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بسم اهلل الرحمن الرحيــــم

املقدمـــــــــــــــــــة

FOREWORD
ي�ســــــر امللحقية الثقافية ال�سعودية ل�سفارة خادم احلرمني ال�رشيفني بوا�شنطن يف الواليات
املتحدة الأمريكية �أن تقدم «دليل املبتعث ال�سعودي للدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية» بطبعته
اجلديدة املنقحة الذي يحتوي على معلومات وبيانات عن الواليات املتحدة الأمريكية كما يلقى
ال�ضوء على الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بالقادمني للدرا�سة فيها وليكون مرجع ًا يعني الدار�س
على الإحاطة بلوائح و�أنظمة الإبتعاث التي حتكم ال�ش�ؤون الدرا�سية واملالية و�سبل التعاون التي قد
يحتاجها الطالب يف حياته العامة والدرا�سية وي�شتمل الدليل �أي�ض ًا على جمموعة من الإر�شادات التي
تهم كافة املبتعثني خا�صة امل�ستجدين منهم مبا فيهم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص.
وقد ر�أت امللحقية �أن يكون الدليل ب�أ�سلوب مب�سط ومبا�رش يحقق الهدف من اجنازه ويتيح
للدار�س ال�سعودي ب�أمريكا احل�صول على املعلومات التي يبحث عنها والإجابة على الكثري من
الإ�ستف�سارات التي تواجه الطالب قبل و�أثناء درا�ستهم يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أن يتم
ذلك على حمورين �أ�سا�سيني � :أحدهما هذه املطبوعة ،والأخرى با�ستخدام التقنية احلديثة التي تتيح
عر�ض هذا الدليل على موقع امللحقية يف �شبكة االنرتنت 0
وانــــــه يف الوقت الذي �أقدم فيه هذا الدليل اىل كافة املهتمني ب�أمور الإبتعاث اليفوتني �إال �أن
�أثني على كل من �ساهم يف �إعداده و�إخراجه ،متطلع ًا اىل كل من يغني هذا اجلهد بالأفكار والآراء
والإ�ضافات يف طبعاته الالحقة.
ن�س�أل الله تعاىل �أن ينفع بهذا العمل ويوفق اجلميع اىل حتقيق الأهداف املرجوة ويعني املبتعثني
وكافة الطالب ال�سعوديني على حتقيق �آمالهم وتطلعات جمتمعهم و�أن يعيدهم ان �شاء الله ب�سالم
لبالدنا العزيزة مزودين بالعلم واملعرفة.
والله املوفــــــــــــق،
امللحـــــــــق الثقـــايف ال�سعــــودي
بالواليــــــــــات املتحدة الأمريكيـة
د .حممــــــد بن عبدالله العي�سى
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ال ـ معلومات عامة
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ نظام احلكم يف الواليات املتحدة الأمريكية
◊ثالث ًا ـ احلياة الإجتماعية للطالب

معلومـات عامــــة

معلومات و�إر�شادات عامة عن الواليات املتحدة الأمريكية
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الفصل األول

معلومات و�إر�شادات عامة عن الواليات املتحدة الأمريكية
�أو ً
ال  :معلومات عامة General Information
1ـ املوقع Geographic Location
تقع الواليات املتحدة الأمريكية يف قارة �أمريكا ال�شمالية على م�ساحة قدرها 9,842,696
كيلو مرت مربع وحتدها �شماال كندا و�رشقا املحيط الأطل�سي وغربا املحيط الهادي وجنوبا املك�سيك
وخليجها.
2ـ املناخ Climate
تتعدد �صور املناخ يف الواليات املتحدة الأمريكية نتيجة لإت�ساع امل�ساحة و�إمتدادها على دوائر
عر�ض خمتلفة ولهذا ف�إنها تتميز ب�إختالف املناخ من منطقة �إىل �أخرى فمنها القاري والإ�ستوائي
واملعتدل والقطبي ( البارد )
3ـ ال�سكان Population
يبلغ عدد �سكان الواليات املتحدة (وفقا للإح�صاءات ال�سكانية لعام 301.621.157 )2007
ن�سمة ،ويتكون من �أعراق و�أجنا�س خمتلفة ،وه�ؤالء ال�سكان يتوزعون وفقا للمناطق الأمريكية
املتعارف عليها على النحو التايل :
عدد ال�سكان

الن�سبة

املناطق

54.680626

٪18.2

الو�سـط الغربي Midwest

66.883.795

٪22.01

اجلنـــــــــــوب South

110.754.786

36.04

الغــــــــــــرب West

70.096.950

٪23.03

301.621.157

%100

ال�شمال ال�رشقي Northeast

املجموع

وهم موزعون على الواليات الأمريكية وتزداد كثافتهم يف املدن الكربى واملناطق احل�رضية
واجلدول التايل يو�ضح �أكرب املدن الأمريكية والكثافة ال�سكانية فيها :
11

�إ�ســــــم املدينـــــــة

نيويــورك

التعـداد ال�سكـانـي

) New York ( NY

 8.203.298ن�سمة

) Los Angeles ( CA

�شيكاغو

) Chicago ( IL

 3.944.951ن�سمة

هيو�سنت

) Houston ( TX

فيالديلفيا

) Philadelphia ( PA

 2.069.690ن�سمة

فينيك�س

) Phoenix ( AZ

 1.479.339ن�سمة

�سان �أنطونيو

) San Antonio ( TX

�سان دييجو

) San Diego ( CA

 1.316.277ن�سمة

) Dallas ( TX

 1.306.211ن�سمة

) San Jose ( CA

 1.237.992ن�سمة
 916.842ن�سمة

لو�س �أجنلو�س

داال�س
�سان جوزيه

 2.869.121ن�سمة

 1.530.996ن�سمة

4ـ الأديــــــان Religions
تتمثل يف الواليات املتحدة الأمريكية معظم الديانات والعقائد ال�سائدة يف �أنحاء العامل وذلك
ب�سبب الهجرة ال�سنوية من خمتلف �شعوب الأر�ض �إلــــــى هذه البالد وي�صل عدد امل�سلمني فيها �إىل
نحو ثمانية ماليني م�سلم وت�شري الإح�صاءات �إىل ن�سب هذه الديانات بالن�سبة لل�سكان كما يلي :
ـ بروت�ستانتProtestant % 61

ـ الرومان الكاثوليك Roman Catholic % 25
ـ اليهود Jewish % 2

ـ �أديان �أخرى Other % 12

5ـ العا�صمة :وا�شنطن دي �سي Washington D.C
وهي تقع يف مقاطعة كولومبيا  District of Columbiaوهي منطقة مقتطعة من واليتي
ماريالند وفرجينيا تقع على م�ساحة  177كيلو مرت مربع ويبلغ تعداد �سكانها وفقا للإح�صاء ال�سكاين
لعام  2007نحو 588.292ن�سمة .
6ـ العملة Currency
الدوالر الأمريكي وهو يعادل  3.75رياال �سعوديا وفقا لل�سعر الر�سمي لل�رصف يف عمليات
البيع وال�رشاء.
7ـ اللغة الر�سمية Official Language
اللغة الإجنليزية هي اللغة الر�سمية وهناك �أقلية تتكلم الأ�سبانية.
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States ـ �أ�سماء الواليات الأمريكية8
District of Columbia ) والية بالإ�ضافة �إىل مقاطعة كولومبيا50( تتكون �أمريكا من
:  ) وهذه الواليات كما يليWashington D.C (وا�شنطن العا�صمة
�إ�سم الوالية

الرمز

م

26 AL

Alabama

27 AK

Alaska

28 AZ

نيو هام�شري

29 AR

نيو مك�سيكو

31 CO

MT

Montana

NE

مونتانا

Nebraska

NV

نربا�سكا

Nevada

نيفادا

NH New Hampshire

�إ�سم الوالية

الرمز

Arizona

�أريزونا

3

Arkansas

�أركان�ساه

California

كاليفورنيا

4

Colorado

كلورادو

6

كنيتكت

7

نيويورك

32 CT

Connecticut

داكوتا ال�شمالية

34 FL

Florida

Ohio

OK

�أوهايو

Oklahoma

�أوكالهوما

36 HI

OR

Oregon

�أوريجون

37 ID

NM New Mexico
NY

New York

NC North Carolina  كارولينا ال�شمالية33 DE

ND North Dakota
OH

PA Pennsylvania
RI

Rhode Island

35 GA

بن�سلفانيا

38 IL

رود �أيالند

39 IN

SC South Carolina  كارولينا اجلنوبية40 IA

SD South Dakota

داكوتا اجلنوبية

Idaho
Illinois
Indiana
Iowa

Kansas

جورجيا

9

10

هاواي

11

�أيداهو

12

�إلينوي

13

�إنديانا

14

�آيوا
كان�سا�س

15
16

43 LA

Louisiana

لويزيانا

18

Utah

يوتا

44 ME

Main

مني

19

Vermont

فريمونت

Virginia

Texas

UT

WA Washington

WV West Virginia
WY

Hawaii

فلوريدا

8

تك�سا�س

TX

تني�سي

WI

Georgia

دالوير

Kentucky

Tennessee

VA

Delaware

5

42 KY

TN

VT

41 KS

1
2

30 CA

New Jersey

�ألباما
�أال�سكا

نيو جري�سي

NJ

م

Wisconsin
Wyoming

كنتاكي

45 MD

Maryland

فريجينيا

46 MA Massachusetts

وا�شنطن

47 MI

Minnesota

مت�شيجان

48 MN

Michigan

49 MS

Mississippi

م�سي�سيبي

فرجينيا الغربية
و�سكن�سن
وايومنج

50 MO
13

Missouri

ماريالند
ما�سا�شيو�ست�س
مين�سوتا
ميزوري
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20
21
22
23
24
25

9ـ فروق التوقيت بني الواليات الأمريكية Time Zones
يختلف التوقيت من والية �إىل �أخرى وفقا للمناطق الزمنية الأربع التي تنق�سم �إليها الواليات
املتحدة الأمريكية وحتت�سب فروق التوقيت بني هذه الواليات وبع�ضها �إعتمادا على قربها �أو بعدها
من هذه املناطق وعلى هذا الأ�سا�س يوجد بالواليات املتحدة الأمريكية �أربعة مناطق للتوقيت،
وهي:
• توقيت املنطقة الغربية Pacific Zone

• توقيت املنطقة اجلبلية Mountain Zone

• توقيت املنطقة الو�سطى Central Zone
• توقيت املنطقة ال�رشقية Eastern Zone

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

خريطة المناطق الزمنية في الواليات المتحدة الأمريكية

وطبقا لهذا التوزيع توجد �ساعة واحدة فرق يف التوقيت بني كل منطقة و�أخرى ح�سب الرتتيب
اجلغرايف لهذه املناطق ،وي�صل هذا الفرق �إىل ثالث �ساعات ما بني ال�رشق والغرب الأمريكي.
�أما بالن�سبة لفروق التوقيت بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية فيرتاوح
هذا الفرق تبعا للوالية ما بني ( 8ـ � )11ساعة يف الوقت اخلريفي ،وما بني (7ـ� )10ساعات يف
التوقيت الربيعي.
14

10ـ مواقيت ال�صالة Prayer Times
تختلف هذه املواقيت من والية لأخرى ومن مدينة لأخرى داخل الوالية وفقا ملوقع هذه الوالية
�أو املدينة وقربها �أو بعدها من التق�سيمات واملناطق الزمنية ال�سائدة يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وهناك العديد من الإ�صدارات التي تعدها املطابع العربية وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية عن مواقيت
ال�صالة يف املناطق التي يعي�ش فيها الطالب ،كما �أن هناك مواقع عديدة على �شبكة الإنرتنت ميكن
للطالب احل�صول منها على هذه املواقيت.

ثاني ًا :نظام احلكم يف الواليات املتحدة الأمريكية System of Government
جمهوري �إحتادي (فدرايل) يعتمد على �سلطات ثالث وهي :
 -1ال�سلطة التنفيذية Executive
وميثلها البيت الأبي�ض وتتكون من :
الرئي�س ونائبه والوزراء ومعاونيه ،وينتخب الرئي�س لفرتة رئا�سية مدتها �أربع �سنوات ورمبا يعاد
�إنتخابه لفرتة �أخرى مدتها �أربع �سنوات كحد �أق�صى.
 -2ال�سلطة الت�رشيعية Legislative
وميثلها الكوجنر�س ومهمته �إعداد و�سن القوانني والت�رشيعات ويتكون من :
ـ جمل�س ال�شيوخ The Senate
وعددهم مائة ع�ضوا ( )Senatorميثلون خم�سني والية ( �إثنني لكل والية ) ويتم �إنتخابهم لفرتة
زمنية مدتها �ست �سنوات وميكن �إعادة �إنتخابهم لفرتات �أخرى بدون حد �أق�صى ومن املعروف �أن
نهاية فرتة ال�ست �سنوات تنتهي لثلث املجل�س كل عامني .
ـ جمل�س النواب The House of Representatives
ويبلغ عددهم  435ع�ضوا يتم �إنتخابهم بالكامل كل عامني .وهم ميثلون كافة الواليات الأمريكية
ويتم انتخابهم وفقا للن�سب الت�صويتية  Electoral Voteاملقررة لكل والية.
 -3ال�سلطة الق�ضائية Judiciary
متثلها املحكمة العليا  The U.S. Supreme Courtوتقوم بالف�صل يف القوانني وتعترب �أداة
رقابية للف�صل بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية وتتكون من ت�سعة �أع�ضاء يتم �إختيارهم بوا�سطة
رئي�س الدولة وموافقة الكوجنر�س ( )Congressل�شغل هذا املن�صب مدى احلياة.

15

ثالث ًا  :احلياة الإجتماعية للطالب Students' Social Life
 -1ال�سكن Accomodation
ين�صح الطالب بال�سكن داخل اجلامعة �إن �أمكن فال�سكن اجلامعي يت�سم ب�صفة عامة برخ�ص
الإيجار مقارنة بال�سكن اخلارجي كما �أنه يعد بيئة جامعية تتوفر فيها جميع اخلدمات الطالبية
الالزمة لدرا�سته بالإ�ضافة �إىل �سهولة التنقل واملوا�صالت  .ومن املهم �أن يتقدم املبتعث الراغب
يف ال�سكن اجلامعي بطلب مبكر حلجز �سكن له ويف�ضل �أن يقوم بذلك قبل و�صوله للواليات املتحدة
الأمريكية حتى ي�ضمن مكانا متقدما له �ضمن قائمة املتقدمني  .ومن املتعارف عليه �أن ح�صول
الطالب على ال�سكن اجلامعي يعتمد �أ�سا�سا على مبد�أ الأولوية يف تقدمي الطلب ف�إذا مل تتح له هذه
الفر�صة فعليه البحث عن �سكن �آخر يف منطقة بالقرب من اجلامعة يتي�رس فيها و�سائل املوا�صالت
واخلدمات الأخرى التي ت�ستلزمها معي�شته.
�أما بالن�سبة للطالب املتزوج والذي لديه �أطفال يرافقونه يف مقر الدرا�سة فعليه �أن يرتب نف�سه
على عدد الغرف التي تتنا�سب مع عدد �أفراد الأ�رسة وفقا ل�رشوط العقد والنظام املتبع الذي قد
يق�ضي يف �أغلب الأحوال بعدم اجلمع بني الأطفال ـ خا�صة بني اجلن�سني ـ يف حجرة واحدة ،كما �أن
عليه �أن يختار ال�سكن القريب من و�سائل املوا�صالت ومناطق الت�سوق واخلدمات واملدار�س العامة
فهذا ي�ضمن للطالب ا�ستقرارا �أف�ضل ملداومة درا�سته.
الإجراءات التعاقدية وعقد ال�سكن
بعد �أن يتم اختيار ال�سكن تبد�أ الإجراءات التعاقدية ال�ستئجاره وفيما يلي بع�ض النقاط التي يتعني
على الطالب الإملام بها يف العقد:
�أ ـ بيانات م�صادر الدخل Resources And Statement of Income

ت�شرتط معظم �رشكات الإ�سكان على امل�ست�أجر عند توقيع عقد الإيجار الإطالع على بيانات
الإعتمادات وم�صادر الدخل املالية وهناك مكاتب عديدة يطلق عليها مكاتب الإعتمادات املالية
 Credit Agenciesميكن من خاللها الإطالع على ال�سمعة املالية لل�شخ�ص واملبالغ املدين بها
لقيا�س مقدرته على ال�سداد يف املواعيد املتفق عليها .
وعلى امل�ست�أجر �أن يثبت ذلك يف الطلب املقدم منه لت�أجري ال�سكن و�أن يتحرى الدقة يف كتابة
املعلومات املتعلقة بها مثل:
• �أرقام ح�سابات البنوك اخلا�صة به و�أر�صدته احلالية
• �أرقام البطاقات الإئتمانية التي ي�ستخدمها

• دخله ال�سنوي من عمله املبا�رش وم�صادر دخله الأخرى .

وتقوم هذه ال�رشكات بالتحري والتحقق من �صدق املعلومات التي يتقدم بها امل�سـت�أجر قبل �إبداء
موافقتها له وتتم هذه العملية يف �أغلبها بالإت�صال الهاتفي بجهة العمل وببع�ض اجلهات الأخرى التي
يتوفر لديها معلومات عن امل�سـت�أجر 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 �أية معلومات يف هذا اخل�صو�ص التقدم
ب�شهادة ر�سمية من اجلهة التي يتقا�ضون منها الدخل لإثبات الدخل ال�سنوي الذي يح�صلون عليه،
وبالن�سبة للمبتعث فيمكنه احل�صول على هذه ال�شهادة من �إدارة ال�ش�ؤون املالية بامللحقية �إذا ما طلب
منه ذلك.
ويرتتب على جدية املعلومات التي تقدم بها الراغب يف ال�سكن املوافقة �أو عدم املوافقة على
ت�أجري ال�سكن له ،وعلى امل�ست�أجر عدم املبالغة �أو �إعطاء بيانات غري �صحيحة عن قدراته املالية
و�أن يكون مت�أكدا من قدرته على �سداد الإيجار يف موعده فمن املعروف �أن ال�رشكات الأمريكية
ال تتهاون يف ا�ستخال�ص حقوقها من امل�ست�أجر وهي م�ستعدة ملقا�ضاته �إذا لزم الأمر ويتحمل الطالب
وحده م�سئولية الدخول يف نزاعات ق�ضائية تنتج عن �إخالله بالتزاماته التعاقدية جتاه الغري حتى لو
تخرج وعاد �إىل اململكة.
ب -مدة العقد Lease
ت�شرتط معظم �رشكات الإ�سكان على امل�ست�أجر توقيع عقد �إيجار ن�صف �سنوي �أو �سنوي �أو ملدة
�أطول وفقا لطبيعة الإتفاق الذي يربم بينهما ح�سب القوانني املعمول بها يف الوالية ،وهناك كثريون
يف�ضلون التعاقد ملدة تزيد عن العام �ضمانا لعدم �إرتفاع القيمة الإيجارية ال�شهرية يف كل عام وحتقيقا
ملبد�أ الإ�ستقرار الذي ي�سعى �إليه الطالب يف م�ستهل درا�سته.
وعلى الطالب �أن يلتزم باملدة املن�صو�ص عليها يف العقد ف�إذا �أخل بالتعاقد �أو اراد ترك ال�سكن
قبل املوعد املتفق عليه ،تطبق عليه البنود الواردة بالعقد.
وقد ي�ستمر ال�ساكن بعد �إنتهاء مدة العقد يف �سكنه مامل ين�ص العقد �أو ي�شعره املالك �أو اجلهة
العقارية التي تنوب عنه بعك�س ذلك ويعترب �إ�ستمراره على هذه احلالة مبثابة جتديد تلقائي دون �أن
يلتزم مبدة معينة ف�إذا رغب �أن يرتك ال�سكن يف وقت ما عليه �إ�شعار املالك �أو من يوكل عنه بعزمه
على ترك ال�سكن قبل املدة املحددة ب�شهر واحد على الأقل ،و�إال حتمل امل�س�ؤولية لعدم �إ�شعار املالك
خالل املدة امل�سموحة له بها �أو �إلغائه للعقد قبل املدة املن�صو�ص عليها يف العقد.
ج -مبلغ الت�أمني (مقدم الإيجار) Security Deposit
يطلب املالك �أو ال�رشكة امل�ؤجرة عند التعاقد �أن يدفع امل�ست�أجر مبلغا للت�أمني �أو ما ي�سمى مقدم
الإيجار ويرتاوح هذا املبلغ يف الغالب ما بني ن�صف �إيجار �شهر �إىل �إيجار �شهرين �أو كما هو
من�صو�ص عليه يف العقد وال�سبب املتعارف عليه لهذا الت�أمني �أو املقدم �أنه مبثابة ت�أمني ل�صاحب
ال�سكن ل�ضمان حقه يف حالة ما �إذا �أخل ال�ساكن بن�صو�ص العقد �أو �أحدث �أ�رضارا لل�سكن امل�ؤجر .
د ـ الأيجـار Rent
تطلب معظم ال�رشكات العقارية ومكاتب الإ�سكان من امل�ست�أجر دفع القيمة االيجارية �شهريا
ومقدما ويف�ضل ال�سداد بال�شيك �أو بحوالة نقدية  Money Orderولي�س نقدا ،ويعترب هذا ال�شيك �أو
احلوالة م�ستند ًا لل�ساكن لإثبات ال�سداد ،وعندما ي�صدر ال�ساكن �شيكا بالقيمة االيجارية عليه �أن يت�أكد
من ر�صيده بالبنك حتى ال ي�صدر هذا ال�شيك بدون ر�صيد.
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واليحق لل�ساكن �أن يت�أخر عن موعد ال�سداد ب�أي حال ويعطى مهلة لل�سداد خالل الأيام الأوىل من
ال�شهر ح�سب ن�ص العقد  ..بعدها تفر�ض عليه غرامة الت�أخري وهى ن�سبة يتم حتديدها من القيمة
االيجارية ،ف�إذا مل يتم ال�سداد خاللها تفر�ض عليه غرامة ت�صاعدية على ح�سب عدد الأيام التي
ت�أخر فيها عن ال�سداد ثم تبد�أ بعد ذلك �إجراءات �إنذاره ب�إخالء ال�سكن وحتمله للم�س�ؤولية القانونية
وفق ما ين�ص عليه العقد �أو ما جاء فيه ومل يلتزم به.
مما �سبق يت�ضح �رضورة قراءة وفهم حمتويات العقد قبل التوقيع عليه حتى ال يلتزم امل�ست�أجر
بن�صو�ص مل يقر�أها �أو مل يفهمها ثم يتبني فيما بعد �أنها فوق قدرته واحتماله  .لذلك ين�صح الطالب
قبل التوقيع على العقد �أو �أي م�ستند قانوين ا�ست�شارة �أهل اخلربة والثقة ممن لديهم دراية مبثل
هذه الأمور �أو مروا بتجارب يف هذا ال�ش�أن فالتوقيع على مثل هذه العقود بدون معرفة ال يعفي
�صاحبها من امل�س�ؤولية الكاملة �إذا و�صل الأمر �إىل نزاع قانوين.
هـ -تغيري ال�سكن Change of Address
على الطالب الذي يقرر االنتقال من �سكن �إىل �آخر �أن يراعي ال�رشوط املكتوبة يف العقد وان
ال يقدم على ذلك �إال بعد انتهاء املهلة املحددة له يف هذا ال�سكن �أو لل�رضورة الق�صوى �إذا ا�ضطر �إىل
ذلك ويف كل الأحوال ف�إن �إنتقال الطالب من �سكن �إىل لآخر يفر�ض عليه �إتخاذ بع�ض الإجراءات
املهمة التي يتعني عليه اتخاذها وهي على النحو التايل :
• �إبالغ املالك القدمي �أو من يقوم عنه ب�إنهاء عقد الإيجار قبل موعد ترك ال�سكن مبدة كافية
ال تقل عن �شهر كحد �أدنى فرتك ال�سكن دون �إبالغ املالك و�إن �إنتهت مدة العقد تلزمه
ب�سداد القيمة االيجارية ال�شهرية لهذا ال�سكن فالعقد غالب ًا قد ين�ص على مدة حمددة ال يجوز
فيها للم�ست�أجر ترك ال�سكن ما مل يقم �أحدهما ب�إبالغ الآخر بانتهاء العقد .
• ملء بطاقة املعلومات يف مكتب الربيد التابع له �سكنه القدمي لإعالمهم بتغيري العنوان وهذه
البطاقة تت�ضمن عنوان ال�سكن القدمي وعنوان ال�سكن الذي �سينتقل �إليه الطالب وعدم اتخاذه
هذا الإجراء يرتتب عليه فقدان الربيد اخلا�ص به وقد تكون له �أهمية �إذا كان مت�ضمن ًا �أوراق ًا
مالية �أو م�ستندات هامة .
• �إبالغ امللحقية الثقافية بتغري ال�سكن حيث يرتتب على عدم الإبالغ فقدان االت�صال بالطالب
وقد يعر�ضه ذلك �إىل �إيقاف م�ستحقاته .
• �إبالغ الإدارة املخت�صة بالهجرة واجلن�سية يف اجلامعة التي يدر�س بها الطالب �أو ب�أقرب
مكتب يتبع له �سكن الطالب بتغيري العنوان حيث ان القواعد املعمول بها يف مكاتب الهجرة
واجلن�سية تلزم الطالب �أو الأجنبي ب�صفة عامة ب�رضورة �إبالغهم بتغيري حمل ال�سكن حيث
�إن فقدان االت�صال به ي�ضعه حتت امل�ساءلة ورمبا ي�ؤدي �إىل �إلغاء �إقامته وترحيله .
2ـ املوا�صالت Transportaion
على الطالب عند �إختيار ال�سكن �أن ي�ضع يف �إعتباره �أمورا عدة من بينها :قرب ال�سكن من
اجلامعة �أو املعهد الذي يدر�س فيه ،ومن مراكز اخلدمات التي ت�سهل له تلبية مطالبه و�إحتياجاته
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اليومية من غذاء وم�أكل ،ومن و�سائل املوا�صالت التي ت�سهل له الإنتقال من مكان �إىل مكان يف
كافة �أجواء الطق�س وتقلباته التي حتدث كثريا يف هذه البالد  ..وتعد و�سائل املوا�صالت العامة من
�أهم العنا�رص التي يجب �أن ت�ؤخذ يف الإعتبار عند �إختيار ال�سكن �إال �أن هذه الو�سائل قد التكون كافية
لتلبية �إحتىاجات الطالب خا�صة �إذا كان للطالب �أ�رسة ترافقه وقد يتعني عليه يف هذه احلالة متلك
�سيارة توفر له �سبل الإنتقال ب�سهولة وي�رس.
ويرتبط متلك ال�سيارة �أو قيادتها ب�رشوط �أ�سا�سية البد للطالب �أن يلتزم بها وهي:
�أ ـ رخ�صة قيادة �سارية املفعول Driver’s License

البد لل�سائق �أن يكون حامال لرخ�صة قيادة �سارية املفعول وعلى الطالب �أن ال يكتفي بالرخ�صة
الدولية بل �أن عليه �أن ي�سعى للح�صول على الرخ�صة الأمريكية من الوالية التي �سيقيم فيها مبجرد
و�صوله �إتباعا للنظام املروري ال�سائد وتفاديا لقيمة الت�أمني العالية التي تفر�ض على �أ�صحاب
الرخ�ص الدولية مقارنة مبن ي�ؤمن عليه مبوجب الرخ�صة الأمريكية املحلية ،وعليه يف هذه احلالة
�أن يتقدم للح�صول على هذه الرخ�صة من �إدارة املرور الواقعة يف حمل �إقامته ،فمن ي�ضبط وهو
يقود �سيارة بدون رخ�صة �أمريكية �سارية املفعول يعد خمالفا للقواعد واللوائح املرورية املنبثقة من
القانون وقد ي�ؤدي ذلك �إىل حرمانه من احل�صول على رخ�صة قيادة ملدة طويلة ورمبا يتعر�ض
بالإ�ضافة �إىل احلرمان من قيادة ال�سيارات �إىل عقوبتي الغرامة وال�سجن.
وتعـــــد رخ�صة القيادة ،ف�ضال عن كونها ت�رصيحا ر�سميا لقيادة ال�سيارات ،بطاقة تعريف
�شخ�صية ت�ستخدم يف الكثري من املعامالت اليومية بني الأفراد وبينهم وبني امل�ؤ�س�سات وال�رشكات
التي يتعاملون معها وخا�صة فيما يتعلق باملعامالت املالية ويتم احل�صول على هذه الرخ�صة بعد �إجتياز
�إختبارين �أحدهما نظري يتعلق باملعلومات اخلا�صة بقواعد ال�سري والإر�شادات املرورية املتعلقة
بها والآخر عملي عن قيادة ال�سيارة وكيفية ال�سري بها ،وعلى الطالب الذي يرغب يف احل�صول
على رخ�صة القيادة مراجعة املعلومات الواردة يف كتيب الإر�شادات الذي يت�ضمن كافة املعلومات
والأ�سئلة و�أجوبتها التي يعتمد عليها يف الإمتحان النظري ،وميكن احل�صول على هذا الكتيب من
دائرة املرور( )Department of Motor Vehiclesاملعروفة اخت�صار ًا با�سم  DMVالواقعة
يف حمل �إقامته �أو يف الوالية التي يقيم فيها .
وتفر�ض حاليا الكثري من القيود على الأجانب الذين يرغبون يف احل�صول على هذه الرخ�صة،
حيث مت ربط احل�صول عليها با�ستخراج بطاقة ال�ضمان االجتماعي ،Social Security Card
�أو احل�صول من مكتب ال�ضمان االجتماعي على عدم ممانعة  Waiverليت�سنى للراغب احل�صول
على هذه الرخ�صة.
ب ـ الت�أمني على ال�سيارة Car Insurance
يعد الت�أمني على ال�سيارات يف الواليات املتحدة الأمريكية م�س�ألة �رضورية للغاية ،وال يجوز
قيادة ال�سيارة �إال �إذا كان م�ؤمنا عليها ويعد غري امل�ؤمن خمالفا لأنظمة ولوائح املرور �إذا قاد �سيارته،
ويتعر�ض للم�ساءلة القانونية ف�ضال عن امل�س�ؤولية املادية الباهظة �إذا تعر�ض حلادث ال قدر الله.
ونظام التعوي�ضات معمول به يف الواليات املتحدة الأمريكية وتكاليفه مرتفعه جد ًا وقد يطالب
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الإن�سان بدفع مبلغ كبيـــر من املال نظري �أي خلل �أحدثه يف �سيارة الغري �أو لأي �أذى ج�سماين �سببه
للآخرين ما مل يكن لديه ت�أمني على �سيارته ورخ�صة قيادة �سارية ،وتتوىل �رشكات الت�أمني دفع
هذه التعوي�ضات عن �سائر الأطراف طبقا للم�س�ؤولية الواقعة على كل منها والإتفاق املربم بينها
وبينهم ،هذا مع العلم ب�أن القوانني يف جميع الواليات تفر�ض على مالك ال�سيارة ت�أمني «الطرف
الثالث» �ضد احلوادث وعلى املبتعث مالحظة �أن امل�سئولية املدنية �أو اجلنائية املرتتبة على خمالفات
وحوادث املرور تقع على عاتق املبتعث وحده ومن ثم عليه �أن يتوخى احلذر حتى ال يقع حتت
طائلة امل�ساءلة القانونية.
ج ـ �إ�ستيفاء ال�سيارة ل�رشوط الفح�ص ومكان الإقامة
على الطالب الذي يرغب يف قيادة ال�سيارة �أن يجري الفحو�ص الدورية على ال�سيارة يف
موعدها و�أن ي�ستويف �إجراءات التجديد ال�سنوية التي ت�شرتطها دوائر املرور يف املقاطعة �أو املدينة
التي يتبعها حمل �إقامة ال�سائق ،والبد �أن يدرك الطالب �أن هذه الفحو�ص وهذه الإجراءات التي
تتم لل�سيارة يف كل عام �إمنا نبعت من حر�ص الأجهزة املرورية على الت�أكد من �صيانة ال�سيارة
و�سالمتها و�صالحيتها للقيادة حر�صا على �أرواح النا�س و�سالمتهم.
3ـ الطعام Food

�سيفقد املبتعث كثري ًا مما �ألفه من �أ�صناف الأطعمة التي �إعتاد على تناولها يف اململكة ولكن مبرور
الوقت ي�ستطيع �أن يعود نف�سه على تقبل املوجود ،وهناك العديد من الأطعمة الوافدة من كل بلدان
العامل يف هذا املجتمع املتعدد الثقافات التي ميكن تناولها بدون خوف �أو حذر ،والبد �أن ن�شري هنا
�إىل �أن �إت�ساع عدد اجلاليات العربية والإ�سالمية و�إنت�شارها يف معظم املواقع واملدن الأمريكية
و�إن�شائها للعديد من املحالت التجارية واملطاعم العربية قد وفر العديد من الأ�صناف و الأطعمة
العربية واللحوم املذبوحة وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية واملواد الغذائية التي �إعتاد عليها املغرتب العربي
يف بالده.
�أما فيما يتعلق بالأغذية والأطعمة الأخرى فتحر�ص اجلهات الغذائية وال�صحية امل�س�ؤولة يف
�أمريكا على الإلتزام بذكر حمتويات املنتج الغذائي واملواد املتكونة منه و �سعراته احلرارية ويجب
على الطالب �أن يحر�ص هو �أي�ضا على متابعة وقراءة هذه املحتويات( )Ingredientsلإختيار
املادة �أو املواد الغذائية التي ال تت�ضمن موادا حمرمة �أو م�شكوكا فيها كما �أن عليه �أن يتجنب املواد
التي تدخل فيها الدهون احليوانية ( ،)Animal Shorteningواجليالتني ( )Gelatinو�أن يقت�رص
على املواد النباتية واللحوم احلالل و�أن يحتاط من خلط اللحوم بع�ضها ببع�ض يف معظم املواد
الغذائية  .و�أهم ما يجب �أن يتنبه �إليه الطالب نوع اللحوم والدهون التي يتعني عليه احلذر من
تناولها و�أبرزها حلوم اخلنزير وم�شتقاته ومنها Ham، Bacon، Pork، Hog، Sausage :
 ،Swine & Pepperoniودهون اخلنزير  Lardالتي ت�ستخدم عادة يف كثري من �أنواع اخلبز
والب�سكويت واحللويات ،وعليه �أي�ضا �أن يتجنب امل�أكوالت وامل�رشوبات التي يدخل يف تكوينها املواد
امل�سكرة كالكحوليات وغريها.
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التعليـم يف الواليـات املتحـدة الأمريكيــة
ال ـ التعليم العـــام
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ التعليم العايل

التعليــــم يف USA
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الفصل الثاني

التعليم يف الواليات املتحدة الأمريكية
�أو ً
ال  :التعليم العام General Education
1ـ نظــام التعليم يف �أمريكا نظام» ال مركزي» فالقوانني التي حتكم هيكل وم�ضمون برامج
التعليم تتنوع بدرجة كبرية ما بني والية و�أخرى ،ومع ذلك تبدو هذه الربامج مت�شابهة ب�شكل
ملحوظ ب�سبب العوامل امل�شرتكة بني هذه الواليات كاحلاجات االجتماعية واالقت�صادية والتنقل
املتكرر للطالب واملعلمني من والية �إىل �أخرى ومن ثم ف�إن التجريب والتنوع يف كل والية ال يقف
دون ظهور �شكل عام للنظام التعليمي يف �أمريكا.
والتعليم العام �إجباري يف الواليات املتحدة الأمريكية وجماين يف كافة املدار�س احلكومية ويبد�أ
عادة من �سن ال�ساد�سة �أو ال�سابعة وحتى �سن ال�ساد�سة ع�رش و�إىل �أن ي�ستكمل الطالب درا�سة املرحلة
الثانوية التي تنتهي يف ال�صف الثاين ع�رش �أما بالن�سبة للمدار�س اخلا�صة في�سمح لها بالعمل وفق
تراخي�ص خا�صة وقواعد تتبع لإعتماد هذه املدار�س من قبل الوالية التابعة لها .
ويتـــم التدري�س يف معظم �صفوف الدرا�سة باللغة الإجنليزية� ،إال يف املدار�س التي يوجد فيها
كثافـة عالية من الطالب الذين ال تكون لغتهم الأوىل هي اللغة الإجنليزية ويف هذه احلالة يتم تدري�س
املناهج بلغة غري اللغة الإجنليزية مع تكثيف تدري�س اللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها �إىل �أن ي�صبح
الطالب م�ؤهال للدرا�سة يف الف�صول العادية التي تقوم بتدري�س مناهجها باللغة الإجنليزية.
2ـ تبد�أ ال�سنة الدرا�سية يف التعليم العام عادة يف �شهر �سبتمرب وت�ستمر حتى الأ�سبوع الأول
�أوالثاين من �شهر يونيو وي�ستمر اليوم الدرا�سي عادة من ال�ساعة (� )8:30صباحا حتى ال�ساعة
( )3:30بعد الظهر
3ـ يتكون التعليم العام يف امريكا من م�ستويني رئي�سيني هما :
ـ امل�ستـــــــوى االبتدائي
ـ امل�ستــــوى الثانـــــوي
امل�ستوى االبتدائــي Elementary
ترتاوح مدة الدرا�سة يف التعليم االبتدائي ب�أمريكا ما بني ( � ) 5إىل ( � ) 8سنوات بالن�سبة للتعليم
الأويل ي�سبقها عام واحد لف�صول احل�ضانة ومن عام �إىل عامني يف مرحلة ما قبل الدرا�سة .
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امل�ستوى الثانــــــوي Secondary
يبد�أ التعليم الثانـوي يف �أمريكا �إبتداء من ال�صف ال�سابع �أو ال�صف التا�سع اعتمادا» على ما �إذا
كان التعليم الإبتدائي يف النظام التعليمي ميتد حتى ال�صف ال�ساد�س �أو الثامن ويف نهاية ال�صف
العا�رش يقوم اغلب الطالب ب�إتخاذ قراراتهم حول الربنامج الذي ينوون الإلتحاق به وتتحدد هذه
الربامج فيما يلي :
ـ برنامج �أكادميي ي�سمح للطالب ب�إ�ستمرار درا�ســــــــته يف م�ستوى الكليــــــة
ـ برنامج تدريب مهني ي�ؤهل الطالب للعمــــل �أو التخ�ص�ص ملـــــــا بعد الثانوي
ـ برنامج عام يجمع بني عنا�صـــــر الربامج الأكادميية وبرامج التدريب املهني

ثانياً -التعليم العايل Higher Education
يق�صد بالتعليم العايل بالواليات املتحدة الأمريكية ،التعليم الأكادميي ملا بعد الدرا�سة
الثانوية،الذي تقوم به م�ؤ�س�سات تعليمية عامة متولها وت�رشف على �إدارتها وبراجمها ومناهجها
احلكومة الفيدرالية �أو حكومة الوالية �أو �إدارة املنطقة� ،أوم�ؤ�س�سات تعليمية خا�صة متولها وت�رشف
على �إدارتها و�سيا�ستها ومناهجها هيئات مهنية �أو دينية �أو جتارية �أو �أفراد  .وي�شرتط لقبول الطالب
يف هذه امل�ؤ�س�سات �إكماله ما يعادل اثني ع�رش عام ًا درا�سي ًا يف الدرا�سة العامة الإبتدائية واملتو�سطة
والثانوية ،واحل�صول على �شهادة �إكمال الدرا�سة الثانوية العامة بنجاح .وت�شمل هذه امل�ؤ�س�سات:
1ـ م�ؤ�س�سات التعليم العالــــــــي
1.1اجلامعات Universities

تقدم اجلامعات برامج للدرا�سة اجلامعية ت�ستغرق عادة �أربع �سنوات �أو �أكرثيح�صل
بعدها الطالب على درجة البكالوريو�س .كما تقدم براجم ًا �أخرى يف مرحلة الدرا�سات
العليا للح�صول على درجات علمية كاملاج�ستري والدكتوراه والتي ت�ستغرق عادة مابني
�سنتني و�أربع �سنوات �أو �أكرث.
كما توفر بع�ض اجلامعات براجم ًا للدرا�سات املتقدمة التي يلتحق بها الطالب ما بعد
مرحلة الدرا�سات العليا.

2.2الكليات واملعاهد الفنية اجلامعية Colleges And Institutes Of Technology

وهي كليات ومعاهد تقنية ذات نظام �أربع �سنوات ويف الغالب تكون كليات ومعاهد
متخ�ص�صة كما �أن بع�ضها مينح درجات الدرا�سات العليا.

3.3الكليات املتو�سطة وكليات املجتمع JUNIOR & COMMUNITY COLLEGES

مدة الدرا�سة يف « الكليات املتو�سطة وكليات املجتمع» �سنتان درا�سيتان مينح املتخرج
خاللها درجة « الدبلوم» التي تخوله الإ�ستمرار يف درا�سته اجلامعية واحل�صول على
درجة البكالوريو�س.
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2ـ الإعرتاف بامل�ؤ�س�سات التعليمية Accreditation Of The Educational Institutions

يتم الإعرتاف باجلامعات والكليات واملعاهد اجلامعية من قبل جهات متخ�ص�صة وال يعتمد على
كون امل�ؤ�س�سة التعليمية حكومية �أو خا�صة و�إمنا يعتمد على معايري كثرية منها:
• قوة الربامج الدرا�سية بهـــــــــــا
• نوعية �رشوط القبول للإلتحاق بها
• كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س ون�سبتهم �إىل عدد الطالب يف كل برنامج
• توفر الأجهزة والإمكانيات املادية للأبحاث
• مدى جناح خريجي امل�ؤ�س�سة التعليمية للح�صول على وظائف جمزية
علم ًا ب�أن الذي يقيم تلك املعايري ويحق له �أن مينح الإعرتاف باجلامعات هي اجلهات الإقليمية
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
كما �أن هناك جهات مهنية متخ�ص�صة �أخرى متنح الإعرتافات املهنية لأق�سام اجلامعات
وكلياتها.
3ـ الدرجات العلمية Academic Degrees
1 .1الدبلوم Associate Degree
متنح الكليات املتو�سطة احلكومية �أو الأهلية درجة «الدبلوم» بعد �أن يكمل الطالب مايعادل
�ستني وحدة درا�سية ت�ستغرق عادة مدة �سنتني ،وميكن للطالب بعد ذلك �أن يوا�صل درا�سته يف
جامعة �أو كلية ذات الأربع �سنوات للح�صول على درجة البكالوريو�س.
2.2البكالوريو�س Bachelors Degree
متنح اجلامعات �أو الكليات واملعاهد ذات نظام �أربع �سنوات درجة «البكالوريو�س»وهي �إما �أن
تكون يف جمال الآداب وت�سمى بكالوريو�س �آداب � .B.Aأو يف جمال العلوم وت�سمى بكالوريو�س
علوم .B.S
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ويتطلب الربنامج العام لدرجة البكالوريو�س عادة ما اليقل عن مائة وخم�سة وع�رشين وحدة
درا�سية �أو مايعادلها .ومن املعتاد �أن تكون ال�سنتان الأوليتان من برنامج البكالوريو�س لدرا�سة
مواد درا�سية م�شرتكة لتو�سيع مدارك الطالب �أثناء درا�سته اجلامعية� ،أما يف ال�سنتني الأخريتني
فريكز الطالب فيهما على جمال تخ�ص�صه.
3.3درجة املاج�ستري Masters Degree
هي الدرجة الأكادميية التي تتلو البكالوريو�س وي�شرتط للقبول يف برناجمها ح�صول الطالب
على تقدير اليقل عن جيد يف معدله العام يف درجة البكالوريو�س ،وبع�ض اجلامعات تطلب معدل
ثالث نقاط من �أربع ،وكذلك �إجتياز الطالب للإختبارات النموذجية اخلا�صة �أو �إحداها وفق ًا
لتخ�ص�صه .وهذه الإختبارات هي:
)• GRE (Graduate Record Examination
)• GMAT (Graduate Management Admission Test
)• LSAT (Law School Aptitude Test
وتختلف متطلبات احل�صول لهذه الدرجة بني جامعة و�أخرى ح�سب التخ�ص�ص ويبلغ عدد
الوحدات املطلوبة للتخرج لدرجة املاج�ستري حوايل �ستة وثالثني وحدة()Semester Hours 36
وميكن عادة احل�صول على درجة املاج�ستري يف الآداب (� )M.Aأو العلوم ( )M.Sيف مدة
�أق�صاها �سنتان.
4 .4درجة الدكتوراه Doctoral Degree
يتطلب احل�صول على درجة الدكتوراه� ،أن ينهى الطالب املواد الدرا�سية املقررة بالإ�ضافة
للبحث العلمي والأطروحة ( )Dissertationوهذه املتطلبات تختلف ب�إختالف اجلامعة والتخ�ص�ص
�إال �أن هناك �أمور ًا تطلب عادة من معظم اجلامعات مثل:
الإملام بلغة �أجنبية كالفرن�سية �أو الأملانية �أو الالتينية (بع�ض اجلامعات الأمريكية تقبل اللغة
العربية).
�إجتياز الإمتحان ال�شامل ( )Comprehensive Examinationبق�سميه ال�شفهي والتحريري،
ويتم بناء على نتيجته تر�شيحه للبدء يف كتابة الأطروحة.
يقدم الطالب مقرتح الأطروحة ويناق�شه ويدافع عنه �أمام جلنة الأطروحة كتابة الأطروحة
اعتماد ًا على البحث العلمي والإ�ستق�صاء ،والكفاءة واملقدرة العلمية للطالب .واليقبل م�رشوع
الأطروحة من قبل اجلامعة �إال �إذا كان حمتوي ًا على ابتكار جديد �أو �إ�ضافة علمية ذات قيمة يف
جمال التخ�ص�ص بالن�سبة لدرجة الدكتوراه وبعد الفراغ من كتابة الأطروحة يقوم الطالب بالدفاع
عن �أطروحته �أمام جلنة خا�صة من الأ�ساتذه لإختباره ومناق�شته حول ما ورد يف �أطروحته من
نظريات �أو �آراء �أو نتائج هامة و�سندها وطريقة تو�صله �إليها .
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متنح درجة دكتوراه الفل�سفة ( )PhDيف التخ�ص�صات التي تتطلب البحث ()Research
والإ�ستق�صاء العلمي ،ومتنح يف عدد من العلوم والتخ�ص�صات .وهناك عدد من الدرجات العلمية
العليا املماثلة لدرجة دكتوراه الفل�سفة ،وتعادلها ومنها ما يلي:
	•دكتوراه يف العلوم D.SC.
	•دكتوراه يف الفنون D.A.
	•دكتوراه يف التعليم ED.D
	•دكتوراه يف القانون JSD,SJD
كما متنح الكليات املهنية واملتخ�ص�صة مثل الطب وطب الأ�سنان والقانون وغريها الدرجة املهنية
الأوىل يف املجال والتي تعترب درجة عليا وت�سمى الدكتوراه ولكنها التعادل  PH.Dومنها مايلي:
	•دكتوراة الق�ضاء J.D
	•دكتوراة الطب MD
	•دكتوراة طب الأ�سنان DMD
	•دكتوراة ال�صيدلة Pharmacy D
4ـ نظام الف�صول الدرا�سية Academic Terms
تتبع امل�ؤ�س�سات التعليمية الأمريكية العليا نظام الف�صول الدرا�سية يف تنظيم �أوقات الدرا�سة
ومواعيدها ولي�س نظام ال�سنوات .وهذا النظام يتيح مرونة متكن الطالب من �إختيار املواد التي
يرغب يف درا�ستها خالل املدة �أو املرحلة التي يراها منا�سبة ،وكذلك اختيار عدد ال�ساعات التي
ميكنه درا�ستها يف الف�صل الدرا�سي الواحد .ويعترب هذا النظام مالئم ًا للطالب املتفرغ للدرا�سة،
حيث ميكنه من �إنهاء درا�سته والتخرج خالل فرتة ق�صرية �إذا جد واجتهد.
وهناك ثالث طرق تتبع عادة يف �إحت�ساب مدد الف�صول الدرا�سية لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية
الأمريكية وهي :
1 .1النظام الن�صفي Semester

تتكون ال�سنة الدرا�سية من ف�صلني درا�سيني رئي�سيني مدة الواحد منها ثمانية ع�رش �أ�سبوع ًا
بالإ�ضافة �إىل ف�صل �صيفي مدته اثنى ع�رش �أ�سبوع ًا (تق�سم �أحيان ًا فرتة ال�صيف يف بع�ض
اجلامعات الأمريكية �إىل فرتتني مدة كل فرتة من �ستة �إىل ثمانية �أ�سابيع ) ويبد�أ العام
الدرا�سي بف�صل اخلريف وينتهي ب�شهر دي�سمرب ويتلوه ف�صل الربيع ،الذي ينتهي عادة يف
�شهر مايو �أو يونيو  .وتبد�أ بعد ذلك الدورة ال�صيفية التي تنتهي مع نهاية �شهر �أغ�سط�س.
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2.2نظام الف�صل الثلثي Trimester
تتكون ال�سنة الدرا�سيه مبوجبه من ف�صلني درا�سيني رئي�سيني وترتاوح مدة الف�صل بني
�أربعة ع�رش وثمانية ع�رش �أ�سبوع ًا وبينهما ف�صل ق�صري وهو يبد�أ �أي�ض ًا بف�صل اخلريف يف
ال
�شهر �سبتمرب من كل �سنة ميالدية ويعد هذا النظام من �أقل نظم الف�صول الدرا�سية ا�ستعما ً
باجلامعات الأمريكية وهو مياثل نظام الف�صل الن�صفي من حيث عدد الوحدات الدرا�سية
التي ينبغي على الطالب �إكمالها خالل العام الدرا�سي ح�سب هذا النظام.
3.3النظام الربعي Quarter

تتكون ال�سنة الدرا�سية من ثالثة ف�صول درا�سية رئي�سية مدة كل منها اثنى ع�رش �أ�سبوع ًا
(�أي ربع ال�سنة ) بالإ�ضافة �إىل ف�صل �صيفي .وهذا النظام الربعي مياثل النظام الن�صفي
من حيث الإنت�شار �إال �أن فرتة الف�صل الدرا�سي الربعي �أق�رص والوحدات الدرا�سية املنجزة
طبق ًا لهذا النظام تعترب �أقل قيمة (�أقل من حيث عدد النقاط) من الوحدات الدرا�سية الن�صفية
(.)Semester

5ـ الوحدات الدرا�سية Academic Units
الوحدة الدرا�سية هي �ساعة واحدة يف الأ�سبوع يق�ضيها الطالب يف الإ�ستماع ملحا�رضة الأ�ستاذ
ال �إذا قيل �أن برنامج الدرا�سة يتطلب
�أو يف املخترب العلمي �أو يف مناق�شة مو�ضوع الدرا�سة ،فمث ً
�إكمال ثالث وحدات درا�سية يف مادة معينة ف�إن هذا يعني �رضورة ح�ضور الطالب حلجرة الدر�س
ثالث �ساعات كل �أ�سبوع ،طيلة مدة الف�صل الدرا�سي ف�إن جنح يف الإختبارات اخلا�صة بهذه املادة
واجنز كل متطلباتها الأخرى ،ف�إن ر�صيده الأكادميي يزداد مبقدار ثالث �ساعات �أو (وحدات)
و�إذا اجنز بنجاح متطلبات خم�س مواد درا�سية يف الف�صل الدرا�سي ف�سوف تر�صد له اجلامعة يف
�سجله الأكادميي خم�س ع�رشة وحدة �أو �ساعة درا�سية .
وتختلف عدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة للتخرج ح�سب م�ستوى الدرجة (املرحلة العلمية)
وح�سب التخ�ص�ص �أو مو�ضوع الدرا�سة .وح�سب النظام الف�صلي الذي تتبعه اجلامعة.
وقد جرت العادة �أن يحدد لكل طالب م�رشف درا�سي ي�ساعده على اختيار املواد املزمع اجنازها
لكل ف�صل درا�سي .ويتم ذلك طبق ًا لتخ�ص�صه ونوعية املواد الإلزامية واملواد الإختيارية املطلوبه
منه لإنهاء درجته.
6ـ نظام تقييم الأداء الدرا�سي Grading System
الطريقة املتبعة لتقييم الأداء الدرا�سي للطالب يف غالبية امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا الأمريكية هي
طريقة ا�ستخدام احلروف الأبجدية « ”Letter Gradeوكما هو مو�ضع باجلدول .
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التقدير ملرحلة
الدرا�سات العليا

النقاط النوعية

التقدير ملرحلة
البكالوريو�س

النقاط النوعية

ممتاز A

4

ممتاز A

4

جيد B

3

جيد جد ًا B

3

مقبول C

2

جيـــد C

2

را�سب D

�صفر

مقبول D

1

را�سب F

�صفر

وت�شرتط معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية للإ�ستمرار يف درا�سة الطالب ح�صوله على معدل ()C
يف مرحلة البكالوريو�س وعلى معدل ( )Bيف مرحلة الدرا�سات العليا .و�إذا انخف�ض املعدل عن
هذين التقديرين ف�إن الطالب ينذر ب�رضورة حت�سني و�ضعه الدرا�سي ومينح فرتة �إختبارية لإثبات
جدارته ت�سمى (  )Probationواذا انق�ضت الفرتة دون ان يرفع معدله العام (  )GPAفيوقف
عن الدرا�سة يف اجلامعة ملدة حمددة ،وي�ؤدي عدم ت�صحيح و�ضعه الدرا�سي اىل طي قيده وي�صعب
بعد ذلك قبوله يف �أية جامعة �أخرى.
7ـ اخلدمات املكتبية Library Services
ال وخالل العطلة الأ�سبوعية،
تقدم اخلدمات املكتبية يف كل جامعة نهار ًا ول�ساعات مت�أخرة لي ً
وي�ستطيع الطالب �أن يق�ضي �ساعات التفرغ مابني احل�ص�ص الدرا�سية يف املكتبة لأداء واجباته
الدرا�سية وا�ستعمال خمتلف الكتب واملجالت يف داخل املكتبة �أو ا�ستعارة �أي من الكتب خلارجها
لفرتة حمددة ميكن جتديدها اذا ما رغب يف ذلك ،وعادة ما حتدد كل جامعة غرامة مالية عن كل
يوم ت�أخري عن املوعد املحدد.
وتوفر معظم املكتبات غرف ًا �أو �أماكن خا�صة لطالب الدرا�سات العليا ،وي�ستطيع الطالب
احل�صول على هذه الغرف جمان ًا عند احل�صول على موافقة م�رشفه الدرا�سي يف اجلامعة واقتناعه
بحاجة الطالب اليها وخا�صة وقت كتابة البحث ،كما توفر املكتبات املوظفني الذين يقدمون خدمات
للم�ساعدة يف العثور على �أي كتاب او مقال من�شور ويف تب�سيط الطريقة للح�صول عليها ،وذلك
عن طريق البحث يف الفهار�س املعدة لهذا الغر�ض .ف�إذا كان املطلوب هو احل�صول على كتـــاب
�أو مقـــال يف مو�ضـــــوع معــــني يتم البحث يف فهـــر�س املوا�ضيــــع ( � ،)Subject Indexأما
�إذا كان الغر�ض هو احل�صول على كتاب مل�ؤلف معني فيتم البحث يف فهر�س امل�ؤلفني (Author
 )Indexهذا بالإ�ضافة اىل ماتوفره املكتبة من امكانيات اخرى كالبحــــــــث عن مقال من�شور
يف جملة ()Journalعلمية �أو مهنية� .أو يف التعريف و�رشح كيفية ا�ستخدام نظام امليكروفيلم
( )Microfilmللح�صول على املعلومات املطلوبة او غري ذلك .كما �أن معظم املكتبات اجلامعية
تهييء للطالب اجلامعي احل�صول على معلومات كثرية من م�صادرها الإلكرتونية عرب �شبكة
الإنرتنت (.)Internet
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8ـ برامج التهيئة للطالب اجلدد (يف اجلامعات الأمريكية) Orientation Programs
هي برامج �إعالمية وحما�رضات وخدمات يتم �إعدادها للطالب عند التحاقه باجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة
التعليمية الأمريكية (�أو عند تخرجه منها) لتخفف من م�شاكل الت�أقلم الأكادميي والإجتماعي والنف�سي
التي يواجهها �أثناء الدرا�سة كما تتيح له قدر ًا من املعرفة بالإجراءات الواجب �إتباعها يف كافة �ش�ؤون
درا�سته فيها .ويتم �إعداد هذه الربامج لكل الطالب وبغ�ض النظر عن جن�سياتهم وتتوقف املدة
املخ�ص�صة لهذه الربامج على كثافة الطالب املقبولني – امل�ستجدين -باجلامعة وعلى حجم امل�ؤ�س�سة
التعليمية التي قبلتهم ففي اجلامعات الكبرية التي ت�ضم ع�رشات الآالف من الطلبة بينهم مئات من
ال �أما يف الكليات واملعاهد ال�صغرية التي
الطلبة الأجانب ،ي�ستمر الربنامج التوجيهي �أ�سبوع ًا كام ً
ت�ضم عدة مئات من الطلبة عامة وعدد �ضئيل من الطلبة الأجانب فقد التزيد مدة الربنامج عن عدة
�ساعات تقت�رص على بع�ض املحا�رضات واملعلومات ال�شفهية عن �أنظمة املعهد واحتىاجات الطالب
بالإ�ضافة �إىل القيام ببع�ض اجلوالت امليدانية يف �أروقة املعهد ومكاتبه التي يهم الطالب التعرف
عليها .وتبد�أ هذه الربامج وفق ًا لنظام امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تبد�أ يف العادة يف �إعداد براجمها مابني
�أ�سبوع �إىل ع�رشة �أيام قبيل بداية الف�صل الدرا�سي.
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متطلبات الدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية

ال ـ الإ�ستعداد لل�سفر
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ الو�صول اىل الواليات املتحدة االمريكية
◊ثالث ًا ـ الإت�صال بامللحقية الثقافية
◊رابع ًا ـ الإ�ستعداد للدرا�سة
◊خام�س ًا ـ ت�أ�شرية الدخول اىل الواليات املتحدة الأمريكية
◊�ساد�س ًا ـ الإعداد اللغــوي
◊�سابع ًا ـ التدريـــــــــــــــــب

متطلبات الدرا�ســــة

◊ثامن ًا ـ الو�صول اىل مقر الدرا�سة و�إجراءات فتح امللف يف امللحقية
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الفصل الثالث

متطلبــات
الدرا�ســــة يف الواليات املتحدة الأمريكية
�أو ً
ال  :الإ�ستعداد لل�سفر Pre - Departure
يتعني على الطالب قبل �أن يتوجه للدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أن يهيء نف�سه بتقبل
تغيريات كبرية يف جمرى حياته وم�ساراته العلمية ،ومن بني هذه الأمور ما يلي:
1ـ درا�سة اللغة يف الوطن
البد للطالب الذي ي�سعى للدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية �أن يكون جادا وم�ستعدا ملوا�صلة
درا�سة اللغة الإنكليزية ب�أحد املعاهد �أو امل�ؤ�س�سات التي تدر�سها باململكة  ..فالإملام باللغة قبل ال�سفر
والتعامل مع مفرداتها يوفر الكثري من املعاناة ويفتح الطريق للغة التفاهم والتخاطب مع املجتمع
اجلديد.
2ـ الأوراق وامل�ستندات التي يتعني عليه جتهيزها قبيل ال�سفر
يتعني على املبتعث �أو الطالب بوجه عام وهو ي�ستعد لل�سفر �أن يحر�ص �أن تكون معه امل�ستندات
والأوراق التالية و�أي خ�صو�صيات يراها �رضورية يف حوزته مثل:
• �صورة بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة.
• ن�سخة �أ�صلية �أو م�صدقة من �شهاداته الدرا�سية له وملرافقيه منذ املراحل الأوىل للدرا�سة
وحتى �آخر مرحلة.
• قرار �إبتعاثه �أو املوافقة على �إيفاده للدرا�سة باخلارج.
• خطاب القبول من اجلامعة ومنوذج  I-20ال�صادر من اجلامعة �أو معهد اللغة مبا يفيد
ال�سماح له باحل�صول على ت�أ�شرية الدخول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية للدرا�سة فيها
ويكون خمتوم ًا من قبل ال�سفارة الأمريكية بالريا�ض.
• على املوظف املبتعث الت�أكد من �إمتام �إجراءات ابتعاثه من قبل مرجعه ووزارة التعليم
العايل.
• اخلطة الدرا�سية (�إن وجدت).
• �شهادات امليالد له وملرافقيه مرتجمة باللغة الإجنليزية وم�صدقة.
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• �شهادات التطعيم له وملرافقيه مرتجمة باللغة الإجنليزية وم�صدقة.
•	�أي �أوراق �أو م�ستندات �أخرى يرى �رضورة الإحتفاظ بها معه �أثناء �إقامته مثل �إذن
�إجازة من العمل للزوج �أو الزوجة املرافقة �إذا كانت موظفة و�سرتافق زوجها �أثناء بعثته.
ويراعى يف هذه امل�ستندات �أو الوثائق� ،أن تكـون مرتجمة للإجنليزية ومعتمدة من اجلهة
ال�صادرة منها ،و�أن يتم الت�صديق عليها من قبـــــــل وزارة اخلارجية ب�إعتبارها اجلهة
التي متثل م�ؤ�س�سات وهيئات و�رشكات ووزارات اململكة يف اخلارج.
• على الزوج �أواملحرم املرافق �إح�ضار ما يثبت احلالة العملية له �إن كان طالب ًا �أو موظفاً،
وهذه يح�صل عليها عن طريق الأحوال املدنية (�صورة من احلا�سب الآيل).
مالحظة هامة جدا:
على الطالب الت�أكد من �أن البيانات واملعلومات ال�شخ�صية متطابقة متاما يف ترجمتها من
العربية �إىل الإجنليزية وبالعك�س حتى ال حتدث له م�شاكل مع ال�سلطات الأمريكية.
3ـ �إنهاء �إجراءات احل�صول على الت�أ�شرية
على الطالب االت�صال بال�سفارة الأمريكية �أو �إحدى قن�صلياتها باململكة الواقعة يف املنطقة القريبة
من حمل �إقامته للح�صول على ت�أ�شرية الدخول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية بغر�ض الدرا�سة،
وعليه يف هذه احلالة �أن يتقدم بامل�ستندات املطلوبة و�أهمها :قرار بدء الإبتعاث وخطاب القبول من
اجلامعة الأمريكية التي قبلته ومنوذج طلب الت�أ�شرية ( )I-20وجوازات �سفر �سارية املفعول،
ومبوجب هذه امل�ستندات يح�صل الطالب عادة على الت�أ�شرية.
ومبجرد ح�صول الطالب على ت�أ�شرية الدخول بغر�ض الدرا�سة ،ميكنه �أن يحدد موعد ال�سفر
له ولأ�رسته التي �سرتافقه يف مقر البعثة وفق اجلدول الزمني لدرا�سته ،علم ًا ب�أن نظام الهجرة
الأمريكية ال ي�سمح للمبتعث بال�سفر �إىل �أمريكا قبل يدء الدرا�سة ب�أكرث من �شهرين.

4ـ �صعوبات الإقامة والدرا�سة بت�أ�شرية دخول لي�ست بغر�ض الدرا�سة
ال يجوز للطالب القادم �إىل �أمريكا بغر�ض الدرا�سة الدخول �إىل الواليات املتحدة بت�أ�شرية خمالفة
للغر�ض من دخوله كت�أ�شرية الدخول من �أجل ال�سياحة (مثال) و�إال تعر�ض مل�شاكل عديدة هو يف غنى
عنها وقد تثري من حوله ال�شبهات وتعر�ضه للم�ساءلة القانونية من قبل �سلطات الهجرة الأمريكية مما
ت�ؤدي يف النهاية �إىل عودته دون �أن يحقق الغر�ض من قدومه ،وتن�ش�أ هذه ال�صعوبات مما يلي:
•	�أن اجلامعات الأمريكية ال تقبل الطالب الأجانب احلا�صلني على ت�أ�شرية دخول لي�ست من
�أجل الدرا�سة..
•	�أن تغيري هذه الت�أ�شرية بعد الو�صول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية يتطلب عودة الطالب
مرة �أخرى �إىل الوطن لإ�ست�صدار ت�أ�شرية دخول بغر�ض الدرا�سة� ،أو االت�صال مبكتب
الطلبة الأجانب يف اجلامعة التي يدر�س فيها ملعرفة مدى �إمكانية تغيري الت�أ�شرية عن طريقه
وفق ًا للنظام.
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ثاني ًا  :الو�صول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
1 .1قبل هبوط الطائرة يف مطار الو�صول ،يقدم للطالب �أو الراكب ب�صفة عامة منوذج ()I-94
لتعبئة بياناته ويتم الت�صديق على هذا النموذج من �إدارة الهجرة واجلوازات باملطار ،ويثبت
على �أحد �صفحات جواز �سفر الراكب وي�صدر لكل راكب من املرافقني منوذج خا�ص به
مهما كان عمر الراكب ،ويعد النموذج ( )I-94وثيقة تثبت تاريخ الدخول للواليات املتحدة
الأمريكية ،وفرتة الإقامة بها وي�سحب هذا النموذج من جواز ال�سفر يف حالة العودة �أو ال�سفر
خارج الواليات املتحدة الأمريكية.
2 .2على الطالب الت�أكد من �أن م�س�ؤول اجلوازات باملطار قد ختم هذا النموذج بتاريخ الدخول وقد
كتب عليه نوع الفيزا ومدة الإقامة ( )D/Sوهي  Duration of statusحال ا�ستالمه جواز
ال�سفر منه حيث �إذا كانت ناق�صة يقوم مبراجعته يف احلال ب�ش�أنها� .أما �إذا �أكت�شف فيما بعد �أن
هذه املعلومات مفقودة من منوذج  I-94فعليه مراجعة مكتب الطلبة الأجانب بجامعته على
الفور لت�سوية الأمر.
3 .3ينبغي على الطالب الت�أكد من �أن ظهر منوذج  I-94قد ختم من موظف مكتب خدمات اجلن�سية
والهجرة  BCISواملعروفة �سابقا» ب�إدارة الهجرة الأمريكية  INSواتباع جميع التعليمات
التي تعطى له من قبل م�سئول اجلوازات �أو مكتب الطالب الأجانب يف اجلامعة .
4 .4يحر�ص الطالب على النموذج  I-94وخا�صة �إذا كان مبتعثا على نفقة احلكومة لأن التعامل
املايل و�رصف املخ�ص�صات املالية من امللحقية يبد�أ من تاريخ و�صول املبتعث �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية املحدد يف هذا النموذج ،ما مل يكن املبتعث قد ح�رض للواليات املتحدة الأمريكية
قبل بدء الدرا�سة املعتمد من جهة الإبتعاث �أو التاريخ املحدد لبدء البعثة يف قرار الإبتعاث.
5 .5على الطالب يف الأيام الأوىل من الو�صول �أن يبذل املزيد من اجلهد لي�س فقط يف التعرف �أو
الإحتكاك باملجتمع اجلديد الذي �أتى �إليه و�إمنا �أي�ضا يف توطيد عالقته بامللحقية وي�ستح�سن �أن
يكون و�صوله �إىل وا�شنطن العا�صمة ملراجعة امللحقية وتزويد ق�سم الت�سجيل وامللفات بالأوراق
وامل�ستندات التي تطلب منه لفتح امللف ،وما �أن يكتمل امللف حتى تبد�أ �أحقيته ـ �إذا كان مبتعثا ـ
للمخ�ص�صات املالية وامل�رصوفات الدرا�سية وغريها.
مالحظة هامة جدا:
على كل طالب �سعودي حال و�صوله �إىل مقر البعثة �أن يحر�ص على ت�سجيل جواز �سفره لدى
�إحدى قن�صليات ال�سفارة ال�سعودية وميكنه القيام بت�سجيل جواز �سفره ومرافقيه عند و�صوله
�إىل مدينة وا�شنطن لإجراء فتح ملفه �أو الدخول على موقع ال�سفارة للإطالع على التعليمات
واخلطوات التي يجب اتباعها لغر�ض ت�سجيل جواز ال�سفر.

ثالث ًا ـ االت�صال بامللحقية الثقافية :
1ـ على املبتعث �أو الطالب الدار�س على ح�سابه اخلا�ص فور و�صوله ،االت�صال بامللحقية الثقافية
ال�سعودية يف وا�شنطن وعليه �أن يت�أكد من فروق التوقيت بني الوالية التي و�صل �إليها وبني العا�صمة
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وا�شنطن (دي �سي) ،وتتحدد مواعيد العمل الر�سمية يف امللحقية وفقا لتوقيت وا�شنطن العا�صمة ،من
التا�سعة �صباحا وحتى اخلام�سة م�ساءا ما عدا يف �شهر رم�ضان .ويرتتب على ذلك:
•	�إتخاذ �إجراءات فتح امللف.
• معرفة الرقم الطالبي الذي �سيتعامل به طوال فرتة درا�سته.
• التعرف على م�رشفه الدرا�سي بامللحقية.
• ت�سوية املخ�ص�صات املالية للمبتعثني ( فقط ) وبدء ال�رصف عليهم.
• احل�صول على ن�سخة من ال�ضمان املايل للمعهد �أو اجلامعة التي �سيلتحق بها.
•	�إ�ستالم بطاقة الطالب ال�صحية.
2ـ العطالت الر�سمية للملحقية Holidays
وعلى الطالب �أي�ضا �أن يكون على بينة بالأعياد والإجازات والعطالت للملحقية وهى تخ�ضع
غالبا للإجازات والعطالت املعمول بها يف اململكة وكذلك الإجازات اخلا�صة باحلكومة الفيدرالية
الأمريكية ،كما �أن عليه �أن ي�ضع يف �إعتباره عند حتديد موعد ال�سفر والو�صول �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية موعد هذه العطالت.
وفيما يلي بيان بالعطالت والإجازات الر�سمية للملحقية:
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

املوعــــــــد والتاريخ
نهاية دوام الأ�سبوع الأخري من �شهر رم�ضان �إىل نهاية الأ�سبوع التايل
نهاية دوام الأ�سبوع الأول من �شهر ذي احلجة اىل نهاية الأ�سبوع التايل
اليوم الوطنــي للمملكة الثالث والع�رشين من �شهر �سبتمرب
الأول من �شهر يناير /ر�أ�س ال�سنة امليالدية
الإثنني الثالث من �شهر يناير
الع�رشون من يناير  ..يحتفل به كل �أربع �سنوات يف يوم تن�صيب الرئي�س
الإثنني الثالث من �شهر فرباير  ..مولد الرئي�س جورج وا�شنطن
الإثنني الأخري من �شهر مايو
الرابع من �شهر يوليو
الإثنني الأول من �شهر �سبتمرب
الإثنني الثاين من �شهر �أكتوبر
احلادي ع�رش من �شهر نوفمرب
اخلمي�س الأخري من �شهر نوفمرب
اخلام�س والع�رشين من �شهر دي�سمرب
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ملحوظة:
حدد القانون الفيدرايل الأمريكي رقم  5U.S.C. 6103قائمة �أيام العطالت الر�سمية التي
تتعطل فيها �أجهزة احلكومة الفدرالية ،وحيث �أن �أيام العمل يف الواليات املتحدة الأمريكية هي من
الإثنني وحتى اجلمعة من كل �أ�سبوع ،فقد ر�أى القانون ترحيل �أيام العطالت الر�سمية التي ت�أتي يف
عطلة �آخر الأ�سبوع (يوما ال�سبت والأحد) �إىل يومي اجلمعة والإثنني على النحو التايل:
• �إذا �صادفت العطلة يوم الأحد ترحل العطلة �إىل اليوم التايل (الإثنني).
• �إذا �صادفت العطلة يوم ال�سبت ترحل العطلة �إىل اليوم ال�سابق (اجلمعة).
 .3الت�سجيل للدرا�سة :
على الطالب منذ اليوم الأول من و�صوله التوجه �إىل املعهد �أو اجلامعة وت�سجيل املواد الدرا�سية
التي �سيقوم بدرا�ستها ،كما �أن عليه �أن يراعي مواعيد الت�سجيل ،فعدم الإلتزام بهذه املواعيد ي�ضيع
على الطالب الفر�صة يف الت�سجيل يف الف�صل الدرا�سي الذي قدم فيه للدرا�سة ،كما �أن عليه مراعاة
الفرتة الزمنية امل�سموحة له حلذف و�إ�ضافة املواد التي يرى حذفها �أو �إ�ضافتها للمواد التي �سبق
ت�سجيلها ،فعدم مراعاته لتلك الفرتة امل�سموح بها ،يحمله تكاليف الدرا�سة لهذه املواد التي قام بحذفها
�أو �إ�ضافتها يف غري موعدها.
وعلى الطالب الإلتزام باحلد الأدنى لل�ساعات الدرا�سية املقررة له يف كل ف�صل درا�سي وخا�صة
�أن الإقامة بالواليات املتحدة لغر�ض الدرا�سة ت�شرتط هذا احلد الذي قد ي�ؤدي الإخالل به �إىل �إلغاء
�إقامته من قبل �إدارة الهجرة واجلن�سية الأمريكية وقد ي�ؤدي �إىل �إيقاف بعثته �أو �إلغائها �إذا كان
مبتعثا.
وحتث امللحقية الطالب اجلديد على ح�ضور دورات التهيئة والت�سجيل باجلامعة (Orientation
 )sessionلأهميتها يف تعريفه باجلامعة و�أق�سامها وما يجب عليه مراعاته خالل درا�سته فيها.

رابع ًا  :الإ�ستعداد للدرا�سة
القبول يف اجلامعات واملعاهد الأمريكية
1ـ �إجراءات القبول Admission
تتوىل �إدارة القبول بامللحقية مهمة ت�سهيل �إجراءات احل�صول على قبول باجلامعات الأمريكية
ملن مل ي�ستطع احل�صول على قبول بنف�سه من الطالب املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص.
�أ ـ ا�ستيفاء �رشوط القبول يف هذه امل�ؤ�س�سات
البد �أن يكون الطالب م�ؤهال درا�سيا لاللتحاق والقبول يف املرحلة املتقدم �إليها و�أن تفيد �شهاداته
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احلا�صل عليها �إجتيازه الختبارات نهاية املرحلة ال�سابقة وبامل�ستوى املطلوب ،كما ينبغي على الطالب
�أن يجتاز �إختبارات اللغة باملعدل الذي ت�شرتطه اجلامعة للقبول فيها و�إال فعليه �أن يلتحق مبعهد من
معاهد اللغة حتى يحقق املعدل املطلوب ،وتتوىل �إدارة القبول يف امللحقية الثقافية هذه املهمة �إذا
توفرت الإمكانيات لتحقيق ذلك ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امللحقية وهى ت�سعى للح�صول على قبول
لطالبها �إمنا ت�سعى لذلك وفق متطلبات و�رشوط اجلامعة لقبول الطالب فيها.
ب ـ اختيار امل�ؤ�س�سة التعليمية
و�ضعت وزارة التعليم العايل باململكة قائمة خا�صة للجامعات الأمريكية التي تو�صي الطالب
لاللتحاق بها وفق �أ�س�س تتم�شى مع مكانة اجلامعة وم�ستواها العلمي ومع ما و�ضعته جلنة معادلة
ال�شهادات اجلامعية بالوزارة ،كما حر�صت �أن تت�ضمن هذه القائمة �أكرب قدر من التخ�ص�صات
التي حتظى بالإعرتاف الأكادميي من م�ؤ�س�سات الإعرتاف الإقليمي واملهني امل�شهود لها وكذلك
اجلامعات التي ي�أتي تقييمها على قمة �أف�ضل اجلامعات الأمريكية وهى ت�شمل عددا من امل�ؤ�س�سات
التعليمية الأمريكية التي تقدم خمتلف التخ�ص�صات والدرجات العلمية التي تتنا�سب مع خطط
الإبتعاث و�إحتىاجات التنمية ،ويتم حتديث هذه القائمة وفق ما ي�ستجد من متغريات وهى موجودة
على موقع �شبكة الإنرتنت لوزارة التعليم العايل ،وعلى الطالب الت�أكد �أن اجلامعة مو�صى بها
قبل التقدم لاللتحاق بها،علم ًا ب�أن امللحقية الثقافية تتبع عملية التوازن يف قبول طلبتها يف اجلامعات
االمريكية وفق ًا للتخ�ص�صات الأكادميية وينبغي على الطالب قبل التقدمي للقبول التن�سيق مع امللحقية
يف هذا اخل�صو�ص .
وحتر�ص امللحقية الثقافية على �إلتزام جميع الطالب بهذه القائمة لأن اجلهة املخت�صة مبعادلة
ال�شهادات الدرا�سية بوزارة التعليم العايل باململكة تعتمد �أ�سا�سا على هذه القائمة ،كما ت�ساعد
الطالب الدار�س على ح�سابه اخلا�ص امللتحق بجامعة من اجلامعات التي وردت يف هذه القائمة على
الإن�ضمام للبعثة بعد �إ�ستيفاء �رشوط الإن�ضمام.
وعلى الطالب الراغبني يف احل�صول على قبول من �إحدى اجلامعات �أو معاهد اللغة توخي
احلر�ص يف �إختيار اجلامعة �أو املعهد الذي يقبل فيه ويف�ضل يف ذلك البعد عن اجلامعات الواقعة
يف املدن الكربى مثل :وا�شنطن دي �سي ـ بو�سطن ـ نيويورك ـ لو�س �أجنلو�س ـ نظرا لغالء املعي�شة
والأعباء املالية الباهظة التي تتطلبها الإقامة فيها وعليه اختيار اجلامعات التي تو�صي بها امللحقية
والتي تقع يف مدن �صغرية تخدم هذه اجلامعات وحتقق الإ�ستقرار املايل واملعي�شي للطالب و�أ�رسته
�أثناء فرتة درا�سته.
2ـ �أنواع القبول Types of Admission
يعتمد �إ�صدار قرار القبول يف اجلامعة على مدى �إ�ستيفاء الطالب ل�رشوط القبول و�إ�ستكمال
متطلباته ومن �أهم �أنواع القبول:
n

القبول غري امل�رشوطUnconditional Admission :
وتنطبق على الطالب الذين مت قبولهم نظاميا يف الدرجة العلمية التي تقدموا لها باجلامعة
بعد �إ�ستيفاء جميع ال�رشوط.
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n

القبول امل�رشوطConditional Admission :
وتنطبق على الطالب الذين مل يتمكنوا من �إ�ستيفاء �رشط (�أو �أكرث) من �رشوط القبول
مثل:
k
k

k

احل�صول على الدرجة املطلوبة يف �إختبارات اللغة.
احل�صول على الدرجة املطلوبة يف الإختبارات التخ�ص�صية والعامة يف مرحلة
الدرا�سات العليا ك�إختبارات ، GRE، GMAT :و .MCAT
القبول ب�رشط ح�صول الطالب على معدل جيد يف بع�ض املواد التي تعطى له يف
بداية الدرا�سة كمتطلبات �سابقة (� )Pre-requisitesأو درا�سة بع�ض املواد التي
تعترب نواق�ص ( ،)Deficiencyوعند ح�صوله على الدرجة املطلوبة يقبل يف الدرجة
العلمية املتقدم لها.

3ـ امل�ستندات والوثائق املطلوبة للقبول:
تطلب �إدارة القبول من الطالب الذي يرغب يف احل�صول على قبول من �أحدى اجلامعات املو�صى
بها امل�ستندات والوثائق التالية:
�أ ـ م�ستندات ووثائق احل�صول على قبول للدرا�سة اجلامعية
1.1خم�س �صور م�صدقة ومرتجمة من �شهادة الثانوية العامة و�شهادات ال�صف الثالث متو�سط
والأول ثانوي والثاين ثانوي �إذا �أمكن ذلك وكذلك ك�شف الدرجات على �أن ال يقل
جمموع الدرجات عن جيد جدا.
2.2خم�س �صور م�صدقة من ال�سجل االكادميي للطلبة الذين در�سوا يف الكلية �أو اجلامعات
لف�صل درا�سي �أو �أكرث .
3.3قرار الإبتعاث �أو خطاب من جهة الإبتعاث يو�ضح التخ�ص�ص املراد درا�سته بالن�سبة
للمبتعث� ،أو خطاب من الوزارة �أو امللحقية الثقافية ي�سمح للطالب بالدرا�سة على ح�سابه
اخلا�ص.
�4.4صورة من ال�صفحة الأوىل والثانية من جواز �سفر الطالب والزوجة والأوالد ( يف حالة
مرافقتهم له ).
5.5درجات �إختبار التوفل �( TOEFLإن وجدت) او �إختبارات اللغة الأخرى املعتمدة (�إن
وجدت) .
6.6درجات �إختبارات (�( )SAT I and SATإن وجدت).
�7.7إختبار القدرات � « General Assessment Testإن �أمكن ».
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8.8عنوان العمل وال�سكن و�أرقام الهاتف والفاك�س والربيد الإلكرتوين (. )E-Mail
9.9حتديد املوعد الذي �سيبد�أ فيه الدرا�سة،
�1010شهادة تطعيم �ضد الأمرا�ض معتمدة وم�صدقة ومرتجمة باللغة الإجنليزية تفيد ب�أن
الطالب قد ح�صل على التطعيمات التي ت�شرتط اجلامعة التطعيم بها قبل القبول.
ب ـ امل�ستندات والوثائق املطلوبة للح�صول على قبول للدرا�سات العليا
1 .1خم�س �صور مرتجمة وم�صدقة ل�شهادة البكالوريو�س وك�شف الدرجات (ال يقل معدله
الرتاكمي عن جيد جدا).
2 .2خم�س �صور م�صدقة ومرتجمة من �شهادة املاج�ستري وك�شف الدرجات �إذا كان القبول
للدكتوراه �أو لدرجة علمية عالية �أخرى.
3 .3ال�سرية الذاتية للطالب مت�ضمنة تاريخه العملي والعلمي والأبحاث وامل�ؤلفات واجلوائز
التي ح�صل عليها.
4 .4نبذة موجزة باللغة الإجنليزية ( )Statement of Purposeيو�ضح فيها الطالب
الغاية من درا�سته ويحدد فيها الدرجة العلمية والتخ�ص�ص الدقيق و�أ�سباب �إختياره لهذا
التخ�ص�ص وعالقة التخ�ص�ص بالعمل الذي ينوى �أن يقوم به بعد تخرجه.
5 .5درجات الإختبارات املهنية والعامة مثل:

• �إختبارات � GREأو �( GMATإن وجدت).
• �إختبارات  LSATلدرا�سة �شهادة  Juris Doctorيف القانون.
• �إختبار  MCATللطلبة
• �إختبارات  USMLE I and IIلطالب الطب ( للزمالة الطبية فقط )
• كذلك للإختبارات املطلوبة للتخ�ص�صات ال�صحية الأخرى مثل ال�صيدلة والطب
وغريهما .

• �إختبار  ECFMG Clinical Skills Assessmentالذي ال يقدم �إال يف والية
بن�سلفانيا ويجب على الطبيب احل�ضور �إليها لأداء الإختبار.
6 .6قرار الإبتعاث �أو خطاب من جهة الإبتعاث يو�ضح التخ�ص�ص املراد درا�سته �أو خطاب
من الوزارة �أو امللحقية الثقافية ي�سمح للطالب بالدرا�سة على ح�سابه اخلا�ص.
7 .7ر�سائل تو�صية باللغة الإجنليزية عدد ( )5-3من �أ�ساتذته الذين در�سوه وال تقبل
التو�صيات املت�شابهة.
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�8 .8صورة من ال�صفحة الأوىل والثانية من جواز �سفر الطالب وكذلك من جواز �سفر
الزوجة والأوالد ( يف حالة مرافقتهم له ).
9 .9درجات �إختبار التوفل (� )TOEFLأو اي �إختبارات لغة �أخرى معتمدة (�إن وجدت).
1010عنوان العمل وال�سكن و�أرقام الهواتف والفاك�سات والربيد الإلكرتوين � ( E- Mailإن
وجد ).
�1111شهادة تطعيم �ضد الأمرا�ض معتمدة وم�صدقة ومرتجمة باللغة الإجنليزية تفيد ب�أن الطالب
قد ح�صل على التطعيمات املطلوبة التي ت�شرتط اجلامعة التطعيم بها قبل القبول.
مالحظـــــــــــــة :
ويحق للمبتعث طلب تعوي�ضه عن ر�سوم طلبات احل�صول على القبول من اجلامعات االمريكية
على �أن يزود امللحقية بالتالــــــــــــــي:
�1 .1أن تكون اجلامعة �أو املعهد من اجلامعات �أو املعاهد املو�صى بها .
�2 .2أ�صل ال�شيك املعاد للمبتعث من البنك �أو �إي�صال ال�سداد ال�صادر من اجلامعة �أو بيان املدفوعات
الذي يو�ضح �سداد املبتعث لهذه الر�سوم بالبطاقة الإئتمانية (.)Credit Card

خام�س ًا  :ت�أ�شرية الدخول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
يعد منوذج ( )I-20مبثابة طلب موجه من اجلامعة �أو معهد اللغة الذي قبل فيه الطالب يف
الواليات املتحدة الأمريكية �إىل ال�سفارة الأمريكية �أو �أحد قن�صلياتها يف الدولة التي يقيم فيها ،وهو
مبثابة �إ�شعار من اجلامعة لل�سفارة �أو �أحد قن�صلياتها مبنح الطالب ت�أ�شرية دخول للواليات املتحدة
الأمريكية بغر�ض الدرا�سة ،ويعد هذا النموذج �شهادة ال ميكن بدونها احل�صول على ت�أ�شرية الدخول
وهذه ال�شهادة ال ت�صدر �إال �إذا ح�صل الطالب على قبول للدرا�سة يف اجلامعة �صاحبة الطلب.
 - 1اخلطوات التي يتعني على الطالب �إتباعها لإجناز هذه املهمة:
يقدم الطالب خطاب القبول ومنوذج ( )I-20من اجلامعة التي قبلته مع جواز �سفره لل�سفارة
الأمريكية �أو �إحدى قن�صلياتها يف اململكة للح�صول على ت�أ�شرية الدخول والإقامة بالواليات املتحدة
الأمريكية له وملرافقيه الذين ي�ستحقون الإقامة معه مبقر البعثة وفقا لالئحة الإبتعاث ( الزوجة
والأوالد �أو املحرم ).
وت�شرتط قوانني الإقامة النظامية بالواليات املتحدة الأمريكية وال�سفارة �أو القن�صلية الأمريكية
املمثلة لها باململكة ملنح هذه الت�أ�شرية �صالحية اجلواز ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر ،كما تقت�ضي من
الراغبني يف احل�صول على هذه الت�أ�شرية االلتزام بعدد ال�ساعات املطلوب درا�ستها يف كل ف�صل
درا�سي ( ت�سع �ساعات لكل ف�صل درا�سي لطالب الدرا�سات العليا ) Graduateواثنتي ع�رش �ساعة
لطالب الدرا�سة اجلامعية ( )Undergraduateكلها على النظام الف�صلي( ، )Semesterوعدم
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�إلتزام الطالب بتطبيق هذه القواعد يعر�ضه لإلغاء هذه الت�أ�شرية و�إعادته للوطن ورمبا يعر�ضه
للم�ساءلة القانونية �أمام اجلهات الأمريكية املخت�صة.
وبعد �أن يح�صل الطالب ومرافقوه على ت�أ�شرية الدخول للواليات املتحدة الأمريكية بغر�ض
الدرا�سة ،عليه �أن ي�سعى �إىل �إنهاء �إجراءات �سفره والو�صول يف الوقت املحدد للدرا�سة �أو قبل
ذلك بقليل حتى يتمكن من ترتيب حياته املعي�شية وال�سكنية قبل بدء الدرا�سة ،ويف حالة عدم متكنه
من احل�ضور �أو تعذر �سفره لأي �سبب من الأ�سباب فعليه خماطبة اجلامعة التي قبلته لت�أجيل قبوله
لف�صل �أو ف�صلني درا�سيني وفقا للظروف وعليه يف هذه احلالة �إعادة منوذج ( ) I-20الذي مل يعد
�ساري املفعول وطلب �إ�صدار منوذج جديد يت�ضمن املوعد الفعلي لبدء الدرا�سة بعد الت�أجيل ،وميكن
للطالب �إذا تعذر عليه الأمر االت�صال بامللحقية مل�ساعدته يف حتقيق ذلك مبا يتفق مع نظام اجلامعة
التي قبلته للدرا�سة بها.
 - 2مناذج دائرة الهجرة واجلن�سية Immigration Forms
ت�صدر �إدارة الهجرة واجلن�سية االمريكية مناذج متعددة ،ومن هذه النماذج التي تهم الطالب
ال�سعودي معرفتها جيد ّا ما يلي :
�أ -منوذج ()I-20

وي�صدر من �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية الأمريكية املخولة نظام ًا حق �إ�صداره ،ومبوجب هذا
النموذج متنح ال�سفارات �أو القن�صليات الأمريكية يف اخلارج الطالب ت�أ�شرية الدخول للواليات
املتحدة الأمريكية ،ويعد هذا النموذج طلب ًا للح�صول على ت�أ�شرية دخول لغر�ض الدرا�سة (F-1
 ،)Visaومتنح الزوجة �أو املحرم و�أبناء الطالب �إذا كانوا �سيقيمون معه يف مقر درا�سته ت�أ�شرية
دخول( ،)F-2 Visaوالبد لهذا النموذج �أن يكون دائما �ساري املفعول ،وعلى الطالب �أال يقدم
على احل�ضور �إىل �أمريكا بعد �إنتهاء �صالحيته حيث لن ت�سمح له �سلطات الهجرة واجلوازات يف
املطار الذي ي�صل �إليه بالدخول �إىل �أمريكا .ويراعى جتديد ال�صالحية من حني �إىل �آخر �إذا �أ�ضطر
الطالب �إىل ت�أجيل �سفره �أو بعثته لظروف ما ،وعليه يف هذه احلالة �إعادة النموذج القدمي للجامعة
الأمريكية املقرر الإلتحاق بها ،و�إبالغها لإ�ست�صدار منوذج جديد يت�ضمن الفرتة الزمنية ال�صاحلة
املتوقع له فيها بدء الدرا�سة ،علم ًا بان الأنظمة احلالية ال جتيز ملن يحمل ت�أ�شرية ( )F-2بالدرا�سة
اجلامعية ويلزم تغيريها �إىل ( )F-1يف هذه احلالة 0
وعلى الطالب �إذا رغب يف اخلـروج من الواليـات املتحدة الأمريكيـة والعودة �إليها لإ�ستكمال
درا�ستـه مراجعة مكتب �ش�ؤون الطالب الأجانب يف اجلامعة التي يدر�س فيها لإ�ستخراج منوذج
( )I-20جديد� ،أو احل�صول على توقيع باملوافقة على العودة خلف النموذج احلايل ي�ضمن له
الدخول مرة �أخرى لأمريكا ،وعلى الطالب �أن يرفق مع منوذج (� )I-20صورة من ال�ضمان
املايل الذي �أر�سله له م�رشفه الدرا�سي بامللحقية لت�سهيل �إجراءات ح�صوله على الت�أ�شرية.
ب -منوذج ()I-94
منوذج يقدم للطالب لتعبئة بياناته وهو يف الطائرة �أو يف طريقه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية،
ويقوم الطالب بتقدميه ملوظفي اجلوازات يف املطار عند الهبوط .ويل�صق هذا النموذج يف جواز
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ال�سفر ويظهر فيه تاريخ الو�صول �إىل الواليات املتحدة الأمريكية واملدة امل�سموحة له للإقامة فيها،
وعلى الطالب الت�أكد من ختم هذا النموذج بعالمة ( )D/Sالتي ت�شري �إىل نوعية �إقامته ب�إعتباره
مقيما بغر�ض الدرا�سة  ،Duration of Statusويف حالة عدم وجود هذا اخلتم ،عليه الإت�صال
مبكتب الطلبة الأجانب على الفور للت�أكد من �إ�ستيفائه كافة املتطلبات التي جتعل �إقامته قانونيةويعد
هذا النموذج م�ستندا ل�رصف م�ستحقات املبتعث وعائلته عند بدء ال�رصف عليهم �أو عودتهم من
الإجازة .وعليه فيجب تزويد امللحقية ب�صورة من هذا النموذج عنه وعن مرافقيه.
ج -منوذج ()I-53
يوجد هذا النموذج يف مكتب �شئون الطلبة الأجانب يف اجلامعة وي�ستعمل للأغرا�ض التالية:
• طلب جتديد الإقامة ح�سب ت�أ�شرية(. )F-1
• طلب ال�سماح للطالب باالنتقال من جامعة �إىل جامعة �أخرى.
دـ  -ت�أ�شرية ()F-1 Visa
هي ت�أ�شرية دخول للواليات املتحدة الأمريكية بغر�ض الدرا�سة وي�شرتط لإ�صدارها ما يلي:
• موافقة اجلامعة على قبول الطالب للدرا�سة بها يف الواليات املتحدة الأمريكية.
• �أن ت�صدر اجلامعة مبوجب ذلك منوذج (. )I-20
وعلى الطالب الإنتظام الكلي يف الدرا�سة باجلامعة التي قبل فيها وح�صل مبوجبها على هذه
الت�أ�شرية ،وتقوم وزارتا اخلارجية والأمن الداخلي يف �أمريكا مبراقبة ملفات الطالب الأجانب
�أثناء تواجدهم يف الواليات املتحدة الأمريكية للت�أكد من �إلتزامهم بال�رشوط املتعلقة بالإقامة ومنها
الإلتزام باحلد الأدنى من ال�ساعات املقررة لإنتظام الطالب الكامل يف الدرا�سة وفقا للمرحلة العلمية
التي يدر�س فيها ،وتتوقف �صالحية هذه الت�أ�شرية يف احلاالت التالية:
�أ ـ مغادرة الطالب الواليات املتحدة الأمريكية
ويف هذه احلالة يتعني عليه لت�أمني عودته للواليات املتحدة الأمريكية احل�صول على موافقة
مكتب خدمات الطالب الأجانب يف اجلامعة على ال�سفر ويتم ذلك كما يلي:
• احل�صول على ت�صديق جديد على منوذج (� )I-20إذا جتاوزت مدة �آخر ت�صديق للنموذج
�أربعة �أ�شهر.
• تعبئة �إ�ستمارة طلب امل�صادقة ( ، )I-53ولن يتم الت�صديق على طلب ال�سفر من قبل
اجلامعة �إذا كان هناك �أي التزامات على الطالب مبا يف ذلك االلتزامات املالية
ب ـ الإنتقال من جامعة �إىل جامعة �أخرى داخل الواليات املتحدة الأمريكية
ينبغي على الطالب يف هذه احلالة الت�أكد من �إمتام �إجراءات التحويل �إىل اجلامعة الأخرى قبل
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االنتقال وعدم �إمتام هذه الإجراءات تعني �أن �إقامة الطالب �أ�صبحت غري قانونية ويتم الت�أكد من
�إمتام هذه الإجراءات �إما باحل�صول على ختم �إدارة اجلوازات والهجرة �أو �إ�ستمارة الت�أكد من �إمتام
النقل التي ي�صدرها مكتب خدمات الطالب الأجانب يف اجلامعة التي مت الإنتقال �إليها.
ن�صائح عامة للطالب فيما يتعلق ب�إجراءات الإقامة واجلوازات
من ال�رضوري �أن يكون الطالب على �إت�صال باملخت�صني يف مكتب خدمات الطالب الأجانب
يف جامعته ،والتن�سيق امل�ستمر معهم فيما يتعلق بجميع الوثائق اخلا�صة بدائرة الهجرة ،كما �أن عليه
�إ�ستقاء معلوماته من اجلهات املعنية بهذا الأمر ،وخا�صة وزارتي اخلارجية والأمن الداخلي يف
�أمريكا ،ولدى كل منهما موقعا �إلكرتونيا خا�صا على �شبكات الإنرتنت وعنوانهما على التوايل:

	•وزارة الأمن الداخلي ـ خدمات الهجرة واجلن�سية الأمريكية www.uscis.gov
	•وزارة اخلارجية www.state.gov
وعلى الطالب توخيا للدقة مراعاة �أن ال�سيا�سات والنظم التي ت�صدرها هاتني الوزارتني يف هذا
اخل�صو�ص هي عر�ضة للتغيري ب�صورة م�ستمرة ح�سب الظروف وعليه حتديث معلوماته منهما �أوال
ب�أول ،كما �أن عليه م�س�ؤولية جتنب �إ�ستقاء معلوماته من امل�صادر غري الر�سمية كالأ�صدقاء و�أجهزة
الإعالم ،والإعتماد على نف�سه يف القيام مبا يلي:
1.1الت�أكد من �أن جميع الوثائق الر�سمية املهمة حمفوظة لديه يف مكان �آمن وخا�صة جواز
ال�سفر.
2.2الإلتزام مبوا�صفات ال�صور الفوتوغرافية(ال�شم�سية) التي تر�سل مع طلبات احل�صول على
ت�أ�شرية الدخول والإقامة بالواليات املتحدة الأمريكية وفقا لتعليمات وزارة اخلارجية
الأمريكية و�رشوطها التالية:
	•�أن تكون مقا�س  1 1/2 × 1 1/2بو�صة.
	•�أن تكون حديثة ال تتعدى �ستة �أ�شهر.
	•�أن تكون خلفية ال�صورة بي�ضاء وال تقبل وزارة اخلارجية ال�صور التي حتتوي
على خلفيات داكنة �أو ملونة وميكن قبول ال�صور باللونني الأبي�ض والأ�سود .
	•يجب جتنب �إنعكا�سات ال�ضوء على عني ال�شخ�ص الذي يلب�س نظارة ولن تقبل
ال�صور التي تظهر فيها مثل هذه الإنعكا�سات.
	•�أن يكون وجه ال�شخ�ص مواجها لعد�سة الكامريا ولي�س جانبيا.
	•�أن يحتل وجه ال�شخ�ص ن�سبة ترتاوح ما بني �أربعني �إىل خم�سني باملائة من م�ساحة
ال�صورة ولن تقبل م�ساحة الوجه التي تقل �أو تزيد كثريا عن هذه الن�سبة.
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3.3تر�سل الر�سائل والوثائق املهمة لدائرة الهجرة الأمريكية ،بالربيد امل�سجل مع االحتفاظ
بن�سخة عن كل ما ير�سل والإي�صال الربيدي الذي يثبت تاريخ الإر�سال.
4.4يجب ت�سجيل عنوان الإقامة لدي دائرة الهجرة الأمريكية يف �شهر يناير من كل عام على
النموذج رقم ( ،)I-53وميكن احل�صول عليه من مكاتب الربيد �أو من مكتب �ش�ؤون
الطلبة الأجانب باجلامعة.
5.5الت�أكد �أن �صالحية جواز ال�سفر ال تقل عن �ستة �أ�شهر بعد انتهاء مدة الإقامة املبينة على
منوذج (.)I-94
6.6يجب �إ�شعار مكتب �ش�ؤون الطلبة الأجانب باجلامعة يف احلاالت التالية:

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

	•�أي تغيري يف عنوان �سكن الطالب �أو رقم هاتفه �أو و�ضعه الدرا�سي� ،أو يف حالة
ت�سجيله ملقررات درا�سية تقل عن العبء الدرا�سي العادي املقرر من قبل �إدارة
اجلن�سية والهجرة.

	•�أي تغيري يف جواز ال�سفر.

7.7على الطالب �أن يحمل معه دائما ،بطاقة الهوية التي ت�صدرها له اجلامعة University
 ،Identification Cardوكذلك مفكرة يحتفظ فيها ب�أ�سماء و�أرقام الهواتف للأ�شخا�ص
الذين يتعني عليه الإت�صال بهم يف حالة الطوارئ ،ومن بينهم �إ�سم ورقم الهاتف لل�شخ�ص
�أو للأ�شخا�ص الأع�ضاء يف مكتب الطلبة الأجانب ،و�أرقام هواتف ال�سفارة وامللحقية
8.8على الطالب الت�أكد من مراجعة مكتب  UCCISاملوجود يف املدينة املقيم فيها يف الوقت
الذي يحدد له.
9.9على الطالب ت�صفح املوقع الإلكرتوين للملحقية ب�شكل م�ستمر لأية تعليمات م�ستجدة
()www.sacm.org

�ساد�س ًا  :الإعداد اللغوي LANGUAGE PREPARATION
 -1معاهد اللغة
يحتاج الطالب الذي ي�ستعد للدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �إجتياز �إختبارات اللغة
ال مهما للتفاهم
التي تعد �رشطا �أ�سا�سيا من �رشوط قبوله يف اجلامعة التي يود الدرا�سة فيها وعام ً
والتعامل يف املجتمع اجلديد الذي �سيعي�ش فيه ،من �أجل ذلك ينبغي على الطالب �أن يعد نف�سه �إعداد ًا
جيدا لهذا الأمر و�أن يبد�أ يف درا�سة اللغة وهو يف اململكة وال ينتظر �إىل حني و�صوله ملقر البعثة.
وتو�صي امللحقية الثقافية بالتحاق الطالب القادمني للح�صول على ال�شهادة اجلامعية �أو لإ�ستكمال
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درا�ستهم العليا ب�أحد اجلامعات الأمريكية باملعهد التابع للجامعة التي ينوي الطالب الدرا�سة فيها �أو
التي يكون لديه قبول �أكادميي فيها وذلك لعدد من الإعتبارات منها:
�1.1أن �إلتحاق الطالب باملعهد التابع للجامعة رمبا يعفيه من �رشط حتقيق درجة عالية يف
�إختبار التوفل والإكتفاء ب�إمتام برنامج اللغة الذي تقرر له.
�2.2أن معاهد اللغة التابعة للجامعة رمبا تكون �أقوى من غريها لكونها تخ�ضع لإ�رشاف اجلامعة
ومتابعتها ولديها الإمكانات املادية والب�رشية امل�ؤهلة لإدارة برنامج درا�سي قوي.
وتو�صي امللحقية �إن مل يكن للجامعة معهد خا�ص لدرا�سة اللغة �أن يلتحق الطالب ب�أقرب معهد
من املعاهد امل�ستقلة �أو اخلا�صة التي تتعامل معها ،ويوجد بامللحقية قائمة خا�صة بهذه املعاهد يف جمال
تدري�س اللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها يف �أمريكا وهذه القائمة تخ�ضع للمراجعة والتحديث كلما
لزم الأمر.
 -2ن�صائح عامة لطالب اللغة
تعتمد �إجادة اللغة الإجنليزية بالدرجة الأوىل على جهود الطالب نف�سه �أكرث مما تعتمد على معهـد
اللغة ،وعلى الطالب الذي يرغب يف الو�صول �إىل م�ستوى متقدم يف اللغة يف �أق�رص مدة ممكنة
وب�أقل قدر من املعاناة �أن ي�ستفيد من الن�صائح التالية:
1.1االنتظام واحل�ضور للدرا�سة باملعهد و�أداء كل الواجبات املطلوبة يف وقتها.
2.2التحدث بالإجنليزية يف كل الأوقات داخل الف�صل وخارجه دون خجل �أو تردد.
3.3املواظبة على قراءة ال�صحف واملجالت والكتب القيمة ومتابعة ما ت�صدره اجلامعة من
مطبوعات.
4.4الإحتفاظ مبفكرة �صغرية لت�سجيل الكلمات وامل�صطلحات اجلديدة الهامة التي متر بك يف
املمار�سة اليومية يف احلديث والقراءة ،والإبتعاد عن الرتجمة احلرفية للجملة من العربية
�إىل الإجنليزية واحلر�ص على �إ�ستخدام قامو�س �إجنليزي � /إجنليزي.
5.5التفاعل مع املجتمع الذي تعي�ش فيه وحاول قدر امل�ستطاع التخاطب مع النا�س واال�ستماع
لهم.
6.6الإ�ستماع �إىل الراديو وم�شاهدة التلفاز وخا�صة ن�رشات الأخبار والربامج الإخبارية
وا�ستعمال الهاتف يف احل�صول على املعلومات.
7.7عدم تغيري معهد اللغة �إال يف احلاالت ال�رضورية جدا حتى ال ي�ضطر الطالب �إىل تكرار
و�إعادة ما �سبق درا�سته.
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 -3مقايي�س درجة �إجادة اللغة الإجنليزية ب�أمريكا
ت�شرتط معظم اجلامعات الأمريكية حدا �أدنى لإجتياز اختبار اللغة ولكنها تتفاوت فيما بينها يف
حتديد هذا احلد الأدنى املقبول للغة فيها  .وهناك مقايي�س عديدة لقيا�س درجة �إجادة اللغة الإجنليزية
ب�أمريكا ومنها ما يلي:
اختبار التوفل (:)TOEFL
يعد اختبار التوفل االختبار الأ�شمل الذي تعتمد عليه معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية الأمريكية ويعني
اختبار الإجنليزية كلغة �أجنبية  ،Test of English as a Foreign Languageوقد يتاح للطالب
الإختيار بني طريقتني للإختبار �إما بالطريقة التقليدية ( بالإختبار على الورق) و�أما بطريقة
الإختبار باحلا�سب الآيل ،وعلى الطالب �أن يح�صل على معدل يرتاوح ما بني � 500إىل 600
نقطة كحد �أدنى من �إجمايل النقاط البالغ عددها  677نقطة ملن يتقدم للإختبار التقليدي �أو مابني
� 173إىل  250نقطة كحد �أدنى من �إجمايل النقاط البالغ عددها  300نقطة ملن يتقدم لهذا الإختبار
عن طريق احلا�سب الآيل� ،أو ما بني � 61إىل  120من اجمايل النقاط البالغ عددها  120عن طريق
االنرتنت.
واجلدول التايل يو�ضح النقاط التي يح�صل عليها الطالب املتقدم للإختبار التقليدي وما يقابلها
من النقاط التي يح�صل عليها الطالب ب�إ�ستخدام احلا�سب الآيل �أو االنرتنت وقد حذف من اجلدول
الدرجات املتدنية التي ال تقبلها اجلامعات:
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الطريقة التقليديـة

Computer Base
طريقة احلــا�سب

Internet Base

Paper Base
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

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

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

الطريقة الإلكرتونية

جدول مقارنة �إجمايل النقاط التي يح�صل عليها الطالب بالطريقة التقليدية
والنقاط املقابلة لها بالإختبار عن طريق احلا�سب الآيل �أو االنرتنت
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اختبار مت�شيجان (:)Michigan Test
يقوم ب�إعداد هذا الإختبار معهد اللغة التابع جلامعة مي�شيجان وتطالب معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية
الأمريكية احل�صول على  80نقطة يف هذا الإختبار كحد �أدنى.
ويعقد الإختباران يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف معهد الإدارة العامة وفروعه وبع�ض
اجلامعات ال�سعودية والقن�صليات الأمريكية املوجودة هناك ،وتعو�ض امللحقية الطالب املبتعثني يف
�أمريكا عن ر�سوم دخول هذين الإختبارين و غريهما من الإختبارات التخ�ص�صية التي يتطلبها
القبول يف بع�ض اجلامعات لطالب الدرا�سات العليا مثل  GRE :ـ GMATLSATـUSMLE I
و� ،USMLE Iرشيطة �إ�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة يف �إدارة ال�ش�ؤون املالية.
مالحظة:
يحق للمبتعث طلب تعوي�ضه عن ر�سوم امتحانات اللغة والقبول التي قدمها �أثناء فرتة بعثته على
�أن يزود امللحقية بالتايل:
�1.1صورة من نتيجة الإختبار.
�2.2إي�صال ال�سداد الأ�صلي �أو �أ�صل ال�شيك املعاد للمبتعث من البنك مبا يفيد ال�سداد �أو بيان
املدفوعات.

�سابع ًا :التدريب Training
يتم �إبتعاث املتدربني �إىل الواليات املتحدة الأمريكية بعد تن�سيق م�سبق بني جهة الإبتعاث
وم�ؤ�س�سات التدريب يف �أمريكا �إما مبا�رشة �أو عن طريق امللحقية الثقافية ال�سعودية يف وا�شنطن،
ويف هذه احلالة تتوىل امللحقية الثقافية مهمة التن�سيق و�إجراء الإت�صاالت الالزمة لإحلاق املر�شحني
يف برامج تدريبية تتنا�سب مع �إمكاناتهم العلمية وخربتهم العملية وطبيعة العمل الذي يقومون به،
وتعتمد امللحقية يف �إختيار هذه الربامج والدورات التدريبية على دليل �أعدته يت�ضمن �أ�سماء اجلامعات
والكليات وم�ؤ�س�سات التدريب الأمريكية التي تو�صي ب�إحلاق املتدربني فيها.
وتعترب اللجنة العليا للإبتعاث والتدريب بديوان اخلدمة املدنية هي اجلهة امل�س�ؤولة يف الدولة عن
�ش�ؤون تدريب املوظف احلكومي وتخت�ص فيما يتعلق بالإبتعاث للتدريب مبا يلي:
�أ ـ قبول �أو رف�ض طلبات الإبتعاث للتدريب يف اخلارج مهما كانت مدة التدريب.
ب ـ حتديد مدة التدريب للموظف املبتعث يف اخلارج.
ج ـ البت يف قبول جميع منح التدريب املحالة �إليها من اجلهات احلكومية التي تلقتها من
جهات �أجنبية.
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�رشوط �إبتعاث املوظفني للتدريب يف اخلارج
تتطلب جهات الإبتعاث احلكومية من املبتعث للتدريب يف اخلارج �إ�ستيفاء ال�رشوط التالية:
�1.1أن يكون قد �أم�ضى يف اخلدمة احلكومية مدة ال تقل عن �سنة �إال �إذا كانت هناك مربرات
كافية حلاالت ترى اللجنة العليا لإبتعاث وتدريب املوظفني �إ�ستثناءها من هذا ال�رشط.

�2.2أن تنطبق عليه �رشوط الدورة التدريبية املر�شح لها.

�3.3أن يكون لديه �إملام باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة متكنه من الإ�ستفادة منها خالل املدة
املحددة لها.
�4.4أن تكون للدورة عالقة مبا�رشة بالعمل الذي يقوم به.
5.5ح�صول املوظف على قبول من جهة التدريب.
احلاالت التي ال يجوز فيها الإبتعاث للتدريب
1 .1عدم �إنطباق �رشوط �إبتعاث املوظفني للتدريب

�2 .2إذا كانت الربامج �أو الدورات املر�شح لها املوظف للتدريب يف اخلارج يوجد ما مياثلها �أو
ميكن تقدميها بالداخل �إال يف احلاالت التي ترى اللجنة العليا للتدريب والإبتعاث �إ�ستثناءها
ملربرات كافية.
 3ـ �إذا كان الإبتعاث للخارج لتعلم لغة �أجنبية تتوفر لها معاهد يف الداخل تفي بهذا الغر�ض.

ثامن ًا  :الو�صول ملقر الدرا�سة و�إجراءات فتح امللف يف امللحقية :
يتحدد تاريخ بدء البعثة ب�صدور قرار الإبتعاث وو�صول الطالب ملقر البعثة واليعتد بتاريخ
الو�صول �إذا جاء هذا التاريخ قبل تاريخ بدء البعثة املحدد يف قرار الإبتعاث ،ويرتتب على و�صول
الطالب جمموعة من الإجراءات يلزم �إمتامها لبدء الإبتعاث ،وتتلخ�ص هذه الإجراءات فيما يلي:
�أ -فتح ملف املبتعث وبدء الدرا�سة
على الطالب املبتعث �أن يقوم فور و�صوله �إىل �أمريكا باالت�صال بق�سم الت�سجيل وامللفات التابع
لإدارة اخلدمات امل�ساندة لل�ش�ؤون الدرا�سية بامللحقية وذلك لإعطاء عنوانه ورقم هاتفه ب�شكل
وا�ضح� ،أو عنوان ورقم هاتف �شخ�ص معروف لديه ،حتى يت�سنى للملحقية �إر�سال اال�ستمارة
اخلا�صة بفتح امللف ،و «ا�ستمارة املعلومات الأولية» التي يتحتم عليه تعبئتها وتوقيع التعهدات
املرفقة بها متهيدا لفتح امللف ،وب�إمكان كل مبتعث �أن يح�صل على هذه الإ�ستمارة عن طريق موقع
امللحقية الإلكرتوين . www.sacm.org
كما يتعني على املبتعث �إرفاق الوثائق وامل�ستندات التالية:

�1.1صورة من جواز ال�سفر (املعلومات ال�شخ�صية � +صورة الت�أ�شرية وختم اخلروج من
اململكة) و�صورة منوذج الدخول ( )I-94للطالب ومرافقيه �أما �إذا كان الطالب من
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مواليد �أمريكا فعليه �إرفاق �صورة من �شهادة امليالد �أو جواز ال�سفر الأمريكي بالإ�ضافة
�إىل �صورة خلتم اخلروج من اململكة الذي على جواز �سفره.
�2.2صورة من منوذج(  )I-20و�صورة من خطاب القبول الأكادميي.
3.3عدد � 4صور �شخ�صية ملونة مقا�س � 6 × 4سم -.بدون �شماغ �أو غرتة على الر�أ�س بالن�سبة
للرجال
�4.4شيك ملغي لإر�سال املخ�ص�صات املالية للمبتعث �إلكرتونيا �إىل ح�سابه بالبنك مبا�رشة.
�5.5صورة م�صدقة من ك�شف الدرجات و�آخر �شهادة علمية حت�صل عليها.
�6.6صورة من قرار الإبتعاث ال�صادر من جهة ابتعاثه
�7.7صورة �شهادة الثانوية العامة.
�8.8صورة من دفرت العائلة �إذا كان متزوج ًا وترافقه زوجته.
وميكن للطالب �أن يزور موقع امللحقية على الإنرتنت ال�ستخراج مناذج فتح امللف وتعبئتها
و�إر�سالها �إىل ق�سم الت�سجيل وامللفات املذكورة �سابقا.
ب ـ الإجراءات املرتتبة على فتح امللف :
1ـ رقم امللحقية الطالبي SACM Student Number
مبجرد فتح امللف للطالب ،يعطى هذا امللف رقم خا�ص يطلق عليه «الرقم الطالبي» ،وت�سهيال
للإجراءات و�رسعة البت يف الطلبات التي ترد من الطالب ،فيجب عليه الت�أكد من ذكر هذا الرقم
يف كافة معامالته وات�صاالته مع امللحقية.
2ـ تعيني امل�رشف الدرا�سي Academic Advisor
مبجرد فتح امللف يخ�ص�ص للطالب م�رشف درا�سي يقوم مبتابعة درا�سته منذ دخوله الربنامج
املبتعث لأجله باجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية التي �سيدر�س فيها وحتى تخرجه ،ويتوىل امل�رشف
الدرا�سي جميع املهام الأكادميية التي من �ش�أنها ت�سهيل مهمة الطالب ،كما يقوم بتقدمي الن�صح
وامل�شورة له وم�ساعدته يف م�سريته الدرا�سية وحل م�شاكله الأكادميية ،ومن ثم فهو ميثل الطالب
�أمام امللحقية الثقافية ويتوىل نيابة عنه م�س�ؤولية �إنهاء �إجراءات طلباته من امللحقية �أو من جهة �إبتعاثه
يف اململكة.
وعلى كل طالب �أن يتعاون مع م�رشفه الدرا�سي ،و�أن يبلغه ب�أي تغيري يف عنوانه ،ورقم هاتفه
�أو عنوان بريده الإلكرتوين �أو ح�سابه البنكي ،و�أن ير�سل له اخلطة الدرا�سية املو�ضوعة له ووثيقة
ت�سجيل املواد يف بداية كل ف�صل درا�سي وك�شف الدرجات الر�سمي يف نهاية كل ف�صل درا�سي.
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3ـ �إ�صدار ال�ضمان املايل للجامعة Financial Guarantee
يقوم امل�رشف الدرا�سي ب�إ�صدار خطاب ال�ضمان املايل للم�ؤ�س�سة التعليمية التي ح�صل الطالب
منها على قبول يف التخ�ص�ص املبتعث من �أجله ،وهو مبثابة �ضمان من امللحقية للجامعة تتعهد فيه
بالإنفاق على درا�سة املبتعث ،وي�صدر هذا ال�ضمان يف العادة ملدة عام درا�سي (�إذا كان الطالب
�أكادمييا) قابال للتجديد �سنويا ب�رشط �إ�ستمرار البعثة ويكون ملدة �ستة �أ�شهر �إذا كان الطالب طالب
لغة.
 4ـ �إ�صدار البطاقة ال�شخ�صية وال�ضمان ال�صحي Health Insurance
ت�صدر امللحقية البطاقة ال�شخ�صية وال�ضمان ال�صحي للمبتعث والتي حتمل رقمه الطالبي يف
امللحقية وت�ستخدم هذه البطاقة يف العالج الطبي للمبتعث والأ�رسة املرافقة له على نفقة امللحقية ووفقا
لل�رشوط واحلاالت الطبية التي تغطيها كما هو مذكور بالتف�صيل يف الف�صل اخلا�ص بعالج املبتعثني
ومرافقيهم ،وعليه �أن ي�سلمها للملحقية عند تخرجه.
ج �:إحلاق الزوجات والأزواج املرافقني لزوجاتهم واملحارم و�أبناء املبتعثني بالبعثة التعليمية:

� -1إحلاق الزوجات:
يت�ضمن قرار جمل�س الوزراء رقم  62وتاريخ 1421/3/10هـ القواعد املنظمة لإحلاق
زوجات املبتعثني واملوظفني املوفدين للخارج بالبعثة التعليمية (�رشيطة �أن يكون قد بقي على انتهاء
بعثة الطالب �أو مدة �إيفاد املوظف اكرث من �ستة ا�شهر).وفق ًا ملا يلــي :
•�إحلاق الزوجة مبرحلة التعليم العايل
�1.1أن تكون الدرا�سة ملا فوق ال�شهادة الثانوية ويف املراحل املنتهية ب�شهادة درا�سية وت�شمل:
الكليات املتو�سطة والبكالوريو�س واملاج�ستري والزمالة والدكتوراه.
�2.2أن تلحق الزوجة بالبعثة يف اجلامعات املو�صى بها �إعتبارا من تاريخ موافقة معايل الوزير
على �أن ال ي�سبق هذا التاريخ تاريخ �إحلاقها بالدرا�سة.
�3.3أن تدفع الر�سوم الدرا�سية للزوجة الدار�سة يف مرحلة اللغة متهيدا لإحلاقها بالبعثة
وال تلحق بالبعثة �إال بعد ح�صولها على قبول �رصيح من جامعة مو�صى بها يف �أحد
التخ�ص�صات التالية :الطب ،العلوم الطبية ،ال�صيدلة،الريا�ضيات ،املحا�سبة ،احلا�سب
الآيل ،القانون ،اللغة الإجنليزية ،الإقت�صاد املنزيل ،العلوم ال�صحية ،ال�صحة العامة،
التعليم اخلا�ص ،اللغات� ،إدارة امل�ست�شفيات ،الإعالم ،رعاية كبار ال�سن ،القراءات،
والعمارة والت�صميم وتر�سل للوزارة بطلب �إحلاقها بع�ضوية البعثة.
4.4ميكن �إحلاق الزوجة بع�ضوية البعثة يف تخ�ص�ص غري التخ�ص�صات امل�شار �إليها بال�رشوط
التالية:
�أ ـ	�أن تكون قد در�ست يف �أحدى جامعات اململكة �أو ما يعادلها مدة ال تقل عن
�سنتني يف غري التخ�ص�صات امل�شار �إليها.
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ب ـ	�أن يكون لديها قبول �رصيح يف جامعة من بني اجلامعات املو�صى بها من قبل
الوزارة.
ج ـ	�أن ال يقل عدد ال�ساعات املحولة ( املعادلة ) عن �أربعني �ساعة يف اجلامعة التي
قبلتها.
5.5ميكن �إحلاق الزوجة لع�ضوية البعثة يف جميع التخ�ص�صات التي تدر�س يف الكليات
والأق�سام الن�سائية باململكة �إذا كانت تدر�س يف مرحلة الدرا�سات العليا.
6.6يجوز التمديد ،للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها �أو عمله قبل تخرجها ،مدة �سنة بحد �أعلى
ب�رشط �إجتيازها (  ) %75من املرحلة الدرا�سية نف�سها وذلك برفع �أوراق طلب التمديد
لوزارة التعليم العايل.
7.7يتم تطبيق قرار جمل�س الوزراء رقم  62وتاريخ 1421/3/10هـ ال�صادر يف هذا ال�ش�أن
على جميع احلاالت التي يتم �إحلاقها بعد �صدوره وتبقى الزوجة املبتعثة قبل �صدوره على
ما هي عليه حتى تنتهي عالقتها بالبعثة.
•�إحلاق الزوجة ملا دون مرحلة التعليم العايل
1.1ال يتم �إحلاق هذه الزوجة لع�ضوية البعثة ،وللملحق الثقايف املوافقة على دفع الر�سوم
الدرا�سية النا�شئة عن �إلتحاقها مبعاهد اللغة �أو مراحل التعليم العام �أو معاهد التدريب املهني
للتخ�ص�صات التالية(:التدبري املنزيل والأ�شغال الن�سوية احلا�سب الآيل ـ اللغات الأجنبية ـ
ال�سجالت ال�صحية ـ الإ�سعافات الأولية ـ رعاية املعوقني وكبار ال�سن ـ التمري�ض ـ تربية
الأطفال ـ التغذية ـ الديكور املنزيل ـ التجميل ـ الإدارة املكتبية  ...الخ)
2.2يتم �سداد هذه الر�سوم وفقا لل�ضوابط الآتية:
�أ ـ

املواظبة على ح�ضور الربامج والدورات التي تلتحق بها و�أن تكون هذه
الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة.

ب ـ	�أن تكون الدرا�سة يف التخ�ص�صات املذكورة �أعاله ،منتهية ب�شهادة ممنوحة من
جامعات �أو م�ؤ�س�سات حكومية ودولية �أو جمعيات مهنية معرتف بها.
ج ـ	�أال تقل الدورة عن ثالثة �أ�شهر و�أال تزيد عن �سنة يف املعاهد املتخ�ص�صة واملعتمدة
من امللحقية.
� -2إحلاق الزوج �أو املحرم:
الزوج �أو املحرم غري املبتعث املرافق للمبتعثة معاملة زوجة املبتعث وفق القواعد امل�شار اليها
يف �إحلاق الزوجات ،وفــي حالة تعدد املحارم تكون فر�صة الإلتحاق بالبعثة ملحرم واحد يف املنطقة
التي تدر�س فيها املبتعثة و�إذا كان موظف ًا فيجب عليه �إح�ضار �إجازة ا�ستثنائية بدون راتب.
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� -3إحلاق �أبناء املبتعثني:
يتم �إحلاق املبتعثني واملوظفني العاملني يف اخلارج بالبعثة التعليمية بعد توفر ال�رشوط التالية :
	•�أن تكون درا�سة الطالب يف املرحلة اجلامعية
	•احل�صـــــول على قبول من جامعة مو�صى بها
	•�أن يكون والد الطالب مبتعث ًا للدرا�سة �أو موفد ًا ر�سمي ًا للعمل يف اخلارج
	•موافقة الوزارة على �إحلاقه بالبعثة التعليمية ملن تنطبق عليه ال�شـــروط
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ال�ش�ؤون الدرا�سية
ال  :الإ�رشاف الدرا�سي واملتطلبات الدرا�سية
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ التقيد بقوانني و�أنظمة الإبتعاث
◊ثالث ًا ـ التفوق واملكاف�آت الت�شجيعية
◊رابع ًا ـ الأبحاث وامل�ؤمترات والرحالت العلمية والن�رش العلمي
◊خام�س ًا ـ التخــــــــرج
◊�ساد�س ًا ـ الدار�سون على ح�سابهم اخلا�ص
◊�سابع ًا ـ الت�صديق والرتجمة

ال�ش�ؤون الدرا�سيـــة
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الفصل الرابــع

ال�ش�ؤون الدرا�ســـــــــية
ACADEMIC AFFAIRS
تتوىل ال�ش�ؤون الدرا�سية مهمة الإ�رشاف الدرا�سي على املبتعث منذ و�صوله وحتى تخرجه �أو
ال ب�أول والوقوف على
�إنهاء درا�سته وعودته النهائية للمملكة .وتت�ضمن هذه املهمة متابعة املبتعث �أو ً
م�ستواه الدرا�سي للت�أكد من �إنتظامه يف الدرا�سة و�إلتزامه باملقررات الدرا�سية طبق ًا خلطته الدرا�سية
وللغر�ض من �إبتعاثه .باال�ضافة اىل �أنها حلقة الو�صل بني الطالب وجهة ابتعاثه.
ومن �أجل تنظيم العمل بال�ش�ؤون الدرا�سية فقد مت �إ�ستحداث مكتب «م�ساعد امللحق الثقايف
لل�ش�ؤون الدرا�سية» ويقوم باملتابعة واال�رشاف على الإدارات واالق�سام التالية :
�أ  -الأقاليم الأربعة والواليات التابعة لها :Regions and States
�إعتمدت امللحقية الثقافية التق�سيم اجلغرايف لدائرة �إح�صاء ال�سكان االمريكية والذي يق�سم
الواليات املتحدة االمريكية اىل اربعة اقاليم رئي�سية ،وي�ضم كل �إقليم عدد ًا من الواليات ،و�أن
يكون لكل �إقليم �إدارة خا�صة به ير�أ�س كل منها مدير �أكادميي �سعودي م�س�ؤول ي�ساعده عدد من
امل�رشفني الدرا�سيني يتنا�سب عددهم مع عدد مبتعثي وزارة التعليم العايل الدار�سني يف الواليات
التابعة لذلك الإقليم وهذه الأقاليم هي:
1ـ �إدارة �إقليم ال�شمال ال�رشقي Northeastern United States
وي�ضم الواليات التالية :كنكتكت ،مني ،ما�سات�شو�ست�س ،نيويورك ،بن�سلفانيا،
رود�أيلند ،فرمونت ،نيوجر�سي ،نيوهام�شري.
2ـ �إدارة �إقليم الو�سط الغربي Midwestren United States
وي�ضم الواليات التالية � :إلينوي�،إنديانا� ،أيوا: ،كن�سا�س ،مي�شغان ،ميني�سوتا،
ميزوري ،نورث داكوتا� ،أوهايو� ،ساوث داكوتا ،وي�سكان�سن ،نربا�سكا.
•�إدارة �إقليم �رشق الو�سط الغربي East Midwestren States
وي�ضم الواليات التالية� :إنديانا� ،إلينوي ،مي�شغان� ،أوهايو.
•�إدارة �إقليم غرب الو�سط الغربي West Midwestren States
وي�ضم الواليات التالية� :أيوا: ،كن�سا�س ،ميني�سوتا ،ميزوري ،نورث داكوتا،
�ساوث داكوتا ،وي�سكان�سن ،نربا�سكا.
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3ـ �إدارة �إقليـــــــم اجلنوب Southern United States
وي�ضم الواليات التالية� :ألباما� ،أركن�سا�س ،ديالوير ،وا�شنطن العا�صمة ،فلوريدا،
جورجيا ،كنتاكي ،لويزيانا ،ماريلند ،م�سي�سبي ،نورث كارولينا� ،أوكالهوما� ،ساوث
كارولينا ،تن�سي ،تك�سا�س ،فرجينيا ،وي�ست فرجينيا.
4ـ �إدارة �إقليم الغــــــرب Western United States
وي�ضم الواليات التالية� :أريزونا ،كاليفورنيا ،كوالرادو ،هاواي� ،إيداهو،مونتانا،ن
يفادا،نيومك�سيكو�،أوريغن ،يوتا ،وا�شنطن ،وايومينج.
ب � -أق�سام ووحدات �أخرىOther Academic Departments .
1.1ق�سم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية Universities and Govt. Agencies dept.

مت �إ�ستحداث هذا الق�سم نظر ًا ملا ملبتعثي اجلامعات والوزارات (عدا وزارة التعليم العايل)
وامل�صالح احلكومية وجهات الإبتعاث الأخرى من خ�صو�صية من حيث ال�صالحيات
املمنوحة للملحقية.

2.2ق�سم زوجات املوظفني ال�سعوديني بامريكا Dependents of Saudi Employees

مت ا�ستحداث ق�سم خا�ص باملبتعثات من زوجات املوظفني ال�سعوديني العاملني بال�سفارة
وامللحقيات التابعة لها نظر ًا خل�صو�صية التعامل من حيث الإجراءات وال�صالحيات املمنوحة
للملحقية.

3.3ق�سم الدار�سون على ح�سابهم اخلا�ص Self- Sponsored Students

مت �إ�ستحداث هذا الق�سم نظر ًا ملا للطالب الذين يدر�سون على ح�سابهم اخلا�ص من خ�صو�صية
من حيث الإجراءات واملتابعة.

4.4وحدة الأ�رشاف على طالب الطب Medical Student Unit
مت �إ�ستحداث وحدة خا�صة للأطباء املبتعثني تعنى ب�ش�ؤونهم وتتابع درا�ستهم وحت�صيلهم
العلمي .
ج � -إدارة اخلدمات امل�ساندة Academic Support Services
تقوم هذه الإدارة باخلدمات امل�ساندة للمبتعثني وجلميع الإدارات والأق�سام التابعة لل�ش�ؤون
الدرا�سية من حيث ت�سجيل املبتعثني وفتح ملفاتهم وغلقها وحفظها ،ومتابعة حركتها وترجمة
الوثائق وت�صديق ال�شهادات والوثائق الدرا�سية.
د � -إدارة القبول Adimission
تتوىل �إدارة القبول مهمة ت�سهيل �إجراءات احل�صول على قبول من اجلامعات الأمريكية
املو�صى بها ملن مل ي�ستطع احل�صول على قبول بنف�سه من الطالب املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم
اخلا�ص.
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�أو ًال  :الإ�رشاف الدرا�سي واملتطلبات الدرا�سية Academic Supervision
ولتحقيق مهمة اال�رشاف ،فان على املبتعث متطلبات يجب ان يقوم بها:
 -1ار�سال اخلطة الدرا�سية Degree Plan

تعبئة منوذج اخلطة الدرا�سية ،و�إر�سالها �إىل امللحقية بعد �إقرارها وتوقيعها من مر�شده
الأكادميي يف اجلامعة خالل الف�صل الأول من الدرا�سة بالن�سبة لطالب الدرا�سات العليا وخالل
العام الدرا�سي الأول بالن�سبة لطالب الدرا�سات اجلامعية.
 -2ار�سال وثيقة الت�سجيل Registration

حتى يقوم الطالب بعملية الت�سجيل على الوجه ال�صحيح فان عليه االلتزام بـ:
�أ -مواعيد الت�سجيل

اختيار ال�ساعات الدرا�سية املطلوبة للف�صل الدرا�سي طبقا للخطة الدرا�سية املو�ضوعة
له ،وت�سجيلها خالل املدة املحددة للت�سجيل ،و�إر�سال وثيقة �إثبات ت�سجيله لهذه املواد مل�رشفه
الدرا�سي بامللحقية ،علما ب�أن ت�أخره يعر�ضه لعدم الت�سجيل يف الف�صل الدرا�سي احلايل،
وعدم ت�سجيله يعر�ضه للم�ساءلة من قبل �إدارة الهجرة واجلن�سية الأمريكية و�إيقاف
خم�ص�صاته ال�شهرية من قبل امللحقية وقد ي�ؤدى يف النهاية �إىل �إنهاء ابتعاثه.
ب -احلد الأدنى لل�ساعات الدرا�سية Minimum Credit Hours

يتطلب من املبتعث الإلتزام باحلد الأدنى لل�ساعات الدرا�سية املطلوب منه �إجنازها
وفقا للنظام الدرا�سي يف اجلامعة التي يدر�س فيها ،وي�ستثنى من ذلك فرتة كتابة �أطروحة
الدكتوراه �أو ر�سالة املاج�ستري ،علما ب�أن عدم االلتزام بت�سجيل احلد الأدنى من ال�ساعات
يخل مبتطلبات البعثة ويجعل �إقامة الطالب غري قانونية مما يعر�ضه للعقوبات من قبل
�إدارة الهجرة الأمريكية التي ت�صل �إىل ال�سجن �أو الت�سفري .واجلدول التايل يو�ضح احلد
الأدنى لل�ساعات الدرا�سية التي يتعني على املبتعث الإلتزام بها وفقا للنظام الدرا�سي يف
اجلامعة التي يدر�س فيها:
النظام الدرا�سي

النظام الن�صفي
النظام الثلثي
النظام الربعي

احلد الأدنى املطلوب �إجنازه خالل الف�صل
الدرا�سات العليا

الدرا�سة اجلامعية

Semester

� 9ساعات

� 12ساعة

Trimester

� 9ساعات

� 12ساعة

Quarter

� 12ساعة

� 15ساعة
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ج -مواعيد احلذف والإ�ضافة Drop and Add

تقوم امللحقية بت�سديد قيمة الر�سوم الدرا�سية عن كل ف�صل درا�سي للم�ؤ�س�سة التعليمية
امللتحق بها املبتعث ،ويجب على املبتعث �أن يلتزم باملواد الدرا�سية التي �إختارها لكل ف�صل
درا�سي و�أن ال يلج�أ لعملية احلذف والإ�ضافة �إال يف املواعيد املقررة لها ،والبد للمبتعث �أن
يزود امللحقية بوثيقة الت�سجيل بعد انتهاء فرتة احلذف والإ�ضافة ،ويتحمل املبتعث م�س�ؤولية
دفع ر�سوم املقررات التي حذفها دون الرجوع للم�رشف الدرا�سي بامللحقية �إذا كانت يف
غري املواعيد امل�سموح بها �أو لي�ست �ضمن اخلطة الدرا�سية املعتمدة له ،ويف حالة ما �إذا
قامت امللحقية بدفع هذه الر�سوم للجامعة ف�إنها تخ�صم من خم�ص�صات املبتعث املقبلة.
 -3ار�سال ك�شف الدرجات Official Transcripts

على املبتعث �أن يطلب من مكتب الت�سجيل يف جامعته عقب كل ف�صل درا�سي� ،إر�سال ك�شف
درجاته الر�سمي مبا�رشة �إىل م�رشفه الدرا�سي بامللحقية ،يف موعد �أق�صاه ثالثة �أ�سابيع من تاريخ
نهاية الف�صل الدرا�سي ،علما ب�أن الت�أخر يف تزويد امللحقية بك�شوف الدرجات يف مواعيدها املحددة،
�أدناه ي�ؤدي �إىل �إيقاف املخ�ص�صات املالية تلقائيا وقد ي�ؤدي �إىل �إنهاء ابتعاثه.
ـ ف�صل اخلريــــــــــف

نهاية يناير 1/31

ـ ف�صل ال�شتاء الربعي

نهاية �إبريل 4/30

ـ ف�صل الربيــــــــــــع

نهاية يونيو 6/30

ـ ف�صل الربيع الربعي

نهاية يوليو 7/31

4ـ الدرا�سـة عن طريق �شبكة املعلومات الدوليـة (� )Internetأو عن طريـق التعليم امل�ستمـر
:Online Courses or Continuing Education

ال تكون الدرا�سة عن طريق �شبكة املعلومات الدولية او عن طريق التعلم امل�ستمر حيث ان
امللحقية لن تقوم ب�سداد الر�سوم الدرا�سية ملثل هذه الدرا�سات .كما ان ال�شهادة التي �ستح�صل عليها
عن هذا الطريق ال ت�صادق عليها جلنة معادلة ال�شهادات اجلامعية بوزارة التعليم العايل .
5ـ املحافظة على املعدل العام (Cumulative Grade Point Average (G.P.A

تن�ص �أنظمة الإبتعاث على �أن احلد الأدنى ملعدل درجات املبتعث (املعدل العام )GPA
املطلوب �إحرازه ك�رشط ال�ستمرار ع�ضويته يف البعثة ودفع خم�ص�صاته ،هو نقطتان من ا�صل
�أربع نقاط بالن�سبة للدرا�سة اجلامعية ،و ثالث نقاط من ا�صل �أربع بالن�سبة للدرا�سات العليا ،وهو
احلد الأدنى املعمول به يف معظم اجلامعات الأمريكية ك�رشط لال�ستمرار يف الدرا�سة ،و ا�ستيفاء
متطلبات الإقامة طبقا للقوانني الأمريكية ،علما» ب�أن احل�صول على معدل تراكمي يقل عن (  ) 2قد
ي�سبب ترحيل الطالب من �أمريكا.
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ثاني ًا  -التقيد بقوانني و�أنظمة االبتعاث :
 .1تغييــر اجلامعـــــــــة University Transfer
�أ ـ الإنتقال من جامعة �إىل جامعة �أخرى
تن�ص لوائح االبتعاث على �رضورة موا�صلة املبتعث لدرا�سته دون انقطاع يف اجلامعة املبتعث
لها �أ�صال ،ولذلك فان امللحقية ال تقر انتقال املبتعث من جامعة �إىل �أخرى �إال حتت ظروف ي�صعب
على املبتعث جتاوزها يف جامعته الأ�صلية �أو لظروف �أخرى تقرها امللحقيةعلى �أن ال ي�ؤثر ذلك
على املدة املحددة لدرا�سته بقرار �إبتعاثه و�إذا �إنتقل الطالب بدون موافقة امللحقية فقد يتعر�ض اىل
�إنهاء البعثة .
�رشوط االنتقال من جامعة �إىل جامعة �أخرى:
�1.1أن ال ينتقل املبتعث من جامعة �إىل �أخرى �إال مبوافقة م�سبقة من امللحقية الثقافية �أو جهة
ابتعاثه (ح�سب تعليمات جهة ابتعاثه).
�2.2أن ال يرتتب على انتقال املبتعث �إىل جامعة �أخرى متديدا لبعثته.
�3.3أن ال ينتقل املبتعث لأكرث من جامعتني خالل مرحلته الدرا�سية.
�4.4أن ال ينتقل املبتعث من كلية �أو جامعة (نظام الأربع �سنوات) �إىل كلية متو�سطة (نظام
ال�سنتني).
�5.5أن تكون اجلامعة املراد االنتقال �إليها من اجلامعات املو�صى بها يف التخ�ص�ص .
6.6موافقة كال اجلامعتني على االنتقال وفق �أنظمة �إدارة الهجرة الأمريكية (.)INS
م�ستندات الإنتقال من جامعة �إىل جامعة �أخرى:
على الطالب املبتعث الراغب يف االنتقال تقدمي الأوراق والوثائق التالية �إىل امللحقية :
1.1خطاب من املبتعث ي�رشح فيه الظروف والأ�سباب الداعية لتغيري اجلامعة.

2.2ك�شف حديث بالدرجات التي حققها املبتعث يف الفرتة ال�سابقة النتقاله.
3.3خطاب قبول من اجلامعة التي يرغب االنتقال �إليها وكذلك ما يثبت عدد ال�ساعات التي
قبلتها اجلامعة اجلديدة من درا�سته يف اجلامعة ال�سابقة ومنوذج اخلطة الدرا�سية .
�إمتام �إجراءات التحويل والإقامة :
ينبغي على الطالب الذي يرغب يف الإنتقال من جامعة �إىل جامعة �أخرى الت�أكد من �إمتام
�إجراءات التحويل فعدم �إمتام هذه الإجراءات تعني �أن �إقامته �أ�صبحت غري قانونية مما يعر�ضه
مل�شاكل قد ت�ؤثر على �إ�ستمرار درا�سته حيث حتر�ص ال�سلطات الأمريكية على متابعة ملفات الطالب
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الأجانب للت�أكد من �إلتزامهم ب�رشوط الإقامة و�إجراءاتها �أثناء فرتة تواجدهم يف الواليات املتحدة
الأمريكية  .ويتم الت�أكد من �إمتام هذه الإجراءات �إما باحل�صول على ختم �إدارة اجلوازات والهجرة
�أو �إ�ستمارة الت�أكد من �إمتام النقل التي ي�صدرها مكتب خدمات الطالب الأجانب يف اجلامعة التي مت
الإنتقال �إليها ،كما على الطالب الرجوع اىل مكتب الطالب االجانب باجلامعة يف كل الأمور التي
تتعلق ب�إقامته القانونية يف الواليات املتحدة االمريكية .
ب  -الدرا�سة بجامعة بجانب اجلامعة الأ�صلية Secondary or Cross Enrollment
�رشوط الدرا�سة بجامعة بجانب اجلامعة الأ�صلية
�1.1أن تكون اجلامعة التي �سيدر�س بها املبتعث من اجلامعات املو�صى بها يف التخ�ص�ص من
قبل امللحقية.
�2.2أن تكون املواد التي يريد الت�سجيل لدرا�ستها غري متوفرة يف اجلامعة التي يدر�س بها �أ�صال
�أو لي�ست متاحة للت�سجيل يف الف�صل الذي يريد �أن يدر�سها فيه.
�3.3أن تكون هذه املواد يف �إطار اخلطة الدرا�سية للمبتعث �أو الزمة لتخرجه.
امل�ستندات املطلوبة :
1.1خطاب من الطالب ي�رشح فيه ملاذا يود درا�سة مواد يف جامعة غري جامعته اال�صلية
2.2خطاب تو�صية من جامعته اال�صلية يت�ضمن ما يلي:
	•�أن املادة (�أو املواد) التي �سيقوم بدرا�ستها يف اجلامعة الأخرى هي من م�ستلزمات �إنهاء
الدرجة وغري متوفر درا�ستها فيها �أو اال�رساع يف التخرج .
	•املوافقة على قبول و�إحت�ساب ال�ساعات الدرا�سية التي �سيقوم بدرا�ستها يف اجلامعة الأخرى
�ضمن ال�ساعات الدرا�سية املطلوبة لتخرجه .و�أنها �ستظهر على ك�شف درجاته.
	•وثيقة ت�سجيل املواد املراد درا�ستها باجلامعة االخرى.
2ـ تغيري التخ�ص�ص Change of Major
تق�ضي �أنظمة ولوائح الإبتعاث بعدم تغيري املبتعث لتخ�ص�صه الذي ابتعث لدرا�سته دون �إذن
م�سبق من جهة �إبتعاثه (امللحقية بالن�سبة لوزارة التعليم العايل) ،ويف حالة خمالفة ذلك تقوم امللحقية
بوقف خم�ص�صاته �إىل �أن تبت جهة ابتعاثه يف �أمره ،ويف حالة تخرج املبتعث بتخ�ص�ص غري
التخ�ص�ص الذي ابتعث من �أجله وبدون موافقة م�سبقة ،يحرم مما يح�صل عليه املبتعث املتخرج من
مكاف�آت ت�شجيعية وم�ستحقات �أخرى مرتتبة على تخرجه ،عالوة على ما �ستتخذه جهة ابتعاثه من
تدابري يف حقه.
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�رشوط املوافقة على تغيري التخ�ص�ص:
�1.1أن يكون التخ�ص�ص املطلوب الإنتقال �إليه �إ�ستمرار ًا للدرجة العلمية التي قبلها (،اذا كان
الطالب قد اكمل مرحلة درا�سية قبل املرحلة املبتعث لها).
�2.2أن يكون التخ�ص�ص املراد درا�سته (لطالب وزارة التعليم العايل)� ،ضمن التخ�ص�صات
التالية( :الطب – التمري�ض -الأ�شعة -العلوم ال�صحية -خمتربات طبية -تقنية طبية-
�صيدلة – هند�سة -حا�سب �آيل -ريا�ضيات -فيزياء -حما�سبة -قانون-كيمياء جتارة
�إلكرتونية -زمالة).
3.3تقدمي املربرات املقبولة لتغيري التخ�ص�ص.
�4.4أن يكون التخ�ص�ص من التخ�ص�صات املو�صى بها باجلامعة التي ح�صل منها على قبول،
ح�سب قائمة اجلامعات املو�صى بها من قبل وزارة التعليم العايل.
�5.5أن تكون املدة املتبقية يف البعثة كافية لإجناز متطلبات التخرج يف التخ�ص�ص اجلديد.
�6.6أن اليزيد عدد ال�ساعات االكادميية املنجزة يف التخ�ص�ص اال�صلي عن ن�صف ال�ساعات
املطلوبه للتخرج يف املرحلة الدرا�سية املبتعث لها.
امل�ستندات املطلوبة :
	•خطاب من الطالب ي�رشح فيه مربرات تغري تخ�ص�صه
	•خطاب من اجلامعة بقبول الطالب يف التخ�ص�ص اجلديد وعدد ال�ساعات التي �سيتم
قبولها يف التخ�ص�ص اجلديد.
3ـ االنتقال �إىل دولة �أخرى
�رشوط الإنتقال:
	•�أن يكون الطالب من مبتعثي وزارة التعليم العايل
	•�أن ال يكون معدله منخف�ضاً.
م�ستندات الإنتقال:
	•خطاب من الطالب ي�رشح فيها �أ�سباب االنتقال
	•ملء �إ�ستمارة متابعة املبتعثني
	•قبول �رصيح من جامعة الدولة التي يريد االنتقال �إليها
	•ك�شف درجات حديث
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4ـ متديد فرتة االبتعاث Scholarship Extension
يتعني على املبتعث الإلتزام بفرتة االبتعاث املحددة له يف قرار �إبتعاثه ،وتعترب هذه الفرتة كافية
حل�صول الطالب على الدرجة العلمية التي ابتعث من �أجلها ،لكن هناك بع�ض احلاالت اال�ستثنائية
وامل�رشوعة ،التي ال ي�ستطيع فيها املبتعث �إكمال متطلبات التخرج خالل الفرتة التي حتددت له
لأ�سباب غري ناجمة عن تق�صري �أو �إهمال ،وعليه يف هذه احلالة التقدم بطلب التمديد مرفقا معه
الوثائق الدالة على ذلك قبل فرتة ال تقل عن ثالثة ا�شهر من انتهاء فرتة ابتعاثه الأ�صلية حتى تتمكن
امللحقية من �إر�سال طلبه �إىل جهة ابتعاثه للبت فيه يف وقت منا�سب ل�ضمان عدم �إنقطاع البعثة �أو
�إيقاف املخ�ص�صات.
�رشوط التمديد Conditions for Extension
	•�أن يكون ت�أخر املبتعث ناجم ًا عن ظروف خارجة عن �إرادته وتقدمي ما يثبت ذلك.
	•�أن يكون التمديد ملوا�صلة الدرا�سة يف جمال تخ�ص�صه.
	•�أن ال يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني من ا�صل �أربع نقاط �إذا كان يف مرحلة
الدرا�سات اجلامعية وثالث نقاط من ا�صل �أربع �إذا كان يف مرحلة الدرا�سات العليا.
الوثائق الالزمة لطلب التمديد
	•خطاب من املبتعث يو�ضح فيه �أ�سباب طلب التمديد
	•ك�شف حديث بالدرجات.
	•خطاب من مر�شده الأكادميي باجلامعة عن و�ضعه الدرا�سي وعدد ال�ساعات التي �أجنزها
وعدد ال�ساعات املتبقية والتاريخ املتوقع للتخرج ويذكر فيه تو�صيتة بالتمديد ومدته.
5ـ ترقية البعثة ،التمديد ملرحلة �أعلى
�رشوط ترقية البعثة:
�1 .1أن يكون الطالب من مبتعثي وزارة التعليم العايل
�2 .2أن تكون الدرا�سة يف نف�س جمال التخ�ص�ص يف املرحلة ال�سابقة
�3 .3أن يكون م�ستوى الطالب جيد ًا
�4 .4أن ال يكون قد �سبق له التمديد
�5 .5أن ال تكون بعثته قد انتهت �أو قد اغلق ملفه.
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امل�ستندات املطلوبة :
	•طلب الطالب بالتمديد له ملرحلة �أعلى
	•ملء ا�ستمارة متابعة املبتعثني
	•ح�صوله على قبول من جامعة مو�صى بها
	•خطاب من اجلامعة يو�ضح توقع التخرج
	•ك�شف درجات حديث
6ـ ت�أجيل البعثة
�رشوط ت�أجيل البعثة:
�1 .1أن يكون الطالب من مبتعثي وزارة التعليم العايل
2 .2الطالب املبتعثني من جهات �أخرى يخ�ضعون لتعليمات جهات ابتعاثهم
�3 .3أن ال يكون الت�أجيل �أثناء ف�صل درا�سي �أو يف ف�صل ال�صيف
�4 .4أن يكون مبوافقة اجلامعة وال يتعار�ض مع �أنظمة الإقامة
5 .5موافقة اجلامعة على الدرا�سة بعد �إنهاء فرتة الت�أجيل
6 .6ال ي�سمح بالت�أجيل خالل فرتة اللغة
7 .7الت�أجيل ملدة ف�صل درا�سي كحد �أق�صى ومبا ال يزيد على �ستة �أ�شهر خالل املرحلة
الدرا�سية
�8 .8أن ال يكون ال�رصف على املبتعث متوقف ًا عند طلب الت�أجيل.
م�ستندات الت�أجيل :
	•خطاب من الطالب يو�ضح الأ�سباب
	•ملء �إ�ستمارة متابعة املبتعثني
	•خطاب من اجلامعة باملوافقة على الت�أجيل
	•ك�شف درجات حديث
ويرتتب على ذلك ما يلي:
	•�إيقاف ال�رصف املايل على املبتعث مبا فيها الر�سوم الدرا�سية
	•يعدل تاريخ نهاية البعثة مبدة الت�أجيل
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 -7الدرو�س اخل�صو�صية Tutoring
تتحمل امللحقية الثقافية تكاليف الدرو�س اخل�صو�صية التي ي�أخذها املبتعث يف ال�سنة امليالدية
الواحدة مبا ال يزيد عن خم�ص�ص �شهر واحد (بدون بدالت).
�رشوط و�ضوابط احل�صول على درو�س خ�صو�صية:
	•احل�صول على املوافقة امل�سبقة من امللحقية.
	•�أن ال تكون الدرو�س اخل�صو�صية املطلوبة للتقوية اللغوية يف فرتة اللغة.
	•�أن ال تكون هذه الدرو�س من مواد التخ�ص�ص للمبتعث.
الوثائق املطلوبة
يجب على املبتعث للبت يف طلبه تزويد امللحقية بالوثائق التالية:
	•خطاب يبني حاجته للدرو�س اخل�صو�صية.

	•خطاب من �أ�ستاذ املادة ي�رشح فيه �أ�سباب �إحتىاج املبتعث للدرو�س اخل�صو�صية على
ورق اجلامعة الر�سمي وتوقيعه .
التعوي�ض عن الدرو�س اخل�صو�صية
بعد ا�ستيفاء �رشوط و�ضوابط احل�صول على الدرو�س اخل�صو�صية وموافقة امللحقية الثقافية
عليها ،يتم تعوي�ض املبتعث عن تكاليف الدرو�س اخل�صو�صية التي دفعها �رشيطة تزويده امللحقية
بالإي�صاالت الدالة على ال�رصف بعد الإنتهاء منها .
ثالث ًا  -التفوق واملكاف�آت الت�شجيعية Incentive Awards
جميع املكاف�آت التالية يجب �أن تتحقق �رشوطها �ضمن مدة الدرا�سة املحددة للدرجة العلمية
 -بكالوريو�س ـ �أدبي� :أربع �سنوات -بكالوريو�س ـ علمي (ح�سب متطلبات التخ�ص�ص)  :خم�س �سنوات -املاج�ستري� :سنتان (�سنة لبع�ض التخ�ص�صات ح�سب دليل اجلامعة) -الدكتوراه :اربع �سنوات -1املتفوق من طالب اللغة
املبتعث الذي ينهي برنامج اللغة الإجنليزية كمرحلة انتقالية يف مدة �سنة �أو �أقل ويح�صل على550
درجة �أو اكرث يف اختبار التوفل (�أو ما يعادلها بنظام اختبار التوفل اجلديد) �أو  %80على الأقل يف
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اختبار مي�شجان ،مينح مكاف�أة خم�ص�ص �شهر واحد (بدون بدالت)� ،رشيطة �أن يكون قد ح�صل
على قبول اكادميي غري م�رشوط خالل �سنة اللغة ،وال ينطبق ذلك على من تلقوا تعليمهم باللغة
الإجنليزية قبل التحاقهم بربنامج اللغة �أو ح�صلوا على قبول اكادميي قبل قدومهم لبلد االبتعاث.
باال�ضافة اىل ذلك ان اجلامعة مو�صى بها يف التخ�ص�ص املبتعث الطالب من �أجله ،واجلامعة
�ضمن قائمة وزارة التعليم العايل
 -2املتفوق من طالب املرحلة اجلامعية والعليا يف ف�صل درا�سي
مينح املبتعث املتفوق يف �أي ف�صل درا�سي مكاف�أة تفوق حت�سب ن�سبتها من املخ�ص�ص الأ�سا�سي
(املرتب بدون البدالت)� ،رشيطة �أن تكون معظم ال�ساعات التي �سجلها يف الف�صل الدرا�سي الذي
تفوق فيه �ضمن مواد خطته الدرا�سية ووفقا للن�سب التالية مع االلتزام بالتخ�ص�ص املبتعث من اجله
واجلامعة كذلك .
الربنامج

النظام الدرا�سي

احلد الأدنى

املعدل الف�صلي
( من ) 4

ن�سبة املكاف�أة من
املخ�ص�ص

الدرا�سات اجلامعية

ف�صلي وثلثي
-----ربعي

� 15ساعة درا�سية
-----� 18ساعة درا�سية

3.40 – 3.00

% 40

3.60 – 3.41
3.80 – 3.61
4.00 – 3.81

% 50
% 75
% 100

ف�صلي وثلثي
-----ربعي

� 12ساعة درا�سية
-----� 15ساعة درا�سية

3.70 – 3.50

% 40

3.80 – 3.71
3.90 – 3.81
4.00 – 3.91

% 60
% 80
% 100

الدرا�سات العليا

جدول املكاف�آت الت�شجيعية

3ـ املتفوق الدار�س لدرجة البكالوريو�س �أو املاج�ستري بدون بحث يف الف�صل الدرا�سي الأخري

مينح املبتعث الدار�س لدرجة البكالــــوريو�س �أو املاج�ستري بدون بحث ،مكاف�أة التفوق عن
�آخر ف�صل درا�سي لـــه اذا تخرج يف املدة املحددة للبعثة او حقق �رشط املعدل ح�سب اجلدول الوارد
�أعاله مع التغا�ضي عن �رشط احلد الأدنى من ال�ساعات الدرا�سية يف هذا الف�صل.
4ـ املتفوق على قائمة العميد و�أ�صحاب الإخرتاعات والإجنازات العلمية
مينح املبتعث الذى يو�ضع على قائمة العميد �أو ي�سجل اخرتاعا �أو يعد �إجنازا علميا حمكما
خم�ص�ص �شهر (بدون البدالت) �رشيطة ا�ستيفائه ال�رشوط التالية:
�أ ـ قائمة العميد Dean’s List
ان تنطبق عليه �رشوط التفوق من حيث عدد ال�ساعات الدرا�سية يف الف�صل الواحد ح�سب
اجلدول الوارد اعاله .
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ب ـ ت�سجيل اخرتاع علمي Patents
تقدمي الإثباتات الالزمة من اجلهات املخت�صة يف حقله العلمي مع �رشح فوائد اخرتاعه.
ج ـ �إجناز علمي حمكم Published Scholarly Articles
يعامل معاملة ن�رش البحث العلمي
5ـ املتخرج بتفوق
�أ ـ املتخرجون من �إحدى اجلامعات الع�رش الأوىل يف جمال التخ�ص�ص
Graduation from a Top Ten University
مينح املبتعث املتخرج يف جمال تخ�ص�صه من �أحدى اجلامعات الع�رش الأوىل (ح�سب
تقومي � Gourman Reportأو �أي تقومي معتمد �آخر) خم�ص�ص �شهر (بدون البدالت).
ب ـ املتخرجون مبعدالت تراكمية عالية Graduation with a high GPA
مينح املبتعث الذي يتخرج مبعدل تراكمي من  3.51وما فوق من ا�صل  4نقاط
خم�ص�ص �شهر (بدون بدالت) مع الت�أكد من ان باقي ال�رشوط م�ستوفاه.
ج ـ املتخرجون قبل �إنتهاء املدة املحددة للدرجة (كما هو مو�ضح �أعاله)
Graduation before end of scholarship
مينح املبتعث الذي يتخرج قبل انتهاء املدة املحددة لدرجته بف�صل درا�سي واحد على الأقل
خم�ص�ص �شهر واحد (بدون بدالت) .بغ�ض النظر عن املدة املتبقية من بعثته بعد التخرج.
مالحظات هامة للطالب املتفوقني
1.1متنح املكاف�أة الت�شجيعية للطلبة املتفوقني الذين ال يتم تقييم درجاتهم يف ك�شف الدرجات بطريقة
النقاط ،بعد معادلة هذه الدرجات بالنقاط �إما باالعتماد على املعادلة امل�رشوحة يف ك�شف
الدرجات �أو دليل اجلامعة التي يدر�س فيها.
2.2ال يعتد بالدرجات مثل )P, PH, S CR( :يف احل�صول على املكاف�أة الت�شجيعية ما مل يرد
للملحقية من مكتب الت�سجيل باجلامعة ما يفيد ب�أنها من مواد اخلطة الدرا�سية وميكن معادلتها
بالنقاط.
3.3تعامل الزوجات امللتحقات بع�ضوية البعثة بالن�سبة للمكاف�آت الت�شجيعية كما يعامل املبتعث.
4.4يرتك للملحق الثقايف النظر يف تقدير احلاالت التي مل يرد ذكرها يف �ضوابط امل�ستحقني لهذه
املكاف�آت.
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رابعاً -الأبحاث وامل�ؤمترات والرحالت العلمية والن�رش العلمي:
1ـ امل�ؤمترات العلمية Scientific Conferences
يحق للمبتعث يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه ح�ضور م�ؤمتر علمي واحد فقط يف الدرجة
العلمية الواحدة على ح�ساب امللحقية �سواء كان هذا امل�ؤمتر داخل �أو خارج �أمريكا وكندا.
�أـ ح�ضور امل�ؤمترات العلمية داخل الواليات املتحدة و كندا
ال�ضوابط :
∗ ∗�أن يكون مو�ضوع امل�ؤمتر ذا عالقة مبا�رشة بتخ�ص�ص املبتعث.
∗ ∗�أن تتم موافقة جهة الإبتعاث م�سبقاًعلى ح�ضور امل�ؤمتر.
امل�ستندات :
ت�شرتط جهة الإبتعاث على الطالب الذي يرغب يف ح�ضور م�ؤمتر �أن يقوم بتزويد
امللحقية الثقافية بالوثائق االتية :
∗ ∗خطــاب من املبتعث يو�ضح فيه رغبته يف ح�ضور امل�ؤمتر وعالقته بتخ�ص�صه.

∗ ∗خطاب من مر�شده اجلامعي يبدي فيه ت�أييده حل�ضور امل�ؤمتر م�ؤكد ًا عالقته بتخ�ص�صه.
∗ ∗معلومات عن �أعمال امل�ؤمتر ومدته ور�سوم الت�سجيل حل�ضوره.
∗ ∗خطاب قبول البحث بامل�ؤمتر (يف حالة تقدمي بحث يف امل�ؤمتر)
املخ�ص�صات :
∗ ∗يف حالة امل�شاركة بدون بحث ي�رصف للمبتعث :

 -تذكرة �سفر ذهاب ًا و�إياب ًا بالطائرة بدون عائلته ،ويعو�ض بن�صف قيمتها �إذا ا�ستخدمو�سيلة �أخرى على �أال تقل امل�سافة بني الدرا�سة ومقر امل�ؤمتر عن مائة كم ( 63ميال) ويف
حالــــــــة ح�ضور املبتعثة م�ؤمترعلمي ف�إنه ي�رصف ملحرمها تذكرة �سفر يف حال املوافقة
على ح�ضورها امل�ؤمتر من قبل جهة الإبتعاث وذلك ح�سب ر�سالة الوزارة الهاتفية رقم
 2267وتاريــــــــــــخ 1429/1/12هـ.
- -ر�سوم الت�سجيل اخلا�صة بح�ضور امل�ؤمتر.

 -مكاف�أة خم�ص�ص �شهر واحد (بدون بدالت) .ملرحلة املاج�ستري وخم�ص�ص �شهرين(بدون بدالت) ملرحلة الدكتوراه:
يف حالة امل�شاركة ببحث :
 -ي�رصف للمبتعث بالإ�ضافة �إىل ما �سبق مكاف�أة تعادل خم�ص�ص �شهر واحد (بدون63

بدالت) يف حالة انفـــــراده بكتابة البحث ،ويتم تق�سيم هذه املكاف�أة على عدد امل�شاركني
بالت�ساوي �إذا �شارك يف كتابة البحث �أكرث من باحث على �أن ير�سل ن�سخه من البحث
مع ملخ�ص له باللغة العربية «ورقيا» وعلى . .C.D

وعلى الطالب الذي يرغب يف �رصف م�ستحقاته املالية عن امل�ؤمتر ،تزويد امللحقية
ب�إثبــــات ح�ضوره امل�ؤمتر و ب�إي�صال ر�سوم الت�سجيل الأ�صلي وم�ستند ال�سداد بالإ�ضافة �إىل
تقرير خمت�رص باللغة العربية عن امل�ؤمتر.
ب ـ ح�ضور امل�ؤمترات العلمية خارج الواليات املتحدة الأمريكية
ال�ضوابط :
∗ ∗�أن يكون م�شارك ًا ببحث.
∗ ∗�أن يكون مو�ضوع امل�ؤمتر ذا عالقة مبا�رشة بتخ�ص�صه .
∗ ∗احل�صول على موافقة جهة االبتعاث .
امل�ستندات :
ت�شرتط جهة الإبتعاث على الطالب الذي يرغب يف ح�ضور م�ؤمتر �أن يقوم بتزويد
امللحقية الثقافية بالوثائق الآتية:
∗ ∗خطاب من املبتعث يبدي رغبته يف ح�ضور امل�ؤمتر وعالقته بتخ�ص�صه.
∗ ∗خطاب من مر�شده الدرا�سي باجلامعة يبدي فيه ت�أييده حل�ضور امل�ؤمتر م�ؤكد ًا عالقته
بتخ�ص�صه .
∗ ∗خطاب يثبت قبول بحثه يف امل�ؤمتر.
∗ ∗�إر�سال ن�سخة باللغة الإجنليزية من البحث وملخ�ص له باللغة العربية.
∗ ∗معلومات عن �أعمال امل�ؤمتر ومدته ور�سوم ت�سجيله.
املخ�ص�صات:
يعامل املبتعث الذي �سافر خارج مقر البعثة كالذي �سافر داخل مقر البعثة من حيث
ال�رشوط وي�رصف له راتب �شهر بدون بدالت �إذا كانت مرحلته للماج�ستري �أو �شهرين بدون
بدالت ملن كانت مرحلته الدكتوراه وت�رصف هذه املكاف�أة ملرة واحدة بالإ�ضافة �إىل ر�سوم
ح�ضور امل�ؤمتر وتذاكر ال�سفر وال ت�رصف مكاف�أة البحث �إذا ن�رش خارج مقر البعثة ،وعلى
املبتعث الذي يرغب يف �رصف م�ستحقاته املالية� ،إثبات ح�ضوره امل�ؤمتر وتزويد امللحقية
ب�إي�صال ر�سوم الت�سجيل الأ�صلي وم�ستند ال�سداد بالإ�ضافة �إىل تقرير خمت�رص باللغة العربية
عن امل�ؤمتر.
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2ـ الرحالت العلمية Research or Field Trips
�أ ـ الرحلة العلمية الداخلية (داخل �أمريكا)
يحق لطالب الدرا�سات العليا القيام برحلة علمية جلمع املعلومات اخلا�صة ببحثه داخل
�أمريكا �أو كندا ،ملرة واحدة خالل ال�سنة الأخرية من مـــــدة ابتعاثه للماج�ستري وخالل ال�سنتني
الأخريتني من مدة ابتعاثه للدكتوراه ،على �أن يلتزم بال�ضوابط التاليـــــــــــــــــــة:
�أ ـ موافقــــــــــــــة امللحقية امل�سبقة.
ب ـ تزويد امللحقية بالوثائق التالية:
∗ ∗خطاب من املبتعث يطلب فيه ال�سماح له بالقيام بالرحلة .
∗ ∗خطاب من املر�شد الدرا�سي للمبتعث باجلامعة ي�ؤكد �أهمية الرحلة العلمية وعالقتها
ببحثه.
∗ ∗تقدمي ن�سخة من مقرتح بحث الر�سالة
خم�ص�صات القيام برحلة علمية داخلية
بعد ح�صول املبتعث على املوافقة ي�رصف له:
∗ ∗تذكرة �سفر بالطائرة ذهاب ًا و�إياب ًا (بدون عائلته) ملرة واحدة فقط ،وميكن التعوي�ض عن
ن�صف قيمتها �إذا انتقل بو�سيلته اخلا�صة على �أن ال تقل امل�سافة عن مائة كم ( 63ميالً).
∗ ∗مكاف�أة تعادل خم�ص�ص �شهر واحد ( بدون البدالت ) لدرجة املاج�ستري ،وخم�ص�ص �شهرين
لدرجة الدكتوراه (بدون البدالت).
وي�شرتط لإمتام �رصف املكاف�أة �أن يتقدم املبتعث للملحقية بتقرير خمت�رص باللغة العربية
عن الرحلة العلمية التي قام بها وبخطاب من مر�شده الدرا�سي باجلامعة ي�ؤكد �إنهاءه لهذه
الرحلة.
ب ـ الرحلة العلمية للمملكة :Research Trip to K.S.A
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 �إ�رشاف جهة ابتعاثه.
ويتعني على املبتعث للح�صول على موافقة جهة �إبتعاثة تزويد امللحقية بالوثائق التالية:
∗ ∗خطاب من املبتعث يطلب فيه املوافقة له على القيام بالرحلة العلمية.
∗ ∗خطاب من مر�شده الدرا�سي باجلامعة يو�صي بقيامه بهذه الرحلة مو�ضحا فيه طبيعة البحث
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واملعلومات املراد جمعها واملدة الالزمة لإمتامها.
∗ ∗خطاب من اجلهة التي يريد جمع املعلومات والبيانات عنها بال�سماح له بذلك
∗ ∗ن�سخة من مقرتح بحث الر�سالة.
م�ستحقات املبتعث للرحلة العلمية للمملكة:

∗ ∗تذاكر �سفر �إىل اململكة بالدرجة ال�سياحية ذهاب ًا و�إياب ًا له وملرافقيه مبقر البعثة ،وت�رصف هذه
التذاكر فور املوافقة على الرحلة العلمية.
∗ ∗خم�ص�ص �شهر �إ�ضايف (بدون بدالت) عن كل �شهر مي�ضيه يف اململكة على �أن ال يزيد
جمموع ما يتقا�ضاه عن خم�ص�ص ثالثة �أ�شهر ،ويتم �رصف هذا املخ�ص�ص بعد �إ�ستالم
امللحقية خطاب جهة الإبتعاث الذي ي�ؤكد قيام املبتعث بالرحلة العلمية واملدة التي ق�ضاها
باململكة لإمتامها.

ج ـ الرحلة العلمية خارج �أمريكا لغري اململكة
�أ ـ يتطلب من مبتعث الدرا�سات العليا للقيام برحلة علمية خارج �أمريكا وكندا ولغري اململكة،
املوافقة امل�سبقة من جهة ابتعاثه وتقدمي الوثائق الآتية:
∗ ∗خطاب من املبتعث يطلب فيه ال�سماح له بالقيام بالرحلة .
∗ ∗خطاب املر�شد الدرا�سي باجلامعة يحدد طبيعة البحث واملعلومات املراد جمعها.
∗ ∗ن�سخة من مقرتح البحث.
ب ـ بعد احل�صول على موافقة جهة الإبتعاث على الرحلة العلمية يعامل املبتعث الذي �سافر يف
رحلة علمية خارج مقر البعثة كالذي �سافر داخل مقر البعثة وي�رصف له راتب �شهر �إذا كانت
مرحلته للماج�ستري �أو �شهرين ملن كانت مرحلته للدكتوراه وت�رصف هذه املكاف�أة ملرة واحدة
بالإ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر وال ت�رصف مكاف�أة ن�رش البحث �إذا ن�رش خارج مقر البعثة.
3ـ ن�رش وتقدمي الأبحاث
الأبحاث املن�شورة :

ال يف كتاب حمكم،
1.1يجب �أن يكون البحث من�شور ًا يف دورية متخ�ص�صة حمكمة �أو ف�ص ً
وان يكون مو�ضوع البحث يف تخ�ص�ص الباحث .
2.2ال تقبل الأبحاث املن�شورة يف �أعمال امل�ؤمتر  ،Proceedingsعلى انها �أبحاث من�شورة،
وامنا تعامل ك�أبحاث ملقاه يف م�ؤمترات علمية.
3.3ال تقبل امل�ستخل�صات  Abstractحتى وان كانت من�شورة .
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4.4ير�سل املبتعث التالـــــــي :
�أ -ن�سخة ورقية كاملة من البحث .
ب -ن�سخة من البحث على و�سط �ألكرتوين ( . ) CD-ROM or Disk
ج -ملخ�ص باللغة العربية
د -ال�صفحة الأوىل من الدورية ،و�صفحة املحتويات  Contentsوال�صفحة التي حتمل
�أ�سماء املحررين والنا�رشين . Editorial Board
5.5يقوم املبتعث بتعبئة اال�ستمارة اخلا�صة بن�رش بحث علمي.
ب  -الأبحاث املقدمة �أو امللقاة يف م�ؤمترات علمية :
1.1يجب �أن يكون املبتعث هو املتحدث الرئي�سي �أو امللقي للبحث ،وان يكون مو�ضوع
البحث يف تخ�ص�صه .
2.2يجب �أن يكون البحث ملقي يف م�ؤمتر علمي فعلي ( له جلنة حت�ضريية وجلنة حتكيم
�أبحاث وجلنة تنظيمية وجلان �أخرى ) ويتم تزويد امللحقية مبطوية امل�ؤمتر Brochure
 or Pamphletللتقييم .
3.3ال تقبل الأبحاث املقدمة يف الندوات  Seminarsال�صغرية التي تقيمها بع�ض الأق�سام
لطالبها ب�شكل دوري �أو �سنوي داخل جامعاتها .
4.4ال تقبل الأبحاث املقدمة يف جل�سة عر�ض املل�صقات  Poster Sessionمقبولة .
5.5يزود املبتعث امللحقية بالتايل :
�أـ خطاب مــــن م�رشفه الدرا�سي باجلامعة
ب ـ �إثبات ح�ضوره للم�ؤمتـر
جـ ـ �إثبات تقدميـه للبحث و �إلقائه
دـ ن�سخة ورقــية من البحث املقـدم
هـ ـ ن�سخة �إلكرتونية من البحث املقدم
مالحظة مهمة  :ال يجوز مكاف�أة املبتعث عن نف�س البحث مرتني  ..مرة عن �إلقائه ومرة
عن ن�رشه .
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خام�س ًا  -التخرج Graduation
يثبت تخرج املبتعث بح�صوله على وثيقة تخرج ر�سمية �صادرة من مكتب الت�سجيل Registrar’s
 Officeيف امل�ؤ�س�سة التعليمية امللتحق بها� ،أو من مكتب عميد الدرا�سات اجلامعية (Dean of
� (Undergraduateأو عميد الدرا�سات العليا ( )Dean of Graduate Schoolح�سب درجته
املبتعث لها .وت�شهد هذه الوثيقة ب�أن املبتعث قد �أنهى بنجاح متطلبات الدرجة للتخ�ص�ص املبتعث
الجله ،ويحدد بها تاريخ انهاء هذه املتطلبات .ويعترب تاريخ �إنتهاء متطلبات الدرا�سة هو التاريخ
الفعلي للتخرج
والمتام عملية انهاء م�ستحقات الطالب كمتخرج يجب عليه ان يكون قد �أنهى متطلبات التخرج
املقررة يف م�ؤ�س�سة تعليمية معتمده ،و�أن يكون التحاقه بها قد مت مبوافقة امللحقية الثقافية.
1ـ �إجراءات التخرج
يجب على املبتعث �إخطار امللحقية الثقافية بتخرجه فور �إنهاء كافة متطلبات التخرج،
وي�ؤدي ت�أخر املبتعث يف �إبالغه للملحقية بتاريخ تخرجه �إىل ح�صوله على م�ستحقات �شهرية قد
ال ي�ستحقها� ،إذا زاد امل�ستحق عن التاريخ الفعلي للتخرج مما يرتتب عليه قيام امللحقية بت�سوية
هذه املبالغ و�إ�ستقطاعها من جملة �إ�ستحقاقاته املتبقية والإ�ستحقاقات الأخرى التي ي�ستحقها
املبتعث ب�سبب تخرجه ،كمكاف�آت التخرج وتكاليف �إعداد الر�سالة وبدل ال�شحن وكذلك الكتابة
ملرجعه لإ�سرتداد ما �رصف له بالزيادة.
2ـ امل�ستندات املطلوبة لإثبات التخرج
∗ ∗وثيقة �إنهاء الدرا�سة � Letter of Completionصادرة من م�سجل اجلامعة ،Registrar
�أو عميد الدرا�سات العليا � ،Dean of Graduate Schoolأو عميد كلية الدرا�سات
اجلامعية  ،Dean of Undergraduate Schoolتفيد تخرجه والتاريخ الفعلي لإكماله
متطلبات الدرجة.
∗ ∗ك�شف �أ�صلي للدرجات  Official Transcriptم�صدق عليه من اجلامعة ومذكور به
املرحلة الدرا�سية التي �أكملها ،والتخ�ص�ص ،وتاريخ التخرج.
∗ ∗دبلوما املرحلة التي �أكملها.
مالحظة هامة جدا :اذا �سافر الطالب قبل �صدور ك�شف الدرجات الر�سمي لتخرجه
والدبلوما ،فان عليه ان يرتك تعليمات لدى ق�سم الت�سجيل باجلامعة الر�سال هذه الوثائق
مل�رشفه الدرا�سي بامللحقية ،حتى يتم توثيقها من قبل ق�سم التوثيق بامللحقية ومن ثم ار�سالها له
اىل اململكة مع الت�أكيد على �أن يعطي الطالب عنوانه الربيدي وهاتفه باململكة مل�رشفه الدرا�سي
بامللحقية قبل �سفره النهائي.
يتطلب من خريجي درجة الدكتوراه واملاج�ستري (ببحث) :
∗ ∗�إر�سال ن�سخة ورقية واحدة ون�سخة الكرتونية من الإطروحة �أو البحث الذي نال عنه
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الدرجة العلمية على �أن تكون الن�سخة املقدمة مطابقة لتلك املقدمة للجنة املناق�شة �أو الإختبار
وعلى �أن حتمل توقيعات �أع�ضاء جلنة املناق�شة التي �أجازت منح الدرجة العلمية �أو امل�رشف
الرئي�سي على الر�سالة باجلامعة وفق ًا ملا يلي:
�1.1أن تكون الن�سخة الورقية �أ�صلية الطباعة (لي�ست ب�صورة فوتوغرافية) �أحادية
ال�صفحات ،على ورق قطني جملدة بالورق املقوى اخلا�ص بالر�سائل العلمية.
�2.2أن تكون الن�سخة الألكرتونية خمزنة على �إ�سطوانة م�ضغوطة.
∗ ∗الإلتزام بتقدمي هذه الوثائق للملحقية يف موعدها ،ملراجعتها والت�صديق عليها ،لإ�ستكمال
�إجراءات قفل امللف و�إيقاف ال�رصف و�إ�شعار جهة الإبتعاث ووزارة التعليم العايل كتابة
بذلك ،كما �أن عليه ملء �إ�ستبانة « ح�رص الكفاءات العلمية ال�سعودية من حملة الدكتوراه �أو
املاج�ستري».
 .3حتديد موعد ال�سفر والعودة النهائية
يتعني على املبتعث �إبالغ امللحقية الثقافية مبوعد �سفره و�سفر مرافقيه �أثناء فرتة البعثة،
لإتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار تذاكر العودة لهم وفق ما تقت�ضيه الالئحة يف �ش�أن
�أحقيتهم .وذلك ب�إر�سال منوذج طلب التذاكر .ولن ت�رصف تذاكر ال�سفر �إال بوجود ما يثبت
التخرج .حيث ي�ستحق املبتعث ومرافقوه تذاكر �سفر وحيدة الإجتاه يتم حتديدها عرب �أق�رص
طريق ممكن من مقر درا�سته يف �أمريكا �إىل �أقرب مطار للبلدة �أو املدينة التي يقطنها يف موطنه
باململكة بغ�ض النظر عما �إذا كانت البعثة �سارية �أم ال.
 .4ا�ستحقاقات التخرج:
�أ ـ مكاف�أة التخرج
ت�رصف فقط للطلبة (غري املوظفني) املبتعثني على ح�ساب وزارة التعليم العايل ،وهى
تعادل مرتب �شهر بدون البدالت وت�ستحق �إعتبارا من التاريخ الفعلي للتخرج.
ب ـ مكاف�أة طباعة الأطروحة �أو الر�سالة
ي�ستحق املبتعث هذه املكاف�أة بعد ح�صوله على الدرجة العلمية وتقدميه ن�سخة ورقية
ون�سخة �ألكرتونية من ر�سالة املاج�ستري �أو �أطروحة الدكتوراه .وت�رصف لطالب
الدكتوراه مبا يعادل مرتب �شهر ون�صف من خم�ص�ص املبتعث الأعزب بدون بدالت
ولطالب املاج�ستري مبا يعادل مرتب �شهر واحد فقط من خم�ص�ص املبتعث الأعزب بدون
بدالت.
ج ـ بدل ال�شحن
ي�ستحق املبتعث املتخرج بدل ال�شحن وفقا للمعايري التالية:
∗ ∗بدل �شحن يعادل قيمته �شهر واحد من خم�ص�ص املبتعث الأعزب (بدون
البدالت) ،للمبتعث الأعزب.
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∗ ∗بدل �شحن يعادل قيمته �شهر ون�صف من خم�ص�ص املبتعث الأعزب (بدون
البدالت) ،للمبتعث املتزوج الذي ترافقه عائلته.
∗ ∗ي�رسي �إ�ستحقاق البندين ال�سابقني على املبتعثة بعثة خا�صة ولي�ست لكونها زوجة
مبتعث �أو موظف ،وال ي�رسي هذا الإ�ستحقاق على الزوجة امللحقة (امل�ضمومة)
للبعثة.
∗ ∗بدل �شحن يعادل قيمته �شهر واحد من خم�ص�ص املبتعث الأعزب (بدون
البدالت) ،للمتدرب ملدة ال تقل عن �سنة �سواءا كان �أعزبا �أو متزوجا.
�ساد�س ًا  :الدار�سون على ح�سابهم اخلا�ص Self Sponsored Students
تقدم امللحقية للطالب الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص ما يلي :
♦ ♦م�ساعدتهم يف احل�صول على قبول من اجلامعات الأمريكية املو�صى بها.
♦ ♦�إعتماد وت�صديق الوثائق وال�شهادات الدرا�سية اخلا�صة بهم.
♦ ♦�رصف تذاكر العودة للمتخرجني منهم ،وتذاكر ال�سفر لزيارة اململكة (كل �سنتني) �أثناء
الدرا�سة �إذا انطبقت عليهم ال�رشوط اخلا�صة مبنحهم تذاكر ال�سفر اخلا�صة بالزيارة.
♦ ♦�رصف املكاف�آت الت�شجيعية وفق ال�ضوابط املنظمة لها.
♦ ♦�إحلاقهم بالبعثة وفق ال�ضوابط املنظمة لها.
�أ  :فتح ملف لدى امللحقية للطالب الدار�س على ح�سابه اخلا�ص:
تقوم امللحقية بفتح ملف للطالب الدار�س على ح�سابه اخلا�ص وفق ًا ملا يلــي :
�1 .1أن امللحقية الثقافية هي اجلهة املخت�صة مبنح خطاب للدار�س على ح�سابه اخلا�ص للإلتحاق
باجلامعات مع �رضورة �أن تكون درا�سته يف جامعة مو�صى بها مع تطبيق ال�رشوط
اخلا�صة بالدرا�سة على ح�سابه اخلا�ص وفق ًا للمراحل والتخ�ص�صات العلمية.
2 .2بعد ح�صول الطالب على القبول يف اجلامعة وبدء الدرا�سة تقوم امللحقية الثقافية بفتح ملف
للطالب ويقوم ق�سم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص  /ال�ش�ؤون الدرا�سية متابعة درا�سته
ويجب �أن ي�شتمل ملفه على تقارير عن درا�سته باجلامعة.
3 .3تقوم امللحقية ب�إر�سال ملف الطالب �إىل الوزارة عند �إ�ستيفاء �رشوط الإحلاق بالبعثة وتعبئة
النموذج اخلا�ص بذلك والت�صديق عليه.
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�ضوابط عامة للإلتحاق بالبعثة :
�1 .1أال يكون الطالب قد �سبق ف�صله من البعثة �أو من �إحدى اجلامعات ال�سعودية
�2 .2أن يكون الطالب مقيم ًا يف بلد الدرا�سة ومتفرغ ًا لها.
�3 .3أن تكون درا�سة الطالب �ضمن �أحد التخ�ص�صات التالية:
• الطب

• العلوم الطبية

• الهند�سة امليكانيكية

• الهند�سة الكهربائية

• تقنية الهند�سة الكهربائية
• تقنية امليكانيكية
• املحا�سبة

• القانون

• هند�سة وعلوم احلا�سب الآيل
• ال�سياحة والفندقة.

�4 .4أن يكون الطالب ملتحق ًا ب�إحدى اجلامعات �أو املعاهد املو�صى بها من قبل وزارة التعليم
العايل.
�5 .5أن تكون الدرا�سة حتت �إ�رشاف امللحق الثقايف �سواء كان يف البلد الذي توجد فيه
امللحقية الثقافية �أو يف بلد يقع حتت نطاق �إ�رشافها.
�6 .6أن يقوم الطالب الدار�س على ح�سابه اخلا�ص بتعبئة النماذج اخلا�صة بطلب الإلتحاق
ال ويوقع على جميع التعهدات املوجودة فيه وميكن احل�صول على
بع�ضوية البعثة كام ً
هذه النماذج من موقع امللحقية االلكرتوين www.sacm.org
�7 .7أن تتوفر �صورة بطاقة الهوية الوطنية �أو �سجل الأ�رسة و�صورة جواز ال�سفر
�8 .8إرفاق �آخر �شهادة درا�سية ح�صل عليها ومعادلتها �إذا كانت من خارج اململكة
�9 .9أن يكون الطالب قد �أنهى يف جمال درا�سته ( )30وحدة درا�سية ح�سب النظام الف�صلي
�أو مايعادلها ومبعدل تراكمي اليقل عن ( )2.5من �أربع نقاط �أو مايعادله وذلك
لدرجة البكالوريو�س �أما بالن�سبة لدرجتي املاج�ستري والدكتوراه ف�إن عليه �أن ينهي
( )9وحدات درا�سية ح�سب النظام الف�صلي �أو ما يعادلها ومعدل تراكمي ال يقل عن
( )3.3من اربع نقاط �أو ما يعادلها
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ب  :تذاكر ال�سفر:
مينح الطلبة الدار�سون على ح�سابهم اخلا�ص تذاكر �سفر (ذهابا و�إياب ًا ) �إىل اململكة لق�ضاء
�إجازاتهم الدرا�سية مبا ال يتجاوز ثالث مرات خالل املرحلة الدرا�سية وفق ال�ضوابط التالية:
�1 .1أن يكون الدار�س على ح�سابه اخلا�ص حا�صال على موافقة امللحق الثقايف ولديه ملف يف
امللحقية الثقافية
�2 .2أن تكون درا�سته حتت �إ�رشاف امللحقية الثقافية �سواء كان يف البلد الذي توجد فيه امللحقية
الثقافية �أو يف بلد يقع حتت نطاق �إ�رشافها.
�3 .3أن يكون الدار�س منتظما ومقيما �إقامة دائمة يف بلد الدرا�سة وي�سري يف درا�سته �سريا
ح�سنا.
4 .4ت�رصف التذاكر له ولزوجته ولأوالده ووالدته (�إذا كان يعولها �رشعا) على �رشط انهم
مقيمون معه �إقامة دائمة يف بلد الدرا�سة.
5 .5ت�رصف التذاكر مرة كل �سنتني اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدرا�سة.
ج  :مكاف�آت التفوق:
ت�رسي �ضوابط �رصف مكاف�آت التفوق للطلبة املبتعثني على الطالب الدار�سني على ح�سابهم
اخلا�ص.
د  :معادلة ال�شهادات الدرا�سية للدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص :
من �أجــل معادلة ال�شهادات الدرا�سية للدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص يجب على
الطالب الإطالع والتوقيع على النموذج املت�ضمن قرار جلنة معادلة ال�شهادات اجلامعية رقم
 1/8/1418وتاريخ 1418/1/4هـ والذي ميكن احل�صول عليه من موقع وزارة التعليم العايل
( )www.mohe.gov.sa
�سابع ًا  :الت�صديق والرتجمة Authentication and Translation
�أو ًال  :الت�صديق :
1.1يتم ت�صديق ا�صل ال�شهادة و�أ�صل ك�شف الدرجات للدرجة الأكادميية التي ح�صل عليها
املبتعث بعد الت�أكد من �صحة التخرج �صحة ال�صدور واملحتوى وفق ًا ملا تتطلبه اجلهات
املخت�صة يف اململكة .
2.2الت�صديق على ال�شهادات الأكادميية للمبتعثني احلا�صلني عليها من اململكة يف حالة طلب
ذلك من اجلامعات االمريكية .
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ثانياً :الرتجمــة :
ترجمة ال�شهادات الأكادميية للمبتعثني ال�صادرة من اململكة اىل اللغة االجنليزية يف حالة
عدم وجود ترجمة لها باللغة االجنليزية من اجلهة التعليمية ال�صادرة منها ال�شهادة .
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ال�ش�ؤون الإداريــــة
واملاليـــــــة

ال�ش�ؤون الإداريــة واملاليــة
◊ 1ـ ال�ش�ؤون الإدارية
ال ـ ال�سفر والتذاكر
•�أو ً
•ثاني ًا ـ خدمات الوثائق وجوازات ال�سفر
◊ 2ـ ال�ش�ؤون املـــــالية
ال ـ املخ�ص�صات والبدالت واملكاف�آت
•�أو ً
•ثاني ًا ـ الر�سوم الدرا�سية والتعوي�ضات
•ثالث ًا ـ عالج املبتعثني ومرافقيهم
◊ 3ـ امل�شرتيات وامل�ستودعات
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الفصل الخامــس

ال�ش�ؤون الإداريـــة واملاليـــة
ADMINISTRATION AND FINANCIAL AFFAIRS
تتوىل ال�ش�ؤون الإدارية واملالية مهمة ت�سهيل العمل الإداري فيما بني �إدارات امللحقية وبني
اجلهات اخلارجية ذات العالقة مبا يحقق االرتقاء مب�ستوى العمل وتقدمي �أف�ضل اخلدمات املمكنة،
كما تعمل على تلبية احتياجات الطالب املالية ومتابعة حركة حتويالت خم�ص�صاتهم و�رسعة اجناز
فواتري الر�سوم الدرا�سية والعالج والتن�سيق مع الإدارات يف كل ما يتعلق باحلقوق املالية التي
ي�ستحقها املبتعثون ومرافقيهم وفق ًا للنظم واللوائح ال�سارية املفعول حتى تاريخ اعداد هذا الدليل،
وكذلك ما تتطلبه امللحقية من م�شرتيات لأعمالها وم�ستودعات تابعة لها.
ومن �أجل تنظيم العمل بال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،فقد مت ا�ستحداث مكتب (م�ساعد امللحق
الثقايف لل�ش�ؤون الإدارية واملالية) وترتبط به �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية ،و�إدارة ال�ش�ؤون املالية
و�إدارة امل�شرتيات وامل�ستودعات ووحدة املتابعة.

� -1إدارة ال�ش�ؤون الإداريــة :
�أ .ال�سفـــر والتذاكر:
�أو ًال  :ال�سفر للإجازة:
 1ـ املبتعثـــــــون :
ي�ستحــق املبتعث وعائلته ( �إن كانت ترافقه ) تذاكر �سفر ذهابا و�إيابا بالدرجة امل�ستحقة من مكان
درا�سته �إىل �أقرب مطار ملقر �إقامته باململكة العربية ال�سعودية والعودة �إىل مكان درا�سته كل عام
درا�سي 0
2ـ املتدربون:
ي�رصف للموظف املبتعث للتدريب يف اخلارج تذكرة �إركاب لتم�ضية الإجازة الدرا�سـية
( التدريبية) متى ما تخلل الربنامج �إجازة ف�صلية جاءت بعد درا�سة ت�سـعة �أ�شـهر ،حيث يعامل
املوظف للتدريب يف اخلارج ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر معاملة املبتعث للدرا�ســة يف اخلـارج فيما
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يتعلق ب�رصف تذاكر الإركاب له ولعائلته .
وينبغي يف كل الأحوال مراعاة الآتي:
1 .1يجب �أال تقل مدة مكوث املبتعث املتمتع بالتذاكر احلكومية يف اململكة عن ع�رشين يوما و�أال
يزيد جمموع غيابه عن مقر درا�سته عن ت�سعني يوما
2 .2ي�ستند ا�ستحقاق العائلة لتذاكر �سفر الإجازة �أن يكون م�ستحق ًا لهــــا .
�3 .3أن ال تقل املدة بني تاريخ ال�سفر واملوعد املتوقع للتخرج �أو نهاية بعثته عن �ستة �أ�شهر.
ثانيا :العودة �إىل اململكة
مينح املبتعث وعائلته (�إذا كانت ترافقه) تذاكر عودة �إىل اململكة يف احلاالت التالية:
1 .1عند ح�صوله على الدرجة املبتعث من اجلها.
�2 .2إذا �إقت�ضت امل�صلحة العامة عودة املبتعث �إىل اململكة.
3 .3عند انتهاء مدة ابتعاثه وا�ستنفاذه فر�ص التمديد دون ح�صوله على الدرجة املبتعث من
�أجلها.
�4 .4إذا طلب املبتعث �إنهاء ابتعاثه لأي �سبب.
ثالثا :ال�سفر يف الظروف الطارئة
 .أي�ستحق املبتعث وعائلته تذاكر �سفر ذهابا و�إيابا من مقر درا�سته �إىل اململكة يف حالة وفاة �أحد
والديه �أو �أحد والدي زوجته �أو وفاة زوجته �أو �أحد �أوالده يف حدود التذاكر املقررة لهم
على �أن يقوم بتزويد امللحقية ب�صورة من �شهادة الوفاة.
 .بيف حالة عدم متكن املبتعث من �إ�ستيفاء �رشوط البعثة ت�رصف له تذكرة �سفر للمملكة باجتاه
واحدو يراجع املبتعث جهة ابتعاثه يف اململكة ل�رشح ظروفه للم�سئولني واحل�صول على
تذاكر العودة ملقر درا�سته بعد موافقة جهة االبتعاث على موا�صلته الدرا�سة.
رابعا :ال�سفر لالنتقال من جامعة لأخرى
ي�ستحق املبتعث عند تغيري مقر درا�سته داخل الواليات املتحدة الأمريكية تذاكر �سفر حكومية له
ولعائلته ( �إذا كانت مرافقة له ) ومتنح هذه التذاكر وفق ال�رشوط التالية:
1 .1املوافقة امل�سبقة من امللحقية الثقافية على هذا الإنتقال �أو من جهة ابتعاثه.
2 .2ح�صوله على قبول من املعهد �أو الكلية �أو اجلامعة التي ينوي االنتقال �إليها.
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3 .3ت�صدر هذه التذاكر ذهابا فقط وملرة واحدة يف املرحلة الدرا�سية بغ�ض النظر عما �إذا كان
قد �سافر �أكرث من مرة بغر�ض الت�سجيل �أو البحث عن �سكن.
ويتوجب على املبتعث �إبالغ م�رشفه الدرا�سي بامللحقية عن رغبته يف احل�صول على تذاكر �سفر
قبل موعد �سفره بفرتة كافية حتى يت�سنى لق�سم التذاكر بامللحقية �إ�صدار التذاكر الالزمة يف الوقت
املنا�سب ،ودون �أن يتعر�ض لإنتهاء موعد الت�سجيل �أو بدء الدرا�سة.
خام�سا :ال�سفر للرحالت وامل�ؤمترات العلمية
( �أ ) الرحالت وامل�ؤمترات العلمية داخل الواليات املتحدة:
ي�ستحق املبتعث « للدرا�سات العليا» تذاكر �سفر له فقط دون عائلته وملرة واحدة يف الدرجة
العلمية الواحدة �أثناء قيامه برحلة علمية �أو ح�ضوره م�ؤمترا علميا �أو ندوة �أو قيامه ب�أبحاث تقت�ضي
االنتقال �أو الإقامة يف موقع يبعد ثالثة و�ستني ( )63ميال �أو �أكرث من مقر درا�سة الطالب �رشيطة �أن
تكون الرحلة وثيقة ال�صلة بتخ�ص�ص املبتعث و�أن يبلغ م�رشفه الدرا�سي بامللحقية بذلك (مع مالحظة
�أن ح�ضور امل�ؤمتر يتطلب موافقة وزارة التعليم العايل �أوجهة �إبتعاثه)
علم ًا ب�أنه ي�رصف تذاكر ملحرم املبتعثة يف حال املوافقة على ح�ضورها م�ؤمتر ًا �أو ندوة علمية
ح�سب الأنظمة .
(ب) الرحالت وامل�ؤمترات العلمية �إىل اململكة:
ي�ستحق املبتعث الذي يعد ر�سالة لنيل درجة املاج�ستري �أو الدكتوراه يف مو�ضوع ذي ارتباط
باململكة العربية ال�سعودية تذاكر �سفر له ولعائلته (�إذا كانت ترافقه) ذهابا و�إيابا �إذا ح�صل على موافقة
جهة ابتعاثه للقيام بهذه الرحلة �إىل اململكةوملدة ثالثة ا�شهر فقط من تاريخ ال�سفر .
�ساد�س ًا  :نظام �رصف التذاكر للأطباء املبتعثني
ي�ستحق الطبيب املبتعث تذكرة �سفر له فقط دون عائلته وذلك وفق ًا للتايل :
♦ ♦تذكرة �سفر ملرة واحدة مرجعة لإجراء مقابلة �شخ�صية للح�صول على قبول لدرا�سة
التخ�ص�ص الدقيق
♦ ♦تذكرة �سفر للبورد االمريكي
♦ ♦تذكرة لأداء الإختبارات الطبية
اما بالن�سبة للطبيبات فيتم �رصف تذاكر �سفر لها وملحرمها .
�سابع ًا  :نظام �إركاب الطالب املعاق وويل �أمره :
ي�ستحق الطالب املعاق ومرافقه (ويل �أمر الطالب �أو من ينوب عنه) تذكرة �سفر ذهابا وعودة
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من مقر الدرا�سة للمملكة بعد توفر ال�رشوط التالية:
�1 .1أن مير على ابتعاث الطالب املعاق يف مقر بعثته مدة ال تقل عن �سنة درا�سية (ت�سعة ا�شهر)
�2 .2أن تكون �إجازته خالل العطلة ال�صيفية.
ثامن ًا � :إجراءات �رصف التذاكر :
�1 .1أن يكون املبتعث م�ستحق ًا لها نظام ًا
�2 .2أن يقوم بتعبئة منوذج طلب التذكرة من موقع امللحقية بكل دقة وو�ضوح
�3 .3إ�صدار �أمر الإركاب بعد الت�أكد من اال�ستحقاق و�إر�ساله اىل مكتب الطيار بفرجينيا املعتمد من
وزارة التعليم العايل لإ�صدار تذاكر املبتعثني و�إبالغ املبتعث عن طريق الربيد الإلكرتوين
مبعلومات التذاكر  /التذكرة ليتمكن من الإت�صال باملكتب والتن�سيق معهم لإ�صدار التذكرة
4 .4تعليمات �رصف التذاكـر :
 .أالدقة يف كتابة البيانات
 .ب�إبالغ م�رشفه الدرا�سي ب�أي تغيري يطر�أ على البيانات فور ًا ل�ضمان و�صول التذكرة
يف وقتها املحدد
 .جحتديد وقت ال�سفر ( ذهاب ًا و�إياب ًا ) ب�شكل دقيق وعدم تغيريه لأن هناك غرامات مالية
تفر�ض من �رشكات الطريان يف حالة التعديل �أو االلغاء
 .ديجب على املبتعث يف حالة �إلغاء ال�سفر �إ�شعار امللحقية فور ًا بذلك �ضمان ًا لإ�ستمرار
خم�ص�صاته ال�شهرية و�إتخاذ الإجراءات الالزمة لإعادة التذاكر  /التذكرة
تا�سع ًا  :التعوي�ض عن التذاكر
تق�ضي الأنظمة املالية والإدارية اخلا�صة بالإركاب احلكومي �إ�صدار التذاكر مل�ستحقيها قبل
�سفرهم وال يجوز التعوي�ض عنها �إال يف حاالت ال�رضورة وفقا للآتي:
 .أيجوز تعوي�ض املبتعث عن قيمة تذاكر ال�سفر داخل الواليات املتحدة الأمريكية �إذا كان قد
ح�صل على موافقة امللحقية على ال�سفر بتذاكر م�شرتاة لغر�ض نظامي كانتقال درا�سته من
مدينة �إىل �أخرى وعلى املبتعث �أن يثبت انه قد دفع قيمتها من ح�سابه اخلا�ص وذلك ب�إبراز
كعوب التذاكر ويتم التعوي�ض وفقا لقيمة التذكرة الفعلية وال يجوز �رصف التعوي�ض لأكرث
من مرة وال تقبل التذاكر الإلكرتونية ح�سب تعليمات الوزارة (�إال �إذا �أرفق معها بطاقة
�صعود الطائرة)
 .ب�إذا رغب املبتعث ا�ستعمال و�سيلة موا�صالت �أخرى غري الطائرة �أثناء انتقال درا�سته �إىل
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مدينة �أخرى بعد املوافقة فعليه �أن يبلغ امللحقية م�سبقا بذلك للنظر يف تعوي�ضه عن تكاليف
ال�سفر بن�سبة خم�سني باملائة من قيمة تذكرة ال�سفر بالطائرة له ولعائلته ( �إذا كانت ترافقه ).
 .جيف حالة وجود ظروف معينة تقدر امللحقية �أهميتها يجوز تعوي�ض املبتعث ( وعائلته �إذا
كانت ترافقه ) عن قيمة تذاكر الإركاب التي ا�شرتاها من ح�سابه اخلا�ص بعد احل�صول على
موافقة وزارة التعليم العايل على التعوي�ض ،وعلى املبتعث �أن يدرك جيدا ب�أن �رشاء التذاكر
والتعوي�ض عنها للطوارئ فقط وعليه �أن يحر�ص على طلب تذاكره ال�سنوية امل�ستحقة له من
امللحقية وعدم اللجوء �إىل �رشائها من ح�سابه اخلا�ص وبالتايل فلن يتم تعوي�ض �أي مبتعث
يقوم ب�شــراء تذاكره ال�سنوية ،امل�ستحقة له نظاما ،من ح�سابه اخلا�ص.
وعلى املبتعث تقدمي امل�ستندات النظامية الالزمة مبا فيها بطاقة  /بطاقات �صعود الطاائرة
عا�رش ًا� :رشوط منح تذاكر �سفر للدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص
مينح الطالب الدار�س على ح�سابه اخلا�ص تذكرة �سفر من مقر درا�سته �إىل اململكة يف احلاالت
التالية :
1 .1عند �سفره لق�ضاء �إجازته الدرا�سية مرة كل �سنتني « ذهابا و�إياب ًا « مبا ال يتجاوز ثالث
مرات يف املرحلة الدرا�سية الواحدة ب�رشط موافقة وزارة التعليم العايل على درا�ســته على
ح�سابه اخلا�ص وفتح ملف له يف امللحقية
2 .2عند التخرج يف حالة طلبه و�إثبات تخرجه ،ت�صدر له تذكرة عودة وحيدة االجتاه �إىل
اململكة ،ح�سب ال�ضوابط التالية:
 .أ�إثبات جناحه بالكامل وح�صوله على درجة البكالوريو�س �أو ما بعدها ،من جامعة
تو�صي بها امللحقية.
 .بي�رسي هذا احلق خالل الثالثة �أ�شهر الأوىل من التخرج ت�شجيعا للطالب على العودة
�إىل اململكة فور تخرجه.

�إحدى ع�رش � :إر�شادات عامة ب�سفر الطالب
 1 .1ي�ستحق حمرم املبتعثة غري ال�سعودي وزوجة املبتعث غري ال�سعودية تذاكر ال�سفر �إذا توفرت
وثائق املوافقة على الزواج وفقا لقواعد �إ�صدار التذاكر املعمول بها للمبتعث ومرافقيه مبقر
البعثة.
2 .2ت�ستحق والدة املبتعث تذاكر �سفر حكومية ملرافقته �إذا ثبت �أنه معيل لها �رشعا وبحوزته
�صك الإعالة .من املحاكم ال�رشعية باململكة� ،أما والد املبتعث الذي يعوله �رشع ًا ومرافق له
يف مقر البعثة فالنظام يجيز له العالج دون التذاكر.
3 .3ال ي�ستحق املبتعث تذاكر �سفر للإبن املرافق �إذا كان عمره يتجاوز  17عاما وللإبنة �إذا كانت
متزوجة.
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4 .4ال يعو�ض املبتعث عن تذاكر ال�سفر ال�ستقدام عائلته �إىل �أمريكا �إذا بقي على موعد تخرجه
�أو انتهاء مدة بعثته �ستة �أ�شهر ف�أقل.
5 .5متنح تذاكر �سفر العودة �أو الإجازة وفقا لأق�رص طريق ومن مقر درا�سة املبتعث �إىل مقر
�إقامته باململكة العربية ال�سعودية.
6 .6متنح تذاكر ال�سفر للمبتعث بالواليات املتحدة الأمريكية ،الذي ي�ستحق �إجازة يق�ضيها داخل
الوطن وفقا لل�ضوابط التالية:
 .أمينح تذاكر الإركاب بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة وملدة ثالثة �أ�شهر �إذا كان:
♦ ♦من الطالب �أو املوظفني املبتعثني للدرا�سة.
♦ ♦من املوظفني املبتعثني للتدريب من املرتبة التا�سعة وما دونها.
♦ ♦من الع�سكريني من رتبة نقيب وما دون.
 .بومينح تذاكر الإركاب بالدرجة الأوىل �إذا كان:
♦ ♦من املوظفني املبتعثني للتدريب من املرتبة العا�رشة فما فوق.
♦ ♦من الع�سكريني من رتبة رائد فما فوق.
7 .7عند ح�صول مرافق املبتعث على بعثة م�ستقلة وكذلك الطالب الذي كان يدر�س على ح�سابه
اخلا�ص الي�ستحق تذاكر �إال بعد م�ضي ت�سعة �أ�شهر من تاريخ بدء البعثة.
عناوين وتليفونات وكيل جمموعة الطيار لل�سفر املحدودة ب�أمريكا
الوالية

�إ�سم املكتب

هاتف

الهاتف املجاين

الفاك�س

فرجينيا

GRAND
TRAVEL INC.

703-532-0444

1-877-447-2638

703-532-1774

ب ـ خدمات الوثائق وجوازات ال�ســفر
�أوال :ترجمة �شهادة امليالد للأطفال :
تقوم ال�ش�ؤون الإدارية برتجمة �شهادات ميالد الأطفال الر�سمية ال�صادرة من اجلهات الأمريكية
�أو ال�صادرة من اململكة ويتم بعد ذلك ت�صديقها من قبل القن�صلية ال�سعودية.
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ثانيا :جوازات ال�سفر:
�أ ) ت�سجيل جواز ال�سفر لدى القن�صلية:
يجب على املبتعث فور و�صوله للواليات املتحدة الأمريكية �أن يقوم بت�سجيل جواز �سفره
وعائلته لدى ال�سفارة �أو �أقرب قن�صلية �سعودية له ب�أمريكا مبا�رشة بنف�ســــه �أو �إر�سال �صورة من
اجلواز واال�ستمارة اخلا�صة بذلك بعد تعبئتها للملحقية الثقافية بوا�شنطن لتقوم ب�إر�ساله اىل رئي�س
ق�سم �ش�ؤون الرعايا ب�سفارة خادم احلرمني ال�رشيفني بوا�شنطن لإجراء عملية ت�سجيله علم ًا ب�أن
الإ�ستمارة اخلا�صة متوفرة يف املوقع الإلكرتوين ل�سفارة اململكة )www.saudiembassy.net
ولت�سجيل اجلواز �أهمية كبرية حيث يوفر للقن�صلية ال�سعودية املعلومات التي ت�سمح ب�إ�صدار
جواز �سفر جديد للمبتعث يف حالة فقدان جواز �سفره.
ب) جتديد جواز ال�سفر:
لتجديد جواز �سفر املبتعث املنتهية �صالحيته خالل �إقامته بالواليات املتحدة الأمريكية يجب عليه
القيام بتزويد امللحقية الثقافية بالآتي:
1 .1خطاب موجه با�سم رئي�س ق�سم �ش�ؤون الرعايا ال�سعوديني ب�سفارة خادم احلرمني ال�رشيفني
بوا�شنطن يطلب فيه جتديد جواز �سفره مع تو�ضيح �أ�سباب بقائه يف الواليات املتحدة
الأمريكية مرفق ًا بخطاب من امل�رشف الدرا�سي باجلامعة التي يدر�س فيها يحدد فيه املدة
املتوقعة لتخرجه �أما يف حالة رغبته العودة للمملكة فيمدد جواز �سفره ملدة �ستة �أ�شهر وال
ي�صدر له جواز �سفر جديد.
2 .2ا�ستمارة طلب جتديد جواز �سفر بعد تعبئتها (متوفرة يف املوقع الإلكرتوين ل�سفارة اململكة
املو�ضح �أعاله .
3 .3البطاقة ال�شخ�صية �أو �سجل العائلة �إذا كان اجلواز م�شرتكا �أو خا�صا بالعائلة �أو �أحد
�أفرادها.
4 .4جواز ال�سفر املراد جتديده واملنتهية �صالحيته.
�5 .5أربع �صور �شخ�صية حديثة مقا�س  2.5 x 1.5بو�صة ملونه خلفية بي�ضاء .
6 .6منوذج الـ � I-94أو منوذج . I-20
7 .7حوالة نقدية  Cashier’s Check or Money Orderمببلغ  80دوالر ًا �أمريكي ًا تدفع
لأمر  .Consulate of Saudi Arabiaوال تقبل ال�شيكات ال�شخ�صية.
8 .8خطاب من املحرم باملوافقة يحمل توقيعه �إذا كان طلب التجديد املقدم لل�سيدات.
ج) �إ�صدار جواز جديد بد ًال عن مفقود:
يف حالة فقدان �أو �رسقة جواز ال�سفر يتعني على املبتعث �إبالغ مركز ال�رشطة يف املدينة التي فقد
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فيها اجلواز لتحرير حم�رض بذلك ،كما �أن عليه الإعالن عن ذلك يف �إحدى ال�صحف املحلية يف نف�س
املدينة ،ولإ�صدار جواز �سفر جديد بدال من الذي فقد �أو �رسق ينبغي على املبتعث تزويد امللحقية
باملتطلبات الآتية:
�1 .1أربع �صور �شخ�صية حديثة مقا�س  2.5 x 1.5بو�صة ملونه.
2 .2البطاقة ال�شخ�صية �أو �سجل العائلة �إذا كان اجلواز املراد �إ�صداره م�شرتك ًا �أو خا�ص ًا بالعائلة
�أو �أحد �أفرادها.
3 .3حم�رض �رشطة يو�ضح فقدان �أو �رسقة اجلواز.
4 .4تعبئة معلومات عن ال�شخ�ص فاقد اجلواز (متوفر لدى ال�ش�ؤون الإدارية)
5 .5تعبئة منوذج فقدان جواز (متوفر لدى وحدة اجلوازات بامللحقيـــــــة)
�6 .6إ�ستمارة �إ�صدار جواز �سفر بدل فاقد
7 .7خطاب من املحرم و�صورة من جواز �سفره �إذا كان طلب �إ�صدار اجلواز لل�سيدات.
�8 .8صورة من الإعالن و�صورة من اجلواز �إن وجدت.
9 .9حواله نقدية  Money Orderيدفع لأمر Consulate of Saudi Arabiaبقيمة جواز
ال�سفر اجلديد وقدره ( 80دوالر) ثمانون دوالراً ،علم ًا ب�أن ال�شيكات اخلا�صة ال تقبل.
د ) �إ�صدار وثيقة �سفر م�ؤقتة « تذكرة مرور» للمواليد اجلدد
يف حالة �إ�ضطرار الطالب �أو �أحد �أفراد عائلته العودة للمملكة ومل يتوفر لديهم جواز �سفر �ساري
املفعول كالذي فقد جواز �سفره �أو رزق مبولود جديد �أو رغب ف�صل �أحد عائلته يف جواز م�ستقل،
ت�صدر له وثيقة �سفر م�ؤقتة « تذكرة مرور» ملرة واحدة لتمكينه من العودة ،مدة �صالحيتها �شهران
ون�صف من تاريخ �إ�صدارها .علما ب�أنه يف حالة وجود تو�أم لديه ف�أنه يتم �إ�صدار وثيقة �سفر واحدة
بنف�س ال�رشوط.
متطلبات احل�صول على تذكرة املرور:
1 .1تعبئة ا�ستمارة �إ�ستخراج تذكرة مرور ميكن احل�صول عليها من موقع ال�سفارة
الإلكرتوين.
2 .2خطاب تعريف من امللحقية الثقافية.
3 .3وثيقة �سعودية تتعلق بالأمر �أو �صورة منها (�شهادة ميالد �أ�صلية مرتجمة من قبل
امللحقية).
�4 .4أربع �صور �شخ�صية ملونه حديثة مقا�س  2.5 x 1.5بو�صة .مع مراعاة كتابة اال�سم خلف
ال�صورة ويف حالة وجود تو�أم فيلزم �أربع �صور لكل منهما.
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�5 .5شيك مقبول الدفع  Money Orderيدفع  Consulate of Saudi Arabiaبقيمة تذكرة
املرور وقدره ( 14دوالر) وال تقبل ال�شيكات ال�شخ�صية
6 .6جتديد ت�أ�شرية اخلروج والعودة للزوجة غري ال�سعودية:
لتجديد ت�أ�شرية اخلروج والعودة للزوجة غري ال�سعودية يجب على املبتعث القيام بتزويد
امللحقية الثقافية بالآتـــــــــــــــي:
تعبئة الإ�ستمارة اخلا�صة و�إر�سالها مع:
1 .1جواز ال�سـفر الأ�صلي للزوجة

2 .2دفتـــــــــــــــر الإقامة للزوجة
�3 .3صورة من جواز �سفر املبتعث

�4 .4صورتني �شخ�صيتني مقا�س  2.5 x 1.5بو�صة ملونة

5 .5حوالة نقدية مببلغ ( )$15تدفع لأمر  Consulate of Saudi Arabiaال تقبل
ال�شيكات اخلا�صة
6 .6خطاب من املحرم باملوافقة يحمل توقيعه.

هـ) التطعيمات:
تقوم امللحقية مب�ساعدة الطالب املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص يف �إنهاء �إجراءات
ت�صديق �شهادات التطعيم ال�صادرة من اململكة �أو من الواليات املتحدة حيث يقوم الطالب ب�إر�سالها
للملحقية وتتم ترجمتها و�إر�سالها �إىل امللحق ال�صحي ال�سعودي بال�سفارة للم�صادقة عليها وتعاد
للطالب عن طريق امللحقية وكذلك عن الفحو�صات الطبية قبل الزواج وكل ما يتعلق ب�أمور
الوكاالت �أو التفوي�ض.

� .2إدارة ال�ش�ؤون املاليــــة
�أ .املخ�ص�صات والبدالت واملكاف�آت :
ثقوم الإدارة مب�س�ؤولية �سري عمليات ا�ستحقاقات املبتعثني ومرافقيهم من خم�ص�صات �شهرية
وبدالت ومكاف�أت ور�سوم درا�سية وتعو�ضات وتكاليف العالج الطبي.
�أو ًال  :خم�ص�صات وبدالت الطالب املبتعثني ( املدنيني )
 1ـ املخ�ص�ص ال�شهـــــري :
ي�رصف �شهريا للمبتعث مبلغ وقدره  5606.25ريال �سعودي مايعادل  1495.00دوالر
امريكي (�سعر ال�رصف  3.75ريال لكل دوالر) يف نهاية كل �شهر قمري (هجري).
83

البدالت :
اال�صل يف البدالت ال�سنوية االتية �أن تدفع للطلبة �سنويا وتي�سريا على الطلبة مت جتزئتها اىل 12
ق�سطا مت�ساويا وت�ضاف قيمة الق�سط اىل املخ�ص�ص ال�شهري.
بدل الكتب :
ي�رصف لكل مبتعث بدل كتب مقدراه ( 2125رياال) �ألفان ومائة وخم�سة وع�رشون رياال
�سعوديا.
بدل املالب�س:
ي�رصف لكل مبتعث بدل مالب�س مقدار ( 5000رياال) خم�سة االف ريال.
بدل الطباعة:

ي�رصف لكل مبتعث بدل طباعة ابحاث وتقارير مقدراه ( 3750رياال) ثالثة االف و�سبعمائة
وخم�سون رياال �سعوديا.
بدل العالج:

ي�رصف بدل العالج وفقا للقرارت واللوائح املنظمة له ،لتغطية النفقات االخرى من العالج
التي الي�شملها �أو يغطيها نظام العالج الطبي الذي تقدمه امللحقية الثقافية للمبتعث ومرافقيه مبقر
البعثة ،وي�شمل هذا البدل مايلي
	•(10000رياال) ع�رشة االف رياال �سعوديا �سنويا ،ت�رصف للمبتعث املتزوج كبدل عالج.
	•( 2500رياال) الفان وخم�سمائة رياال �سعوديا �سنويا ت�رصف لكل طفل من اطفال املبتعث
املرافقني له يف مقر البعثة مهما كان عددهم.
واجلدول التايل يو�ضح هذه املخ�ص�صات والبدالت:
املخ�ص�ص

املبلغ بالريال ال�سعودي

املبلغ بالدوالر االمريكي

خم�ص�ص �شهري

5606.22

1495.00

416.66

111.11

بدل عالج
بدل كتب

بدل طباعة

بدل مالب�س

اجمايل املكاف�أة ال�شهرية

177.08

47.22

312.49

83.33

416.66

111.11

6929.11

1847.77

 2ـ اعانة الزوجة واملحرم:
ي�رصف للمبتعث املتزوج اعانة للزوجة املرافقة يف مقر البعثة مبلغ وقدره  3666.64ريال
�سعودي ثالثة �ألآف و�ستمائة و�ستة و�ستون رياال واربعة و�ستون هللة مايعادل  977.77دوالر
ال ( 866.66خم�ص�ص �شهري  +111.11بدل عالج)  .وي�شرتط ان تكون الزوجة
امريكي �شام ً
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�سعودية اجلن�سية ويتم تقدمي امل�ستندات كاملة وت�شمل �صورة من الـ (  )I-94و �صورة من دفرت
العائلة و�صورة من جواز �سفرها ال�سعودي ويبد�أ ال�رصف عليها من تاريخ و�صولها مقر البعثة .
اذا التحقت الزوجة ال�سعودية بالدرا�سة االكادميية بعد �صدور قرار ابتعاث من الوزارة فتعامل
معاملة املبتعث من حيث املزايا املالية وترتبط بعثتها بنهاية بعثة الزوج ،وي�ستثني من ذلك من
�أم�ضت  %75من مدة الدرا�سة و�صدرت لها موافقة من الوزارة وميكنها �ضم زوجها كمحرم بتوفر
ال�رشوط الالزمة ال�ضافة املحرم .
 3ـ �إعانة االطفال :
ت�رصف اعانة الطفال املبتعث امل�صاحبني له يف مقر البعثة بحد �أدين اربعة �أطفال ومازاد عن
ذلك ي�رصف له ن�صف خم�ص�ص بدل العالج وهو مبلغ وقدره  55.55دوالر على النحو التايل:
عدد
االطفال

املخ�ص�ص
بالريال

املخ�ص�ص
بالدوالر

العالج
بالريال

العالج
بالدوالر

االجمايل
بالدوالر

الطفل االول

812.48

216.66

208.31

55.55

272.21

812.48

216.66

208.31

55.55

272.21

833.33

222.22

208.31

55.55

277.77

833.33

222.22

208.31

55.55

277.77

اليوجد

اليوجد

208.31

55.55

55.55

الطفل الثاين

الطفل الثالث

الطفل الرابع

الطفل اخلام�س او اكرث

تتوقف �رصف االعانة للمرافقني (زوجة –حمرم – اطفال) اذا عادوا نهائيا اىل اململكة او
جتاوز بقا�ؤهم خارج الواليات املتحدة االمريكية مدة ثالثة ا�شهر ،او حني ايقاف ال�رصف على
املبتعث الي �سبب ما.
يتطلب ال�ضافة االطفال �صورة من الـ (  ) I-94و�صور من جوازت �سفرهم مع دفرت
العائلة.
الطفل املولود يف مقر البعثة واثناء الدرا�سة يتم تقدمي �شهادة ميالده االمريكية وت�رصف االعانة
املخ�ص�صة له من تاريخ ميالده .
جدول املخ�ص�صات والبدالت امل�ستحقة للمبتعثني �شهري ًا طبق ًا حلالتهم االجتماعية
البدالت

اعزب

متزوج

خم�ص�ص

1495.00

2361.66

عالج

مالب�س
كتب

طباعة

االجماىل

متزوج +

متزوج +

طفل

طفلني

2578.32

2794.98

متزوج +

متزوج +

متزوج +

ثالث �أطفال �أربع �أطفال

خم�س �أطفال

3239.42

3239.42

3017.20

111.11

222.22

277.77

333.32

388.87

444.42

499.97

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

47.22

47.22

47.22

47.22

47.22

47.22

47.22

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

1847.77

2825.54

3097.75

3369.96

3647.73

3925.50

3981.05
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�أما �إذا كان املبتعث م�صطحب ًا لإطفاله فقط في�ستحق املخ�ص�صات التاليـــــــة :
املبتعث

�أعزب

�أعزب  +طفل

�أعزب 2 +

�أعزب 3 +

�أعزب 4 +

�أعزب 5 +

�أعزب 6 +

خم�ص�ص

1495.00

1711.66

1928.32

2150.54

2372.72

2372.72

2372.72

عالج

111.11

166.66

222.21

277.76

333.31

388.86

444.41

مالب�س

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

كتب

47.22

47.22

47.22

47.22

47.22

47.22

47.22

طباعة

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

االجماىل

1847.77

2119.93

2392.19

2669.96

2947.73

3003.28

3058.83

 4ـ �إعانة ذوي االحتياجات اخلا�صة (املعوقني اجلامعيني):
ي�رصف �إعانة لذوي االحتياجات اخلا�صة باال�ضافة اىل املخ�ص�ص ال�شهري ما يلي :
�أ ـ ذوي الإعاقة ال�شديدة مبلغ وقدره ( 3670ريال) وهو يعادل مربوط الدرجة االوىل من
املرتبة اخلام�سة يف ال�سلم الوظيفي
ب ـ ذوي الإعاقة من الدرجة الثانية مبلغ قدره (  1500ريال ) ،علم ًا بانه ال يتم �رصف هذا
املخ�ص�ص اال بعد �إر�سال التقارير الطبية وموافقة اجلهة املخت�صة على ذلك .
1ـ بدل قارئ للمبتعث املكفوف :

ي�رصف مبلغ ( )3670رياال ا�ضافة ايل املخ�ص�ص ال�شهري للمبتعث املكفــــــوف لقاء بدل
قارئ .
ويف اجلدول التايل تو�ضيح ملا ي�ستحقه املكفوف مع الزوجة واالطفال واملعوقني من الفئة
االوىل.
متزوج +

متزوج +

متزوج +

متزوج +

طفل

طفلني

ثالث �أطفال

�أربع �أطفال

3773.64

3995.86

4218.08

388.87

444.42

111.11

111.11

47.22

47.22

الكفيف/املعاق

االعزب

متزوج

املخ�ص�ص

2473.66

3340.32

3556.98

111.11

222.22

277.77

333.32

111.11

111.11

111.11

111.11

47.22

47.22

47.22

47.22

عالج

مالب�س
كتب

طباعة

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

االجمايل

2826.43

3804.20

4076.41

4348.62

4626.39

4904.16

 -2كما ي�شري اجلدول التايل �إىل ماي�ستحقه املعاق من الفئة الثانية .
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متزوج +

متزوج +

متزوج +

متزوج +

طفل

طفلني

ثالث �أطفال

�أربع �أطفال

3194.98

3417.20

3639.42

333.33

388.87

444.41

111.11

111.11

47.22

47.22

املعاق

االعزب

متزوج

املخ�ص�ص

1895.00

2761.66

2978.32

111.11

222.22

277.77

111.11

111.11

111.11

111.11

47.22

47.22

47.22

47.22

عالج

مالب�س
كتب

طباعة

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

83.33

االجمايل

2247.77

3225.54

3497.75

3769.97

4047.73

4325.49

ثانيا  :املخ�ص�صات ال�شهرية للمبتعثني الع�سكريني:
تقوم امللحقية الثقافية باال�رشاف علي من�سوبي وزارة الدفاع والطريان واحلر�س الوطني
ووزارة الداخلية والع�سكريني املبتعثني للدرا�سات املدنية بامريكا وتتحمل �رصف خم�ص�صاتهم
كاالتي -:
 -1ي�ستحق الع�سكري املبتعث خم�ص�ص يومي طيلة مدة ابتعاثه املحددة يف قرار االبتعاث
ح�سب مايلي :
املخ�ص�ص اليومي بالريال ال�سعودي

املخ�ص�ص اليومي بالدوالر الأمريكي

الرتبة الع�سكرية
مقدم فاعلي

431.25

115.00

نقيب ورائد

345.00

92.00

مالزم ومالزم �أول

258.75

69.00

رئي�س الرقباء والرقيب اول

322.58

86.02

وكيل رقيب عريف جندي

258.75

69.00

 -2الي�رصف لزوجة املبتعث الع�سكري وابنائهم اية اعانة مالية �سواء كان مبتعثا للدرا�سة
اجلامعية او التدريب علما انه يحق لزوجة املبتعث الع�سكري بالدرا�سة اجلامعية او العليا
الإلتحاق بالبعثة �إذا توفرت لديها �رشوط الإلتحاق واليحق ذلك لزوجة املتدرب الع�سكري
مهما كانت مدة التدريب .الي�رصف للمبتعثني واملتدربني الع�سكريني بدل تخرج والي�رصف
لهم بدل �شحن.
 -3الي�رصف لل�ضابط املبتعث للدرا�سة اجلامعية �أو الدرا�سات العليا بدل كتب نقدي ولكن
تتويل امللحقية الثقافية ت�سديد فواتري الكتب اخلا�صة به واملتطلبة للف�صل الدرا�سي الذي مت
الت�سجيل به وذلك مبوجب فواتري ا�صلية يقدمها املبتعث مو�ضحا بها ا�سماء الكتب امل�شرتاه
لذلك الف�صل الدرا�سي وا�سعارها مرفقه بالنموذج اخلا�ص بذلك مع مراعاة �أن يتم تقدمي هذه
الفواتري مع بع�ضها الن ال�رصف لن يتم اال مرة واحدة للف�صل الدرا�سي الواحد.
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�أما االفراد (�ضباط �صف) في�رصف لكل واحد منهم �ألفان وخم�سمائة ريال �سنويا.
 -4بدل املالب�س:

الي�رصف لل�ضباط بدل مالب�س.
ال كل
ي�رصف لالفراد املبتعثني (�ضباط ال�صف) لكل واحد منهم �ألفان ومائتني وخم�سون ريا ً
�سنتني �أو �أي فرتة تقل عن ذلك.
 -5الرحالت العلمية والزيارات امليدانية:

ي�رصف لل�ضابط املبتعث للتدريب ملدة اكرث من �ستة �أ�شهر ،بدل ابتعاث مقداره خم�ص�ص
ا�سا�سي ل�شهر واحد وملرة واحدة ،كما ت�رصف له تذكرة �سفر حل�ضور الرحلة العلمية اذا
مل تكن م�ؤمنة له من قبل جهة اخرى ،وي�شرتط لذلك �أن تكون الزيارة امليدانية او الرحلة
العلمية تتطلبها طبيعة الدرا�سة �أو التدريب

�أما بالن�سبة لل�ضابط املتدرب الذي تقل بعثته عن �ستة ا�شهر في�رصف له ن�صف بدل ابتعاث
مقداره ن�صف املخ�ص�ص اال�سا�سي الذي يح�صل عليه ال�ضابط املبتعث لأكرث من �ستة �أ�شهر،
كما ت�رصف له تذكرة ال�سفر اذا مل تكن م�ؤمنة له من قبل جهة اخرى �أما ال�ضابط املبتعث
للدرا�سة االكادميية فتنطبق عليه �رشوط بدالت الرحالت وامل�ؤمترات العلمية للمبتعثني
املدنيني.
 -6ي�رصف للمبتعث الع�سكري للدرا�سات املدنية البدل الذي ي�رصف للمبتعث عن التنقالت
العلمية خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.
 -7املكاف�آت الت�شجيعية:

ي�رصف لل�ضابط املتفوق يف درا�سته اجلامعية مكاف�أة تفوق مقدارها راتب �شهر عن كل ف�صل
درا�سي �أو �سنة درا�سية ي�صل فيها معدل ال�ضابط الدرا�سي عن ذلك الف�صل �أو تلك ال�سنة
�إىل:
 .أ( 3.5من  )4ف�أعلى �أو ما يعادلها للدرا�سات اجلامعية
 .ب( 3.75من  )4ف�أعلى و ما يعادلها للدرا�سات العليا
 -8طباعة بحث الر�سالة:

يتم تعوي�ض املبتعث الع�سكري للدرا�سات العليا عن الفواتري املقدمة من قبله واخلا�صة بطباعة
بحث ر�سالة املاج�ستري �أو اطروحة الدكتوراة على �أن تكون الفواتري ا�صلية ومف�صلة ومبني
بها ا�سم الطالب.
 -9بدل التخرج :

الي�رصف للع�سكريني بدل تخرج.

 -10بدل نقل االمتعة:
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ي�رصف للمبتعثني الع�سكريني من قبل وحداتهم ،وبعد انتهاء بعثاتهم وعودتهم ملبا�رشة
�أعمالهم ،بدل لنقل االمتعة مقداره خم�ص�ص �شهرين ب�رشط �أن تزيد املدة التي مي�ضيها
الع�سكري يف البعثة عن �ستة ا�شهر.
 -11بدل العالج:

ت�سدد جميع فواتري عالج ال�ضباط و�ضباط ال�صف املبتعثون للدرا�سات اجلامعية او العليا
وكذلك عالج ابنائهم وزوجاتهم وتدفع تكاليف العمليات اجلراحية والوالدة ،والت�رصف
لهم بدالت نقدية ،ويف حالة احلاق الزوجة بالبعثة ال يدفع لها نفقات عالج اال يف حالة التنومي
بامل�ست�شفى والعمليات اجلراحية والوالدة.
ثالث ًا  :املخ�ص�صات املالية للمبتعثني للتدريب :
يتم اال�رشاف املايل من قبل امللحقية الثقافية على املتدربني وفيما يلي املزايا املالية التي متنح
للمتدربني وفقا للوائح املالية-:
∗ ∗املخ�ص�صات والبدالت:
يح�صل املتدرب االعزب او املتزوج الذي الترافقه ا�رسته يف مقر البعثة على خم�ص�ص
ال و�أربعة ع�رش
�شهري يعادل (  6929.14ريال) �ستة االف وت�سعمائة وت�سعة وع�رشون ريا ً
هللة �أي مايعادل  1847.77دوالر يف نهاية كل �شهر هجري تفا�صيلها كاالتي:
املبلغ بالريال ال�سعودي

املبلغ بالدوالر االمريكي

5606.25

1495.00

املخ�ص�ص

بدل عالج

416.66

111.11

بدل طباعة

177.08

47.22

خم�ص�ص �شهري

بدل كتب

312.49

83.33

بدل مالب�س

416.66

111.11

االجمايل

6929.14

1847.77

يبد�أ ال�رصف على املتدربني دائما من ال�شهر الثاين من بدء التدريب ح�سب ن�ص القرار
يف حالة ان التدريب �أقل من �ستة ا�شهر ي�رصف للمتدرب من مرجعه مبا�رشة.
يف حالة ان التدريب اكرث من �ستة ا�شهر -:

∗ ∗ت�رصف له خم�ص�صات وبدالت العائلــــة
∗ ∗ت�رصف بقية البدالت عن فرتة  360يومـــــا
∗ ∗ت�رصف له املخ�ص�صات حتى نهاية الدورة التدريبية
�سواء كان �أعزب ًا �أو متزوج ًا
∗ ∗ي�رصف له بدل ال�شحن مبعدل خم�ص�ص �شهر
ً
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∗ ∗�إذا مت ت�أمني ال�سكن والطعام وخالفهما للمتدرب من قنل جهة التدريب فيح�سم
 ٪50من مكاف�أته ال�شهرية
∗ ∗�إذا مت ت�أمني ال�سكن فقط فيح�سم  ٪20من مكاف�أته ال�شهرية
∗ ∗�إذا مت ت�أمني الطعام فقط فيح�سم  ٪20من مكاف�أته ال�شهرية
∗ ∗تطبق ن�سب احل�سم ال�سابقة على كامل فرتات التدريب مبا فيها الثالثني يوم ًا
الأوىل
∗ ∗�إذا مت ت�أمني بدل من البدالت الأخرى فيجب �أن ي�ستقطع ما يقابله من م�ستحقات
ال في�ستقطع البدل املخ�ص�ص له
املتدرب ،فلو جرى ت�أمني العالج �أو الكتب مث ً
نظري ذلك من بدالت املتدرب.
رابعاً :التفوق واملكاف�آت الت�شجيعية:
الكمال اجراءات �رصف املك�آفات الت�شجيعية للطلبة املبتعثني يجب تعبئة النموذج اخلا�ص بنوع
املك�أفاة من قبل ال�شئون الدرا�سية وذلك بعد توفر ال�ضوابط املطلوبة للمك�آفات التاليــة :
1ـ مكافاة اللغـــــــــــــــة :
∗ ∗�رضورة �ألإنتهاء من برنامج اللغة يف �سنة او اقل
∗ ∗احل�صول على معدل  550درجة او اكرث يف اختبار التوفل ب�أنواعه او  %80على االقل
يف اختبار املت�شيجان 0
∗ ∗احل�صول على قبول اكادميي غري م�رشوط خالل �سنة اللغة
∗ ∗ ي�رصف للمبتعث خم�ص�ص �شهر واحد بدون بدالت
الينطبق هذا على من تلقوا تعليمهم باللغة االجنليزية قبل التحاقهم بربنامج اللغة او ح�صلوا على
قبول اكادميي قبل قدومهم لبلد االبتعاث.
2ـ مكاف�آت التفوق الت�شجيعية للدرا�سة الأكادميية:
جميع املكافات التالية يجب ان حتقق �رشوطها �ضمن املدة املحددة للدرجة خالل مدة االبتعاث
وت�سقط جميع هذه املكافات يف حالة تغيري التخ�ص�ص املبتعث من اجله دون موافقة جهة االبتعاث
او امللحقية م�سبقا.
املدة املحددة للدرجات العلمية (بدون اللغة) :
- -بكالوريو�س �أدبي – (�أربع �سنوات )

- -بكالوريو�س علمي – (ح�سب متطلبات التخ�ص�ص خم�س �سنوات)
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 -املاج�ستري �سنتان – (�سنة لبع�ض التخ�ص�صات ح�سب اجلامعة)- -الدكتوراه– (�أربع �سنوات) .

وي�شري اجلدول التايل اىل �إجراءات �رصف مكاف�آت التفوق الت�شجيعية التي ي�ستحقها املبتعث �أثناء
درا�سته وح�صوله على معدل الدرجات املطلوبة 0
الربنامج

النظام الدرا�سي

احلد االدنى

املعدل الف�صلي من 4

درا�سات جامعية

ف�صلي وثلثي

� 15ساعة درا�سية

ن�سبة املكافاة
من املخ�ص�ص

3.00-3.40

40%

ربعـــــــــي

� 18ساعة درا�سية

3.41-3.60

50%

3.61-3.80

75%

3.81-4.00

100%

ف�صلي وثلثي

� 12ساعة درا�سية

3.50-3.70

40%

ربعـــــــــي

� 15ساعة درا�سية

3.71-3.80

60%

3.81-3.90

80%

3.91-4.00

100%

الدرا�سات العليا

3ـ مك�أفاة الف�صل االخري لدرجة البكالوريو�س او املاج�ستري بدون بحث:
∗ ∗�صورة من التقرير الدرا�سي عليه تاريخ احل�صول على الدرجة وف�صل التخرج .
∗ ∗ حتقيق املعدل املطلوب ح�سب اجلدول مع التغا�ضي عن احلد االدنى لل�ساعات.
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت .
 .4مكافات قائمة العميد :
∗ ∗�صورة من التقرير الدرا�سي عليها التفوق م�سجل عن الف�صل الدرا�سي او �شهادة التفوق
من امل�سجل
∗ ∗ حتقق �رشط التفوق من حيث عدد ال�ساعات يف الف�صل الواحد.
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت .
5ـ مكافاة ت�سجيل اخرتاع علمي
∗ ∗االثباتات الالزمة من اجلهات العلمية املخت�صة يف احلقل العلمي مع �رشح فوائد االخرتاع
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت
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6ـ مكافــــــــاة اجناز علمي حمكم
∗ ∗االثبات الالزم من جهة االخت�صا�ص يف احلقل العلمي عن االجناز وفوائده .
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت
7ـ املتخرجون من احدي اجلامعات الع�رش االوائل يف جمال التخ�ص�ص
∗ ∗�صورة من �شهادة التخرج او التقرير الدرا�سي
∗ ∗�صورة من التقومي املعتمدة فيه اجلامعة على انها من اجلامعات الع�رش االوائل.
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت
8ـ مكافاة التخرج مبعدالت تراكمية عالية:
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت (معدل  3.51ــــ )4.00
∗ ∗�صورة من ال�سجل الدرا�سي الخر ف�صل وعليه املعدل العام املتخرج به
9ـ املتخرجون قبل انتهاء املدة املحددة للدرجة:
∗ ∗ال�سجل الدرا�سي من بدء الدرا�سة للدرجة حتى احل�صول عليها
∗ ∗ احل�صول على الدرجة قبل املدة املحددة لها بف�صل درا�سي واحد على االقل بغ�ض النظر
عن املدة املتبقية من بعثته بعد التخرج
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت
10ـ ح�ضور م�ؤمتر علمي داخل (امريكا ):
∗ ∗موافقة جهة االخت�صا�ص امل�سبقة حل�ضور امل�ؤمتر
∗ ∗�شهادة ح�ضور امل�ؤمتر
∗ ∗ .نبذة خمت�رص عن اعمال امل�ؤمتر باللغة العربية
∗ ∗يعامل املبتعث الذي ح�رض م�ؤمتر علمي خارجي معاملة املبتعث عند ح�ضوره م�ؤمتر ًا داخل
مقر البعثة .
∗ ∗ن�سخة من البحث وملخ�ص له باللغة العربية وعلي و�سط الكرتوين
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر بدون بدالت للماج�ستري و�شهرين بدون بدالت للدكتوراه مرة
واحدة فقط
11ـ مكافاة ن�رش بحث علمي :
∗ ∗ ن�سخة ورقية كاملة عن البحث ون�سخة من البحث على قر�ص ممغنط ( ) CD
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∗ ∗ملخ�ص باللغة العربية
∗ ∗ال�صفحة االوىل من الدورية و�صفحة املحتويات وال�صفحة التي حتمل ا�سماء املحررين
والنا�رشين .
∗ ∗االبحاث امللقاة يف م�ؤمتر تنطبق عليها نف�س هذه ال�رشوط.
∗ ∗اليجوز مك�أفاة املبتعث عن نف�س البحث مرتني مرة عن الق�أئه ومرة عن ن�رشه.
∗ ∗ي�رصف له خم�ص�ص �شهر واحد بدون بدالت وفق ًا ملا يلي :
∗ ∗ %25يف حالة م�شاركة ثالثة باحثون او اكرث
∗ ∗ %100من املخ�ص�ص يف حالة انفراد املبتعث بكتابة البحث
∗ ∗ %50فـــــــــي حالة م�شاركة باحث اخر
∗ ∗ %33.3يف حالة م�شاركة باحثان معه
12ـ مكافاة الرحلة العلمية الداخلية :
∗ ∗تقرير خمت�رص عن الرحلة العلمية باللغة العربية
∗ ∗املوافقة امل�سبقة من جهة االخت�صا�ص
∗ ∗خطاب من املر�شد الدرا�سي باجلامعة ي�ؤكد انهاء الطالب للرحلة وتاريخ االنتهاء
∗ ∗ي�رصف خم�ص�ص �شهر بدون بدالت للماج�ستري و�شهرين بدون بدالت للدكتوراه
13ـ مكافاة الرحلة العلمية للمملكة العربية ال�سعودية
∗ ∗ت�رصف املكاف�آت مرة واحدة عن الدرجة (خم�ص�ص �شهر بدون بدالت عن كل �شهر مي�ضيه
باململكة على ان اليزيد جمموع مايتقا�ضاه عن خم�ص�ص ثالثة ا�شهر )
∗ ∗املوافقة امل�سبقة من جهة االخت�صا�ص .
∗ ∗خطاب من جهة االبتعاث ي�ؤكد قيام املبتعث بالرحلة واملدة التي ق�ضاها باململكة النهائها
وتاريخ االنتهاء.
 -14بدل مراجع وادوات علمية :
∗ ∗طلب من املبتعث ب�رصف املكافاة.
∗ ∗ي�رصف ملبتعثي الدرا�سات العليا بعد انهائهم لن�صف املواد الدرا�سية املقررة يف مرحلتي
املاج�ستري والدكتوراة وبناءا على طلبهم بدل مراجع وادوات علمية قدره  3750.00ريال
�سعودي مايعادل  1000دوالر ملرة واحدة يف املرحلة التي يدر�سون فيها.
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15ـ مكاف�أة م�ستحقات التخرج
�أ ـ ال�ضوابــط :
∗ ∗�أن يكون املتخرج ملتزم ًا باجلامعة والتخ�ص�ص ومل يقم بتغيريهما اال مبوافقة جهة
االخت�صا�ص
∗ ∗ان يح�صل املبتعث علي الدرجة املحددة يف قرار ابتعاثه خالل املدة املحددة لها.
∗ ∗�أن يكون تخرجه يف التخ�ص�ص الذي ابتعث من اجله.
∗ ∗ اليعتمد التخرج من اجلامعات املفتوحة او التي تعتمد نظام الدرا�سة عن بعد من خالل �شبكة
املعلومات.
ب ـ مكاف�أة �شهر للمتخرج :
∗ ∗ت�رصف مكافاة �شهر بدون بدالت (ت�رصف فقط للطلبة غري املوظفني املبتعثني على ح�ساب
وزارة التعليم العايل وت�ستحق اعتبارا من التاريخ الفعلي للتخرج
جـ  -مكاف�أة طباعة االطروحة او الر�سالة:
∗ ∗ ت�رصف مكافاة �شهـر بدون بدالت للماج�ستري وخم�ص�ص �شهر ون�صف ملرحلة الدكتوراه
مع وجوب تقدمي اربـع ن�سخ جملـدة بغالف �سميك ون�سخة غري جملدة بالن�سبة لر�سـالة
املاج�ستري والدكتوراة.
د ـ بـــــــــدل ال�شحن
∗ ∗ ي�ستحق املبتعث املتخرج بدل ال�شحن وفقا للمعايري التالية :
∗ ∗ خم�ص�ص �شهر بدون بدالت للمبتعث االعزب
∗ ∗ خم�ص�ص �شهر ون�صف بدون بدالت للمبتعث املتزوج الذي ترافقه عائلته
∗ ∗ ي�رسي ا�ستحقاق البندين ال�سابقني علي املبتعثة بعثة منف�صلة ولي�ست لكونها زوجة مبتعث او
موظف والي�رسي على الزوجة امللحقة بالبعثة (املرافقة كزوجة)
مالحظات مالية هامة للمبتعثني حول املخ�ص�صات والبدالت
∗ ∗حتر�ص امللحقيةعلي ا�ستالم كل مبتعث ملخ�ص�صاته املالية بانتظام يف املواعيد املحددة لها
لذلك ت�ؤكد امللحقية على املبتعث اتباع مايلــــــــــــــــي :
∗ ∗�رضورة اال�رساع بابالغ ال�ش�ؤون املالية بامللحقية من قبل املبتعث برقم ح�سابه بالبنك ليتم
حتويل خم�ص�صاته ال�شهرية وجميع املك�آفات االخرى مبا�رشة.
∗ ∗يف حالة تغيري رقم احل�سابات بالبنوك يجب ار�سال �صورة �شيك 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�ضون  15يوما قبل
نزول الرواتب.
∗ ∗الرجوع للم�رشف الدرا�سي قبل مراجعة ال�ش�ؤون املالية ملعرفة اال�سباب التي �أدت اىل عدم
ا�ستالم خم�ص�صاته ال�شهرية،
∗ ∗تن�ص الأنظمة املالية بعدم �إ�ستحقاق املبتعث لأي مبالغ م�ضى على موعد �إ�ستحقاقها خم�سة
�أعوام �أو �أكرث ومل يقم ب�إ�ستالمها �أو مل يطالب بها.

ب .الر�سوم الدرا�سية والتعوي�ضات
�أو ًال  :الر�سوم الدرا�سية Tuition
1ـ الر�سوم الدرا�سية للم�ؤ�س�سات التعليمية :
تقوم امللحقية الثقافية بت�سديد تكاليف الر�سوم الدرا�سية عن كل ف�صل درا�سي للم�ؤ�س�سات التعليمية
امللتحق بها املبتعث مع وجود �ضمان مايل من امللحقية الثقافية با�سم امل�ؤ�س�سة التعليمية يغطي الف�صل
الدرا�سي قبل بدء املبتعث بالدرا�سة ،و�إذا قام املبتعث بحذف �ساعات بعد الوقت املحدد للحذف
واال�ضافة ف�إن على املبتعث حتمل ما يرتتب على ذلك من ر�سوم .
2ـ الر�سوم الدرا�سية املدفوعه من قبل املبتعث :
يتم تعوي�ض املبتعث عن الر�سوم الدرا�سية التي دفعها يف احلاالت التي ي�ضطر فيها ايل ت�سديد
هذه الر�سوم مبا�رشة للجامعة على ان يو�ضح للملحقية ال�سبب الذي ا�ضطره ايل ت�سديدها من قبله
مبا�رشة للجامعه ويف هذه احلاالت تقوم امللحقية الثقافية بتعوي�ضة عن ما قام بت�سديده بعد تقدمي
امل�ستندات الالزمة التالية :
♦ ♦وجود �ضمان مايل من امللحقية الثقافية با�سم امل�ؤ�س�سة التعليمية يغطي الف�صل الدرا�سي املراد
التعوي�ض عنه .
♦ ♦فاتورة من اجلامعة على ورق ر�سمي (ن�سخة ا�صلية) مو�ضح فيها الف�صل الدرا�سي املراد
التعوي�ض عنه وبداية ونهاية الف�صل وتكاليف الر�سوم الدرا�سية واملبلغ املدفوع من قبل
املبتعث.
♦ ♦اثبات الدفع (�أ�صل �أو �صورة ال�شيك بعد �رصفه �أو �صورة من ك�شف احل�ساب �أو ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود �أ�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
♦ ♦ك�شف الدرجات للف�صل الدرا�سي املطلوب التعوي�ض عنه .
♦ ♦يف حالة درا�سة الطالب يف كلية اخرى غري جامعته مبوافقة م�سبقة من امللحقية على الدرا�سة
يجب ارفاق ك�شف الدرجات للكلية وللجامعة اال�صلية مو�ضح ًا للمواد املقبولة واملراد
التعوي�ض عنها مع ما ذكر اعاله.
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3ـ ر�سوم حجز مقعد يف اجلامعة ()Tuition Deposit
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦فاتورة اجلامعه املر�سله للملحقيه للف�صل الدرا�سي خم�صوم منها املبلغ املدفوع حلجز املقعد
الدرا�سي.
♦ ♦اي�صال من اجلامعه يو�ضح تفا�صيل املبلغ املدفوع حلجز املقعد الدرا�سي.
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
4ـ ر�سوم الدورات التح�ضريية لالختبارات
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦وجود �ضمان مايل من امللحقية الثقافية با�سم امل�ؤ�س�سة التعليمية يغطي الدورة الدرا�سية املراد
التعوي�ض عنها 0
♦ ♦فاتورة ا�صلية بعد االنتهاء من الدورة تو�ضح بداية ونهاية الدورة وكلفتها واملبلغ املدفوع.
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
ثاني ًا تعوي�ضات املبتعثني :
1ـ ر�ســـوم ت�أ�شرية الدخول للواليات املتحدة االمريكية :
يتم تعوي�ض املبتعث عن هذه الر�سوم بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦�صورة وا�ضحة من تا�شرية الدخول اىل امريكا .

♦ ♦اثبات الدفع او اي�صال البنك (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف
احل�ساب او ك�شف ح�ساب بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على
الك�شف واملبلغ املدفوع)
♦ ♦�صورة من  SEVISالر�سمية املر�سلة بالربيد من �إدارة الهجرة الأمريكية.
2ـ ر�سوم الإختبــارات ().… GMAT,GRE,TOEFL,IELTS, MICHIGAN
يتم تعوي�ض املبتعث بعد تقدميه امل�ستندات التاليــــــــة:

♦ ♦�صورة من نتيجة االختبار ال�صادرة من اجلهة امل�سئولة .
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♦ ♦اثبات الدفع (�أ�صل �أو �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب �أو ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود �إ�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
♦ ♦ال يعو�ض املبتعث عن الن�سخ اال�ضافية لنتائج االختبار وتكاليف الربيد .
♦ ♦يف حالة الدفع نقد ًا يلزم �إرفاق �إي�صال ر�سمي خمتوم من اجلامعة �أو املعهد يفيد ب�إ�ستالم
املبلغ نقداً.
♦ ♦ال ميكن التعوي�ض عن تكاليف �إختبارات املعايري املهنية مثل املحا�سبة والقانون وغريها
()…CPA,Bar Exam
.3التقدمي للح�صول على قبول من اجلامعات
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦�صورة من الرد النهائي بالقبول او الرف�ض من اجلامعه مو�ضح ًا فيه �إ�سم الطالب.
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
♦ ♦�أن يكون التقدمي للمرحلة املن�صو�ص عليها يف قرار االبتعاث
 .4الدرو�س اخل�صو�صيــة
يتم تعوي�ض املبتعث بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦موافقة ال�ش�ؤون الدرا�سية وتعبئة النموذج املعتمد للدرو�س اخل�صو�صة
♦ ♦خطاب من امل�رشف الدرا�سي باجلامعه يو�صي بحاجة املبتعث لدرو�س خ�صو�صية
♦ ♦(يعو�ض الطالب مرة واحدة لل�سنة امليالدية فقط وال يزيد املبلغ عن  $1495.00دوالر).
 .5معادلة ك�شف الدرجات
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦�صورة من معادلة ك�شف الدرجات .

♦ ♦فاتورة مف�صلة من ال�رشكة التي قامت باملعادلة وعليها ا�سم املبتعث.
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
♦ ♦اليعو�ض املبتعث عن الن�سخ الإ�ضافية ملعادلة ال�شهادة والن�سخ الإ�ضافية التي تر�سل �إىل
اجلامعات ،وتكاليف الربيــــد
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 .6ت�سجيل ح�ضور امل�ؤمتر
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦خطاب من امل�رشف الدرا�سي باجلامعــة يو�صي بح�ضور امل�ؤمتر
♦ ♦موافقة جهة االخت�صا�ص حل�ضور امل�ؤمتر.
♦ ♦فاتورة تو�ضح املبلغ املطلوب لت�سجيل ح�ضور امل�ؤمتر.
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
♦ ♦اثبات ح�ضور امل�ؤمتر.
(وال ي�شمل التعوي�ض م�صاريف الدورات الق�صرية امل�صاحبة للم�ؤمتر �أو تكاليف الكرا�سات �أو
� CD’sأو الإ�شرتاكات وال�سكن واملوا�صالت) .
ثالث ًا  :تعوي�ضات الأطباء املبتعثني :
 .1اختبارات ( )USMLEملزاولة الطب يف امريكا :
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التاليــــــة:

♦ ♦فاتورة من (  )ECFMGتو�ضح التكاليف ونوع االختبار.
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
 .2تقدمي االطباء للم�ست�شفيات االمريكية Macthing Program
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦فاتورة اجور التقدمي ()Applicaion Fee) (NRMP
♦ ♦فاتورة مف�صلة ( )# ERAS Tokenتو�ضح نوع اخلدمة واملبلغ املدفوع وتفا�صيل عن
املبتعث والتخ�ص�ص.
♦ ♦�إثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
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 .3البورد االمريكي للمبتعث الطبيب
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦فاتورة تو�ضح تكاليف اختبار (البورد) االمريكي
♦ ♦�صورة من نتيجة اختبار (البورد) االمريكي.

♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفة او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
4ـ �رشاء ادوات طبية ملبتعث (طبيب)
يتم تعوي�ض املبتعث عن ذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦ر�سالة من امل�رشف الدرا�سي باجلامعة تو�ضح �رضورة �رشاء الأدوات الطبية للمنهج
الدرا�سي وعدم توفرها يف اجلامعه 0
♦ ♦فاتورة تو�ضح تكاليف االدوات الطبية املطلوبة .
♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
رابع ًا ـ تعوي�ضات املبتعثني الع�سكريني :
يتم تعوي�ض املبتعث الع�سكري عن �رشاء الكتب املدر�سية وذلك بعد تقدميه امل�ستندات التالية:

♦ ♦فاتورة مف�صلة بتكاليف الكتب الدرا�سية.
♦ ♦موافقة ال�ش�ؤون الدرا�سية0

♦ ♦اثبات الدفع (ا�صل او �صورة ال�شيك بعد �رصفه او �صورة من ك�شف احل�ساب او ك�شف ح�ساب
بطاقة االئتمان والتاكد من وجود ا�سم �صاحب احل�ساب على الك�شف واملبلغ املدفوع).
♦ ♦يعو�ض املبتعث الع�سكري مرة واحدة لكل ف�صل درا�سي بحد اق�صى  1333دوالر �سنويا.
مالحظة هامــــــــة :
�أ ـ (كل ما�سبق الميكن تعوي�ض الطالب عنه �إذا كان قبل ح�صوله على البعثة ماعدا الر�سوم الدرا�سية
�إذا كان تاريخ بداية البعثة خالل الف�صل الدرا�سي يتم تعوي�ضه عن الف�صل كامالً)0
ب ـ امل�رصوفات التي الميكن التعوي�ض عنها:
♦ ♦امل�رصوفات 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

ج  .ﻋﻼج اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ وﻣﺮاﻓﻘﻴﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺟﺎء زﻳﺎرة اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
http://www.sacm.org/pdf/SACMStudentTransitionLetterFinal.pdf
http://www.sacm.org/pdf/StudentQandA.pdf
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 . 3اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻻدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2007/7/14م ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﺣﻴﺪ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ.
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ال ـ التوا�صل الثقافــــــي
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ جملة املبتعث
◊ثالث ًا ـ �أندية الطالب ال�سعوديني باجلامعات الأمريكية
◊رابع ًا ـ تعليم �أبناء املبتعثني بالواليات املتحدة الأمريكية
◊خام�س ًا ـ ال�ش�ؤون االجتماعية واحلاالت الطارئة

ال�ش�ؤون الثقافيـــــة
واالجتماعيــــة

ال�ش�ؤون الثقافيــة والإجتماعيــة
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الفصل السـادس

ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية
CULTURAL AND SOCIAL AFFAIRS
تتوىل �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية م�س�ؤولية الإ�رشاف على تنفيذ مهام امللحقية الثقافية يف
جمايل الثقافة وال�ش�ؤون الإجتماعية .
ففي املجال الثقايف تكون الإدارة م�س�ؤولة ب�شكل عام عن الإ�رشاف على كافة الأن�شطة التي
تقوم بها امللحقية لتحقيق التوا�صل الثقايف بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية
ويتم ذلك عن طريق �إعداد الربامج اخلا�صة ب�إقامة املعار�ض والندوات واللقاءات �أو امل�شاركة فيها
والتفاعل الإيجابي فيما ميكن عمله للتن�سيق بني الأجهزة وامل�ؤ�س�سات املعنية بالتعليم والثقافة بني
البلدين و�إتخاذ الإجراءات الالزمة لدعم الأن�شطة التي يقوم بها الطالب يف �أنديتهم الطالبية يف هذا
املجال .
�أما فيما يتعلق باجلانب الإجتماعي فت�سعى �إىل متابعة �أحوال املبتعثني وعوائلهم واملرافقني معهم
�أبان فرتة ابتعاثهم وم�ساعدتهم على مواجهة ما يعرت�ضهم من معوقات وبذل اجلهد لتذليل ال�صعاب
التي قد يواجهونها �أثناء درا�ستهم .
وتتكون الإدارة من الأق�سام التالية :

�أوال  :التوا�صل الثقايف Cultural Outreach
يتوىل العمل على تن�شيط العالقات الثقافية بني امل�ؤ�س�سات الثقافية والعلمية والأكادميية يف اململكة
العربية ال�سعودية ونظرياتها يف الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�ستخدام كافة الو�سائل املمكنة لتحقيق
التوا�صل فيما بينها .
كما يقوم هذا الق�سم بدور �أ�سا�سي يف التوا�صل مع كافة �أفراد املجتمع الأمريكي وو�ضع الربامج
التعريفية الثقافية والإعالمية التي تطرح اجلوانب الإيجابية حول ال�شخ�صية ال�سعودية ومكوناتها
احل�ضارية والثقافية ودورها احلقيقي الذي تقوم به بني دول العامل.
ويعتمد هذا الق�سم �إعتمادا رئي�سيا على الطالب املبتعثني كرموز �إعالمية وثقافية فعالة لتحقيق
�أكرب قدر من التفاهم والتوا�صل بني �أفراد املجتمع الطالبي مبختلف توجهاتهم وجن�سياتهم كما يعتمد
على الأندية الطالبية ال�سعودية التي يتم ت�أ�سي�سها داخل اجلامعات وحتت �إ�رشافها لتقدمي عرو�ض
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ثقافية وفنية وتراثية تطرح البعد الثقايف واحل�ضاري والإ�سالمي احلقيقي الذي يتميز به �شعب اململكة
العربية ال�سعودية بني كافة ال�شعوب.
ومن املهام الرئي�سية لهذا الق�سم ما يلي:
1 .1توفري املواد الثقافية والإعالمية واملطبوعات والن�رشات والكتيبات واللوحات امل�صورة
واملواد ال�سمعية والب�رصية والتقنيات الأخرى الالزمة للعر�ض �أو لتوزيعها على من
يطلبها من الأفراد والباحثني وامل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية واملدار�س وغريها من اجلهات
املعنية .وال�سعي �إىل �إختيار املواد واملطبوعات املرتجمة �أو الناطقة باللغة الأجنليزية
وببع�ض اللغات الأخرى التي يتم التعامل بها يف هذه البالد كالأ�سبانية والفرن�سية كما
ي�سعى �إىل حماولة نقل الأعمال الأدبية وال�شعرية ال�سعودية املرتجمة �إىل هذه اللغات �أو
القيام برتجمتها �إذا �أمكن ذلك كما يتم الرتكيز �أي�ضا على الأعمال الفنية الت�شكيلية بالإ�ضافة
�إىل الفنون ال�شعبية والفلكلورية وكذلك املو�ضوعات املتعلقة بالتاريخ والرتاث .
�2 .2إعداد وتنظيم املعار�ض مبختلف �أنواعها كمعار�ض الكتب ومعار�ض الفن الت�شكيلي
وغريها.
3 .3امل�شاركة يف امل�ؤمترات واللقاءات الدولية التي تنظمها املنظمات واجلمعيات الثقافية
والتعليمية املهتمة ب�ش�ؤون التعليم والثقافة و�ش�ؤون الطالب مثل ناف�سا  NAFSAو�آكرو
 AACROواملي�سا  MESAواملهرجانات املحلية والدولية الأخرى .
4 .4و�ضع برامج للزيارات بني امللحقية ومثيالتها من امللحقيات يف الواليات املتحدة الأمريكية
ودعم �أ�س�س التعاون والعمل امل�شرتك بينها وبني ملحقيات دول جمل�س التعاون اخلليجي
وترتيب زيارات بينها وبني امل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية املختلفة يف املجتمع الأمريكي .
5 .5و�ضع برامج دورية للأن�شطة الثقافية التي تقوم بها امللحقية كالندوات واملحا�رضات
وامل�ؤمترات واملعار�ض التي تقيمها داخل امللحقية وتدعو �إليها املهتمني واملخت�صني يف
�ش�ؤون الثقافة والتعليم والفنون .
6 .6تزويد �أندية الطالب ال�سعودييني باجلامعات الأمريكية باملواد االعالمية مبختلف �أنواعها
وتوفري الو�سائل املنا�سبة لت�سهيل مهامها فى املجالني الثقايف واالعالمي .

ثانيا  :جملة املبتعث
وهي جملة �ألكرتونية وورقية ت�صدر يف الأول من كل �شهر وت�سعى �إىل حتقيق التوا�صل بني
امليتعثني واملبتعثات بع�ضهم ببع�ض وبني ه�ؤالء املبتعثني وذويهم يف اململكة كما �أنها يف نف�س الوقت
تت�ضمن ر�سائل موجهة باللغة الإجنليزية �إىل املجتمع الأمريكي وم�ؤ�س�ساته الثقافية والأكادميية
بهدف �إحداث �أكرب قدر من التوا�صل بني امللحقية ومبتعثيها وبني تلك امل�ؤ�س�سات .
ولقد �سعت امللحقية الثقافية منذ فرتة طويلة �إىل البحث عن و�سائل بديلة لإعادة �إ�صدار جملة
املبتعث الورقية البالغ عمرها ثالثني عاما وفقا ملقت�ضيات املرحلة احلالية وما تتطلبه من تقنيات
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خا�صة حيث �إقتنعت ب�رضورة الإهتمام بال�صحافة الألكرتونية والو�سائل التقنية املطروحة للقراءة
وو�ضعت يف �أولياتها حتول �أذواق القراء واملبتعثني دون امل�سا�س باملجلة الأ�صل �أو تاريخها
ب�إعتبارها �أول جملة ت�صدر للمبتعثني يف تاريخ الإبتعاث ال�سعودي .
ويف �ضوء ذلك تعاقدت امللحقية الثقافية يف الأول من �شهر دي�سمرب عام  2008م مع �رشكة
 WSPGلت�صميم جملة �ألكرتونية �شهرية تت�ضمن جانبا من الأخبار اليومية يتم بثها للطالب املبتعثني
يف الأول من كل �شهر و�إعدادها فنيا للن�رش يف مطبوعة ورقية �إمتدادا للمطبوعة الأ�صلية.
تت�ضمن املجلة �ضمن ابوابها ما يهم املبتعثني واملبتعثات وتعر�ض عليهم بالكلمة وال�صورة
ما ميار�سونه من �أن�شطة وتبحث فيما بينهم عن املبدعني وا�صحاب املهارات والفنانني الت�شكيلني
و�أ�صحاب اخلربة ال�صحفية من �أجل �إ�صدار جملة ذات م�ستوى تناف�سي يف ال�ساحة ال�صحفية .
ميكنك الإطالع على موقع املجلة على عنوانها الألكرتوين www.almubtaath.org :

ثالثا � :أندية الطالب ال�سعوديني باجلامعات الأمريكية
تعد الأندية الطالبية من �أهم امل�شاريع الثقافية التي حتر�ص امللحقية الثقافية على دعمها والوقوف
�إىل جانبها ودفعها بكل ما لديها لكي متثل واقع اململكة وحا�رضها نظرا ملا ت�ؤديه من دور تلقائي
�إيجابي يربط ما بني �أفراد املجتمع ال�سعودي من جهة وبني ه�ؤالء الأفراد واملجتمع اخلارجي من
جهة �أخرى .من هنا ت�سعى �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية ب�صفتها الإدارة امل�س�ؤولة يف امللحقية
عن هذه الأندية �إجناز ما يلي :
1 .1دعم �أوا�رص الألفة والتالحم بني �أبناء الوطن خالل فرتة االبتعاث.
2 .2الإ�ستفادة من دور الأندية و�أن�شطتها الثقافية والإجتماعية داخل اجلامعات للتوا�صل مع
الآخرين و�إر�ساء دعائم التفاهم بني ال�شعوب فالأندية الطالبية هي نافذة الوطن ورئته
التي يتنف�س بها يف اخلارج ليعرب عن واقعه والدور الذي يقوم به والطالب املبتعثون
وهم رموز الثقافة والإعالم وال�سفراء غري الر�سميني الذين يحق لهم بح�سن والئهم
وم�صداقيتهم �أن ميثلوا بالدهم و�أن يعربوا عن ح�ضارتها وتراثها وتاريخها .
3 .3الإ�ستفادة من ثقافة وح�ضارة الآخرين ونقل ما يفيد منها �إىل جتاربنا املتجددة يف كافة
املجاالت دون امل�سا�س بالثوابت التي درجت عليها قيمنا ومبادئنا و�سلوكياتنا.
وت�سعى �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية لتحقيق ذلك �إىل �ضمان متثيل الفئات الطالبية متثيال
�صحيحا ووفقا ملا متليه القواعد املعمول بها يف اجلامعات والالئحة التنظيمية للأندية على ال�سواء و�أن
يكون للمبتعثات ال�سعوديات متثيل حقيقي ودور فعال يف ع�ضوية هيئاتها الإدارية و�أن يتم دعوتهن
للم�شاركة يف االجتماعات والأن�شطة وفق ما يفر�ضه الدين احلنيف و�أخالقيات املجتمع ال�سعودي
وواجبات الإلتزام بها.
وجمل�س ادارة �أندية الطالب ال�سعوديني باجلامعات الأمريكية هو الهيئة العليا لال�رشاف
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والتوجيه واملتابعة لأن�شطة وبرامج الأندية.
ويتكون املجل�س من
	•رئي�س املجل�س� :سفري خادم احلرمني ال�رشيفني لدى الواليات املتحدة الأمريكية
	•نائب الرئي�س :امللحق الثقايف ال�سعودي ب�أمريكا
	•�أمني�/أمينة �رس املجل�س :مدير ال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية بامللحقية الثقافية
	•و�أع�ضاء دائمون ،ي�صدر قرار ع�ضويتهم من قبل رئي�س املجل�س بتو�صية من نائب
الرئي�س.
ومن بني الأع�ضاء الدائمون ر�ؤ�ساء الهيئات االدارية لأندية الطالب ال�سعوديني باجلامعات
الأمريكية خالل فرتة انعقاد املجل�س اذ يتم تغيريهم بالأع�ضاء املنتخبون يف كل دورة انتخابية جتري
مرة كل عام.
وللإطالع على الالئحة التنظيمية للأندية ميكن الرجوع �إىل موقع امللحقية (حيث يتم حتديث
الالئحة دوري ًا مع تطور �أن�شطة الأندية)

رابعا  :تعليم �أبناء املبتعثني بالواليات املتحدة الأمريكية
تفر�ض قوانني احلكومة الفدرالية بالواليات الأمريكية على كل مواطن �أمريكي وكل مقيم
بالواليات املتحدة الأمريكية �سواء ب�صفة دائمة �أو لإقامة م�ؤقتة لأ�سباب الدرا�سة �أو العمل �أو
التدريب �أن يقوم بت�سجيل �أبنائه الذين هم يف �سن الإلزام للدرا�سة يف املدار�س الأمريكية العامة �أو
اخلا�صة وعدم التقيد بتلك القوانني يعر�ض �أولياء الأمور للمحاكمة بتهمة حرمان قا�رص من �أبناء
الأ�رسة من التعليم.
وت�سعى امللحقية الثقافية ال�سعودية بالواليات املتحدة الأمركية �إىل ت�شجيع الطالب املبتعثني
لإحلاق �أبنائهم للدرا�سة باملدار�س الأمريكية جتنبا ملخالفتهم قوانني احلكومة الفدرالية وتعر�ضهم
للم�ساءلة القانونية و�ضمانا لإ�ستمرار درا�سة �أبنائهم �أثناء فرتة الإبتعاث.
وهناك نوعان من املدار�س التي ميكن �إحلاق التالميذ ب�أحدها وهي :

�أ .املدار�س الأمريكية العامة :Public Schools
وهي مدار�س جمانية وال يدفع التلميذ/الطالب املنتظم بها �سوى ثمن الوجبات الغذائية التي
تقدم له وتكلفة الإ�شرتاك يف الرحالت التعليمية الرتفيهية ،ومن املمكن �إعفاء ويل الأمر من ثمن
الوجبات الغذائية �أو من ت�سديد قيمة الإ�شرتاك يف الرحالت �إذا �أثبت �ضعف دخله وعدم مقدرته
على ت�سديدها.
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�رشوط الإلتحاق للقبول باملدار�س الأمريكية العامة:
�أن يقوم ويل الأمر بتقدمي ما يلي :
− −مايفيد قانونية �إقامته بالواليات املتحدة الأمريكية (�صورة من بطاقة  ،)94-Iعلم ًا ب�أن
ت�أ�شريتي القدوم لل�سياحة �أو الزيارة  2-B& 1-Bغري مقبولتني باملدار�س الأمريكية
العامة واخلا�صة.
�− −شهادة ميالد التلميذ على �أال يقل ال�سن القانوين للتلميذ امللتحق بالدرا�سة للمرحلة الإبتدائية
عن �ست �سنوات ميالدية تبد�أ يف �أول �شهر �سبتمرب من بدء العام الدرا�سي اجلديد ويتزايد
احلد الأدنى لهذا ال�سن مع كل �صف درا�سي �أعلى.
�− −شهادة طبية تفيد خلو التلميذ من الأمرا�ض املعدية ومن ح�صوله على كافة التطعيمات
الإجبارية.
�− −شهادات التلميذ الدرا�سية ال�صادرة من مدار�س �أخرى �سابقة.
�− −إختبار التلميذ  /الطالب املتقدم ملعرفة درجة �إجادته للغة الإجنليزية حتى ميكن �إحلاقه
بال�صف الدرا�سي املنا�سب مل�ستوى �إجادته للغة �إذا مل يكن منا�سبا �إحلاقه بال�صف الدرا�سي
ح�سب العمر.
وفيما يلي بع�ض الإعتبارات التي ت�أخذها �إدارة املدر�سة عند �إحلاق الطالب بها:
○ ○قد جتد �إدارة املدر�سة مع مراعاة �رشوط ال�سن �أنه من املنا�سب �إحلاق الطالب يف �صف
درا�سي �أدنى �إذا كان م�ستواه يف اللغة ال ميكنه من موا�صلة درا�سته يف ال�صف املفرت�ض
�إحلاقه به وميكن خالل متابعة تقدم الطالب وحت�سن م�ستواه نقله خالل العام الدرا�سي �إىل
ال�صف الذي كان مقررا �إحلاقه به لوال ظروف اللغة.
○ ○يف بع�ض احلاالت قد تقبل املدر�سة �إحلاق الطالب يف ال�صف املقرر له مع تدري�سه بع�ض
املواد من ال�صف �أو ال�صفوف الدرا�سية الدنيا �إذا تطلب ذلك.
○ ○ميكن للطالب الإلتحاق بف�صول التقوية التي تعدها املدر�سة خالل ف�صل ال�صيف يف مادة �أو
�أكرث وذلك مل�ساعدته على زيادة قدراته العلمية �أو احل�صول على وحدات درا�سية �إ�ضافية
من متطلبات �إنهاء الدرا�سة يف املرحلة الثانوية ،علم ًا ب�أن املرحلة الثانوية باملدار�س
الأمريكية تبد�أ من ال�صف التا�سع وحتى ال�صف الثاين ع�رش.

ب .املدار�س الأمريكية اخلا�صة :Private Schools
	•تلتزم املدار�س الأمريكية اخلا�صة بتدري�س املناهج الأمريكية التي تدر�س باملدار�س
العامة مع �إ�ضافة بع�ض الربامج املعدة من قبل اجلهات التي تتبعها ،وهذه املدار�س
ال تتبع �أي جهة حكومية ومعظمها تديرها منظمات �أو هيئات دينية �أو جاليات �أجنبية
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مقيمة بالواليات املتحدة الأمريكية ،كما �أن بع�ضها مدار�س خا�صة ت�سري على منط
ع�سكري ويلتزم طالبها بالنظام الع�سكري يف حياتهم اليومية �إال �أنها ال تتبع القوات
امل�سلحة الأمريكية.
	•الدرا�سة باملدار�س اخلا�صة �سواء كانت مدار�س خارجية �أو داخلية لي�ست جمانية
كاملدار�س احلكومية ور�سوم الإلتحاق بها تتفاوت من مدر�سة �إىل �أخرى وترتاوح بني
ثالثة �آالف �إىل �أكرث من خم�سة �آالف دوالر يف العام الدرا�سي الواحد.
	•املدار�س اخلا�صة (الإ�سالمية):
ميكن لأولياء الأمور �إحلاق ابنائهم ب�إحدى املدار�س الإ�سالمية املعرتف بها �أكادميي ًا .

ج -ال�شهادات الدرا�سية والإعرتاف الأكادميي بها:
ال�شهادات الدرا�سية التي ت�صدرها املدار�س احلكومية العامة واملدار�س اخلا�صة املعرتف بها
�أكادميي ًا مقبولة لدى وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العاىل باململكة العربية ال�سعودية �رشيطة �أن
تكون املدر�سة اخلا�صة معرتف بها �أكادميي ًا  Accreditedمن قبل منظمات وهيئات الإعرتاف
الأكادميي املعنية بالتعليم الأمريكي مثل (.)CASI,NCA,SACS
والإعرتاف الأكادميي يعني �أن املدر�سة توفر لطالبها البيئة التعليمية املنا�سبة للتعليم وفق
�رشوط حمددة منها منا�سبة الف�صول الدرا�سية لعدد طالبها مع وجود املختربات واملكتبات واملن�ش�آت
الريا�ضية والأن�شطة غري ال�صفية وكفاءة وم�ؤهالت وخربات املعلمني واملعلمات ون�سبتهم �إىل عدد
طالب املدر�سة وكذلك توفر �رشوط الأمن وال�سالمة للطالب والعاملني بها.
وت�صنف ال�شهادات الدرا�سية ال�صادرة من املدار�س الأمريكية بنوعيها �إىل �شهادات مقبولة
و�أخرى غري مقبولة على النحو التايل :

1 .1ال�شهادات الدرا�سية املقبولة املعرتف بها �أكادمييا من قبل اململكة
ي�ستند قبول وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية لل�شهادات ال�صادرة من املدار�س
الأمريكية على �أنظمة ولوائح الوزارة وقرارات جلنة املعادالت بوزارة الرتبية والتعليم
التي تق�ضي ب�إعتماد ال�شهادات ال�صادرة من املدار�س الأمريكية العامة ومعادلتها بال�شهادات
الدرا�سية ال�صادرة من مدار�س اململكة العربية ال�سعودية.
وتقوم امللحقية الثقافية ال�سعودية بالواليات املتحدة الأمريكية بالت�صديق على هذه ال�شهادات بعد
الت�أكد من �أن املدر�سة التي �إنتظم بها الطالب/الطالبة معرتف بها من قبل جهات الإعرتاف
التعليمية الأمريكية.
وبناء على ذلك تعد جميع ال�شهادات التي يح�صل عليها �أبناء ال�سعوديني من املدار�س الأمريكية
العامة �أو اخلا�صة املعرتف بها من ال�صف الأول من املرحلة الإبتدائية �إىل الثانوية العامة
معرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية وتعد معادلة ل�شهادات
املدار�س ال�سعودية �رشيطة �أن يتم م�صادقتها من قبل امللحقية الثقافية ال�سعودية ب�أمريكا.
110

2 .2ال�شهادات الدرا�سية غري املقبولة �أكادمييا من قبل اململكة
هناك عدد من ال�شهادات الدرا�سية غري املعرتف بها والتي ال يتم م�صادقتها من قبل امللحقية ومن
ثم ال ميكن قبولها �أو الإعرتاف بها لدى الأجهزة املخت�صة باملعادالت �أو وزارة الرتبية والتعليم
باململكة ومن هذه ال�شهادات ما يلي :
ـ ال�شهادة الدرا�سية التـي يح�صـل عليها الطالب عن طرق املـرا�سلة مثـل �شهادة
(International Correspondence Schools )I.C.S
ـ ال�شهادة الدرا�سية التي يح�صل عليها الطالب بالدرا�سة عرب �شبكة الإنرتنت
ـ ال�شهادة الدار�سية التي ال ي�شرتط احل�صول عليها وجود م�ؤهل �سابق لها.
ـ ال�شهادات الدرا�سية املعادلة ل�شهادتي :

(- High School Equivalency )H.S.E
(- Community High School )C.H.S

د -ن�صائح وتوجيهات عامة للمبتعث (ويل �أمر الطالب):
1 .1قبل ح�ضورك ملقر البعثة بالواليات املتحدة ت�أكد من �إح�ضار امل�ستندات التالية:

	•ال�شهادات الدرا�سية اال�صلية للأعوام الدرا�سية ال�سابقة لكل �إبن من الأبناء
املرافقني.
	•ال�شهادات ال�صحية للتطعيمات اخلا�صة بكل �إبن.
	•�شهادة امليالد اخلا�صة بكل �إبن.

2 .2عند و�صولك ملقر البعثة بالواليات املتحدة الأمريكية:
عليك الإت�صال ب�إدارة ال�شئون الثقافية والإجتماعية بامللحقية الثقافية لأي �إ�ستف�سار يتعلق بتعليم
الأبناء �أثناء فرتة �إبتعاثك كما ميكنك احل�صول على املعلومات اخلا�صة بتعليم �أبناء املبتعثني
بزيارة موقع امللحقية الثقافية ال�سعودية ف�ضال عما هو وارد يف هذا الدليل.
3 .3قبل املغادرة النهائية للواليات املتحدة الأمريكية للعودة �إىل اململكة ت�أكد مما يلي :
	•�إر�سال �شهادات الأبناء الدرا�سية ال�صادرة من املدار�س الأمريكية �إىل �إدارة
ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية مل�صادقتها.
	•الت�أكد من �أن ال�شهادة موثقة من املدر�سة ال�صادرة منها ومو�ضح بها ما يفيد جناح
الطالب ونقله لل�صف الأعلى
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	•لطالب املرحلة الثانوية يجب �إرفاق تفوي�ض باللغة االجنليزية موقع من الطالب
يت�ضمن موافقته على تخويل امللحقية الثقافية احل�صول على املعلومات الأكادميية من
مدر�سته للت�صديق على �شهادته.
	•�أر�سال ال�شهادات قبل ال�سفر بوقت كاف وكتابة العنوان ورقم الهاتف اخلا�ص بك
لإعادتها �إليك �أو الإت�صال بك عند ال�رضورة.

خام�سا  :ال�ش�ؤون االجتماعية واحلاالت الطارئة
تهتم امللحقية الثقافية بالتعاون مع االدارات املخت�صة والأجهزة املعنية ب�سفارة خادم احلرمني
ال�رشيفني ملتابعة ما قد يلحق باملبتعثني واملبتعثات من م�شكالت �سواء فى الأمور االجتماعية �أو
القانونية �أو الأمور املتعلقة باالقامة وما قد يواجهونه من م�شكالت طبيعية كالأعا�صري وغريها.
وفى هذا املجال فانه ميكن للمبتعث �أو املبتعثة االت�صال املبا�رش بادارة ال�ش�ؤون الثقافية
واالجتماعية فى حالة مواجهة �أي م�شكلة �أو ق�ضية قد تعيقهما عن الدرا�سة كما �أن لدى الأندية
الطالبية ال�سعودية دورا رئي�سيا فى هذا املجال فهم مكلفون بالإت�صال املبا�رش باالدارة لالبالغ عن
امل�شاكل واحلاالت الطارئة التي تواجه الطالب.
ولقد قامت امللحقية بتكوين جلنة خا�صة ال�ستقبال االت�صاالت العاجلة من الطالب �أو الأندية عند
مواجهة �أي حالة طارئة للتحرك ملواجههتا بال�رسعة الالزمة مل�ساندة املت�رضر ،وميكن احل�صول
على �أرقام الطوارئ من خالل موقع امللحقية  www.sacm.org :وكافة م�س�ؤويل �إدارة
ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية.
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مركـز تقنيـة املعلومــات والأت�صــاالت
ال ـ ق�سم البنية التحتية Infrastructure
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ ق�سم قواعد البيانات Database
◊ثالث ًا ـ ق�سم الربامج Software

◊خام�س ًا ـ ق�سم امل�ساعدة الفنية لتكنولوجيا املعلومات

تقنيـة املعلومــات

◊رابع ًا ـ ق�سم خدمات االنرتنت �أو تطبيقات ال�شبكة Web Applications
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الفصل الســابع

مركز تقنية املعلومات والإت�صاالت
Information & Communication
Technology Center
يقوم مركز تقنية املعلومات والإت�صاالت بدور مهم يف ت�أمني هذه التقنية وتوفري �إ�ستخداماتها ملن�سوبي
امللحقية وطالبها املبتعثني  ..وذلك من خالل عدة �أق�سام يدير كل منها فريق عمل متخ�ص�ص ..
وي�شمل املركز الأق�سام التالية:

�أوال  :ق�سم البنية التحتية Infrastructure
يقوم فريق العمل الذي يتوىل هذا الق�سم ب�إدارة و�صيانة ال�شبكة الرئي�سية وت�أمينها والعمل على
تنظيم �إت�صالها بال�شبكات املحلية التابعة لها.
ومن بني مهام هذا الفريق �أي�ض ًا �إدارة كافة الربامج امل�ساندة لإعمال امللحقية ويتحمل هذا الق�سم
م�س�ؤولية العناوين واملرا�سالت الإلكرتونية (الربيد الإلكرتوين والإنرتنت).
ولهذا الق�سم مهام �أخرى عديدة تتعلق بالأجهزة ( )HARDWAREوكيفية و�ضع املعايري
لها وكذلك فيما يتعلق ب�أنظمة الربامج الأمنية وامل�ضادة للفريو�سات و�أختيار وتنفيذ �إ�سرتاتيجيات
جديدة لوقاية البيانات وتكوين ن�سخ لها  Backup Strategyو�إدارة الإت�صاالت مع امللحقية الثقافية
ال�سعودية بكندا.
وي�سعى هذا الق�سم �إىل حتقيق ما يلي:
	•ت�أمني العمليات املنتظمة ل�شبكة احلا�سب الآيل للملحقية مبا يف ذلك التخطيط والتطوير والإعداد
وال�صيانة والدعم لكافة ال�شبكات .
	•ت�أمني بيانات امللحقية  SACMوخدمة ال�شبكة ب�إ�ستخدام النظم الأمنية املنا�سبة.

ثانيا  :ق�سم قواعد البيانات Database
يتوىل الق�سم م�س�ؤولية قاعدة البيانات وي�شمل هذا النظام ما يلي:

1.1تطوير وتنفيذ ومراجعة �سيا�سات قواعد البيانات و�إجراءاتها ومراقبة و�صيانة و�ضبط
�آدائها.
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�2.2إدارة م�صادر وخدمات هذه القواعد عرب امللحقية وتنظيمها بطريقة �إ�سرتاتيجية وو�ضع
املعايري والنماذج ال�رضورية لبنائها.

ثالثا  :ق�سم الربامج Applications
يتوىل الق�سم م�س�ؤولية ت�صميم وتنفيذ وتقييم وحل �أعطال الربامج  Softwareوتطبيقاتها و�إعداد
وت�شفري وتطوير وتوثيق موا�صفات هذه الربامج.
كما يقوم هذا الق�سم بتخطيط وت�صميم وبناء الإختبارات التحليلية وحل امل�شاكل للم�ساعدة يف
�إنهاء الق�ضايا املتعلقة بتكامل هذه الربامج وتطبيقاتها داخل �أنظمة املعلومات بالتطبيقات ورفع احلد
ال عن تقدمي الدعم مل�ستخدمي هذه
الأق�صى لفائدة ا�ستثمار تكنولوجيا املعلومات ومبادراتها ف�ض ً
الربامج يف امللحقية والعمل على تدريبهم لإ�ستخدام �أنواع خمتلفة من هذه الربامج بكفاءة عالية تفي
ب�إغرا�ض العمل املوكل �إليهم.
وي�سعى الق�سم �إىل حتقيق مايلي:
	•التخطيط والت�صميم والتطوير و�إطالق �أنظمة املعلومات التي تت�سم بالكف�أة وكذلك �أنظمة
العمليات التي تدعم العنا�رص التنظيمية اجلوهرية  ..ويقوم حملل النظام بامل�ساعدة يف
حل الق�ضايا املتعلقة ب�أنظمة احلا�سب ورفع احلد الأق�صى لفوائد �إ�ستثمار �أنظمة تكنولوجيا
املعلومات.
	•القيام بتعريف وتطوير و�إختبار وحتليل و�صيانة التطبيقات اجلديدة للربامج لإجناز
الأعمال املطلوبة.

رابعا  :ق�سم خدمات الإنرتنت وتطبيقات ال�شبكة Web Applications
يقوم الق�سم بتقدمي خدمات ال�شبكة الإلكرتونية بنظام عمليات واحد �أهمها:
الت�صميم والبناء والتنفيذ ل�صفحات ومواقع ال�شبكة والعمل على تكامل هذه ااملواقع مع تطبيقات
النهاية اخللفية والوقوف على الأداء اليومي لإدارة �شبكة امللحقية.
ويهدف هذا الق�سم �إىل ما يلي:
 .أعمل مواقع �شبكة امللحقية  SACMب�إنتظام و�سال�سة ويت�ضمن ذلك :الت�صميم والتنفيذ
لل�صفحات واملواقع اجلديدة ملوقع امللحقية والت�أكد من تكاملها مع تطبيقات النهاية اخللفية
ونقل التطبيقات �إىل ال�شبكة والوقوف على الإداء اليومي لإدارة �شبكة امللحقية.
 .بالتن�سيق والتخطيط وال�صيانة والو�صول ملحتوى موقع ال�شبكة.
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خام�سا  :ق�سم اخلدمات الفنية لتكنولوجيا املعلومات IT Help Desk
يقوم هذا الق�سم بدعم و�صيانة الأجهزة والأ�صول اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات للملحقية
والقيام برتكيب و�إعداد الربامج والت�شخي�ص والإ�صالح والتحديث لكل الأجهزة بامللحقية والت�أكد
من الأداء الأمثل لها.
كما يتوىل هذا الق�سم تدريب امل�ستخدم وم�ساعدته وت�أمني عمليات احلا�سب املنا�سبة التي متكنه من
�إجناز مهام عمله .ويتوفر لدى الق�سم فنيون خمت�صون يف حل امل�شكالت والأعطال التي تعرت�ض
امل�ستخدم �أثناء عمله والقيام بت�شخي�صها وت ّتبعها وتقدمي امل�ساعدة الالزمة.
يتوىل الق�سم ما يلي:
	•الإ�رشاف على خدمات من�سوبي امللحقية وت�أمني امل�ساعدة املنا�سبة لهم والإجراءات املتعلقة
بتعريف وترتيب الأولويات واحللول لكافة طلبات امل�ساعدة التي ترد من امل�ستخدم وكذلك
املراقبة واملتابعة والتن�سيق لعنا�رص الق�سم امل�ساعدة للت�أكد من تنفيذ ذلك.
	•الإت�صال املبا�رش مع امل�ستخدم وتقدمي الدعم وال�صيانة املحلية له داخل امللحقية ويت�ضمن
ذلك قيامه بتجهيز والت�شخي�ص والإ�صالح وال�صيانة والتحديث لكافة �أجهزة احلا�سب
وت�أمني احلد الأمثل لها يف �آداء العمل وحل الأعطال.

115

116

امللحقيـة الثقافيـة ال�سعوديـة و�إداراتـها
ال ـ مكتب امللحق الثقايف
◊�أو ً
◊ثاني ًا ـ مكتب م�ساعد امللحق الثقايف ال�ش�ؤون الدرا�سية
◊ثالث ًا ـ مكتب م�ساعد امللحق الثقايف لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
◊رابع ًا ـ �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية
◊خام�س ًا ـ مركز تقنية املعلومات والإت�صاالت
◊�ساد�س ًا ـ عناوين وهواتف مهمة

امللحقيـة الثقافيـــة
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الفصل الثــامن

امللحقية الثقافية ال�سعودية و�إداراتها
SACM ADMINISTRATION
تنفيذا ل�سيا�سة الدولة ور�ؤيتها حول طبيعة عمل امللحقيات الثقافية يف اخلارج والدور الذي
ينبغي �أن تقوم به ،فقد مت ت�شكيل الهيكل التنظيمي للملحقية الثقافية ليكون مالئما لهذا الدور ،و�أن
تتوىل �إداراتها املهام الأ�سا�سية التي تتفق م�س�ؤولياتها مع طبيعة عملها داخل هذا الهيكل.
وتت�شكل هذه الإدارات على النحو التايل:

�أوال :مكتب امللحق الثقايف
يتوىل املكتب ،متابعة عمل الإدارات و�سري العمل فيها و�إجناز مهامها املتعلقة مبهام امللحق
الثقايف التعليمية والثقافية والعلمية ،وتتبعه بع�ض الوحدات التي تربط �إدارات امللحقية بع�ضها
ببع�ض ،وتربط امللحقية بامل�ؤ�س�سات التعليمية والعلمية والثقافية املوجودة يف اململكة ونظرياتها يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،ومن بني هذه الأق�سام:
♦ ♦ال�سكرتاريـة
♦ ♦الدرا�سات والإح�صاء
♦ ♦العالقات العامة والطالبية
♦ ♦قائمة اجلامعات والعالقات اجلامعية
♦ ♦املتابعة وال�شكاوى

ثانيا  :مكتب م�ساعد امللحق الثقايف ال�ش�ؤون الدرا�سية:
يتوىل املكتب مهمة وم�سئولية الإ�رشاف الكامل على املبتعثني والتي تبد�أ بو�صول الطالب �إىل
�أمريكا ،وال تنتهي �إال بح�صوله على الدرجة التي �أوفد من �أجلها ثم عودته �إىل اململكة0كما يقوم
بالعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة للمبتعث حتى يتمكن من اال�ستفادة الق�صوى من برنامج درا�سته
والإنتهاء منها يف املوعد املقرر 0
ويقوم املكتب بتنفيذ براجمه من خالل الإدارات واالق�سام والوحدات التاليـــــة :
117

♦ ♦�إدارة �إقليم ال�شمال ال�رشقي للإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل
♦ ♦�إدارة �إقليم �رشق الو�سط الغربـي للإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل
♦ ♦�إدارة �إقليم غرب الو�سط الغربـي للإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل
♦ ♦�إدارة اقليـم اجلنوب للإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل
♦ ♦�إدارة �إقليم الغرب للإ�رشاف على مبتعثي وزارة التعليم العايل
♦ ♦�إدارة اخلدمات امل�سانـدة
♦ ♦�إدارة القبـول
♦ ♦ق�سم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
♦ ♦ق�سم الإ�رشاف على زوجات املوظفني ال�سعوديني
♦ ♦ق�سم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص
♦ ♦وحدة اال�رشاف على طالب التخ�ص�صات الطبية

ثالثاً :مكتب م�ساعد امللحق الثقايف لل�ش�ؤون الإدارية واملالية:
يتوىل املكتب مهمة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية وم�سئولية الإ�رشاف الكامل على ت�سهيل العمل
الإداري بني �إدارات امللحقية واجلهات الأخرى ذات العالقة ،وعلى �سري عمليات �إ�ستحقاقات
املبتعثني ومرافقيهم من خم�ص�صات �شهرية وبدالت املكاف�آت ور�سوم درا�سية وتعوي�ضات وتكاليف
العالج الطبي وكذلك ما تطلبه امللحقية من م�شرتيات لأعمالها وم�ستودعات تابعة لها ،ويقوم املكتب
بتنفيذ براجمه من خالل الإدارات التالـيــة:
�.1إدارة ال�ش�ؤون الإدارية:
تقوم ال�ش�ؤون الإدارية بت�سهيل العمل الإداري فيما بينها وبني �إدارات امللحقية واجلهات
الأخرى ذات العالقة ،وت�ضم الوحدات الإدارية التالية:
♦ ♦وحدة �ش�ؤون املوظفني
♦ ♦وحدة االت�صاالت الإدارية:
	•جوازات الطالب

	• تذاكر املرور للمواليد من �أبناء الدار�سني

	•ترجمة وت�صديق �شهادات امليالد والتطعيم
(بالن�سبة لعمل وت�صديق الوكاالت ال�رشعية فعلى الطالب الإت�صال مبا�رشة
ب�إحدى قن�صليات ال�سفارة).
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♦ ♦وحدة تذاكر ال�سفر
♦ ♦وحدة �ش�ؤون اجلامعات
� .2إدارة ال�ش�ؤون املالية:
تقوم ال�ش�ؤون املالية ب�رصف كافة ا�ستحقاقات املبتعثني ومرافقيهم من خم�ص�صات
�شهرية وبدالت ومكاف�آت وكذلك الر�سوم الدرا�سية وتكاليف العالج الطبي وت�شتمل على
الأق�سام التالية :
	•خم�ص�صات الطالب
	•الر�سوم الدرا�سية
	•العــــــــالج الطبي
	•احل�سابات اخلا�صة
	•امليزانية والإر�ساليات
 .3امل�شرتيات وامل�ستودعات

رابعاً� :إدارة ال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعية
وتهتم بتوجيه الأن�شطة االجتماعية للمبتعثني وتوفري ال�سبل املنا�سبة ال�ستمرار تعليم �أبنائهم وفقا
لل�سلم التعليمي وم�ساعدة وتوجيه املبتعثني لإن�شاء الأندية الطالبيـــة وفتح جماالت التوا�صل والتبادل
الفكري والثقافـــــي والرتبوي بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية.
وت�ضم الأق�سام التالية:
♦ ♦ التوا�صل الثقايف
♦ ♦جملة املبتعث
♦ ♦الأندية الطالبية ال�سعودية
♦ ♦تعليم �أبناء املبتعثني ال�سعوديني
♦ ♦ال�ش�ؤون االجتماعية واحلاالت الطارئة
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خام�ساً :مركز تقنية املعلومات والإت�صاالت
يقـــوم املركز بت�أمني تقنية املعلومات والإت�صاالت يف امللحقية وتوفري �إ�ستخدامها ملن�سوبيها
وطالبها املبتعثني
وت�ضم االق�سام التاليــة :
♦ ♦ق�سم البنية التحتية
♦ ♦ق�سم قواعد البيانات
♦ ♦ق�سـم الربامج
♦ ♦ ق�سم خدمات االنرتنت وتطبيقات ال�شبكة
♦ ♦مكتب اخلدمات الفنية لتكنولوجيا املعلومات

�ساد�ساً :عناوين وهواتف مهمة:
�أو ًال 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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ثاني ًا ـ هواتف الإدارات :
التلفون

الفاك�س

�أ�سماء الإدارات
1

امللحق الثقايف

202-298- 8899

202-298-8863

2

مكتب امللحق الثقايف

202-298- 8818

202-298-2139

3

مكتب م�ساعد امللحق الثقايف لل�ش�ؤون
الدرا�سية
�إدارة �إقليم ال�شمال ال�رشقي

202-298- 8851

202-298-2775

202298- 4848

202-298-8885

5

�إدارة �إقليم �رشق الو�سط الغربي

202-298- 8866

202-295-5515

6

�إدارة �إقليم غرب الو�سط الغربي

202-298-8817

202-298-3179

7

�إدارة �إقليم اجلنوب

202-298- 8824

202-298-8998

8

�إدارة �إقليم الغرب

202-298- 8844

202-295-5538

9

�إدارة اخلدمات امل�سانده

202-298- 8855

202-295-5539

10

�إدارة القبول

202-295- 5507

202-295-5511

11

ق�سم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية

202- 298- 2776

202-295-5526

12

ق�سم زوجات املوظفني ال�سعوديني بامريكا

202-298- 5528

202-298-8729

13

ق�سم الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص

202-298- 8838

202-298-8883

14

وحدة الإ�رشاف على طالب الطب

202-298- 8850

202-298-2770

15

�إدارة ال�ش�ؤون الثقافية والإجتماعية

202-298- 8722

202-339-6280

16

مركز تقنية املعلومات والإت�صاالت

202-298- 2100

202-298-2130

17
18

مكتب م�ساعد امللحق الثقايف لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية

202-339- 6290

202-337- 2978

�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

202-298- 8884

202-295-5519

19

�إدارة ال�ش�ؤون املالية

202-298- 8832

202-298-8875
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20

ق�سم املخ�ص�صات والبدالت

202-298- 2511

202-298-2765

21

ق�سم العالج الطبي

202-298- 2788

202-298-8731

22

ق�سم الر�سوم الدرا�سية

202-295- 5512

202-298-2773

23

ق�سم امليزانية والإر�ساليات

202-295- 5512

202-298-8875

24

وحدة املرا�سم و�ش�ؤون اجلامعات ال�سعودية

202-298- 8814

202-337-2978

25

�إدارة امل�شرتيات وامل�ستودعات

202-298-8856

202-298-8993

26

�إدارة العالقات العامة واحلرا�سة الأمنية

202-298-8836

202-298-8863

27

جلنة متابعة �شكاوى الطلبة

202-298-8826

202-298-2139

28

جلنة �إت�صاالت الطوارئ

29

وحدة ال�سنرتال

703-981-1480
703-868-1213
571-435-5754

202-337- 9450

30

جمموعة مكتب الطيار لل�سفر وال�سياحة

202-295- 5502

ثالث ًا ـ هواتف وعناوين القن�صليات ال�سعودية يف الواليات املتحدة الأمريكية
SAUDI ARABIAN CONSULATES IN U.S.A
وا�شنطن

نيويورك

تك�سا�س

كاليفورنيا

(202) 944-3126

		 601 New Hampshire Avenue, NW
Washington, DC 20037

(212) 752-2740

866 United Nations Plaza, Suite 480
New York, NY 10017
		5718 Westheimer, Suite 1500
Houston, TX 77057

(713) 785-5577

			2045 Sawtelle Blvd.
Los Angeles, CA 90025

(310) 479-6000
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رابع ًا ـ هواتف وعناوين مكاتب اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف الواليات املتحدة
الأمريكية
SAUDI ARABIAN AIRLINES OFFICES IN U.S.A
1.

SAUDI ARABIAN AIRLINES – NEW YORK

2.

SAUDI ARABIAN AIRLINES – WASHIGNTON D.C.

3.

SAUDI ARABIAN AIRLINES - HOUSTON

4.

SAUDI ARABIAN AIRLINES- LOS ANGELES

80-20 KES GARDENS RD. SUITE 401
KEW GARDENS, NY. 11415
TEL: 718-551-3000
FAX : 718-551-3030

2600 VIRGINIA AVE. N.W. SUITE 510
WASHINTGON D.C. 20037
TEL : 202-333-3800
FAX : 202-333-6086
5718 WESTHEIMER RD. SUITE 1090
HOUSTON, TX. 77057
TEL: 713-278-0555
FAX: 713278-0554

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

دليل

امللحقية الثقافية السعودية
بالواليات املتحدة األمريكية

املبنى اجلديد للملحقية الثقافية السعودية

املبتعث السعودي
امللحقية الثقافية السعودية بالواليات املتحدة األمريكية
Saudi Arabian Cultural Mission to the U.S.A.

1430هـ  2009 -م

www.sacm.org

للدراسة في الواليات املتحدة األمريكية

