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الواليات  يف  بوا�سنطن  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ل�سفارة  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  ي�ســــــر 

املتحدة االأمريكية اأن تقدم »دليل املبتعث ال�سعودي للدرا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية« بطبعته 

يلقى  كما  االأمريكية  املتحدة  الواليات  عن  وبيانات  معلومات  على  يحتوي  الذي  املنقحة  اجلديدة 

الدار�ض  يعني  مرجعًا  وليكون  فيها  للدرا�سة  بالقادمني  اخلا�سة  والتعليمات  االأنظمة  على  ال�سوء 

على االإحاطة بلوائح واأنظمة االإبتعاث التي حتكم ال�سوؤون الدرا�سية واملالية و�سبل التعاون التي قد 

يحتاجها الطالب يف حياته العامة والدرا�سية وي�ستمل الدليل اأي�سًا على جمموعة من االإر�سادات التي 

تهم كافة املبتعثني خا�سة امل�ستجدين منهم مبا فيهم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض.

ويتيح  اجنازه  من  الهدف  يحقق  ومبا�رش  مب�سط  باأ�سلوب  الدليل  يكون  اأن  امللحقية  راأت  وقد 

من  الكثري  على  واالإجابة  عنها  يبحث  التي  املعلومات  على  احل�سول  باأمريكا  ال�سعودي  للدار�ض 

يتم  واأن  االأمريكية,  املتحدة  الواليات  واأثناء درا�ستهم يف  قبل  الطالب  تواجه  التي  االإ�ستف�سارات 

ذلك على حمورين اأ�سا�سيني : اأحدهما هذه املطبوعة, واالأخرى با�ستخدام التقنية احلديثة التي تتيح 

عر�ض هذا الدليل على موقع امللحقية يف �سبكة االنرتنت 0

وانــــــه يف الوقت الذي اأقدم فيه هذا الدليل اىل كافة املهتمني باأمور االإبتعاث اليفوتني اإال اأن 

اأثني على كل من �ساهم يف اإعداده واإخراجه, متطلعًا اىل كل من يغني هذا اجلهد باالأفكار واالآراء 

واالإ�سافات يف طبعاته الالحقة.

ن�ساأل الله تعاىل اأن ينفع بهذا العمل ويوفق اجلميع اىل حتقيق االأهداف املرجوة ويعني املبتعثني 

الله ب�سالم  اآمالهم وتطلعات جمتمعهم واأن يعيدهم ان �ساء  ال�سعوديني على حتقيق  وكافة الطالب 

لبالدنا العزيزة مزودين بالعلم واملعرفة.

والله املوفــــــــــــق،

امللحـــــــــق الثقـــايف ال�شعــــودي 

بالوليــــــــــات املتحدة الأمريكيـة

د. حممــــــد بن عبدالله العي�شى

بسم اهلل الرحمن الرحيــــم

املقدمـــــــــــــــــــة

FOREWORD
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الفصل األول

معلومات واإر�سادات عامة عن الوليات املتحدة الأمريكية

 General Information  اأوًل : معلومات عامة

Geographic Location 1ـ  املوقع

  9,842,696 قدرها  م�ساحة  على  ال�سمالية  اأمريكا  قارة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  تقع 

كيلو مرت مربع وحتدها �سماال كندا و�رشقا املحيط االأطل�سي وغربا املحيط الهادي وجنوبا املك�سيك 

وخليجها.

Climate 2ـ  املناخ

تتعدد �سور املناخ يف الواليات املتحدة االأمريكية نتيجة الإت�ساع امل�ساحة واإمتدادها على دوائر 

القاري واالإ�ستوائي  اأخرى فمنها  اإىل  فاإنها تتميز باإختالف املناخ من منطقة  عر�ض خمتلفة ولهذا 

واملعتدل والقطبي ) البارد (

 Population 3ـ  ال�شكان

يبلغ عدد �سكان الواليات املتحدة )وفقا لالإح�ساءات ال�سكانية لعام 2007( 301.621.157  

ن�سمة, ويتكون من اأعراق واأجنا�ض خمتلفة, وهوؤالء ال�سكان يتوزعون وفقا للمناطق االأمريكية 

املتعارف عليها على النحو التايل :

الن�سبة عدد ال�سكان  املناطق 

 ٪18.2  54.680626  Northeast  ال�سمال ال�رشقي

٪22.01  66.883.795  Midwest الو�سـط الغربي

 36.04  110.754.786  South  اجلنـــــــــــوب

٪23.03  70.096.950     West الغــــــــــــرب

٪100  301.621.157 املجموع 

وهم موزعون على الواليات االأمريكية وتزداد كثافتهم يف املدن الكربى واملناطق احل�رشية 

واجلدول التايل يو�سح اأكرب املدن االأمريكية والكثافة ال�سكانية فيها :
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Religions 4ـ  الأديــــــان

وذلك  العامل  اأنحاء  يف  ال�سائدة  والعقائد  الديانات  معظم  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  تتمثل 

ب�سبب الهجرة ال�سنوية من خمتلف �سعوب االأر�ض اإلــــــى هذه البالد وي�سل عدد امل�سلمني فيها اإىل 

نحو ثمانية ماليني م�سلم وت�سري االإح�ساءات اإىل ن�سب هذه الديانات بالن�سبة لل�سكان كما يلي :

Protestant  ٪ 61ـ  بروت�ستانت

Roman Catholic  ٪ 25 ـ  الرومان الكاثوليك

Jewish  ٪ 2 ـ  اليهود

Other  ٪ 12  ـ  اأديان اأخرى

Washington D.C 5ـ  العا�شمة: وا�شنطن دي �شي

مقتطعة من واليتي  منطقة  District of Columbia  وهي  مقاطعة كولومبيا  تقع يف  وهي 

ماريالند وفرجينيا تقع على م�ساحة 177 كيلو مرت مربع ويبلغ تعداد �سكانها وفقا لالإح�ساء ال�سكاين 

لعام 2007 نحو 588.292ن�سمة .

Currency  6ـ  العملة

الدوالر االأمريكي وهو يعادل 3.75 رياال �سعوديا وفقا لل�سعر الر�سمي لل�رشف يف عمليات 

البيع وال�رشاء.

 Official Language  7ـ  اللغة الر�شمية

اللغة االإجنليزية هي اللغة الر�سمية وهناك اأقلية تتكلم االأ�سبانية.

التعـداد ال�سكـانـياإ�ســــــم املدينـــــــة

نيويــورك

لو�ض اأجنلو�ض

�سيكاغو

هيو�سنت

فيالديلفيا

فينيك�ض

�سان اأنطونيو

�سان دييجو

داال�ض

�سان جوزيه

New York ) NY (

Los Angeles ) CA (

Chicago ) IL (

Houston ) TX (

Philadelphia ) PA (

Phoenix ) AZ (

San Antonio ) TX (

San Diego ) CA (

Dallas ) TX (
San Jose ) CA (

8.203.298 ن�سمة

3.944.951 ن�سمة

2.869.121 ن�سمة

2.069.690 ن�سمة

1.479.339 ن�سمة

1.530.996 ن�سمة

1.316.277 ن�سمة

1.306.211 ن�سمة

1.237.992 ن�سمة

916.842 ن�سمة
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States 8ـ  اأ�شماء الوليات الأمريكية

District of Columbia  تتكون اأمريكا من )50( والية باالإ�سافة اإىل مقاطعة كولومبيا

)وا�سنطن العا�سمة Washington D.C (  وهذه الواليات كما يلي :

اإ�سم الولية الرمزمم اإ�سم الوليةالرمز

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49
50

AL

AK

AZ

AR

CA

CO

CT
DE

FL

GA

HI

ID

IL

IN

IA

KS

KY

LA

ME

MD

MA

MI
MN

MS
MO

MT

NE

NV

NH

NJ

NM

NY
NC

ND

OH

OK

OR

PA

RI

SC

SD

TN

TX

UT

VT

VA

WA
WV

WI
WY

األباما

اأال�سكا

اأريزونا

اأركان�ساه

كاليفورنيا

كلورادو

كنيتكت

دالوير

فلوريدا

جورجيا

هاواي

اأيداهو

اإلينوي

اإنديانا

اآيوا

كان�سا�ض

كنتاكي

لويزيانا

مني

ماريالند

ما�سا�سيو�ست�ض

مت�سيجان

مين�سوتا

م�سي�سيبي

ميزوري

مونتانا

نربا�سكا

نيفادا

نيو هام�سري

نيو جري�سي

نيو مك�سيكو

نيويورك

كارولينا ال�سمالية

داكوتا ال�سمالية

اأوهايو 

اأوكالهوما

اأوريجون

بن�سلفانيا

رود اأيالند

كارولينا اجلنوبية

داكوتا اجلنوبية

تني�سي

تك�سا�ض

يوتا

فريمونت

فريجينيا

وا�سنطن

فرجينيا الغربية

و�سكن�سن

وايومنج

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut
Delaware
Florida

Georgia
Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa
Kansas

Kentucky

Louisiana

Main
Maryland

Massachusetts

Michigan
Minnesota

Mississippi
Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota
Ohio

Oklahoma

Oregon
Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington
West Virginia

Wisconsin
Wyoming



14

Time Zones  9ـ  فروق التوقيت بني الوليات الأمريكية

اإليها الواليات  يختلف التوقيت من والية اإىل اأخرى وفقا للمناطق الزمنية االأربع التي تنق�سم 

املتحدة االأمريكية وحتت�سب فروق التوقيت بني هذه الواليات وبع�سها اإعتمادا على قربها اأو بعدها 

للتوقيت,  مناطق  اأربعة  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  يوجد  االأ�سا�ض  هذا  وعلى  املناطق  هذه  من 

وهي: 

Pacific Zone   توقيت املنطقة الغربية  •
Mountain Zone  توقيت املنطقة اجلبلية  •
Central Zone  توقيت املنطقة الو�سطى  •
Eastern Zone  توقيت املنطقة ال�رشقية  •

واخلريطة التالية حتدد توزيع املواقع للواليات داخل هذه املناطق والفروق الزمنية بينها وفقا 

للرتتيب اجلغرايف:

وطبقا لهذا التوزيع توجد �ساعة واحدة فرق يف التوقيت بني كل منطقة واأخرى ح�سب الرتتيب 

اجلغرايف لهذه املناطق, وي�سل هذا الفرق اإىل ثالث �ساعات ما بني ال�رشق والغرب االأمريكي.

اأما بالن�سبة لفروق التوقيت بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة االأمريكية فيرتاوح 

�ساعات يف  الوقت اخلريفي, وما بني )7ـ10(  �ساعة يف  ـ 11(  للوالية ما بني )8  تبعا  الفرق  هذا 

التوقيت الربيعي.

خريطة المناطق الزمنية في الواليات المتحدة االأمريكية
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Prayer Times  10ـ  مواقيت ال�شالة

تختلف هذه املواقيت من والية الأخرى ومن مدينة الأخرى داخل الوالية وفقا ملوقع هذه الوالية 

اأو املدينة وقربها اأو بعدها من التق�سيمات واملناطق الزمنية ال�سائدة يف الواليات املتحدة االأمريكية, 

وهناك العديد من االإ�سدارات التي تعدها املطابع العربية واملوؤ�س�سات االإ�سالمية عن مواقيت 

ال�سالة يف املناطق التي يعي�ض فيها الطالب, كما اأن هناك مواقع عديدة على �سبكة االإنرتنت ميكن 

للطالب احل�سول منها على هذه املواقيت.

System of Government  ثانيًا: نظام احلكم يف الوليات املتحدة الأمريكية

جمهوري اإحتادي )فدرايل( يعتمد على �سلطات ثالث وهي :

Executive 1-  ال�شلطة التنفيذية

وميثلها البيت االأبي�ض وتتكون من :

الرئي�ض ونائبه والوزراء ومعاونيه, وينتخب الرئي�ض لفرتة رئا�سية مدتها اأربع �سنوات ورمبا يعاد 

اإنتخابه لفرتة اأخرى مدتها اأربع �سنوات كحد اأق�سى.

Legislative 2-  ال�شلطة الت�رشيعية

وميثلها الكوجنر�ض ومهمته اإعداد و�سن القوانني والت�رشيعات ويتكون من :

  The Senate  ـ  جمل�س ال�شيوخ

وعددهم مائة ع�سوا )Senator( ميثلون خم�سني والية ) اإثنني لكل والية (  ويتم اإنتخابهم لفرتة 

زمنية مدتها �ست �سنوات وميكن اإعادة اإنتخابهم لفرتات اأخرى بدون حد اأق�سى ومن املعروف اأن 

نهاية فرتة ال�ست �سنوات تنتهي لثلث املجل�ض كل عامني .

The House of Representatives ـ  جمل�س النواب

ويبلغ عددهم 435 ع�سوا يتم اإنتخابهم بالكامل كل عامني. وهم ميثلون كافة الواليات االأمريكية 

ويتم انتخابهم وفقا للن�سب الت�سويتية  Electoral Vote  املقررة لكل والية.

Judiciary 3-  ال�شلطة الق�شائية

متثلها املحكمة العليا The U.S. Supreme Court  وتقوم بالف�سل يف القوانني وتعترب اأداة 

رقابية للف�سل بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية وتتكون من ت�سعة اأع�ساء يتم اإختيارهم بوا�سطة 

رئي�ض الدولة وموافقة الكوجنر�ض )Congress( ل�سغل هذا املن�سب مدى احلياة. 
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Students' Social Life ثالثًا : احلياة الإجتماعية للطالب

Accomodation 1-  ال�شكن

برخ�ض  عامة  ب�سفة  يت�سم  اجلامعي  فال�سكن  اأمكن  اإن  اجلامعة  داخل  بال�سكن  الطالب  ين�سح 

الطالبية  اخلدمات  جميع  فيها  تتوفر  جامعية  بيئة  يعد  اأنه  كما  اخلارجي  بال�سكن  مقارنة  االإيجار 

الالزمة لدرا�سته باالإ�سافة اإىل �سهولة التنقل واملوا�سالت . ومن املهم اأن يتقدم املبتعث الراغب 

يف ال�سكن اجلامعي بطلب مبكر حلجز �سكن له ويف�سل اأن يقوم بذلك قبل و�سوله للواليات املتحدة 

ح�سول  اأن  عليه  املتعارف  ومن   . املتقدمني  قائمة  �سمن  له  متقدما  مكانا  ي�سمن  حتى  االأمريكية 

هذه  له  تتح  فاإذا مل  الطلب  تقدمي  االأولوية يف  مبداأ  اأ�سا�سا على  يعتمد  اجلامعي  ال�سكن  الطالب على 

الفر�سة فعليه البحث عن �سكن اآخر يف منطقة بالقرب من اجلامعة يتي�رش فيها و�سائل املوا�سالت 

واخلدمات االأخرى التي ت�ستلزمها معي�سته.

اأما بالن�سبة للطالب املتزوج والذي لديه اأطفال يرافقونه يف مقر الدرا�سة فعليه اأن يرتب نف�سه 

قد  الذي  املتبع  والنظام  العقد  ل�رشوط  وفقا  االأ�رشة  اأفراد  تتنا�سب مع عدد  التي  الغرف  على عدد 

يق�سي يف اأغلب االأحوال بعدم اجلمع بني االأطفال ـ خا�سة بني اجلن�سني ـ يف حجرة واحدة, كما اأن 

عليه اأن يختار ال�سكن القريب من و�سائل املوا�سالت ومناطق الت�سوق واخلدمات واملدار�ض العامة 

فهذا ي�سمن للطالب ا�ستقرارا اأف�سل ملداومة درا�سته.

الإجراءات التعاقدية وعقد ال�شكن

بعد اأن يتم اختيار ال�سكن تبداأ االإجراءات التعاقدية ال�ستئجاره وفيما يلي بع�ض النقاط التي يتعني 

على الطالب االإملام بها يف العقد:

 Resources And Statement of Income اأ ـ بيانات م�سادر الدخل

بيانات  االإيجار االإطالع على  امل�ستاأجر عند توقيع عقد  االإ�سكان على  ت�سرتط معظم �رشكات 

املالية  االإعتمادات  مكاتب  عليها  يطلق  عديدة  مكاتب  وهناك  املالية  الدخل  وم�سادر  االإعتمادات 

بها  املدين  واملبالغ  لل�سخ�ض  املالية  ال�سمعة  على  االإطالع  خاللها  من  ميكن    Credit Agencies
لقيا�ض مقدرته على ال�سداد يف املواعيد املتفق عليها .

الدقة يف كتابة  ال�سكن واأن يتحرى  لتاأجري  اأن يثبت ذلك يف الطلب املقدم منه  امل�ستاأجر  وعلى 

املعلومات املتعلقة بها مثل:

•  اأرقام ح�سابات البنوك اخلا�سة به واأر�سدته احلالية
•  اأرقام البطاقات االإئتمانية التي ي�ستخدمها

•  دخله ال�سنوي من عمله املبا�رش وم�سادر دخله االأخرى .
وتقوم هذه ال�رشكات بالتحري والتحقق من �سدق املعلومات التي يتقدم بها امل�سـتاأجر قبل اإبداء 

موافقتها له وتتم هذه العملية يف اأغلبها باالإت�سال الهاتفي بجهة العمل وببع�ض اجلهات االأخرى التي 

يتوفر لديها معلومات عن امل�سـتاأجر وذمته املالية . وقد تطلب بع�ض املكاتب العقارية واملالك من 
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بع�ض الوافدين اجلدد ـ ومنهم املبتعثني ـ الذين ال تتوفر عنهم اأية معلومات يف هذا اخل�سو�ض التقدم 

ب�سهادة ر�سمية من اجلهة التي يتقا�سون منها الدخل الإثبات الدخل ال�سنوي الذي يح�سلون عليه, 

وبالن�سبة للمبتعث فيمكنه احل�سول على هذه ال�سهادة من اإدارة ال�سوؤون املالية بامللحقية اإذا ما طلب 

منه ذلك.

املوافقة على  اأو عدم  املوافقة  ال�سكن  الراغب يف  بها  تقدم  التي  املعلومات  ويرتتب على جدية 

املالية  قدراته  عن  �سحيحة  غري  بيانات  اإعطاء  اأو  املبالغة  عدم  امل�ستاأجر  وعلى  له,  ال�سكن  تاأجري 

واأن يكون متاأكدا من قدرته على �سداد االإيجار يف موعده فمن املعروف اأن ال�رشكات االأمريكية 

ال تتهاون يف ا�ستخال�ض حقوقها من امل�ستاأجر وهي م�ستعدة ملقا�ساته اإذا لزم االأمر ويتحمل الطالب 

وحده م�سئولية الدخول يف نزاعات ق�سائية تنتج عن اإخالله بالتزاماته التعاقدية جتاه الغري  حتى لو 

تخرج وعاد اإىل اململكة.

Lease ب-  مدة العقد

ت�سرتط معظم �رشكات االإ�سكان على امل�ستاأجر توقيع عقد اإيجار ن�سف �سنوي اأو �سنوي اأو ملدة 

اأطول وفقا لطبيعة االإتفاق الذي يربم بينهما ح�سب القوانني املعمول بها يف الوالية, وهناك كثريون 

يف�سلون التعاقد ملدة تزيد عن العام �سمانا لعدم اإرتفاع القيمة االإيجارية ال�سهرية يف كل عام وحتقيقا 

ملبداأ االإ�ستقرار الذي ي�سعى اإليه الطالب يف م�ستهل درا�سته.

وعلى الطالب اأن يلتزم باملدة املن�سو�ض عليها يف العقد فاإذا اأخل بالتعاقد اأو اراد ترك ال�سكن 

قبل املوعد املتفق عليه,  تطبق عليه البنود الواردة بالعقد.

اجلهة  اأو  املالك  ي�سعره  اأو  العقد  ين�ض  مامل  �سكنه  يف  العقد  مدة  اإنتهاء  بعد  ال�ساكن  ي�ستمر  وقد 

العقارية التي تنوب عنه بعك�ض ذلك ويعترب اإ�ستمراره على هذه احلالة مبثابة جتديد تلقائي دون اأن 

يلتزم مبدة معينة فاإذا رغب اأن يرتك ال�سكن يف وقت ما عليه اإ�سعار املالك اأو من يوكل عنه بعزمه 

على ترك ال�سكن قبل املدة املحددة ب�سهر واحد على االأقل, واإال حتمل امل�سوؤولية لعدم اإ�سعار املالك 

خالل املدة امل�سموحة له بها اأو اإلغائه للعقد قبل املدة املن�سو�ض عليها يف العقد.

Security Deposit )ج-  مبلغ التاأمني )مقدم الإيجار

يطلب املالك اأو ال�رشكة املوؤجرة عند التعاقد اأن يدفع امل�ستاأجر مبلغا للتاأمني  اأو ما ي�سمى  مقدم 

االإيجار ويرتاوح هذا املبلغ يف الغالب ما بني ن�سف اإيجار �سهر اإىل اإيجار �سهرين اأو كما هو 

من�سو�ض عليه يف العقد وال�سبب املتعارف عليه لهذا التاأمني اأو املقدم اأنه مبثابة تاأمني ل�ساحب 

ال�سكن ل�سمان حقه يف حالة ما اإذا اأخل ال�ساكن بن�سو�ض العقد اأو اأحدث اأ�رشارا لل�سكن املوؤجر .

Rent د ـ الأيجـار

�سهريا  االيجارية  القيمة  دفع  امل�ستاأجر  االإ�سكان من  العقارية ومكاتب  ال�رشكات  تطلب معظم 

ومقدما ويف�سل ال�سداد بال�سيك اأو بحوالة نقدية Money Order  ولي�ض نقدا, ويعترب هذا ال�سيك اأو 

احلوالة م�ستندًا لل�ساكن الإثبات ال�سداد, وعندما ي�سدر ال�ساكن �سيكا بالقيمة االيجارية عليه اأن يتاأكد 

من ر�سيده بالبنك حتى ال ي�سدر هذا ال�سيك بدون ر�سيد. 
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واليحق لل�ساكن اأن يتاأخر عن موعد ال�سداد باأي حال ويعطى مهلة لل�سداد خالل االأيام االأوىل من 

ال�سهر ح�سب ن�ض العقد .. بعدها تفر�ض عليه غرامة التاأخري وهى ن�سبة يتم حتديدها من القيمة 

االيجارية, فاإذا مل يتم ال�سداد خاللها تفر�ض عليه غرامة ت�ساعدية على ح�سب عدد االأيام التي 

تاأخر فيها عن ال�سداد ثم تبداأ بعد ذلك اإجراءات اإنذاره باإخالء ال�سكن وحتمله للم�سوؤولية القانونية 

وفق ما ين�ض عليه العقد اأو ما جاء فيه ومل يلتزم به. 

مما �سبق يت�سح �رشورة قراءة وفهم حمتويات العقد قبل التوقيع عليه حتى ال يلتزم امل�ستاأجر 

بن�سو�ض مل يقراأها اأو مل يفهمها ثم يتبني فيما بعد اأنها فوق قدرته واحتماله . لذلك ين�سح الطالب 

قبل التوقيع على العقد اأو اأي م�ستند قانوين ا�ست�سارة اأهل اخلربة والثقة ممن لديهم دراية مبثل 

هذه االأمور اأو مروا بتجارب يف هذا ال�ساأن فالتوقيع على مثل هذه العقود بدون معرفة ال يعفي 

�ساحبها من امل�سوؤولية الكاملة اإذا و�سل االأمر اإىل نزاع قانوين.

Change of Address هـ-  تغيري ال�شكن

على الطالب الذي يقرر االنتقال من �سكن اإىل اآخر اأن يراعي ال�رشوط املكتوبة يف العقد وان 

ال يقدم على ذلك اإال بعد انتهاء املهلة املحددة له يف هذا ال�سكن اأو لل�رشورة الق�سوى اإذا ا�سطر اإىل 

ذلك ويف كل االأحوال فاإن اإنتقال الطالب من �سكن اإىل الآخر يفر�ض عليه اإتخاذ بع�ض االإجراءات 

املهمة التي يتعني عليه اتخاذها وهي على النحو التايل :

اإبالغ املالك القدمي اأو من يقوم عنه باإنهاء عقد االإيجار قبل موعد ترك ال�سكن مبدة كافية   •
تلزمه  العقد  مدة  اإنتهت  واإن  املالك  اإبالغ  دون  ال�سكن  فرتك  اأدنى  كحد  �سهر  عن  تقل  ال 

ب�سداد القيمة االيجارية ال�سهرية لهذا ال�سكن فالعقد غالبًا قد ين�ض على مدة حمددة ال يجوز 

فيها للم�ستاأجر ترك ال�سكن ما مل يقم اأحدهما باإبالغ االآخر بانتهاء العقد .

ملء بطاقة املعلومات يف مكتب الربيد التابع له �سكنه القدمي الإعالمهم بتغيري العنوان وهذه   •
البطاقة تت�سمن عنوان ال�سكن القدمي وعنوان ال�سكن الذي �سينتقل اإليه الطالب وعدم اتخاذه 

هذا االإجراء يرتتب عليه فقدان الربيد اخلا�ض به وقد تكون له اأهمية اإذا كان مت�سمنًا اأوراقًا 

مالية اأو م�ستندات هامة .

اإبالغ امللحقية الثقافية بتغري ال�سكن حيث يرتتب على عدم االإبالغ فقدان االت�سال بالطالب   •
وقد يعر�سه ذلك اإىل اإيقاف م�ستحقاته .

باأقرب  اأو  الطالب  بها  التي يدر�ض  بالهجرة واجلن�سية يف اجلامعة  املخت�سة  االإدارة  اإبالغ   •
مكتب يتبع له �سكن الطالب بتغيري العنوان حيث ان القواعد املعمول بها يف مكاتب الهجرة 

واجلن�سية تلزم الطالب اأو االأجنبي ب�سفة عامة ب�رشورة اإبالغهم بتغيري حمل ال�سكن حيث 

اإن فقدان االت�سال به ي�سعه حتت امل�ساءلة ورمبا يوؤدي اإىل اإلغاء اإقامته وترحيله .

Transportaion 2ـ  املوا�شالت

ال�سكن من  بينها: قرب  اأمورا عدة من  اإعتباره  ي�سع يف  اأن  ال�سكن  اإختيار  عند  الطالب  على 

اأو املعهد الذي يدر�ض فيه, ومن مراكز اخلدمات التي ت�سهل له تلبية مطالبه واإحتياجاته  اجلامعة 
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اليومية من غذاء وماأكل, ومن و�سائل املوا�سالت التي ت�سهل له االإنتقال من مكان اإىل مكان يف 

كافة اأجواء الطق�ض وتقلباته التي حتدث كثريا يف هذه البالد .. وتعد و�سائل املوا�سالت العامة من 

اأهم العنا�رش التي يجب اأن توؤخذ يف االإعتبار عند اإختيار ال�سكن اإال اأن هذه الو�سائل قد التكون كافية 

لتلبية اإحتىاجات الطالب خا�سة اإذا كان للطالب اأ�رشة ترافقه وقد يتعني عليه يف هذه احلالة متلك 

�سيارة توفر له �سبل االإنتقال ب�سهولة وي�رش.

ويرتبط متلك ال�سيارة اأو قيادتها ب�رشوط اأ�سا�سية البد للطالب اأن يلتزم بها وهي:

Driver’s License اأ ـ رخ�سة قيادة �سارية املفعول

البد لل�سائق اأن يكون حامال لرخ�سة قيادة �سارية املفعول وعلى الطالب اأن ال يكتفي بالرخ�سة 

الدولية بل اأن عليه اأن ي�سعى للح�سول على الرخ�سة االأمريكية من الوالية التي �سيقيم فيها مبجرد 

اأ�سحاب  على  تفر�ض  التي  العالية  التاأمني  لقيمة  وتفاديا  ال�سائد  املروري  للنظام  اإتباعا  و�سوله 

الرخ�ض الدولية مقارنة مبن يوؤمن عليه مبوجب الرخ�سة االأمريكية املحلية, وعليه يف هذه احلالة 

اأن يتقدم للح�سول على هذه الرخ�سة من اإدارة املرور الواقعة يف حمل اإقامته, فمن ي�سبط وهو 

يقود �سيارة بدون رخ�سة اأمريكية �سارية املفعول يعد خمالفا للقواعد واللوائح املرورية املنبثقة من 

قيادة ملدة طويلة ورمبا يتعر�ض  اإىل حرمانه من احل�سول على رخ�سة  القانون وقد يوؤدي ذلك 

باالإ�سافة اإىل احلرمان من قيادة ال�سيارات اإىل عقوبتي الغرامة وال�سجن.

تعريف  بطاقة  ال�سيارات,  لقيادة  ر�سميا  ت�رشيحا  كونها  ف�سال عن  القيادة,  وتعـــــد رخ�سة 

�سخ�سية ت�ستخدم يف الكثري من املعامالت اليومية بني االأفراد وبينهم وبني املوؤ�س�سات وال�رشكات 

التي يتعاملون معها وخا�سة فيما يتعلق باملعامالت املالية ويتم احل�سول على هذه الرخ�سة بعد اإجتياز 

املتعلقة  املرورية  واالإر�سادات  ال�سري  بقواعد  اخلا�سة  باملعلومات  يتعلق  نظري  اأحدهما  اإختبارين 

الذي يرغب يف احل�سول  الطالب  ال�سري بها, وعلى  ال�سيارة وكيفية  قيادة  بها واالآخر عملي عن 

على رخ�سة القيادة مراجعة املعلومات الواردة يف كتيب االإر�سادات الذي يت�سمن كافة املعلومات 

واالأ�سئلة واأجوبتها التي يعتمد عليها يف االإمتحان النظري, وميكن احل�سول على هذا الكتيب من 

دائرة املرور)Department  of Motor Vehicles(  املعروفة اخت�سارًا با�سم DMV  الواقعة 

يف حمل اإقامته اأو يف الوالية التي يقيم فيها .

وتفر�ض حاليا الكثري من القيود على االأجانب الذين يرغبون يف احل�سول على هذه الرخ�سة, 

 ,Social Security Card ال�سمان االجتماعي  با�ستخراج بطاقة  حيث مت ربط احل�سول عليها 

اأو احل�سول من مكتب ال�سمان االجتماعي على عدم ممانعة Waiver ليت�سنى للراغب احل�سول 

على هذه الرخ�سة.

Car Insurance ب ـ التاأمني على ال�شيارة

يعد التاأمني على ال�سيارات يف الواليات املتحدة االأمريكية م�ساألة �رشورية للغاية, وال يجوز 

قيادة ال�سيارة اإال اإذا كان موؤمنا عليها ويعد غري املوؤمن خمالفا الأنظمة ولوائح املرور اإذا قاد �سيارته, 

ويتعر�ض للم�ساءلة القانونية ف�سال عن امل�سوؤولية املادية الباهظة اإذا تعر�ض حلادث ال قدر الله. 

ونظام التعوي�سات معمول به يف الواليات املتحدة االأمريكية وتكاليفه مرتفعه جدًا وقد يطالب 
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االإن�سان بدفع مبلغ كبيـــر من املال نظري اأي خلل اأحدثه يف �سيارة الغري اأو الأي اأذى ج�سماين �سببه 

لالآخرين ما مل يكن لديه تاأمني على �سيارته ورخ�سة قيادة �سارية, وتتوىل �رشكات التاأمني دفع 

بينها  املربم  منها واالإتفاق  الواقعة على كل  للم�سوؤولية  االأطراف طبقا  �سائر  التعوي�سات عن  هذه 

وبينهم, هذا مع العلم باأن القوانني يف جميع الواليات تفر�ض على مالك ال�سيارة تاأمني »الطرف 

الثالث« �سد احلوادث وعلى املبتعث مالحظة اأن امل�سئولية املدنية اأو اجلنائية املرتتبة على خمالفات 

اأن يتوخى احلذر حتى ال يقع حتت  وحوادث املرور تقع على عاتق املبتعث وحده ومن ثم عليه 

طائلة امل�ساءلة القانونية.

ج ـ اإ�شتيفاء ال�شيارة ل�رشوط الفح�س ومكان الإقامة

يف  ال�سيارة  على  الدورية  الفحو�ض  يجري  اأن  ال�سيارة  قيادة  يف  يرغب  الذي  الطالب  على 

موعدها واأن ي�ستويف اإجراءات التجديد ال�سنوية التي ت�سرتطها دوائر املرور يف املقاطعة اأو املدينة 

التي يتبعها حمل اإقامة ال�سائق, والبد اأن يدرك الطالب اأن هذه الفحو�ض وهذه االإجراءات التي 

ال�سيارة  التاأكد من �سيانة  املرورية على  االأجهزة  نبعت من حر�ض  اإمنا  لل�سيارة يف كل عام  تتم 

و�سالمتها و�سالحيتها  للقيادة حر�سا على اأرواح النا�ض و�سالمتهم.

Food 3ـ  الطعام

�سيفقد املبتعث كثريًا مما األفه من اأ�سناف االأطعمة التي اإعتاد على تناولها يف اململكة ولكن مبرور 

الوقت ي�ستطيع اأن يعود نف�سه على تقبل املوجود, وهناك العديد من االأطعمة الوافدة من كل بلدان 

العامل يف هذا املجتمع املتعدد الثقافات التي ميكن تناولها بدون خوف اأو حذر, والبد اأن ن�سري هنا 

االأمريكية  واملدن  املواقع  معظم  يف  واإنت�سارها  واالإ�سالمية  العربية  اجلاليات  عدد  اإت�ساع  اأن  اإىل 

االأطعمة  و  االأ�سناف  من  العديد  وفر  قد  العربية  واملطاعم  التجارية  املحالت  من  للعديد  واإن�سائها 

العربية واللحوم املذبوحة وفقا لل�رشيعة االإ�سالمية واملواد الغذائية التي اإعتاد عليها املغرتب العربي 

يف بالده.

امل�سوؤولة يف  وال�سحية  الغذائية  اجلهات  فتحر�ض  االأخرى  باالأغذية واالأطعمة  يتعلق  فيما  اأما 

اأمريكا على االإلتزام بذكر حمتويات املنتج الغذائي واملواد املتكونة منه و �سعراته احلرارية ويجب 

الإختيار    )Ingredients(املحتويات هذه  متابعة وقراءة  اأي�سا على  هو  يحر�ض  اأن  الطالب  على 

املادة اأو املواد الغذائية التي ال تت�سمن موادا حمرمة اأو م�سكوكا فيها كما اأن عليه اأن يتجنب املواد 

التي تدخل فيها الدهون احليوانية  )Animal Shortening(, واجليالتني )Gelatin( واأن يقت�رش 

املواد  معظم  يف  ببع�ض  بع�سها  اللحوم  خلط  من  يحتاط  واأن  احلالل  واللحوم  النباتية  املواد  على 

التي يتعني عليه احلذر من  اللحوم والدهون  الطالب نوع  اإليه  يتنبه  اأن  الغذائية .  واأهم ما يجب 

 Ham, Bacon, Pork, Hog, Sausage : تناولها واأبرزها  حلوم اخلنزير وم�ستقاته ومنها

اأنواع اخلبز  Lard  التي ت�ستخدم عادة يف كثري من  Swine & Pepperoni, ودهون اخلنزير 
والب�سكويت واحللويات, وعليه اأي�سا اأن يتجنب املاأكوالت وامل�رشوبات التي يدخل يف تكوينها املواد 

امل�سكرة كالكحوليات وغريها.
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الفصل الثاني

التعليم يف الوليات املتحدة الأمريكية

General Education اأوًل :  التعليم العام

1ـ  نظــام التعليم يف اأمريكا نظام« ال مركزي«  فالقوانني التي حتكم هيكل وم�سمون برامج 

ب�سكل  مت�سابهة  الربامج  هذه  تبدو  ذلك  ومع  واأخرى,  والية  بني  ما  كبرية  بدرجة  تتنوع  التعليم 

والتنقل  واالقت�سادية  االجتماعية  كاحلاجات  الواليات  هذه  بني  امل�سرتكة  العوامل  ب�سبب  ملحوظ 

املتكرر للطالب واملعلمني من والية اإىل اأخرى ومن ثم فاإن التجريب والتنوع يف كل والية ال يقف 

دون ظهور �سكل عام للنظام التعليمي يف اأمريكا.  

والتعليم العام اإجباري يف الواليات املتحدة االأمريكية وجماين يف كافة املدار�ض احلكومية  ويبداأ 

عادة من �سن ال�ساد�سة اأو ال�سابعة وحتى �سن ال�ساد�سة ع�رش واإىل اأن ي�ستكمل الطالب درا�سة املرحلة 

وفق  بالعمل  لها  في�سمح  اخلا�سة  للمدار�ض  بالن�سبة  اأما  ع�رش  الثاين  ال�سف  يف  تنتهي  التي  الثانوية 

تراخي�ض خا�سة وقواعد تتبع الإعتماد هذه املدار�ض من قبل الوالية التابعة لها .

ويتـــم التدري�ض يف معظم �سفوف الدرا�سة باللغة االإجنليزية, اإال يف املدار�ض التي يوجد فيها 

كثافـة عالية من الطالب الذين ال تكون لغتهم االأوىل هي اللغة االإجنليزية ويف هذه احلالة يتم تدري�ض 

املناهج بلغة غري اللغة االإجنليزية مع تكثيف تدري�ض اللغة االإجنليزية لغري الناطقني بها اإىل اأن ي�سبح 

الطالب موؤهال للدرا�سة يف الف�سول العادية التي تقوم بتدري�ض مناهجها باللغة االإجنليزية. 

االأول  االأ�سبوع  �سبتمرب وت�ستمر حتى  �سهر  العام عادة يف  التعليم  الدرا�سية يف  ال�سنة  تبداأ  2ـ  

ال�ساعة  حتى  �سباحا   )8:30( ال�ساعة  من  عادة  الدرا�سي  اليوم  وي�ستمر  يونيو  �سهر  من  اأوالثاين 

)3:30( بعد الظهر 

3ـ  يتكون التعليم العام يف امريكا من م�ستويني رئي�سيني هما :

ـ  امل�ستـــــــوى االبتدائي

ـ  امل�ستــــوى الثانـــــوي

Elementary امل�شتوى البتدائــي

ترتاوح مدة الدرا�سة يف التعليم االبتدائي باأمريكا ما بني ) 5 ( اإىل ) 8 ( �سنوات بالن�سبة للتعليم 

االأويل ي�سبقها عام واحد لف�سول احل�سانة ومن عام اإىل عامني يف مرحلة ما قبل الدرا�سة .



22

Secondary امل�شتوى الثانــــــوي

يبداأ التعليم الثانـوي يف اأمريكا اإبتداء من ال�سف ال�سابع اأو ال�سف التا�سع اعتمادا« على ما اإذا 

ال�سف  نهاية  ويف  الثامن  اأو  ال�ساد�ض  ال�سف  حتى  ميتد  التعليمي  النظام  يف  االإبتدائي  التعليم  كان 

العا�رش يقوم اغلب الطالب باإتخاذ قراراتهم حول الربنامج الذي ينوون االإلتحاق به وتتحدد هذه 

الربامج فيما يلي :  

ـ  برنامج اأكادميي ي�سمح للطالب باإ�ستمرار درا�ســــــــته يف م�ستوى الكليــــــة 

ـ  برنامج تدريب مهني يوؤهل الطالب للعمــــل اأو التخ�س�ض ملـــــــا بعد الثانوي 

ـ  برنامج عام يجمع بني عنا�ســـــر الربامج االأكادميية وبرامج التدريب املهني 

Higher Education ثانيًا- التعليم العايل

الدرا�سة  بعد  ملا  االأكادميي  التعليم  االأمريكية,  املتحدة  بالواليات  العايل  بالتعليم  يق�سد 

اإدارتها وبراجمها ومناهجها  الثانوية,الذي تقوم به موؤ�س�سات تعليمية عامة متولها وت�رشف على 

احلكومة الفيدرالية اأو حكومة الوالية اأو اإدارة املنطقة, اأوموؤ�س�سات تعليمية خا�سة متولها وت�رشف 

على اإدارتها و�سيا�ستها ومناهجها هيئات مهنية اأو دينية اأو جتارية اأو اأفراد . وي�سرتط لقبول الطالب 

يف هذه املوؤ�س�سات اإكماله ما يعادل اثني ع�رش عامًا درا�سيًا يف الدرا�سة العامة االإبتدائية واملتو�سطة 

والثانوية, واحل�سول على �سهادة اإكمال الدرا�سة الثانوية العامة بنجاح. وت�سمل هذه املوؤ�س�سات:

1ـ  موؤ�ش�شات التعليم العالــــــــي

1 .Universities اجلامعات

تقدم اجلامعات برامج للدرا�سة اجلامعية ت�ستغرق عادة اأربع �سنوات اأو اأكرثيح�سل 

اأخرى يف مرحلة الدرا�سات  بعدها الطالب على درجة البكالوريو�ض. كما تقدم براجمًا 

مابني  عادة  ت�ستغرق  والتي  والدكتوراه  كاملاج�ستري  علمية  على درجات  للح�سول  العليا 

�سنتني واأربع �سنوات اأو اأكرث.

التي يلتحق بها الطالب ما بعد  املتقدمة  كما توفر بع�ض اجلامعات براجمًا للدرا�سات 

مرحلة الدرا�سات العليا.

2 .Colleges And Institutes Of Technology الكليات واملعاهد الفنية اجلامعية

وهي كليات ومعاهد تقنية ذات نظام اأربع �سنوات ويف الغالب تكون كليات ومعاهد 

متخ�س�سة كما اأن بع�سها مينح درجات الدرا�سات العليا.

3 .JUNIOR & COMMUNITY COLLEGES  الكليات املتو�سطة وكليات املجتمع

مدة الدرا�سة يف » الكليات املتو�سطة وكليات املجتمع« �سنتان درا�سيتان مينح املتخرج 

اجلامعية واحل�سول على  االإ�ستمرار يف  درا�سته  تخوله  التي  الدبلوم«   « خاللها درجة 

درجة البكالوريو�ض. 
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Accreditation Of The Educational Institutions 2ـ  الإعرتاف باملوؤ�ش�شات التعليمية

يتم االإعرتاف باجلامعات والكليات واملعاهد اجلامعية من قبل جهات متخ�س�سة وال يعتمد على 

كون املوؤ�س�سة التعليمية حكومية اأو خا�سة واإمنا يعتمد على معايري كثرية منها:

قوة الربامج الدرا�سية بهـــــــــــا  •

نوعية �رشوط القبول لالإلتحاق بها  •

كفاءة اأع�ساء هيئة التدري�ض ون�سبتهم اإىل عدد الطالب يف كل برنامج  •

توفر االأجهزة واالإمكانيات املادية لالأبحاث   •

مدى جناح خريجي املوؤ�س�سة التعليمية للح�سول على وظائف جمزية  •

علمًا باأن الذي يقيم تلك املعايري ويحق له اأن مينح االإعرتاف باجلامعات هي اجلهات االإقليمية 

ال�ست التالية:

• Middle States Association of Colleges and Schools.

• North Central Association of Colleges and Schools

• Southern Association of Colleges and Schools

• New England Association of Schools and Colleges

• Northwest Association of Schools and Colleges

• Western Association of Schools and Colleges

اجلامعات  الأق�سام  املهنية  االإعرتافات  متنح  اأخرى  متخ�س�سة  مهنية  جهات  هناك  اأن  كما 

وكلياتها. 

Academic Degrees 3ـ  الدرجات العلمية

1 .Associate Degree الدبلوم

مايعادل  الطالب  يكمل  اأن  بعد  »الدبلوم«  درجة  االأهلية  اأو  احلكومية  املتو�سطة  الكليات  متنح 

يوا�سل درا�سته يف  اأن  ذلك  بعد  للطالب  �سنتني, وميكن  مدة  ت�ستغرق عادة  �ستني وحدة درا�سية 

جامعة اأو كلية ذات االأربع �سنوات للح�سول على درجة البكالوريو�ض.

2 . Bachelors Degree البكالوريو�س

متنح اجلامعات اأو الكليات واملعاهد ذات نظام اأربع �سنوات درجة »البكالوريو�ض«وهي اإما اأن 

تكون يف جمال االآداب وت�سمى بكالوريو�ض اآداب B.A. اأو يف جمال العلوم وت�سمى بكالوريو�ض 

.B.S علوم
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ويتطلب الربنامج العام لدرجة البكالوريو�ض عادة ما اليقل عن مائة وخم�سة وع�رشين  وحدة 

اأو مايعادلها. ومن املعتاد اأن تكون ال�سنتان االأوليتان من برنامج البكالوريو�ض لدرا�سة  درا�سية 

ال�سنتني االأخريتني  اأما يف  اأثناء درا�سته اجلامعية,  الطالب  لتو�سيع مدارك  مواد درا�سية م�سرتكة 

فريكز الطالب فيهما على جمال تخ�س�سه.

3 .Masters Degree درجة املاج�شتري

هي الدرجة االأكادميية التي تتلو البكالوريو�ض وي�سرتط للقبول يف برناجمها ح�سول الطالب 

على تقدير اليقل عن جيد يف معدله العام يف درجة البكالوريو�ض, وبع�ض اجلامعات تطلب معدل 

وفقًا  اإحداها  اأو  اخلا�سة  النموذجية  لالإختبارات  الطالب  اإجتياز  وكذلك  اأربع,  من  نقاط  ثالث 

لتخ�س�سه. وهذه االإختبارات هي:

• GRE )Graduate Record Examination(

• GMAT )Graduate Management Admission Test(

• LSAT )Law School Aptitude Test(

عدد  ويبلغ  التخ�س�ض  ح�سب  واأخرى  جامعة  بني  الدرجة  لهذه  احل�سول  متطلبات  وتختلف 

)Semester Hours 36(الوحدات املطلوبة للتخرج لدرجة املاج�ستري حوايل �ستة وثالثني وحدة

مدة  يف   )M.S( العلوم   اأو   )M.A( االآداب  يف  املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  عادة  وميكن 

اأق�ساها �سنتان.

4 .Doctoral Degree درجة الدكتوراه

باالإ�سافة  املقررة  الدرا�سية  املواد  الطالب  ينهى  اأن  الدكتوراه,  احل�سول على درجة  يتطلب 

للبحث العلمي واالأطروحة )Dissertation( وهذه املتطلبات تختلف باإختالف اجلامعة والتخ�س�ض 

اإال اأن هناك اأمورًا تطلب عادة من معظم اجلامعات مثل:

اللغة  تقبل  االأمريكية  اجلامعات  )بع�ض  الالتينية  اأو  االأملانية  اأو  كالفرن�سية  اأجنبية  بلغة  االإملام 

العربية(.  

اإجتياز االإمتحان ال�سامل )Comprehensive Examination( بق�سميه ال�سفهي والتحريري, 

ويتم بناء على نتيجته تر�سيحه للبدء يف كتابة االأطروحة.

االأطروحة  كتابة  االأطروحة  اأمام جلنة  ويدافع عنه  ويناق�سه  االأطروحة  الطالب مقرتح  يقدم 

م�رشوع  واليقبل  للطالب.  العلمية  واملقدرة  والكفاءة  واالإ�ستق�ساء,  العلمي  البحث  على  اعتمادًا 

يف  قيمة  ذات  علمية  اإ�سافة  اأو  جديد  ابتكار  على  حمتويًا  كان  اإذا  اإال  اجلامعة  قبل  من  االأطروحة 

جمال التخ�س�ض بالن�سبة لدرجة الدكتوراه وبعد الفراغ من كتابة االأطروحة يقوم الطالب بالدفاع 

اأطروحته من  اأمام جلنة خا�سة من االأ�ساتذه الإختباره ومناق�سته حول ما ورد يف  اأطروحته  عن 

نظريات اأو اآراء اأو نتائج هامة و�سندها وطريقة تو�سله اإليها .
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)Research( البحث  تتطلب  التي  التخ�س�سات  يف   )PhD( الفل�سفة  دكتوراه  درجة  متنح 

واالإ�ستق�ساء العلمي, ومتنح يف عدد من العلوم والتخ�س�سات. وهناك عدد من الدرجات العلمية 

العليا املماثلة لدرجة دكتوراه الفل�سفة, وتعادلها ومنها ما يلي:

 •D.SC.  دكتوراه يف العلوم

  •D.A.  دكتوراه يف الفنون

 •ED.D  دكتوراه يف التعليم

 • JSD,SJD  دكتوراه يف القانون

كما متنح الكليات املهنية واملتخ�س�سة مثل الطب وطب االأ�سنان والقانون وغريها الدرجة املهنية 

االأوىل يف املجال والتي تعترب درجة عليا وت�سمى الدكتوراه ولكنها التعادل  PH.D ومنها مايلي:

 •J.D  دكتوراة الق�ساء

 •MD  دكتوراة الطب

 •DMD  دكتوراة طب االأ�سنان

 •Pharmacy D دكتوراة ال�سيدلة

Academic Terms 4ـ  نظام الف�شول الدرا�شية

الدرا�سة  اأوقات  تنظيم  يف  الدرا�سية  الف�سول  نظام  العليا  االأمريكية  التعليمية  املوؤ�س�سات  تتبع 

التي  املواد  اإختيار  الطالب من  يتيح مرونة متكن  النظام  ال�سنوات. وهذا  نظام  ومواعيدها ولي�ض 

التي  ال�ساعات  التي يراها منا�سبة, وكذلك اختيار عدد  اأو املرحلة  املدة  يرغب يف درا�ستها خالل 

للدرا�سة,  املتفرغ  النظام مالئمًا للطالب  الواحد.  ويعترب هذا  الدرا�سي  الف�سل  ميكنه درا�ستها يف 

حيث ميكنه من اإنهاء درا�سته والتخرج خالل فرتة ق�سرية اإذا جد واجتهد.

التعليمية  املوؤ�س�سات  لدى  الدرا�سية  الف�سول  مدد  اإحت�ساب  يف  عادة  تتبع  طرق  ثالث  وهناك 

االأمريكية وهي :

1 .Semester النظام الن�شفي

تتكون ال�سنة الدرا�سية من ف�سلني درا�سيني رئي�سيني مدة الواحد منها ثمانية ع�رش اأ�سبوعًا 

ال�سيف يف بع�ض  اأحيانًا فرتة  )تق�سم  اأ�سبوعًا  اثنى ع�رش  اإىل ف�سل �سيفي مدته  باالإ�سافة 

العام  ويبداأ   ) اأ�سابيع  ثمانية  اإىل  �ستة  من  فرتة  كل  مدة  فرتتني  اإىل  االأمريكية  اجلامعات 

الدرا�سي بف�سل اخلريف وينتهي ب�سهر دي�سمرب ويتلوه ف�سل الربيع, الذي ينتهي عادة يف 

�سهر مايو اأو يونيو . وتبداأ بعد ذلك الدورة ال�سيفية التي تنتهي مع نهاية �سهر اأغ�سط�ض.
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2 .Trimester نظام الف�شل الثلثي

الف�سل بني  الدرا�سيه مبوجبه من ف�سلني درا�سيني رئي�سيني وترتاوح مدة  ال�سنة  تتكون 

اأربعة ع�رش وثمانية ع�رش اأ�سبوعًا وبينهما ف�سل ق�سري وهو يبداأ اأي�سًا بف�سل اخلريف يف 

�سهر �سبتمرب من كل �سنة ميالدية ويعد هذا النظام من اأقل نظم الف�سول الدرا�سية ا�ستعمااًل 

باجلامعات االأمريكية وهو مياثل نظام الف�سل الن�سفي من حيث عدد الوحدات الدرا�سية 

التي ينبغي على الطالب اإكمالها خالل العام الدرا�سي ح�سب هذا النظام.

3 .Quarter النظام الربعي

تتكون ال�سنة الدرا�سية من ثالثة ف�سول درا�سية رئي�سية مدة كل منها اثنى ع�رش اأ�سبوعًا 

)اأي ربع ال�سنة ( باالإ�سافة اإىل ف�سل �سيفي. وهذا النظام الربعي مياثل النظام الن�سفي 

من حيث االإنت�سار اإال اأن فرتة الف�سل الدرا�سي الربعي اأق�رش والوحدات الدرا�سية املنجزة 

طبقًا لهذا النظام تعترب اأقل قيمة )اأقل من حيث عدد النقاط( من الوحدات الدرا�سية الن�سفية 

.)Semester(

Academic Units  5ـ  الوحدات الدرا�شية

الوحدة الدرا�سية هي �ساعة واحدة يف االأ�سبوع يق�سيها الطالب يف االإ�ستماع ملحا�رشة االأ�ستاذ 

يتطلب  الدرا�سة  اأن برنامج  قيل  اإذا  فمثاًل  الدرا�سة,  اأو يف مناق�سة مو�سوع  العلمي  املخترب  اأو يف 

اإكمال ثالث وحدات درا�سية يف مادة معينة فاإن هذا يعني �رشورة ح�سور الطالب حلجرة الدر�ض 

ثالث �ساعات كل اأ�سبوع, طيلة مدة الف�سل الدرا�سي فاإن جنح يف االإختبارات اخلا�سة بهذه املادة 

اأو )وحدات(  واجنز كل متطلباتها االأخرى, فاإن ر�سيده االأكادميي يزداد مبقدار ثالث �ساعات 

واإذا اجنز بنجاح متطلبات خم�ض مواد درا�سية يف الف�سل الدرا�سي ف�سوف تر�سد له اجلامعة يف 

�سجله االأكادميي خم�ض ع�رشة وحدة اأو �ساعة درا�سية .

العلمية(  )املرحلة  الدرجة  م�ستوى  ح�سب  للتخرج  املطلوبة  الدرا�سية  الوحدات  عدد  وتختلف 

وح�سب التخ�س�ض اأو مو�سوع الدرا�سة. وح�سب النظام الف�سلي الذي تتبعه اجلامعة.

وقد جرت العادة اأن يحدد لكل طالب م�رشف درا�سي ي�ساعده على اختيار املواد املزمع اجنازها 

لكل ف�سل درا�سي. ويتم ذلك طبقًا لتخ�س�سه ونوعية املواد االإلزامية واملواد االإختيارية املطلوبه 

منه الإنهاء درجته.

Grading System 6ـ  نظام تقييم الأداء الدرا�شي

الطريقة املتبعة لتقييم االأداء الدرا�سي للطالب يف غالبية املوؤ�س�سات التعليمية العليا االأمريكية هي 

طريقة ا�ستخدام احلروف االأبجدية »Letter Grade”  وكما هو مو�سع باجلدول .
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التقدير ملرحلة

الدرا�سات العليا
النقاط النوعيةالنقاط النوعية

4 A  ممتاز A  4ممتاز

3 B  جيد جدًا B  3جيد

2 C  جيـــد C  2مقبول

1 D  مقبول D  سفررا�سب�

�سفر F  را�سب

التقدير ملرحلة

البكالوريو�س

  )C( معدل  على  ح�سوله  الطالب  درا�سة  يف  لالإ�ستمرار  التعليمية  املوؤ�س�سات  معظم  وت�سرتط 

املعدل عن  انخف�ض  واإذا  العليا.  الدرا�سات  )B( يف مرحلة  البكالوريو�ض وعلى معدل  يف مرحلة 

هذين التقديرين فاإن الطالب ينذر ب�رشورة حت�سني و�سعه الدرا�سي ومينح فرتة اإختبارية الإثبات 

جدارته ت�سمى ) Probation(  واذا انق�ست الفرتة دون ان يرفع معدله العام ) GPA(  فيوقف 

عن الدرا�سة يف اجلامعة ملدة حمددة, ويوؤدي عدم ت�سحيح و�سعه الدرا�سي اىل طي قيده وي�سعب 

بعد ذلك قبوله يف اأية جامعة اأخرى.

Library Services 7ـ  اخلدمات املكتبية

تقدم اخلدمات املكتبية يف كل جامعة نهارًا ول�ساعات متاأخرة لياًل وخالل العطلة االأ�سبوعية, 

واجباته  الأداء  املكتبة  يف  الدرا�سية  احل�س�ض  مابني  التفرغ  �ساعات  يق�سي  اأن  الطالب  وي�ستطيع 

اأو ا�ستعارة اأي من الكتب خلارجها  الدرا�سية وا�ستعمال خمتلف الكتب واملجالت يف داخل املكتبة 

لفرتة حمددة ميكن جتديدها اذا ما رغب يف ذلك, وعادة ما حتدد كل جامعة غرامة مالية عن كل 

يوم تاأخري عن املوعد املحدد. 

الطالب  وي�ستطيع  العليا,  الدرا�سات  لطالب  خا�سة  اأماكن  اأو  غرفًا  املكتبات  معظم  وتوفر 

احل�سول على هذه الغرف جمانًا عند احل�سول على موافقة م�رشفه الدرا�سي يف اجلامعة واقتناعه 

بحاجة الطالب اليها وخا�سة وقت كتابة البحث, كما توفر املكتبات املوظفني الذين يقدمون خدمات 

الطريقة للح�سول عليها, وذلك  تب�سيط  اأي كتاب او مقال من�سور ويف  العثور على  للم�ساعدة يف 

عن طريق البحث يف الفهار�ض املعدة لهذا الغر�ض. فاإذا كان املطلوب هو احل�سول على كتـــاب 

اأو مقـــال يف مو�ســـــوع معــــني يتم البحث يف فهـــر�ض املوا�سيــــع ) Subject Index(, اأما 

 Author( املوؤلفني البحث يف فهر�ض  اإذا كان الغر�ض هو احل�سول على كتاب ملوؤلف معني فيتم 

من�سور  مقال  عن  كالبحــــــــث  اخرى  امكانيات  من  املكتبة  ماتوفره  اىل  باالإ�سافة  هذا   )Index
امليكروفيلم  نظام  ا�ستخدام  كيفية  و�رشح  التعريف  يف  اأو  مهنية.  اأو  )Journal(علمية  جملة  يف 

اجلامعية  املكتبات  اأن معظم  كما  او غري ذلك.  املطلوبة  املعلومات  للح�سول على   )Microfilm(

�سبكة  عرب  االإلكرتونية  م�سادرها  من  كثرية  معلومات  على  احل�سول  اجلامعي  للطالب  تهييء 

 .)Internet( االإنرتنت
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Orientation Programs )8ـ  برامج التهيئة للطالب اجلدد )يف اجلامعات الأمريكية

هي برامج اإعالمية وحما�رشات وخدمات يتم اإعدادها للطالب عند التحاقه باجلامعة اأو املوؤ�س�سة 

التعليمية االأمريكية )اأو عند تخرجه منها( لتخفف من م�ساكل التاأقلم االأكادميي واالإجتماعي والنف�سي 

التي يواجهها اأثناء الدرا�سة كما تتيح له قدرًا من املعرفة باالإجراءات الواجب اإتباعها يف كافة �سوؤون 

املدة  وتتوقف  جن�سياتهم  عن  النظر  وبغ�ض  الطالب  لكل  الربامج  هذه  اإعداد  ويتم  فيها.  درا�سته 

املخ�س�سة لهذه الربامج على كثافة الطالب املقبولني – امل�ستجدين- باجلامعة وعلى حجم املوؤ�س�سة 

التعليمية التي قبلتهم ففي اجلامعات الكبرية التي ت�سم ع�رشات االآالف من الطلبة بينهم مئات من 

التي  ال�سغرية  الكليات واملعاهد  اأما يف  كاماًل  اأ�سبوعًا  التوجيهي  الربنامج  ي�ستمر  االأجانب,  الطلبة 

ت�سم عدة مئات من الطلبة عامة وعدد �سئيل من الطلبة االأجانب فقد التزيد مدة الربنامج عن عدة 

�ساعات تقت�رش على بع�ض املحا�رشات واملعلومات ال�سفهية عن اأنظمة املعهد واحتىاجات الطالب 

التعرف  الطالب  يهم  التي  املعهد ومكاتبه  اأروقة  امليدانية يف  اجلوالت  ببع�ض  القيام  اإىل  باالإ�سافة 

عليها. وتبداأ هذه الربامج وفقًا لنظام املوؤ�س�سة التعليمية التي تبداأ يف العادة يف اإعداد براجمها مابني 

اأ�سبوع اإىل ع�رشة اأيام قبيل بداية الف�سل الدرا�سي.
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متطلبات الدرا�شة يف الوليات املتحدة الأمريكية

	 �أواًل ـ �الإ�ستعد�د لل�سفر

	 ثانيًا ـ �لو�سول �ىل �لواليات �ملتحدة �المريكية

	 ثالثًا ـ �الإت�سال بامللحقية �لثقافية

	 ر�بعًا ـ �الإ�ستعد�د للدر��سة

	 خام�سًا ـ تاأ�سرية �لدخول �ىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

	 �ساد�سًا ـ �الإعد�د �للغــوي

	 �سابعًا ـ �لتدريـــــــــــــــــب

	 ثامنًا ـ �لو�سول �ىل مقر �لدر��سة و�إجر�ء�ت فتح �مللف يف �مللحقية
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الفصل الثالث

متطلبــات

الدرا�ســــة يف الوليات املتحدة الأمريكية

Pre - Departure اأوًل : الإ�ستعداد لل�سفر

يتعني على الطالب قبل اأن يتوجه للدرا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية, اأن يهيء نف�سه بتقبل 

تغيريات كبرية يف جمرى حياته وم�ساراته العلمية, ومن بني هذه االأمور ما يلي:

1ـ  درا�شة اللغة يف الوطن

البد للطالب الذي ي�سعى للدرا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية اأن يكون جادا وم�ستعدا ملوا�سلة 

درا�سة اللغة االإنكليزية باأحد املعاهد اأو املوؤ�س�سات التي تدر�سها باململكة .. فاالإملام باللغة قبل ال�سفر 

والتعامل مع مفرداتها يوفر الكثري من املعاناة ويفتح الطريق للغة التفاهم والتخاطب مع املجتمع 

اجلديد.

2ـ  الأوراق وامل�شتندات التي يتعني عليه جتهيزها قبيل ال�شفر

يتعني على املبتعث اأو الطالب بوجه عام وهو ي�ستعد لل�سفر اأن يحر�ض اأن تكون معه امل�ستندات 

واالأوراق التالية واأي خ�سو�سيات يراها �رشورية يف حوزته مثل:

�سورة بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة.    •
للدرا�سة  املراحل االأوىل  له وملرافقيه منذ  الدرا�سية  اأو م�سدقة من �سهاداته  اأ�سلية  ن�سخة   •

وحتى اآخر مرحلة.  

قرار اإبتعاثه اأو املوافقة على اإيفاده للدرا�سة باخلارج.  •
يفيد  اللغة مبا  اأو معهد  ال�سادر من اجلامعة    I-20 القبول من اجلامعة ومنوذج  خطاب   •
اإىل الواليات املتحدة االأمريكية للدرا�سة فيها  تاأ�سرية الدخول  ال�سماح له باحل�سول على 

ويكون خمتومًا من قبل ال�سفارة االأمريكية بالريا�ض.

التعليم  قبل مرجعه ووزارة  ابتعاثه من  اإجراءات  اإمتام  التاأكد من  املبتعث  املوظف  على   •
العايل.

اخلطة الدرا�سية )اإن وجدت(.  •
�سهادات امليالد له وملرافقيه مرتجمة باللغة االإجنليزية وم�سدقة.  •
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�سهادات التطعيم له وملرافقيه مرتجمة باللغة االإجنليزية وم�سدقة.  •
اإذن  مثل  اإقامته  اأثناء  معه  بها  االإحتفاظ  �رشورة  يرى  اأخرى  م�ستندات  اأو  اأوراق  اأي   •
اإجازة من العمل للزوج اأو الزوجة املرافقة اإذا كانت موظفة و�سرتافق زوجها اأثناء بعثته. 

ويراعى يف هذه امل�ستندات اأو الوثائق, اأن تكـون مرتجمة لالإجنليزية ومعتمدة من اجلهة 

ال�سادرة منها, واأن يتم الت�سديق عليها من قبـــــــل وزارة اخلارجية باإعتبارها اجلهة 

التي متثل موؤ�س�سات وهيئات و�رشكات ووزارات اململكة يف اخلارج.

على الزوج اأواملحرم املرافق اإح�سار ما يثبت احلالة العملية له اإن كان طالبًا اأو موظفًا,   •
وهذه يح�سل عليها عن طريق االأحوال املدنية )�سورة من احلا�سب االآيل(.

مالحظة هامة جدا:

على الطالب التاأكد من اأن البيانات واملعلومات ال�شخ�شية متطابقة متاما يف ترجمتها من 

العربية اإىل الإجنليزية وبالعك�س حتى ل حتدث له م�شاكل مع ال�شلطات الأمريكية.

3ـ  اإنهاء اإجراءات احل�شول على التاأ�شرية 

على الطالب االت�سال بال�سفارة االأمريكية اأو اإحدى قن�سلياتها باململكة الواقعة يف املنطقة القريبة 

من حمل اإقامته للح�سول على تاأ�سرية الدخول اإىل الواليات املتحدة االأمريكية بغر�ض الدرا�سة, 

وعليه يف هذه احلالة اأن يتقدم بامل�ستندات املطلوبة واأهمها: قرار بدء االإبتعاث وخطاب القبول من 

املفعول,  �سارية  �سفر  وجوازات   )I-20( التاأ�سرية  طلب  ومنوذج  قبلته  التي  االأمريكية  اجلامعة 

ومبوجب هذه امل�ستندات يح�سل الطالب عادة على التاأ�سرية. 

ومبجرد ح�سول الطالب على تاأ�سرية الدخول بغر�ض الدرا�سة, ميكنه اأن يحدد موعد ال�سفر 

الهجرة  نظام  باأن  لدرا�سته, علمًا  الزمني  البعثة وفق اجلدول  مقر  �سرتافقه يف  التي  له والأ�رشته 

االأمريكية ال ي�سمح للمبتعث بال�سفر اإىل اأمريكا قبل يدء الدرا�سة باأكرث من �سهرين.

4ـ  �شعوبات الإقامة والدرا�شة بتاأ�شرية دخول لي�شت بغر�س الدرا�شة

ال يجوز للطالب القادم اإىل اأمريكا بغر�ض الدرا�سة الدخول اإىل الواليات املتحدة بتاأ�سرية خمالفة 

للغر�ض من دخوله كتاأ�سرية الدخول من اأجل ال�سياحة )مثال( واإال تعر�ض مل�ساكل عديدة هو يف غنى 

عنها وقد تثري من حوله ال�سبهات وتعر�سه للم�ساءلة القانونية من قبل �سلطات الهجرة االأمريكية مما 

توؤدي يف النهاية اإىل عودته دون اأن يحقق الغر�ض من قدومه, وتن�ساأ هذه ال�سعوبات مما يلي: 

اأن اجلامعات االأمريكية ال تقبل الطالب االأجانب احلا�سلني على تاأ�سرية دخول لي�ست من   •
اأجل الدرا�سة.. 

اأن تغيري هذه التاأ�سرية بعد الو�سول اإىل الواليات املتحدة االأمريكية يتطلب عودة الطالب   •
مرة اأخرى اإىل الوطن الإ�ست�سدار تاأ�سرية دخول بغر�ض الدرا�سة, اأو االت�سال مبكتب 

الطلبة االأجانب يف اجلامعة التي يدر�ض فيها ملعرفة مدى اإمكانية تغيري التاأ�سرية عن طريقه 

وفقًا للنظام.
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ثانيًا : الو�سول اإىل الوليات املتحدة الأمريكية

 ) 1 .I-94( قبل هبوط الطائرة يف مطار الو�سول, يقدم للطالب اأو الراكب ب�سفة عامة منوذج

لتعبئة بياناته ويتم الت�سديق على هذا النموذج من اإدارة الهجرة واجلوازات باملطار, ويثبت 

به  خا�ض  منوذج  املرافقني  من  راكب  لكل  وي�سدر  الراكب  �سفر  جواز  �سفحات  اأحد  على 

مهما كان عمر الراكب, ويعد النموذج )I-94( وثيقة تثبت تاريخ الدخول للواليات املتحدة 

االأمريكية, وفرتة االإقامة بها وي�سحب هذا النموذج من جواز ال�سفر يف حالة العودة اأو ال�سفر 

خارج الواليات املتحدة االأمريكية.

على الطالب التاأكد من اأن م�سوؤول اجلوازات باملطار قد ختم هذا النموذج بتاريخ الدخول وقد  2 .

كتب عليه نوع الفيزا ومدة االإقامة )D/S( وهي Duration of status  حال ا�ستالمه جواز 

ال�سفر منه حيث اإذا كانت ناق�سة يقوم مبراجعته يف احلال ب�ساأنها.  اأما اإذا اأكت�سف فيما بعد اأن 

I-94 فعليه مراجعة مكتب الطلبة االأجانب بجامعته على  هذه املعلومات مفقودة من منوذج 

الفور لت�سوية االأمر.

ينبغي على الطالب التاأكد من اأن ظهر منوذج I-94. 3 قد ختم من موظف مكتب خدمات اجلن�سية 

التعليمات  INS  واتباع جميع  االأمريكية  الهجرة  باإدارة  �سابقا«  BCIS واملعروفة  والهجرة 

التي تعطى له من قبل م�سئول اجلوازات اأو مكتب الطالب االأجانب يف اجلامعة . 

يحر�ض الطالب على النموذج I-94. 4 وخا�سة اإذا كان مبتعثا على نفقة احلكومة الأن التعامل 

الواليات  اإىل  املبتعث  تاريخ و�سول  يبداأ من  امللحقية  من  املالية  املخ�س�سات  املايل و�رشف 

املتحدة االأمريكية املحدد يف هذا النموذج, ما مل يكن املبتعث قد ح�رش للواليات املتحدة االأمريكية 

قبل بدء الدرا�سة املعتمد من جهة االإبتعاث اأو التاريخ املحدد لبدء البعثة يف قرار االإبتعاث.

على الطالب يف االأيام االأوىل من الو�سول اأن يبذل املزيد من اجلهد لي�ض فقط يف التعرف اأو  5 .

االإحتكاك باملجتمع اجلديد الذي اأتى اإليه واإمنا اأي�سا يف توطيد عالقته بامللحقية وي�ستح�سن اأن 

يكون و�سوله اإىل وا�سنطن العا�سمة ملراجعة امللحقية وتزويد ق�سم الت�سجيل وامللفات باالأوراق 

وامل�ستندات التي تطلب منه لفتح امللف, وما اأن يكتمل امللف حتى تبداأ اأحقيته ـ اإذا كان مبتعثا ـ 

للمخ�س�سات املالية وامل�رشوفات الدرا�سية وغريها.

مالحظة هامة جدا:

على كل طالب �شعودي حال و�شوله اإىل مقر البعثة اأن يحر�س على ت�شجيل جواز �شفره لدى 

اإحدى قن�شليات ال�شفارة ال�شعودية وميكنه القيام بت�شجيل جواز �شفره ومرافقيه عند و�شوله 

اإىل مدينة وا�شنطن لإجراء فتح ملفه اأو الدخول على موقع ال�شفارة لالإطالع على التعليمات 

واخلطوات التي يجب اتباعها لغر�س ت�شجيل جواز ال�شفر.

ثالثًاً ـ الت�سال بامللحقية الثقافية :

1ـ  على املبتعث اأو الطالب الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض فور و�سوله, االت�سال بامللحقية الثقافية 

ال�سعودية يف وا�سنطن وعليه اأن يتاأكد من فروق التوقيت بني الوالية التي و�سل اإليها وبني العا�سمة 
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وا�سنطن )دي �سي(, وتتحدد مواعيد العمل الر�سمية يف امللحقية وفقا لتوقيت وا�سنطن العا�سمة, من 

التا�سعة �سباحا وحتى اخلام�سة م�ساءا ما عدا يف �سهر رم�سان. ويرتتب على ذلك: 

اإتخاذ اإجراءات فتح امللف.   •
معرفة الرقم الطالبي الذي �سيتعامل به طوال فرتة درا�سته.  •

التعرف على م�رشفه الدرا�سي بامللحقية.  •
ت�سوية املخ�س�سات املالية للمبتعثني ) فقط ( وبدء ال�رشف عليهم.  •

احل�سول على ن�سخة من ال�سمان املايل للمعهد اأو اجلامعة التي �سيلتحق بها.  •
اإ�ستالم بطاقة الطالب ال�سحية.  •

Holidays 2ـ العطالت الر�شمية للملحقية

وعلى الطالب اأي�سا اأن يكون على بينة باالأعياد واالإجازات والعطالت للملحقية  وهى تخ�سع 

غالبا لالإجازات والعطالت املعمول بها يف اململكة وكذلك االإجازات اخلا�سة باحلكومة الفيدرالية 

االأمريكية, كما اأن عليه اأن ي�سع يف اإعتباره عند حتديد موعد ال�سفر والو�سول اإىل الواليات املتحدة 

االأمريكية موعد هذه العطالت.

وفيما يلي بيان بالعطالت واالإجازات الر�سمية للملحقية:

املوعــــــــد والتاريخ العطالت والإجازات الر�سمية

Eid Elfitr’s Holiday (Ramadan)
Eid Eladha’s Holiday
Saudi National Day
NewYear’s Day
Martin Luther King Jr. Day
Inauguration Day
President’s Day
Memorial Day
Independence Day
Labor Day
Columbus Day
Veteran’s Day
Thanksgiving Day
Christmas Day

نهاية دوام االأ�سبوع االأخري من �سهر رم�سان اإىل نهاية االأ�سبوع التايل

نهاية دوام االأ�سبوع االأول من �سهر ذي احلجة اىل نهاية االأ�سبوع التايل

اليوم الوطنــي للمملكة الثالث والع�رشين من �سهر �سبتمرب

االأول من �سهر يناير/ راأ�ض ال�سنة امليالدية

االإثنني الثالث من �سهر يناير

الع�رشون من يناير .. يحتفل به كل اأربع �سنوات يف يوم تن�سيب الرئي�ض

االإثنني الثالث من �سهر فرباير  .. مولد الرئي�ض جورج وا�سنطن

االإثنني االأخري من �سهر مايو

الرابع من �سهر يوليو

االإثنني االأول من �سهر �سبتمرب

االإثنني الثاين من �سهر اأكتوبر

احلادي ع�رش من �سهر نوفمرب

اخلمي�ض االأخري من �سهر نوفمرب

 اخلام�ض والع�رشين من �سهر دي�سمرب
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ملحوظة:

حدد القانون الفيدرايل االأمريكي رقم 5U.S.C. 6103  قائمة اأيام العطالت الر�سمية التي 

تتعطل فيها اأجهزة احلكومة الفدرالية, وحيث اأن اأيام العمل  يف الواليات املتحدة االأمريكية هي من 

االإثنني وحتى اجلمعة من كل اأ�سبوع, فقد راأى القانون ترحيل اأيام العطالت الر�سمية التي تاأتي يف 

عطلة اآخر االأ�سبوع )يوما ال�سبت واالأحد( اإىل يومي اجلمعة واالإثنني على النحو التايل:

•  اإذا �سادفت العطلة يوم االأحد ترحل العطلة اإىل اليوم التايل )االإثنني(.

•  اإذا �سادفت العطلة يوم ال�سبت ترحل العطلة اإىل اليوم ال�سابق )اجلمعة(. 

3. الت�شجيل للدرا�شة :

على الطالب منذ اليوم االأول من و�سوله التوجه اإىل املعهد اأو اجلامعة وت�سجيل املواد الدرا�سية 

التي �سيقوم بدرا�ستها, كما اأن عليه اأن يراعي مواعيد الت�سجيل, فعدم االإلتزام بهذه املواعيد ي�سيع 

على الطالب الفر�سة يف الت�سجيل يف الف�سل الدرا�سي الذي قدم فيه للدرا�سة,  كما اأن عليه مراعاة 

�سبق  التي  للمواد  اإ�سافتها  اأو  حذفها  يرى  التي  املواد  واإ�سافة  حلذف  له  امل�سموحة  الزمنية  الفرتة 

ت�سجيلها, فعدم مراعاته لتلك الفرتة امل�سموح بها, يحمله تكاليف الدرا�سة لهذه املواد التي قام بحذفها 

اأو اإ�سافتها يف غري موعدها.  

وعلى الطالب االإلتزام باحلد االأدنى لل�ساعات الدرا�سية املقررة له يف كل ف�سل درا�سي وخا�سة 

اأن االإقامة بالواليات املتحدة لغر�ض الدرا�سة ت�سرتط هذا احلد الذي قد يوؤدي االإخالل به اإىل اإلغاء 

كان  اإذا  اإلغائها  اأو  بعثته  اإيقاف  اإىل  يوؤدي  وقد  االأمريكية  واجلن�سية  الهجرة  اإدارة  قبل  من  اإقامته 

مبتعثا.

 Orientation( وحتث امللحقية الطالب اجلديد على ح�سور دورات التهيئة والت�سجيل باجلامعة

session( الأهميتها يف تعريفه باجلامعة واأق�سامها وما يجب عليه مراعاته خالل درا�سته فيها.

رابعًا : الإ�ستعداد للدرا�سة

القبول يف اجلامعات واملعاهد الأمريكية

Admission 1ـ اإجراءات القبول

تتوىل اإدارة القبول بامللحقية مهمة ت�سهيل اإجراءات احل�سول على قبول باجلامعات االأمريكية 

ملن مل ي�ستطع احل�سول على قبول بنف�سه  من الطالب املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض.

اأ ـ ا�شتيفاء �رشوط القبول يف هذه املوؤ�ش�شات

البد اأن يكون الطالب موؤهال درا�سيا لاللتحاق والقبول يف املرحلة املتقدم اإليها واأن تفيد �سهاداته 
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احلا�سل عليها اإجتيازه الختبارات نهاية املرحلة ال�سابقة وبامل�ستوى املطلوب, كما ينبغي على الطالب 

اأن يجتاز اإختبارات اللغة باملعدل الذي ت�سرتطه اجلامعة للقبول فيها واإال فعليه اأن يلتحق مبعهد من 

اإذا  املهمة  هذه  الثقافية  امللحقية  يف  القبول  اإدارة  وتتوىل  املطلوب,  املعدل  يحقق  حتى  اللغة  معاهد 

توفرت االإمكانيات لتحقيق ذلك, وجتدر االإ�سارة اإىل اأن امللحقية وهى ت�سعى للح�سول على قبول 

لطالبها اإمنا ت�سعى لذلك وفق متطلبات و�رشوط اجلامعة لقبول الطالب فيها.

ب ـ اختيار املوؤ�ش�شة التعليمية

و�سعت وزارة التعليم العايل باململكة قائمة خا�سة للجامعات االأمريكية التي تو�سي الطالب 

اأ�س�ض تتم�سى مع مكانة اجلامعة وم�ستواها العلمي ومع ما و�سعته جلنة معادلة  لاللتحاق بها وفق 

التخ�س�سات  من  قدر  اأكرب  القائمة  هذه  تت�سمن  اأن  حر�ست  كما  بالوزارة,  اجلامعية  ال�سهادات 

لها وكذلك  امل�سهود  االإقليمي واملهني  االإعرتاف  االأكادميي من موؤ�س�سات  باالإعرتاف  التي حتظى 

اأف�سل اجلامعات االأمريكية وهى ت�سمل عددا من املوؤ�س�سات  اجلامعات التي ياأتي تقييمها على قمة 

خطط  مع  تتنا�سب  التي  العلمية  والدرجات  التخ�س�سات  خمتلف  تقدم  التي  االأمريكية  التعليمية 

االإبتعاث واإحتىاجات التنمية, ويتم حتديث هذه القائمة وفق ما ي�ستجد من متغريات وهى موجودة 

بها  مو�سى  اجلامعة  اأن  التاأكد  الطالب  وعلى  العايل,  التعليم  لوزارة  االإنرتنت  �سبكة  موقع  على 

قبل التقدم لاللتحاق بها,علمًا باأن امللحقية الثقافية تتبع عملية التوازن يف قبول طلبتها يف اجلامعات 

االمريكية وفقًا للتخ�س�سات االأكادميية وينبغي على الطالب قبل التقدمي للقبول التن�سيق مع امللحقية 

يف هذا اخل�سو�ض .

القائمة الأن اجلهة املخت�سة مبعادلة  اإلتزام جميع الطالب بهذه  الثقافية على  وحتر�ض امللحقية 

ت�ساعد  كما  القائمة,  هذه   على  اأ�سا�سا  تعتمد  باململكة   العايل  التعليم  بوزارة  الدرا�سية  ال�سهادات 

الطالب الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض امللتحق بجامعة من اجلامعات التي وردت يف هذه القائمة على 

االإن�سمام للبعثة بعد اإ�ستيفاء �رشوط االإن�سمام.

اللغة توخي  اأو معاهد  اإحدى اجلامعات  الراغبني يف احل�سول على قبول من  وعلى الطالب 

الواقعة  البعد عن اجلامعات  يقبل فيه ويف�سل يف ذلك  الذي  املعهد  اأو  اإختيار اجلامعة  احلر�ض يف 

يف املدن الكربى مثل: وا�سنطن دي �سي ـ بو�سطن ـ نيويورك ـ لو�ض اأجنلو�ض ـ نظرا لغالء املعي�سة 

امللحقية  بها  التي تو�سي  فيها وعليه اختيار اجلامعات  االإقامة  التي تتطلبها  الباهظة  املالية  واالأعباء 

والتي تقع يف مدن �سغرية تخدم هذه اجلامعات وحتقق االإ�ستقرار املايل واملعي�سي للطالب واأ�رشته 

اأثناء فرتة درا�سته.

Types of Admission 2ـ اأنواع القبول

واإ�ستكمال  القبول  ل�رشوط  الطالب  اإ�ستيفاء  مدى  على  اجلامعة  يف  القبول  قرار  اإ�سدار  يعتمد 

متطلباته ومن اأهم اأنواع القبول:

Unconditional Admission :القبول غري امل�رشوط  n

وتنطبق على الطالب الذين مت قبولهم نظاميا يف الدرجة العلمية التي تقدموا لها باجلامعة 

بعد اإ�ستيفاء جميع ال�رشوط. 
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Conditional Admission  :القبول امل�رشوط  n

القبول  �رشوط  من  اأكرث(  )اأو  �رشط  اإ�ستيفاء  من  يتمكنوا  مل  الذين  الطالب  على  وتنطبق 

مثل:

احل�سول على الدرجة املطلوبة يف اإختبارات اللغة.  k

مرحلة  يف  والعامة  التخ�س�سية  االإختبارات  يف  املطلوبة  الدرجة  على  احل�سول   k

.MCAT و , GRE, GMAT :الدرا�سات العليا كاإختبارات

يف  له  تعطى  التي  املواد  بع�ض  يف  جيد  معدل  على  الطالب  ح�سول  ب�رشط  القبول   k

التي  املواد  بع�ض  درا�سة  اأو    )Pre-requisites( �سابقة  كمتطلبات  الدرا�سة  بداية 

تعترب نواق�ض )Deficiency(, وعند ح�سوله على الدرجة املطلوبة يقبل يف الدرجة 

العلمية املتقدم لها.

3ـ امل�شتندات والوثائق املطلوبة للقبول: 

تطلب اإدارة القبول من الطالب الذي يرغب يف احل�سول على قبول من اأحدى اجلامعات املو�سى 

بها امل�ستندات والوثائق التالية:

اأ ـ م�شتندات ووثائق احل�شول على قبول للدرا�شة اجلامعية

خم�ض �سور م�سدقة ومرتجمة من �سهادة الثانوية العامة و�سهادات ال�سف الثالث متو�سط  1 .

يقل  ال  اأن  على  الدرجات  ك�سف  وكذلك  ذلك  اأمكن  اإذا  ثانوي  والثاين  ثانوي  واالأول 

جمموع الدرجات عن جيد جدا.

اجلامعات  اأو  الكلية  الذين در�سوا يف  للطلبة  االكادميي  ال�سجل  خم�ض �سور م�سدقة من  2 .

لف�سل درا�سي اأو اأكرث .

بالن�سبة  درا�سته  املراد  التخ�س�ض  يو�سح  االإبتعاث  جهة  من  خطاب  اأو  االإبتعاث  قرار  3 .

للمبتعث, اأو خطاب من الوزارة اأو امللحقية الثقافية ي�سمح للطالب بالدرا�سة على  ح�سابه 

اخلا�ض.

�سورة من ال�سفحة االأوىل والثانية من جواز �سفر الطالب والزوجة واالأوالد ) يف حالة  4 .

مرافقتهم له (.

درجات اإختبار التوفل  TOEFL. 5 )اإن وجدت( او اإختبارات اللغة االأخرى املعتمدة )اإن 

وجدت( .

(  )اإن وجدت(. 6 .SAT I and SAT(  درجات اإختبارات

اإختبار القدرات General Assessment Test. 7 » اإن اأمكن «.
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.  ) 8 .E-Mail( عنوان العمل وال�سكن واأرقام الهاتف والفاك�ض والربيد االإلكرتوين

حتديد املوعد الذي �سيبداأ فيه الدرا�سة, 9 .

باأن  تفيد  االإجنليزية  باللغة  ومرتجمة  وم�سدقة  معتمدة  االأمرا�ض  �سد  تطعيم  �سهادة  10 .

الطالب قد ح�سل على التطعيمات التي ت�سرتط اجلامعة التطعيم بها قبل القبول.

ب ـ امل�شتندات والوثائق املطلوبة للح�شول على قبول للدرا�شات العليا

البكالوريو�ض وك�سف الدرجات )ال يقل معدله  خم�ض �سور مرتجمة وم�سدقة ل�سهادة  1 .

الرتاكمي عن جيد جدا(.

اإذا كان القبول  خم�ض �سور م�سدقة ومرتجمة من �سهادة املاج�ستري وك�سف الدرجات  2 .

للدكتوراه اأو لدرجة علمية عالية  اأخرى.

العملي والعلمي واالأبحاث واملوؤلفات واجلوائز  الذاتية للطالب مت�سمنة تاريخه  ال�سرية  3 .

التي ح�سل عليها. 

الطالب  فيها  يو�سح    ) 4 .Statement of Purpose( االإجنليزية  باللغة  موجزة  نبذة 

الغاية من درا�سته ويحدد فيها الدرجة العلمية والتخ�س�ض الدقيق واأ�سباب اإختياره لهذا 

التخ�س�ض  وعالقة التخ�س�ض بالعمل الذي ينوى اأن يقوم به بعد تخرجه.

درجات االإختبارات املهنية والعامة مثل: 5 .

اإختبارات GRE اأو GMAT  )اإن وجدت(.  •

اإختبارات LSAT لدرا�سة �سهادة Juris Doctor  يف القانون.  •

اإختبار MCAT  للطلبة   •

اإختبارات USMLE I and II  لطالب الطب ) للزمالة الطبية فقط (   •

كذلك لالإختبارات املطلوبة للتخ�س�سات ال�سحية االأخرى مثل ال�سيدلة والطب   •
وغريهما .

اإختبار ECFMG Clinical Skills Assessment الذي ال يقدم اإال يف والية   •
بن�سلفانيا ويجب على الطبيب احل�سور اإليها الأداء االإختبار.

قرار االإبتعاث اأو خطاب من جهة االإبتعاث يو�سح التخ�س�ض املراد درا�سته اأو خطاب  6 .

من الوزارة اأو امللحقية الثقافية ي�سمح للطالب بالدرا�سة على  ح�سابه اخلا�ض.

تقبل  وال  در�سوه  الذين  اأ�ساتذته  من   ) 7 .5-3( عدد  االإجنليزية  باللغة  تو�سية  ر�سائل 

التو�سيات املت�سابهة.
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�سفر  جواز  من  وكذلك  الطالب  �سفر  جواز  من  والثانية  االأوىل  ال�سفحة  من  �سورة  8 .

الزوجة واالأوالد ) يف حالة مرافقتهم له (.

( اأو اي اإختبارات لغة اأخرى معتمدة )اإن وجدت(. 9 .TOEFL( درجات اإختبار التوفل

عنوان العمل وال�سكن واأرقام الهواتف والفاك�سات والربيد االإلكرتوين E- Mail. 10  ) اإن 

وجد (.

�سهادة تطعيم �سد االأمرا�ض معتمدة وم�سدقة ومرتجمة باللغة االإجنليزية تفيد باأن الطالب  11 .

قد ح�سل على التطعيمات املطلوبة التي ت�سرتط اجلامعة التطعيم بها قبل القبول.

مالحظـــــــــــــة :

ويحق للمبتعث طلب تعوي�سه عن ر�سوم طلبات احل�سول على القبول من اجلامعات االمريكية 

على اأن يزود امللحقية بالتالــــــــــــــي:

اأن تكون اجلامعة اأو املعهد من اجلامعات اأو املعاهد املو�سى بها . 1 .

اأ�سل ال�سيك املعاد للمبتعث من البنك اأو اإي�سال ال�سداد ال�سادر من اجلامعة اأو بيان املدفوعات  2 .

.)Credit Card( الذي يو�سح �سداد املبتعث لهذه الر�سوم بالبطاقة االإئتمانية

خام�سًا : تاأ�سرية الدخول اإىل الوليات املتحدة الأمريكية 

يف  الطالب  فيه  قبل  الذي  اللغة  معهد  اأو  اجلامعة  من  موجه  طلب  مبثابة   )I-20( منوذج  يعد 

الواليات املتحدة االأمريكية اإىل ال�سفارة االأمريكية اأو اأحد قن�سلياتها يف الدولة التي يقيم فيها, وهو 

تاأ�سرية دخول للواليات املتحدة  اأحد قن�سلياتها مبنح الطالب  اأو  اإ�سعار من اجلامعة لل�سفارة  مبثابة 

االأمريكية بغر�ض الدرا�سة, ويعد هذا النموذج �سهادة ال ميكن بدونها احل�سول على تاأ�سرية الدخول 

وهذه ال�سهادة ال ت�سدر اإال اإذا ح�سل الطالب على قبول للدرا�سة يف اجلامعة �ساحبة الطلب.

1 - اخلطوات التي يتعني على الطالب اإتباعها لإجناز هذه املهمة:

يقدم الطالب خطاب القبول ومنوذج )I-20( من اجلامعة التي قبلته مع جواز �سفره لل�سفارة 

االأمريكية اأو اإحدى قن�سلياتها يف اململكة للح�سول على تاأ�سرية الدخول واالإقامة بالواليات املتحدة 

الزوجة   ( االإبتعاث  لالئحة  وفقا  البعثة  مبقر  معه  االإقامة  ي�ستحقون  الذين  وملرافقيه  له  االأمريكية 

واالأوالد اأو املحرم (. 

وت�سرتط قوانني االإقامة النظامية  بالواليات املتحدة االأمريكية وال�سفارة اأو القن�سلية االأمريكية 

تقت�سي من  اأ�سهر, كما  �ستة  تقل عن  التاأ�سرية �سالحية اجلواز ملدة ال  ملنح هذه  باململكة  لها  املمثلة 

املطلوب درا�ستها يف كل ف�سل  ال�ساعات  بعدد  االلتزام  التاأ�سرية  الراغبني يف احل�سول على هذه 

درا�سي ) ت�سع �ساعات لكل ف�سل درا�سي لطالب الدرا�سات العليا Graduate (واثنتي ع�رش �ساعة 

لطالب الدرا�سة اجلامعية )Undergraduate(  كلها على النظام الف�سلي)Semester( , وعدم 
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يعر�سه  ورمبا  للوطن  واإعادته  التاأ�سرية  هذه  الإلغاء  يعر�سه  القواعد  هذه  بتطبيق  الطالب  اإلتزام 

للم�ساءلة القانونية اأمام اجلهات االأمريكية املخت�سة.

االأمريكية بغر�ض  املتحدة  للواليات  الدخول  تاأ�سرية  الطالب ومرافقوه على  اأن يح�سل  وبعد 

قبل  اأو  للدرا�سة  املحدد  الوقت  �سفره والو�سول يف  اإجراءات  اإنهاء  اإىل  ي�سعى  اأن  الدرا�سة, عليه 

ذلك بقليل حتى يتمكن من ترتيب حياته املعي�سية وال�سكنية قبل بدء الدرا�سة, ويف حالة عدم متكنه 

من احل�سور اأو تعذر �سفره الأي �سبب من االأ�سباب فعليه خماطبة اجلامعة التي قبلته لتاأجيل قبوله 

لف�سل اأو ف�سلني درا�سيني وفقا للظروف وعليه يف هذه احلالة اإعادة منوذج  ) I-20 (الذي مل يعد 

�ساري املفعول وطلب اإ�سدار منوذج جديد يت�سمن املوعد الفعلي لبدء الدرا�سة بعد التاأجيل, وميكن 

للطالب اإذا تعذر عليه االأمر االت�سال بامللحقية مل�ساعدته يف حتقيق ذلك مبا يتفق مع نظام اجلامعة 

التي قبلته للدرا�سة بها.

Immigration Forms 2 - مناذج دائرة الهجرة واجلن�شية

ت�سدر اإدارة الهجرة واجلن�سية االمريكية مناذج متعددة, ومن هذه النماذج التي تهم الطالب 

ال�سعودي معرفتها جيدّا ما يلي :

  )I-20( اأ- منوذج

اإ�سداره, ومبوجب هذا  التعليمية االأمريكية املخولة نظامًا حق  اإحدى املوؤ�س�سات  وي�سدر من 

للواليات  الدخول  تاأ�سرية  الطالب  اخلارج  يف  االأمريكية  القن�سليات  اأو  ال�سفارات  متنح  النموذج 

 F-1( الدرا�سة تاأ�سرية دخول لغر�ض  للح�سول على  النموذج طلبًا  االأمريكية, ويعد هذا  املتحدة 

اإذا كانوا �سيقيمون معه يف مقر درا�سته تاأ�سرية  اأو املحرم واأبناء الطالب  Visa(, ومتنح الزوجة 
دخول)F-2  Visa(, والبد لهذا النموذج اأن يكون دائما �ساري املفعول, وعلى الطالب اأال يقدم 

اإنتهاء �سالحيته حيث لن ت�سمح له �سلطات الهجرة واجلوازات يف  اأمريكا بعد  اإىل  على احل�سور 

املطار الذي ي�سل اإليه بالدخول اإىل اأمريكا. ويراعى جتديد ال�سالحية من حني اإىل اآخر اإذا اأ�سطر 

الطالب اإىل تاأجيل �سفره اأو بعثته لظروف ما, وعليه يف هذه احلالة اإعادة النموذج القدمي للجامعة 

االأمريكية املقرر االإلتحاق بها, واإبالغها الإ�ست�سدار منوذج جديد يت�سمن الفرتة الزمنية ال�ساحلة 

املتوقع له فيها بدء الدرا�سة, علمًا بان االأنظمة احلالية ال جتيز ملن يحمل تاأ�سرية )F-2( بالدرا�سة 

اجلامعية ويلزم تغيريها اإىل )F-1( يف هذه احلالة 0

وعلى الطالب اإذا رغب يف اخلـروج من الواليـات املتحدة االأمريكيـة والعودة اإليها الإ�ستكمال 

درا�ستـه مراجعة مكتب �سوؤون الطالب االأجانب يف اجلامعة التي يدر�ض فيها الإ�ستخراج منوذج 

له  ي�سمن  احلايل  النموذج  خلف  العودة  على  باملوافقة  توقيع  على  احل�سول  اأو  جديد,   )I-20(

ال�سمان  )I-20( �سورة من  اأن يرفق مع منوذج  الطالب  اأخرى الأمريكا, وعلى  الدخول مرة 

املايل الذي اأر�سله له م�رشفه الدرا�سي بامللحقية لت�سهيل اإجراءات ح�سوله على التاأ�سرية. 

  )I-94(  ب- منوذج

منوذج  يقدم للطالب لتعبئة بياناته وهو يف الطائرة اأو يف طريقه اإىل الواليات املتحدة االأمريكية, 

ويقوم الطالب بتقدميه ملوظفي اجلوازات  يف املطار عند الهبوط. ويل�سق هذا النموذج يف جواز 
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ال�سفر ويظهر فيه تاريخ الو�سول اإىل الواليات املتحدة االأمريكية واملدة امل�سموحة له لالإقامة فيها, 

باإعتباره  اإقامته  نوعية  اإىل  ت�سري  التي   )D/S( بعالمة  النموذج  هذا  ختم  من  التاأكد  الطالب  وعلى 

مقيما بغر�ض الدرا�سة  Duration of Status, ويف حالة عدم وجود هذا اخلتم, عليه االإت�سال 

مبكتب الطلبة االأجانب على الفور للتاأكد من اإ�ستيفائه كافة املتطلبات التي جتعل اإقامته قانونيةويعد 

من  عودتهم  اأو  عليهم  ال�رشف  بدء  عند  وعائلته  املبتعث  م�ستحقات  ل�رشف  م�ستندا  النموذج  هذا 

االإجازة. وعليه فيجب تزويد امللحقية ب�سورة من هذا النموذج عنه وعن مرافقيه.

 )I-53(  ج- منوذج

يوجد هذا النموذج يف مكتب �سئون الطلبة االأجانب يف اجلامعة وي�ستعمل لالأغرا�ض التالية:

. )F-1(طلب جتديد االإقامة ح�سب تاأ�سرية  •

•  طلب ال�سماح للطالب باالنتقال من جامعة اإىل جامعة اأخرى.

)F-1 Visa( دـ - تاأ�شرية

هي تاأ�سرية دخول للواليات املتحدة االأمريكية بغر�ض الدرا�سة وي�سرتط الإ�سدارها ما يلي:

•  موافقة اجلامعة على قبول الطالب للدرا�سة بها يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

. )I-20( اأن ت�سدر اجلامعة مبوجب ذلك منوذج  •

هذه  فيها وح�سل مبوجبها على  قبل  التي  باجلامعة  الدرا�سة  الكلي يف  االإنتظام  الطالب  وعلى 

االأجانب  الطالب  ملفات  اأمريكا مبراقبة  الداخلي يف  واالأمن  اخلارجية  وتقوم وزارتا  التاأ�سرية, 

اإلتزامهم بال�رشوط املتعلقة باالإقامة ومنها  اأثناء تواجدهم يف الواليات املتحدة االأمريكية للتاأكد من 

االإلتزام باحلد االأدنى من ال�ساعات املقررة الإنتظام الطالب الكامل يف الدرا�سة وفقا للمرحلة العلمية 

التي يدر�ض فيها, وتتوقف �سالحية هذه التاأ�سرية يف احلاالت التالية:

اأ ـ مغادرة الطالب الوليات املتحدة الأمريكية 

موافقة  على  احل�سول  االأمريكية  املتحدة  للواليات  عودته  لتاأمني  عليه  يتعني  احلالة  هذه  ويف 

مكتب خدمات الطالب االأجانب يف اجلامعة على ال�سفر ويتم ذلك كما يلي:

•  احل�سول على ت�سديق جديد على منوذج )I-20( اإذا جتاوزت مدة اآخر ت�سديق للنموذج 
اأربعة اأ�سهر.

قبل  ال�سفر من  الت�سديق على طلب  يتم  ولن   ,  )I-53( امل�سادقة  اإ�ستمارة طلب  تعبئة    •
اجلامعة اإذا كان هناك اأي التزامات على الطالب مبا يف ذلك االلتزامات املالية 

ب ـ الإنتقال من جامعة اإىل جامعة اأخرى داخل الوليات املتحدة الأمريكية

ينبغي على الطالب يف هذه احلالة التاأكد من اإمتام اإجراءات التحويل اإىل اجلامعة االأخرى قبل 
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اإقامة الطالب اأ�سبحت غري قانونية ويتم التاأكد من  االنتقال وعدم اإمتام هذه االإجراءات تعني اأن 

اإمتام هذه االإجراءات اإما باحل�سول على ختم اإدارة اجلوازات والهجرة اأو اإ�ستمارة التاأكد من اإمتام 

النقل التي ي�سدرها مكتب خدمات الطالب االأجانب يف اجلامعة التي مت االإنتقال اإليها.

ن�سائح عامة للطالب فيما يتعلق باإجراءات الإقامة واجلوازات

من ال�رشوري اأن يكون الطالب على اإت�سال باملخت�سني يف مكتب خدمات الطالب االأجانب 

يف جامعته, والتن�سيق امل�ستمر معهم فيما يتعلق بجميع الوثائق اخلا�سة بدائرة الهجرة, كما اأن عليه 

الداخلي يف  االأمر, وخا�سة وزارتي اخلارجية واالأمن  بهذا  املعنية  اإ�ستقاء معلوماته من اجلهات 

اأمريكا, ولدى كل منهما موقعا اإلكرتونيا خا�سا على �سبكات االإنرتنت وعنوانهما على التوايل:

 •www.uscis.gov   وزارة االأمن الداخلي ـ خدمات الهجرة واجلن�سية االأمريكية

 •www.state.gov  وزارة اخلارجية

وعلى الطالب توخيا للدقة مراعاة اأن ال�سيا�سات والنظم التي ت�سدرها هاتني الوزارتني يف هذا 

اخل�سو�ض هي عر�سة للتغيري ب�سورة م�ستمرة ح�سب الظروف وعليه حتديث معلوماته منهما اأوال 

باأول, كما اأن عليه م�سوؤولية جتنب اإ�ستقاء معلوماته من امل�سادر غري الر�سمية كاالأ�سدقاء واأجهزة 

االإعالم, واالإعتماد على نف�سه يف القيام مبا يلي: 

اآمن وخا�سة جواز  لديه يف مكان  املهمة حمفوظة  الر�سمية  الوثائق  اأن جميع  التاأكد من  1 .

ال�سفر.

االإلتزام مبوا�سفات ال�سور الفوتوغرافية)ال�سم�سية( التي تر�سل مع طلبات احل�سول على  2 .

اخلارجية  وزارة  لتعليمات  وفقا  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  واالإقامة  الدخول  تاأ�سرية 

االأمريكية و�رشوطها التالية:

اأن تكون مقا�ض 1/2 1 × 1/2 1•  بو�سة.

• اأن تكون حديثة ال تتعدى �ستة اأ�سهر.

التي حتتوي  ال�سور  اخلارجية  تقبل وزارة  بي�ساء وال  ال�سورة  خلفية  تكون  • اأن 
على خلفيات داكنة اأو ملونة وميكن قبول ال�سور باللونني االأبي�ض واالأ�سود .

تقبل  ولن  نظارة  يلب�ض  الذي  ال�سخ�ض  عني  على  ال�سوء  اإنعكا�سات  جتنب  • يجب 
ال�سور التي تظهر فيها مثل هذه االإنعكا�سات.

• اأن يكون وجه ال�سخ�ض مواجها لعد�سة الكامريا ولي�ض جانبيا.

• اأن يحتل وجه ال�سخ�ض ن�سبة ترتاوح ما بني اأربعني اإىل خم�سني باملائة من م�ساحة 
ال�سورة ولن تقبل م�ساحة الوجه التي تقل اأو تزيد كثريا عن هذه الن�سبة.
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الر�سائل والوثائق املهمة لدائرة الهجرة االأمريكية, بالربيد امل�سجل مع االحتفاظ  تر�سل  3 .

بن�سخة عن كل ما ير�سل واالإي�سال الربيدي الذي يثبت تاريخ االإر�سال.

يجب ت�سجيل عنوان االإقامة لدي دائرة الهجرة االأمريكية يف �سهر يناير من كل عام على  4 .

�سوؤون  اأو من مكتب  الربيد  )I-53(, وميكن احل�سول عليه من مكاتب  النموذج رقم  

الطلبة االأجانب باجلامعة.

املبينة على  انتهاء مدة االإقامة  اأ�سهر بعد  ال�سفر ال تقل عن �ستة  اأن �سالحية جواز  التاأكد  5 .

.)I-94( منوذج

يجب اإ�سعار مكتب �سوؤون الطلبة االأجانب باجلامعة يف احلاالت التالية: 6 .

• الرغبة يف ال�سفر خارج الواليات املتحدة االأمريكية وذلك قبل موعد ال�سفر بع�رشين 
.)I-20( يوما على االأقل حتى يتمكن من اإ�ستالم منوذج  املوافقة على العودة

• اأي تغيري يف عنوان �سكن الطالب اأو رقم هاتفه اأو و�سعه الدرا�سي, اأو يف حالة 
اإدارة  قبل  من  املقرر  العادي  الدرا�سي  العبء  عن  تقل  درا�سية  ملقررات  ت�سجيله 

اجلن�سية والهجرة.

• اأي تغيري يف جواز ال�سفر.

 7 .University  على الطالب اأن يحمل معه دائما, بطاقة الهوية التي ت�سدرها له اجلامعة

Identification Card, وكذلك مفكرة يحتفظ فيها باأ�سماء واأرقام الهواتف لالأ�سخا�ض 
الذين يتعني عليه االإت�سال بهم يف حالة الطوارئ, ومن بينهم اإ�سم ورقم الهاتف لل�سخ�ض 

اأو لالأ�سخا�ض االأع�ساء يف مكتب الطلبة االأجانب, واأرقام هواتف ال�سفارة وامللحقية 

الوقت  فيها يف  املقيم  املدينة  UCCIS. 8 املوجود يف  التاأكد من مراجعة مكتب  الطالب  على 

الذي يحدد له.

م�ستجدة  تعليمات  الأية  م�ستمر  ب�سكل  للملحقية  االإلكرتوين  املوقع  ت�سفح  الطالب  على  9 .

  )www.sacm.org(

LANGUAGE PREPARATION ساد�سًاً  : الإعداد اللغوي�

1- معاهد اللغة

يحتاج الطالب الذي ي�ستعد للدرا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية اإىل اإجتياز اإختبارات اللغة 

للتفاهم  فيها وعاماًل مهما  الدرا�سة  يود  التي  اجلامعة  قبوله يف  اأ�سا�سيا من �رشوط  تعد �رشطا  التي 

والتعامل يف املجتمع اجلديد الذي �سيعي�ض فيه, من اأجل ذلك ينبغي على الطالب اأن يعد نف�سه اإعدادًا 

جيدا لهذا االأمر واأن يبداأ يف درا�سة اللغة وهو يف اململكة وال ينتظر اإىل حني و�سوله ملقر البعثة.

وتو�سي امللحقية الثقافية بالتحاق الطالب القادمني للح�سول على ال�سهادة اجلامعية اأو الإ�ستكمال 
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درا�ستهم العليا باأحد اجلامعات االأمريكية باملعهد التابع للجامعة التي ينوي الطالب الدرا�سة فيها اأو 

التي يكون لديه قبول اأكادميي فيها وذلك لعدد من االإعتبارات منها:

يف  عالية  درجة  حتقيق  �رشط  من  يعفيه  رمبا  للجامعة  التابع  باملعهد  الطالب  اإلتحاق  اأن  1 .

اإختبار التوفل واالإكتفاء باإمتام برنامج اللغة الذي تقرر له.

اأن معاهد اللغة التابعة للجامعة رمبا تكون اأقوى من غريها لكونها تخ�سع الإ�رشاف اجلامعة  2 .

ومتابعتها ولديها االإمكانات املادية والب�رشية املوؤهلة الإدارة برنامج درا�سي قوي.

وتو�سي امللحقية اإن مل يكن للجامعة معهد خا�ض لدرا�سة اللغة اأن يلتحق الطالب باأقرب معهد 

من املعاهد امل�ستقلة اأو اخلا�سة التي تتعامل معها, ويوجد بامللحقية قائمة خا�سة بهذه املعاهد  يف جمال 

تدري�ض اللغة االإجنليزية لغري الناطقني بها يف اأمريكا وهذه القائمة تخ�سع للمراجعة والتحديث كلما 

لزم االأمر.

2- ن�شائح عامة لطالب اللغة

تعتمد اإجادة اللغة االإجنليزية بالدرجة االأوىل على جهود الطالب نف�سه اأكرث مما تعتمد على معهـد 

اللغة, وعلى الطالب الذي يرغب يف الو�سول اإىل م�ستوى متقدم يف اللغة يف اأق�رش مدة ممكنة 

وباأقل قدر من املعاناة اأن ي�ستفيد من الن�سائح التالية:

االنتظام واحل�سور للدرا�سة باملعهد واأداء كل الواجبات املطلوبة يف وقتها. 1 .

التحدث باالإجنليزية يف كل االأوقات داخل الف�سل وخارجه دون خجل اأو تردد. 2 .

من  اجلامعة  ت�سدره  ما  ومتابعة  القيمة  والكتب  واملجالت  ال�سحف  قراءة  على  املواظبة  3 .

مطبوعات.

االإحتفاظ مبفكرة �سغرية لت�سجيل الكلمات وامل�سطلحات اجلديدة الهامة التي متر بك يف  4 .

املمار�سة اليومية يف احلديث والقراءة, واالإبتعاد عن الرتجمة احلرفية للجملة من العربية 

اإىل االإجنليزية واحلر�ض على اإ�ستخدام قامو�ض اإجنليزي / اإجنليزي. 

التفاعل مع املجتمع الذي تعي�ض فيه وحاول قدر امل�ستطاع التخاطب مع النا�ض واال�ستماع  5 .

لهم.

االإخبارية  والربامج  االأخبار  ن�رشات  وخا�سة  التلفاز  وم�ساهدة  الراديو  اإىل  االإ�ستماع  6 .

وا�ستعمال الهاتف يف احل�سول على املعلومات.

عدم تغيري معهد اللغة اإال يف احلاالت ال�رشورية جدا حتى ال ي�سطر الطالب اإىل تكرار  7 .

واإعادة ما �سبق درا�سته.
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3- مقايي�س درجة اإجادة اللغة الإجنليزية باأمريكا

ت�سرتط معظم اجلامعات االأمريكية حدا اأدنى الإجتياز اختبار اللغة ولكنها تتفاوت فيما بينها يف 

حتديد هذا احلد االأدنى املقبول للغة فيها . وهناك مقايي�ض عديدة لقيا�ض درجة اإجادة اللغة االإجنليزية 

باأمريكا ومنها ما يلي:

  :)TOEFL( اختبار التوفل

يعد اختبار التوفل االختبار االأ�سمل الذي تعتمد عليه معظم املوؤ�س�سات التعليمية االأمريكية ويعني 

اختبار االإجنليزية كلغة اأجنبية Test of English as a Foreign Language, وقد يتاح للطالب 

بطريقة  واأما  الورق(  على  باالإختبار   ( التقليدية  بالطريقة  اإما  لالإختبار  طريقتني  بني  االإختيار 

 600 اإىل   500 بني  ما  يرتاوح  معدل  على  يح�سل  اأن  الطالب  وعلى  االآيل,  باحلا�سب  االإختبار 

اأو مابني  التقليدي  يتقدم لالإختبار  البالغ عددها 677 نقطة ملن  النقاط  اإجمايل  اأدنى من  نقطة كحد 

173 اإىل 250 نقطة كحد اأدنى من اإجمايل النقاط البالغ عددها 300 نقطة ملن يتقدم لهذا االإختبار 

عن طريق احلا�سب االآيل, اأو ما بني 61 اإىل 120 من اجمايل النقاط البالغ عددها 120 عن طريق 

االنرتنت.

واجلدول التايل يو�سح النقاط التي يح�سل عليها الطالب املتقدم لالإختبار التقليدي وما يقابلها 

من النقاط التي يح�سل عليها الطالب باإ�ستخدام احلا�سب االآيل اأو االنرتنت وقد حذف من اجلدول 

الدرجات املتدنية التي ال تقبلها اجلامعات:
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الطريقة االإلكرتونيةطريقة احلــا�سب الطريقة التقليديـة

120
120
119
118
117
117
116
115
115
113
112
112
110
109
109
108
108
109
105
104
102
102
100
100
99
97
97
95
93
93
91
89
89
87
85
83
83
82
80
78
76
76
75
73
71
71
70
68
67
65
64
64
63
61

300
297
293
290
287
287
283
280
280
277
273
273
270
267
267
263
263
260
260
257
253
253
250
250
247
243
243
240
237
237
233
230
230
227
223
220
220
217
213
210
207
207
203
200
197
197
193
190
187
183
180
180
177
173

677
673
670
667
663
660
657
653
650
647
643
640
637
633
630
627
623
620
617
613
610
607
603
600
597
593
590
587
583
580
577
573
570
567
563
560
557
553
550
547
543
540
537
533
530
527
523
520
517
513
510
507
503
500

Computer BaseInternet Base Paper Base

جدول مقارنة اإجمايل النقاط التي يح�سل عليها الطالب بالطريقة التقليدية 

والنقاط املقابلة لها باالإختبار عن طريق احلا�سب االآيل اأو االنرتنت
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Training  سابعًا: التدريب�

االإبتعاث  جهة  بني  م�سبق  تن�سيق  بعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  املتدربني  اإبتعاث  يتم 

اإما مبا�رشة اأو عن طريق امللحقية الثقافية ال�سعودية يف وا�سنطن,  وموؤ�س�سات التدريب يف اأمريكا 

ويف هذه احلالة تتوىل امللحقية الثقافية مهمة التن�سيق واإجراء االإت�ساالت الالزمة الإحلاق املر�سحني 

يف برامج تدريبية تتنا�سب مع اإمكاناتهم العلمية وخربتهم العملية وطبيعة العمل الذي يقومون به, 

وتعتمد امللحقية يف اإختيار هذه الربامج والدورات التدريبية على دليل اأعدته يت�سمن اأ�سماء اجلامعات 

والكليات وموؤ�س�سات التدريب االأمريكية التي تو�سي باإحلاق املتدربني فيها.

وتعترب اللجنة العليا لالإبتعاث والتدريب بديوان اخلدمة املدنية هي اجلهة امل�سوؤولة يف الدولة عن 

�سوؤون تدريب املوظف احلكومي وتخت�ض فيما يتعلق باالإبتعاث للتدريب مبا يلي:

قبول اأو رف�ض طلبات االإبتعاث للتدريب يف اخلارج مهما كانت مدة التدريب. اأ ـ 

حتديد مدة التدريب للموظف املبتعث يف اخلارج. ب ـ 

البت يف قبول جميع منح التدريب املحالة اإليها من اجلهات احلكومية التي تلقتها من    ج ـ 

جهات اأجنبية.   

:)Michigan Test( اختبار مت�شيجان

يقوم باإعداد هذا االإختبار معهد اللغة التابع جلامعة مي�سيجان وتطالب معظم املوؤ�س�سات التعليمية 

االأمريكية احل�سول على 80 نقطة يف هذا االإختبار كحد اأدنى. 

وبع�ض  وفروعه  العامة  االإدارة  معهد  يف  ال�سعودية,  العربية  اململكة  يف  االإختباران  ويعقد 

اجلامعات ال�سعودية والقن�سليات االأمريكية املوجودة هناك, وتعو�ض امللحقية الطالب املبتعثني يف 

يتطلبها  التي  التخ�س�سية  االإختبارات  من  غريهما  و  االإختبارين  هذين  دخول  ر�سوم  عن  اأمريكا 

  USMLE Iـ  GMATLSATـ GRE : القبول يف بع�ض اجلامعات لطالب الدرا�سات العليا مثل

وUSMLE I, �رشيطة اإ�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة يف اإدارة ال�سوؤون املالية.

مالحظة:

يحق للمبتعث طلب تعوي�سه عن ر�سوم امتحانات اللغة والقبول التي قدمها اأثناء فرتة بعثته على 

اأن يزود امللحقية بالتايل:

�سورة من نتيجة االإختبار. 1 .

بيان  اأو  ال�سداد  يفيد  البنك مبا  من  للمبتعث  املعاد  ال�سيك  اأ�سل  اأو  االأ�سلي  ال�سداد  اإي�سال  2 .

املدفوعات.
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�رشوط اإبتعاث املوظفني للتدريب يف اخلارج

تتطلب جهات االإبتعاث احلكومية من املبتعث للتدريب يف اخلارج اإ�ستيفاء ال�رشوط التالية:

اأن يكون قد اأم�سى يف اخلدمة احلكومية مدة ال تقل عن �سنة اإال اإذا كانت هناك مربرات  1 .

كافية حلاالت ترى اللجنة العليا الإبتعاث وتدريب املوظفني اإ�ستثناءها من هذا ال�رشط.

اأن تنطبق عليه �رشوط الدورة التدريبية املر�سح لها. 2 .

اأن يكون لديه اإملام باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة متكنه من االإ�ستفادة منها خالل املدة  3 .

املحددة لها.

اأن تكون للدورة عالقة مبا�رشة بالعمل الذي يقوم به. 4 .

ح�سول املوظف على قبول من جهة التدريب. 5 .

احلالت التي ل يجوز فيها الإبتعاث للتدريب

عدم اإنطباق �رشوط اإبتعاث املوظفني للتدريب  1 .

اأو  ما مياثلها  يوجد  للتدريب يف اخلارج  املوظف  لها  املر�سح  الدورات  اأو  الربامج  كانت  اإذا  2 .

اإ�ستثناءها  واالإبتعاث  للتدريب  العليا  اللجنة  ترى  التي  احلاالت  يف  اإال  بالداخل  تقدميها  ميكن 

ملربرات كافية.

3 ـ اإذا كان االإبتعاث للخارج لتعلم لغة اأجنبية تتوفر لها معاهد يف الداخل تفي بهذا الغر�ض.

ثامنًاً : الو�سول ملقر الدرا�سة واإجراءات فتح امللف يف امللحقية : 

بتاريخ  البعثة واليعتد  ملقر  الطالب  االإبتعاث وو�سول  قرار  ب�سدور  البعثة  بدء  تاريخ  يتحدد 

الو�سول اإذا جاء هذا التاريخ قبل تاريخ بدء البعثة املحدد يف قرار االإبتعاث, ويرتتب على و�سول 

الطالب جمموعة من االإجراءات يلزم اإمتامها لبدء االإبتعاث, وتتلخ�ض هذه االإجراءات فيما يلي:

اأ -فتح ملف املبتعث وبدء الدرا�شة

على الطالب املبتعث اأن يقوم فور و�سوله اإىل اأمريكا باالت�سال بق�سم الت�سجيل وامللفات التابع 

ب�سكل  هاتفه  ورقم  عنوانه  الإعطاء  وذلك  بامللحقية  الدرا�سية  لل�سوؤون  امل�ساندة  اخلدمات  الإدارة 

اال�ستمارة  اإر�سال  للملحقية  يت�سنى  حتى  لديه,  معروف  �سخ�ض  هاتف  ورقم  عنوان  اأو  وا�سح, 

التعهدات  وتوقيع  تعبئتها  عليه  يتحتم  التي  االأولية«  املعلومات  »ا�ستمارة  و  امللف,  بفتح  اخلا�سة 

املرفقة بها  متهيدا لفتح امللف, وباإمكان كل مبتعث اأن يح�سل على هذه االإ�ستمارة عن طريق موقع 

. www.sacm.org امللحقية االإلكرتوين

كما يتعني على املبتعث اإرفاق الوثائق وامل�ستندات التالية:

من  اخلروج  وختم  التاأ�سرية  �سورة   + ال�سخ�سية  )املعلومات  ال�سفر  جواز  من  �سورة  1 .

من  الطالب  كان  اإذا  اأما  ومرافقيه  للطالب    )I-94( الدخول  منوذج  و�سورة  اململكة( 
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مواليد اأمريكا فعليه اإرفاق �سورة من �سهادة امليالد اأو جواز ال�سفر االأمريكي باالإ�سافة 

اإىل �سورة خلتم اخلروج من اململكة الذي على جواز �سفره.

( و�سورة من خطاب القبول االأكادميي.  2 .I-20 (سورة من منوذج�

عدد 4 �سور �سخ�سية ملونة مقا�ض 4 × 6. 3 �سم.- بدون �سماغ اأو غرتة على الراأ�ض بالن�سبة 

للرجال

�سيك ملغي الإر�سال املخ�س�سات املالية للمبتعث اإلكرتونيا اإىل ح�سابه بالبنك مبا�رشة. 4 .

�سورة م�سدقة من ك�سف الدرجات واآخر �سهادة علمية حت�سل عليها. 5 .

�سورة من قرار االإبتعاث ال�سادر من جهة ابتعاثه 6 .

�سورة �سهادة الثانوية العامة. 7 .

�سورة من دفرت العائلة اإذا كان متزوجًا وترافقه زوجته. 8 .

وتعبئتها  امللف  فتح  مناذج  ال�ستخراج  االإنرتنت  على  امللحقية  موقع  يزور  اأن  للطالب  وميكن 

واإر�سالها اإىل ق�سم الت�سجيل وامللفات املذكورة �سابقا.

ب ـ الإجراءات املرتتبة على فتح امللف :

SACM Student Number  1ـ  رقم امللحقية الطالبي

مبجرد فتح امللف للطالب, يعطى هذا امللف رقم خا�ض يطلق عليه »الرقم الطالبي«, وت�سهيال 

لالإجراءات و�رشعة البت يف الطلبات التي ترد من الطالب, فيجب عليه التاأكد من ذكر هذا الرقم 

يف كافة معامالته وات�ساالته مع امللحقية.

 Academic Advisor 2ـ  تعيني امل�رشف الدرا�شي

مبجرد فتح امللف يخ�س�ض للطالب م�رشف درا�سي يقوم مبتابعة درا�سته منذ دخوله الربنامج 

فيها وحتى تخرجه, ويتوىل امل�رشف  �سيدر�ض  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة  اأو  املبتعث الأجله  باجلامعة 

الن�سح  بتقدمي  يقوم  كما  الطالب,  مهمة  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  االأكادميية  املهام  جميع  الدرا�سي 

وامل�سورة له وم�ساعدته يف م�سريته الدرا�سية وحل م�ساكله االأكادميية, ومن ثم فهو ميثل الطالب 

اأمام امللحقية الثقافية ويتوىل نيابة عنه م�سوؤولية اإنهاء اإجراءات طلباته من امللحقية اأو من جهة اإبتعاثه 

يف اململكة.  

وعلى كل طالب اأن يتعاون مع م�رشفه الدرا�سي, واأن يبلغه باأي تغيري يف عنوانه, ورقم هاتفه 

اأو عنوان بريده االإلكرتوين اأو ح�سابه البنكي, واأن ير�سل له اخلطة الدرا�سية املو�سوعة له ووثيقة 

ت�سجيل املواد يف بداية كل ف�سل درا�سي وك�سف الدرجات الر�سمي يف نهاية كل ف�سل درا�سي.
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 Financial Guarantee  3ـ اإ�شدار ال�شمان املايل للجامعة

يقوم امل�رشف الدرا�سي باإ�سدار خطاب ال�سمان املايل للموؤ�س�سة التعليمية التي ح�سل الطالب 

منها على قبول يف التخ�س�ض املبتعث من اأجله, وهو مبثابة �سمان من امللحقية للجامعة تتعهد فيه 

باالإنفاق على درا�سة املبتعث, وي�سدر هذا ال�سمان يف العادة ملدة عام درا�سي )اإذا كان الطالب 

اإذا كان الطالب طالب  اأ�سهر  اإ�ستمرار البعثة ويكون ملدة �ستة  اأكادمييا( قابال للتجديد �سنويا ب�رشط 

لغة.

Health Insurance 4 ـ اإ�شدار البطاقة ال�شخ�شية وال�شمان ال�شحي

يف  الطالبي  رقمه  حتمل  والتي  للمبتعث  ال�سحي  وال�سمان  ال�سخ�سية  البطاقة  امللحقية  ت�سدر 

امللحقية وت�ستخدم هذه البطاقة يف العالج الطبي للمبتعث واالأ�رشة املرافقة له على نفقة امللحقية ووفقا 

لل�رشوط واحلاالت الطبية التي تغطيها كما هو مذكور بالتف�سيل يف الف�سل اخلا�ض بعالج املبتعثني 

ومرافقيهم, وعليه اأن ي�سلمها للملحقية عند تخرجه. 

ج :اإحلاق الزوجات والأزواج املرافقني لزوجاتهم واملحارم واأبناء املبتعثني بالبعثة التعليمية:

1- اإحلاق الزوجات:

الإحلاق  املنظمة  القواعد  1421/3/10هـ  وتاريخ   62 رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار  يت�سمن 

زوجات املبتعثني واملوظفني املوفدين للخارج بالبعثة التعليمية  )�رشيطة اأن يكون قد بقي على انتهاء 

بعثة الطالب اأو مدة اإيفاد املوظف اكرث من �ستة ا�سهر(.وفقًا ملا يلــي :

•اإحلاق الزوجة مبرحلة التعليم العايل 	
اأن تكون الدرا�سة ملا فوق ال�سهادة الثانوية ويف املراحل املنتهية ب�سهادة درا�سية وت�سمل:  1 .

الكليات املتو�سطة والبكالوريو�ض واملاج�ستري والزمالة والدكتوراه.

اأن تلحق الزوجة بالبعثة يف اجلامعات املو�سى بها اإعتبارا من تاريخ موافقة معايل الوزير  2 .

على اأن ال ي�سبق هذا التاريخ تاريخ اإحلاقها بالدرا�سة.

بالبعثة  الإحلاقها  متهيدا  اللغة  مرحلة  يف  الدار�سة  للزوجة  الدرا�سية  الر�سوم  تدفع  اأن  3 .

اأحد  يف  بها  مو�سى  جامعة  من  �رشيح  قبول  على  ح�سولها  بعد  اإال  بالبعثة  تلحق  وال 

احلا�سب  املحا�سبة,  ال�سيدلة,الريا�سيات,  الطبية,  العلوم  الطب,  التالية:  التخ�س�سات 

العامة,  ال�سحة  ال�سحية,  العلوم  املنزيل,  االإقت�ساد  اللغة االإجنليزية,  القانون,  االآيل, 

القراءات,  ال�سن,  كبار  االإعالم, رعاية  امل�ست�سفيات,  اإدارة  اللغات,  التعليم اخلا�ض, 

والعمارة والت�سميم وتر�سل للوزارة بطلب اإحلاقها بع�سوية البعثة.

ميكن اإحلاق الزوجة بع�سوية البعثة يف تخ�س�ض غري التخ�س�سات امل�سار اإليها بال�رشوط  4 .

التالية:

تقل عن  يعادلها مدة ال  ما  اأو  اململكة  اأحدى جامعات  قد در�ست يف  تكون  اأن  اأ ـ  

�سنتني يف غري التخ�س�سات امل�سار اإليها.
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اأن يكون لديها قبول �رشيح يف جامعة من بني اجلامعات املو�سى بها من قبل  ب ـ  

الوزارة.  

اأن ال يقل عدد ال�ساعات املحولة ) املعادلة ( عن اأربعني �ساعة يف اجلامعة التي  ج ـ  

قبلتها.

الكليات  يف  تدر�ض  التي  التخ�س�سات  جميع  يف  البعثة  لع�سوية  الزوجة  اإحلاق  ميكن  5 .

واالأق�سام الن�سائية باململكة اإذا كانت تدر�ض يف مرحلة الدرا�سات العليا.

يجوز التمديد,  للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها اأو عمله قبل تخرجها,  مدة �سنة بحد اأعلى  6 .

التمديد  اأوراق طلب  برفع  نف�سها وذلك  الدرا�سية  املرحلة  ( من   ٪75 ( اإجتيازها  ب�رشط 

لوزارة التعليم العايل.

هـ ال�سادر يف هذا ال�ساأن  يتم تطبيق قرار جمل�ض الوزراء رقم 62 وتاريخ 1421/3/10. 7

على جميع احلاالت التي يتم اإحلاقها بعد �سدوره وتبقى الزوجة املبتعثة قبل �سدوره على 

ما هي عليه حتى تنتهي عالقتها بالبعثة.

•اإحلاق الزوجة ملا دون مرحلة التعليم العايل 	
الر�سوم  دفع  على  املوافقة  الثقايف  وللملحق  البعثة,  لع�سوية  الزوجة  هذه  اإحلاق  يتم  ال  1 .

الدرا�سية النا�سئة عن اإلتحاقها مبعاهد اللغة اأو مراحل التعليم العام اأو معاهد التدريب املهني 

للتخ�س�سات التالية:)التدبري املنزيل واالأ�سغال الن�سوية احلا�سب االآيل ـ اللغات االأجنبية ـ 

ال�سجالت ال�سحية ـ االإ�سعافات االأولية ـ رعاية املعوقني وكبار ال�سن ـ التمري�ض ـ تربية 

االأطفال ـ التغذية ـ الديكور املنزيل ـ التجميل ـ االإدارة املكتبية ... الخ(

يتم �سداد هذه الر�سوم وفقا لل�سوابط االآتية: 2 .

هذه  تكون  واأن  بها  تلتحق  التي  والدورات  الربامج  ح�سور  على  املواظبة  اأ ـ  

الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة.

اأن تكون الدرا�سة يف التخ�س�سات املذكورة اأعاله, منتهية ب�سهادة ممنوحة من  ب ـ  

جامعات اأو موؤ�س�سات حكومية ودولية اأو جمعيات مهنية معرتف بها.  

اأال تقل الدورة عن ثالثة اأ�سهر واأال تزيد عن �سنة يف املعاهد املتخ�س�سة واملعتمدة  ج ـ  

من امللحقية. 

2- اإحلاق الزوج اأو املحرم:

الزوج اأو املحرم غري املبتعث املرافق للمبتعثة معاملة زوجة املبتعث وفق القواعد امل�سار اليها 

يف اإحلاق الزوجات, وفــي حالة تعدد املحارم تكون فر�سة االإلتحاق بالبعثة ملحرم واحد يف املنطقة 

التي تدر�ض فيها املبتعثة واإذا كان موظفًا فيجب عليه اإح�سار اإجازة ا�ستثنائية بدون راتب.
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3- اإحلاق اأبناء املبتعثني:

يتم اإحلاق املبتعثني واملوظفني العاملني يف اخلارج بالبعثة التعليمية بعد توفر ال�رشوط التالية :

• اأن تكون درا�سة الطالب يف املرحلة اجلامعية 

• احل�ســـــول على قبول من جامعة مو�سى بها 

• اأن يكون والد الطالب مبتعثًا للدرا�سة اأو موفدًا ر�سميًا للعمل يف اخلارج 

• موافقة الوزارة على اإحلاقه بالبعثة التعليمية ملن تنطبق عليه ال�ســـروط
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	 ثانيًا ـ �لتقيد بقو�نني و�أنظمة �الإبتعاث
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الفصل الرابــع

ال�سوؤون الدرا�ســـــــــية
ACADEMIC AFFAIRS

تتوىل ال�سوؤون الدرا�سية مهمة االإ�رشاف الدرا�سي على املبتعث منذ و�سوله وحتى تخرجه اأو 

اإنهاء درا�سته وعودته النهائية للمملكة. وتت�سمن هذه املهمة متابعة املبتعث اأواًل باأول والوقوف على 

م�ستواه الدرا�سي للتاأكد من اإنتظامه يف الدرا�سة واإلتزامه باملقررات الدرا�سية طبقًا خلطته الدرا�سية 

وللغر�ض من اإبتعاثه. باال�سافة اىل اأنها حلقة الو�سل بني الطالب وجهة ابتعاثه.

الثقايف  امللحق  »م�ساعد  مكتب  اإ�ستحداث  مت  فقد  الدرا�سية  بال�سوؤون  العمل  تنظيم  اأجل  ومن 

لل�سوؤون الدرا�سية« ويقوم باملتابعة واال�رشاف على االإدارات واالق�سام التالية :

:Regions and States اأ - الأقاليم الأربعة والوليات التابعة لها

يق�سم  والذي  االمريكية  ال�سكان  اإح�ساء  لدائرة  اجلغرايف  التق�سيم  الثقافية  امللحقية  اإعتمدت 

واأن  الواليات,  من  عددًا  اإقليم  كل  وي�سم  رئي�سية,  اقاليم  اربعة  اىل  االمريكية  املتحدة  الواليات 

يكون لكل اإقليم اإدارة خا�سة به يراأ�ض كل منها مدير اأكادميي �سعودي م�سوؤول ي�ساعده عدد من 

الواليات  الدار�سني يف  العايل  التعليم  يتنا�سب عددهم مع عدد مبتعثي وزارة  الدرا�سيني  امل�رشفني 

التابعة لذلك االإقليم وهذه االأقاليم هي:

Northeastern United States 1ـ اإدارة اإقليم ال�شمال ال�رشقي

بن�سلفانيا,  نيويورك,  ما�سات�سو�ست�ض,  مني,  كنكتكت,  التالية:  الواليات  وي�سم 

روداأيلند, فرمونت, نيوجر�سي, نيوهام�سري.

Midwestren United States 2ـ اإدارة اإقليم الو�شط الغربي

ميني�سوتا,  مي�سغان,  :كن�سا�ض,  اأيوا,  اإلينوي,اإنديانا,   : التالية  الواليات  وي�سم 

ميزوري, نورث داكوتا, اأوهايو, �ساوث داكوتا, وي�سكان�سن, نربا�سكا.

• 	East Midwestren States اإدارة اإقليم �رشق الو�شط الغربي

وي�سم الواليات التالية: اإنديانا, اإلينوي, مي�سغان, اأوهايو.

• 	West Midwestren States اإدارة اإقليم غرب الو�شط الغربي

داكوتا,  نورث  ميزوري,  ميني�سوتا,  :كن�سا�ض,  اأيوا,  التالية:  الواليات  وي�سم 

�ساوث داكوتا, وي�سكان�سن, نربا�سكا.
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Southern United States 3ـ اإدارة اإقليـــــــم اجلنوب

العا�سمة, فلوريدا,  اأركن�سا�ض, ديالوير, وا�سنطن  األباما,  التالية:  وي�سم الواليات 

جورجيا, كنتاكي, لويزيانا, ماريلند, م�سي�سبي, نورث كارولينا, اأوكالهوما, �ساوث 

كارولينا, تن�سي, تك�سا�ض, فرجينيا, وي�ست فرجينيا.

Western United States 4ـ اإدارة اإقليم الغــــــرب

وي�سم الواليات التالية: اأريزونا, كاليفورنيا, كوالرادو, هاواي, اإيداهو,مونتانا,ن

يفادا,نيومك�سيكو,اأوريغن, يوتا, وا�سنطن, وايومينج.

Other Academic Departments .ب - اأق�شام ووحدات اأخرى

1 .Universities and Govt. Agencies dept. ق�سم اجلامعات واملوؤ�س�سات احلكومية

مت اإ�ستحداث هذا الق�سم نظرًا ملا ملبتعثي اجلامعات والوزارات )عدا وزارة التعليم العايل( 

ال�سالحيات  حيث  من  خ�سو�سية  من  االأخرى  االإبتعاث  وجهات  احلكومية  وامل�سالح 

املمنوحة للملحقية. 

2 .Dependents of Saudi Employees  ق�سم زوجات املوظفني ال�سعوديني بامريكا

بال�سفارة  العاملني  ال�سعوديني  املوظفني  زوجات  من  باملبتعثات  خا�ض  ق�سم  ا�ستحداث  مت 

وامللحقيات التابعة لها نظرًا خل�سو�سية التعامل من حيث االإجراءات وال�سالحيات املمنوحة 

للملحقية.

3 .Self- Sponsored Students ق�سم الدار�سون على ح�سابهم اخلا�ض

مت اإ�ستحداث هذا الق�سم نظرًا ملا للطالب الذين يدر�سون على ح�سابهم اخلا�ض من خ�سو�سية 

من حيث االإجراءات واملتابعة.

4 .Medical Student Unit وحدة االأ�رشاف على طالب الطب

وحت�سيلهم  درا�ستهم  وتتابع  ب�سوؤونهم  تعنى  املبتعثني  لالأطباء  خا�سة  وحدة  اإ�ستحداث  مت 

العلمي .

Academic Support Services ج - اإدارة اخلدمات امل�شاندة

لل�سوؤون  التابعة  واالأق�سام  االإدارات  وجلميع  للمبتعثني  امل�ساندة  باخلدمات  االإدارة  هذه  تقوم 

وترجمة  حركتها  ومتابعة  وحفظها,  وغلقها  ملفاتهم  وفتح  املبتعثني  ت�سجيل  حيث  من  الدرا�سية 

الوثائق وت�سديق ال�سهادات والوثائق الدرا�سية.

Adimission د - اإدارة القبول

االأمريكية  اجلامعات  من  قبول  على  احل�سول  اإجراءات  ت�سهيل  مهمة  القبول  اإدارة  تتوىل 

املو�سى بها ملن مل ي�ستطع احل�سول على قبول بنف�سه من الطالب املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم 

اخلا�ض.
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Academic Supervision اأوًل : الإ�رشاف الدرا�شي واملتطلبات الدرا�شية

ولتحقيق مهمة اال�رشاف, فان على املبتعث متطلبات يجب ان يقوم بها:

Degree Plan  1- ار�سال اخلطة الدرا�سية

مر�سده  من  وتوقيعها  اإقرارها  بعد  امللحقية  اإىل  واإر�سالها  الدرا�سية,  اخلطة  منوذج  تعبئة 

العليا وخالل  الدرا�سات  بالن�سبة لطالب  الدرا�سة  االأول من  الف�سل  االأكادميي يف اجلامعة خالل 

العام الدرا�سي االأول بالن�سبة لطالب الدرا�سات اجلامعية.

Registration 2- ار�سال وثيقة الت�سجيل

حتى يقوم الطالب بعملية الت�سجيل على الوجه ال�سحيح فان عليه االلتزام بـ:

اأ- مواعيد الت�سجيل

اختيار ال�ساعات الدرا�سية املطلوبة للف�سل الدرا�سي طبقا للخطة الدرا�سية املو�سوعة 

له, وت�سجيلها خالل املدة املحددة للت�سجيل, واإر�سال وثيقة اإثبات ت�سجيله لهذه املواد مل�رشفه 

الدرا�سي بامللحقية, علما باأن تاأخره يعر�سه لعدم الت�سجيل يف الف�سل الدرا�سي احلايل, 

واإيقاف  االأمريكية  واجلن�سية  الهجرة  اإدارة  قبل  من  للم�ساءلة  يعر�سه  ت�سجيله  وعدم 

خم�س�ساته ال�سهرية من قبل امللحقية وقد يوؤدى يف النهاية اإىل اإنهاء ابتعاثه.

Minimum Credit Hours  ب-  احلد االأدنى لل�ساعات الدرا�سية

اإجنازها  منه  املطلوب  الدرا�سية  لل�ساعات  االأدنى  باحلد  االإلتزام  املبتعث  من  يتطلب 

وفقا للنظام الدرا�سي يف اجلامعة التي يدر�ض فيها, وي�ستثنى من ذلك فرتة كتابة اأطروحة 

الدكتوراه اأو ر�سالة املاج�ستري, علما باأن عدم االلتزام بت�سجيل احلد االأدنى من ال�ساعات 

قبل  من  للعقوبات  يعر�سه  مما  قانونية  غري  الطالب  اإقامة  ويجعل  البعثة  مبتطلبات  يخل 

اإدارة الهجرة االأمريكية التي ت�سل اإىل ال�سجن اأو الت�سفري. واجلدول التايل يو�سح احلد 

االأدنى لل�ساعات الدرا�سية التي يتعني على املبتعث االإلتزام بها وفقا للنظام الدرا�سي يف 

اجلامعة التي يدر�ض فيها:

النظام الدرا�شي
احلد الأدنى املطلوب اإجنازه خالل الف�شل

الدرا�شة اجلامعية

12 �ساعة

12 �ساعة

15 �ساعة

الدرا�شات العليا

9 �ساعات Semester              النظام الن�سفي 

9 �ساعات Trimester                النظام الثلثي

12 �ساعة Quarter                  النظام الربعي
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Drop and Add ج-  مواعيد احلذف واالإ�سافة

تقوم امللحقية بت�سديد قيمة الر�سوم الدرا�سية عن كل ف�سل درا�سي للموؤ�س�سة التعليمية 

امللتحق بها املبتعث, ويجب على املبتعث اأن يلتزم باملواد الدرا�سية التي اإختارها لكل ف�سل 

درا�سي واأن ال يلجاأ لعملية احلذف واالإ�سافة اإال يف املواعيد املقررة لها, والبد للمبتعث اأن 

يزود امللحقية بوثيقة الت�سجيل بعد انتهاء فرتة احلذف واالإ�سافة, ويتحمل املبتعث م�سوؤولية 

دفع ر�سوم املقررات التي حذفها دون الرجوع للم�رشف الدرا�سي بامللحقية اإذا كانت يف 

اإذا  املعتمدة له, ويف حالة ما  الدرا�سية  لي�ست �سمن اخلطة  اأو  بها  امل�سموح  املواعيد  غري 

قامت امللحقية بدفع هذه الر�سوم للجامعة فاإنها تخ�سم من خم�س�سات املبتعث املقبلة.

Official Transcripts 3- ار�سال ك�سف الدرجات

على املبتعث اأن يطلب من مكتب الت�سجيل يف جامعته عقب كل ف�سل درا�سي, اإر�سال ك�سف 

اأ�سابيع من تاريخ  درجاته الر�سمي مبا�رشة اإىل م�رشفه الدرا�سي بامللحقية, يف موعد اأق�ساه ثالثة 

نهاية الف�سل الدرا�سي, علما باأن التاأخر يف تزويد امللحقية بك�سوف الدرجات يف مواعيدها املحددة, 

اأدناه يوؤدي اإىل اإيقاف املخ�س�سات املالية تلقائيا وقد يوؤدي اإىل اإنهاء ابتعاثه.

نهاية يناير 1/31 ـ ف�سل اخلريــــــــــف  

نهاية اإبريل 4/30 ـ ف�سل ال�ستاء الربعي  

نهاية يونيو 6/30 ـ ف�سل الربيــــــــــــع  

نهاية يوليو  7/31 ـ ف�سل الربيع الربعي  

امل�ستمـر  التعليم  طريـق  عن  اأو    )Internet( الدوليـة  املعلومات  �سبكة  طريق  عن  الدرا�سـة  4ـ 

:Online Courses or Continuing Education
ان  امل�ستمر حيث  التعلم  او عن طريق  الدولية  املعلومات  �سبكة  الدرا�سة عن طريق  تكون  ال 

امللحقية لن تقوم ب�سداد الر�سوم الدرا�سية ملثل هذه الدرا�سات .كما ان ال�سهادة التي �ستح�سل عليها 

عن هذا الطريق ال ت�سادق عليها جلنة معادلة ال�سهادات اجلامعية بوزارة التعليم العايل .

Cumulative Grade Point Average )G.P.A( 5ـ  املحافظة على املعدل العام

  )GPA العام   )املعدل  املبتعث  درجات  ملعدل  االأدنى  احلد  اأن  على  االإبتعاث  اأنظمة  تن�ض 

ا�سل  من  نقطتان  هو  خم�س�ساته,  ودفع  البعثة  يف  ع�سويته  ال�ستمرار  ك�رشط  اإحرازه  املطلوب 

اأربع نقاط بالن�سبة للدرا�سة اجلامعية, و ثالث نقاط من ا�سل اأربع بالن�سبة للدرا�سات العليا, وهو 

احلد االأدنى املعمول به يف معظم اجلامعات االأمريكية ك�رشط لال�ستمرار يف الدرا�سة, و ا�ستيفاء 

متطلبات االإقامة طبقا للقوانني االأمريكية, علما« باأن احل�سول على معدل تراكمي يقل عن ) 2 ( قد 

ي�سبب ترحيل الطالب من اأمريكا.
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ثانيًا - التقيد بقوانني واأنظمة البتعاث :

University Transfer 1. تغييــر اجلامعـــــــــة

اأ ـ الإنتقال من جامعة اإىل جامعة اأخرى

تن�ض لوائح االبتعاث على �رشورة موا�سلة املبتعث لدرا�سته دون انقطاع يف اجلامعة املبتعث 

لها اأ�سال, ولذلك فان امللحقية ال تقر انتقال املبتعث من جامعة اإىل اأخرى اإال حتت ظروف ي�سعب 

اأن ال يوؤثر ذلك  اأو لظروف اأخرى تقرها امللحقيةعلى  على املبتعث جتاوزها يف جامعته االأ�سلية 

اإنتقل الطالب بدون موافقة امللحقية فقد يتعر�ض اىل  اإبتعاثه واإذا  على املدة املحددة لدرا�سته بقرار 

اإنهاء البعثة .

�رشوط النتقال من جامعة اإىل جامعة اأخرى:

اأو جهة  الثقافية  اإال مبوافقة م�سبقة من امللحقية  اأخرى  اإىل  اأن ال ينتقل املبتعث من جامعة  1 .

ابتعاثه )ح�سب تعليمات جهة ابتعاثه(.

اأن ال يرتتب على انتقال املبتعث اإىل جامعة اأخرى متديدا لبعثته. 2 .

اأن ال ينتقل املبتعث الأكرث من جامعتني خالل مرحلته الدرا�سية. 3 .

)نظام  كلية متو�سطة  اإىل  �سنوات(  االأربع  )نظام  اأو جامعة  كلية  املبتعث من  ينتقل  اأن ال  4 .

ال�سنتني(.

اأن تكون اجلامعة املراد االنتقال اإليها من اجلامعات املو�سى بها يف التخ�س�ض . 5 .

.) 6 .INS( موافقة كال اجلامعتني على االنتقال وفق اأنظمة اإدارة الهجرة االأمريكية

م�شتندات الإنتقال من جامعة اإىل جامعة اأخرى:

على الطالب املبتعث الراغب يف االنتقال تقدمي االأوراق والوثائق التالية اإىل امللحقية :

خطاب من املبتعث ي�رشح فيه الظروف واالأ�سباب الداعية لتغيري اجلامعة. 1 .

ك�سف حديث بالدرجات التي حققها املبتعث يف الفرتة ال�سابقة النتقاله. 2 .

التي  ال�ساعات  اإليها وكذلك ما يثبت عدد  التي يرغب االنتقال  خطاب قبول من اجلامعة  3 .

قبلتها اجلامعة اجلديدة من درا�سته يف اجلامعة ال�سابقة ومنوذج اخلطة الدرا�سية .

اإمتام اإجراءات التحويل والإقامة :

اإمتام  من  التاأكد  اأخرى  جامعة  اإىل  جامعة  من  االإنتقال  يف  يرغب  الذي  الطالب  على  ينبغي 

قانونية مما يعر�سه  اأ�سبحت غري  اإقامته  اأن  تعني  االإجراءات  اإمتام هذه  فعدم  التحويل  اإجراءات 

مل�ساكل  قد توؤثر على اإ�ستمرار درا�سته  حيث حتر�ض ال�سلطات االأمريكية على متابعة ملفات الطالب 
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اأثناء فرتة تواجدهم يف الواليات املتحدة  اإلتزامهم ب�رشوط االإقامة واإجراءاتها  االأجانب للتاأكد من 

االأمريكية . ويتم التاأكد من اإمتام هذه االإجراءات اإما باحل�سول على ختم اإدارة اجلوازات والهجرة 

اأو اإ�ستمارة التاأكد من اإمتام النقل التي ي�سدرها مكتب خدمات الطالب االأجانب يف اجلامعة التي مت 

االإنتقال اإليها, كما على الطالب الرجوع اىل مكتب الطالب االجانب باجلامعة يف كل االأمور التي 

تتعلق باإقامته القانونية يف الواليات املتحدة االمريكية .

Secondary or Cross Enrollment  ب - الدرا�شة بجامعة بجانب اجلامعة الأ�شلية

�رشوط الدرا�شة بجامعة بجانب اجلامعة الأ�شلية

اأن تكون اجلامعة التي �سيدر�ض بها املبتعث من اجلامعات املو�سى بها يف التخ�س�ض من  1 .

قبل امللحقية.

اأن تكون املواد التي يريد الت�سجيل لدرا�ستها غري متوفرة يف اجلامعة التي يدر�ض بها اأ�سال  2 .

اأو لي�ست  متاحة للت�سجيل يف الف�سل الذي يريد اأن يدر�سها فيه.

اأن تكون هذه املواد يف اإطار اخلطة الدرا�سية للمبتعث اأو الزمة لتخرجه. 3 .

امل�شتندات املطلوبة :

خطاب من الطالب ي�رشح فيه ملاذا يود درا�سة مواد يف جامعة غري جامعته اال�سلية 1 .

خطاب تو�سية من جامعته اال�سلية  يت�سمن ما يلي: 2 .

• اأن املادة )اأو املواد( التي �سيقوم بدرا�ستها يف اجلامعة االأخرى هي من م�ستلزمات اإنهاء 
الدرجة وغري متوفر درا�ستها فيها اأو اال�رشاع يف التخرج .

• املوافقة على قبول واإحت�ساب ال�ساعات الدرا�سية التي �سيقوم بدرا�ستها يف اجلامعة االأخرى 
�سمن ال�ساعات الدرا�سية املطلوبة لتخرجه. واأنها �ستظهر على ك�سف درجاته.

• وثيقة ت�سجيل املواد املراد درا�ستها باجلامعة االخرى.

Change of Major 2ـ تغيري التخ�ش�س

اإذن  اأنظمة ولوائح االإبتعاث بعدم تغيري املبتعث لتخ�س�سه الذي ابتعث لدرا�سته دون  تق�سي 

م�سبق من جهة اإبتعاثه )امللحقية بالن�سبة لوزارة التعليم العايل(, ويف حالة خمالفة ذلك تقوم امللحقية 

غري  بتخ�س�ض  املبتعث  تخرج  حالة  ويف  اأمره,  يف  ابتعاثه  جهة  تبت  اأن  اإىل  خم�س�ساته  بوقف 

التخ�س�ض الذي ابتعث من اأجله وبدون موافقة م�سبقة, يحرم مما يح�سل عليه املبتعث املتخرج من 

مكافاآت ت�سجيعية وم�ستحقات اأخرى مرتتبة على تخرجه, عالوة على ما �ستتخذه جهة ابتعاثه من 

تدابري يف حقه.
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�رشوط املوافقة على تغيري التخ�ش�س:

اأن يكون التخ�س�ض املطلوب االإنتقال اإليه اإ�ستمرارًا للدرجة العلمية التي قبلها,) اذا كان  1 .

الطالب قد اكمل مرحلة درا�سية قبل املرحلة املبتعث لها(.

اأن يكون التخ�س�ض املراد درا�سته )لطالب وزارة التعليم العايل(, �سمن التخ�س�سات  2 .

طبية-  تقنية  طبية-  خمتربات  ال�سحية-  العلوم  االأ�سعة-  التمري�ض-   – )الطب  التالية: 

جتارة  قانون-كيمياء  حما�سبة-  فيزياء-  ريا�سيات-  اآيل-  حا�سب  هند�سة-   – �سيدلة 

اإلكرتونية- زمالة(.

تقدمي املربرات املقبولة لتغيري التخ�س�ض. 3 .

اأن يكون التخ�س�ض من التخ�س�سات املو�سى بها باجلامعة التي ح�سل منها على قبول,  4 .

ح�سب قائمة اجلامعات املو�سى بها من قبل وزارة التعليم العايل.

اأن تكون املدة املتبقية يف البعثة كافية الإجناز متطلبات التخرج يف التخ�س�ض اجلديد. 5 .

ال�ساعات  التخ�س�ض اال�سلي عن ن�سف  ال�ساعات االكادميية املنجزة يف  اأن اليزيد عدد  6 .

املطلوبه للتخرج يف املرحلة الدرا�سية املبتعث لها.

امل�شتندات املطلوبة :

• خطاب من الطالب ي�رشح فيه مربرات تغري تخ�س�سه 

• خطاب من اجلامعة بقبول الطالب يف التخ�س�ض اجلديد وعدد ال�ساعات التي �سيتم 
قبولها يف التخ�س�ض اجلديد.

3ـ النتقال اإىل دولة اأخرى

�رشوط الإنتقال:

• اأن يكون الطالب من مبتعثي وزارة التعليم العايل

• اأن ال يكون معدله منخف�سًا.

م�شتندات الإنتقال:

• خطاب من الطالب ي�رشح فيها اأ�سباب االنتقال 

• ملء اإ�ستمارة متابعة املبتعثني

• قبول �رشيح من جامعة الدولة التي يريد االنتقال اإليها

• ك�سف درجات حديث
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Scholarship Extension  4ـ متديد فرتة البتعاث

يتعني على املبتعث االإلتزام بفرتة االبتعاث املحددة له يف قرار اإبتعاثه, وتعترب هذه الفرتة كافية 

حل�سول الطالب على الدرجة العلمية التي ابتعث من اأجلها, لكن هناك بع�ض احلاالت اال�ستثنائية 

له  حتددت  التي  الفرتة  خالل  التخرج  متطلبات  اإكمال  املبتعث  فيها  ي�ستطيع  ال  التي  وامل�رشوعة, 

معه  التمديد مرفقا  بطلب  التقدم  احلالة  هذه  اإهمال, وعليه يف  اأو  تق�سري  ناجمة عن  الأ�سباب غري 

الوثائق الدالة على ذلك قبل فرتة ال تقل عن ثالثة ا�سهر من انتهاء فرتة ابتعاثه االأ�سلية حتى تتمكن 

امللحقية من اإر�سال طلبه اإىل جهة ابتعاثه للبت فيه يف وقت منا�سب ل�سمان عدم اإنقطاع البعثة اأو 

اإيقاف املخ�س�سات.

 Conditions for Extension رشوط التمديد�

• اأن يكون تاأخر املبتعث ناجمًا عن ظروف خارجة عن اإرادته وتقدمي ما يثبت ذلك.

• اأن يكون التمديد ملوا�سلة الدرا�سة يف جمال تخ�س�سه.

• اأن ال يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني من ا�سل اأربع نقاط اإذا كان يف مرحلة 
الدرا�سات اجلامعية وثالث نقاط من ا�سل اأربع اإذا كان يف مرحلة الدرا�سات العليا.

الوثائق الالزمة لطلب التمديد

• خطاب من املبتعث يو�سح فيه اأ�سباب طلب التمديد

• ك�سف حديث بالدرجات.

• خطاب من مر�سده االأكادميي باجلامعة عن و�سعه الدرا�سي وعدد ال�ساعات التي اأجنزها 
وعدد ال�ساعات املتبقية والتاريخ املتوقع للتخرج ويذكر فيه تو�سيتة بالتمديد ومدته.

5ـ ترقية البعثة، التمديد ملرحلة اأعلى

�رشوط ترقية البعثة:

اأن يكون الطالب من مبتعثي وزارة التعليم العايل 1 .

اأن تكون الدرا�سة يف نف�ض جمال التخ�س�ض يف املرحلة ال�سابقة 2 .

اأن يكون م�ستوى الطالب جيدًا 3 .

اأن ال يكون قد �سبق له التمديد 4 .

اأن ال تكون بعثته قد انتهت اأو قد اغلق ملفه. 5 .
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امل�شتندات املطلوبة :

• طلب الطالب بالتمديد له ملرحلة اأعلى 

• ملء ا�ستمارة متابعة املبتعثني

• ح�سوله على قبول من جامعة مو�سى بها

• خطاب من اجلامعة يو�سح توقع التخرج

• ك�سف درجات حديث

6ـ تاأجيل البعثة

�رشوط تاأجيل البعثة:

اأن يكون الطالب من مبتعثي وزارة التعليم العايل 1 .

الطالب املبتعثني من جهات اأخرى يخ�سعون لتعليمات جهات ابتعاثهم 2 .

اأن ال يكون التاأجيل اأثناء ف�سل درا�سي اأو يف ف�سل ال�سيف 3 .

اأن يكون مبوافقة اجلامعة وال يتعار�ض مع اأنظمة االإقامة 4 .

موافقة اجلامعة على الدرا�سة بعد اإنهاء فرتة التاأجيل 5 .

ال ي�سمح بالتاأجيل خالل فرتة اللغة 6 .

املرحلة  خالل  اأ�سهر  �ستة  على  يزيد  ال  ومبا  اأق�سى  كحد  درا�سي  ف�سل  ملدة  التاأجيل  7 .

الدرا�سية

اأن ال يكون ال�رشف على املبتعث متوقفًا عند طلب التاأجيل. 8 .

م�شتندات التاأجيل :

• خطاب من الطالب يو�سح االأ�سباب

• ملء اإ�ستمارة متابعة املبتعثني

• خطاب من اجلامعة باملوافقة على التاأجيل

• ك�سف درجات حديث

ويرتتب على ذلك ما يلي:

• اإيقاف ال�رشف املايل على املبتعث مبا فيها الر�سوم الدرا�سية

• يعدل تاريخ نهاية البعثة مبدة التاأجيل
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Tutoring  7-  الدرو�س اخل�شو�شية

امليالدية   ال�سنة  يف  املبتعث  ياأخذها  التي  اخل�سو�سية  الدرو�ض  تكاليف  الثقافية  امللحقية  تتحمل 

الواحدة مبا ال يزيد عن خم�س�ض �سهر واحد )بدون بدالت(.

�رشوط و�شوابط احل�شول على درو�س خ�شو�شية:

• احل�سول على املوافقة امل�سبقة من امللحقية. 

• اأن ال تكون الدرو�ض اخل�سو�سية املطلوبة للتقوية اللغوية يف فرتة اللغة.

• اأن ال تكون هذه الدرو�ض من مواد التخ�س�ض للمبتعث.

الوثائق املطلوبة

يجب على املبتعث للبت يف طلبه تزويد امللحقية بالوثائق التالية:

• خطاب يبني حاجته للدرو�ض اخل�سو�سية.

على  اخل�سو�سية  للدرو�ض  املبتعث  اإحتىاج  اأ�سباب  فيه  ي�رشح  املادة  اأ�ستاذ  من  • خطاب 
ورق اجلامعة الر�سمي وتوقيعه .

التعوي�س عن الدرو�س اخل�شو�شية

الثقافية  امللحقية  وموافقة  اخل�سو�سية  الدرو�ض  على  احل�سول  و�سوابط  �رشوط  ا�ستيفاء  بعد 

عليها, يتم تعوي�ض املبتعث عن تكاليف الدرو�ض اخل�سو�سية التي دفعها �رشيطة تزويده امللحقية 

باالإي�ساالت الدالة على ال�رشف بعد االإنتهاء منها .

Incentive Awards  ثالثًاً -  التفوق واملكافاآت الت�شجيعية

جميع املكافاآت التالية يجب اأن تتحقق �رشوطها �سمن مدة الدرا�سة  املحددة للدرجة العلمية 

بكالوريو�ض ـ اأدبي: اأربع �سنوات - 

بكالوريو�ض ـ علمي )ح�سب متطلبات التخ�س�ض( : خم�ض �سنوات - 

املاج�ستري: �سنتان )�سنة لبع�ض التخ�س�سات ح�سب دليل اجلامعة( - 

الدكتوراه: اربع  �سنوات - 

1- املتفوق من طالب اللغة

املبتعث الذي ينهي برنامج اللغة االإجنليزية كمرحلة انتقالية يف مدة �سنة اأو اأقل ويح�سل على550 

درجة اأو اكرث يف اختبار التوفل )اأو ما يعادلها بنظام اختبار التوفل اجلديد( اأو 80٪ على االأقل يف 
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اأن يكون قد ح�سل  اختبار مي�سجان, مينح مكافاأة خم�س�ض �سهر واحد )بدون بدالت(, �رشيطة 

على قبول اكادميي غري م�رشوط خالل �سنة اللغة, وال ينطبق ذلك على من تلقوا تعليمهم باللغة 

االإجنليزية قبل التحاقهم بربنامج اللغة اأو ح�سلوا على قبول اكادميي قبل قدومهم لبلد االبتعاث.

باال�سافة اىل ذلك ان اجلامعة مو�سى بها يف التخ�س�ض املبتعث الطالب من اأجله, واجلامعة 

�سمن قائمة وزارة التعليم العايل

2- املتفوق من طالب املرحلة اجلامعية والعليا يف ف�شل درا�شي

مينح املبتعث املتفوق يف اأي ف�سل درا�سي مكافاأة تفوق حت�سب ن�سبتها من املخ�س�ض االأ�سا�سي 

)املرتب بدون البدالت(, �رشيطة اأن تكون معظم ال�ساعات التي �سجلها يف الف�سل الدرا�سي الذي 

تفوق فيه �سمن مواد خطته الدرا�سية ووفقا للن�سب التالية مع االلتزام بالتخ�س�ض املبتعث من اجله 

واجلامعة كذلك .

3ـ املتفوق الدار�س لدرجة البكالوريو�س اأو املاج�شتري بدون بحث يف الف�شل الدرا�شي الأخري

التفوق عن  مكافاأة  بحث,  بدون  املاج�ستري  اأو  البكالــــوريو�ض  لدرجة  الدار�ض  املبتعث  مينح 

اآخر ف�سل درا�سي لـــه اذا تخرج يف املدة املحددة للبعثة او حقق �رشط املعدل ح�سب اجلدول الوارد 

اأعاله مع التغا�سي عن �رشط احلد االأدنى من ال�ساعات الدرا�سية يف هذا الف�سل.

4ـ املتفوق على قائمة العميد واأ�شحاب الإخرتاعات والإجنازات العلمية 

حمكما  علميا  اإجنازا  يعد  اأو  اخرتاعا  ي�سجل  اأو  العميد  قائمة  على  يو�سع  الذى  املبتعث  مينح 

خم�س�ض �سهر )بدون البدالت( �رشيطة ا�ستيفائه ال�رشوط التالية:

Dean’s List اأ ـ قائمة العميد

ان تنطبق عليه �رشوط التفوق من حيث عدد ال�ساعات الدرا�سية يف الف�سل الواحد ح�سب 

اجلدول الوارد اعاله .

ن�شبة املكافاأة من 

املخ�ش�س

املعدل الف�شلي

) من 4 (

احلد الأدنى النظام الدرا�شي

ف�سلي وثلثي

------

ربعي

15 �ساعة درا�سية
------

18 �ساعة درا�سية

3.40 – 3.00

3.60 – 3.41
3.80 – 3.61
4.00 – 3.81

% 40

% 50
% 75

% 100

12 �ساعة درا�سية
------

15 �ساعة درا�سية

3.70 – 3.50

3.80 – 3.71
3.90 – 3.81
4.00 – 3.91

% 40

% 60
% 80

% 100

ف�سلي وثلثي

------

ربعي

الربنامج

الدرا�شات اجلامعية

الدرا�شات العليا

جدول املكافاآت الت�سجيعية
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Patents ب ـ ت�شجيل اخرتاع علمي

تقدمي االإثباتات الالزمة من اجلهات املخت�سة يف حقله العلمي مع �رشح فوائد اخرتاعه.

Published Scholarly Articles ج ـ اإجناز علمي حمكم

يعامل معاملة ن�رش البحث العلمي

5ـ املتخرج بتفوق

اأ ـ املتخرجون من اإحدى اجلامعات الع�رش الأوىل يف جمال التخ�ش�س

Graduation from a Top Ten University
)ح�سب  االأوىل  الع�رش  اجلامعات  اأحدى  من  تخ�س�سه  جمال  يف  املتخرج  املبتعث  مينح 

تقومي Gourman Report اأو اأي تقومي معتمد اآخر( خم�س�ض �سهر )بدون البدالت(.

Graduation with a high GPA ب ـ املتخرجون مبعدلت تراكمية عالية

نقاط   4 ا�سل  من  فوق  وما   3.51 من  تراكمي  مبعدل  يتخرج  الذي  املبتعث  مينح 

خم�س�ض �سهر )بدون بدالت( مع التاأكد من ان باقي ال�رشوط م�ستوفاه.

ج ـ املتخرجون قبل اإنتهاء املدة املحددة للدرجة )كما هو مو�شح اأعاله(

Graduation before end of scholarship
مينح املبتعث الذي يتخرج قبل انتهاء املدة املحددة لدرجته بف�سل درا�سي واحد على االأقل 

خم�س�ض �سهر واحد )بدون بدالت(. بغ�ض النظر عن املدة املتبقية من بعثته بعد التخرج.

مالحظات هامة للطالب املتفوقني

متنح املكافاأة الت�سجيعية للطلبة املتفوقني الذين ال يتم تقييم درجاتهم يف ك�سف الدرجات بطريقة  1 .

ك�سف  امل�رشوحة يف  املعادلة  على  باالعتماد  اإما  بالنقاط  الدرجات  هذه  معادلة  بعد  النقاط, 

الدرجات اأو دليل اجلامعة التي يدر�ض فيها.

(  يف احل�سول على املكافاأة الت�سجيعية ما مل يرد  2 .P, PH, S CR( :ال يعتد بالدرجات مثل

للملحقية من مكتب الت�سجيل باجلامعة ما يفيد باأنها من مواد اخلطة الدرا�سية وميكن معادلتها 

بالنقاط.

تعامل الزوجات امللتحقات بع�سوية البعثة بالن�سبة للمكافاآت الت�سجيعية كما يعامل املبتعث. 3 .

يرتك للملحق الثقايف النظر يف تقدير احلاالت التي مل يرد ذكرها يف �سوابط امل�ستحقني لهذه  4 .

املكافاآت.
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رابعًا- الأبحاث واملوؤمترات والرحالت العلمية والن�رش العلمي:

Scientific Conferences 1ـ املوؤمترات العلمية

الدرجة  فقط يف  والدكتوراه ح�سور موؤمتر علمي واحد  املاج�ستري  للمبتعث يف مرحلتي  يحق 

العلمية الواحدة على ح�ساب امللحقية �سواء كان هذا املوؤمتر داخل اأو خارج اأمريكا وكندا.

اأـ  ح�شور املوؤمترات العلمية داخل الوليات املتحدة و كندا

ال�شوابط :

اأن يكون مو�سوع املوؤمتر ذا عالقة مبا�رشة بتخ�س�ض املبتعث. ∗ 

اأن تتم موافقة جهة االإبتعاث م�سبقًاعلى ح�سور املوؤمتر. ∗ 

امل�شتندات :

بتزويد  يقوم  اأن  موؤمتر  ح�سور  يف  يرغب  الذي  الطالب  على  االإبتعاث  جهة  ت�سرتط 

امللحقية الثقافية بالوثائق االتية :

خطــاب من املبتعث يو�سح فيه رغبته يف ح�سور املوؤمتر وعالقته بتخ�س�سه. ∗ 

خطاب من مر�سده اجلامعي يبدي فيه تاأييده حل�سور املوؤمتر موؤكدًا عالقته بتخ�س�سه. ∗ 

معلومات عن اأعمال املوؤمتر ومدته ور�سوم الت�سجيل حل�سوره. ∗ 

خطاب قبول البحث باملوؤمتر )يف حالة تقدمي بحث يف املوؤمتر( ∗ 

املخ�ش�شات :

يف حالة امل�ساركة بدون بحث ي�رشف للمبتعث : ∗ 

ا�ستخدم  اإذا  قيمتها  بن�سف  ويعو�ض  عائلته,  بدون  بالطائرة  واإيابًا  ذهابًا  �سفر  تذكرة  - 

و�سيلة اأخرى على اأال تقل امل�سافة بني الدرا�سة ومقر املوؤمتر عن مائة كم )63 ميال( ويف 

حالــــــــة ح�سور املبتعثة موؤمترعلمي فاإنه ي�رشف ملحرمها تذكرة �سفر يف حال املوافقة 

على ح�سورها املوؤمتر من قبل جهة االإبتعاث وذلك ح�سب ر�سالة الوزارة الهاتفية رقم 

2267 وتاريــــــــــــخ 1429/1/12هـ.

ر�سوم الت�سجيل اخلا�سة بح�سور املوؤمتر. - 

�سهرين  وخم�س�ض  املاج�ستري  ملرحلة  بدالت(.  )بدون  واحد  �سهر  خم�س�ض  مكافاأة  - 

)بدون بدالت( ملرحلة الدكتوراه:

يف حالة امل�شاركة ببحث :

)بدون  واحد  �سهر  خم�س�ض  تعادل  مكافاأة  �سبق  ما  اإىل  باالإ�سافة  للمبتعث  ي�رشف  - 
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بدالت( يف حالة انفـــــراده بكتابة البحث, ويتم تق�سيم هذه املكافاأة على عدد امل�ساركني 

بالت�ساوي اإذا �سارك يف كتابة البحث اأكرث من باحث على اأن ير�سل ن�سخه من البحث 

. .C.D مع ملخ�ض له باللغة العربية »ورقيا« وعلى

امللحقية  تزويد  املوؤمتر,  عن  املالية  م�ستحقاته  �رشف  يف  يرغب  الذي  الطالب  وعلى 

اإىل  ال�سداد باالإ�سافة  الت�سجيل االأ�سلي وم�ستند  باإي�سال ر�سوم  املوؤمتر و  باإثبــــات ح�سوره 

تقرير خمت�رش باللغة العربية عن املوؤمتر.

ب ـ  ح�شور املوؤمترات العلمية خارج الوليات املتحدة الأمريكية

ال�شوابط :

اأن يكون م�ساركًا ببحث. ∗ 

اأن يكون مو�سوع املوؤمتر ذا عالقة مبا�رشة بتخ�س�سه . ∗ 

احل�سول على موافقة جهة االبتعاث . ∗ 

امل�شتندات :

بتزويد  يقوم  اأن  موؤمتر  ح�سور  يف  يرغب  الذي  الطالب  على  االإبتعاث  جهة  ت�سرتط 

امللحقية الثقافية بالوثائق االآتية: 

خطاب من املبتعث يبدي رغبته يف ح�سور املوؤمتر وعالقته بتخ�س�سه. ∗ 

عالقته  موؤكدًا  املوؤمتر  حل�سور  تاأييده  فيه  يبدي  باجلامعة  الدرا�سي  مر�سده  من  خطاب  ∗ 
بتخ�س�سه .

خطاب يثبت قبول بحثه يف املوؤمتر. ∗ 

اإر�سال ن�سخة باللغة االإجنليزية من البحث وملخ�ض له باللغة العربية. ∗ 

معلومات عن اأعمال املوؤمتر ومدته ور�سوم ت�سجيله. ∗ 

املخ�ش�شات:

حيث  من  البعثة  مقر  داخل  �سافر  كالذي  البعثة  مقر  خارج  �سافر  الذي  املبتعث  يعامل 

ال�رشوط وي�رشف له راتب �سهر بدون بدالت اإذا كانت مرحلته للماج�ستري اأو �سهرين بدون 

اإىل ر�سوم  باالإ�سافة  ملرة واحدة  املكافاأة  الدكتوراه وت�رشف هذه  كانت مرحلته  بدالت ملن 

ح�سور املوؤمتر وتذاكر ال�سفر وال ت�رشف مكافاأة البحث اإذا ن�رش خارج مقر البعثة, وعلى 

امللحقية  وتزويد  املوؤمتر  ح�سوره  اإثبات  املالية,  م�ستحقاته  �رشف  يف  يرغب  الذي  املبتعث 

العربية  باللغة  اإىل تقرير خمت�رش  ال�سداد باالإ�سافة  الت�سجيل االأ�سلي وم�ستند  باإي�سال ر�سوم 

عن املوؤمتر.
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Research or Field Trips  2ـ الرحالت العلمية

اأ ـ الرحلة العلمية الداخلية )داخل اأمريكا(

داخل  ببحثه  اخلا�سة  املعلومات  جلمع  علمية  برحلة  القيام  العليا  الدرا�سات  لطالب  يحق 

اأمريكا اأو كندا, ملرة واحدة خالل ال�سنة االأخرية من مـــــدة ابتعاثه للماج�ستري وخالل ال�سنتني 

االأخريتني من مدة ابتعاثه للدكتوراه, على اأن يلتزم بال�سوابط التاليـــــــــــــــــــة:

اأ ـ موافقــــــــــــــة امللحقية امل�سبقة.

ب ـ تزويد امللحقية بالوثائق التالية:

خطاب من املبتعث يطلب فيه ال�سماح له بالقيام بالرحلة . ∗ 

وعالقتها  العلمية  الرحلة  اأهمية  يوؤكد  باجلامعة  للمبتعث  الدرا�سي  املر�سد  من  خطاب  ∗ 
ببحثه.

تقدمي ن�سخة من مقرتح بحث الر�سالة ∗ 

خم�ش�شات القيام برحلة علمية داخلية

بعد ح�سول املبتعث على املوافقة ي�رشف له:

التعوي�ض عن  بالطائرة ذهابًا واإيابًا )بدون عائلته( ملرة واحدة فقط, وميكن  �سفر  تذكرة  ∗ 
ن�سف قيمتها اإذا انتقل بو�سيلته اخلا�سة على اأن ال تقل امل�سافة عن مائة كم )63 مياًل(.

مكافاأة تعادل خم�س�ض �سهر واحد ) بدون البدالت ( لدرجة املاج�ستري, وخم�س�ض �سهرين  ∗ 
لدرجة الدكتوراه )بدون البدالت(.

اأن يتقدم املبتعث للملحقية بتقرير خمت�رش باللغة العربية  وي�سرتط الإمتام �رشف املكافاأة 

لهذه  اإنهاءه  يوؤكد  باجلامعة  الدرا�سي  مر�سده  من  وبخطاب  بها  قام  التي  العلمية  الرحلة  عن 

الرحلة.

:Research Trip to K.S.A  ب ـ الرحلة العلمية للمملكة

يحق ملبتعث الدرا�سات العليا القيام برحلة علمية للمملكة جلمع املعلومات والبيانات الالزمة 

لبحثه �رشيطة موافقة جهة ابتعاثه امل�سبقة, ويقوم املبتعث بجمع املعلومات خالل فرتة وجوده 

يف اململكة حتت اإ�رشاف جهة ابتعاثه.  

ويتعني على املبتعث للح�سول على موافقة جهة اإبتعاثة  تزويد امللحقية بالوثائق التالية:

خطاب من املبتعث يطلب فيه املوافقة له على القيام بالرحلة العلمية. ∗ 

خطاب من مر�سده الدرا�سي باجلامعة يو�سي بقيامه بهذه الرحلة مو�سحا فيه طبيعة البحث  ∗ 
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واملعلومات املراد جمعها واملدة الالزمة الإمتامها.

خطاب من اجلهة التي يريد جمع املعلومات والبيانات عنها بال�سماح له بذلك  ∗ 

ن�سخة من مقرتح بحث الر�سالة. ∗ 

م�شتحقات املبتعث للرحلة العلمية للمملكة:

تذاكر �سفر اإىل اململكة بالدرجة ال�سياحية ذهابًا واإيابًا له وملرافقيه مبقر البعثة, وت�رشف هذه  ∗ 
التذاكر فور املوافقة على الرحلة العلمية.

يزيد  ال  اأن  على  اململكة  يف  مي�سيه  �سهر  كل  عن  بدالت(  )بدون  اإ�سايف  �سهر  خم�س�ض  ∗ 
اإ�ستالم  بعد  املخ�س�ض  هذا  �رشف  ويتم  اأ�سهر,  ثالثة  خم�س�ض  عن  يتقا�ساه  ما  جمموع 

ق�ساها  التي  واملدة  العلمية  بالرحلة  املبتعث  قيام  يوؤكد  الذي  االإبتعاث  امللحقية خطاب جهة 

باململكة الإمتامها.

ج ـ الرحلة العلمية خارج اأمريكا لغري اململكة

اأ ـ يتطلب من مبتعث الدرا�سات العليا للقيام برحلة علمية خارج اأمريكا وكندا ولغري اململكة, 

املوافقة امل�سبقة من جهة ابتعاثه وتقدمي الوثائق االآتية:

خطاب من املبتعث يطلب فيه ال�سماح له بالقيام بالرحلة . ∗ 

خطاب املر�سد الدرا�سي باجلامعة يحدد طبيعة البحث واملعلومات املراد جمعها. ∗ 

ن�سخة من مقرتح البحث. ∗ 

ب ـ بعد احل�سول على موافقة جهة االإبتعاث على الرحلة العلمية يعامل املبتعث الذي �سافر يف 

رحلة علمية خارج مقر البعثة كالذي �سافر داخل مقر البعثة وي�رشف له راتب �سهر اإذا كانت 

مرحلته للماج�ستري اأو �سهرين ملن كانت مرحلته للدكتوراه وت�رشف هذه املكافاأة ملرة واحدة 

باالإ�سافة اإىل تذاكر ال�سفر وال ت�رشف مكافاأة ن�رش البحث اإذا ن�رش خارج مقر البعثة.

3ـ ن�رش وتقدمي الأبحاث 

الأبحاث املن�شورة :

اأو ف�ساًل يف كتاب حمكم,  البحث من�سورًا يف دورية متخ�س�سة حمكمة  اأن يكون  يجب  1 .

وان يكون مو�سوع البحث يف تخ�س�ض الباحث .

, على انها اأبحاث من�سورة,  2 .Proceedings ال تقبل االأبحاث املن�سورة يف اأعمال املوؤمتر

وامنا تعامل كاأبحاث ملقاه يف موؤمترات علمية.

ال تقبل امل�ستخل�سات Abstract. 3 حتى وان كانت من�سورة .
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ير�سل املبتعث التالـــــــي : 4 .

اأ-  ن�سخة ورقية كاملة من البحث .

. ) CD-ROM  or  Disk ( ب-  ن�سخة من البحث على و�سط األكرتوين

ج-  ملخ�ض باللغة العربية 

د-  ال�سفحة االأوىل من الدورية, و�سفحة املحتويات Contents وال�سفحة التي حتمل 

. Editorial Board اأ�سماء املحررين والنا�رشين

يقوم املبتعث بتعبئة اال�ستمارة اخلا�سة بن�رش بحث علمي. 5 .

ب - الأبحاث املقدمة اأو امللقاة يف موؤمترات علمية :

يجب اأن يكون املبتعث هو املتحدث الرئي�سي اأو امللقي للبحث, وان يكون مو�سوع  1 .

البحث يف تخ�س�سه .

يجب اأن يكون البحث ملقي يف موؤمتر علمي فعلي ) له جلنة حت�سريية وجلنة حتكيم  2 .

 Brochure اأبحاث وجلنة تنظيمية وجلان اأخرى ( ويتم تزويد امللحقية مبطوية املوؤمتر

or Pamphlet للتقييم .

ال تقبل االأبحاث املقدمة يف الندوات Seminars. 3  ال�سغرية التي تقيمها بع�ض االأق�سام 

لطالبها ب�سكل دوري اأو �سنوي داخل جامعاتها .

ال تقبل االأبحاث املقدمة يف جل�سة عر�ض املل�سقات Poster Session. 4 مقبولة .

يزود املبتعث امللحقية بالتايل : 5 .

اأـ خطاب مــــن م�رشفه الدرا�سي باجلامعة 

ب ـ اإثبات ح�سوره للموؤمتـر

جـ ـ اإثبات تقدميـه للبحث و اإلقائه 

دـ ن�سخة ورقــية من البحث املقـدم 

هـ ـ ن�سخة اإلكرتونية من البحث املقدم 

مالحظة مهمة : ال يجوز مكافاأة املبتعث عن نف�ض البحث مرتني .. مرة عن اإلقائه ومرة 

عن ن�رشه .



68

Graduation خام�شًا - التخرج

 Registrar’s يثبت تخرج املبتعث بح�سوله على وثيقة تخرج ر�سمية �سادرة من مكتب الت�سجيل

 Dean of( اجلامعية  الدرا�سات  عميد  مكتب  من  اأو  بها,  امللتحق  التعليمية  املوؤ�س�سة  يف   Office
العليا )Dean of Graduate School( ح�سب درجته  الدرا�سات  اأو عميد   )Undergraduate
املبتعث  للتخ�س�ض  الدرجة  متطلبات  بنجاح  اأنهى  قد  املبتعث  باأن  الوثيقة  هذه  وت�سهد  لها.  املبتعث 

الجله, ويحدد بها تاريخ انهاء هذه املتطلبات. ويعترب تاريخ اإنتهاء متطلبات الدرا�سة هو التاريخ 

الفعلي للتخرج

والمتام عملية انهاء م�ستحقات الطالب كمتخرج يجب عليه ان يكون قد اأنهى متطلبات التخرج 

املقررة يف موؤ�س�سة تعليمية معتمده, واأن يكون التحاقه بها قد مت مبوافقة امللحقية الثقافية.

1ـ اإجراءات التخرج

التخرج,  متطلبات  كافة  اإنهاء  فور  بتخرجه  الثقافية  امللحقية  اإخطار  املبتعث  على  يجب 

ويوؤدي تاأخر املبتعث يف اإبالغه للملحقية بتاريخ تخرجه اإىل ح�سوله على م�ستحقات �سهرية قد 

ال ي�ستحقها, اإذا زاد امل�ستحق عن التاريخ الفعلي للتخرج مما يرتتب عليه قيام امللحقية بت�سوية 

ي�ستحقها  التي  االأخرى  واالإ�ستحقاقات  املتبقية  اإ�ستحقاقاته  جملة  من  واإ�ستقطاعها  املبالغ  هذه 

املبتعث ب�سبب تخرجه, كمكافاآت التخرج وتكاليف اإعداد الر�سالة وبدل ال�سحن وكذلك الكتابة 

ملرجعه الإ�سرتداد ما �رشف له بالزيادة.

2ـ امل�شتندات املطلوبة لإثبات التخرج 

 , ∗ Registrar سادرة من م�سجل اجلامعة�  Letter of Completion وثيقة اإنهاء الدرا�سة

الدرا�سات  كلية  عميد  اأو   ,Dean of Graduate School العليا   الدرا�سات  عميد  اأو 

Dean of Undergraduate School, تفيد تخرجه والتاريخ الفعلي الإكماله  اجلامعية 

متطلبات الدرجة.

به  ومذكور  اجلامعة  من  عليه  م�سدق   ∗ Official Transcript للدرجات  اأ�سلي  ك�سف 

املرحلة الدرا�سية التي اأكملها, والتخ�س�ض, وتاريخ التخرج.

دبلوما املرحلة التي اأكملها. ∗ 

لتخرجه  الر�سمي  الدرجات  ك�سف  �سدور  قبل  الطالب  �سافر  اذا  جدا:  هامة  مالحظة 

الوثائق  هذه  الر�سال  باجلامعة  الت�سجيل  ق�سم  لدى  تعليمات  يرتك  ان  عليه  فان  والدبلوما, 

مل�رشفه الدرا�سي بامللحقية, حتى يتم توثيقها من قبل ق�سم التوثيق بامللحقية ومن ثم ار�سالها له 

اىل اململكة مع التاأكيد على اأن يعطي الطالب عنوانه الربيدي وهاتفه باململكة مل�رشفه الدرا�سي 

بامللحقية قبل �سفره النهائي.

يتطلب من خريجي درجة الدكتوراه واملاج�ستري )ببحث( :

عنه  نال  الذي  البحث  اأو  االإطروحة  من  الكرتونية  ون�سخة  واحدة  ورقية  ن�سخة  اإر�سال  ∗ 



69

الدرجة العلمية على اأن تكون الن�سخة املقدمة مطابقة لتلك املقدمة للجنة املناق�سة اأو االإختبار 

وعلى اأن حتمل توقيعات اأع�ساء جلنة املناق�سة التي اأجازت منح الدرجة العلمية اأو امل�رشف 

الرئي�سي على الر�سالة باجلامعة وفقًا ملا يلي:

اأحادية  فوتوغرافية(  ب�سورة  )لي�ست  الطباعة  اأ�سلية  الورقية  الن�سخة  تكون  اأن  1 .

ال�سفحات, على ورق قطني جملدة بالورق املقوى اخلا�ض بالر�سائل العلمية.

اأن تكون الن�سخة االألكرتونية خمزنة على اإ�سطوانة م�سغوطة. 2 .

للملحقية يف موعدها, ملراجعتها والت�سديق عليها, الإ�ستكمال  الوثائق  بتقدمي هذه  االإلتزام  ∗ 
اإجراءات قفل امللف واإيقاف ال�رشف واإ�سعار جهة االإبتعاث ووزارة التعليم العايل كتابة 

بذلك, كما اأن عليه ملء اإ�ستبانة » ح�رش الكفاءات العلمية ال�سعودية من حملة الدكتوراه اأو 

املاج�ستري«.

3. حتديد موعد ال�شفر والعودة النهائية

البعثة,  اأثناء فرتة  �سفره و�سفر مرافقيه  الثقافية مبوعد  امللحقية  اإبالغ  املبتعث  يتعني على 

�ساأن  يف  الالئحة  تقت�سيه  ما  وفق  لهم  العودة  تذاكر  الإ�سدار  الالزمة  االإجراءات  الإتخاذ 

اأحقيتهم. وذلك باإر�سال منوذج طلب التذاكر. ولن ت�رشف تذاكر ال�سفر اإال بوجود ما يثبت 

التخرج.  حيث ي�ستحق املبتعث ومرافقوه تذاكر �سفر وحيدة االإجتاه يتم حتديدها عرب اأق�رش 

طريق ممكن من مقر درا�سته يف اأمريكا اإىل اأقرب مطار للبلدة اأو املدينة التي يقطنها يف موطنه 

باململكة بغ�ض النظر عما اإذا كانت البعثة �سارية اأم ال.

4. ا�شتحقاقات التخرج:

اأ ـ مكافاأة التخرج

ت�رشف فقط للطلبة )غري املوظفني(  املبتعثني على ح�ساب وزارة التعليم العايل, وهى 

تعادل مرتب �سهر بدون البدالت وت�ستحق اإعتبارا من التاريخ الفعلي للتخرج.

ب ـ مكافاأة طباعة الأطروحة اأو الر�شالة

ورقية  ن�سخة  وتقدميه  العلمية  الدرجة  على  ح�سوله  بعد  املكافاأة  هذه  املبتعث  ي�ستحق 

لطالب  وت�رشف  الدكتوراه.   اأطروحة  اأو  املاج�ستري  ر�سالة  من  األكرتونية  ون�سخة 

بدالت  بدون  االأعزب  املبتعث  �سهر ون�سف من خم�س�ض  يعادل مرتب  الدكتوراه مبا 

ولطالب املاج�ستري مبا يعادل مرتب �سهر واحد فقط من خم�س�ض املبتعث االأعزب بدون 

بدالت.

ج ـ بدل ال�شحن

ي�ستحق املبتعث املتخرج بدل ال�سحن وفقا للمعايري التالية:

)بدون  االأعزب  املبتعث  خم�س�ض  من  واحد  �سهر  قيمته  يعادل  �سحن  بدل  ∗ 
البدالت(, للمبتعث االأعزب.
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)بدون  االأعزب  املبتعث  خم�س�ض  من  ون�سف  �سهر  قيمته  يعادل  �سحن  بدل  ∗ 
البدالت(, للمبتعث املتزوج الذي ترافقه عائلته.

ي�رشي اإ�ستحقاق البندين ال�سابقني على املبتعثة بعثة خا�سة ولي�ست لكونها زوجة  ∗ 
مبتعث اأو موظف, وال ي�رشي هذا االإ�ستحقاق على الزوجة امللحقة )امل�سمومة( 

للبعثة.

)بدون  االأعزب  املبتعث  خم�س�ض  من  واحد  �سهر  قيمته  يعادل  �سحن  بدل  ∗ 
البدالت(, للمتدرب ملدة ال تقل عن �سنة �سواءا كان اأعزبا اأو متزوجا.

Self Sponsored Students شاد�شًا : الدار�شون على ح�شابهم اخلا�س�

تقدم امللحقية للطالب الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض ما يلي :

م�ساعدتهم يف احل�سول على قبول من اجلامعات االأمريكية املو�سى بها. ♦ 

اإعتماد وت�سديق الوثائق وال�سهادات الدرا�سية اخلا�سة بهم. ♦ 

اأثناء  �سنتني(  )كل  اململكة  لزيارة  ال�سفر  وتذاكر  منهم,  للمتخرجني  العودة  تذاكر  �رشف  ♦ 

الدرا�سة اإذا انطبقت عليهم ال�رشوط اخلا�سة مبنحهم تذاكر ال�سفر اخلا�سة بالزيارة.

�رشف املكافاآت الت�سجيعية وفق ال�سوابط املنظمة لها. ♦ 

اإحلاقهم بالبعثة وفق ال�سوابط املنظمة لها. ♦ 

اأ :  فتح ملف لدى امللحقية للطالب الدار�س على ح�شابه اخلا�س:

تقوم امللحقية بفتح ملف للطالب الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض وفقًا ملا يلــي :

اأن امللحقية الثقافية هي اجلهة املخت�سة مبنح خطاب للدار�ض على ح�سابه اخلا�ض لالإلتحاق  1 .

ال�رشوط  تطبيق  مع  بها  مو�سى  جامعة  يف  درا�سته  تكون  اأن  �رشورة  مع  باجلامعات 

اخلا�سة بالدرا�سة على ح�سابه اخلا�ض وفقًا للمراحل والتخ�س�سات العلمية.

بعد ح�سول الطالب على القبول يف اجلامعة وبدء الدرا�سة تقوم امللحقية الثقافية بفتح ملف  2 .

درا�سته  متابعة  الدرا�سية  ال�سوؤون   / اخلا�ض  ح�سابهم  على  الدار�سني  ق�سم  ويقوم  للطالب 

ويجب اأن ي�ستمل ملفه على تقارير عن درا�سته باجلامعة.

تقوم امللحقية باإر�سال ملف الطالب اإىل الوزارة عند اإ�ستيفاء �رشوط االإحلاق بالبعثة وتعبئة  3 .

النموذج اخلا�ض بذلك والت�سديق عليه.
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�شوابط عامة لالإلتحاق بالبعثة :

اأال يكون الطالب قد �سبق ف�سله من البعثة اأو من اإحدى اجلامعات ال�سعودية 1 .

اأن يكون الطالب مقيمًا يف بلد الدرا�سة ومتفرغًا لها. 2 .

اأن تكون درا�سة الطالب �سمن اأحد التخ�س�سات التالية: 3 .

• الطب
• العلوم الطبية

• الهند�سة امليكانيكية
• الهند�سة الكهربائية 

• تقنية الهند�سة الكهربائية
• تقنية امليكانيكية

• املحا�سبة
• القانون

• هند�سة وعلوم احلا�سب االآيل
• ال�سياحة والفندقة.

اأن يكون الطالب ملتحقًا باإحدى اجلامعات اأو املعاهد املو�سى بها من قبل وزارة التعليم  4 .

العايل.

فيه  توجد  الذي  البلد  يف  كان  �سواء  الثقايف  امللحق  اإ�رشاف  حتت  الدرا�سة  تكون  اأن  5 .

امللحقية الثقافية اأو يف بلد يقع حتت نطاق اإ�رشافها.

اأن يقوم الطالب الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض بتعبئة النماذج اخلا�سة بطلب االإلتحاق  6 .

بع�سوية البعثة كاماًل ويوقع على جميع التعهدات املوجودة فيه وميكن احل�سول على 

www.sacm.org هذه النماذج من موقع امللحقية االلكرتوين

اأن تتوفر �سورة بطاقة الهوية الوطنية اأو �سجل االأ�رشة و�سورة جواز ال�سفر 7 .

اإرفاق اآخر �سهادة درا�سية ح�سل عليها ومعادلتها اإذا كانت من خارج اململكة 8 .

( وحدة درا�سية ح�سب النظام الف�سلي  اأن يكون الطالب قد اأنهى يف جمال درا�سته )30. 9

وذلك  مايعادله  اأو  نقاط  اأربع  من   )2.5( عن  اليقل  تراكمي  ومبعدل  مايعادلها  اأو 

ينهي  اأن  عليه  فاإن  والدكتوراه  املاج�ستري  لدرجتي  بالن�سبة  اأما  البكالوريو�ض  لدرجة 

)9( وحدات درا�سية ح�سب النظام الف�سلي اأو ما يعادلها ومعدل تراكمي ال يقل عن 

)3.3( من اربع نقاط اأو ما يعادلها 
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ب : تذاكر ال�شفر:

لق�ساء  اململكة  اإىل   ) واإيابًا  )ذهابا  �سفر   تذاكر  اخلا�ض  ح�سابهم  على  الدار�سون  الطلبة  مينح 

اإجازاتهم الدرا�سية مبا ال يتجاوز ثالث مرات خالل املرحلة الدرا�سية وفق ال�سوابط التالية:

الثقايف ولديه ملف يف  امللحق  الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض حا�سال على موافقة  اأن يكون  1 .

امللحقية الثقافية 

اأن تكون درا�سته حتت اإ�رشاف امللحقية الثقافية �سواء كان يف البلد الذي توجد فيه امللحقية  2 .

الثقافية اأو يف بلد يقع حتت نطاق اإ�رشافها.

�سريا  درا�سته  يف  وي�سري  الدرا�سة  بلد  يف  دائمة  اإقامة  ومقيما  منتظما  الدار�ض  يكون  اأن  3 .

ح�سنا.

التذاكر له ولزوجته والأوالده ووالدته )اإذا كان يعولها �رشعا( على �رشط انهم  ت�رشف  4 .

مقيمون معه اإقامة دائمة يف بلد الدرا�سة.

ت�رشف التذاكر مرة كل �سنتني اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدرا�سة. 5 .

ج : مكافاآت التفوق:

الدار�سني على ح�سابهم  املبتعثني على الطالب  للطلبة  التفوق  ت�رشي �سوابط �رشف مكافاآت 

اخلا�ض.

د : معادلة ال�شهادات الدرا�شية للدار�شني على ح�شابهم اخلا�س : 

على  يجب  اخلا�ض  ح�سابهم  على  للدار�سني  الدرا�سية  ال�سهادات  معادلة  اأجــل  من 

رقم  اجلامعية  ال�سهادات  معادلة  جلنة  قرار  املت�سمن  النموذج  على  والتوقيع  االإطالع  الطالب 

العايل التعليم  موقع وزارة  عليه من  احل�سول  والذي ميكن  وتاريخ 1418/1/4هـ   1/8/1418 

  )www.mohe.gov.sa ( 

Authentication and Translation شابعًا : الت�شديق والرتجمة�

اأوًل : الت�شديق :

يتم ت�سديق ا�سل ال�سهادة واأ�سل ك�سف الدرجات للدرجة االأكادميية التي ح�سل عليها  1 .

املبتعث بعد التاأكد من �سحة التخرج �سحة ال�سدور واملحتوى وفقًا ملا تتطلبه اجلهات 

املخت�سة يف اململكة .

الت�سديق على ال�سهادات االأكادميية للمبتعثني احلا�سلني عليها من اململكة يف حالة طلب  2 .

ذلك من اجلامعات االمريكية .
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ثانيًا: الرتجمــة :

ترجمة ال�سهادات االأكادميية للمبتعثني ال�سادرة من اململكة اىل اللغة االجنليزية يف حالة 

عدم وجود ترجمة لها باللغة االجنليزية من اجلهة التعليمية ال�سادرة منها ال�سهادة .
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ال�شوؤون الإداريــة واملاليــة

1	  ـ ال�شوؤون الإدارية

•�أواًل ـ  �ل�سفر و�لتذ�كر 	

•ثانيًا ـ  خدمات �لوثائق وجو�ز�ت �ل�سفر 	

2	  ـ ال�شوؤون املـــــالية

•�أواًل ـ  �ملخ�س�سات و�لبدالت و�ملكافاآت 	

•ثانيًا ـ  �لر�سوم �لدر��سية و�لتعوي�سات 	

•ثالثًا ـ  عالج �ملبتعثني ومر�فقيهم 	

3	  ـ امل�شرتيات وامل�شتودعات
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الفصل الخامــس

ال�سوؤون الإداريـــة واملاليـــة 

ADMINISTRATION AND FINANCIAL AFFAIRS

امللحقية وبني  اإدارات  بني  فيما  االإداري  العمل  ت�سهيل  مهمة  واملالية  االإدارية  ال�سوؤون  تتوىل 

اجلهات اخلارجية ذات العالقة مبا يحقق االرتقاء مب�ستوى العمل وتقدمي اأف�سل اخلدمات املمكنة, 

كما تعمل على تلبية احتياجات الطالب املالية ومتابعة حركة حتويالت خم�س�ساتهم و�رشعة اجناز 

التي  املالية  باحلقوق  يتعلق  ما  كل  يف  االإدارات  مع  والتن�سيق  والعالج  الدرا�سية  الر�سوم  فواتري 

الدليل,  تاريخ اعداد هذا  املفعول حتى  ال�سارية  للنظم واللوائح  املبتعثون ومرافقيهم وفقًا  ي�ستحقها 

وكذلك ما تتطلبه امللحقية من م�سرتيات الأعمالها وم�ستودعات تابعة لها.

امللحق  ا�ستحداث مكتب )م�شاعد  فقد مت  االإدارية واملالية,  بال�سوؤون  العمل  اأجل تنظيم  ومن 

الثقايف لل�شوؤون الإدارية واملالية( وترتبط به اإدارة ال�سوؤون االإدارية, واإدارة ال�سوؤون املالية 

واإدارة امل�سرتيات وامل�ستودعات ووحدة املتابعة.

1- اإدارة ال�سوؤون الإداريــة :

اأ.  ال�سفـــر والتذاكر:

اأوًل : ال�شفر لالإجازة:

1 ـ املبتعثـــــــون :

ي�ستحــق املبتعث وعائلته ) اإن كانت ترافقه ( تذاكر �سفر ذهابا واإيابا بالدرجة امل�ستحقة من مكان 

درا�سته اإىل اأقرب مطار ملقر اإقامته باململكة العربية ال�سعودية والعودة اإىل مكان درا�سته كل عام 

درا�سي 0

2ـ  املتدربون:

الدرا�سـية  االإجازة  لتم�سية  اإركاب  تذكرة  اخلارج  يف  للتدريب  املبتعث  للموظف  ي�رشف 

يعامل  حيث  اأ�سـهر,  ت�سـعة  درا�سة  بعد  جاءت  ف�سلية  اإجازة  الربنامج  تخلل  ما  متى  التدريبية(   (

فيما  اخلـارج  للدرا�ســة يف  املبتعث  معاملة  اأ�سهر  �ستة  تزيد عن  ملدة  اخلارج  للتدريب يف  املوظف 
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يتعلق ب�رشف تذاكر االإركاب له ولعائلته .

وينبغي يف كل االأحوال مراعاة االآتي:

يجب اأال تقل مدة مكوث املبتعث املتمتع بالتذاكر احلكومية يف اململكة عن ع�رشين يوما واأال  1 .

يزيد جمموع غيابه عن مقر درا�سته عن ت�سعني يوما 

ي�ستند ا�ستحقاق العائلة لتذاكر �سفر االإجازة اأن يكون م�ستحقًا لهــــا . 2 .

اأن ال تقل املدة بني تاريخ ال�سفر واملوعد املتوقع للتخرج اأو نهاية بعثته عن �ستة اأ�سهر.  3 .

ثانيا: العودة اإىل اململكة

مينح املبتعث وعائلته )اإذا كانت ترافقه( تذاكر عودة اإىل اململكة يف احلاالت التالية:

عند ح�سوله على الدرجة املبتعث من اجلها. 1 .

اإذا اإقت�ست امل�سلحة العامة عودة املبتعث اإىل اململكة. 2 .

عند انتهاء مدة ابتعاثه وا�ستنفاذه فر�ض التمديد دون ح�سوله على الدرجة املبتعث من  3 .

اأجلها.

اإذا طلب املبتعث اإنهاء ابتعاثه الأي �سبب.  4 .

ثالثا: ال�شفر يف الظروف الطارئة

أ. ي�ستحق املبتعث وعائلته تذاكر �سفر ذهابا واإيابا من مقر درا�سته اإىل اململكة يف حالة وفاة اأحد 

والديه اأو اأحد والدي زوجته اأو وفاة زوجته اأو اأحد اأوالده يف حدود التذاكر املقررة لهم 

على اأن يقوم بتزويد امللحقية ب�سورة من �سهادة الوفاة.

ب. يف حالة عدم متكن املبتعث من اإ�ستيفاء �رشوط البعثة ت�رشف له تذكرة �سفر للمملكة باجتاه 

على  واحل�سول  للم�سئولني  ظروفه  ل�رشح  اململكة  يف  ابتعاثه  جهة  املبتعث  يراجع  واحدو 

تذاكر العودة ملقر درا�سته بعد موافقة جهة االبتعاث على موا�سلته الدرا�سة.

رابعا: ال�شفر لالنتقال من جامعة لأخرى

ي�ستحق املبتعث عند تغيري مقر درا�سته داخل الواليات املتحدة االأمريكية تذاكر �سفر حكومية له 

ولعائلته ) اإذا كانت مرافقة له ( ومتنح هذه التذاكر وفق ال�رشوط التالية:

املوافقة امل�سبقة من امللحقية الثقافية على هذا  االإنتقال اأو من جهة ابتعاثه. 1 .

ح�سوله على قبول من املعهد اأو الكلية اأو اجلامعة التي ينوي االنتقال اإليها. 2 .



77

ت�سدر هذه التذاكر ذهابا فقط وملرة واحدة يف املرحلة الدرا�سية بغ�ض النظر عما اإذا كان  3 .

قد �سافر اأكرث من مرة  بغر�ض الت�سجيل اأو البحث عن �سكن.

ويتوجب على املبتعث اإبالغ م�رشفه الدرا�سي بامللحقية عن رغبته يف احل�سول على تذاكر �سفر 

التذاكر الالزمة يف الوقت  اإ�سدار  التذاكر بامللحقية  قبل موعد �سفره بفرتة كافية حتى يت�سنى لق�سم 

املنا�سب, ودون اأن يتعر�ض الإنتهاء موعد الت�سجيل اأو بدء الدرا�سة.

خام�شا: ال�شفر للرحالت واملوؤمترات العلمية

 ) اأ ( الرحالت واملوؤمترات العلمية داخل الوليات املتحدة:

الدرجة  فقط دون عائلته وملرة واحدة يف  له  �سفر  تذاكر  العليا«  للدرا�سات  املبتعث »  ي�ستحق 

العلمية الواحدة  اأثناء قيامه برحلة علمية اأو ح�سوره موؤمترا علميا اأو ندوة اأو قيامه باأبحاث تقت�سي 

االنتقال اأو االإقامة يف موقع يبعد ثالثة و�ستني )63( ميال اأو اأكرث من مقر درا�سة الطالب �رشيطة اأن 

تكون الرحلة وثيقة ال�سلة بتخ�س�ض املبتعث واأن يبلغ م�رشفه الدرا�سي بامللحقية بذلك )مع مالحظة 

اأن ح�سور املوؤمتر يتطلب موافقة وزارة التعليم العايل اأوجهة اإبتعاثه( 

علمًا باأنه ي�رشف تذاكر ملحرم املبتعثة يف حال املوافقة على ح�سورها موؤمترًا اأو ندوة علمية 

ح�سب االأنظمة .

)ب(  الرحالت واملوؤمترات العلمية اإىل اململكة:

ي�ستحق املبتعث الذي يعد ر�سالة لنيل درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف مو�سوع ذي ارتباط 

باململكة العربية ال�سعودية تذاكر �سفر له ولعائلته )اإذا كانت ترافقه( ذهابا واإيابا اإذا ح�سل على موافقة 

جهة ابتعاثه للقيام بهذه الرحلة اإىل اململكةوملدة ثالثة ا�سهر فقط من تاريخ ال�سفر .

�شاد�شًا : نظام �رشف التذاكر لالأطباء املبتعثني

ي�ستحق الطبيب املبتعث تذكرة �سفر له فقط دون عائلته وذلك وفقًا للتايل :

لدرا�سة  قبول  على  للح�سول  �سخ�سية  مقابلة  الإجراء  مرجعة  واحدة  ملرة  �سفر  تذكرة  ♦ 

التخ�س�ض الدقيق 

تذكرة �سفر للبورد االمريكي  ♦ 

تذكرة الأداء االإختبارات الطبية  ♦ 

اما بالن�سبة للطبيبات فيتم �رشف تذاكر �سفر لها وملحرمها .

�شابعًا : نظام اإركاب الطالب املعاق وويل اأمره :

ي�ستحق الطالب املعاق ومرافقه )ويل اأمر الطالب اأو من ينوب عنه( تذكرة �سفر ذهابا وعودة 
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من مقر الدرا�سة للمملكة بعد توفر ال�رشوط التالية:

اأن مير على ابتعاث الطالب املعاق يف مقر بعثته مدة ال تقل عن �سنة درا�سية )ت�سعة ا�سهر(  1 .

اأن تكون اإجازته خالل العطلة ال�سيفية. 2 .

ثامنًا : اإجراءات �رشف التذاكر :

اأن يكون املبتعث م�ستحقًا لها نظامًا  1 .

اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب التذكرة من موقع امللحقية بكل دقة وو�سوح  2 .

اإ�سدار اأمر االإركاب بعد التاأكد من اال�ستحقاق واإر�ساله اىل مكتب الطيار بفرجينيا املعتمد من  3 .

وزارة التعليم العايل الإ�سدار تذاكر املبتعثني واإبالغ املبتعث عن طريق الربيد االإلكرتوين 

مبعلومات التذاكر / التذكرة ليتمكن من االإت�سال باملكتب والتن�سيق معهم الإ�سدار التذكرة 

تعليمات �رشف التذاكـر : 4 .

أ. الدقة يف كتابة البيانات 

ب. اإبالغ م�رشفه الدرا�سي باأي تغيري يطراأ على البيانات فورًا ل�سمان و�سول التذكرة 

يف وقتها املحدد 

ج. حتديد وقت ال�سفر ) ذهابًا واإيابًا ( ب�سكل دقيق وعدم تغيريه الأن هناك غرامات مالية 

تفر�ض من �رشكات الطريان يف حالة التعديل اأو االلغاء 

الإ�ستمرار  �سمانًا  بذلك  فورًا  امللحقية  اإ�سعار  ال�سفر  اإلغاء  حالة  يف  املبتعث  على  د. يجب 

خم�س�ساته ال�سهرية واإتخاذ االإجراءات الالزمة الإعادة التذاكر / التذكرة 

تا�شعًا : التعوي�س عن التذاكر

قبل  مل�ستحقيها  التذاكر  اإ�سدار  احلكومي  باالإركاب  اخلا�سة  واالإدارية  املالية  االأنظمة  تق�سي 

�سفرهم وال يجوز التعوي�ض عنها اإال يف حاالت ال�رشورة وفقا لالآتي:

أ. يجوز تعوي�ض املبتعث عن قيمة تذاكر ال�سفر داخل الواليات املتحدة االأمريكية اإذا كان قد 

ح�سل على موافقة امللحقية على ال�سفر بتذاكر م�سرتاة لغر�ض نظامي كانتقال درا�سته من 

مدينة اإىل اأخرى وعلى املبتعث اأن يثبت انه قد دفع قيمتها  من ح�سابه اخلا�ض وذلك باإبراز 

كعوب التذاكر ويتم التعوي�ض وفقا لقيمة التذكرة الفعلية وال يجوز �رشف التعوي�ض الأكرث 

اأرفق معها بطاقة  اإذا  )اإال  الوزارة  تعليمات  االإلكرتونية ح�سب  التذاكر  تقبل  من مرة وال 

�سعود الطائرة(

ب. اإذا رغب املبتعث ا�ستعمال و�سيلة موا�سالت اأخرى غري الطائرة اأثناء انتقال درا�سته اإىل 
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مدينة اأخرى بعد املوافقة فعليه اأن يبلغ امللحقية م�سبقا بذلك للنظر يف تعوي�سه عن تكاليف 

ال�سفر بن�سبة خم�سني باملائة من قيمة تذكرة ال�سفر بالطائرة له ولعائلته ) اإذا كانت ترافقه (.

اإذا  ) وعائلته  املبتعث  تعوي�ض  يجوز  اأهميتها  امللحقية  تقدر  معينة  حالة وجود ظروف  ج. يف 

كانت ترافقه ( عن قيمة تذاكر االإركاب التي ا�سرتاها من ح�سابه اخلا�ض بعد احل�سول على 

موافقة وزارة التعليم العايل على التعوي�ض, وعلى املبتعث اأن يدرك جيدا باأن �رشاء التذاكر 

والتعوي�ض عنها للطوارئ فقط وعليه اأن يحر�ض على طلب تذاكره ال�سنوية امل�ستحقة له من 

امللحقية وعدم اللجوء اإىل �رشائها من ح�سابه اخلا�ض وبالتايل فلن يتم تعوي�ض اأي مبتعث 

يقوم ب�ســراء تذاكره ال�سنوية, امل�ستحقة له نظاما, من ح�سابه اخلا�ض.

وعلى املبتعث تقدمي امل�ستندات النظامية الالزمة مبا فيها بطاقة / بطاقات �سعود الطاائرة 

عا�رشًا:  �رشوط منح تذاكر �شفر للدار�شني على ح�شابهم اخلا�س

مينح الطالب الدار�ض على ح�سابه اخلا�ض تذكرة �سفر من مقر درا�سته اإىل اململكة يف احلاالت 

التالية : 

ثالث  يتجاوز  ال  » مبا  واإيابًا  ذهابا   « �سنتني  كل  مرة  الدرا�سية  اإجازته  لق�ساء  �سفره  عند  1 .

مرات يف املرحلة الدرا�سية الواحدة ب�رشط موافقة وزارة التعليم العايل على درا�ســته على 

ح�سابه اخلا�ض وفتح ملف له يف امللحقية 

اإىل  االجتاه  وحيدة  عودة  تذكرة  له  ت�سدر  تخرجه,  واإثبات  طلبه  حالة  يف  التخرج  عند  2 .

اململكة, ح�سب ال�سوابط التالية:

بعدها, من جامعة  ما  اأو  البكالوريو�ض  بالكامل وح�سوله على درجة  أ. اإثبات جناحه 

تو�سي بها امللحقية.

ب. ي�رشي هذا احلق خالل  الثالثة اأ�سهر االأوىل من التخرج ت�سجيعا للطالب على العودة 

اإىل اململكة فور تخرجه.

اإحدى ع�رش : اإر�شادات عامة ب�شفر الطالب

. 1 ي�ستحق حمرم املبتعثة غري ال�سعودي وزوجة املبتعث غري ال�سعودية تذاكر ال�سفر اإذا توفرت 

وثائق املوافقة على الزواج  وفقا لقواعد اإ�سدار التذاكر املعمول بها للمبتعث ومرافقيه مبقر 

البعثة. 

اأنه معيل لها  �رشعا وبحوزته  اإذا ثبت  ت�ستحق والدة املبتعث  تذاكر �سفر حكومية ملرافقته  2 .

�سك االإعالة. من املحاكم ال�رشعية باململكة, اأما والد املبتعث الذي يعوله �رشعًا ومرافق له 

يف مقر البعثة فالنظام يجيز له العالج دون التذاكر.

ال ي�ستحق املبتعث تذاكر �سفر لالإبن املرافق اإذا كان عمره يتجاوز 17. 3 عاما ولالإبنة اإذا كانت 

متزوجة.
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ال يعو�ض املبتعث عن تذاكر ال�سفر ال�ستقدام عائلته اإىل اأمريكا اإذا بقي على موعد تخرجه  4 .

اأو انتهاء مدة بعثته �ستة اأ�سهر فاأقل.

متنح تذاكر �سفر العودة اأو االإجازة وفقا الأق�رش طريق ومن مقر درا�سة املبتعث اإىل مقر  5 .

اإقامته باململكة العربية ال�سعودية.

متنح تذاكر ال�سفر للمبتعث بالواليات املتحدة االأمريكية, الذي ي�ستحق اإجازة يق�سيها داخل  6 .

الوطن وفقا لل�سوابط التالية:

أ. مينح تذاكر االإركاب بالدرجة ال�سياحية املخف�سة وملدة ثالثة اأ�سهر اإذا كان:

من الطالب اأو املوظفني املبتعثني للدرا�سة. ♦ 

من املوظفني املبتعثني للتدريب من املرتبة التا�سعة وما دونها. ♦ 

من الع�سكريني من رتبة نقيب وما دون. ♦ 

ب. ومينح تذاكر االإركاب بالدرجة االأوىل اإذا كان:

من املوظفني املبتعثني للتدريب من املرتبة العا�رشة فما فوق. ♦ 

من الع�سكريني من رتبة رائد فما فوق. ♦ 

عند ح�سول مرافق املبتعث على بعثة م�ستقلة وكذلك الطالب الذي كان يدر�ض على ح�سابه  7 .

اخلا�ض الي�ستحق تذاكر اإال بعد م�سي ت�سعة اأ�سهر من تاريخ بدء البعثة.

الفاك�ضالهاتف املجاينهاتفاإ�سم املكتبالوالية

فرجينيا
GRAND

TRAVEL INC.
703-532-04441-877-447-2638703-532-1774

عناوين وتليفونات وكيل جمموعة الطيار لل�شفر املحدودة باأمريكا

ب ـ خدمات الوثائق وجوازات ال�شــفر

اأول:  ترجمة �شهادة امليالد لالأطفال :

تقوم ال�سوؤون االإدارية برتجمة �سهادات ميالد االأطفال الر�سمية ال�سادرة من اجلهات االأمريكية 

اأو ال�سادرة من اململكة ويتم بعد ذلك ت�سديقها من قبل القن�سلية ال�سعودية.
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ثانيا: جوازات ال�شفر:

اأ ( ت�شجيل جواز ال�شفر لدى القن�شلية:

�سفره  جواز  بت�سجيل  يقوم  اأن  االأمريكية  املتحدة  للواليات  و�سوله  فور  املبتعث  على  يجب 

وعائلته لدى ال�سفارة اأو اأقرب قن�سلية �سعودية له باأمريكا مبا�رشة بنف�ســــه اأو اإر�سال �سورة من 

اجلواز واال�ستمارة اخلا�سة بذلك بعد تعبئتها للملحقية الثقافية بوا�سنطن لتقوم باإر�ساله اىل رئي�ض 

باأن  علمًا  ت�سجيله  عملية  الإجراء  بوا�سنطن  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ب�سفارة  الرعايا  �سوؤون  ق�سم 

 )www.saudiembassy.net االإ�ستمارة اخلا�سة متوفرة يف املوقع االإلكرتوين ل�سفارة اململكة

باإ�سدار  ت�سمح  التي  املعلومات  ال�سعودية  للقن�سلية  يوفر  حيث  كبرية  اأهمية  اجلواز  ولت�سجيل 

جواز �سفر جديد للمبتعث يف حالة فقدان جواز �سفره.

ب( جتديد جواز ال�شفر: 

لتجديد جواز �سفر املبتعث املنتهية �سالحيته خالل اإقامته بالواليات املتحدة االأمريكية يجب عليه 

القيام بتزويد امللحقية الثقافية باالآتي:

خطاب موجه با�سم رئي�ض ق�سم �سوؤون الرعايا ال�سعوديني ب�سفارة خادم احلرمني ال�رشيفني  1 .

املتحدة  الواليات  يف  بقائه  اأ�سباب  تو�سيح  مع  �سفره  جواز  جتديد  فيه  يطلب  بوا�سنطن 

املدة  فيه  يحدد  فيها  يدر�ض  التي  باجلامعة  الدرا�سي  امل�رشف  من  بخطاب  مرفقًا  االأمريكية 

اأ�سهر وال  اأما يف حالة رغبته العودة للمملكة فيمدد جواز �سفره ملدة �ستة  املتوقعة لتخرجه 

ي�سدر له جواز �سفر جديد.

اململكة  ل�سفارة  ا�ستمارة طلب جتديد جواز �سفر بعد تعبئتها )متوفرة يف املوقع االإلكرتوين  2 .

املو�سح اأعاله .

اأحد  اأو  بالعائلة  خا�سا  اأو  م�سرتكا  اجلواز  كان  اإذا  العائلة  �سجل  اأو  ال�سخ�سية  البطاقة  3 .

اأفرادها.

جواز ال�سفر املراد جتديده واملنتهية �سالحيته. 4 .

اأربع �سور �سخ�سية حديثة مقا�ض x 1.5 2.5. 5 بو�سة ملونه خلفية بي�ساء .

. 6 .I-20 اأو منوذج  I-94 منوذج الـ

تدفع  اأمريكيًا  Cashier’s Check or Money Order مببلغ 80. 7 دوالرًا  نقدية  حوالة 

الأمر  Consulate of Saudi Arabia. وال تقبل ال�سيكات ال�سخ�سية.

خطاب من املحرم باملوافقة  يحمل توقيعه اإذا كان طلب التجديد املقدم لل�سيدات. 8 .

ج( اإ�شدار جواز جديد بدًل عن مفقود:

يف حالة فقدان اأو �رشقة جواز ال�سفر يتعني على املبتعث اإبالغ مركز ال�رشطة يف املدينة التي فقد 



82

فيها اجلواز لتحرير حم�رش بذلك, كما اأن عليه االإعالن عن ذلك يف اإحدى ال�سحف املحلية يف نف�ض 

املدينة, والإ�سدار جواز �سفر جديد بدال من الذي فقد اأو �رشق ينبغي على املبتعث تزويد امللحقية 

باملتطلبات االآتية:

اأربع �سور �سخ�سية حديثة مقا�ض x 1.5 2.5. 1 بو�سة ملونه.

البطاقة ال�سخ�سية اأو �سجل العائلة اإذا كان اجلواز املراد اإ�سداره م�سرتكًا اأو خا�سًا بالعائلة  2 .

اأو اأحد اأفرادها.

حم�رش �رشطة يو�سح فقدان اأو �رشقة اجلواز. 3 .

تعبئة معلومات عن ال�سخ�ض فاقد اجلواز )متوفر لدى ال�سوؤون االإدارية(  4 .

تعبئة منوذج فقدان جواز )متوفر لدى وحدة  اجلوازات بامللحقيـــــــة(  5 .

اإ�ستمارة اإ�سدار جواز �سفر بدل فاقد  6 .

خطاب من املحرم و�سورة من جواز �سفره اإذا كان طلب اإ�سدار اجلواز لل�سيدات. 7 .

�سورة من االإعالن و�سورة من اجلواز اإن وجدت. 8 .

حواله نقدية Money Order  يدفع الأمرConsulate of Saudi Arabia. 9 بقيمة جواز 

ال�سفر اجلديد وقدره )80 دوالر( ثمانون دوالرًا, علمًا باأن ال�سيكات اخلا�سة ال تقبل.

د ( اإ�شدار وثيقة �شفر موؤقتة » تذكرة مرور« للمواليد اجلدد

يف حالة اإ�سطرار الطالب اأو اأحد اأفراد عائلته العودة للمملكة ومل يتوفر لديهم جواز �سفر �ساري 

املفعول كالذي فقد جواز �سفره اأو رزق مبولود جديد اأو رغب ف�سل اأحد عائلته يف جواز م�ستقل, 

ت�سدر له وثيقة �سفر موؤقتة » تذكرة مرور« ملرة واحدة لتمكينه من العودة, مدة �سالحيتها �سهران 

ون�سف من تاريخ اإ�سدارها.  علما باأنه يف حالة وجود تواأم لديه فاأنه يتم اإ�سدار وثيقة �سفر واحدة 

بنف�ض ال�رشوط.

متطلبات احل�سول على تذكرة املرور:

ال�سفارة  موقع  من  عليها  احل�سول  ميكن  مرور  تذكرة  اإ�ستخراج  ا�ستمارة  تعبئة  1 .

االإلكرتوين.

خطاب تعريف من امللحقية الثقافية. 2 .

قبل  من  مرتجمة  اأ�سلية  ميالد  )�سهادة  منها  �سورة  اأو  باالأمر  تتعلق  �سعودية  وثيقة  3 .

امللحقية(.

اأربع �سور �سخ�سية ملونه حديثة مقا�ض x 1.5 2.5. 4 بو�سة. مع مراعاة كتابة اال�سم خلف 

ال�سورة ويف حالة وجود تواأم فيلزم اأربع �سور لكل منهما. 
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�سيك مقبول الدفع Money Order يدفع Consulate of Saudi Arabia. 5 بقيمة تذكرة 

املرور وقدره )14 دوالر( وال تقبل ال�سيكات ال�سخ�سية

جتديد تاأ�سرية اخلروج والعودة للزوجة غري ال�سعودية: 6 .

 لتجديد تاأ�سرية اخلروج والعودة للزوجة غري ال�سعودية يجب على املبتعث القيام بتزويد 

امللحقية الثقافية باالآتـــــــــــــــي:

تعبئة االإ�ستمارة اخلا�سة واإر�سالها مع:

جواز ال�سـفر االأ�سلي للزوجة 1 .

دفتـــــــــــــــر االإقامة للزوجة 2 .

�سورة من جواز �سفر املبتعث 3 .

�سورتني �سخ�سيتني مقا�ض x 1.5 2.5. 4 بو�سة ملونة

تقبل  ال  5 .  Consulate of Saudi Arabia الأمر  تدفع   )$15( مببلغ  نقدية  حوالة 

ال�سيكات اخلا�سة

خطاب من املحرم باملوافقة يحمل توقيعه. 6 .

هـ( التطعيمات:

 تقوم امللحقية مب�ساعدة الطالب املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض يف اإنهاء اإجراءات 

ت�سديق �سهادات التطعيم ال�سادرة من اململكة اأو من الواليات املتحدة حيث يقوم الطالب باإر�سالها 

وتعاد  عليها  للم�سادقة  بال�سفارة  ال�سعودي  ال�سحي  امللحق  اإىل  واإر�سالها  ترجمتها  وتتم  للملحقية 

باأمور  يتعلق  ما  وكل  الزواج  قبل  الطبية  الفحو�سات  عن  وكذلك  امللحقية  طريق  عن  للطالب 

الوكاالت اأو التفوي�ض.

2. اإدارة ال�سوؤون املاليــــة

اأ.  املخ�س�سات والبدلت واملكافاآت :

�سهرية  املبتعثني ومرافقيهم من خم�س�سات  ا�ستحقاقات  �سري عمليات  االإدارة مب�سوؤولية  ثقوم 

وبدالت ومكافاأت ور�سوم درا�سية وتعو�سات وتكاليف العالج الطبي.

اأوًل : خم�ش�شات وبدلت الطالب املبتعثني ) املدنيني ( 

1 ـ املخ�ش�س ال�شهـــــري :

دوالر   1495.00 مايعادل  �سعودي  ريال   5606.25 وقدره  مبلغ  للمبتعث  �سهريا  ي�رشف 

امريكي )�سعر ال�رشف 3.75 ريال لكل دوالر( يف نهاية كل �سهر قمري )هجري(.
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البدلت :

اال�سل يف البدالت ال�سنوية االتية اأن تدفع للطلبة �سنويا وتي�سريا على الطلبة مت جتزئتها اىل 12 

ق�سطا مت�ساويا وت�ساف قيمة الق�سط اىل املخ�س�ض ال�سهري.

بدل الكتب :

رياال  وع�رشون  وخم�سة  ومائة  األفان  رياال(   2125( مقدراه  كتب  بدل  مبتعث  لكل  ي�رشف 

�سعوديا.

بدل املالب�س:

ي�رشف لكل مبتعث بدل مالب�ض مقدار )5000 رياال( خم�سة االف ريال.

بدل الطباعة:

ي�رشف لكل مبتعث بدل طباعة ابحاث وتقارير مقدراه )3750 رياال( ثالثة االف و�سبعمائة 

وخم�سون رياال �سعوديا.

بدل العالج:

ي�رشف بدل العالج وفقا للقرارت واللوائح املنظمة له, لتغطية النفقات االخرى من العالج 

مبقر  ومرافقيه  للمبتعث  الثقافية  امللحقية  تقدمه  الذي  الطبي  العالج  نظام  يغطيها  اأو  الي�سملها  التي 

البعثة, وي�سمل هذا البدل مايلي 

رياال( ع�رشة االف رياال �سعوديا �سنويا, ت�رشف للمبتعث املتزوج كبدل عالج.  •10000(

)2500•  رياال( الفان وخم�سمائة رياال �سعوديا �سنويا ت�رشف لكل طفل من اطفال املبتعث 

املرافقني له يف مقر البعثة مهما كان عددهم.

واجلدول التايل يو�سح هذه املخ�س�سات والبدالت:

املبلغ بالدولر المريكياملبلغ بالريال ال�شعودياملخ�ش�س

5606.221495.00خم�س�ض �سهري
416.66111.11بدل عالج
177.0847.22بدل كتب

312.4983.33بدل طباعة
416.66111.11بدل مالب�ض

6929.111847.77اجمايل املكافاأة ال�سهرية

2 ـ اعانة الزوجة واملحرم:

3666.64 ريال  مبلغ وقدره  البعثة  مقر  املرافقة يف  للزوجة  اعانة  املتزوج  للمبتعث  ي�رشف 

977.77 دوالر  اأالآف و�ستمائة و�ستة و�ستون رياال واربعة و�ستون هللة مايعادل  �سعودي ثالثة 

امريكي �ساماًل  )866.66 خم�س�ض �سهري 111.11+ بدل عالج( . وي�سرتط ان تكون الزوجة 



85

عدد

االطفال

املخ�س�ض 

بالريال

املخ�س�ض 

بالدوالر

العالج

بالريال

العالج 

بالدوالر

الجمايل 

بالدولر

812.48216.66208.3155.55272.21الطفل االول
812.48216.66208.3155.55272.21الطفل الثاين
833.33222.22208.3155.55277.77الطفل الثالث
833.33222.22208.3155.55277.77الطفل الرابع

208.3155.5555.55اليوجداليوجدالطفل اخلام�ض او اكرث

او  اململكة  اىل  نهائيا  عادوا  اذا  اطفال(   – –حمرم  )زوجة  للمرافقني  االعانة  �رشف  تتوقف 

ايقاف ال�رشف على  ا�سهر, او حني  جتاوز بقاوؤهم خارج الواليات املتحدة االمريكية مدة ثالثة 

املبتعث الي �سبب ما.

دفرت  مع  �سفرهم  جوازت  من  و�سور   )  I-94  ( الـ  من  �سورة  االطفال  ال�سافة  يتطلب 

العائلة.

الطفل املولود يف مقر البعثة واثناء الدرا�سة يتم تقدمي �سهادة ميالده االمريكية وت�رشف االعانة 

املخ�س�سة له من تاريخ ميالده .

I-94( و �سورة من دفرت   ( الـ  وت�سمل �سورة من  كاملة  امل�ستندات  تقدمي  ويتم  اجلن�سية  �سعودية 

العائلة و�سورة من جواز �سفرها ال�سعودي ويبداأ ال�رشف عليها من تاريخ و�سولها مقر البعثة .

اذا التحقت الزوجة ال�سعودية بالدرا�سة االكادميية بعد �سدور قرار ابتعاث من الوزارة فتعامل 

من  ذلك  من  وي�ستثني  الزوج,  بعثة  بنهاية  بعثتها  وترتبط  املالية  املزايا  حيث  من  املبتعث  معاملة 

اأم�ست 75٪ من مدة الدرا�سة و�سدرت لها موافقة من الوزارة وميكنها �سم زوجها كمحرم بتوفر 

ال�رشوط الالزمة ال�سافة املحرم .

3 ـ اإعانة الطفال : 

ت�رشف اعانة الطفال املبتعث امل�ساحبني له يف مقر البعثة بحد اأدين اربعة اأطفال ومازاد عن 

ذلك ي�رشف له ن�سف خم�س�ض بدل العالج وهو مبلغ وقدره 55.55 دوالر على النحو التايل:

متزوجاعزبالبدالت
متزوج +

طفل

متزوج +

طفلني

متزوج +

ثالث اأطفال

متزوج +

اأربع اأطفال

متزوج +

خم�ض اأطفال

1495.002361.662578.322794.983017.203239.423239.42خم�س�ض
111.11222.22277.77333.32388.87444.42499.97عالج

111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11مالب�ض
47.2247.2247.2247.2247.2247.2247.22كتب

83.3383.3383.3383.3383.3383.3383.33طباعة
1847.772825.543097.753369.963647.733925.503981.05الجماىل

جدول املخ�ش�شات والبدلت امل�شتحقة للمبتعثني �شهريًا طبقًا حلالتهم الجتماعية 
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اأعزب + 6اأعزب + 5اأعزب + 4اأعزب + 3اأعزب + 2اأعزب + طفلاأعزباملبتعث

1495.001711.661928.322150.542372.722372.722372.72خم�س�ض

111.11166.66222.21277.76333.31388.86444.41عالج

111.11111.11111.11111.11111.11111.11111.11مالب�ض

47.2247.2247.2247.2247.2247.2247.22كتب

83.3383.3383.3383.3383.3383.3383.33طباعة

1847.772119.932392.192669.962947.733003.283058.83الجماىل

4 ـ اإعانة ذوي الحتياجات اخلا�شة )املعوقني اجلامعيني(:

ي�رشف اإعانة لذوي االحتياجات اخلا�سة باال�سافة اىل املخ�س�ض ال�سهري ما يلي :

اأ ـ ذوي االإعاقة ال�سديدة مبلغ وقدره )3670 ريال( وهو يعادل مربوط الدرجة االوىل من 

املرتبة اخلام�سة يف ال�سلم الوظيفي 

ب ـ ذوي االإعاقة من الدرجة الثانية مبلغ قدره ) 1500 ريال (, علمًا بانه ال يتم �رشف هذا 

املخ�س�ض اال بعد اإر�سال التقارير الطبية وموافقة اجلهة املخت�سة على ذلك .

1ـ بدل قارئ للمبتعث املكفوف : 

بدل  لقاء  املكفــــــوف  للمبتعث  ال�سهري  املخ�س�ض  ايل  ا�سافة  رياال   )3670( مبلغ  ي�رشف 

قارئ .

الفئة  من  واملعوقني  واالطفال  الزوجة  مع  املكفوف  ي�ستحقه  ملا  تو�سيح  التايل  اجلدول  ويف 

االوىل.

اأما اإذا كان املبتعث م�سطحبًا الإطفاله فقط في�ستحق املخ�س�سات التاليـــــــة :

متزوجاالعزبالكفيف/املعاق
متزوج +

طفل

متزوج +

طفلني

متزوج +

ثالث اأطفال

متزوج +

اأربع اأطفال

2473.663340.323556.983773.643995.864218.08املخ�س�ض
111.11222.22277.77333.32388.87444.42عالج

111.11111.11111.11111.11111.11111.11مالب�ض
47.2247.2247.2247.2247.2247.22كتب

83.3383.3383.3383.3383.3383.33طباعة

2826.433804.204076.414348.624626.394904.16الجمايل

2- كما ي�سري اجلدول التايل اإىل ماي�ستحقه املعاق من الفئة الثانية .
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متزوجاالعزباملعاق
متزوج +

طفل

متزوج +

طفلني

متزوج +

ثالث اأطفال

متزوج +

اأربع اأطفال

1895.002761.662978.323194.983417.203639.42املخ�س�ض
111.11222.22277.77333.33388.87444.41عالج

111.11111.11111.11111.11111.11111.11مالب�ض
47.2247.2247.2247.2247.2247.22كتب

83.3383.3383.3383.3383.3383.33طباعة

2247.773225.543497.753769.974047.734325.49الجمايل

ثانيا :  املخ�ش�شات ال�شهرية للمبتعثني الع�شكريني:

الوطني  واحلر�ض  والطريان  الدفاع  وزارة  من�سوبي  علي  باال�رشاف  الثقافية  امللحقية  تقوم 

خم�س�ساتهم  �رشف  وتتحمل  بامريكا  املدنية  للدرا�سات  املبتعثني  والع�سكريني  الداخلية  ووزارة 

كاالتي :- 

1-  ي�ستحق الع�سكري املبتعث خم�س�ض يومي طيلة مدة ابتعاثه املحددة يف قرار االبتعاث 

ح�سب مايلي :

املخ�س�ض اليومي بالدوالر االأمريكياملخ�س�ض اليومي بالريال ال�سعوديالرتبة الع�سكرية

431.25115.00مقدم فاعلي

345.0092.00نقيب ورائد

258.7569.00مالزم ومالزم  اأول

322.5886.02رئي�ض الرقباء والرقيب اول

258.7569.00وكيل رقيب عريف جندي

2- الي�رشف لزوجة املبتعث الع�سكري وابنائهم اية اعانة مالية �سواء كان مبتعثا للدرا�سة 

العليا  او  اجلامعية  بالدرا�سة  الع�سكري  املبتعث  لزوجة  يحق  انه  علما  التدريب  او  اجلامعية 

االإلتحاق بالبعثة اإذا توفرت لديها �رشوط االإلتحاق واليحق ذلك لزوجة املتدرب الع�سكري 

مهما كانت مدة التدريب .الي�رشف للمبتعثني واملتدربني الع�سكريني بدل تخرج والي�رشف 

لهم بدل �سحن.

3- الي�رشف لل�سابط املبتعث للدرا�سة اجلامعية اأو الدرا�سات العليا بدل كتب نقدي ولكن 

مت  الذي  الدرا�سي  للف�سل  واملتطلبة  به  اخلا�سة  الكتب  فواتري  ت�سديد  الثقافية  امللحقية  تتويل 

امل�سرتاه  الكتب  ا�سماء  بها  مو�سحا  املبتعث  يقدمها  ا�سلية  فواتري  مبوجب  وذلك  به  الت�سجيل 

لذلك الف�سل الدرا�سي وا�سعارها مرفقه بالنموذج اخلا�ض بذلك مع مراعاة اأن يتم تقدمي هذه 

الفواتري مع بع�سها الن ال�رشف لن يتم اال مرة واحدة للف�سل الدرا�سي الواحد.
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اأما االفراد )�سباط �سف( في�رشف لكل واحد منهم األفان وخم�سمائة ريال �سنويا.

4- بدل املالب�ض:

الي�رشف لل�سباط بدل مالب�ض.

ي�رشف لالفراد املبتعثني )�سباط ال�سف( لكل واحد منهم األفان ومائتني وخم�سون ريااًل كل 

�سنتني اأو اأي فرتة تقل عن ذلك.

5- الرحالت العلمية والزيارات امليدانية:

ابتعاث مقداره خم�س�ض  اأ�سهر, بدل  �ستة  للتدريب ملدة اكرث من  املبتعث  لل�سابط  ي�رشف 

اذا  العلمية  الرحلة  �سفر حل�سور  تذكرة  له  ل�سهر واحد وملرة واحدة, كما ت�رشف  ا�سا�سي 

مل تكن موؤمنة له من قبل جهة اخرى, وي�سرتط لذلك اأن تكون الزيارة امليدانية او الرحلة 

العلمية تتطلبها طبيعة الدرا�سة اأو التدريب 

اأما بالن�سبة لل�سابط املتدرب الذي تقل بعثته عن �ستة ا�سهر في�رشف له ن�سف بدل ابتعاث 

مقداره ن�سف املخ�س�ض اال�سا�سي الذي يح�سل عليه ال�سابط املبتعث الأكرث من �ستة اأ�سهر, 

اأما ال�سابط املبتعث  ال�سفر اذا مل تكن موؤمنة له من قبل جهة اخرى  كما ت�رشف له تذكرة 

للمبتعثني  العلمية  واملوؤمترات  الرحالت  بدالت  �رشوط  عليه  فتنطبق  االكادميية  للدرا�سة 

املدنيني.

6- ي�رشف للمبتعث الع�سكري للدرا�سات املدنية البدل الذي ي�رشف للمبتعث عن التنقالت 

العلمية خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.

7- املكافاآت الت�سجيعية:

ي�رشف لل�سابط املتفوق يف درا�سته اجلامعية مكافاأة تفوق مقدارها راتب �سهر عن كل ف�سل 

ال�سنة  تلك  اأو  الف�سل  ذلك  الدرا�سي عن  ال�سابط  معدل  فيها  ي�سل  درا�سية  �سنة  اأو  درا�سي 

اإىل:

( فاأعلى اأو ما يعادلها للدرا�سات اجلامعية )3.5 من 4أ. 

( فاأعلى و ما يعادلها للدرا�سات العليا )3.75 من 4ب. 

8- طباعة بحث الر�سالة:

يتم تعوي�ض املبتعث الع�سكري للدرا�سات العليا عن الفواتري املقدمة من قبله واخلا�سة بطباعة 

بحث ر�سالة املاج�ستري اأو اطروحة الدكتوراة على اأن تكون الفواتري ا�سلية ومف�سلة ومبني 

بها ا�سم الطالب.

9- بدل التخرج :

الي�رشف للع�سكريني بدل تخرج.

10- بدل نقل االمتعة:
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ملبا�رشة  وعودتهم  بعثاتهم  انتهاء  وبعد  وحداتهم,  قبل  من  الع�سكريني  للمبتعثني  ي�رشف 

مي�سيها  التي  املدة  تزيد  اأن  ب�رشط  �سهرين  خم�س�ض  مقداره  االمتعة  لنقل  بدل  اأعمالهم, 

الع�سكري يف البعثة عن �ستة ا�سهر.

11- بدل العالج:

العليا  او  اجلامعية  للدرا�سات  املبتعثون  ال�سف  و�سباط  ال�سباط  عالج  فواتري  جميع  ت�سدد 

وكذلك عالج ابنائهم وزوجاتهم وتدفع تكاليف العمليات اجلراحية والوالدة, والت�رشف 

لهم بدالت نقدية, ويف حالة احلاق الزوجة بالبعثة ال يدفع لها نفقات عالج اال يف حالة التنومي 

بامل�ست�سفى والعمليات اجلراحية والوالدة.

ثالثًا :  املخ�ش�شات املالية للمبتعثني للتدريب :

متنح  التي  املالية  املزايا  يلي  وفيما  املتدربني  على  الثقافية  امللحقية  قبل  من  املايل  اال�رشاف  يتم 

للمتدربني وفقا للوائح املالية:-

املخ�ش�شات والبدلت:  ∗

خم�س�ض  على  البعثة  مقر  يف  ا�رشته  الترافقه  الذي  املتزوج  او  االعزب  املتدرب  يح�سل 

�سهري يعادل ) 6929.14 ريال( �ستة االف وت�سعمائة وت�سعة وع�رشون ريااًل واأربعة ع�رش 

هللة اأي مايعادل 1847.77 دوالر يف نهاية كل �سهر هجري تفا�سيلها كاالتي:

املبلغ بالدوالر االمريكياملبلغ بالريال ال�سعودياملخ�س�ض

5606.251495.00خم�س�ض �سهري
416.66111.11بدل عالج
177.0847.22بدل طباعة
312.4983.33بدل كتب

416.66111.11بدل مالب�ض
6929.141847.77الجمايل

يبداأ ال�رشف على املتدربني دائما من ال�سهر الثاين من بدء التدريب ح�سب ن�ض القرار 

يف حالة ان التدريب اأقل من �ستة ا�سهر ي�رشف للمتدرب من مرجعه مبا�رشة.

يف حالة ان التدريب اكرث من �ستة ا�سهر :-

ت�رشف له خم�س�سات وبدالت العائلــــة  ∗ 

ت�رشف بقية البدالت عن فرتة 360 ∗ يومـــــا 

ت�رشف له املخ�س�سات حتى نهاية الدورة التدريبية ∗ 

ي�رشف له بدل ال�سحن مبعدل خم�س�ض �سهر �سواًء كان اأعزبًا اأو متزوجًا ∗ 
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اإذا مت تاأمني ال�سكن والطعام وخالفهما للمتدرب من قنل جهة التدريب فيح�سم  ∗ 
50٪ من مكافاأته ال�سهرية

٪ من مكافاأته ال�سهرية اإذا مت تاأمني ال�سكن فقط فيح�سم 20 ∗

٪ من مكافاأته ال�سهرية اإذا مت تاأمني الطعام فقط فيح�سم 20 ∗

تطبق ن�سب احل�سم ال�سابقة على كامل فرتات التدريب مبا فيها الثالثني يومًا  ∗ 
االأوىل

اإذا مت تاأمني بدل من البدالت االأخرى فيجب اأن ي�ستقطع ما يقابله من م�ستحقات  ∗ 
املتدرب, فلو جرى تاأمني العالج اأو الكتب مثاًل في�ستقطع البدل املخ�س�ض له 

نظري ذلك من بدالت املتدرب.

رابعًا: التفوق واملكافاآت الت�شجيعية:

الكمال اجراءات �رشف املكاآفات الت�سجيعية للطلبة املبتعثني يجب تعبئة النموذج اخلا�ض بنوع 

املكاأفاة من قبل ال�سئون الدرا�سية وذلك بعد توفر ال�سوابط املطلوبة للمكاآفات التاليــة :

1ـ مكافاة اللغـــــــــــــــة :

�رشورة اأالإنتهاء من برنامج اللغة يف �سنة او اقل  ∗ 

٪ على االقل  احل�سول على معدل 550 درجة او اكرث يف اختبار التوفل باأنواعه او 80 ∗

يف اختبار املت�سيجان 0

احل�سول على قبول اكادميي غري م�رشوط خالل �سنة اللغة ∗ 

 ∗ ي�رشف للمبتعث خم�س�ض �سهر واحد بدون بدالت

الينطبق هذا على من تلقوا تعليمهم باللغة االجنليزية قبل التحاقهم بربنامج اللغة او ح�سلوا على 

قبول اكادميي قبل قدومهم لبلد االبتعاث.

2ـ مكافاآت التفوق الت�شجيعية للدرا�شة الأكادميية:

جميع املكافات التالية يجب ان حتقق �رشوطها �سمن املدة املحددة للدرجة خالل مدة االبتعاث 

وت�سقط جميع هذه املكافات يف حالة تغيري التخ�س�ض املبتعث من اجله دون موافقة جهة االبتعاث 

او امللحقية م�سبقا.

املدة املحددة للدرجات العلمية )بدون اللغة( :

)اأربع �سنوات ( بكالوريو�ض اأدبي –  -

)ح�سب متطلبات التخ�س�ض خم�ض �سنوات( بكالوريو�ض علمي –  -
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املعدل الف�سلي من 4احلد االدنىالنظام الدرا�سيالربنامج
ن�سبة املكافاة

من املخ�س�ض

%3.4040-153.00 �ساعة درا�سيةف�سلي وثلثيدرا�سات جامعية

%3.6050-183.41 �ساعة درا�سيةربعـــــــــي

3.61-3.8075%

3.81-4.00100%

%3.7040-123.50 �ساعة درا�سيةف�سلي وثلثيالدرا�سات العليا

%3.8060-153.71 �ساعة درا�سيةربعـــــــــي

3.81-3.9080%

3.91-4.00100%

)�سنة لبع�ض التخ�س�سات ح�سب اجلامعة( املاج�ستري �سنتان –  -

)اأربع �سنوات( . الدكتوراه–  -

وي�سري اجلدول التايل اىل اإجراءات �رشف مكافاآت التفوق الت�سجيعية التي ي�ستحقها املبتعث اأثناء 

درا�سته وح�سوله على معدل الدرجات املطلوبة 0

3ـ مكاأفاة الف�شل الخري لدرجة البكالوريو�س او املاج�شتري بدون بحث: 

�سورة من التقرير الدرا�سي عليه تاريخ احل�سول على الدرجة وف�سل التخرج . ∗ 

 ∗ حتقيق املعدل املطلوب ح�سب اجلدول مع التغا�سي عن احلد االدنى لل�ساعات.

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت . ∗ 

4. مكافات قائمة العميد : 

التفوق  او �سهادة  الدرا�سي  الف�سل  التفوق م�سجل عن  الدرا�سي عليها  التقرير  �سورة من  ∗ 
من امل�سجل 

 ∗ حتقق �رشط التفوق من حيث عدد ال�ساعات يف الف�سل الواحد.

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت . ∗ 

5ـ مكافاة ت�شجيل اخرتاع علمي

االثباتات الالزمة من اجلهات العلمية املخت�سة يف احلقل العلمي مع �رشح فوائد االخرتاع  ∗ 

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت ∗ 
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6ـ مكافــــــــاة اجناز علمي حمكم

االثبات الالزم من جهة االخت�سا�ض يف احلقل العلمي عن االجناز وفوائده . ∗ 

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت  ∗ 

7ـ  املتخرجون من احدي اجلامعات الع�رش الوائل يف جمال التخ�ش�س

�سورة من �سهادة التخرج او التقرير الدرا�سي  ∗ 

�سورة من التقومي املعتمدة فيه اجلامعة على انها من اجلامعات الع�رش االوائل. ∗ 

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت  ∗ 

8ـ مكافاة التخرج مبعدلت تراكمية عالية:

 ) ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت )معدل 3.51 ــــ 4.00 ∗

�سورة من ال�سجل الدرا�سي الخر ف�سل وعليه املعدل العام املتخرج به  ∗ 

9ـ املتخرجون قبل انتهاء املدة املحددة للدرجة:

ال�سجل الدرا�سي من بدء الدرا�سة للدرجة حتى احل�سول عليها  ∗ 

 ∗ احل�سول على الدرجة قبل املدة املحددة لها بف�سل درا�سي واحد على االقل بغ�ض النظر 
عن املدة املتبقية من بعثته بعد التخرج 

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت  ∗ 

10ـ ح�شور موؤمتر علمي داخل )امريكا (:

موافقة جهة االخت�سا�ض امل�سبقة حل�سور املوؤمتر ∗ 

�سهادة ح�سور املوؤمتر  ∗ 

. نبذة خمت�رش عن اعمال املوؤمتر باللغة العربية ∗ 

يعامل املبتعث الذي ح�رش موؤمتر علمي خارجي معاملة املبتعث عند ح�سوره موؤمترًا داخل  ∗ 
مقر البعثة .

ن�سخة من البحث وملخ�ض له باللغة العربية وعلي و�سط الكرتوين  ∗ 

ي�رشف له خم�س�ض �سهر بدون بدالت للماج�ستري و�سهرين بدون بدالت للدكتوراه مرة  ∗ 
واحدة فقط 

11ـ مكافاة ن�رش بحث علمي :

 ) ∗ CD ( ن�سخة ورقية كاملة عن البحث ون�سخة من البحث على قر�ض ممغنط 
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ملخ�ض باللغة العربية  ∗ 

املحررين  ا�سماء  حتمل  التي  وال�سفحة  املحتويات  و�سفحة  الدورية  من  االوىل  ال�سفحة  ∗ 
والنا�رشين .

االبحاث امللقاة يف موؤمتر تنطبق عليها نف�ض هذه ال�رشوط.  ∗ 

اليجوز مكاأفاة املبتعث عن نف�ض البحث مرتني مرة عن القاأئه ومرة عن ن�رشه. ∗ 

ي�رشف له خم�س�ض �سهر واحد بدون بدالت وفقًا ملا يلي : ∗ 

٪ يف حالة م�ساركة ثالثة باحثون او اكرث ∗ 25

٪ من املخ�س�ض يف حالة انفراد املبتعث بكتابة البحث ∗ 100

٪ فـــــــــي حالة م�ساركة باحث اخر  ∗ 50

٪ يف حالة م�ساركة باحثان معه  ∗ 33.3

12ـ مكافاة الرحلة العلمية الداخلية :

تقرير خمت�رش عن الرحلة العلمية باللغة العربية  ∗ 

املوافقة امل�سبقة من جهة االخت�سا�ض  ∗ 

خطاب من املر�سد الدرا�سي باجلامعة يوؤكد انهاء الطالب للرحلة وتاريخ االنتهاء ∗ 

ي�رشف خم�س�ض �سهر بدون بدالت للماج�ستري و�سهرين بدون بدالت للدكتوراه ∗ 

13ـ  مكافاة الرحلة العلمية للمملكة العربية ال�شعودية

ت�رشف املكافاآت مرة واحدة عن الدرجة )خم�س�ض �سهر بدون بدالت عن كل �سهر مي�سيه  ∗ 
باململكة على ان اليزيد جمموع مايتقا�ساه عن خم�س�ض ثالثة ا�سهر (

املوافقة امل�سبقة من جهة االخت�سا�ض .  ∗ 

النهائها  باململكة  ق�ساها  التي  واملدة  بالرحلة  املبتعث  قيام  يوؤكد  االبتعاث  جهة  من  خطاب  ∗ 
وتاريخ االنتهاء.

14- بدل مراجع وادوات علمية :

طلب من املبتعث ب�رشف املكافاة. ∗ 

مرحلتي  يف  املقررة  الدرا�سية  املواد  لن�سف  انهائهم  بعد  العليا  الدرا�سات  ملبتعثي  ي�رشف  ∗ 
املاج�ستري والدكتوراة وبناءا على طلبهم بدل مراجع وادوات علمية قدره 3750.00 ريال 

�سعودي مايعادل 1000 دوالر ملرة واحدة يف املرحلة التي يدر�سون فيها.
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15ـ مكافاأة م�شتحقات التخرج 

اأ ـ ال�شوابــط : 

جهة  مبوافقة  اال  بتغيريهما  يقم  ومل  والتخ�س�ض  باجلامعة  ملتزمًا  املتخرج  يكون  اأن  ∗ 
االخت�سا�ض

ان يح�سل املبتعث علي الدرجة املحددة يف قرار ابتعاثه خالل املدة املحددة لها. ∗ 

اأن يكون تخرجه يف التخ�س�ض الذي ابتعث من اجله. ∗ 

 ∗ اليعتمد التخرج من اجلامعات املفتوحة او التي تعتمد نظام الدرا�سة عن بعد من خالل �سبكة 
املعلومات. 

ب ـ مكافاأة �شهر للمتخرج :

ت�رشف مكافاة �سهر بدون بدالت )ت�رشف فقط للطلبة غري املوظفني املبتعثني على ح�ساب  ∗ 
وزارة التعليم العايل وت�ستحق اعتبارا من التاريخ الفعلي للتخرج 

جـ - مكافاأة طباعة الطروحة او الر�شالة:

 ∗ ت�رشف مكافاة �سهـر بدون بدالت للماج�ستري وخم�س�ض �سهر ون�سف ملرحلة الدكتوراه 
لر�سـالة  بالن�سبة  جملدة  غري  ون�سخة  �سميك  بغالف  جملـدة  ن�سخ  اربـع  تقدمي  وجوب  مع 

املاج�ستري والدكتوراة.

د ـ بـــــــــدل ال�شحن 

 ∗ ي�ستحق املبتعث املتخرج بدل ال�سحن وفقا للمعايري التالية :

 ∗ خم�س�ض �سهر بدون بدالت للمبتعث االعزب 

 ∗ خم�س�ض �سهر ون�سف بدون بدالت للمبتعث املتزوج الذي ترافقه عائلته 

 ∗ ي�رشي ا�ستحقاق البندين ال�سابقني علي املبتعثة بعثة منف�سلة ولي�ست لكونها زوجة مبتعث او 
موظف والي�رشي على الزوجة امللحقة بالبعثة )املرافقة كزوجة(

مالحظات مالية هامة للمبتعثني حول املخ�ش�شات والبدلت 

لها  املحددة  املواعيد  يف  بانتظام  املالية  ملخ�س�ساته  مبتعث  كل  ا�ستالم  امللحقيةعلي  حتر�ض  ∗ 
لذلك توؤكد امللحقية على املبتعث اتباع مايلــــــــــــــــي : 

�رشورة اال�رشاع بابالغ ال�سوؤون املالية بامللحقية من قبل املبتعث برقم ح�سابه بالبنك ليتم  ∗ 
حتويل خم�س�ساته ال�سهرية وجميع املكاآفات االخرى مبا�رشة.

يف حالة تغيري رقم احل�سابات بالبنوك يجب ار�سال �سورة �سيك ملغي عليه اال�سم والعنوان  ∗ 
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وا�سم البنك اجلديد الذي قام بتحويل ح�ساباته عليه على ان يتم ذلك يف غ�سون 15 يوما قبل 

نزول الرواتب.

الرجوع للم�رشف الدرا�سي قبل مراجعة ال�سوؤون املالية ملعرفة اال�سباب التي اأدت اىل عدم  ∗ 
ا�ستالم خم�س�ساته ال�سهرية, 

تن�ض االأنظمة املالية بعدم اإ�ستحقاق املبتعث الأي مبالغ م�سى على موعد اإ�ستحقاقها خم�سة  ∗ 
اأعوام اأو اأكرث ومل يقم باإ�ستالمها اأو مل يطالب بها.

ب. الر�سوم الدرا�سية والتعوي�سات

Tuition اأوًل : الر�شوم الدرا�شية

1ـ الر�شوم الدرا�شية للموؤ�ش�شات التعليمية :

تقوم امللحقية الثقافية بت�سديد تكاليف الر�سوم الدرا�سية عن كل ف�سل درا�سي للموؤ�س�سات التعليمية 

امللتحق بها املبتعث مع وجود �سمان مايل من امللحقية الثقافية با�سم املوؤ�س�سة التعليمية يغطي الف�سل 

للحذف  املحدد  الوقت  بعد  �ساعات  بحذف  املبتعث  قام  واإذا  بالدرا�سة,  املبتعث  بدء  قبل  الدرا�سي 

واال�سافة فاإن على املبتعث حتمل ما يرتتب على ذلك من ر�سوم .

2ـ الر�شوم الدرا�شية املدفوعه من قبل املبتعث :

يتم تعوي�ض املبتعث عن الر�سوم الدرا�سية التي دفعها يف احلاالت التي ي�سطر فيها ايل ت�سديد 

هذه الر�سوم مبا�رشة للجامعة على ان يو�سح للملحقية ال�سبب الذي ا�سطره ايل ت�سديدها من قبله 

تقدمي  بعد  بت�سديده  قام  ما  عن  بتعوي�سة  الثقافية  امللحقية  تقوم  احلاالت  هذه  ويف  للجامعه  مبا�رشة 

امل�ستندات الالزمة التالية :

وجود �سمان مايل من امللحقية الثقافية با�سم املوؤ�س�سة التعليمية يغطي الف�سل الدرا�سي املراد  ♦ 

التعوي�ض عنه .

فاتورة من اجلامعة على ورق ر�سمي )ن�سخة ا�سلية( مو�سح فيها الف�سل الدرا�سي املراد  ♦ 

قبل  من  املدفوع  واملبلغ  الدرا�سية  الر�سوم  وتكاليف  الف�سل  ونهاية  وبداية  عنه  التعوي�ض 

املبتعث.

اثبات الدفع )اأ�سل اأو �سورة ال�سيك بعد �رشفه اأو �سورة من ك�سف احل�ساب اأو ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود اأ�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

ك�سف الدرجات للف�سل الدرا�سي املطلوب التعوي�ض عنه . ♦ 

يف حالة درا�سة الطالب يف كلية اخرى غري جامعته مبوافقة م�سبقة من امللحقية على الدرا�سة  ♦ 

واملراد  املقبولة  للمواد  مو�سحًا  اال�سلية  وللجامعة  للكلية  الدرجات  ك�سف  ارفاق  يجب 

التعوي�ض عنها مع ما ذكر اعاله.
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)Tuition Deposit( 3ـ  ر�شوم حجز مقعد يف اجلامعة

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

فاتورة اجلامعه املر�سله للملحقيه للف�سل الدرا�سي خم�سوم منها املبلغ املدفوع حلجز املقعد  ♦ 

الدرا�سي. 

اي�سال من اجلامعه يو�سح تفا�سيل املبلغ املدفوع حلجز املقعد الدرا�سي. ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

4ـ  ر�شوم الدورات التح�شريية لالختبارات

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

وجود �سمان مايل من امللحقية الثقافية با�سم املوؤ�س�سة التعليمية يغطي الدورة الدرا�سية املراد  ♦ 

التعوي�ض عنها 0 

فاتورة ا�سلية بعد االنتهاء من الدورة تو�سح بداية ونهاية الدورة وكلفتها واملبلغ املدفوع.  ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

ثانيًا تعوي�شات املبتعثني : 

1ـ ر�شـــوم تاأ�شرية الدخول للوليات املتحدة المريكية :

يتم تعوي�ض املبتعث عن هذه الر�سوم بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

�سورة وا�سحة من تا�سرية الدخول اىل امريكا  . ♦ 

ك�سف  من  �سورة  او  �رشفه  بعد  ال�سيك  �سورة  او  )ا�سل  البنك  اي�سال  او  الدفع  اثبات  ♦ 

على  احل�ساب  �ساحب  ا�سم  وجود  من  والتاكد  االئتمان  بطاقة  ح�ساب  ك�سف  او  احل�ساب 

الك�سف واملبلغ املدفوع( 

�سورة من SEVIS ♦ الر�سمية املر�سلة بالربيد من اإدارة الهجرة االأمريكية.

).… GMAT،GRE،TOEFL،IELTS، MICHIGAN( 2ـ ر�شوم الإختبــارات

يتم تعوي�ض املبتعث بعد تقدميه امل�ستندات التاليــــــــة:

�سورة من نتيجة االختبار ال�سادرة من اجلهة امل�سئولة  . ♦ 
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اثبات الدفع )اأ�سل اأو �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب اأو ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود اإ�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

ال يعو�ض املبتعث عن الن�سخ اال�سافية لنتائج االختبار وتكاليف الربيد . ♦ 

باإ�ستالم  يفيد  املعهد  اأو  اإي�سال ر�سمي خمتوم من اجلامعة  اإرفاق  يلزم  نقدًا  الدفع  يف حالة  ♦ 

املبلغ نقدًا.

وغريها  والقانون  املحا�سبة  مثل  املهنية  املعايري  اإختبارات  تكاليف  عن  التعوي�ض  ميكن  ال  ♦ 

 )…CPA,Bar Exam(

3.التقدمي للح�شول على قبول من اجلامعات

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

�سورة من الرد النهائي بالقبول او الرف�ض من اجلامعه مو�سحًا فيه اإ�سم الطالب. ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

اأن يكون التقدمي للمرحلة املن�سو�ض عليها يف قرار االبتعاث ♦ 

4. الدرو�س اخل�شو�شيــة

يتم تعوي�ض املبتعث بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

موافقة ال�سوؤون الدرا�سية وتعبئة النموذج املعتمد للدرو�ض اخل�سو�سة  ♦ 

خطاب من امل�رشف الدرا�سي باجلامعه يو�سي بحاجة املبتعث لدرو�ض خ�سو�سية  ♦ 

)يعو�ض الطالب مرة واحدة لل�سنة امليالدية فقط وال يزيد املبلغ عن  1495.00$ ♦ دوالر.(

5. معادلة ك�شف الدرجات

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

�سورة من معادلة ك�سف الدرجات . ♦ 

فاتورة مف�سلة من ال�رشكة التي قامت باملعادلة وعليها ا�سم املبتعث. ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

اإىل  تر�سل  التي  االإ�سافية  والن�سخ  ال�سهادة  ملعادلة  االإ�سافية  الن�سخ  عن  املبتعث  اليعو�ض  ♦ 

اجلامعات, وتكاليف الربيــــد 
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6. ت�شجيل ح�شور املوؤمتر

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

خطاب من امل�رشف الدرا�سي باجلامعــة يو�سي بح�سور املوؤمتر  ♦ 

موافقة جهة االخت�سا�ض حل�سور املوؤمتر. ♦ 

فاتورة تو�سح املبلغ املطلوب لت�سجيل ح�سور املوؤمتر. ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

اثبات ح�سور املوؤمتر. ♦ 

)وال ي�سمل التعوي�ض م�ساريف الدورات الق�سرية امل�ساحبة للموؤمتر اأو تكاليف الكرا�سات اأو 

CD’s اأو االإ�سرتاكات وال�سكن واملوا�سالت( .

ثالثًا : تعوي�شات الأطباء املبتعثني :

1. اختبارات )USMLE( ملزاولة الطب يف امريكا :

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التاليــــــة:

( تو�سح التكاليف ونوع االختبار. ♦ ECFMG ( فاتورة من

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

Macthing Program  2. تقدمي الطباء للم�شت�شفيات المريكية

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

) ♦ Applicaion Fee( )NRMP( فاتورة اجور التقدمي

عن  وتفا�سيل  املدفوع  واملبلغ  اخلدمة  نوع  تو�سح   ) ♦ #  ERAS Token( مف�سلة  فاتورة 

املبتعث والتخ�س�ض.  

اإثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.
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3. البورد المريكي للمبتعث الطبيب

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

فاتورة تو�سح تكاليف اختبار )البورد( االمريكي ♦ 

�سورة من نتيجة اختبار )البورد( االمريكي. ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفة او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

4ـ  �رشاء ادوات طبية ملبتعث )طبيب(

يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

للمنهج  الطبية  االأدوات  �رشاء  �رشورة  تو�سح  باجلامعة  الدرا�سي  امل�رشف  من  ر�سالة  ♦ 

الدرا�سي وعدم توفرها يف اجلامعه 0

فاتورة تو�سح تكاليف االدوات الطبية املطلوبة .  ♦ 

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

رابعًا ـ تعوي�شات املبتعثني الع�شكريني :

يتم تعوي�ض املبتعث الع�سكري عن �رشاء الكتب املدر�سية وذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

فاتورة مف�سلة بتكاليف الكتب الدرا�سية.  ♦ 

موافقة ال�سوؤون الدرا�سية0 ♦

اثبات الدفع )ا�سل او �سورة ال�سيك بعد �رشفه او �سورة من ك�سف احل�ساب او ك�سف ح�ساب  ♦ 

بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �ساحب احل�ساب على الك�سف واملبلغ املدفوع(.

يعو�ض املبتعث الع�سكري مرة واحدة لكل ف�سل درا�سي بحد اق�سى 1333 ♦ دوالر �سنويا. 

مالحظة هامــــــــة :

اأـ  )كل ما�سبق الميكن تعوي�ض الطالب عنه اإذا كان قبل ح�سوله على البعثة ماعدا الر�سوم الدرا�سية 

اإذا كان تاريخ بداية البعثة خالل الف�سل الدرا�سي يتم تعوي�سه عن الف�سل كاماًل(0

ب ـ امل�رشوفات التي الميكن التعوي�ض عنها:

امل�رشوفات التي يتم دفعها خارج مقر البعثة. ♦ 
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  .مصروفات التأمين الصحي للجامعات والمعاهد    ♦

مصروفات الترجمة والبريد ومواقف السيارات والغرامات المختلفة    ♦
 التى تحسب على الطالب

  

  ومرافقيهم المبتعثين عالج . ج
  :مزيد من المعلومات الرجاء زيارة الروابط التاليةلل

http://www.sacm.org/pdf/SACMStudentTransitionLetterFinal.pdf  

http://www.sacm.org/pdf/StudentQandA.pdf   
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  المشتريات والمستودعات.  3

  
م لتنظيم وتوحيد إجراءات عملية  14/7/2007تم إنشاء هذه االدارة بتاريخ 

المشتريات وتوفير إحتياجات الملحقية من مستلزمات والعمل على تنظيم 
   .المواد المخزنة وسجالتها
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ال�شوؤون الثقافيــة والإجتماعيــة

	 �أواًل ـ �لتو��سل �لثقافــــــي

	 ثانيًا ـ جملة �ملبتعث

	 ثالثًا ـ �أندية �لطالب �ل�سعوديني باجلامعات �الأمريكية

	 ر�بعًا ـ تعليم �أبناء �ملبتعثني بالواليات �ملتحدة �الأمريكية

	 خام�سًاً ـ �ل�سوؤون �الجتماعية و�حلاالت �لطارئة
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الفصل السـادس

ال�سوؤون الثقافية والإجتماعية

CULTURAL AND SOCIAL AFFAIRS

تتوىل اإدارة ال�سوؤون الثقافية واالإجتماعية م�سوؤولية االإ�رشاف على تنفيذ مهام امللحقية الثقافية يف 

جمايل الثقافة وال�سوؤون االإجتماعية .

التي  االأن�سطة  كافة  االإ�رشاف على  ب�سكل عام عن  م�سوؤولة  االإدارة  تكون  الثقايف  املجال  ففي 

تقوم بها امللحقية لتحقيق التوا�سل الثقايف بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة االأمريكية 

ويتم ذلك عن طريق اإعداد الربامج اخلا�سة باإقامة املعار�ض والندوات واللقاءات اأو امل�ساركة فيها 

بني  والثقافة  بالتعليم  املعنية  واملوؤ�س�سات  االأجهزة  بني  للتن�سيق  عمله  ميكن  فيما  االإيجابي  والتفاعل 

البلدين واإتخاذ االإجراءات الالزمة لدعم االأن�سطة التي يقوم بها الطالب يف اأنديتهم الطالبية يف هذا 

املجال .

اأما فيما يتعلق باجلانب االإجتماعي فت�سعى اإىل متابعة اأحوال املبتعثني وعوائلهم واملرافقني معهم 

اأبان فرتة ابتعاثهم وم�ساعدتهم على مواجهة ما يعرت�سهم من معوقات وبذل اجلهد لتذليل ال�سعاب 

التي قد يواجهونها اأثناء درا�ستهم .

وتتكون االإدارة من االأق�سام التالية : 

Cultural Outreach اأول : التوا�شل الثقايف

يتوىل العمل على تن�سيط العالقات الثقافية بني املوؤ�س�سات الثقافية والعلمية واالأكادميية يف اململكة 

العربية ال�سعودية ونظرياتها يف الواليات املتحدة االأمريكية واإ�ستخدام كافة الو�سائل املمكنة لتحقيق 

التوا�سل فيما بينها .

كما يقوم هذا الق�سم بدور اأ�سا�سي يف التوا�سل مع كافة اأفراد املجتمع االأمريكي وو�سع الربامج 

ال�سعودية ومكوناتها  ال�سخ�سية  التي تطرح اجلوانب االإيجابية حول  الثقافية واالإعالمية  التعريفية 

احل�سارية والثقافية ودورها احلقيقي الذي تقوم به بني دول العامل.

ويعتمد هذا الق�سم اإعتمادا رئي�سيا على الطالب املبتعثني كرموز اإعالمية وثقافية فعالة لتحقيق 

اأكرب قدر من التفاهم والتوا�سل بني اأفراد املجتمع الطالبي مبختلف توجهاتهم وجن�سياتهم كما يعتمد 

اإ�رشافها لتقدمي عرو�ض  تاأ�سي�سها داخل اجلامعات وحتت  ال�سعودية التي يتم  على االأندية الطالبية 
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ثقافية وفنية وتراثية تطرح البعد الثقايف واحل�ساري واالإ�سالمي احلقيقي الذي يتميز به �سعب اململكة 

العربية ال�سعودية بني كافة ال�سعوب.

ومن املهام الرئي�شية لهذا الق�شم ما يلي:

امل�سورة  الثقافية واالإعالمية واملطبوعات والن�رشات والكتيبات واللوحات  املواد  توفري  1 .

من  على  لتوزيعها  اأو  للعر�ض  الالزمة  االأخرى  والتقنيات  والب�رشية  ال�سمعية  واملواد 

يطلبها من االأفراد والباحثني واملوؤ�س�سات التعليمية والثقافية واملدار�ض وغريها من اجلهات 

االأجنليزية  باللغة  الناطقة  اأو  املرتجمة  واملطبوعات  املواد  اإختيار  اإىل  وال�سعي  املعنية. 

كما  والفرن�سية  كاالأ�سبانية  البالد  هذه  يف  بها  التعامل  يتم  التي  االأخرى  اللغات  وببع�ض 

ي�سعى اإىل حماولة نقل االأعمال االأدبية وال�سعرية ال�سعودية املرتجمة اإىل هذه اللغات اأو 

القيام برتجمتها اإذا اأمكن ذلك كما يتم الرتكيز اأي�سا على االأعمال الفنية الت�سكيلية باالإ�سافة 

اإىل الفنون ال�سعبية والفلكلورية وكذلك املو�سوعات املتعلقة بالتاريخ والرتاث .

الت�سكيلي  الفن  ومعار�ض  الكتب  كمعار�ض  اأنواعها  مبختلف  املعار�ض  وتنظيم  اإعداد  2 .

وغريها.

الثقافية  واجلمعيات  املنظمات  تنظمها  التي  الدولية  واللقاءات  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  3 .

NAFSA واآكرو  والتعليمية املهتمة ب�سوؤون التعليم والثقافة و�سوؤون الطالب مثل ناف�سا 

AACRO واملي�سا MESA واملهرجانات املحلية والدولية االأخرى .

و�سع برامج للزيارات بني امللحقية ومثيالتها من امللحقيات يف الواليات املتحدة االأمريكية  4 .

ودعم اأ�س�ض التعاون والعمل امل�سرتك بينها وبني ملحقيات دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

وترتيب زيارات بينها وبني املوؤ�س�سات التعليمية والثقافية املختلفة يف املجتمع االأمريكي .

واملحا�رشات  كالندوات  امللحقية  بها  تقوم  التي  الثقافية  لالأن�سطة  دورية  برامج  و�سع  5 .

يف  واملخت�سني  املهتمني  اإليها  وتدعو  امللحقية  داخل  تقيمها  التي  واملعار�ض  واملوؤمترات 

�سوؤون الثقافة والتعليم والفنون .

تزويد اأندية الطالب ال�سعودييني باجلامعات االأمريكية باملواد االعالمية مبختلف اأنواعها  6 .

وتوفري الو�سائل املنا�سبة لت�سهيل مهامها فى املجالني الثقايف واالعالمي .

ثانيا : جملة املبتعث 

وهي جملة األكرتونية وورقية ت�سدر يف االأول من كل �سهر وت�سعى اإىل حتقيق التوا�سل بني 

امليتعثني واملبتعثات بع�سهم ببع�ض وبني هوؤالء املبتعثني وذويهم يف اململكة كما اأنها يف نف�ض الوقت 

واالأكادميية  الثقافية  وموؤ�س�ساته  االأمريكي  املجتمع  اإىل  االإجنليزية  باللغة  موجهة  ر�سائل  تت�سمن 

بهدف اإحداث اأكرب قدر من التوا�سل  بني امللحقية ومبتعثيها وبني تلك املوؤ�س�سات . 

اإ�سدار جملة  بديلة الإعادة  البحث عن و�سائل  اإىل  الثقافية منذ فرتة طويلة  امللحقية  �سعت  ولقد 

تقنيات  من  تتطلبه  وما  احلالية  املرحلة  ملقت�سيات  وفقا  عاما  ثالثني  عمرها  البالغ  الورقية  املبتعث 
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خا�سة حيث اإقتنعت ب�رشورة االإهتمام بال�سحافة االألكرتونية والو�سائل التقنية املطروحة للقراءة 

تاريخها  اأو  االأ�سل  باملجلة  امل�سا�ض  دون  واملبتعثني  القراء  اأذواق  حتول  اأولياتها  يف  وو�سعت 

باإعتبارها اأول جملة ت�سدر للمبتعثني يف تاريخ االإبتعاث ال�سعودي .

الثقافية يف االأول من �سهر دي�سمرب عام 2008 م مع �رشكة  امللحقية  ويف �سوء ذلك تعاقدت 

WSPG لت�سميم جملة األكرتونية �سهرية تت�سمن جانبا من االأخبار اليومية يتم بثها للطالب املبتعثني 
يف االأول من كل �سهر واإعدادها فنيا للن�رش يف مطبوعة ورقية اإمتدادا للمطبوعة االأ�سلية.

وال�سورة  بالكلمة  عليهم  وتعر�ض  واملبتعثات  املبتعثني  يهم  ما  ابوابها  �سمن  املجلة  تت�سمن 

الت�سكيلني  والفنانني  املهارات  وا�سحاب  املبدعني  عن  بينهم  فيما  وتبحث  اأن�سطة  من  ميار�سونه  ما 

واأ�سحاب اخلربة ال�سحفية من اأجل اإ�سدار جملة ذات م�ستوى تناف�سي يف ال�ساحة ال�سحفية .

www.almubtaath.org : ميكنك االإطالع على موقع املجلة على عنوانها االألكرتوين

ثالثا : اأندية الطالب ال�شعوديني باجلامعات الأمريكية

تعد االأندية الطالبية من اأهم امل�ساريع الثقافية التي حتر�ض امللحقية الثقافية على دعمها والوقوف 

تلقائي  اململكة وحا�رشها نظرا ملا توؤديه من دور  اإىل جانبها ودفعها بكل ما لديها لكي متثل واقع 

اإيجابي يربط ما بني اأفراد املجتمع ال�سعودي من جهة وبني هوؤالء االأفراد واملجتمع اخلارجي من 

جهة اأخرى.  من هنا ت�سعى اإدارة ال�سوؤون الثقافية واالإجتماعية ب�سفتها االإدارة امل�سوؤولة يف امللحقية 

عن هذه االأندية اإجناز ما يلي :

دعم اأوا�رش االألفة والتالحم بني اأبناء الوطن خالل فرتة االبتعاث. 1 .

االإ�ستفادة من دور االأندية واأن�سطتها الثقافية واالإجتماعية داخل اجلامعات للتوا�سل مع  2 .

الوطن ورئته  نافذة  الطالبية هي  فاالأندية  ال�سعوب  التفاهم بني  االآخرين واإر�ساء دعائم 

املبتعثون  والطالب  به  يقوم  الذي  والدور  واقعه  عن  ليعرب  اخلارج  يف  بها  يتنف�ض  التي 

والئهم  بح�سن  لهم  يحق  الذين  الر�سميني  غري  وال�سفراء  واالإعالم  الثقافة  رموز  وهم 

وم�سداقيتهم اأن ميثلوا بالدهم واأن يعربوا عن ح�سارتها وتراثها وتاريخها .

كافة  يف  املتجددة  جتاربنا  اإىل  منها  يفيد  ما  ونقل  االآخرين  وح�سارة  ثقافة  من  االإ�ستفادة  3 .

املجاالت دون امل�سا�ض بالثوابت التي درجت عليها قيمنا ومبادئنا و�سلوكياتنا.

وت�سعى اإدارة ال�سوؤون الثقافية واالإجتماعية لتحقيق ذلك اإىل �سمان متثيل الفئات الطالبية متثيال 

�سحيحا ووفقا ملا متليه القواعد املعمول بها يف اجلامعات والالئحة التنظيمية لالأندية على ال�سواء واأن 

يكون للمبتعثات ال�سعوديات متثيل حقيقي ودور فعال يف ع�سوية هيئاتها االإدارية واأن يتم دعوتهن 

للم�ساركة يف االجتماعات واالأن�سطة وفق ما يفر�سه الدين احلنيف واأخالقيات املجتمع ال�سعودي 

وواجبات االإلتزام بها.

لال�رشاف  العليا  الهيئة  هو  االأمريكية  باجلامعات  ال�سعوديني  الطالب  اأندية  ادارة  وجمل�ض 
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والتوجيه واملتابعة الأن�سطة وبرامج االأندية.

ويتكون املجل�س من 

• رئي�ض املجل�ض: �سفري خادم احلرمني ال�رشيفني لدى الواليات املتحدة االأمريكية 

• نائب الرئي�ض: امللحق الثقايف ال�سعودي باأمريكا

• اأمني/اأمينة �رش املجل�ض: مدير ال�سوؤون الثقافية واالجتماعية بامللحقية الثقافية

نائب  من  بتو�سية  املجل�ض  رئي�ض  قبل  من  قرار ع�سويتهم  ي�سدر  دائمون,  • واأع�ساء 
الرئي�ض.

ال�سعوديني باجلامعات  الهيئات االدارية الأندية الطالب  الدائمون روؤ�ساء  ومن بني االأع�ساء 

االأمريكية خالل فرتة انعقاد املجل�ض اذ يتم تغيريهم باالأع�ساء املنتخبون يف كل دورة انتخابية جتري 

مرة كل عام.

ولالإطالع على الالئحة التنظيمية لالأندية ميكن الرجوع اإىل موقع امللحقية )حيث يتم حتديث 

الالئحة دوريًا مع تطور اأن�سطة االأندية(

رابعا : تعليم اأبناء املبتعثني بالوليات املتحدة الأمريكية

مقيم  وكل  اأمريكي  مواطن  كل  على  االأمريكية  بالواليات  الفدرالية  احلكومة  قوانني  تفر�ض 

اأو  العمل  اأو  الدرا�سة  الأ�سباب  موؤقتة  الإقامة  اأو  دائمة  ب�سفة  �سواء  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 

التدريب اأن يقوم بت�سجيل اأبنائه الذين هم يف �سن االإلزام للدرا�سة يف املدار�ض االأمريكية العامة اأو 

اخلا�سة وعدم التقيد بتلك القوانني يعر�ض اأولياء االأمور للمحاكمة بتهمة حرمان قا�رش من اأبناء 

االأ�رشة من التعليم.

املبتعثني  الطالب  ت�سجيع  اإىل  االأمركية  املتحدة  بالواليات  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  وت�سعى 

وتعر�سهم  الفدرالية  احلكومة  قوانني  ملخالفتهم  جتنبا  االأمريكية  باملدار�ض  للدرا�سة  اأبنائهم  الإحلاق 

للم�ساءلة القانونية و�سمانا الإ�ستمرار درا�سة اأبنائهم اأثناء فرتة االإبتعاث.

وهناك نوعان من املدار�ض التي ميكن اإحلاق التالميذ باأحدها وهي :

:Public Schools اأ. املدار�س الأمريكية العامة

التي  الغذائية  الوجبات  ثمن  �سوى  بها  املنتظم  التلميذ/الطالب  يدفع  وال  جمانية  مدار�ض  وهي 

تقدم له وتكلفة االإ�سرتاك يف الرحالت التعليمية الرتفيهية, ومن املمكن اإعفاء ويل االأمر من ثمن 

اأثبت �سعف دخله وعدم مقدرته  اإذا  اأو من ت�سديد قيمة االإ�سرتاك يف الرحالت  الوجبات الغذائية 

على ت�سديدها.
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�رشوط الإلتحاق للقبول باملدار�س الأمريكية العامة:

اأن يقوم ويل االأمر بتقدمي ما يلي :

باأن  (, علمًا  − 94-I االأمريكية )�سورة من بطاقة  املتحدة  بالواليات  اإقامته  قانونية  مايفيد 

االأمريكية  باملدار�ض  مقبولتني  غري   2-B&  1-B الزيارة  اأو  لل�سياحة  القدوم  تاأ�سريتي 

العامة واخلا�سة.

�سهادة ميالد التلميذ على اأال يقل ال�سن القانوين للتلميذ امللتحق بالدرا�سة للمرحلة االإبتدائية  − 

عن �ست �سنوات ميالدية تبداأ يف اأول �سهر �سبتمرب من بدء العام الدرا�سي اجلديد ويتزايد 

احلد االأدنى لهذا ال�سن مع كل �سف درا�سي اأعلى.

التطعيمات  كافة  على  ح�سوله  ومن  املعدية  االأمرا�ض  من  التلميذ  خلو  تفيد  طبية  �سهادة  − 

االإجبارية.

�سهادات التلميذ الدرا�سية ال�سادرة من مدار�ض اأخرى �سابقة. − 

اإحلاقه  ميكن  حتى  االإجنليزية  للغة  اإجادته  درجة  ملعرفة  املتقدم  الطالب   / التلميذ  اإختبار  − 

بال�سف الدرا�سي املنا�سب مل�ستوى اإجادته للغة اإذا مل يكن منا�سبا اإحلاقه بال�سف الدرا�سي 

ح�سب العمر.

وفيما يلي بع�ض االإعتبارات التي تاأخذها اإدارة املدر�سة عند اإحلاق الطالب بها:

قد جتد اإدارة املدر�سة مع مراعاة �رشوط ال�سن اأنه من املنا�سب اإحلاق الطالب يف �سف  ○ 
درا�سي اأدنى اإذا كان م�ستواه يف اللغة ال ميكنه من موا�سلة درا�سته يف ال�سف املفرت�ض 

اإحلاقه به وميكن خالل متابعة تقدم الطالب وحت�سن م�ستواه نقله خالل العام الدرا�سي اإىل 

ال�سف الذي كان مقررا اإحلاقه به لوال ظروف اللغة. 

يف بع�ض احلاالت قد تقبل املدر�سة اإحلاق الطالب يف ال�سف املقرر له مع تدري�سه بع�ض  ○ 
املواد من ال�سف اأو ال�سفوف الدرا�سية الدنيا اإذا تطلب ذلك.

ميكن للطالب االإلتحاق بف�سول التقوية التي تعدها املدر�سة خالل ف�سل ال�سيف يف مادة اأو  ○ 
اأكرث وذلك مل�ساعدته على زيادة قدراته العلمية اأو احل�سول على وحدات درا�سية اإ�سافية 

باملدار�ض  الثانوية  املرحلة  باأن  علمًا  الثانوية,  املرحلة  يف  الدرا�سة  اإنهاء  متطلبات  من 

االأمريكية تبداأ من ال�سف التا�سع وحتى ال�سف الثاين ع�رش.

:Private Schools ب. املدار�س الأمريكية اخلا�شة

باملدار�ض  تدر�ض  التي  االأمريكية  املناهج  بتدري�ض  اخلا�سة  االأمريكية  املدار�ض  • تلتزم 
املدار�ض  وهذه  تتبعها,  التي  اجلهات  قبل  من  املعدة  الربامج  بع�ض  اإ�سافة  مع  العامة 

ال تتبع اأي جهة حكومية ومعظمها تديرها منظمات اأو هيئات دينية اأو جاليات اأجنبية 
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منط  على  ت�سري  خا�سة  مدار�ض  بع�سها  اأن  كما  االأمريكية,  املتحدة  بالواليات  مقيمة 

القوات  تتبع  اأنها ال  اإال  اليومية  الع�سكري يف حياتهم  بالنظام  ع�سكري ويلتزم طالبها 

امل�سلحة االأمريكية. 

جمانية  لي�ست  داخلية  اأو  خارجية  مدار�ض  كانت  �سواء  اخلا�سة  باملدار�ض  • الدرا�سة 
كاملدار�ض احلكومية ور�سوم االإلتحاق بها تتفاوت من مدر�سة اإىل اأخرى وترتاوح بني 

ثالثة اآالف اإىل اأكرث من خم�سة اآالف دوالر يف العام الدرا�سي الواحد.

• املدار�ض اخلا�سة )االإ�سالمية(:
ميكن الأولياء االأمور اإحلاق ابنائهم باإحدى املدار�ض االإ�سالمية املعرتف بها اأكادمييًا .

ج- ال�شهادات الدرا�شية والإعرتاف الأكادميي بها: 

بها  املعرتف  اخلا�سة  واملدار�ض  العامة  احلكومية  املدار�ض  ت�سدرها  التي  الدرا�سية  ال�سهادات 

اأكادمييًا مقبولة لدى وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العاىل باململكة العربية ال�سعودية �رشيطة اأن 

االإعرتاف  وهيئات  منظمات  قبل  من   Accredited اأكادمييًا  بها  اخلا�سة معرتف  املدر�سة  تكون 

.)CASI,NCA,SACS( االأكادميي املعنية بالتعليم االأمريكي مثل

وفق  للتعليم  املنا�سبة  التعليمية  البيئة  لطالبها  توفر  املدر�سة  اأن  يعني  االأكادميي  واالإعرتاف 

�رشوط حمددة منها منا�سبة الف�سول الدرا�سية لعدد طالبها مع وجود املختربات واملكتبات واملن�ساآت 

الريا�سية واالأن�سطة غري ال�سفية وكفاءة وموؤهالت وخربات املعلمني واملعلمات ون�سبتهم اإىل عدد 

طالب املدر�سة وكذلك توفر �رشوط االأمن وال�سالمة للطالب والعاملني بها.

مقبولة  �سهادات  اإىل  بنوعيها  االأمريكية  املدار�ض  من  ال�سادرة  الدرا�سية  ال�سهادات  وت�سنف 

واأخرى غري مقبولة على النحو التايل :

ال�شهادات الدرا�شية املقبولة املعرتف بها اأكادمييا من قبل اململكة . 1

ي�ستند قبول وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية لل�سهادات ال�سادرة من املدار�ض 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  املعادالت  جلنة  وقرارات  الوزارة  ولوائح  اأنظمة  على  االأمريكية 

بال�سهادات  العامة ومعادلتها  االأمريكية  املدار�ض  ال�سادرة من  ال�سهادات  باإعتماد  تق�سي  التي 

الدرا�سية ال�سادرة من مدار�ض اململكة العربية ال�سعودية.

وتقوم امللحقية الثقافية ال�سعودية بالواليات املتحدة االأمريكية بالت�سديق على هذه ال�سهادات بعد 

االإعرتاف  قبل جهات  من  بها  الطالب/الطالبة معرتف  بها  اإنتظم  التي  املدر�سة  اأن  من  التاأكد 

التعليمية االأمريكية.

وبناء على ذلك تعد جميع ال�سهادات التي يح�سل عليها اأبناء ال�سعوديني من املدار�ض االأمريكية 

العامة  الثانوية  اإىل  االإبتدائية  املرحلة  من  االأول  ال�سف  من  بها  املعرتف  اخلا�سة  اأو  العامة 

ال�سعودية وتعد معادلة ل�سهادات  العربية  معرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم باململكة 

املدار�ض ال�سعودية �رشيطة اأن يتم م�سادقتها من قبل امللحقية الثقافية ال�سعودية باأمريكا.
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ال�شهادات الدرا�شية غري املقبولة اأكادمييا من قبل اململكة . 2

هناك عدد من ال�سهادات الدرا�سية غري املعرتف بها والتي ال يتم م�سادقتها من قبل امللحقية ومن 

اأو وزارة الرتبية والتعليم  اأو االإعرتاف بها لدى االأجهزة املخت�سة باملعادالت  ثم ال ميكن قبولها 

باململكة ومن هذه ال�سهادات ما يلي : 

ـ ال�سهادة الدرا�سية التـي يح�سـل عليها الطالب عن طرق املـرا�سلة مثـل �سهادة 

International Correspondence Schools (I.C.S) 

ـ ال�سهادة الدرا�سية التي يح�سل عليها الطالب بالدرا�سة عرب �سبكة االإنرتنت

ـ ال�سهادة الدار�سية التي ال ي�سرتط احل�سول عليها وجود موؤهل �سابق لها.

ـ ال�سهادات الدرا�سية املعادلة ل�سهادتي :

-  High School Equivalency (H.S.E)  
-  Community High School (C.H.S)

د- ن�شائح وتوجيهات عامة للمبتعث )ويل اأمر الطالب(:

قبل ح�سورك ملقر البعثة بالواليات املتحدة تاأكد من اإح�سار امل�ستندات التالية: 1 .

االأبناء  من  اإبن  لكل  ال�سابقة  الدرا�سية  لالأعوام  اال�سلية  الدرا�سية  • ال�سهادات 
املرافقني.

• ال�سهادات ال�سحية للتطعيمات اخلا�سة بكل اإبن.

• �سهادة امليالد اخلا�سة بكل اإبن.

عند و�سولك ملقر البعثة بالواليات املتحدة االأمريكية: 2 .

عليك االإت�سال باإدارة ال�سئون الثقافية واالإجتماعية بامللحقية الثقافية الأي اإ�ستف�سار يتعلق بتعليم 

املبتعثني  اأبناء  بتعليم  اخلا�سة  املعلومات  على  احل�سول  ميكنك  كما  اإبتعاثك  فرتة  اأثناء  االأبناء 

بزيارة موقع امللحقية الثقافية ال�سعودية ف�سال عما هو وارد يف هذا الدليل.

قبل املغادرة النهائية للواليات املتحدة االأمريكية للعودة اإىل اململكة تاأكد مما يلي : 3 .

اإدارة  اإىل  االأمريكية  املدار�ض  من  ال�سادرة  الدرا�سية  االأبناء  �سهادات  • اإر�سال 
ال�سوؤون الثقافية واالإجتماعية مل�سادقتها.

• التاأكد من اأن ال�سهادة موثقة من املدر�سة ال�سادرة منها ومو�سح بها ما يفيد جناح 
الطالب ونقله لل�سف االأعلى
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الطالب  باللغة االجنليزية موقع من  تفوي�ض  اإرفاق  الثانوية يجب  املرحلة  • لطالب 
يت�سمن موافقته على تخويل امللحقية الثقافية احل�سول على املعلومات االأكادميية من 

مدر�سته للت�سديق على �سهادته.

• اأر�سال ال�سهادات قبل ال�سفر بوقت كاف وكتابة العنوان ورقم الهاتف اخلا�ض بك 
الإعادتها اإليك اأو االإت�سال بك عند ال�رشورة.

خام�شا : ال�شوؤون الجتماعية واحلالت الطارئة

تهتم امللحقية الثقافية بالتعاون مع االدارات املخت�سة واالأجهزة املعنية ب�سفارة خادم احلرمني 

اأو  االجتماعية  االأمور  فى  �سواء  م�سكالت  من  واملبتعثات  باملبتعثني  يلحق  قد  ما  ملتابعة  ال�رشيفني 

القانونية اأو االأمور املتعلقة باالقامة وما قد يواجهونه من م�سكالت طبيعية كاالأعا�سري وغريها.

الثقافية  ال�سوؤون  بادارة  املبا�رش  االت�سال  املبتعثة  اأو  للمبتعث  ميكن  فانه  املجال  هذا  وفى 

االأندية  لدى  اأن  كما  الدرا�سة  عن  تعيقهما  قد  ق�سية  اأو  م�سكلة  اأي  مواجهة  حالة  فى  واالجتماعية 

الطالبية ال�سعودية دورا رئي�سيا فى هذا املجال فهم مكلفون باالإت�سال املبا�رش باالدارة لالبالغ عن 

امل�ساكل واحلاالت الطارئة التي تواجه الطالب. 

ولقد قامت امللحقية بتكوين جلنة خا�سة ال�ستقبال االت�ساالت العاجلة من الطالب اأو االأندية عند 

اأي حالة طارئة للتحرك ملواجههتا بال�رشعة الالزمة مل�ساندة املت�رشر, وميكن احل�سول  مواجهة 

اإدارة  م�سوؤويل  وكافة    www.sacm.org  : امللحقية  موقع  خالل  من  الطوارئ  اأرقام  على 

ال�سوؤون الثقافية واالإجتماعية.
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مركـز تقنيـة املعلومــات والأت�شــالت

 	Infrastructure أواًل ـ ق�سم �لبنية �لتحتية�

 	Database ثانيًا ـ ق�سم قو�عد �لبيانات

  	Software ثالثًا ـ ق�سم �لرب�مج

  	Web Applications ر�بعًا ـ ق�سم خدمات �النرتنت �أو تطبيقات �ل�سبكة

	 خام�سًاً ـ ق�سم �مل�ساعدة �لفنية لتكنولوجيا �ملعلومات
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الفصل الســابع

مركز تقنية املعلومات والإت�سالت

Information & Communication
Technology Center

يقوم مركز تقنية املعلومات واالإت�ساالت بدور مهم يف تاأمني هذه التقنية وتوفري اإ�ستخداماتها ملن�سوبي 

امللحقية وطالبها املبتعثني .. وذلك من خالل عدة اأق�سام يدير كل منها فريق عمل متخ�س�ض .. 

وي�سمل املركز االأق�سام التالية: 

 Infrastructure اأول : ق�شم البنية التحتية

يقوم فريق العمل الذي يتوىل هذا الق�سم باإدارة و�سيانة ال�سبكة الرئي�سية وتاأمينها والعمل على 

تنظيم اإت�سالها بال�سبكات املحلية التابعة لها.

ومن بني مهام هذا الفريق اأي�سًا اإدارة كافة الربامج امل�ساندة الإعمال امللحقية ويتحمل هذا الق�سم 

م�سوؤولية العناوين واملرا�سالت االإلكرتونية )الربيد االإلكرتوين واالإنرتنت(.

املعايري  و�سع  وكيفية   )HARDWARE( باالأجهزة  تتعلق  عديدة  اأخرى  مهام  الق�سم  ولهذا 

اإ�سرتاتيجيات  للفريو�سات واأختيار وتنفيذ  االأمنية وامل�سادة  الربامج  باأنظمة  يتعلق  فيما  لها وكذلك 

جديدة لوقاية البيانات وتكوين ن�سخ لها Backup Strategy واإدارة االإت�ساالت مع امللحقية الثقافية 

ال�سعودية بكندا.

وي�سعى هذا الق�سم اإىل حتقيق ما يلي:

• تاأمني العمليات املنتظمة ل�سبكة احلا�سب االآيل للملحقية مبا يف ذلك التخطيط والتطوير واالإعداد 
وال�سيانة والدعم لكافة ال�سبكات .

تاأمني بيانات امللحقية SACM•  وخدمة ال�سبكة باإ�ستخدام النظم االأمنية املنا�سبة.

 Database ثانيا : ق�شم قواعد البيانات

يتوىل الق�سم م�سوؤولية قاعدة البيانات وي�سمل هذا النظام ما يلي:

و�سبط  و�سيانة  ومراقبة  واإجراءاتها  البيانات  قواعد  �سيا�سات  ومراجعة  وتنفيذ  تطوير  1 .

اآدائها.
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وو�سع  اإ�سرتاتيجية  بطريقة  وتنظيمها  امللحقية  عرب  القواعد  هذه  وخدمات  م�سادر  اإدارة  2 .

املعايري والنماذج ال�رشورية لبنائها.

 Applications ثالثا : ق�شم الربامج

يتوىل الق�سم م�سوؤولية ت�سميم وتنفيذ وتقييم وحل اأعطال الربامج Software وتطبيقاتها واإعداد 

وت�سفري وتطوير وتوثيق موا�سفات هذه الربامج.

للم�ساعدة يف  امل�ساكل  التحليلية وحل  االإختبارات  وبناء  بتخطيط وت�سميم  الق�سم  هذا  يقوم  كما 

اإنهاء الق�سايا املتعلقة بتكامل هذه الربامج وتطبيقاتها داخل اأنظمة املعلومات بالتطبيقات ورفع احلد 

هذه  مل�ستخدمي  الدعم  تقدمي  عن  ف�ساًل  ومبادراتها  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستثمار  لفائدة  االأق�سى 

الربامج يف امللحقية والعمل على تدريبهم الإ�ستخدام اأنواع خمتلفة من هذه الربامج بكفاءة عالية تفي 

باإغرا�ض العمل املوكل اإليهم.

وي�سعى الق�سم اإىل حتقيق مايلي:

• التخطيط والت�سميم والتطوير واإطالق اأنظمة املعلومات التي تت�سم بالكفاأة وكذلك اأنظمة 
العمليات التي تدعم العنا�رش التنظيمية اجلوهرية .. ويقوم حملل النظام بامل�ساعدة يف 

حل الق�سايا املتعلقة باأنظمة احلا�سب ورفع احلد االأق�سى لفوائد اإ�ستثمار اأنظمة تكنولوجيا 

املعلومات.

الإجناز  للربامج  اجلديدة  التطبيقات  و�سيانة  وحتليل  واإختبار  وتطوير  بتعريف  • القيام 
االأعمال املطلوبة. 

 Web Applications رابعا : ق�شم خدمات الإنرتنت وتطبيقات ال�شبكة

يقوم الق�سم بتقدمي خدمات ال�سبكة االإلكرتونية بنظام عمليات واحد اأهمها:

الت�سميم والبناء والتنفيذ ل�سفحات ومواقع ال�سبكة والعمل على تكامل هذه ااملواقع مع تطبيقات 

النهاية اخللفية والوقوف على االأداء اليومي الإدارة �سبكة امللحقية.

ويهدف هذا الق�سم اإىل ما يلي:

والتنفيذ  الت�سميم  ذلك:  ويت�سمن  و�سال�سة  باإنتظام  SACMأ.   امللحقية  �سبكة  مواقع  عمل 

لل�سفحات واملواقع اجلديدة ملوقع امللحقية والتاأكد من تكاملها مع تطبيقات النهاية اخللفية 

ونقل التطبيقات اإىل ال�سبكة والوقوف على االإداء اليومي الإدارة �سبكة امللحقية.

ب. التن�سيق والتخطيط وال�سيانة والو�سول ملحتوى موقع ال�سبكة.
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  IT Help Desk خام�شا : ق�شم اخلدمات الفنية لتكنولوجيا املعلومات

للملحقية  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلا�سة  واالأ�سول  االأجهزة  و�سيانة  بدعم  الق�سم  هذا  يقوم 

والقيام برتكيب واإعداد الربامج والت�سخي�ض واالإ�سالح والتحديث لكل االأجهزة بامللحقية والتاأكد 

من االأداء االأمثل لها.

كما يتوىل هذا الق�سم تدريب امل�ستخدم وم�ساعدته وتاأمني عمليات احلا�سب املنا�سبة التي متكنه من 

اإجناز مهام عمله. ويتوفر لدى الق�سم فنيون خمت�سون يف حل امل�سكالت واالأعطال التي تعرت�ض 

امل�ستخدم اأثناء عمله والقيام بت�سخي�سها وتّتبعها وتقدمي امل�ساعدة الالزمة.

يتوىل الق�سم ما يلي:

• االإ�رشاف على خدمات من�سوبي امللحقية وتاأمني امل�ساعدة املنا�سبة لهم واالإجراءات املتعلقة 
بتعريف وترتيب االأولويات واحللول لكافة طلبات امل�ساعدة التي ترد من امل�ستخدم وكذلك 

املراقبة واملتابعة والتن�سيق لعنا�رش الق�سم امل�ساعدة للتاأكد من تنفيذ ذلك.

امللحقية ويت�سمن  له داخل  املحلية  الدعم وال�سيانة  امل�ستخدم وتقدمي  املبا�رش مع  • االإت�سال 
احلا�سب  اأجهزة  لكافة  والتحديث  وال�سيانة  واالإ�سالح  والت�سخي�ض  بتجهيز  قيامه  ذلك 

وتاأمني احلد االأمثل لها يف اآداء العمل وحل االأعطال.
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امللحقيـة الثقافيـة ال�شعوديـة واإداراتـها

	 �أواًل ـ مكتب �مللحق �لثقايف

	 ثانيًا ـ مكتب م�ساعد �مللحق �لثقايف �ل�سوؤون �لدر��سية 

	 ثالثًا ـ مكتب م�ساعد �مللحق �لثقايف لل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية

	 ر�بعًا ـ �إد�رة �ل�سوؤون �لثقافية و�الجتماعية 

	 خام�سًاً ـ مركز تقنية �ملعلومات و�الإت�ساالت

	 �ساد�سًاً ـ عناوين وهو�تف مهمة
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الفصل الثــامن

امللحقية الثقافية ال�سعودية واإداراتها
SACM ADMINISTRATION

الذي  والدور  اخلارج  يف  الثقافية  امللحقيات  عمل  طبيعة  حول  وروؤيتها  الدولة  ل�سيا�سة  تنفيذا 

ينبغي اأن تقوم به, فقد مت ت�سكيل الهيكل التنظيمي للملحقية الثقافية ليكون مالئما لهذا الدور, واأن 

تتوىل اإداراتها املهام االأ�سا�سية التي تتفق م�سوؤولياتها مع طبيعة عملها داخل هذا الهيكل.

وتت�سكل هذه االإدارات على النحو التايل:

اأول: مكتب امللحق الثقايف

امللحق  مبهام  املتعلقة  مهامها  واإجناز  فيها  العمل  و�سري  االإدارات  عمل  متابعة  املكتب,  يتوىل 

بع�سها  امللحقية  اإدارات  تربط  التي  الوحدات  بع�ض  وتتبعه  والعلمية,  والثقافية  التعليمية  الثقايف 

التعليمية والعلمية والثقافية املوجودة يف اململكة ونظرياتها يف  ببع�ض, وتربط امللحقية باملوؤ�س�سات 

الواليات املتحدة االأمريكية, ومن بني هذه االأق�سام:

ال�سكرتاريـة ♦ 

الدرا�سات واالإح�ساء ♦ 

العالقات العامة والطالبية ♦ 

قائمة اجلامعات والعالقات اجلامعية  ♦ 

املتابعة وال�سكاوى  ♦ 

ثانيا : مكتب م�شاعد امللحق الثقايف ال�شوؤون الدرا�شية:

يتوىل املكتب مهمة وم�سئولية االإ�رشاف الكامل على املبتعثني والتي تبداأ بو�سول الطالب اإىل 

اأجلها ثم عودته اإىل اململكة0كما يقوم  اأوفد من  اإال بح�سوله على الدرجة التي  اأمريكا, وال تنتهي 

بالعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة للمبتعث حتى يتمكن من اال�ستفادة الق�سوى من برنامج درا�سته 

واالإنتهاء منها يف املوعد املقرر 0

ويقوم املكتب بتنفيذ براجمه من خالل االإدارات واالق�سام والوحدات التاليـــــة :
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اإدارة اإقليم ال�سمال ال�رشقي لالإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل  ♦ 

اإدارة اإقليم �رشق الو�سط الغربـي لالإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل ♦ 

اإدارة اإقليم غرب الو�سط الغربـي لالإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل  ♦ 

اإدارة اقليـم اجلنوب لالإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل  ♦ 

اإدارة اإقليم الغرب لالإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل  ♦ 

اإدارة اخلدمات امل�سانـدة ♦ 

اإدارة القبـول  ♦ 

ق�سم اجلامعات واملوؤ�س�سات احلكومية  ♦ 

ق�سم االإ�رشاف على زوجات املوظفني ال�سعوديني ♦ 

ق�سم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض  ♦ 

وحدة اال�رشاف على طالب التخ�س�سات الطبية  ♦ 

ثالثًا: مكتب م�شاعد امللحق الثقايف لل�شوؤون الإدارية واملالية:

العمل  ت�سهيل  على  الكامل  االإ�رشاف  وم�سئولية  واملالية  االإدارية  ال�سوؤون  مهمة  املكتب  يتوىل 

اإ�ستحقاقات  عمليات  �سري  وعلى  العالقة,  ذات  االأخرى  واجلهات  امللحقية  اإدارات  بني  االإداري 

املبتعثني ومرافقيهم من خم�س�سات �سهرية وبدالت املكافاآت ور�سوم درا�سية وتعوي�سات وتكاليف 

العالج الطبي وكذلك ما تطلبه امللحقية من م�سرتيات الأعمالها وم�ستودعات تابعة لها, ويقوم املكتب 

بتنفيذ براجمه من خالل االإدارات التالـيــة:

1.اإدارة ال�شوؤون الإدارية:

تقوم ال�سوؤون االإدارية بت�سهيل العمل االإداري فيما بينها وبني اإدارات امللحقية واجلهات 

االأخرى ذات العالقة, وت�سم الوحدات االإدارية  التالية:

وحدة �سوؤون املوظفني ♦ 

وحدة االت�ساالت االإدارية: ♦ 

• جوازات الطالب
•  تذاكر املرور للمواليد من اأبناء الدار�سني

• ترجمة وت�سديق �سهادات امليالد والتطعيم
)بالن�سبة لعمل وت�سديق الوكاالت ال�رشعية فعلى الطالب االإت�سال مبا�رشة 

باإحدى قن�سليات ال�سفارة.( 



119

وحدة تذاكر ال�سفر ♦ 

وحدة �سوؤون اجلامعات ♦ 

2. اإدارة ال�شوؤون املالية:

خم�س�سات  من  ومرافقيهم  املبتعثني  ا�ستحقاقات  كافة  ب�رشف  املالية  ال�سوؤون  تقوم 

�سهرية وبدالت ومكافاآت وكذلك الر�سوم الدرا�سية وتكاليف العالج الطبي وت�ستمل على 

االأق�سام التالية :

• خم�س�سات الطالب

• الر�سوم الدرا�سية

• العــــــــالج الطبي

• احل�سابات اخلا�سة

• امليزانية واالإر�ساليات

3. امل�شرتيات وامل�شتودعات

رابعًا: اإدارة ال�شوؤون الثقافية والجتماعية

وتهتم بتوجيه االأن�سطة االجتماعية للمبتعثني وتوفري ال�سبل املنا�سبة ال�ستمرار تعليم اأبنائهم وفقا 

لل�سلم التعليمي وم�ساعدة وتوجيه املبتعثني الإن�ساء االأندية الطالبيـــة وفتح جماالت التوا�سل والتبادل 

الفكري والثقافـــــي والرتبوي بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة االأمريكية.

وت�سم االأق�سام التالية:

 ♦ التوا�سل الثقايف 

جملة املبتعث ♦ 

االأندية الطالبية ال�سعودية ♦ 

تعليم اأبناء املبتعثني ال�سعوديني ♦ 

ال�سوؤون االجتماعية واحلاالت الطارئة ♦ 
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خام�شًا: مركز تقنية املعلومات والإت�شالت 

ملن�سوبيها  اإ�ستخدامها  وتوفري  امللحقية  يف  واالإت�ساالت  املعلومات  تقنية  بتاأمني  املركز  يقـــوم 

وطالبها املبتعثني 

وت�سم االق�سام التاليــة :

ق�سم البنية التحتية  ♦ 

ق�سم قواعد البيانات   ♦ 

ق�سـم الربامج  ♦ 

 ♦ ق�سم خدمات االنرتنت وتطبيقات ال�سبكة 

مكتب اخلدمات الفنية لتكنولوجيا املعلومات  ♦ 

�شاد�شًا: عناوين وهواتف مهمة:

اأوًل ـ عنوان امللحقيـــة :

CULTURAL MISSION OF THE ROYAL EMBASSY OF 
SAUDI ARABIA TO THE U.S.A

2600 VIRGINIA  AVE. N.W
SUITE 800

WASHINGTON D.C. 20037

TEL : 202-337-9450
FAX : 202 337-2978

Email : sacmusa @ sacm.org
Website : www.sacm.org
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الفاك�ضالتلفوناأ�سماء االإدارات

8863-298-8899202 -298-202امللحق الثقايف1

2139-298-8818202 -298-202مكتب امللحق الثقايف2

مكتب م�ساعد امللحق الثقايف لل�سوؤون 3

الدرا�سية

202-298- 8851202-298-2775

8885-298-4848202 -202298اإدارة اإقليم ال�سمال ال�رشقي4

5515-295-8866202 -298-202اإدارة اإقليم �رشق الو�سط الغربي5

3179-298-8817202-298-202اإدارة اإقليم غرب الو�سط الغربي6

8998-298-8824202 -298-202اإدارة اإقليم اجلنوب7

5538-295-8844202 -298-202اإدارة اإقليم الغرب8

5539-295-8855202 -298-202اإدارة اخلدمات امل�سانده9

5511-295-5507202 -295-202اإدارة القبول10

5526-295-2776202 -298 -202ق�سم اجلامعات واملوؤ�س�سات احلكومية11

8729-298-5528202 -298-202ق�سم زوجات املوظفني ال�سعوديني بامريكا12

8883-298-8838202 -298-202ق�سم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ض13

2770-298-8850202 -298-202وحدة االإ�رشاف على طالب الطب14

6280-339-8722202 -298-202اإدارة ال�سوؤون الثقافية واالإجتماعية15

2130-298-2100202 -298-202مركز تقنية املعلومات واالإت�ساالت16

مكتب م�ساعد امللحق الثقايف لل�سوؤون 17

االإدارية واملالية

202-339- 6290202-337- 2978

5519-295-8884202 -298-202اإدارة ال�سوؤون االإدارية18

8875-298-8832202 -298-202اإدارة ال�سوؤون املالية19

ثانيًا ـ هواتف الإدارات :



122

ثالثًا ـ هواتف وعناوين القن�شليات ال�شعودية يف الوليات املتحدة الأمريكية

SAUDI ARABIAN CONSULATES IN U.S.A

وا�شنطن

601 New Hampshire Avenue, NW   (202) 944-3126
Washington, DC 20037

نيويورك

866 United Nations Plaza, Suite 480  (212) 752-2740
New York, NY 10017

تك�شا�س

5718 Westheimer, Suite 1500   (713) 785-5577
Houston, TX 77057

كاليفورنيا

2045 Sawtelle Blvd.    (310) 479-6000
Los Angeles, CA 90025

2765-298-2511202 -298-202ق�سم املخ�س�سات والبدالت20

8731-298-2788202 -298-202ق�سم العالج الطبي21

2773-298-5512202 -295-202ق�سم الر�سوم الدرا�سية22

8875-298-5512202 -295-202ق�سم امليزانية واالإر�ساليات23

2978-337-8814202 -298-202وحدة املرا�سم و�سوؤون اجلامعات ال�سعودية24

8993-298-8856202-298-202اإدارة امل�سرتيات وامل�ستودعات25

8863-298-8836202-298-202اإدارة العالقات العامة واحلرا�سة االأمنية26

2139-298-8826202-298-202جلنة متابعة �سكاوى الطلبة27

جلنة اإت�ساالت الطوارئ28

703-981-1480
703-868-1213
571-435-5754

9450 -337-202وحدة ال�سنرتال29

5502 -295-202جمموعة مكتب الطيار لل�سفر وال�سياحة30
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رابعًا ـ هواتف وعناوين مكاتب اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية يف الوليات املتحدة

الأمريكية  

SAUDI ARABIAN AIRLINES OFFICES IN U.S.A

SAUDI ARABIAN AIRLINES – NEW YORK1. 
80-20 KES GARDENS RD. SUITE 401
KEW GARDENS, NY. 11415
TEL: 718-551-3000
FAX : 718-551-3030

SAUDI ARABIAN AIRLINES – WASHIGNTON D.C.2. 
2600 VIRGINIA AVE. N.W. SUITE 510
WASHINTGON D.C. 20037
TEL : 202-333-3800
FAX : 202-333-6086

SAUDI ARABIAN AIRLINES - HOUSTON3. 
5718 WESTHEIMER RD. SUITE 1090
HOUSTON, TX. 77057
TEL: 713-278-0555
FAX: 713278-0554

SAUDI ARABIAN AIRLINES- LOS ANGELES4. 
9841 AIRPORT BLVD. SUITE 1002
LOS ANGELES , CALIFORNIA 90045
TEL: 310-410-9000
FAX: 310-410-9009
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

امللحقية الثقافية السعودية بالواليات املتحدة األمريكية

املبنى اجلديد للملحقية الثقافية السعودية

للدراسة في الواليات املتحدة األمريكية1430هـ - 2009 م
Saudi Arabian Cultural Mission to the U.S.A.

www.sacm.org

امللحقية الثقافية السعودية
 بالواليات املتحدة األمريكية

دليل

املبتعث السعودي




