

لالبتعاث والتدريب, تعقد اجتماعاتها اأ�سبوعًيا بهدف النتهاء من كافة القرارات.
زمالئـــي الكرام,كونوا على ثقة باأننا يف جامعتكـــم ن�سمن لكم العدل وال�سفافية وامل�ساواة, دون متييز اأو تفرقة ؛ بهدف خلق جيل 

ي�ساهم معنا يف بناء هذا الوطن الغايل.
حفظكم اهلل ورعاكم و�سدد على طريق اخلري خطاكم 

وكيل اجلامعة للدرا�ضات العليا والبحث العلمي 
اأ. د. حممد بن عبداهلل ال�ضايع
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ع�سو هيئة التدري�س الركيزة الأهم التي تعتمد عليها اجلامعات لأداء ر�سالتها وحتقيق اأهدافها التعليمية والبحثية يعد 
واملجتمعية؛ ولذا �سعت اجلامعة منذ ن�ساأتها اإىل تاأهيل من�سوبيها للح�سول على الدرجات العلمية يف التخ�س�سات 
املختلفـــة من اجلامعـــات املتميزة يف العامل, وعلى تي�سري اإجراءات ابتعاثهـــم, وتفعيلها من خالل الو�سائل التقنية 
واأدواتهـــا الفّعالـــة, واللتـــزام مبعايري اجلـــودة والأداء املهني حتقيقًا لتوجهات اجلامعـــة نحو التميز. وتعد عمـــادة الدرا�سات العليا 
همـــزة و�ســـل بني كليات اجلامعة وامللحقيات الثقافية ال�سعودية يف بلدان البتعاث املختلفة, وتقوم بعمل الإجراءات الالزمة لإي�سال 
مـــا يحتاجـــه املبتعث اإىل كليته, وكذلك ما حتتاج الكليات اإي�ساله اإىل مبتعثيهـــا, ومتابعة ذلك حتى ي�سدر على �سكل قرار اإداري اإن 
لـــزم الأمـــر. ومن منطلق الإميان ال�سادق والإح�سا�س بامل�سوؤولية من قبل من�سوبـــي العمادة بهذا الهدف؛ ياأتي هذا الدليل الإجرائي 
لالبتعاث باإ�سداره الثاين الذي بني اأيديكم يف هذا ال�سياق؛ وليوؤكد اأي�سا حر�س قيادة اجلامعة على تطبيق املفاهيم والعمل املوؤ�س�سي 
يف اأداء الأعمـــال واملهـــام, واأنها ت�ســـري وفق نظام وا�سح واأدلة حمددة, كما اأن الدليل بتفا�سيله لـــكل اإجراء, وبيان ما ينبغي اأن ُيتبع 
مـــن اإجـــراءات ومناذج يكون قد اأجاب عن الأ�سئلة املتوقعة مـــن املعنيني به, ويوؤ�س�س اأي�سَا لعالقة اإداريـــة ومهنية عميقة قائمة على 

الطماأنينة والثقة فيما يتعلق بحماية حقوق وواجبات كل الأطراف واملحافظة عليها, و�سدق التعامل وعدالته.

عميد الدرا�ضات العليا
د.فهد بن عبداهلل اجلدوع
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تقـــوم الكليـــة بعد تعيني املعيد اأو املحا�سر ومن حني مبا�سرته العمـــل يف اجلامعة بتقدمي طلب فتح ملف له يف 
عمادة الدرا�سات العليا؛ للح�سول على املوافقة على البتعاث, واإ�سدار ال�سمان املايل, ويرفق مع املعاملة الوثائق 

التالية مرتبة وفق الت�سل�سل التايل:
2. �سورة من تبليغ املبا�سرة. 1. �سورة من قرار التعيني.   

4. ال�سرية الذاتية. 3. �سورة من الهوية الوطنية.   
6. �سورة من جواز ال�سفر. 5. �سورة م�سدقة من اآخر موؤهل.  

ال�ضمان املايل:
يعـــد طلب ال�سمان املايل من اأوىل خطـــوات اإجراءات طلب البتعاث. وهو عبـــارة عن خطاب باللغة الإجنليزية 
يح�ســـل عليه املر�سح لالبتعاث مت�سمنًا: ال�سم رباعيـــًا, رقم ال�سجل املدين, الق�سم والكلية, الرتبة العلمية, الدولة 
املـــراد البتعاث اإليها, التخ�س�ـــس العام والدقيق, الدرجة املراد احل�سول عليها.  وهناك نوعان من ال�سمان املايل 

يحتاجهما املبتعث:
ال�سمـــان ال�سادر من اجلامعة باللغة الجنليزية: يتم اإ�ســـدار ال�سمان املايل للمبتعث من حني تقدمي طلب فتح . 1

ملـــف؛ ليقدمـــه اإىل اجلامعة اأو املعهد الـــذي يرغب الدرا�سة فيه بهدف احل�سول علـــى القبول, كما ي�ستفيد منه 
املبتعـــث يف احل�ســـول على تاأ�سرية دخول )فيـــزا( الدولة املراد البتعاث اإليها, كما يقـــدم هذا ال�سمان للراغب 

بالت�سال العلمي.
ال�سمـــان ال�سادر من امللحقية: يعد ال�سمان املايل ال�سادر من امللحقيـــة الثقافية ال�سعودية يف بلد البتعاث من . 2

اأهـــم الوثائـــق التي يجب على كل مبتعث اأن يتقدم بطلب للح�سول عليه بعـــد و�سوله مقر البعثة وفتح ملف له يف 
بوابة )�سفري( اأو بعد املوافقة على اأي تغيري على خطته الدرا�سية )كاملوافقة على تغيري اجلامعة اأو التخ�س�س اأو 

التمديد(؛ لأنه ل يتم ت�سديد اأي ر�سوم درا�سية اإل بوجود �سمان يغطي املرحلة.

الإجراء الأول: طلب فتح ملف يف عمادة الدرا�سات العليا
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�ضروط االبتعاث يف الئحة االبتعاث والتدريب ملن�ضوبي اجلامعات:
املادة اخلام�ضة

ي�سرتط لبتعاث املعيد اأو املحا�سر يف الداخل واخلارج ماياأتي:
اأن يكون �سعودي اجلن�سية.. 1
اأن يكون حا�ساًل على قبول من جامعة معرتف بها اأكادمييًا.. 2
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها.. 3
األ يتجاوز عمر املبتعث )30( عامًا للمعيد و )35( عامًا للمحا�سر, وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من هذا ال�سرط.. 4
اأن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على الأقل.. 5

اإ�ضافة اإىل ماورد يف املادة اخلام�ضة:
اأن يكـــون البتعـــاث اإىل خارج اململكة, عدا تخ�س�سات الدرا�سات الإ�سالميـــة واللغة العربية فالبتعاث لها . 1

متاح يف اجلامعات ال�سعودية احلكومية, اإ�سافة اإىل بع�س التخ�س�سات الطبية التي ي�سعب احل�سول على 
قبـــول فيهـــا يف اجلامعات العاملية. وميكـــن النظر يف البتعاث اإىل داخل اململكـــة يف غري تلك التخ�س�سات 

للعن�سر الن�سائي وبناًء على م�سوغات مقنعة تقدمها الراغبة يف البتعاث.
األ تزيـــد ن�سبـــة املبتعثني لأي جامعـــة واحلا�سلني على الدرجـــات العلمية منها من اأع�ســـاء هيئة التدري�س . 2

بالق�ســـم عن )30%( من جمموع اأع�ساء هيئة التدري�س يف الق�سم الذي يتبعه املبتعث؛ �سعيًا لتنوع املدار�س 
الفكرية للملتحقني دون القت�سار على منهج فكري واحد.

اأن يكون معهد اللغة تابعًا لإحدى اجلامعات املو�سى بها من وزارة التعليم يف جمال التخ�س�س الدقيق للمبتعث.. 3
احل�ســـول على درجة حديثـــة يف اأحد اختبارات اللغة الإجنليزية املعياريـــة, ملبتعثي اللغة ل تقل درجته عن . 4

)350( يف اختبار TOFEL اأو ما يعادلها. 
احل�سول على قبول حديث. . 5
اأن يتوافق القبول الأكادميي للربنامج مع تخ�س�س املبتعث.. 6
اأن تكون الكلية والق�سم العلمي مب�سمى التخ�س�س الذي يدر�سه املبتعث, ما مل  تَر اللجنة م�سوغًا مقنعًا لختالفهما. . 7
اأن تكون الدرا�سة يف مرحلة املاج�ستري بربنامج اأكادميي ولي�س مهني. . 8

الإجراء الثاين: طلب البتعاث للدرا�سات العليا يف الداخل واخلارج
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 اأن تكـــون الدرا�سة يف مرحلة الدكتوراه بربنامج اأكادميي )PH.D( اأو ما يعادلها, وللتخ�س�سات ال�سحية ال�سريرية  . 9
)الكلينكية( فالبد اأن حتتوي الربنامج على تدريب �سريري.

األ تزيـــد ن�سبـــة املبتعثني يف دولة البتعـــاث واحلا�سلني على الدرجـــات العلمية منها من اأع�ســـاء هيئة التدري�س . 10
بالق�ســـم عن )30%( من جمموع اأع�ساء هيئة التدري�س يف الق�سم الذي يتبعه املبتعث. وي�ستثنى من هذا, البتعاث 
اإىل الوليـــات املتحدة الأمريكية وكنـــدا فالبتعاث لهما له الأف�سلية, واجلامعات التـــي تكون �سمن اأف�سل )200( 

جامعة ح�سب اآخر ت�سنيف جلامعة �سنقهاي اأو اأي ت�سنيف موؤ�س�سة )QS( للجامعات العاملية.  
11 ..Group Of Eight البتعاث اإىل اأ�سرتاليا حم�سور يف اجلامعات املن�سوية حتت
اأن تكـــون الدرا�ســـة بنظـــام New Route  ولي�ـــس من خالل البحـــث فقـــط,واإذا كان الربنامـــج ليت�سمن درا�سة . 12

مقررات, فيلزم اأن يدر�س املبتعث ما ليقل عن )10( مقررات يف التخ�س�س ملرحلة املاج�ستري, و)4( مقررات يف 
التخ�س�ـــس ملرحلة الدكتوراه, وي�ستثنى من هذا ال�سرط لربنامـــج الدكتوراه اإذا كانت اجلامعة من اأف�سل )200( 

جامعة ح�سب اآخر ت�سنيف جلامعة �سنقهاي, اأو ت�سنيف موؤ�س�سة )QS( للجامعات العاملية.
ملجل�سي الق�سم والكلية واللجنة الدائمة لالإبتعاث اإعفاء العن�سر الن�سائي من ا�سرتاط درا�سة املقررات يف برامج . 13

الدكتوراه التي تت�سمن البحث فقط اإذا راأوا امل�سلحة يف ذلك.
ميكـــن البتعاث لدول اأخـــرى من غري الوليات املتحدة الأمريكية, وكندا واململكـــة املتحدة وا�سرتاليا �سريطة اأن . 14

 Quacquarelli تكـــون من �سمـــن اأف�سل )200( جامعة ح�ســـب اآخر ت�سنيف جلامعـــة �سنغهاي وت�سنيف موؤ�س�ســـة
Symonds Limited: )os(a للجامعات العاملية.

�ضوابط االبتعاث لدرا�ضة اللغة االإجنليزية خلريجي الدول املتحدثة باللغة االإجنليزية
اأن يكون قد م�سى على ح�سوله على الدرجة العلمية �سنتان.. 1
اأن يكون حا�ساًل على قبول من معهد للغة تابع جلامعة مو�سى بها من وزارة التعليم يف جمال التخ�س�س الدقيق للمبتعث. . 2
تكون مدة البتعاث لدرا�سة اللغة الإجنليزية �ستة اأ�سهر.. 3
اأن يكون حا�ساًل على درجة حديثة يف اأحد اختبارات اللغة الإجنليزية املعيارية ل تقل درجته عن )500( يف اختبار . 4

TOFEL اأو ما يعادلها

مـــن �سبق ابتعاثهم من اجلامعة لدرا�سة اللغة ميكـــن النظر يف ابتعاثهم مرة اأخرى على اأن ل يتجاوز جمموع املدة . 5
ال�سابقة واملطلوبة احلد الأق�سى ملدة ابتعاث اللغة الإجنليزية وهي �سنتان.

الإجراء الثاين: طلب البتعاث للدرا�سات العليا يف الداخل واخلارج
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خطوات تنفيذ االإجراء
تقدمي طلب البتعاث من الكلية مرفقًا به الوثائق ومتطلبات البتعاث قبل بدء درا�سة املبتعث مبا ل يقل عن )90( . 1

يومًا, مع مراعاة الإجازات ومرتبة وفق الت�سل�سل الآتي:
كتـــاب من عميد الكليـــة لرئي�س اللجنة الدائمة لالبتعـــاث والتدريب, مو�سحًا فيـــه موافقة جمل�سي الق�سم  �

والكلية.
ا�ستمارة طلب البتعاث املوجودة على موقع عمادة الدرا�سات العليا. �
�سورة من حم�سر جمل�سي الق�سم والكلية مت�سمنني التو�سية بالبتعاث مع حتديد ا�سم اجلامعة والتخ�س�س  �

وبداية الدرا�سة ومدتها.
�سورة الهوية الوطنية و�سجل الأ�سرة املرافقة للمبتعث خارج اململكة. �
�سورة من جواز ال�سفر للمبتعث اإىل خارج اململكة ومرافقيه. �
ملبتعثي درا�سة اللغة:  �

�ســـورة من قبول معهد لغـــة تابع لإحدى اجلامعات املو�سى بها مـــن وزارة التعليم يف جمال التخ�س�س . 1
الدقيق للمبتعث.

نتيجة حديثة لأحد اختبارات اللغة املعيارية. . 2
�سورة من القبول الأكادميي للربنامج �سادر من جامعة مو�سى بها. �
طباعة �سفحة من موقع وزارة التعليم مت�سمنة اجلهة التعليمية املو�سى بها. �
بيان تف�سيلي للربنامج واملقررات التي �سيدر�سها املبتعث. �
�سورة من اآخر موؤهل. �
منوذج تعهد بالعمل بعد انتهاء البعثة. �
منوذج تعهد بعدم ترك مقر الدرا�سة اأثناء البتعاث قبل �سدور قرار جمل�س اجلامعة. �
منـــوذج موافقـــة ويل الأمر للمبتعثـــات, اإ�سافـــة اإىل امل�ستندات اخلا�ســـة باملرافق املو�سحـــة يف النموذج. �

عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 2
ي�ســـدر قـــرار البتعاث من قبـــل وكيل اجلامعـــة للدرا�سات العليا والبحـــث العلمي بعد اعتماد حم�ســـر اللجنة من . 3

�ساحب ال�سالحية.
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�ضوابط ابتعاث امل�ضتقطبني اأو من مت تعيينهم وهم ملتحقون بربامج درا�ضات عليا داخل اململكة
من يتم ا�ستقطابهم �سمن برنامج ا�ستقطاب املتميزين من مبتعثي برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث 
اخلارجـــي وهـــم على راأ�س البعثـــة, اأومن يتم تعيينهم وهم ملتحقـــون بربامج درا�سات عليا داخـــل اململكة, عليهم 

تقدمي طلب ابتعاث بعد �سدور قرار التعيني مبا�سرة.

خطوات تنفيذ االإجراء
تقـــدمي طلـــب البتعاث من الكلية مرفقًا بـــه الوثائق ومتطلبات البتعاث بعد التعيـــني مبا�سرة, ومرتبة وفق . 1

الت�سل�سل الآتي:
كتاب من عميد الكلية لرئي�س جلنة البتعاث والتدريب, مو�سحا فيه موافقة جمل�سي الق�سم والكلية.أ. 
ا�ستمارة طلب البتعاث املوجودة على موقع عمادة الدرا�سات العليا.ب. 
�ســـورة من حم�ســـر جمل�سي الق�سم والكلية مت�سمنني التو�سيـــة بالبتعاث مع حتديد ا�سم اجلامعة ج. 

والتخ�س�س وبداية الدرا�سة ومدتها.
�سورة الهوية الوطنية.د. 
�سورة من جواز ال�سفر للمبتعث اإىل خارج اململكة �سجل الأ�سرة املرافقة.ه. 
�سورة من القبول الأكادميي للربنامج. و. 
طباعة �سفحة من موقع وزارة التعليم مت�سمنة اجلهة التعليمية املو�سى بها.ز. 
بيان تف�سيلي للربنامج واملقررات التي �سيدر�سها املبتعث.ح. 
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث, وتقرير من امل�سرف الدرا�سي.ط. 
�سورة من اآخر موؤهل.ي. 
منوذج تعهد بالعمل بعد انتهاء البعثة.ك. 
منوذج تعهد بعدم ترك مقر الدرا�سة اأثناء البتعاث قبل �سدور قرار جمل�س اجلامعة.ل. 

عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب. 2
ي�ســـدر قـــرار البتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحـــث العلمي بعد اعتماد حم�سر اللجنة . 3

من �ساحب ال�سالحية.

الإجراء الثالـــث: طلب البتعاث للم�ستقطبني وهم ملتحقـــون بربامج درا�سات عليا 
خارج اململكة اأو من مت تعيينهم وهم ملتحقون بربامج درا�سات عليا داخل اململكة 
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املادة ال�ضابعة
تكون مدة الإبتعاث على النحو الآتي:

�سنة لدرا�سة اللغة ويجوز ملجل�س اجلامعة اأن يجعلها �سنتني اإذا تطلب الأمر ذلك.. 1
�سنتان للماج�ستري.. 2
ثالث �سنوات للدكتوراه اأو ما يعادلها يف كل التخ�س�سات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�سته وفقًا لنظام . 3

البلد الذي يدر�س فيه املبتعث.

املادة العا�ضرة: التمديد
   يجـــوز ملجل�س اجلامعة متديد فرتة البتعاث الأ�سلية يف الداخل واخلارج �سنة واحدة للماج�ستري, و�سنتني 
للدكتـــوراه والزمالت الطبية, بنـــاء على اقرتاح امل�سرف على درا�سة الطالب وتو�سيـــة جمل�سي الق�سم والكلية, 
اأو املعهـــد وما يف حكمهما, وجلنـــة البتعاث والتدريب, كما يجوز ملجل�س اجلامعة بناء على اقرتاح امل�سرف على 
درا�ســـة الطالب وتو�سية جمل�سي الق�ســـم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنـــة البتعاث والتدريب اإ�سافة 
�سنة اأخرى حدا اأق�سى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة لذلك. وبالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم اأن يوؤيد 

راأي امل�سرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف.

�ضوابط املوافقة على متديد درا�ضة اللغة .  1
الفـــرتة كافيـــة  وتعـــد هـــذه  ابتعاثـــه,  قـــرار  بفـــرتة البتعـــاث املحـــددة يف  املبتعـــث اللتـــزام  يتعـــني علـــى 
ال�ستثنائيـــة  احلـــالت  بع�ـــس  هنـــاك  لكـــن  اأجلهـــا,  مـــن  ابتعـــث  التـــي  العلميـــة  الدرجـــة  علـــى  للح�ســـول 
لأ�سبـــاب  لـــه  حتـــددت  التـــي  الفـــرتة  خـــالل  بعثتـــه  اإنهـــاء  املبتعـــث  فيهـــا  ي�ستطيـــع  ل  التـــي  وامل�سروعـــة, 
الآتيـــة: ال�سوابـــط  وفـــق  التمديـــد  طلـــب  يف  النظـــر  يتـــم  وعليـــه  اإهمـــال.  اأو  تق�ســـري  عـــن  ناجمـــة  غـــري 

اأن يكون املبتعث جمتهدًا وملتزمًا باحل�سور يف درا�سة اللغة يف معهده خالل مدة البعثة. 1
اأن يكـــون املبتعث قد حقق تقدمًا وا�سحـــًا يف درا�سة اللغة خالل مدة البتعاث, ومن املوؤمل اأن يتمكن خالل . 2

مدة التمديد من حتقيق �سرط اللغة.
اأن يكـــون املبتعث قد تقـــدم اإىل اأحد اختبارات اللغة املعيارية مرتني على الأقـــل خالل ال�سنة, وح�سل على . 3

نتيجة تظهر تقدمه وحت�سنه يف اللغة. 

الإجراء الرابع: طلب متديد البعثة 
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اإرفاق تقرير درا�سي حديث من معهد اللغة.. 4
اإرفاق نتيجة حديثة لأحد اختبارات اللغة املعيارية.. 5

خطوات تنفيذ االإجراء
تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد البتعاث قبل نهاية البعثة مبدة ل تقل عن )60( يومًا.. 1
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب. . 2
اإ�سدار القرار من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بعد اعتماد حم�سر اللجنة من �ساحب . 3

ال�سالحية.

�ضوابط متديد بعثة الربنامج:. 2
األ تكون احلاجة اإىل التمديد ناجتة عن تق�سري املبتعث وتدين م�ستواه الدرا�سي. . 1
اأن يكون املبتعث ملتزمًا خالل الدرا�سة بت�سجيل احلد الأدنى لالنتظام الكلي لكل ف�سل درا�سي. . 2
اإرفـــاق تقرير درا�سي حديث من امل�سرف الدرا�سي على املبتعث مت�سمنا م�سوغات التمديد والتاريخ املتوقع . 3

للتخرج.
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث... 4

خطوات تنفيذ االإجراء
تقـــدمي طلـــب التمديد قبل نهايـــة البعثة مبدة ل تقل عن )60( يومًا من خـــالل بوابة �سفري للمبتعث خلارج . 1

اململكة, اأما املبتعث يف الداخل فيتقدم بطلبه اإىل رئي�س الق�سم العلمي.
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.. 2
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب. 3
اإ�ســـدار القرار مـــن قبل وكيل اجلامعـــة للدرا�سات العليا والبحـــث العلمي بعد اعتمـــاد حم�سر اللجنة من . 4

�ساحب ال�سالحية.

الإجراء الرابع: طلب متديد البعثة 
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تتـــم ترقيـــة البعثة للمبتعث الذي �سارف على التخرج اأو تخـــرج ول يزال على راأ�س البعثة ومل تنته بعثته ويغلق ملفه 
ومل ت�سرف له م�ستحقات التخرج بعد, ح�سب ال�سروط وال�سوابط الآتية:

�سورة من القبول الأكادميي للربنامج نهائي وغري م�سروط )عدا �سرط اإكمال املرحلة احلالية( و�سادر من . 1
جامعة مو�سى بها, مع ت�سمينه نوع الدرا�سة والتخ�س�س واملدة الزمنية وبداية الدرا�سة.

اأن يكـــون القبـــول يف نف�س التخ�س�س الوارد يف قرار البتعاث اإذا كانت الرتقية من مرحلة اللغة اأو امتدادًا . 2
للتخ�س�س اإذا كانت الرتقية من مرحلة املاج�ستري للدكتوراه.

بيان تف�سيلي للربنامج واملقررات التي �سيدر�سها املبتعث.. 3
�سورة من اآخر موؤهل.. 4
يطبق يف ترقية البعثة ال�سوابط الواردة يف الإجراء الثاين )�سوابط البتعاث(.. 5

خطوات تنفيذ االإجراء
تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد البتعاث قبل بدء الربنامج مبدة ل تقل عن )60( يومًا.. 1
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.. 2
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 3
اإ�ســـدار القرار من وكيل اجلامعة للدرا�سات العليـــا والبحث العلمي بعد اعتماد حم�سر اللجنة من �ساحب . 4

ال�سالحية.

الإجراء اخلام�س: طلب ترقية البعثة 
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املادة احلادية ع�ضرة: تغيري التخ�ض�س
ل يجوز للمبتعث تغيري تخ�س�سه العام اأو الدقيق الذي اأبتعث من اأجله اإل مبوافقة جمل�س اجلامعة بناء على 
تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب. ويف حال تغيري التخ�س�س 

قبل �سدور املوافقة, توقف جميع خم�س�سات املبتعث, وينظر يف اإنهاء بعثته.

املادة الثانية ع�ضرة
ل يجـــوز للمبتعـــث اأن ينتقل من جامعة اإىل اأخرى, اأو من بلد اإىل اآخر اإل بعد موافقة جمل�س اجلامعة املبنية 
علـــى تو�سيـــة جمل�سي الق�ســـم والكلية, اأو املعهد ومـــا يف حكمهما, اأو اجلهة التابع لهـــا املبتعث, وجلنة البتعاث 

والتدريب, وتاأييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج.

اأواًل: �ضوابط تغيري التخ�ض�س:
الأ�ســـل اأن يدر�ـــس املبتعث التخ�س�ـــس الذي ابتعث من اأجله ح�ســـب قرار البتعاث, وميكـــن النظر يف طلب تغيري 

التخ�س�س عند توفر م�سوغات مقنعة, ح�سب ال�سوابط الآتية:
اأن يكون التغيري مبنيًا على م�سوغات وا�سحة تقت�سيها احلاجة الدرا�سية للمبتعث واجلامعة. 1
اأن يكـــون املبتعـــث حا�ساًل على قبول �سريح يف التخ�س�س اجلديد من جامعة مو�سى بها ويف نف�س الدرجة . 2

العلمية املبتعث من اأجلها.
األ يرتتب على تغيري التخ�س�س النتقال اإىل جامعة غري مو�سى بها.. 3
األ يرتتب على تغيري التخ�س�س تغيري جامعة يوؤدي اإىل التفريق يف مقر الإقامة بني املبتعثة وحمرمها. . 4
األ يرتتب على تغيري التخ�س�س زيادة يف مدة البعثة. . 5
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث.. 6

الإجراء ال�ساد�س: طلب تغيري التخ�س�س اأو اجلامعة اأو الدولة
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ثانيًا: �ضوابط تغيري اجلامعة:
ت�سجـــع اجلامعة الطالب املبتعثني على اللتزام بالدرا�سة يف اجلامعـــات املبتعثني اإليها وفق قرارات ابتعاثهم, 
ويف حـــال وجـــود ظروف معينه متنع املبتعث من ال�ستمـــرار باجلامعة املبتعث لها )اأو يف حـــال رغبته النتقال اإىل 

جامعة اأف�سل م�ستوى( ميكنه التقدم بطلب لتغيري اجلامعة, وفق ال�سوابط الآتية:  
اأن يكون التغيري مبنيًا على م�سوغات وا�سحة تقت�سيها حاجة املبتعث الدرا�سية.. 1
اأن يكون التغيري اإىل جامعة مو�سى بها يف نف�س التخ�س�س والدرجة املبتعث من اأجلها.. 2
األ تكون اجلامعة املراد النتقال اإليها موقفة يف الوقت احلايل لأي �سبب من الأ�سباب.. 3
األ يرتتب على تغيري اجلامعة اأية زيادة يف مدة البعثة.. 4
األ يوؤدي تغيري اجلامعة اإىل التفريق يف مقر الإقامة بني املبتعثة وحمرمها. . 5
اأن يكون املبتعث حا�سال على قبول �سريح من اجلامعة اجلديدة. . 6
األ يرتتـــب على النتقال تغيري التخ�س�ـــس املحدد يف قرار البتعاث. )اإذا كان �سيرتتب على النتقال تغيري . 7

التخ�س�ـــس فعلى املبتعـــث اأوًل التقدم بطلب تغيري تخ�س�ـــس وتو�سيح اأن تغيري التخ�س�ـــس يتطلب اأي�سًا 
تغيري اجلامعة(.

األ يكون قد �سبق له تغيري اجلامعة يف نف�س املرحلة الدرا�سية.. 8
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث.. 9

ثالثا: �ضوابط تغيري الدولة:
قد ينظر يف طلب النتقال اإىل دولة ابتعاث اأخرى عند بع�س الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة, ح�سب ال�سوابط 

الآتية:
اأن يكون التغيري مبنيًا على م�سوغات وا�سحة ومقنعة.. 1
األ تكون الدولة التي يرغب النتقال اإليها �سمن الدول املوقوف عنها البتعاث.. 2
األ تكون اجلامعة التي يرغب النتقال اإليه يف الدولة اجلديدة موقوفة اأو غري مو�سى بها. . 3
األ يكون قد �سبق له تغيري اجلامعة اأو النتقال من دولة خالل املرحلة الدرا�سية. . 4
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األ يرتتب على التغيري اأي زيادة يف مدة البعثة. . 5
اأن يكون املبتعث حا�ساًل من تلك اجلامعة على قبول اأكادميي ويف نف�س الدرجة العلمية املبتعث لأجلها. . 6
األ يرتتب على تغيري الدولة تغيري التخ�س�س املحدد يف قرار البتعاث.. 7
األ يوؤدي النتقال اإىل التفريق يف مقر الإقامة بني املبتعثة وحمرمها. . 8
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث.. 9

خطوات تنفيذ االإجراء
تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد البتعاث قبل بدء الربنامج مبدة ل تقل عن )60( يومًا. واإذا . 1

كان الطلب لتغيري الدولة فيتم تقدمي الطلب مبدة ل تقل عن )90( يومًا.
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.. 2
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 3
اإ�ســـدار القرار مـــن قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بعد اعتماد حم�سر اللجنة من �ساحب . 4

ال�سالحية.

الإجراء ال�ساد�س: طلب تغيري التخ�س�س اأو اجلامعة اأو الدولة
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املادة اخلام�ضة ع�ضرة: الرحالت العلمية
يجـــوز للمبتعث اإىل اخلارج القيام برحلة علمية اأثناء اإعداد الر�سالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة 

اإىل اململكة اأو غريها خارج مقر البعثة وفقًا لل�سوابط الآتية:
 اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.. 1
تاأييد امللحق الثقايف.. 2
موافقة جمل�س الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.. 3
األ تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حدًا اأق�سى.. 4
اإذا كانـــت الرحلـــة العلمية اإىل اململكـــة فعلى املبتعث اأن يبا�سر اأبحاثه حتت اإ�ســـراف الق�سم التابع له ويقوم الق�سم . 5

باإعداد تقرير واٍف عن الرحلة.
اإذا كانـــت الرحلـــة العلمية خارج مقر البعثة اىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة اإىل امللحق الثقايف من قبل . 6

امل�سرف على درا�سة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع لها املبتعث ب�سورة منه.

املادة الع�ضرون: االبتعاث للداخل
يجـــوز للمبتعـــث القيام برحلة علميـــة اأثناء اإعداد الر�سالة وملـــرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سيـــة الواحدة خارج مقر 

الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة اأو خارجها وفقاأ لل�سوابط الآتية:
اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.. 1
موافقة جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.. 2
األ تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حدًا اأق�سى.. 3

اإ�ضافة اإىل ما ورد يف املادتني )اخلام�ضة ع�ضرة والع�ضرين( يلزم اإرفاق:

• �سجل اأكادميي حديث للمبتعث.	
• ن�سخة من خطة الدرا�سة للرحلة العلمية, وا�ستمارة جمع البيانات. 	
• موافقة من اجلهة التي �ستطبق فيها الدرا�سة.	

الإجراء ال�سابع: طلب القيام برحلة علمية 
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خطوات تنفيذ االإجراء
تقـــدمي الطلـــب قبل بدء الرحلة العلمية مبدة ل تقل عـــن )90( يوما من خالل بوابة �سفري للمبتعث خلارج اململكة, اأما . 1

املبتعث يف الداخل فيتقدم بطلبه اإىل رئي�س الق�سم العلمي.
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.. 2
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 3
اإ�ســـدار القـــرار مـــن قبل وكيل اجلامعـــة للدرا�ســـات العليا والبحـــث العلمي بعد اعتمـــاد حم�سر اللجنـــة من �ساحب . 4

ال�سالحية.
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 �ضوابط درا�ضة مواد عن بعد:
ل تف�ســـل اجلامعـــة الدرا�ســـة بوا�سطـــة النرتنـــت )ONLINE( ول تو�ســـي بها, حيـــث اإن املبتعث ملـــزم بح�سور 
املحا�سرات يف اجلامعة, ودرا�سة املواد عن بعد تتعار�س مع الهدف من برنامج البتعاث, وعموما اإذا كان ل يوجد 
اأي خيـــار اآخر للطالب ول يوجـــد اأي مقرر بديل عن املقرر املطلوب درا�سته بوا�سطة النرتنت, فاإنه ميكن الدرا�سة 

وفق ال�سوابط الآتية: 
1 ..ONLINE اأن يكون املقرر املراد درا�سته مقررًا اإجباريًا ول ميكن درا�سته اإل بوا�سطة الإنرتنت
عدم وجود مقرر بديل عن املقرر املطلوب درا�سته.. 2
اإفادة من امل�سرف الدرا�سي يف اجلامعة مت�سمنة حاجة املبتعث لدرا�سة املقرر ول يوجد مقرر بديل له.. 3
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث.. 4
األ تزيـــد عدد املقررات التـــي يدر�سها املبتعث بوا�سطة الإنرتنت عن مقرريـــن يف مرحلة املاج�ستري ومقرر . 5

واحد يف مرحلة الدكتوراه. 
األ يكون هذا املقرر يتطلب احل�سور التطبيقي. . 6
األ تتم الدرا�سة بوا�سطة الإنرتنت لأكرث من )مقرر درا�سي واحد( يف الف�سل الدرا�سي الواحد.. 7
ل تتم الدرا�سة بوا�سطة الإنرتنت اإل مبوافقة م�سبقة من اجلامعة.. 8

خطوات تنفيذ االإجراء:
تقـــدمي الطلـــب من خالل بوابة �سفـــري للملحقية ببلد البتعاث قبل بدء الدرا�ســـة يف املقرر مبدة ل تقل عن . 1

)60( يومًا.
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية.. 2
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب. 3
اإ�ســـدار القرار مـــن قبل وكيل اجلامعـــة للدرا�سات العليا والبحـــث العلمي بعد اعتمـــاد حم�سر اللجنة من . 4

�ساحب ال�سالحية.

الإجراء الثامن: طلب درا�سة مواد عن بعد
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الإجراء التا�سع: طلب اإنهاء البعثة اأثناء مدة البتعاث

املادة الثامنة والع�ضرون
يجـــوز ملجل�ـــس اجلامعـــة اأن ينهي بعثـــة املبتعث بناء علـــى تو�سية جمل�سي الق�ســـم والكليـــة, اأو املعهد وما يف 

حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب يف احلالت الآتية:
عدم قدرته على موا�سلة الدرا�سة وفقًا للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.. 1
طلبه اإنهاء البعثة والعودة اإىل ا ململكة.. 2
اإذا خالف الأنظمة اأو التعليمات اأو امتنع عن تنفيذها.. 3
اإذا مل يح�سل على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة.. 4
اإ ذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول.. 5

املادة التا�ضعة والع�ضرون
ل يجـــوز للمبتعـــث يف الداخل اأو اخلارج الذي يرغب يف اإنهاء ابتعاثه قبل احل�سول على املوؤهل املطلوب ترك 
مقـــر درا�ستـــه قبل موافقة جمل�س اجلامعة. ويف حال عودة املبتعث قبـــل موافقة جمل�س اجلامعة يطبق ب�ساأنه ما 

ورد يف اإحدى الفقرتني )1 اأو 2( من املادة الثالثني من هذه الالئحة.

املادة الثالثون
يف حال موافقة جمل�س اجلامعة على اإنهاء بعثة املبتعث وفقًا لأحكام املادة الثامنة والع�سرين فللمجل�س ما ياأتي:

اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ل تتجاوز ال�سنة من تاريخ اإنهاء ابتعاثه.. 1
اأو اإحالته اإىل وظيفة اإدارية اإذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.. 2
اأو اإبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ل�ستئنافه درا�سته العليا على اأن ل تتجاوز تلك املدة ال�سنتني. . 3

ويف حال جتاوزه لها يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني. )1 اأو 2( من هذه املادة.



23

�ضوابط طلب اإنهاء البعثة اأثناء مدة االبتعاث
قد ينظر يف طلب اإنهاء البعثة عند بع�س الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة, ح�سب ال�سوابط التالية:

تقدمي املبتعث ما يفيد ا�ستحالة قدرته على موا�سلة الدرا�سة يف مقر البعثة احلايل.. 1
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث.. 2
تقرير من امل�سرف الدرا�سي يف اجلامعة مت�سمنًا حاجة املبتعث لإنهاء البعثة.. 3
اإذا كان املبتعث يف مرحلة اللغة فيتم اإرفاق تقرير درا�سي حديث من املعهد ونتيجة حديثة لأحد اختبارات . 4

اللغة املعيارية.
األ يـــرتك املبتعـــث مقـــر درا�سته قبل موافقة جمل�س اجلامعـــة. ويف حال عودة املبتعث قبـــل موافقة جمل�س . 5

اجلامعة يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني )1 اأو 2( من املادة الثالثني من لئحة البتعاث والتدريب 
ملن�سوبي اجلامعات.

خطوات تنفيذ االإجراء
تقدمي الطلب من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد البتعاث. اأما املبتعث يف داخل اململكة فيتقدم بطلبه اإىل . 1

رئي�س الق�سم العلمي.
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية لتطبيق ما تراه بحقه من فقرات املادة )الثالثون( من لئحة البتعاث.. 2
درا�سة الطلب من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 3
اإ�ســـدار قـــرار اإنهاء البتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليـــا والبحث العلمي, بعد اعتماد حم�سر . 4

اللجنة من �ساحب ال�سالحية, وموافقة جمل�س اجلامعة اأو من ينيبه.
رفع مبا�سرة املبتعث من قبل عميد الكلية لعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س مت�سمنة قرار قطع البتعاث.. 5
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�ضوابط طلب اإنهاء االبتعاث ال�ضتكمال املدة دون احل�ضول على املوؤهل
تقدمي املبتعث م�سوغات مقنعة ل�ستكمال مدة البتعاث دون احل�سول على املوؤهل.. 1
اإرفاق �سجل اأكادميي حديث.. 2
اإرفاق تقرير من امل�سرف الدرا�سي يف اجلامعة. 3
اإذا كان البتعـــاث لدرا�ســـة اللغة فيتم اإرفاق تقرير درا�سي حديث من املعهد ونتيجة حديثة لأحد اختبارات . 4

اللغـــة املعيارية مع اإرفـــاق ما يثبت مرا�سلته خلم�س جامعات على الأقل بطلـــب قبول, مبا يف ذلك خطابات 
الرف�س.

اإذا كان املبتعث لداخل اململكة يف مرحلة اإعداد الر�سالة ول يرغب بالتمديد فيلزم اإرفاق تقرير من امل�سرف . 5
على الر�سالة مت�سمنا املرحلة التي و�سل اإليها املبتعث يف ر�سالته والتاريخ املتوقع للتخرج.

يلزم املبتعث الذي انتهت مدة ابتعاثه دون احل�سول على املوؤهل اأن يعود اإىل اململكة خالل �سهر حدا اأق�سى . 6
مـــن انتهاء مـــدة البتعاث, وعليـــه اأن يبا�سر خالل ع�سرة اأيام مـــن تاريخ و�سوله اإىل اململكـــة, اأما املبتعث 

للداخل فعليه اأن يبا�سر بانتهاء مدة البتعاث مبا�سرة.

خطوات تنفيذ االإجراء
تقـــدمي طلب اإنهاء البتعاث ل�ستكمال املدة دون احل�سول على املوؤهل من خالل بوابة �سفري للملحقية ببلد . 1

البتعـــاث مت�سمنـــا الإفادة باإغالق ملف املبتعث وبيان اآخر مـــا مت �سرفه له.اأما املبتعث يف الداخل فيتقدم 
بطلبه اإىل رئي�س الق�سم العلمي.

طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية لتطبيق ما تراه بحقه من فقرات املادة )الثالثون( من لئحة البتعاث. 2
درا�سة الطلب من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب. 3
اإ�ســـدار قـــرار اإنهاء البتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليـــا والبحث العلمي, بعد اعتماد حم�سر . 4

اللجنة من �ساحب ال�سالحية, وموافقة جمل�س اجلامعة اأو من ينيبه.
رفع مبا�سرة املبتعث من قبل عميد الكلية لعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س مت�سمنة قرار اإنهاء البتعاث.. 5

الإجراء العا�سر: طلب اإنهاء البتعاث ل�ستكمال املدة دون احل�سول على املوؤهل
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�ضوابط طلب اإنهاء االبتعاث للح�ضول على الدرجة العلمية
يعد تاريخ انتهاء متطلبات الدرا�سة ح�سب اإفادة اجلامعة بذلك بناء على التاريخ املعتمد يف ال�سجل الأكادميي . 1

اأو يف خطاب اجلامعة هو التاريخ الفعلي للتخرج, ول يوؤخذ بتاريخ �سدور الوثيقة اأو موعد حفل التخرج الر�سمي 
ونحو ذلك, اأو انتهاء املوعد الر�سمي للف�سل الدرا�سي اإذا جاء لحقا لتاريخ انتهاء متطلبات الدرا�سة. ويرتتب 

على تخرج املبتعث, اإنهاء البعثة حتى واإن مت تخرجه قبل انتهاء مدة البعثة املقررة له نظامًا 
اإرفاق وثيقة اإنهاء الدرا�سة �سادرة من م�سجل اجلامعة اأو عميد الدرا�سات العليا تفيد بتخرجه والتاريخ الفعلي . 2

لإكماله متطلبات الدرجة.
اإرفـــاق ال�سجل الأكادميي للدرجـــات م�سدق من اجلامعة ومو�سح فيه املرحلـــة الدرا�سية التي اأكملها وتاريخ . 3

اإكمالها.
التزام املبتعث بجميع القرارات ال�سادرة له من اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 4
ميكـــن للمبتعث اإىل خارج اململكة تقدمي طلب اإنهاء البتعاث حل�سوله على الدرجة العلمية من خالل الق�سم . 5

العلمي للجامعة.
يلـــزم املبتعـــث احلا�سل على الدرجة املبتعث من اأجلها اأن يعود اإىل اململكة خالل �سهر حدا اأق�سى من انتهاء . 6

درا�سته, وعليه اأن يبا�سر عمله خالل ع�سرة اأيام من تاريخ و�سوله اإىل اململكة, اأما املبتعث اإىل الداخل فعليه 
اأن يبا�سر بانتهاء درا�سته مبا�سرة.

خطوات تنفيذ االإجراء
تقدمي طلب اإنهاء البتعاث للح�سول على املوؤهل املطلوب من خالل بوابة �سفري للملحقية اأو عن طريق  الق�سم . 1

العلمي.
طلب تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية. . 2
عر�س الطلب على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب.. 3
اإ�سدار قرار اإنهاء البتعاث من قبل وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي, بعد اعتماد حم�سر اللجنة . 4

من �ساحب ال�سالحية.
رفع مبا�سرة املبتعث من قبل عميد الكلية لعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س مت�سمنة قرار اإنهاء البتعاث.. 5

الإجراء احلادي ع�سر: طلب اإنهاء البتعاث للح�سول على الدرجة العلمية



27



28

القبول ومرا�ضلة اجلامعة 
     يعد احل�سول على قبول من جامعة مو�سى بها ويف برنامج تتوفر فيه اأنظمة و�سروط املجال�س املخت�سة باجلامعة 
اأمـــرًا بالـــغ الأهمية يف م�سرية املعيد اأو املحا�سر الذي يرغب البتعاث والدرا�ســـة يف اخلارج, ويحتاج طالب البتعاث 
لقبول يف معهد اأو جامعة للتقدمي على البتعاث, كما يحتاج اإىل قبول عند رغبته تغيري اجلامعة اأو معهد اللغة اأو تغيري 

التخ�س�س اأو ترقية البعثة.

كيف اأح�ضل على قبول؟ 
اإن التقدمي للح�سول على قبول لي�س اأمرًا �سعبًا, ولكن الأمر الذي يحتاج اإىل جهد من املبتعث هو توفري متطلبات 
القبول, وهذا الأمر لي�س له عالقة مبكاتب القبول, اإذ اإنه يعتمد على قدراته وم�ستواه الدرا�سي وح�سب نتائجه ال�سابقة, 
ولن ت�ستطيع مكاتب القبول اإح�سار قبول له اإذا كانت �سروط القبول ل تتوفر فيه اأ�ساًل. اإن كل جامعة من اجلامعات 
لها �سروطا ل بد اأن تتوفر فيمن يتقدم للدرا�سة فيها, وهذه ال�سروط تختلف باختالف اجلامعة, وعموما فاإن اجلامعة 
تن�ســـح املبتعث مبحاولة احل�سول على قبول من اإحدى اجلامعات املتميزة يف التخ�س�س الذي يرغب الدرا�سة فيه, 
ويف حال عدم القدرة على ذلك, فعلى طالب البتعاث احل�سول على قبول من جامعة اأخرى مو�سى بها وغري موقفة 

مع التحقق من توافر �سروط واأنظمة املجال�س املخت�سة باجلامعة 
اإن جتربة التقدمي على اجلامعات للح�سول على قبول جتربة ثرية ومفيدة نن�سح املبتعث اأن يخو�سها بنف�سه واأن 
يكـــون لديه اجلراأة للتعلم بنف�سه والبحث عن اأف�سل اخليارات لنف�سه وم�ستقبله ووطنه, ومن املهم للمبتعث اأن يتعود 
القيام على �سوؤونه فهناك اأي�سًا الكثري من الأمور التي يجب عليه القيام بها بنف�سه لحقًا بعد و�سوله بلد البتعاث من 
تعبئـــة النمـــاذج املختلفة �سواء للح�سول على �سكن اأو لفتح ح�ساب بنكي اأو للح�سول على رخ�سة القيادة وغري ذلك, 

ولن يجد من يقوم بكل هذه الإجراءات اأحد نيابة عنه.

احل�ضول على قبول يف اجلامعات واملعاهد يف اخلارج
يتطلـــب التحاق املبتعث بربنامج الدرا�ســـات العليا )املاج�ستري اأو الدكتوراه( يف اخلـــارج توفر عدة متطلبات, 
ومـــن اأهـــم امل�ستندات والوثائق املطلوبة للح�سول على قبول للدرا�سات العليـــا, مع بع�س الختالفات ح�سب الدولة 

واجلامعة والدرجة العلمية:

 اإر�سـادات ون�سائـح
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�سور مرتجمة وم�سدقة ل�سهادة البكالوريو�س, وال�سجل الأكادميي. . 1
�سور مرتجمة وم�سدقة من �سهادة املاج�ستري وال�سجل الأكادميي )اإذا كان القبول للدكتوراه(.. 2
ال�سرية الذاتية للطالب, مت�سمنة عنوان الطالب وبريده الإلكرتوين.. 3
4 ..)TOEFL, IELTS( اأن يجتاز اختبارات اللغة باملعدل الذي ت�سرتطه اجلامعة املتقدم اإليها
تتطلب بع�س اجلامعات )خ�سو�سًا يف اأمريكا وكندا( ح�سول املتقدم على الدرجة املطلوبة يف الختبارات . 5

.)GRE, GMAT( التخ�س�سية والعامة, كاختبارات
خطاب ال�سمان املايل من ال�سادر من اجلامعة.. 6
تو�سية علمية باللغة الإجنليزية )عدد 5�2( من اأ�ساتذة دّر�سوا املبتعث.. 7
�سورة من ال�سفحة الأوىل والثانية من جواز ال�سفر.. 8
9 . Statement of( وعادة ما يطلق عليهـــا ,)نبـــذة موجزة عن املتقـــدم باللغة الإجنليزية )بحـــدود 500 كلمة

Purpose( يو�سح فيها املتقدم الربنامج الذي يرغب القبول فيه, واخلربات العلمية والعملية التي لها عالقة 

بالتخ�س�س املطلوب درا�سته, وكذلك الغاية من درا�سته وعالقة العمل الذي ينوي القيام به بعد تخرجه.

اأنواع القبول يف اجلامعات: 
يعتمـــد ح�ســـول املبتعـــث على قرار القبـــول من اجلامعـــات يف دول البتعاث على مـــدى ا�ستيفائه ل�ســـروط القبول 

وا�ستكمال متطلباته ومن اأهم اأنواع القبول: 

القبول غري امل�ضروط )Unconditional Offer(: وهو القبول النهائي للدرجة العلمية املراد درا�ستها . 1
يف اجلامعة, وذلك بعد ا�ستيفاء جميع ال�سروط.

القبول امل�ضروط )Conditional Offer(: وهو القبول املمنوح ملن مل يتمكن من ا�ستيفاء جميع ال�سروط . 2
املطلوبة,�سواء يف اختبارات اللغة )TOEFL, IELTS...اأو الختبارات التخ�س�سية )GRE, GMAT(. وي�سمل كذلك 

من يطلب منه احل�سول على متطلبات �سابقة )Pre-requisites( اأو درا�سة بع�س املواد التكميلية.
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ا�ضتخراج التاأ�ضرية:
من اأكرث ال�سعوبات التي تواجه املبتعثني بعد ح�سولهم على قبول يف اإحدى جامعات دول البتعاث هي احل�سول 

على تاأ�سرية الدخول, وللح�سول على هذه التاأ�سرية يجب على املبتعث توفري عدد من املتطلبات اأهمها: 
جوازات �سفر �سارية املفعول للمبتعث وعائلته مع �سور منها.. 1
ال�سمان املايل ال�سادر من اجلامعة.. 2
خطاب القبول من املعهد اأو اجلامعة التي قبلته للدرا�سة فيها.. 3
�سور �سم�سية للمبتعث وعائلته املرافقة معه.. 4
نتيجة الفح�س الطبي له ولعائلته املرافقة معه من اإحدى املراكز الطبية املعتمدة يف ال�سفارة.. 5
�سيك م�سدق ي�سمل ر�سوم التاأ�سرية وقيمة الإر�سال.. 6
حجز موعد لتقدمي امل�ستندات واإجراء املقابلة ال�سخ�سية.. 7
تعبئة منوذج طلب التاأ�سرية من �سفارة الدولة املراد البتعاث لها.. 8
مراجعة �سفارة الدولة املراد البتعاث لها بوقت كاٍف اأو املكتب املمثل لها اأو الطالع على ال�سفحة اخلا�سة . 9

بهم على النرتنت؛ للتعرف على كامل متطلبات ا�ستخراج التاأ�سرية والر�سوم اخلا�سة بها. )يف�سل الحتفاظ 
باإي�سال الر�سوم املدفوعة ل�ستخراج التاأ�سرية ورفعه للملحقية الثقافية يف البلد املراد البتعاث اإليه.(

وبعـــد احل�سول على تاأ�سرية الدخول بغر�س الدرا�سة, و�سدور قرار البتعاث ميكنه اأن يحدد موعد ال�سفر 
له ولأ�سرته التي �سرتافقه. 

ما قبل ال�ضفر:
تختلف متطلبات ال�سفر للدول املراد البتعاث لها من دولة لأخرى, ولكن ب�سفة عامة تن�سح عمادة الدرا�سات 

العليا املبتعثني اأن يتاأكدوا من توفر عدد من الأوراق وامل�ستندات يف حوزتهم, اأهمها: 
التاأكـــد مـــن اأن البيانات واملعلومـــات ال�سخ�سيـــة �سحيحة ومتطابقة متامـــا يف ترجمتها مـــن العربية اإىل . 1

الإجنليزية.
ال�سهادات الدرا�سية له وملرافقيه منذ املراحل الأوىل للدرا�سة وحتى اآخر مرحلة مرتجمة وم�سدقة.. 2

 اإر�سـادات ون�سائـح
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قرار ابتعاثه للدرا�سة يف اخلارج.. 3
خطاب القبول الأكادميي ال�سادر من اجلامعة التي �سيدر�س بها.. 4
�سهادات امليالد لأفراد العائلة املرافقة للمبتعث مرتجمة باللغة الإجنليزية وم�سدقة.. 5
�سهادات التطعيم له وملرافقيه مرتجمة باللغة الإجنليزية وم�سدقة.. 6
�ســـورة من بطاقة الهوية الوطنية, �سورة من دفرت العائلة و�سورة من عقد النكاح مرتجمًا للغة الإجنليزية . 7

وم�سدقًا من وزارة اخلارجية يف اململكة.
رخ�سة قيادة مرتجمة اأو رخ�سة دولية.. 8
اأية اأوراق اأو م�ســـتندات اأو وثائق, يجب اأن تكون مرتجمة لالإجنليزية ومعتمدة من اجلهة ال�ســـادرة منها, . 9

وان يتـــم الت�ســـديق عليها من وزارة اخلارجيـــة باعتبارها اجلهة التي متثل موؤ�س�ســـات وهيئات و�ســـركات 
ووزارات اململكة يف اخلارج.

بعد الو�ضول اإىل بلد االبتعاث:
ينبغي على املبتعث عند و�ســـوله ملقر البعثة التوا�ســـل مع امللحقية الثقافية عن طريق بوابة �ســـفري الإلكرتوين, 
ودون الذهـــاب �سخ�سيا ملقـــر امللحقية؛ ل�ستكمال الإجراءات املطلوبة لبدء البعثـــة كفتح ملف وا�ستخراج ال�سمان 
املايل. ويتوجب عليه وعلى مرافقيه ت�سجيل جوازات ال�سفر يف �سفارة خادم احلرمني ال�سريفني عند و�سولهم بلد 
البتعـــاث, وذلك للتوا�سل يف حالت ال�سرورة اأو الظـــروف الطارئة التي قد حت�سل يف مقر البعثة وكذلك لت�سهيل 

عملية التعوي�س عن اجلوازات يف حال فقدانها اأو تلفها. كما يلزم تزويد امللحقية مبجموعة من امل�ستندات منها:
�سورة من جوازات ال�سفر للمبتعث ومرافقيه, مع �سورة ل�سفحة اجلواز مت�سمنة ختم دخول الدولة )بع�س . 1

امللحقيات ت�سرتط �سور ملونة(.
�سورة من خطاب القبول الأكادميي من معهد اللغة اأو اجلامعة.. 2
�سورة من قرار البتعاث.. 3
�ســـورة م�سدقـــة من ك�سف الدرجات واآخر موؤهـــل ح�سل عليه املبتعـــث, واإذا كان املوؤهل من خارج اململكة . 4

العربية ال�سعودية ل بد اأن يكون معادل من اإدارة معادلة ال�سهادات بوزارة التعليم.
�سورة من الهوية الوطنية للمبتعث اأو دفرت العائلة اإذا كانت عائلته ترافقه.. 5
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�سور �سخ�سية )4×6( للمبتعث ومرافقيه.. 6
تزويد امللحقية مبعلومات احل�ساب البنكي ببلد البتعاث لتتمكن امللحقية الثقافية من اإر�سال املخ�س�سات . 7

املالية اإىل ح�سابه البنكي مبا�سرة.
�سورة من منوذج الدخول )I-94( للمبتعث ومرافقيه )خا�س مببتعثي اأمريكا(.. 8
�سورة من منوذج )I-20( )خا�س مببتعثي اأمريكا(.. 9

منـــوذج فتح امللف اخلا�س بامللحقية الثقافية ال�سعودية يف بلد البتعاث )ميكن احل�سول على ن�سخة منه . 10
من موقع امللحقية على الإنرتنت(.

اأية م�ستندات اأو معلومات ترغب امللحقية احل�سول عليها.. 11
ويتوجـــب على املبتعـــث ومرافقيه الت�سجيل يف ق�ســـم ال�سرطة يف مدينة الدرا�سة خـــالل �سبعة اأيام من 

الو�سول اإىل اململكة املتحدة الربيطانية )خا�س مببتعثي بريطانيا(.

بداية البعثة
يتم احت�ساب م�ستحقات املبتعث املالية له ولأ�سرته اإذا كانت ترافقه يف مقر البعثة من حني و�سوله وفتحه ملفًا 

يف امللحقية خالل مدة ل تتجاوز �سهرًا من بدء الدرا�سة, واعتمادا على وثيقتني اأ�سا�سيتني هما: 
قرار البتعاث وتاريخ بدء البعثة.. 1
�سورة للجوازات تو�سح تاريخ الدخول اإىل بلد البعثة.. 2

ويتـــم �سفر املبتعـــث اإىل مقر درا�سته بعد �سدور القرار التنفيذي لبتعاثـــه, ويلغى القرار اإذا مل ي�سل اإىل مقر 
درا�ستـــه بعـــد م�سي ثالثة اأ�سهر من التاريـــخ املحدد يف القرار. ويبداأ ال�سرف على املبتعـــث من تاريخ و�سوله اإىل 
مقر بعثته على األ تزيد املدة بني تاريخ و�سوله وبداية درا�سته عن �سهر واحد. ونن�سح املبتعثني بالو�سول اإىل مقر 
البعثة قبل موعد بدء الدرا�سة املحدد يف خطاب القبول بـما ل يقل عن)15( يوما, وذلك من اأجل ال�ستعداد املبكر 

للدرا�سة وترتيب اإجراءات ال�سكن وفتح ح�ساب لدى البنك ومن ثم بدء الدرا�سة يف موعدها املحدد.

 اإر�سـادات ون�سائـح
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االإجراءات املرتتبة على فتح امللف
تتـــوىل اإدارة ال�سوؤون التعليمية يف امللحقيـــات الثقافية مهمة الإ�سراف الدرا�سي على املبتعث منذ و�سوله وحتى 
تخرجـــه اأو اإنهاء درا�سته وعودتـــه النهائية اإىل اململكة. وتت�سمن هذه املهمة متابعة املبتعث اأوًل باأول والوقوف على 
م�ستواه الدرا�سي للتاأكد من انتظامه يف الدرا�سة والتزامه باملقررات الدرا�سية طبقًا خلطته الدرا�سية وللغر�س من 
ابتعاثه, بالإ�سافة اإىل اأنها حلقة الو�سل بني الطالب واجلامعة. ويرتتب على فتح ملف للمبتعث يف امللحقية ما يلي:

ح�ســـول املبتعث علـــى رقم خا�س بـــه يف امللحقية ويتم ا�ستخدامـــه خالل درا�سته يف جميـــع مرا�سالته مع . 1
امللحقية.

تعيـــني م�ســـرف درا�سي له يقوم مبتابعة درا�سته منذ دخوله الربنامج املبتعث لأجله باجلامعة التي �سيدر�س . 2
فيها وحتى تخرجه, ويتوىل امل�سرف جميع املهام الأكادميية التي من �ساأنها ت�سهيل مهمة املبتعث, كما يقوم 

بتقدمي الن�سح وامل�سورة له وم�ساعدته يف م�سريته الدرا�سية وحل م�ساكله الأكادميية.
اإ�ســـدار ال�سمـــان املايل للجامعة اأو املعهد التـــي ح�سل املبتعث منها على قبـــول يف التخ�س�س املبتعث من . 3

اأجلـــه. وي�ســـدر هذا ال�سمان يف العـــادة ملدة عام درا�ســـي اإذا التحق املبتعث بالدرا�ســـة الأكادميية, قاباًل 
للتجديد �سنويا ب�سرط ا�ستمرار البعثة. وي�سدر ال�سمان ملدة �ستة اأ�سهر اإذا كان املبتعث يف مرحلة لغة.

اإ�ســـدار بطاقـــة التاأمني ال�سحـــي حتمل رقم املبتعـــث يف امللحقية, وت�ستخـــدم يف العالج الطبـــي للمبتعث . 4
ولأ�سرته املرافقة وفقًا لل�سروط واحلالت الطبية التي يغطيها التاأمني.

اإ�سدار خطاب تعريف لفتح ح�ساب بنكي ليتم اإيداع املخ�س�سات املالية للمبتعث.. 5
اإ�سدار خطاب تعريف لغر�س ا�ستئجار �سكن.. 6
ميكن للمبتعث طلب خطاب "تعريف عام", وهو عبارة عن خطاب عام ميكن ال�ستفادة منه لالأمور العامة, . 7

وخ�سو�ســـا اأثناء التوا�سل مع املوؤ�س�سات التعليمية, علمًا باأنه ل يت�سمن الإ�سارة اإىل املخ�س�سات ال�سهرية 
ول يعترب �سمانًا ماليًا.
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اأهمية فرتة درا�ضة اللغة 
تعـــد فـــرتة درا�سة اللغة من اأهم الفرتات يف حياة املبتعث, وقد يبنى عليها جناحه اأو اإخفاقه يف احل�سول على 
الدرجـــة العلميـــة التي ابتعث مـــن اأجلها. واأهمية فرتة اللغـــة تاأتي من كونها حت�سل يف ظـــروف يكون فيها املبتعث 
بحاجـــة للتاأقلم مع احليـــاة اجلديدة, والتعود على ال�ستقاللية, ومعاناة الغرتاب. وبالإ�سافة اإىل ذلك, فاإن فرتة 
درا�سة اللغة هي فرتة تاأ�سي�س, وكلما كان الأ�سا�س قويًا كان ذلك اأدعى لنجاح املبتعث يف درا�سته الأكادميية, ومن 
املوؤ�سف اأن ينظر بع�س الطالب لفرتة درا�سة اللغة على اأنها فرتة راحة وا�سرتخاء قبل الدخول يف مرحلة الدرا�سة 

الأكادميية, وهوؤلء غالبًا ما يندمون على اإهمالهم واإ�ساعتهم فر�سة اإتقان اللغة يف وقت مبكر.

عوامل النجاح يف درا�ضة اللغة
تنظيـــم الوقـــت واأداء الواجبات والتمارين اليومية اأوًل باأول, والنتظام باحل�سور ملعهد اللغة, وعدم التغيب . 1

اأو التاأخر, والإعداد اجليد لالختبارات.
قـــراءة ال�سحـــف واملجالت والكتب القيمـــة, وترجمة الكلمات اجلديـــدة, ومعرفة ال�سيـــاق الذي ا�ستخدمت . 2

فيـــه, وي�ستح�سن اأن يلزم املبتعث نف�سه مبتابعة جريـــدة يومية – بالإ�سافة اإىل �سحيفة اجلامعة, ومتابعة ما 
ي�ستجد من اأحداث باللغة الإجنليزية. اإن متابعة جريدة يومية توؤدي اإىل التعرف على الكثري من امل�سطلحات 
امل�ستخدمة يف الإعالم, كما اأن قراءة ومتابعة اجلرائد واملجالت قد تخلق موا�سيع كثرية للتحدث مع الغري, 

مما ي�ساعد على الإملام باللغة.
ال�ستمـــاع لالإذاعة وم�ساهدة التلفاز يف اأوقات الفراغ, ونن�سح مبتابعـــة برامج يومية اأو اأ�سبوعية حمددة, . 3

 ,National Geographic اأو نا�سيونال جيوغرافيك ,Discovery خا�سة يف القنوات الوثائقية كقناة دي�سكفري
اأو هي�ستوري ت�سانيل History Channel, وغريها من القنوات التعليمية.

ال�ستفادة من املواقع التعليمية على الإنرتنت يف تعلم اللغة واكت�ساب مهاراتها املختلفة.. 4
ح�سور اللقاءات العلمية واملحا�سرات والندوات التي تنظمها اجلامعة اأو معهد اللغة, وال�سرتاك يف لقاءات . 5

املجموعـــات الطالبية املوجودة يف معهد اللغـــة اأو يف اجلامعة والتي يطلق عليها Group Study, وال�ستفادة 
من هذه اللقاءات يف تطوير مهارات ال�ستماع واملحادثة.

ال�ســـرتاك يف الأن�سطـــة املختلفـــة كالزيـــارات والرحـــالت واملنا�سبـــات الجتماعيـــة اأو الوطنيـــة وغريها, . 6
وال�ستفادة من هذه الأن�سطة لرفع م�ستوى املبتعث اللغوي, بالإ�سافة اإىل زيادة فهمك ملجتمع بلد البتعاث
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الحتفاظ مبفكرة �سغرية لت�سجيل الكلمات وامل�سطلحات اجلديدة مع الأمثلة, والبتعاد عن الرتجمة احلرفية . 7
للجملـــة, وفهم الكلمـــات يف �سياقها الذي ا�ستخدمت فيه, وا�ستخدام قامو�ـــس اإجنليزي/ اإجنليزي, ولي�س 
اإجنليزي /عربي, حيث اإن الأول يف�سر معاين الكلمات بلغة اإجنليزية مي�سرة, مما يزيد من ر�سيدك اللغوي

الرتكيـــز اأثنـــاء القراءة يف فرتة اللغة على املو�سوعات التي لهـــا عالقة بتخ�س�سك الدرا�سي, وميكن طلب . 8
امل�ساعـــدة من مدر�س مادة القراءة؛ ملعرفة املو�سوعات املنا�سبة. اإن امل�سكلة التي تواجه بع�س الطالب هي 
ال�سعف يف القراءة وا�ستيعاب املقروء, وذلك ب�سبب عدم تعود الكثري منا اأ�ساًل على القراءة بلغتنا العربية, 
فلذلـــك حـــاول اأن تخ�س�س وقتًا للقراءة املركزة, فمن الناحية العلمية ل ميكن اأن يزيد من مقدرة املبتعث 

على فهم لغة املحا�سرة والكتاب مثل القراءة املكثفة واملتخ�س�سة
واأخـــريًا, ل بد من اجلراأة يف تعلم اللغة, فكلما كان املبتعـــث جريئًا تعلم ب�سرعة,وعمومًا فاإن النا�س هناك . 9

ل ي�سخرون ممن يتعلم لغتهم, بل ي�سجعونه, واإن نطق بع�س الكلمات خطاأ فاإنهم ي�سححون له. )امل�سدر: 
كتاب "الدرا�سة يف اخلارج" للموؤلف د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن طالب(

اإر�ضادات ون�ضائح عامة:
كن خري �سفري لوطنك, وتذكر اأنك متثل دينا ذا قيم �سامية. �
الطالع على اأنظمة ولوائح البتعاث قبل ال�سفر. �
تعرف على اأنظمة بلد البتعاث واملدينة التي �ستدر�س بها؛ اإذ اإن معظم امل�ساكل واملخالفات والأخطاء التي يقع  �

فيها املبتعثون حتدث ب�سبب اجلهل وعدم معرفة الأنظمة والقوانني واللوائح.
الطالع على املوقع اللكرتوين للملحقية الثقافية يف بلد البتعاث لال�ستفادة من املعلومات املوجودة فيه. �
زيارة موقع النادي ال�سعودي يف البلد الذي �ستدر�س فيه وذلك لالطالع ومعرفة اأن�سطة النادي ولالإجابة عن  �

اأي اأ�سئلة لديك.
عند احلاجة ميكنك ال�ستعانة بال�سفارة اأو امللحقية الثقافية اأو نادي الطلبة ال�سعودي والبعد عن كل من يدعي  �

تقدمي اخلدمات من غري املرخ�س لهم.
املبتعث اإىل داخل اململكة مرتبط بالق�سم العلمي ولميكن ا�ستقبال اأي طلب له اإل من خالل الكلية. �
املبتعث اإىل خارج اململكة مرتبط ب�سكل تام بامللحقية, ولميكن ا�ستقبال اأي طلب اإل من خالل امللحقية. �
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معرفة متطلبات التخ�س�س الذي �ستدر�سه مثل متطلب اللغة )درجة معينه يف اختبار اللغة الأيلت�س اأو التوفل(  �
وهناك بع�س التخ�س�سات تتطلب موؤهال درا�سيا معينا.

اختيار اجلامعة املنا�سبة ونن�سح باأن تعتمد على نف�سك يف مرا�سلة اجلامعات واحل�سول على القبولت, واأل  �
يتم اختيار اجلامعة بناء على تواجد الأ�سدقاء اأو اأحاديث الطالب الآخرين.

ُيف�سل اأن تكون بداية ابتعاث درا�سة اللغة يف �سهر يناير؛ لكي ل تكون هناك فرتة انقطاع طويلة بني النتهاء من  �
اللغة والدرا�سة يف الربنامج الأكادميي.

اإذا كان م�ستـــوى املبتعـــث يف اللغة الإجنليزية يوؤهله لإجراء اختبار اللغـــة )اأيلت�س اأو توفل( فنن�سحه باإجراء  �
هذا الختبار قبل ال�سفر من اأجل اخت�سار فرتة درا�سة اللغة يف القبول اأو احل�سول على قبول مبا�سر للمرحلة 

الأكادميية مبا�سرة )يف حال ا�ستيفائه ل�سرط اللغة وال�سروط الأخرى اإن وجدت(.
يجب التاأكد من �سالحية تاأ�سرية الدرا�سة اأو املرافقني وجتديدها قبل انتهائها حتى ل يت�سبب ذلك يف اإلغاء  �

اإقامتك واإقامة مرافقيك وخروجكم من دولة البتعاث و�سعوبة عودتكم اإليها.
هنالـــك بع�ـــس القوانني التي يجب مراعاتها والتقيد بها فيما يخت�ـــس باملواد التي حتملها معك والتي قد يعد  �

وجـــود بع�سهـــا اأو اإحداها معك جرميـــة حتا�سب عليها قوانني دولـــة البتعاث, ومن ذلك اأي ن�ســـخ اأو اأقرا�س 
مدجمـــة )CD( لربامج حا�سوبية غري اأ�سلية, ويف حال وجود برجميات مرخ�سة )اأ�سلية( على املبتعث التاأكد 

من وجود الرتاخي�س والتخويل اخلا�س بها.
الوفاء باللتزامات الدرا�سية يف املوؤ�س�سة التعليمية وت�سجيل احلد الأدنى من الوحدات الدرا�سية يف كل ف�سل  �

الدرا�سي, واأداء ما يتطلبه ذلك من ح�سور واإكمال املهام والواجبات املطلوبة, والعمل اجلاد على اإنهاء املرحلة 
الدرا�سية يف املدة املحددة لها.

األ يحتوي هاتفك اجلوال وجميع مرافقيك اأية مقاطع تدعو اإىل العنف يف �ستى اأ�سكاله, اإذ قد يت�سبب يف منعك  �
من دخول البلد املبتعث اإليه.

ي�ســـرتط ال�سمان املايل ال�سادر من امللحقية حدا اأدنى للح�سور, ويف حال انخفا�س ن�سبة احل�سور عن ذلك  �
احلد يعد ال�سمان ملغيا, ويقوم املعهد اأو اجلامعة باإر�سال مالحظة لدائرة الهجرة يف بلد البتعاث للنظر يف 

و�سع املبتعث, ورمبا اإلغاء تاأ�سريته ومغادرة الدولة.
اللتزام بالتخ�س�س واملوؤ�س�سة التعليمية واملرحلة املحددة يف قرار البتعاث اأو اأي قرارات ر�سمية لحقة وعدم  �

تغيري اأي منها اإّل مبوافقة اجلامعة وذلك بالتن�سيق مع امللحقية الثقافية.
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�سادق الدعاء
لك اأخي املبتعث اأختي املبتعثة بالتوفيق والنجاح اأثناء البعثة والعودة 

�ساملا واأن ينفع اهلل بكم اأهلكم وجامعتكم ووطنكم املبارك
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عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة:
نحن على ثقة من حر�سكم ال�سديد على متثيل الوطن يف اخلارج بال�سورة امل�سرفة التي تليق به كمواطن للحرمني 
ال�سريفني, وقبلة للم�سلمني, ومهدًا للح�سارة الإ�سالمية والقيم العربية الأ�سيلة. وانطالقا من تقدير وزارة اخلارجية 
وتثمينهـــا لهذا الدور, ي�سرها اأن تكـــون دائما وممثليات خادم احلرمني ال�سريفني يف اخلـــارج عونا لكم. وا�ست�سعارا 
لواجـــب جميـــع ممثليات خادم احلرمني ال�سريفني جتـــاه املواطن ال�سعودي يف اخلـــارج, وحر�سها على ت�سهيل �سفره 
واإقامته, وحمايته واأ�سرته من اأية م�ساعب اأو م�سكالت اأو معوقات قد تعرت�سه ل قدر اهلل, وتوفريا جلهده ووقته وماله, 

فاإنه ي�سرها اأن تقدم له عددا من الإر�سادات الهامة التي تعينه وت�ساعده..

اأواًل: عند الرغبة يف ال�ضفر عليك التاأكد مما يلي:
�سريان �سالحية جواز �سفرك ملدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر وان يكون جميع اأفراد اأ�سرتك الذين ل يحملون جوازات . 1

منفردة م�سافني يف نف�س اجلواز ويكون �سفرهم برفقة �ساحب اجلواز ال�سادر با�سمه.
الحتفـــاظ برقم ال�سجل املدين لت�سهيل الرجـــوع اإليه عند احلاجة خا�سة يف حال مراجعة املمثلية ال�سعودية لأي . 2

غر�س كان.
هناك دول تطلب من قا�سدها احل�سول م�سبقًا على تاأ�سرية دخول من ممثلياتها يف اخلارج لذا عليك احل�سول . 3

على تلك التاأ�سريات قبل املغادرة وعند التقدم لإحدى املمثليات الأجنبية بطلب التاأ�سريات يجب مراعاة الدقة يف 
تعبئة جميع مناذج طلب التاأ�سريات وان تكون اإجاباتك على ال�ستف�سارات متطابقة مع ما هو مدون يف منوذج طلب 

التاأ�سرية, والتاأكد من اإن ي�سار اإىل عدد اإفراد عائلتك امل�سافني يف نف�س اجلواز يف التاأ�سرية ال�سادرة.
احلر�ـــس علـــى احل�سول على التاأ�سرية م�سبقًا من بعثة الدولة التي �ستق�سدها, ومراعاة ما تقت�سي به تعليمات . 4

التاأ�سريات للدول ذات التاأ�سريات اجلماعية مثل ) �سنغن ( والتي عند احل�سول عليها من دولة معينة فان الأنظمة 
تقت�سي بان تكون تلك الدولة هي حمطة الو�سول الأوىل.

احر�ـــس علـــى التعامل يف حجوزاتك اخلا�سة بال�سفر وال�سكن والتنقالت مع مكاتب مرخ�سة حتى ل تقع �سحية . 5
الن�سب والحتيال.

اإن بع�ـــس الدول متنـــع دخول الأغذية واملعلبات لذا جتنب حملها بداخل اأمتعتك, وللتعرف على قائمة املمنوعات . 6
والقيود يف الدولة اأو الدول التي �سيق�سدها عليك ال�ستف�سار عنها عن طريق ممثلياتها يف اململكة اأو البحث عنها 

يف �سبكة املعلومات الدولية.

اأول: دليل امل�سافر للمواطنني ال�سعوديني امل�سافرين يف اخلارج
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معرفـــة النظام املعمـــول به يف الدولة فيما يخ�س اإدخال النقد والقيود عليـــه واملجوهرات واملتعلقات ال�سخ�سية . 7
الثمينة, ومن الأف�سل عدم حمل مبالغ نقدية كبرية وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات الئتمان.

اإن رحالت ال�سيد ت�ستوجب معرفة اأنظمة ال�سيد يف الدول التي تق�سدها وما يتبع ذلك من احل�سول على رخ�سة . 8
لهذا الغر�س من �سلطات البلد امل�سيف.

اإن بع�س الدول ت�سرتط احل�سول على اذن م�سبق قبل ال�سروع يف اإجراءات ا�ستقدام الأيدي العاملة لذا احر�س . 9
على مراجعة املمثلية ال�سعودية يف البلد امل�سيف ملعرفة ذلك.

التاأكد من اأن جميع الربامج املحملة على احلا�سب ال�سخ�سي هي برامج اأ�سلية لأن حتميل برامج مقلدة يعر�س . 10
للعقوبة.

ثانيًا: عند الو�ضول اإىل الدولة التي ق�ضدتها يجب عليك:
تعبئـــة منـــاذج الدخول بكل دقة ومراعاة اأي�ســـا عند الإجابة على ا�ستف�سارات م�سوؤويل جـــوازات الدخول عن اأي . 1

معلومات والإجابة على قدر ال�سوؤال فقط.
احرتام اأنظمة وقوانني الدولة التي تق�سدها.. 2
الإف�ساح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�سول عن كل ما يوجد بداخل الأمتعة وتذكر بان بع�س الدول حتتم على . 3

القادم ت�سجيل ما لديه من جموهرات ونقود و�سيكات وغريها من املتعلقات ال�سخ�سية اإذا جتاوزت حدًا معينًا.
احر�ـــس على احل�سول عند ال�سرف على اإي�سال املبالغ التي يتم حتويلها اإىل عملة البلد لإبرازها عند املغادرة . 4

حتى ل تتعر�س جموهراتك ونقودك للم�سادرة وكذلك اإي�سالت �سراء املجوهرات والأ�سياء الثمينة.
ا�سطحابك ملبالغ نقدية كبرية قد يعر�سك � ل قدر اهلل � لحتمال ال�سرقة اأو فقدانها, باإمكانك ال�ستعا�سة من . 5

ذلك با�ستخدام الو�سائل البديلة مثل )البطاقات الئتمانية, ال�سيكات ال�سياحية(.
حافظ على جواز �سفرك فهو وثيقة خا�سة بك وكذاك تذاكر الطريان ومتعلقات ال�سخ�سية واحر�س على حفظها . 6

يف اأماكن اآمنة.
بادر بت�سجيل جواز �سفرك لدى املمثلية ال�سعودية يف البلد الذي تق�سده.. 7
ل ترهن جواز ال�سفر اأو الهوية الوطنية لدى اأي جهة من اجلهات مهما كان الأمر.. 8
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عنـــد الرغبة يف اإعطـــاء توكيل لفرد اأو موؤ�س�سة اأو حمامي يف اخلارج نن�سحـــك اأن يكون التوكيل قا�سرا على املو�سوع . 9
ذي �سلـــة واأن ل يكـــون توكيال عاما ويو�سح به رقم الق�سية ومو�سوعها وان ل يعطي الوكيل حق توكيل الغري اأو الدخول 
يف ت�سويـــة والت�سالح اأو التنازل واإبراء الذمة دون الرجوع للموكل واحل�سول منه على موافقة خطية م�سبقة وم�سدقة 

ر�سميا من اجلهات ذات الخت�سا�س حتى ل تقع �سحية ال�ستغالل.
اإن تعاونـــك يف تزويـــد املمثلية ال�سعوديـــة بعنوانك واأرقام هواتفك ي�سهل مهمة قيامها بالـــدور املطلوب منها يف تقدمي . 10

امل�ساعدة لك عند وقوع اأي حالت طوارئ ل �سمح اهلل يف البلد امل�سيف.
يف حالة وقوعك يف اأي م�سكلة اطلب الت�سال مب�سوؤول املمثلية ال�سعودية يف البلد امل�سيف.. 11

ثالثًا: يف حالة الرغبة يف االإقامة يف اخلارج الأي غر�س يجب عليك:
يجب عليك اإتباع الإجراءات القانونية للدولة امل�سيفة اخلا�سة فيها واختيار حمامي مرخ�س.. 1
احر�ـــس على جتديد رخ�س القيادة واأوراق الإقامة قبل تاريخ انتهائها, حتى ل تتعر�س امل�ساءلة القانونية ودفع غرامة . 2

ورمبا الإيقاف.
عدم ال�سماح لأجهزة الأمن بتفتي�س امل�سكن دون وجود اذن بالتفتي�س من وكيل النيابة املخت�س اأو املحكمة اأو ال�سلطات . 3

املخت�سة.
التزام ال�سمت عند التحقيق اأو ال�ستجواب ب�ساأن اأي ق�سية اأو اتهام اإذا مل يكن حا�سرا معك حمامي ويف تلك احلالة . 4

يجب عليك الإ�سرار على وجود حمامي يح�سر التحقيق اأو ال�ستجواب وال�ستفادة من الأنظمة والقوانني املنظمة لذلك.
يف حالـــة وجـــود طلب ا�ستدعاء من املحكمة يجب اللتزام باحل�ســـور امام املحكمة مع املحامي يف املوعد املحدد جتنبا . 5

ل�سدور حكم غيابي.
عدم الحتفاظ اأو حمل الأوراق الثبوتية اخلا�سة باأي �سخ�س اآخر اأيا كان, مبا فيهم الزوجة جتنبًا لتهمة حيازة اأوراق . 6

ثبوتية ل تخ�سك �سخ�سيا والتهام ب�سرقتها, واأهمية ت�سليم اجلوازات والأوراق الثبوتية ملرافقيك �سواء من عائلتك اأو 
م�ستخدميك اأو غريهم ما عدا الأبناء الق�سر.

يجب التنبيه يف حالة ا�سطحاب اخلدم اأو ال�سائقني امل�ستقدمني بعقد عمل يف اململكة اإىلاأنهم يخ�سعون لقانون الدول . 7
امل�سيفـــة والذي قد ي�سمح لهم بحيازة اأوراقهم الثبوتية وب�ساعـــات حمددة للعمل وفرتة اإجازة واحلرية يف اخلروج من 
عند خمدومهم متى �ساءوا بالإ�سافة اإىل اأن الراتب يجب اأن يتنا�سب مع الرواتب يف الدولة امل�سيفة واأن خمالفة ذلك 

يعر�س املخالف اإىل امل�ساءلة القانونية والدخول يف ق�سايا جنائية ومدنية.

اأول: دليل امل�سافر للمواطنني ال�سعوديني امل�سافرين يف اخلارج
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مراعـــاة اختالف الثقافات وجتنب بع�س الت�سرفات املاألوفة بالن�سبة للثقافة العربية والتي تكون غري ماألوفة يف . 8
الثقافات الأخرى, كتقبيل الأطفال الأجانب اأو ح�سنهم اأو احلديث معهم دون �سابق معرفة بهم اأو ا�ستخدام اآلة 

الت�سوير اأو اجلوال لت�سوير بع�س الأ�سخا�س دون موافقتهم.
جتنب حمادثة الأطفال اأو من هم ب�سن املراهقة على �سبكة النرتنت.. 9

جتنب التعامل بق�سوة مع اأبنائك اأو تقبيلهم على ال�سفاه يف الأماكن العامة جتنبا لرفع ق�سايا �سدك بتهمة اإ�ساءة . 10
املعاملة ورمبا تعري�س العائلة لفقدان حق ح�سانة الطفل.

اإن اأي خالف عائلي ي�سل اإىل �سلطات الأمن يعاقب املت�سبب فيه باحلق العام حتى ولو تنازل الطرف الآخر عن . 11
الق�سية لذا احر�س على ح�سر اخلالفات العائلية داخل اإطار العائلة.

يجب على الطلبة – باالإ�ضافة اإىل ما �ضبق – مراعاة االآتي:
احـــرتام جميع الأنظمة يف الدولة امل�سيفـــة وخا�سة نظام اجلامعة من حيث اللتزام بال�ساعات املحددة للدرا�سة . 1

التي تفر�سها اجلهة العلمية وعدم النتقال من جامعة اإىل اأخرى اإل بعد اخذ املوافقة على ذلك.
التفرغ التام للدرا�سة وعدم النخراط يف اأي ن�ساط قد يوؤثر على التح�سيل العلمي.. 2
ال�ستعانة يف جميع الأمور باملمثلية ال�سعودية وامللحقية الثقافية اأو نادي الطلبة ال�سعودي والبعد عن كل من يدعي . 3

تقدمي اخلدمات من غري املرخ�س له
احرتام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى واخل�سو�سيات والعادات والتقاليد لكل جمتمع.. 4

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة:
اإن �سفـــارة بلـــدك عليها واجـــب خدمتك فعليك التوا�سل معهـــا ويف حالة حدوث اأي م�سكلـــة ل �سمح اهلل ل ترتدد 
بالت�سال بها واإبالغها بالواقعة يف حينه حتى تتمكن ال�سفارة من القيام بواجبها جتاهك والتدخل امل�ساعدة يف حل 
امل�سكلـــة اإذ اأن ذلـــك قد يـــودي اإىل اإنهائها يف مهدها قبل تفاقمها وح�سول اأي تداعيـــات اأخرى قد يرتتب عليها دفع 

غرامات اأو الإيقاف.
وختامًا ندعو اهلل عز وجل اأن يحفظكم يف حلكم وترحالكم )امل�سدر وزارة اخلارجية ال�سعودية(
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 املادة االأوىل
يهدف الإبتعاث والتدريب اإىل تاأهيل من�سوبي اجلامعات علميا للح�سول على درجة علمية, اأو تطوير مهاراتهم 

اأكادمييا, و اإداريًا وفنيًا عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�سيه م�سلحة اجلامعة.

املادة الثانية:جلنة االبتعاث والتدريب
ين�ســـاأ يف اجلامعـــة جلنة دائمة لالبتعاث والتدريـــب يكونها جمل�س اجلامعة برئا�سة وكيـــل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي وترفع تو�سياتها اإىل املجل�س بعد اعتمادها من مدير اجلامعة.

املادة الثالثة
تخت�س جلنة الإبتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق ب�سوؤون البتعاث والتدريب ولها على الأخ�س ما ياأتي:

اقرتاح ال�سيا�سة العامة لالبتعاث والتدريب.. 1
اقـــرتاح اخلطـــة ال�سنويـــة لبتعـــاث وتدريب من�سوبـــي اجلامعة بعد التن�سيـــق مع اجلهـــات ذات العالقة يف . 2

اجلامعة.
النظـــر يف تو�سية جمال�س الكليات واملعاهد وما يف حكمهما بابتعاث املعيدين واملحا�سرين, والتن�سيق فيما . 3

بينها والتو�سية مبا تراه منا�سبا يف �سوء اخلطة ال�سنوية لالبتعاث مع مراعاة ما ياأتي:
عـــدد اأع�ســـاء هيئـــة التدري�س ال�سعوديـــني ون�سبتهـــم لإجمايل اأع�ســـاء هيئة التدري�ـــس يف الق�سم, أ. 

وتخ�س�ساتهم الدقيقة, واأعبائهم التدري�سية.
عدد املحا�سرين واملعيدين يف الق�سم.ب. 
عدد املبتعثني من الق�سم, واملتوقع عودتهم, وتخ�س�ساتهم الدقيقة.ج. 

التو�سية بابتعاث من�سوبي اجلامعة من الإداريني والفنيني وغريهم وفقا للخطة املعتمدة يف اجلامعة.. 4
التو�سيـــة بتمديد اأو اإنهاء البتعـــاث اأو التدريب بناء على اقرتاح جمال�س الكليـــات واملعاهد واجلهات ذات . 5

العالقة.
التو�سية بتدريب من�سوبي اجلامعة.. 6

1
2
3

ثانيا: لئحة التدريب والبتعاث ملن�سوبي اجلامعات
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متابعـــة اأو�ساع املبتعثني واملتدربني بالتن�سيق مع الأق�ســـام العلمية اأو اجلهة التابع اإليها املبتعث اأو املتدرب, . 7
على اأن ترفع ملجل�س اجلامعة تقريرا عن املبتعث املتعرث يف درا�سته بعد م�سي ن�سف املدة.

اإعـــداد تقرير �سنوي مف�سل عن و�سع البتعاث والتدريب على م�ستـــوى الكليات والأق�سام والإدارات ورفعه . 8
اإىل جمل�س اجلامعة.

املادة الرابعة: ابتعاث املعيدين واملحا�ضرين
يكون الإبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو الآتي:

للماج�ستري فقط.. 1
للدكتوراه فقط.. 2
للماج�ستري والدكتوراه معًا مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )7( من املادة الثالثة.. 3
للزمالة يف التخ�س�سات الطبية.. 4

�ضروط االبتعاث: املادة اخلام�ضة 
ي�سرتط لبتعاث املعيد اأو املحا�سر يف الداخل واخلارج ماياأتي:

اأن يكون �سعودي اجلن�سية.. 1
اأن يكون حا�سال على قبول من جامعة معرتف بها اأكادمييا.. 2
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها.. 3
األ يتجاوز عمر املبتعث )30( عاما للمعيد و )35( عاما للمحا�سر وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من هذا ال�سرط.. 4
اأن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على الأقل.. 5

3
4

5
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مدة االبتعاث: املادة ال�ضاد�ضة
يتم الإبتعاث لداخل اململكة وخارجها بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية اأو املعهد 
وما يف حكمهما وجلنة البتعاث والتدريب ويت�سمن القرار حتديد الدرجة العلمية التي يوفد املبتعث للح�سول عليها, 

والتخ�س�س العام, والدقيق, ومدة ا لبتعاث وفقًا لأحكام املادة ال�سابعة, واجلامعة التي �سيدر�س بها.

املادة ال�ضابعة: 
تكون مدة الإبتعاث على النحو الآتي:

�سنة لدرا�سة اللغة ويجوز ملجل�س اجلامعة اأن يجعلها �سنتني اإذا تطلب الأمر ذلك.. 1
�سنتان للماج�ستري.. 2
ثالث �سنوات للدكتوراه اأو ما يعادلها يف كل التخ�س�سات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�سته وفقًا لنظام البلد . 3

الذي يدر�س فيه املبتعث.

املادة الثامنة 
يتـــم �سفـــر املبتعث اإىل مقر درا�سته بعد �ســـدور القرار التنفيذي لبتعاثه, ويلغى القـــرار اإذا مل ي�سل اإىل مقر 

درا�سته بعد م�سي ثالثة اأ�سهر من التاريخ املحدد يف القرار.

املادة التا�ضعة 
يبداأ ال�سرف على املبتعث من تاريخ و�سوله اإىل مقر بعثته على األ تزيد املدة بني تاريخ و�سوله وبداية درا�سته 

عن �سهر واحد.

ثانيا: لئحة التدريب والبتعاث ملن�سوبي اجلامعات

6
7

8
9
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املادة العا�ضرة: التمديد
يجـــوز ملجل�س اجلامعـــة متديد فرتة البتعـــاث الأ�سلية يف الداخل واخلـــارج �سنة واحـــدة للماج�ستري, و�سنتني 
للدكتـــوراه والزمـــالت الطبية, بناء على اقـــرتاح امل�سرف على درا�سة الطالب وتو�سية جمل�ســـي الق�سم والكلية, اأو 
املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب, كما يجوز ملجل�س اجلامعة بناء على اقرتاح امل�سرف على درا�سة 
الطالـــب وتو�سية جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهمـــا, وجلنة البتعاث والتدريب اإ�سافة �سنة اأخرى 
حـــدا اأق�سى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعـــة لذلك. وبالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم اأن يوؤيد راأي امل�سرف 

على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف.

املادة احلادية ع�ضرة: تغيري التخ�ض�س
ل يجـــوز للمبتعث تغيري تخ�س�سه العـــام اأو الدقيق الذي اأبتعث من اأجله اإل مبوافقة جمل�س اجلامعة بناء على 

تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب.
ويف حال تغيري التخ�س�س قبل �سدور املوافقة, توقف جميع خم�س�سات املبتعث, وينظر يف اإنهاء بعثته.

املادة الثانية ع�ضرة
ل يجوز للمبتعث اأن ينتقل من جامعة اإىل اأخرى, اأو من بلد اإىل اآخر اإل بعد موافقة جمل�س اجلامعة املبنية على 
تو�سيـــة جمل�ســـي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, اأو اجلهة التابع لها املبتعث, وجلنة البتعاث والتدريب, 

وتاأييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج.

املادة الثالثة ع�ضرة: امل�ضتحقات املادية
ي�ســـرف للمبتعث اإىل اخلارج امل�ستحقات املالية التي ت�ســـرف ملوظفي الدولة املبتعثني للخارج, ويعامل حمرم 

املبتعثة )غري املبتعث( معاملة زوجة املبتعث يف اأحكام البتعاث.

10

11

12
13



املادة الرابعة ع�ضرة
ي�ســـرف للمبتعـــث اإىل اخلارج احلا�سل على منحة درا�سية من جهة اأخرى, ن�سف مرتبه من اجلهة التي يعمل 
لديهـــا, واإذا نق�ست خم�س�سات املنحة, اأو الزمالة عن املخ�س�سات واملزايا املقررة لغريه من املبتعثني في�سرف 

له الفرق.

املادة اخلام�ضة ع�ضرة: الرحالت العلمية
يجـــوز للمبتعـــث اإىل اخلارج القيام برحلـــة علمية اأثناء اإعـــداد الر�سالة وملرة واحدة خـــالل املرحلة الدرا�سية 

الواحدة اإىل اململكة اأو غريها خارج مقر البعثة وفقًا لل�سوابط الآتية:
اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.. 1
تاأييد امللحق الثقايف.. 2
موافقة جمل�س الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.. 3
األ تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حدًا اأق�سى.. 4
اإذا كانت الرحلة العلمية اإىل اململكة فعلى املبتعث اأن يبا�سر اأبحاثه حتت اإ�سراف الق�سم التابع له ويقوم الق�سم . 5

باإعداد تقرير واف عن الرحلة.
اإذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثةاىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة اإىل امللحق الثقايف من . 6

قبل امل�سرف على درا�سة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع لها املبتعث ب�سورة منه.

املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة: تذاكر ال�ضفر
ت�سرف للمبتعث للخارج تذكرة �سفر بالطائرة بالدرجة ال�سياحية على النحو الآتي:

املبتعث الأعزب اأو املتزوج الذي ل ترافقه اأ�سرته:. 1
تذكرة �سفر وحيدة الجتاه من اململكة اإىل مقر درا�سته لاللتحاق بالبعثة.أ. 
تذكـــرة �سفـــر ذهابًا واإيابًا مـــن مقر درا�ستـــه اإىل اململكة بعد م�ســـي �سنة درا�سية لق�ســـاء اإجازته ب. 

ال�سنوية.

ثانيا: لئحة التدريب والبتعاث ملن�سوبي اجلامعات
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تذكرة �سفر ذهابًا واإيابًا من مقر درا�سته للقيام بالرحلة العلمية.ج. 
تذكـــرة �سفـــر ذهابـــًا واإيابًا داخل الدولة مقـــر البعثة وملرة واحـــدة للقيام باإجراء الأبحـــاث اأو اأداء د. 

الختبارات ب�سرط اأن تزيد امل�سافة عن )100( مائة كم.
تذكـــرة �سفـــر ذهابًا واإيابًا من مقر درا�سته اإىل اململكـــة يف حال وفاة اأحد والدي املبتعث اأو زوجه اأو ه. 

اأحد اأولده.
تذكرة �سفر وحيدة الجتاه من مقر درا�سته اإىل اململكة بعد. التخرج اأو اإنهاء البعثة.و. 

املبتعث املتزوج الذي ترافقه اأ�سرته:. 2
ي�ستحق املبتعث وزوجه واأولده الق�سر مهما كان عددهم وبناته غري املتزوجات, ووالدته اإذا كان يعولها 
�سرعا ورافقته اإىل مقر درا�سته, التذاكر امل�سار اإليها يف "اأ, ب, ج, هـ, و" من الفقرة )1( من هذه املادة.

املادة ال�ضابعة ع�ضرة
ي�ســـرف للمبتعـــث تذكرة �سفـــر ذهابًا واإيابًا ملـــرة واحدة حل�سور املوؤمتـــرات, والندوات العلميـــة, اأو الدورات 

الق�سرية وذلك خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة وفق ال�سوابط ا لآتية:
اأن يكون للموؤمتر, اأو الدورة عالقة مبا�سرة بتخ�س�سه اأو مو�سوع بحثه.. 1
موافقة جلنة البتعاث والتدريب يف اجلامعة بناء على تو�سية امل�سرف على درا�سة الطالب وتاأييد امللحق الثقايف . 2

بالن�سبة لالبتعاث للخارج.

املادة الثامنة ع�ضرة: االبتعاث للداخل
يكون البتعاث للداخل يف احلالت الآتية:

من موؤ�س�سة تعليمية اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى يف مكانني خمتلفني.. 1
من موؤ�س�سة تعليمية اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى يف املدينة نف�سها.. 2
من فرع اإىل فرع داخل املوؤ�س�سة التعليمية الواحدة ولكن يف مقرين خمتلفني.. 3
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املادة التا�ضعة ع�ضرة
يكلـــف املعيـــد اأو املحا�سر املبتعث للدرا�سات العليـــا يف الداخل باأعمال اإداريـــة اأو تدري�سية منا�سبة لتخ�س�سه 

الدرا�سي على األ يوؤثر ذلك على حت�سيله العلمي وفقًا ملا يقرره جمل�س الق�سم املبتعث اإليه.

املادة الع�ضرون
يجـــوز للمبتعـــث القيام برحلة علمية اأثناء اإعداد الر�سالة وملرة واحدة خـــالل املرحلة الدرا�سية الواحدة خارج 

مقر الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة اأو خارجها وفقاأ لل�سوابط الآتية:
اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.. 1
موافقة جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, وجلنة البتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.. 2
األ تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حدًا اأق�سى.. 3

املادة احلادية والع�ضرون
يتقا�سى املبتعث للداخل راتبه كامال وبدل النتقال امل�ستحق له �سهريا.

املادة الثانية والع�ضرون
ي�ســـرف للمبتعـــث اإىل موؤ�س�ســـة تعليمية يف مدينة اأخرى بـــدل ترحيل يعادل راتب �سهـــر اإذا كانت امل�سافة بني 

املدينتني متاثل امل�سافة املقررة ل�سرف النتداب.

ثانيا: لئحة التدريب والبتعاث ملن�سوبي اجلامعات
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املادة الثالثة والع�ضرون
ي�ســـرف للمبتعث, ولزوجـــه, واأولده الق�سر وبناته غـــري املتزوجات, ولوالدته التي يعولهـــا �سرعا تذاكر �سفر 

بالطائرة على النحو الآتي:
تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية وحيدة الجتاه من مقر عمله اإىل مقر درا�سته.. 1
تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية يف نهاية كل عام درا�سي ذهابًا واإيابًا من مقر درا�سته اإىل مقر عمله.. 2
اإذا تعذر ال�سفر بالنقل اجلوي بني مقر عمله اإىل مقر درا�سته فيعو�س تعوي�سا يعادل قيمة ال�سفر بو�سائل النقل . 3

العامة.

املادة الرابعة والع�ضرون
ي�ســـرف للمبتعث �سنويا بـــدل كتب ومراجع يعادل راتب �سهر واحد على اأن يقت�سر �سرفه على املدة الأ�سا�سية 

لالإبتعاث دون التمديد.

املادة اخلام�ضة والع�ضرون
ي�ســـرف للمبتعـــث وملرة واحدة بدل طباعة وجتليد الر�سالة لدرجـــة املاج�ستري مبلغ قدره )3000( ثالثة اآلف 

ريال, ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره )4000( اأربعة اآلف ريال.

املادة ال�ضاد�ضة والع�ضرون
يعامـــل املعيد اأو املحا�سر الذي يلتحـــق باأحد برامج الدرا�سات العليا داخل املوؤ�س�سة التعليمية الواحدة يف املقر 

نف�سه, معاملة املبتعث داخليا.

املادة ال�ضابعة والع�ضرون: اإيقاف املخ�ض�ضات واإنهاء 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�س اجلامعة.
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املادة الثامنة والع�ضرون
يجوز ملجل�س اجلامعة اأن ينهي بعثة املبتعث بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية, اأو املعهد وما يف حكمهما, 

وجلنة البتعاث والتدريب يف احلالت الآتية:
عدم قدرته على موا�سلة الدرا�سة وفقًا للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.. 1
طلبه اإنهاء البعثة والعودة اإىل ا ململكة.. 2
اإذا خالف الأنظمة اأو التعليمات اأو امتنع عن تنفيذها.. 3
اإذا مل يح�سل على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة.. 4
اإذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول.. 5

املادة التا�ضعة والع�ضرون
ل يجـــوز للمبتعـــث يف الداخـــل اأو اخلارج الذي يرغب يف اإنهاء ابتعاثه قبل احل�ســـول على املوؤهل املطلوب ترك 
مقر درا�سته قبل موافقة جمل�س اجلامعة. ويف حال عودة املبتعث قبل موافقة جمل�س اجلامعة يطبق ب�ساأنه ما ورد 

يف اإحدى الفقرتني )1 اأو 2( من املادة الثالثني من هذه الالئحة.

املادة الثالثون
يف حـــال موافقة جمل�ـــس اجلامعة على اإنهاء بعثة املبتعث وفقـــًا لأحكام املادة الثامنـــة والع�سرين فللمجل�س ما 

ياأتي:
اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ل تتجاوز ال�سنة من تاريخ اإنهاء ابتعاثه.. 1
اأو اإحالته اإىل وظيفة اإدارية اإذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.. 2
اأو اإبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ل�ستئنافه درا�سته العليا على اأن ل تتجاوز تلك املدة ال�سنتني. ويف . 3

حال جتاوزه لها يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني. )1 اأو 2( من هذه املادة.

ثانيا: لئحة التدريب والبتعاث ملن�سوبي اجلامعات
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املادة احلادية والثالثون
يطبق يف الإحلاق بالبعثة بالن�سبة للزوجات والأبناء املرافقني للمبتعث التعليمات الواردة يف القرارات واللوائح 

املنظمة لذلك.

املــادة الثانيــة والثالثــون: اإبتعــاث وتدريــب من�ضوبــي اجلامعة من غــري اأع�ضاء هيئــة التدري�س 
واملحا�ضرين واملعيدين

ي�سرتط فيمن يبتعث من املوظفني للح�سول على درجة علمية الآتي.
اأن يكون �سعودي اجلن�سية.. 1
األ يتجاوز عمره )40( عاما وملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من هذا ال�سرط.. 2
األ يقل تقديره العام يف ال�سهادة اجلامعية اأو املعادلة لها عن تقدير "جيد ".. 3
اأن يكون قد اأم�سى يف خدمة اجلامعة مدة ل تقل عن �سنتني من تاريخ تعيينه, وي�ستثنى من ذلك الأطباء الذين . 4

يجوز ابتعاثهم بعد اإكمال �سنة من تاريخ تعيينهم.
اأن تكون هناك عالقة مبا�سرة بني التخ�س�س الذي �سوف يبتعث اإليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.. 5
األ يقل تقومي الأداء الوظيفي لل�سنتني الأخريتني عن تقدير "جيد جدا".. 6
اأن يكون حا�سال على قبول من موؤ�س�سة علمية معرتف بها علميا.. 7
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها.. 8

املادة الثالثة والثالثون
مع مراعاة ما ورد يف املواد )32, 36( تطبق الأحكام الواردة يف ابتعاث املحا�سرين واملعيدين على ابتعاث بقية 

من�سوبي اجلامعة.
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املادة الرابعة والثالثون
ل يجـــوز للمبتعث اأن يلتحـــق بربناجمني للدرا�سات العليا يف وقت واحد, ويجـــوز ملجل�س اجلامعة ال�ستثناء من 

ذلك.

املادة اخلام�ضة والثالثون
ي�سرتط فيمن يبتعث للتدريب ما ياأتي:

اأن يكون �سعودي اجلن�سية.. 1
اأن يكون قد اأم�سى يف خدمة اجلامعة مدة ل تقل عن �سنتني من تاريخ تعيينه, وي�ستثنى من ذلك الأطباء الذين . 2

يجوز ابتعاثهم للتدريب بعد اإكمال �سنة من تاريخ تعيينهم.
اأن تكون هناك عالقة مبا�سرة بني التخ�س�س الذي �سوف يبتعث اإليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.. 3
األ يقل تقومي الأداء الوظيفي لل�سنتني الأخريتني عن تقدير "جيد جدا".. 4
اأن يكون حا�سال على قبول من موؤ�س�سة تدريبية معرتف بها.. 5
اأن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب.. 6
اأن يهدف الربنامج اإىل اإك�ساب املتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل احلايل اأو امل�ستقبلي.. 7
اأن يكون الرت�سيح للتدريب من اجلهة التابع لها املر�سح مع حتديد نوعية الربنامج والعمل الذي يعد للقيام به . 8

بعد النتهاء من الربنامج.
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرمًا لها طيلة مدة ابتعاثها.. 9

املادة ال�ضاد�ضة والثالثون
يتـــم البتعاث والتدريب بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�سية اجلهة التي يتبعها املوظف وجلنة البتعاث 
والتدريـــب ويت�سمـــن قـــرار البتعاث الدرجة العلميـــة التي يبتعث املوظـــف للح�سول عليهـــا, والتخ�س�س الدقيق, 

والعام, ومدة الدرا�سة, واملوؤ�س�سة العلمية التي تتم الدرا�سة بها.

ثانيا: لئحة التدريب والبتعاث ملن�سوبي اجلامعات
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املادة ال�ضابعة والثالثون
ي�ســـرف ملن�سوبي اجلامعـــة الإداريني والفنيـــني املبتعثني للتدريب املميـــزات املالية التي ت�ســـرف لغريهم من 

موظفي الدولة املدنيني.

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

املادة التا�ضعة والثالثون
كل ما مل يرد فيه ن�س خا�س يف هذه الالئحة تطبق ب�ساأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة يف اململكة.

املادة االأربعون
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ �سدورها وتلغي كل ما يتعار�س معها من اأحكام وملجل�س اجلامعة معاجلة 
و�سع املبتعثني القائمني على راأ�س البعثة وقت �سدور هذه الالئحة ممن جتاوزوا املدة املحددة لالبتعاث املن�سو�س 

عليها يف هذه الالئحة.

املادة احلادية واالأربعون
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري مواد هذه الالئحة.
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هل يلزم املتقدم لالبتعاث لدرا�ضة اللغة احل�ضول على قبول اأكادميي ماج�ضتري اأو دكتوراه؟
الإجراءات تلزم توّفر قبول لغة وقبول اأكادميي )ماج�ستري( للمعيدين, )ودكتوراه( للمحا�سرين مو�سًحا به 
الدرجة املطلوب البتعاث اإليها والتخ�س�س وتاريخ بداية الدرا�سة ومدتها, ولكن ميكن الكتفاء بقبول اللغة ب�سرط 

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

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

الت�سنيفات العاملية للجامعات وغريها من املعلومات املتعلقة بالبتعاث.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأوىل : اختالف الدول. 

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

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