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�صاحب املعايل وزير التعليم العايل

د .خالد بن حممد العنقري
تواجه احلركة التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية الكثري من التحديات يف جمال �إيجاد الكوادر
الب�شرية امل�ؤهلة ل�سد حاجة �سوق العمل وفق النظم واملعايري العاملية ،وال �شك �أن قطاع التعليم العايل
يف اململكة يعترب حمور ًا ا�سا�سي ًا يف تغذية احلركة التعليمية ،حيث ي�سعى بكل الإمكانيات التي وفرتها له
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ملناف�سة نظرائه يف الدول املتقدمة وو�ضع القواعد املنظمة لتلك املناف�سة .
وال يخفى على �أحد �أهمية مواكبة التغري الذي طر�أ على التعليم العايل يف القرن الواحد والع�شرين،
الأمر الذي �أدى �إىل ازدياد الأ�صوات املطالبة برفع جودة التعليم واعتماد املعايريالأكادميية العاملية التي
تعمل على رفع م�ستوى اخلريجني وقدرتهم على املناف�سة يف �سوق العمل ،خ�صو�ص ًا و�إن العامل �أ�صبح
عبارة عن قرية �صغرية ميكن التناف�س فيها على ا�ستقطاب الأيدي العاملة املاهرة واملدربة.
ومن �أبرز التحديات التي تواجه اململكة هي االعتماد الأكادميي العاملي ،والتو�سع يف اجلامعات
ال�سعودية ،وازدياد �أعداد اخلريجني ،بالإ�ضافة �إىل احلاجة املا�سة للخريجني من حملة الدرا�سات العليا.
وملواجهة هذه التحديات وحر�ص ًا منه – حفظه الله – على التنمية امل�ستدامة للموارد الب�شرية يف اململكة
�أطلق خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز �آل �سعود مبادرته با�ستحداث برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ،لكي يكون رافد ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا لدعم اجلامعات ال�سعودية
والقطاعني احلكومي والأهلي ،حيث �أ�صدر �أمره الكرمي رقم  /5387م ب وتاريخ  1426 / 04 / 17هـ.
ب�إطالق برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ويتكون الربنامج من خم�س مراحل انتهى
منها �أربع مراحل ومت البدء يف اخلام�سة من تاريخ  1429 / 07/ 02هـ.
ومن هذا املنطلق قام برنامج خادم احلرمني ال�شريفن بابتعاث �أكرث من � 70ألف طالب وطالبة �إىل
العديد من الدول املتقدمة مبا يف ذلك الواليات املتحدة االمريكية ،والدول االوربية ،واليابان وال�صني
وكوريا اجلنوبية ودول �أوروبا الغربية وكندا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا.
وحر�ص ًا من وزراة التعليم العايل علي تزويد املبتعثني �إىل كندا باملعلومات والأنظمة والتعليمات
الهامة التي يلزمهم معرفتها قبل و�أثناء االبتعاث� ،إبتداء من التقدمي على االلتحاق بالبعثة و�إجراءات
احل�صول على الت�أ�شرية� ،إىل ما يت�صل مبتطلبات فتح امللف لدى امللحقية الثقافية مدينة �أوتاوا ومعرفة
�أهم الأنظمة والتعليمات املت�صلة بالدرا�سة واحلياة هناك ،فقد حر�صت الوزارة على �إ�صدارهذا الكتاب
الذي ن�أمل �أن يكون فيه ما ينفع املبتعث وي�ستفيد منه طوال فرتة ابتعاثه حتى عودته �إىل �أر�ض الوطن
�سامل ًا غامن ًا ب�إذن الله .مع دعائي للجميع بالتوفيق والنجاح.
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معايل نائب وزير التعليم العايل

ال �شك �أن االبتعاث اخلارجي الذي توليه وزارة التعليم العايل كل الرعاية واالهتمام واملتمثل يف
برنامج خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه الله – لالبتعاث اخلارجي يعد �أحد املكا�سب التنموية يف
هذه البالد املباركة ،الذي حتول �إىل واقع ن�شاهده الآن و نلم�س تبا�شري جناحه يف الطالب و الطالبات
املبتعثني الذين �أوفدوا ك�سفراء لبالدهم لال�ستزادة من العلوم العلمية و التب�صر يف دقائقها ،ومع متايز
واختالف الن�شاطات الثقافية واالقت�صادية والتعليمية تتزايد احلاجة �إىل املعلومة واملعرفة التي تفيد
املطلع و تك�شف له الغطاء عما يجهله ،ليكون قادر ًا على التكيف مع البيئة اخلارجية ،ومن ثم ينعك�س ذلك
وب�شكل �إيجابي على حت�صيله العلمي ،والتعرف على ما لدى الآخرين من خربات وجتارب.
ومن هذا املنطلق حر�صت الوزارة على �إ�صدارهذا الكتاب ،ليكون �إ�ضافة مهمة يف �سلك التعليم العايل و
االبتعاث اخلارجي ،ولي�سهم يف زيادة احل�صيلة املعلوماتية واملعرفية لطالبنا املبتعثني� ،إذ �سيخدم قطاع ًا
كبري ًا من املبتعثني ،خا�صة �أولئك الذين يتوجهون �إىل كندا �سنوي ًا ،حيث يلقي الكتاب ال�ضوء على عدة
�أمور تفيد املبتعث �إىل كندا ،وذلك قبل ال�سفر و�أثنائه وبعده.
فيطيب يل ان �أتقدم بال�شكراجلزيل ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب
الثاين – حفظهم الله – على دعمهم وت�شجيعهم لكل ما فيه �صالح �أبناء هذا الوطن الغايل ،ودعمهم امل�ستمر
مل�شروعات الوزارة ،وال�شكرمو�صول ملعايل وزير التعليم العايل – حفظه الله  -على اهتمامه ورعايته لهذا
الإ�صدار وتوجيهاته امل�ستمرة لكل ما من �ش�أنه زيادة الرعاية واالهتمام ب�أبنائنا املبتعثني لتحقيق الأهداف
املرجوة من هذا الربنامج الأ�ضخم يف تاريخ التعليم العايل ،كما �أ�شكر الإخوة الزمالء يف وكالة الوزارة
ل�شو�ؤن االبتعاث على متابعتهم ،وحر�صهم على �إخراج مثل هذا الإ�صدار الذي �أ�سال الله �سبحانه و تعاىل
�أن يكون نافع ًا ومفيد ًا لأبنائنا املبتعثني ،وي�سهم يف ت�سهيل �أمورهم ،وجتنيبهم كل مكروه.

د.علي بن �سليمان العطية
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مقدمة >>

يطيب لوكالة الوزراة ل�ش�ؤون البعثات �أن ت�ضع بني �أيدي الطلبة واملهتمني هذا الإ�صدار اخلا�ص
واملوجه للطلبة املبتعثني والدار�سني يف كندا �أو الذين ينوون الدرا�سة
باالبتعاث للدرا�سة يف دولة كندا،
ّ
هناك .حيث ي�شتمل على �ستة ف�صول ،الأول منها يت�ضمن �شرح ًا خمت�صر ًا عن برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ،مبين ًا فيه جماالت و�شروط االبتعاث ،وطرق احل�صول على بعثة درا�سية،
و�إ�صدار قرارات االبتعاث� .أما الف�صل الثاين فيتناول معلومات عن دولة كندا  :تاريخها وجغرافيتها
ونظام احلكم واقت�صادها .ويتحدث الف�صل الثالث عن الدرا�سة ومتطلباتها يف كندا ،من حيث �آلية املرا�سلة
والقبول ،ودرا�سة اللغة ،والدرا�سة الأكادميية ،ويتطرق الف�صل الرابع لت�أ�شرية الدخول �إىل دولة كندا،
مبين ًا �أنواع الت�أ�شريات لغرياملهاجرين ،وكيفية التقدمي لطلب ت�أ�شرية ،وموانع احل�صول عليها ،واالت�صال
بال�سفارة الكندية من حيث التقدمي واملقابلة ،ويتناول الف�صل اخلام�س معلومات عن امللحقية الثقافية
يف كندا وكيفية االت�صال بها ونظام بوابة املبتعثني .ويبني كل ما يحتاجه املبتعث من امللحقية ابتداء من
فتح امللف الدرا�سي ،وامل�ستحقات املالية ،والعالج ،حتى املكاف�آت والبدالت والتذاكر .كما يتناول الإ�شراف
الدرا�سي من قبل امللحقية الثقافية ،حتى �إجراءات وم�ستحقات التخرج� .أما الف�صل ال�ساد�س فيقدم
املعلومات العامة االجتماعية والثقافية واالقت�صادية يف كندا من حيث ال�ضريبة والت�أمني الطبي وال�سكن
واخلدمات الأخرى والعديد من الن�صائح والتوجيهات املهمة ليلتزم بها املبتعثون .
ويف ختام هذا املقدمة ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله
بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده االمني و�سمو النائب الثاين حفظهم الله على دعمهم غري املحدود للتعليم
العايل وم�شاريعه املختلفة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما له عالقة ب�أبنائنا املبتعثني وبناتنا املبتعثات،
وال�شكر مو�صول ملعايل وزير التعليم العايل ومعايل نائبه على دعمهما املتوا�صل لوكالة الوزارة ل�ش�ؤون
البعثات .وكل ما يت�صل ب�ش�ؤون االبتعاث واملبتعثني ،وال�شكر جلميع زمالئي يف الوكالة على ما يبذلونه
من جهود متوا�صلة لت�سهيل كل ما يخدم املبتعثني قبل �سفرهم وبعده ،داعيا الله العلي القدير�أن يوفق
�أبناء هذا الوطن الغايل ليكونوا لبنة خري وعطاء و�إمناء لوطنهم يف �شتى جماالت احلياة .

�أ.د .عبدالله بن عبدالعزيز املو�سى
بقلم :وكيل وزارة التعليم العايل ل�ش�ؤون البعثات
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كلمة امللحق الثقايف

>>

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
حظي التعليم وطلبة العلم يف بلدنا املعطاء ،باهتمام بالغ ورعاية فائقة� ،أغدقهما وما يزال مليكنا
املفدى خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه الله – على �أبنائنا �أجيال امل�ستقبل الواعد ب�إذن الله .وبادرت
حكومتنا الر�شيدة ،ممثلة مبعايل وزير التعليم العايل ومن�سوبي الوزارة� ،إىل العمل الد�ؤوب مبقت�ضى
تفان و�إخال�ص .وال ي�سعني يف هذا ال�صدد� ،إ ّال �أن �أرفع  -ب�إ�سمي وا�سم
توجيهات املقام ال�سامي ،بكل ٍ
الطلبة املبتعثني واملبتعثات – �أ�سمى �آيات التقدير وال�شكر والعرفان لويل الأمر على ما يبذله من جهد
وعطاء يف م�ضمار التعليم واالبتعاث.
و�إنه ملن دواعي �سروري� ،أن ت�ضع امللحقية الثقافية ال�سعودية بكندا بني �أيديكم هذا الكتاب ،الذي
يحوي بني دفتيه معلومات و�إر�شادات قيمة عن االبتعاث للدرا�سة يف كندا وعن �أ�ساليب ومتطلبات احلياة
فيها .وقد كان ذلك ثمرة جهد كبري بذل  -بعون الله – يف امللحقية وخ�صو�ص ًا يف �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية،
م�ست�أن�سني بتجارب رائدة اختربها وعاي�شها �إخوانكم املبتعثون من �أبناء الوطن ،ممن �سبقوكم يف نهل
العلم واملعرفة من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية الكندية املتطورة ،لتكون مرجع ًا وم�ست�شار ًا لكم �أثناء
درا�ستكم وتدريبكم �إن �شاء الله.
لقد حر�صنا كل احلر�ص على �أن يت�ضمن هذا الكتاب نبذة عن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي من حيث التعريف بالربنامج وجماالت االبتعاث وطرق احل�صول على بعثة درا�سية� ،إذ �أن هذا
الربنامج قد فتح �آفاق ًا وجماالت عديدة ومتنوعة خدمة لطلبة العلم املتطلعني �إىل الدرا�سات اجلامعية
والدرا�سات العليا يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية والطبية والتقنية واالن�سانية .كما ا�شتمل الكتاب
على معلومات هامة عن دولة كندا وحول �أنظمتها التعليمية ومتطلبات القبول يف براجمها �سواء منها
الدرا�سات العليا واجلامعية ودرا�سة اللغة وغري ذلك من برامج تعليمية وتدريبية �أخرى.
كما تطرق الكتاب �إىل كيفية احل�صول على الت�أ�شرية للدخول �إىل كندا ومتطلبات ذلك ،ومل يغفل كذلك �إعطاء
فكرة عن امللحقية الثقافية يف كندا و�إداراتها املختلفة وكيفية التوا�صل معها باال�ضافة �إىل توجيهات ت�شمل
املتطلبات واالجراءات وال�شروط املعتمدة يف كل ما يتعلق باحتياجات املبتعث املالية والأكادميية �أثناء درا�سته.
�آمل �أن تكون هذه املعلومات ذات فائدة لأبنائنا املبتعثني واملبتعثات و�أن ت�سهم يف �إلقاء ال�ضوء و�إنارة
ال�سبيل وت�سهيل مهمتهم لتحقيق ما �أبتعثوا من �أجله ب�إذن الله.

امللحق الثقايف ال�سعودي يف كندا
الدكتور /في�صل بن حممد املهنا �أبا اخليل
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برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي
تواجه احلركة التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية الكثري من التحديات يف جمال �إيجاد الكوادر الب�شرية
امل�ؤهلة ل�سد حاجة �سوق العمل وفق النظم واملعايري العاملية ,وال �شك �أن قطاع التعليم العايل يف اململكة يعترب
العب ًا �أ�سا�سي ًا يف تغذية احلركة التعليمية ,حيث ي�سعى بكل الإمكانيات التي وفرتها له حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني ملناف�سة نظرائه يف الدول املتقدمة وو�ضع القواعد املنظمة لتلك املناف�سة.
وال يخفى على �أحد �أهمية مواكبة التغري الذي طر�أ على التعليم العايل يف القرن الواحد والع�شرين ,والتحديات
الكثرية التي مير بها مثل ازدياد الأ�صوات املطالبة برفع جودة التعليم واعتماد املعايري الأكادميية العاملية التي
تعمل على رفع م�ستوى اخلريجني وقدرتهم على املناف�سة يف �سوق العمل التي �أ�صبحت يف عاملنا اليوم الهم
ال�شاغل للم�س�ؤولني عن قطاعات التعليم والتدريب ,خ�صو�ص ًا و�إن العامل �أ�صبح عبارة عن قرية �صغرية ميكن
التناف�س فيها على ا�ستقطاب الأيدي العاملة املاهرة واملدربة.
ومن �أبرز التحديات التي تواجه البالد هي املعيار الأكادميي العاملي ،والتناف�س العاملي ،والتو�سع يف اجلامعات
ال�سعودية ،وكذلك ازدياد �أعداد اخلريجني و احلاجة املا�سة للخريجني من حملة الدرا�سات العليا.
وملواجهة هذه التحديات وحر�ص ًا منه حفظه الله تعاىل على التنمية امل�ستدامة للموارد الب�شرية يف اململكة
�أطلق خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز �آل �سعود مبادرته با�ستحداث برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ,لكي يكون رافد ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا لدعم اجلامعات ال�سعودية والقطاعني احلكومي
والأهلي ،حيث �أ�صدر �أمره الكرمي رقم /5387م ب وتاريخ 1426/4/17هـ ب�إطالق برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ويتكون الربنامج من خم�س مراحل انتهى منها �أربع مراحل واخلام�سة قد بد�أت
بعون الله تعاىل بتاريخ 1430/8/10هـ.
لقد مت العمل يف بداية انطالق برنامج خادم احلرمني ال�شريفني على �إبتعاث جمموعة من الطالب والطالبات �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية ثم متت تو�سعة قاعدة دول االبتعاث حتى �أ�صبحت ت�شمل جميع الدول املتقدمة مبا فيها
اليابان وال�صني وكوريا اجلنوبية ودول �أوروبا الغربية وكندا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا.

التعريف بالربنامج
يقوم برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي بابتعاث الطالب والطالبات ال�سعوديني �إىل �أف�ضل اجلامعات العاملية
يف خمتلف دول العامل ملوا�صلة درا�ساتهم يف مراحل التعليم التالية:
 .1مرحلة البكالوريو�س.
 .2مرحلة املاج�ستري.
 .3مرحلة الدكتوراة.
 .4مرحلة الزمالة الطبية.
وقد مت حتديد التخ�ص�صات املطلوبة و�أعداد املبتعثني بنا ًء على حاجة الوزارات وامل�ؤ�س�سات الوطنية والقطاع اخلا�ص مبا
يتوافق مع �سوق العمل واحتياجات املناطق واملحافظات واجلامعات واملدن ال�صناعية ،حيث يهتم الربنامج بت�أهيل ال�شباب
ال�سعودي للقيام بدوره يف التنمية يف خمتلف املجاالت يف القطاعني العام واخلا�ص.

ر�سالة الربنامج

تنمية و�إعداد املوارد الب�شرية ال�سعودية وت�أهيلها ب�شكل فاعل لكي ت�صبح مناف�س ًا عاملي ًا يف �سوق العمل وجماالت البحث
العلمي ورافد ًا �أ�سا�سي ًا يف دعم اجلامعات ال�سعودية والقطاعني احلكومي والأهلي بالكفاءات املتميزة.
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• ابتعاث الكفاءات ال�سعودية امل�ؤهلة للدرا�سة يف �أف�ضل اجلامعات يف خمتلف دول العامل.
• العمل على �إيجاد م�ستوى عالٍ من املعايري الأكادميية واملهنية من خالل برنامج االبتعاث.
• تبادل اخلربات العلمية والرتبوية والثقافية مع خمتلف دول العامل.
• بناء كوادر �سعودية م�ؤهلة وحمرتفة يف بيئة العمل.
• رفع م�ستوى االحرتافية املهنية وتطويرها لدى الكوادر ال�سعودية.

تخ�ص�صات االبتعاث
يوفر برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لأبناء اململكة العربية ال�سعودية فر�صة االبتعاث يف عدة تخ�ص�صات علمية حتتاجها معظم
القطاعات احلكومية والأهلية ,وهي على النحو التايل:
• الطب ،طب الأ�سنان ،الزمالة ،التخ�ص�ص الدقيق
• ال�صيدلة.
• التمري�ض.
• العلوم الطبيه :الأ�شعة ،املختربات الطبية ،التقنية الطبية والعالج الطبيعي.
• العلوم ال�صحية:التغذية ،ال�سجالت وامللفات
• الهند�سة :املدنية ،املعمارية ،الكهربائية ،امليكانيكية ،ال�صناعية ،الكيميائية ،البيئية ،االت�صاالت والآالت واملعدات الثقيلة.
• احلا�سب الآيل :هند�سة احلا�سب ،علوم احلا�سب ،ال�شبكات ...الخ.
• العلوم الأ�سا�سية :الريا�ضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،الأحياء.
• تخ�ص�صات �أخرى :القانون ،املحا�سبة ،التجارة االلكرتونية ،التمويل ،الت�أمني والت�سويق.

�شروط االبتعاث
�أو ًال :مرحلة الدرا�سات العليا

� .1أال يقل املعدل ملرحلة البكالوريو�س عن ( )2.75من (� )4أو ( )3.75من (� )5أو .%80
� .2أال يكون قد م�ضى على ح�صول
املتقدم على �شهادة البكالوريو�س خم�س
�سنوات.
� .3أن ال يزيد عمر املتقدم على 27
�سنة بالن�سبة ملرحلة املاج�ستري ,و�أن
اليزيد عمره عن � 30سنة بالن�سبة ملرحلة
الدكتوراة.
ً
� .4إذا كان املتقدم حا�صال على
�شهادة علمية من خارج اململكة ي�شرتط
�أن تكون ال�شهادة قد متت معادلتها من
وزارة التعليم العايل قبل التقدمي على
الربنامج.

ثاني ًا :مرحلة الزمالة الطبية

 .1احل�صول على قبول من �إحدى
امل�ؤ�س�سات املتميزة املو�صى بها من قبل
الوزارة ملرحلة الزمالة.
� .2إذا كان املتقدم حا�ص ًال على

مدينة تورنتو
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�شهادة علمية من خارج اململكة ي�شرتط �أن تتم معادلتها من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية قبل التقدمي �إىل الربنامج.
� .3أن يكون املتقدم قد �أنهى فرتة االمتياز.

ثاني ًا :القبول

ثالث ًا :مرحلة الدبلوم

 .1تقوم �إدارة الربنامج بتدقيق الأوراق الثبوتية والأكادميية جلميع الطالب والطالبات الذين �أدخلوا بياناتهم ،ويتم االت�صال
بكل منهم من خالل ر�سائل ( )SMSعلى اجلوال اخلا�ص باملتقدم لإ�شعاره باملكان املحدد لت�سليم وثائقه ،حيث يتم ا�ستقبال جميع
املتقدمني يف �ستة مراكز يف خمتلف مناطق اململكة (الريا�ض ،جدة ،الدمام ،املدينة املنورة ,الق�صيم و�أبها).
 .2بعد ا�ستالم امللفات والوثائق تقوم �إدارة الربنامج بعمل الأر�شفة االلكرتونية لتلك امللفات وحتويلها �إىل ملفات (.)PDF
 .3بعد ا�ستالم امللفات تتم عملية الفرز الآيل ملن توفرت فيه �شروط االبتعاث ومن ثم يتم �إعالن النتائج للطالب املر�شحني
نهائي ًا لالبتعاث يف ال�صحف املحلية وعلى موقع الوزارة.
ً
 .4تقوم �إدارة الربنامج ب�إر�سال ملفات املر�شحني امل�ؤر�شفة الكرتونيا على �أقرا�ص ( )DVDح�سب دولة االبتعاث �إىل
امللحقيات الثقافية ال�سعودية والبع�ض الآخر منها �إىل اجلامعات مبا�شرة يف خمتلف دول العامل للح�صول على قبوالت �أكادميية
للمر�شحني.

 .1احل�صول على دبلوم يف ذات التخ�ص�ص من اجلامعات ال�سعودية� ،أو �إحدى كليات املجتمع� ،أو برامج خدمة املجتمع,
�أو كليات التقنية�،أو معهد الإدارة�,أو كليات الهيئة امللكية باجلبيل و ينبع � ,أو ما يعادلها من م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
بتقدير ال يقل عن ( 4.5من � ،5أو  3.5من � ،4أو .)%90
� .2أال يكون قد م�ضى على ح�صول املتقدم على �شهادة الدبلوم �أكرث من � 4سنوات.
� .3أن ال يزيد عمر املتقدم على � 24سنة.

رابع ًا :مرحلة البكالوريو�س

� .1أال تقل ن�سبة الثانوية العامة عن .%90
� .2أداء اختبار القدرات العامة على �أال تقل الدرجة عن .% 70
� .3أداء االختبار التح�صيلي ،على �أال تقل درجة االختبار التح�صيلي عن  %77بالن�سبة للطالب الذين يرغبون يف درا�سة الطب
والعلوم الطبية.
� .4أال يكون قد م�ضى على ح�صوله على �شهادة الثانوية العامة �أكرث من ثالث �سنوات.
� .5أن ال يزيد عمر املتقدم على � 22سنة.

ال�شروط العامة لالبتعاث

� .1أن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية.
� .2أال يكون املتقدم �شاغ ًال لوظيفة حكومية.
 .3يجب �أن تتم الدرا�سة باالنتظام والتفرغ والإقامة يف بلد الدرا�سة ،و�أن ينتظم الطالب بالدرا�سة انتظام ًا كلي ًا.

�آلية عمل الربنامج
�أوال :الت�سجيل

تقوم وكالة الوزارة ل�ش�ؤون البعثات بالإعالن عن موعد بدء الت�سجيل يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي
يف ال�صحف املحلية وموقع الوزارة على �شبكة االنرتنت ,حيث تتم عملية الت�سجيل جلميع الطالب والطالبات يف الربنامج عن
طريق الرابط املخ�ص�ص للت�سجيل عرب �شبكة االنرتنت ,حيث �صممت ا�ستمارة لإدخال بيانات الطالب �أو الطالبة (يخ�ضع ت�صميم
اال�ستمارة للمقايي�س العاملية امل�ستجدة) ت�شتمل على البيانات التالية:
 .1البيانات الأ�سا�سية وت�شمل :رقم بطاقة الأحوال� ,سنة التخرج ,املعدل �أو الن�سبة املئوية وفق ًا لوثيقة التخرج ,الربيد
االلكرتوين.
 .2البيانات ال�شخ�صية وت�شمل :اال�سم بالأحرف العربية والالتينية ,العنوان الربيدي ,رقم جواز ال�سفر وتاريخ �إ�صداره,
تاريخ امليالد� ,إ�سم املرافق� ,صلة القرابة.
 .3بيانات االت�صال وت�شمل :عنوان ال�سكن ,رقم الهاتف املنزيل ,رقم الهاتف املحمول ,رقم هاتف خارج البالد �إن وجد ,رقم
هاتف �أحد الأقارب.
 .4البيانات الأكادميية وت�شمل� :إ�سم اجلامعة� ,إ�سم الكلية ,التخ�ص�ص ,توفر معادلة لل�شهادة احلا�صل عليها الطالب من
اخلارج.
 .5بيانات البعثة وت�شمل :خيارات لثالث دول يرغبها الطالب للبعثة ,تعهد يف حالة عدم حتقيق الرغبات الثالث ,التخ�ص�ص
املطلوب للبعثة.
بعد �أن يدخل الطالب �أو الطالبة جميع البيانات املطلوبة يعطى رقم طلب ورقم ًا �سري ًا من �أجل متابعة طلبه من خالل الرابط
املخ�ص�ص ملرحلة الربنامج عرب �شبكة االنرتنت ,وامل�ستجدات التي طر�أت عليه.
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تتم عملية القبول بعد �أن يتم الت�سجيل �آلي ًا من خالل الرابط املخ�ص�ص للت�سجيل يف الربنامج وفق ًا للخطوات التالية:

ثالثا :ملتقى املبتعثني

حر�ص ًا من وزارة التعليم العايل ممثلة يف الإدارة العامة للبعثات يقوم الربنامج بتنظيم ملتقى �سنوي للطالب املقبولني لكي
يتم تزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة التي ت�ساعدهم على مواجهة م�شكالت احلياة اليومية يف دول االبتعاث .حيث حتر�ص
الوزارة على �أن تقدم يف امللتقى �سل�سلة من املحا�ضرات والندوات التي ميكن فيها تزويد الطالب باملعلومات التالية:
• معلومات عن نظام االبتعاث وما للمبتعث من حقوق وما عليه من واجبات.
• معلومات عن بلد االبتعاث ،قوانينه ،عاداته االجتماعية ،نظامه الدرا�سي والأكادميي ونظامه الطبي ،وال�سكني.
• معلومات معرفية :عن التهيئة النف�سية واالجتماعية ،تطوير الذات �إ�ضافة �إىل املحا�ضرات الدينية والتوعوية.
يقوم بتقدمي هذه املحا�ضرات نخبة من املخت�صني يف تلك املجاالت وخريجني �سعوديني من بلدان االبتعاث مب�شاركة �أع�ضاء
من �سفارات بلدان االبتعاث ويتم �أي�ض ًا ا�ستقطاب �شخ�صيات قيادية ودينية يف املجتمع للإ�سهام يف تقدمي ما لديهم من خربات
وجتارب لأبنائهم الطالب .ويف نهاية امللتقى يتم توزيع القبوالت الأكادميية على املر�شحني للبدء يف �إجراءات احل�صول على
الت�أ�شريات الدرا�سية من �سفارات الدول املبتعثني �إليها.

رابعا� :إجراءات �إ�صدار قرار االبتعاث

 .1يتقدم املر�شح للبعثة �إىل �إدارة الربنامج بعد اكتمال جميع م�سوغات االبتعاث للربنامج مبا يف ذلك قبول اجلامعة وت�أ�شرية
البلد املبتعث �إليه والت�أكد من �صحة املعدل و�سنة التخرج لكي يتم �إ�صدار قرار االبتعاث.
 .2ي�صدر قرار �إبتعاثه ومن ثم يح�صل على �أمر الإركاب وتذكرة ال�سفر يف نف�س املكان يف مبنى وكالة الوزارة ل�ش�ؤون
البعثات.

للتوا�صل واال�ستف�سار

عنوان الربنامج:
مبنى وكالة الوزارة ل�ش�ؤون البعثات  -حي الغدير الدائري ال�شمايل  -خمرج 4
هاتف الربنامج 966 -1- 2107533 :حتويله201 - 178 :
الربيد االلكرتوينKASP@mohe.gov.sa :
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الأ�سئلة ال�شائعة
تتكرر �أ�سئلة املتقدمني �إىل برنامج خادم احلرمني ال�شريفني ،حول بع�ض الإجراءات �إ�ضافة �إىل طلب املعلومات نف�سها ب�ش�أن
بع�ض النقاط التي تعرت�ض �سبيل الطالب املتقدم للربنامج ،وفيما يلي منوذج من �أبرز الأ�سئلة التي تتكرر من قبل املتقدمني:
�س / 1كيف يتم التقدمي �إىل برنامج االبتعاث؟
ج  /يتم الإعالن عن موعد التقدمي يف ال�صحف املحلية و يذكر يف الإعالن الوقت و التاريخ و ال�شروط.
 .2يتم تدقيق �أوراق املتقدمني.
 .3يتم الإعالن عن �أ�سماء املقبولني.
 .4تبد�أ الوزارة يف مرا�سلة اجلامعات للح�صول على قبول جامعي للطالب.
�س / 2ما هي اخلطوة التالية بعد �إعالن �أ�سماء املقبولني؟
ج  /يتم �إخطار جميع املقبولني مبوعد ملتقى املبتعثني حيث تلقى حما�ضرات �أكادميية و توعوية و ثقافية و يتم ت�سليم القبوالت
اجلامعية للطالب.
�س / 3يف حالة عدم ا�ستالمي للقبول �أثناء امللتقى .فماذا �أفعل؟
ج  /يجب االنتظار حتى يتم �إبالغك عن طريق ر�سالة على اجلوال �أو الربيد الإلكرتوين ،و �إذا مل ي�صلك القبول خالل هذه
الفرتة الرجاء مراجعة الوزارة ،حيث �أن الت�أخري يحدث نتيجة الختالف �أنظمة و مواعيد الدرا�سة من بلد �إىل �آخر.
�س / 4ما هي اخلطوات التالية بعد �إعالن �أ�سماء املقبولني؟
ج  /اخلطوات على النحو التايل:
 .1احل�صول على الت�أ�شرية من �سفارة البلد املبتعث �إليه.
� .2إكمال متطلبات �إ�صدار قرار االبتعاث و ت�سليمها للربنامج لكي يتم �إ�صدار القرار.
 .3احل�صول على �أمر �إركاب من �إدارة امليزانية.
 .4احل�صول على تذاكر عن طريق مكتب الطيار مبقر �إدارة البعثات بحي الغدير مبدينة الريا�ض.
�س / 5ما هي متطلبات �إ�صدار قرار االبتعاث؟
ج  /املتطلبات على النحو التايل:
• �صورة عن قبول اجلامعة �أو املعهد لدرا�سة اللغة.
• �صورة عن جواز ال�سفر بالإ�ضافة ل�صورة الت�أ�شرية (الفيزا).
• �صورة عن بطاقة الأحوال للطالبة �أو �صورة دفرت العائلة.
• �صورة عن (جواز ال�سفر � +صورة الت�أ�شرية � +صورة بطاقة الأحوال) بالن�سبة للمحرم املرافق مع املبتعثة.
• �صورة عن وثيقة التخرج بالإ�ضافة �إىل ك�شف الدرجات (�أو املعادلة لل�شهادة �إذا كانت �صادرة من خارج اململكة العربية ال�سعودية).
• �صورة عن �شهادة القدرات لطالب املرحلة الثانوية.
• تعبئة اال�ستمارة املعدة ل�صدور القرار اللتزامات الطالبة و التوقيع عليها.
• بالن�سبة للمحرم املرافق (زوج – �أب – �أخ) �إذا كان �أخ ًا ،فعليه �إح�ضار وكالة �شرعية من والده بال�سماح له مبرافقة
�أخته.
• �صورة عن ح�سن ال�سرية و ال�سلوك.
�س  / 6كيف يتم ا�ستخراج الفيزا ،وهل �أحتاج �إىل ورقة (�ضمان مايل ،خطاب �سفارة) من الوزارة؟
ج /مراجعة �سفارة الدولة املبتعث �إليها و يف حالة طلب ال�سفارة ل�ضمان مايل �أو خطاب �سفارة ف�إنه يتم �إ�صداره من مقر �إدارة
البعثات و يجب توفري �صورة عن جواز املبتعث� ،صورة عن جواز املرافقني �إن وجدوا ،ورقة قبول مبدئي من اجلامعة ،تقرير
الفح�ص الطبي بالن�سبة للبلدان التي ت�شرتط فح�ص ًا طبي ًا� ،شهادة الأدلة اجلنائية بالن�سبة للبلدان التي ت�شرتط ذلك.
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�أما املبتعثني �إىل �إحدى هذه الدول (�أ�سرتاليا – بريطانيا – نيوزيلندا – �أمريكا) من دفعة  1428فقد مت �إر�سال خطاب م�سبق
�إىل �سفارة كل بلد من هذه البلدان.
�س / 7كيف �أح�صل على منوذج اال�ستمارة املعدة ل�صدور القرار (التزامات الطالب  /الطالبة)؟
ج /من مقر الوزارة �أو عن طريق موقع الوزارة الإلكرتوين.
�س / 8ما هي متطلبات �أمر الإركاب؟
ج� /أ�صل اجلواز للمبتعث و املرافقني بالإ�ضافة �إىل �صورة عن اجلواز� ،صورة من قرار االبتعاث� ،صور الت�أ�شرية للمبتعث
واملرافقني للدول التي تطلب ت�أ�شرية دخول من املواطنني ال�سعوديني لأرا�ضيها� ،صورة بطاقة الأحوال للأعزب و بطاقة العائلة
للمرافقني �إن وجدوا.
�س / 9هل ميكن تغيري اجلامعة �أو معهد اللغة؟
ج /ال يتم تغيري اجلامعة �أو معهد اللغة ،و يف حالة ال�ضرورة الق�صوى يتم تقدمي خطاب ي�شرح فيه �أ�سباب التغيري و يعر�ض
على جلن ٍة لدرا�سة احلالة و اتخاذ قرار ب�ش�أنه.
�س / 10هل ميكن ت�أجيل البعثة و ما �أق�صى حد للت�أجيل؟
ج /ال يتم ت�أجيل البعثة حيث �أن الربنامج �سنوي ويرتبط مبواعيد و �أنظمة درا�سية.
�س / 11ما هي املراكز ال�صحية التي ميكن �أن �أراجعها للك�شف الطبي ال�ستخراج الفيزا؟
ج /ال�سفارات التي ت�شرتط �إح�ضار �شهادة خلو من الأمرا�ض لديها عيادات خا�صة معتمدة من قبلها.
�س / 12ما هي الب�صمة اجلنائية؟ وكيف �أح�صل عليها؟
ج /بع�ض الدول ت�شرتط �إح�ضار �شهادة من الأدلة اجلنائية �أو خلو �سوابق للح�صول على ت�أ�شرية الدرا�سة ،يف هذه احلالة
يقوم الطالب باحل�ضور ملقر الوزارة و �أخذ خطاب لإدارة الأدلة اجلنائية لعمل ذلك و من ثم يقوم بت�سليمه ل�سفارة الدولة التي
طلبت منه تلك ال�شهادة.
�س / 13الوزارة وفرت قبو ًال ملعهد اللغة ومل توفر قبو ًال للجامعة ،هل يبحث «الطالب  /الطالبة» عن قبول من
جامعة؟
ج /نعم خالل فرتة درا�سته اللغة يف بلد االبتعاث ،على الطالب  /الطالبة �إح�ضار قبول من اجلامعة و ت�سليمه للملحقية الثقافية
لعمل الالزم.
�س / 14كيف يتم حتديث البيانات اخلا�صة بي (جواز – �أحوال – حمرم –بريد �إلكرتوين)؟
ج /احل�ضور �إىل مقر الوزارة و حتديث البيانات عن طريق املوظف املخت�ص.
�س / 15ما العمل �إذا كان هناك اختالف بني اجلواز و ال�شهادة يف حرف من اال�سم الأول� ،أو من اال�سم الأخري؟
ج /يجب �أن تكون جميع الأوراق الر�سمية متطابقة متام ًا.
�س /16يوجد خط�أ باال�سم يف خطاب القبول ،ماذا �أفعل؟
ج /مراجعة حتديث البيانات (انظر»ج.)»14/
�س / 17ما هي املخ�ص�صات املالية للمبتعث؟
ج /جداول املخ�ص�صات مرفقة...
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�س / 18هل يحق للمرافق الدرا�سة وما هي الإجراءات؟
ج /يحق للمرافق �إذا كان �سعودي� /سعودية اجلن�سية االلتحاق بالبعثة بعد الو�صول �إىل بلد االبتعاث بحيث يح�ضر قبو ًال من
اجلامعة و يتقدم بطلب الإحلاق عن طريق امللحقية الثقافية.

ق�صر العدل يف مدينة لندن �أونتاريو

�س / 19ما هو �أ�صغر �سن للمحرم؟
ج� /أقل �سن للمحرم هو (� )18سنة.
�س / 20ما هي الإجراءات املتخذة حول املحرم غري ال�سعودي؟
و هل ي�صرف له خم�ص�صات مالية؟
ج /ال ي�صرف للمحرم غري ال�سعودي �أي خم�ص�صات مالية.
�س /21هل من املمكن توكيل املحرم ال�ستالم �أمر الإركاب؟
ج /نعم.
�س / 22هل يجب على املحرم �أن يرافق الطالبة طوال فرتة درا�ستها� ،أم ي�ستطيع �إي�صالها �إىل بلد االبتعاث
والعودة �إليها فقط يف حال ال�ضرورة؟
ج /ي�شرتط على املحرم املرافق البقاء يف بلد االبتعاث طوال مدة البعثة و �إال �سوف تتعر�ض الطالبة و املحرم لإيقاف
املخ�ص�صات املالية و �إلغاء البعثة.
�س / 23هل يحق للمرافق العمل يف دولة االبتعاث؟
ً
ج /ال يحق للطالب �أو الطالبة �أو املرافقني العمل يف دولة االبتعاث �إطالقا لأن يف ذلك خمالفة لقوانني الهجرة يف البلدان
امل�ضيفة.
�س� / 24إذا كان املرافق املتقدم ي�شغل وظيفة حكومية ،ما املطلوب منه جتاه ذلك؟
ج /بعد �صدور قرار الطالبة ميكنها احل�صول على �إفادة من �إدارة برنامج البعثات تفيد ب�أنها مبتعثة و �أن مرافقها (�أب� ،أخ،
زوج )...،بحيث ي�ستطيع املرافق تقدمي هذه الإفادة ملقر عمله.
�س / 25بالن�سبة للطالب املولود يف كندا كيف تتم �إجراءات ال�سفر له؟
ج /الطالب �أو املرافق املولود يف كندا ال يحتاج �إىل ت�أ�شرية من ال�سفارة الأمريكية.
�س / 26هل تتكفل الوزارة بتعليم الأطفال؟
ج /تتكفل بتعليم الأطفال من �سن � 6سنوات و ما فوق ،وفق التعليم النظامي لبلد االبتعاث.
�س  / 27متى يبد�أ �صرف راتب املبتعث؟
ج /يبد�أ ال�صرف على املبتعث من تاريخ دخوله بلد االبتعاث ،على �أن يكون دخوله قبل �شهر �أو �أقل من موعد الدرا�سة.
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الف�صل الثاين
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دولة كندا
تعد كندا �أكرب دولة يف العامل من حيث امل�ساحة ،وتقارب م�ساحتها م�ساحة �أوروبا بدون رو�سيا ،عدد �سكانها حوايل 33مليون
ن�سمة �أي مبعدل �شخ�صني لكل كيلومرت مربع .ولكن توزيع ال�سكان يف البالد غري مت�ساوٍ  .فثالثة �أرباعهم يقطنون الن�صف
ال�سفلي من كندا املجاور للواليات املتحدة لأنه �أدفى ومياهه وعمرانه �أكرث ،وفيه مدينة تورنتو �أكرب مدن كندا.
تتكون كندا من ع�شر مقاطعات وثالثة �أقاليم �شمالية .تقع على ال�ساحل ال�شرقي �أربع مقاطعات تدعى املقاطعات الأطل�سية وهي
نيوفاوندالند ونوفا�سكوت�شيا (وتعني �أ�سكتلندا اجلديدة) وجزيرة الأمري �إدوارد ونيو برون�سويك .مقاطعتا كويبك (الفرن�سية)
و�أونتاريو ت�سميان ر�سمي ًا كندا الو�سطى �إ ّال �أن النا�س يطلقون عليهما عرف ًا كندا ال�شرقية .ويف الو�سط الغربي ثالث مقاطعات
م�سطحة هي مانيتوبا و�سا�سكات�شوان و�ألبريتا (التي فيها مدينة �إدمنتون) وهي مقاطعات �شهدت التمدن حديث ًا وتدعى (the
 .)prairiesو�أخريا مقاطعة بريت�ش كولومبيا الواقعة غرب جبال الروكي (احلد الفا�صل بينها وبني �ألربتا) و�شرق املحيط
الهادي ،وتعرف هذه املقاطعة بال�ساحل الغربي� .أما الأقاليم الثالثة فهي نونافوت ونورثوي�ست ترييتوري ويوكون .والعا�صمة
الوطنية هي (�أوتاوا) وتقع يف مقاطعة �أونتاريو.
اللغتان الر�سميتان يف كندا هما الإجنليزية والفرن�سية (التي تتحدث بها مقاطعة كويبك) .وقد ت�أججت حماوالت من �أهل هذه
املقاطعة لال�ستقالل يف �أوا�سط ال�ستينيات من القرن املا�ضي �إال �أن هذه املحاوالت خمدت منذ ذلك احلني.

تاريخها
على فقر تاريخ كندا بالن�سبة للب�شرية �إال �أنه غني بالت�شويق .فحني اكت�شف كري�ستوفر كولومبو�س القارة الأمريكية �سنة  1492م
ظانا ً �أنه و�صل �إىل ال�سواحل اجلنوبية لل�صني والتي كانت تدعى الهند يف ذلك الوقت (� ،)The Indiesأطلق على ال�سكان الأ�صليني
لهذه الأر�ض ا�سم الهنود .واحلقيقة �أنه بدون �أن يدري مل يخطئ يف ذلك لأن ه�ؤالء النا�س قد انحدروا من قبائل قدمت من الهند يف
رام.
الع�صر اجلليدي قبل  15000عام وا�ستقروا يف كهوف �إقليم يوكون ،طبعا هي رمية من غري ٍ
اعتمد ال�سكان الأ�صليون يف حياتهم على �صيد احليوانات والأ�سماك ،ولكنهم حني ا�ستوطنوا يف املناطق اجلنوبية من كندا
مثل �أونتاريو ونوفا�سكوت�شيا امتهنوا الزراعة ب�شكل �أ�سا�سي.وعلى طول �إقامتهم يف الأرا�ضي الكندية ك ّونوا عدة قبائل وفروع
حتى �أ�صبح لهم ما يقارب 53لغة خمتلفة يتحدثون بها ،ولكن اليوم بعد املدنية ال يتحدث بلغاتهم الأ�صلية �إال  %50منهم .وقد
�ساهم امل�ستك�شفون الأوروبيون عمدا ً �أو خط�أ يف �إبادة ال�سكان الأ�صليني ،فقبائل ال�ساحل ال�شرقي كان بع�ضها يتحالف مع
الإجنليز ملحاربة الفرن�سيني وبع�ضها الآخر مع الفرن�سيني ملحاربة االجنليز ،ف�أ�صبحوا يبيدون بع�ضهم بع�ض ًا� .أما قبائل ال�ساحل
الغربي فكانوا �أوفر حظا ًحيث �أن عزلتهم كفتهم �شر مطامع الأوروبيني ف�سلموا منهم .وب�شكل �إجمايل قل�ص
التواجد الأوروبي عدد ال�سكان الأ�صليني من � 350000إىل � 100000إال �أنه بعد ذلك متت اتفاقيات بني احلكومة الكندية
وال�سكان الأ�صليني على �إبقاء حمميات لهم ترعاها ال�شرطة الفيدرالية الكندية  .RCMPومل حتدث �إبادات ا�ستدعت ت�صادم ًا
ح�ضاري ًا كالذي ح�صل يف الواليات املتحدة.
كان �أول من ا�ستك�شف كندا هم بحارة الفايكنج القادمون من جريينالند و�آي�سالند ،وتقول ال�شواهد التاريخية �أنهم ا�ستقروا
يف ال�ساحل ال�شرقي يف نيوفاوندالند قبل امليالد ب�ألف عام� .إال �أنه ال يعرف ماذا ح�صل لهم بعد ذلك �أو كم مكثوا يف كندا.
يعد الفرن�سيون من �أول الأوروبيني القادمني �إىل كندا ،فقد جاء جاك�س كارتييه موفد امللك فران�سي�س الأول عام  1534م �إىل
ال�ساحل ال�شرقي و�أعلن تبعية هذه الأرا�ضي لفرن�سا ،ويبدو من مذكراته �أن ا�سم كندا يرجع �إىل كلمة  Kanataالتي تعلمها من
ال�سكان الأ�صليني وتعني قرية �أو جمتمع �صغري .و�سيطر الفرن�سيون منذ تلك الفرتة وحتى  1730م ف�أن�ش�أوا ح�صون ًا امتدت يف
مقاطعات كويبك و�أونتاريو ومانيتوبا و�سا�سكات�شوان.
بالطبع مل يقف الربيطانيون مكتويف الأيدي حيال هذ ا االمتداد الفرن�سي يف املنطقة ففي حوايل 1670م .قدمت �شركة
هاد�سون بي ( )Hudson’s Bay Companyمن بريطانيا وا�ستقرت يف �شمال �أونتارو ،وما زالت هذه ال�شركة من
�أكرب ال�شركات يف كندا �إىل يومنا هذا .وا�شتد النزوح الربيطاين �إىل كندا بعد عام  1713م .خ�صو�ص ًا يف نوفا�سكوت�شيا
ونيوفاوندالند ،ولكن املناو�شات الع�سكرية مل حت�صل �إال بعد ت�أ�سي�س اجلي�ش الربيطاين �سنة 1745م يف نيو�إجنالند يف الواليات
املتحدة ،الذي توجه لغزو الفرن�سيني يف �شمال نوفا�سكوت�شيا .بد�أت احلرب التي عرفت بحرب ال�سنوات ال�سبع �سنة  1756م.
وا�ستمرت احلرب الطاحنة بني الطرفني وقتل فيها قائدا اجلي�شني ،وراح �ضحيتها الكثري من ال�سكان الأ�صليني الذين حتزبوا مع
�أحد الطرفني .ويف عام  1763م .مت اتفاق باري�س ال�شهري حيث �سلم الفرن�سيون كندا للربيطانيني� .إال �أن الربيطانيني مل يح�سنوا
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�إدارة املناطق الفرن�سية وال التعامل مع الكنديني الفرن�سيني ،لذا �أعطوهم �أمر �إدارة �أنف�سهم عام  1774م وكانت هذه بذرة
حركات اال�ستقالل يف كويبك� .إال �أنه �أثناء الثورات الأمريكية لال�ستقالل من االحتالل الربيطاين بني 1783-1775م نزح الكثري
من الربيطانيني لي�ستقروا يف كندا وهكذا عادلوا الرتكيبة ال�سكانية ومل تعد الأغلبية من الفرن�سيني .بعد ذلك بد�أ الربيطانيون
با�ستك�شاف اجلهة الغربية من كندا حتى و�صلوا �إىل املحيط الهادي و�أ�س�سوا مقاطعة بريت�ش كولومبيا .وتوالت املعارك بني كندا
و�أمريكا عام 1812م� .إثر املحاوالت الأمريكية لل�سيطرة على الأرا�ضي اجلنوبية لكندا بحجة الق�ضاء على الربيطانيني� ،إال �أنها
باءت بالف�شل و�أعلنت �أمريكا ان�سحابها التام عام  1814م.
اكت�سب الكنديون الثقة ب�أنف�سهم بعد الهزمية الأمريكية ،وهذا ما �شجعهم على اال�ستقالل عن الهيمنة الربيطانية وحماولة
تكوين �سلطة موحدة ،ولكن االزدواجية الثقافية لل�سكان جعلت الأمر �صعب ًا يف البداية .وقد تنبهت بريطانيا لهذا ومل تكن تريد
�أن ت�ضيع كندا من يدها كما �ضاعت �أمريكا ،لذا �أ�صدرت قانون �إن�شاء االحتاد الكندي عام  1867م و�شمل مقاطعات �أونتاريو
وكويبك ونوفا�سكوت�شيا ونيو برانزويك و�أ�صبح هذا القانون مبثابة الد�ستور يف كندا .وانتخب جون �أليك�ساندر ماكدونالد �أول
رئي�س وزراء كندي وكان عدد ال�سكان وقتها  3.5مليون ن�سمة .ويف نهاية عام  1912م� .شمل االحتاد الكندي جميع املقاطعات
�إال نيوفاوندالند التي مل تن�ضم �إال عام  1949م .وقد بلغت امل�شاكل الداخلية بني الكنديني (الفرن�سيني والربيطانيني) ذروتها �إبان
احلرب العاملية الأوىل حيث حتالفت كندا مع برطانيا على الرغم من معار�ضة كويبك لهذا الأمر.
بعد احلرب العاملية الأوىل بد�أت كندا تنمو �شيئا ف�شيئا ،حتى غدت ر�سمي ًا من دول الكومنويلث �سنة  1931م .وقد حتالفت يف
احلرب العاملية الثانية �أي�ضا مع بريطانيا كما عقدت اتفاقية �أمنية مع جارتها اجلنوبية (الواليات املتحدة)� ،إذ �أعلنت كندا احلرب
على اليابان بعد ق�صف بريل هاربر� .شهدت البالد بعد احلرب حركات هجرة جماعية من �أوروبا ،حيث �شهدت فرتة ما بعد احلرب
ع�صر انتعا�ش اقت�صادي خ�صو�صا ً يف خم�سينيات القرن املا�ضي.وازدادت �أي�ضا احلركات املطالبة با�ستقالل كويبك خ�صو�صا
بعد  1960م .وقد ا�ستخدم العنف �أحيانا يف هذه احلركات .ويف عام  1976م .انتخب �أحد �أبناء كويبك املطالبني باال�ستقالل
رئي�سا للوزراء ،ف�أجرى ا�ستفتا ًء يف كويبك للمطالبة باال�ستقالل �إال �أن نتائجه كانت خميبة للآمال حيث �أظهرت �أن  % 51من �أهايل
كويبك ال يريدون اال�ستقالل عن االحتاد الكندي.
عقدت كندا حاليا ًمع الواليات املتحدة واملك�سيك اتفاقية التجارة احلرة يف �أمريكا ال�شمالية  NAFTAوتعد كندا من دول
حلف �شمال الأطل�سي  NATOومن الدول ال�صناعية ال�سبع العظمى  7-Gمع �أملانيا وفرن�سا والواليات املتحدة وبريطانيا
واليابان و�إيطاليا.

جغرافيتها
الدولة الوحيدة املجاورة لكندا هي الواليات املتحدة الأمريكية التي تت�شارك معها �أي�ضا يف �سبع من البحريات العظمى يف
العامل كما ت�ضم كندا ثالثة من �أطول  20نهرا ًيف العامل ،وتعترب م�صدر مياه عذبة .ت�شكل الغابات حوايل  % 25من م�ساحة البالد
و�أعلى جبالها (جبل لوجان) يف �إقليم يوكون يبلغ  5951مرتا ارتفاعا .وعلى الرغم من كونها حماطة ب�أكرب حميطني يف العامل
�إال �أنها ال تعد من الدول البحرية ،وقد يعود هذا �إىل �أن ال�سكان تركزوا يف �أوا�سط البالد� ،إ�ضافة �إىل امل�ساحة ال�شا�سعة للياب�سة
والتي ت�ضم �سل�سلة جبال الروكي و�شالالت نياجرا �أ�شهر مكانني يف كندا.
بالإمكان تق�سيم كندا �إىل �سبع مناطق جغرافية )1( :ال�شرق الأق�صى وي�شمل املقاطعات الأطل�سية )2( .منطقة بحرية �سانت
لوران�س وتقع بني كويبك و�أونتاريو وفيها �أغلب املدن الكبرية بكندا )3( .املنطقة الو�سطى وت�سمى منطقة هاد�سون بي وهي منطقة
م�سطحة )4( .املنطقة ال�شمالية وهي مناطق مرتوكة على طبيعتها مل مت�سها املدنية )5( .املنطقة املنفردة و�سميت بهذا لأنها منطقة
�سهول خ�ضراء ومتتد من جنوب مانيتوبا �إىل جنوب �ألربتا )6( .املنطقة اجلبلية وت�شمل اجلزء الغربي من �ألربتا ويوكون وبريت�ش
كولومبيا وفيها �سل�سلة جبال الروكي التي قد ترتفع من  4000-2000مرتا� )7( .أوا�سط بريت�ش كولومبيا وهي مناطق غنية
بال�سهول والتالل والأنهار وتعد من �أجمل الأماكن يف العامل.
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Daylight
Time

Standard
Time

Canadian Province/ Territory

Mountain
Time

GMT-6

GMT-7

Alberta - Canada

AB

Pacific
Time

GMT-7

GMT-8

British Columbia - Canada

BC

Central
Time

GMT-5

GMT-6

Manitoba - Canada

MB

Atlantic
Time

GMT-3

GMT-4

New Brunswick - Canada

NB

Newfoundland
Time

GMT-2:30

GMT-3:30

Newfoundland - Canada

NF

Atlantic
Time

GMT-3

GMT-4

Nova Scotia - Canada

NS

Eastern
Time

GMT-4

GMT-5

Ontario - Canada E

ON

Eastern
Time

GMT-4

GMT-5

Québec - Canada

QC

Central
Time

NA

GMT-7

Saskatchewan - Canada

SK

most

مناخها
قد ال ت�ستغرب �إن عرفت �أن �أربعة ف�صول حتل يف كندا ،ولكنك قد ت�ستغرب لو عرفت �أنها حتل يف �أوقات خمتلفة على املناطق
املختلفة ،وقد تزول ده�شتك �أو تزداد �إن علمت �أن لكندا �أربعة توقيتات خمتلفة .كل هذا التباين ب�سبب االت�ساع العر�ضي للبالد
والبعد ال�شا�سع عن خط اال�ستواء� .أكرث الأماكن دفئا ً يف كندا هي تلك القريبة من الواليات املتحدة ولعل هذا يف�سر تركز ال�سكان
يف تلك املناطق ،وتعترب بريت�ش كولومبيا �أكرث �أماكن كندا دفئ ًا تليها �أونتاريو ،خ�صو�صا ً املنطقة التي حول �شالالت نياجرا،
وحتظى هاتان املنطقتان ب�أطول �صيف و�أق�صر �شتاء.
�شهرا يوليو و�أغ�سط�س هما �أكرث ال�شهور دفئا ً يف البالد و�أقلها مطر ًا� ،إذ تبلغ درجة احلرارة على احلدود الأمريكية حوايل
 20درجة مئوية وقد ترتفع يف بع�ض الأيام �إىل  30درجة مئوية .تزداد الأمطار على ال�سواحل وتقل يف �أوا�سط البالد� .أما ال�شتاء
يف كندا فهو طويل ن�سبي ًا وتبلغ درجة احلرارة فيه حوايل ( )18 -كمتو�سط لأغلب مناطق البالد.
التوقيت
يق�سم توقيت كندا �إىل �ست مناطق رئي�سية (كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه) ويبد�أ التوقيت ال�صيفي �سنوي ًا مع حلول �شهر
مار�س ويرتتب على ذلك تقدمي ال�ساعة  60دقيقة ،كما يبد�أ التوقيت ال�شتوي مع حلول �شهر �أكتوبر ويتم ت�أخري ال�ساعة  60دقيقة.
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نظام احلكم يف كندا
نظام احلكم يف كندا ملكي خا�ضع للتاج الربيطاين وتدار بنظام برملاين فيدرايل .فاحلاكم العام املفو�ض هو ممثل امللكة
الربيطانية ،وال�شخ�ص املنتخب من ال�شعب يف جمل�س العموم  House of Commonsيكون رئي�س ًا للوزراء وهو القائد الفعلي
للبالد كما هو احلال يف بريطانيا .و ب�إمكان احلكومة املنتخبة البقاء يف ال�سلطة ما دام ال�شعب راغب ًا فيها ،على عك�س ما هو يف
الواليات املتحدة .ولكل مقاطعة حاكمها و�أحكامها �أما الأقاليم فتدار مبا�شرة من قبل احلكومة الفيدرالية .تت�شكل اجلماعات
ال�سيا�سية يف البالد من ثالثة �أحزاب رئي�سة هي الليرباليون ،واملحافظون التقدميون ،ثم الدميوقراطيون اجلدد وهم حزب
املعار�ضة وي�شكلون الأقلية ومل يح�صل �أن انتخبوا كحكومة فيدرالية كما �أنه هناك حزبان �آخران هما حزب اخل�ضر وحزب
كويبك الـ«بارتي كيبيكوا».

ال�شتاء يف كندا

الو�ضع االقت�صادي
يعتمد االقت�صاد الكندي ب�شكل رئي�س على املوارد الطبيعية كالرثوة ال�سمكية وقطع الأخ�شاب وت�صنيعها كذلك املعادن والغاز الطبيعي
والبرتول ،كما �أنها ت�ستفيد من موارد املياه لإنتاج الطاقة .وعلى الرغم من �أن الأرا�ضي الزراعية ال ت�شكل �سوى  5 %من امل�ساحة �إال �أن
املنتجات الزراعية خ�صو�ص ًا القمح وال�شعري تعد من �أهم ال�صادرات الكندية.وتعد ال�صناعة من �أ�ضعف دعائم االقت�صاد �إذ ال متثل �سوى
 14%وترتكز على ت�صنيع ال�سيارات ،وقد خطت البالد خطوات حثيثة نحو ال�صناعات العالية التقنية يف الآونة الأخرية.ينح�صر التعامل
التجاري غالبا ً مع الواليات املتحدة ،وتتوجه كندا الآن �إىل االنفتاح التجاري مع اليابان واملك�سيك .وتعاين البالد من امللكية اخلارجية ل�سوق
العمل �إذ �أن حوايل  40%من الأعمال مملوكة لغري الكنديني وكلها بفوائد �أمريكية� .أما عن البطالة يف كند ا فهي ت�شكل حاليا  % 8وحتاول
احلكومة معاجلة هذه امل�شكلة ،ناهيك عن الت�ضخم املايل مبعدل .% 2

الرتكيبة ال�سكانية
يقدر عدد ال�سكان يف كندا بحوايل  33مليون ن�سمة ،وي�شكل الربيطانيون  % 35والفرن�سيون �أقل من  % 30يلي ذلك الأملان
ثم الإيطاليون وال�صينيون الآخذون بالتزايد ب�شكل كبري� .أما البقية من املهاجرين فهم خليط من جمتمعات �آ�سيوية و�أفريقية
و�أوروبية والتينية وعربية .ويقدر ال�سكان الأ�صليون الآن بحوايل � 600ألف ن�سمة.
يرتكز معظم ال�سكان يف املناطق اجلنوبية املتاخمة حلدود كندا مع الواليات املتحدة الأمريكية حيث املناخ �أكرث اعتداالً.

ال�ضريبة
هناك نوعان من ال�ضريبة يف كندا� ،أو ًال �ضريبة املقاطعة  Provincial Taxوتكون يف غالب مقاطعات كندا على جميع
امل�شرتيات عدا �ألربتا فهي ال حت�سبها �إال يف �أ�سعار الإقامة يف الفنادق ،وهذه ال�ضريبة مرفوعة عن الأقاليم الكندية� .أما النوع
الآخر فهو �ضريبة الب�ضائع واخلدمات ( GST) Goods and Services Taxوت�ضيف  % 5على جميع امل�شرتيات واخلدمات،
لهذا قد ت�صل ال�ضريبة الكلية يف بع�ض املقاطعات الكندية مثل �أونتاريو �إىل .%13

العطل الر�سمية
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Date
January 1
March or April
Monday before May 24
July 1
First Monday of September
Second Monday of October
November 11
December 25
December 26

Holiday
New Year’s Day
Good Friday & Easter Monday
Victoria Day
Canada Day
Labour Day
Thanksgiving Day
Remembrance Day
Christmas Day
Boxing Day
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الف�صل الثالث

وزارة التعليم العايل

التعليم يف كندا
التعليم العام
تقع م�س�ؤولية التعليم العام يف كندا على كل مقاطعة من املقاطعات بالرغم من ان�سجام نظام التعليم يف جميع �أنحاء كندا .وتقدم
جميع املقاطعات با�ستثناء كيبك ـ التعليم االبتدائي والثانوي من مرحلة الرو�ضة �أو التمهيدي وحتى ال�صف الثاين ع�شر .وتنتهي
املرحلة الثانوية بال�صف احلادي ع�شر يف كيبيك .ويدخل الطالب يف كيبيك �إىل برنامج الكلية (كلية التعليم العام واملهني) �إما
لدرا�سة الآداب �أو العلوم خالل عامني للتح�ضري للجامعة و لربنامج الكلية التي تد ّر�س برناجم ًا يعتمد على املهارات .وتوجد يف
كندا مدار�س عامة متولها احلكومة ،ومدار�س خا�صة تتقا�ضى ر�سوم ًا درا�سية .وال ت�ؤخذ ر�سوم درا�سية يف املدار�س العامة
من الكنديني ،كذلك ال يفر�ض ر�سوم درا�سية على ابناء االجانب الذين لديهم ت�صريح عمل �أو ت�صريح درا�سة وي�ستثنى من
ذلك الدرا�سة يف معاهد اللغة التجارية .وتقبل بع�ض املدار�س الثانوية العامة الطلبة الوافدين مقابل ر�سوم درا�سية .يبد�أ العام
الدرا�سي يف �شهر �سبتمرب وينتهي يف �شهر يونيو ،وتتبع املدار�س الثانوية �أحيان ًا نظام الف�صلني الدرا�سيني من �سبتمرب �إىل
يناير ومن يناير �إىل يونيو .وتتوافر دورات للمدار�س الثانوية تقوم على نظام ال�ساعات الدرا�سية خالل �شهور ال�صيف .تنق�سم
املدار�س اخلا�صة �إىل مدار�س داخلية ومدار�س خارجية (نهارية) .وي�سكن الطالب الوافدون املداومون يف املدار�س العامة �أو
املدار�س اخلا�صة اخلارجية مع �أ�سر كندية .وترتاوح تكلفة املدار�س االبتدائية والثانوية ما بني  30000و  12000دوالر كندي
عن الر�سوم الدرا�سية والإقامة والطعام .وهناك موعد نهائي لتقدمي الطلبات للمدار�س االبتدائية والثانوية يكون عادة قبل بدء
الدرا�سة بـ � 6شهور .ملزيد من املعلومات �أنظرwww.canada.org.ae/EduSystem.htm :

التعليم اجلامعي
ترحب كندا با�ستقبال طالب التعليم ملا بعد الثانوي لدرا�ستهم يف الكليات �أو اجلامعات �أو الكليات اجلامعية .ويبد�أ الطالب
�أو الطالبة النظر يف خياراته  /خياراتها يف ال�صف احلادي ع�شر وتقدمي طلباتهما عندما ي�صبحان يف ال�صف الثاين ع�شر،
فال تنتظر حتى ت�ستلم الدرجات النهائية� ،إذ يتم تقومي القبول يف ال�صفوف التا�سع والعا�شر واحلادي ع�شر ودرجات منت�صف
الف�صل الدرا�سي لل�صف الثاين ع�شر� .أما املواعيد النهائية لقبول الطلبات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية بكندا فهي يف يناير وفرباير
ومار�س و�أبريل ومايو .ف�إذا فاتتك هذه املواعيد ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية وبع�ض الربامج تبد�أ الدرا�سة يف يناير .واملواعيد
النهائية للت�سجيل يف الدرا�سة التي تبد�أ يف يناير هي �سبتمرب و�أكتوبر ونوفمرب� .أنظر
www.canada.org.ae/EduDeadlines.htm

تتفوق اجلامعات الكبرية يف كندا على اجلامعات املتو�سطة �أو ال�صغرية احلجم بخا�صيتها التناف�سية .وحتظى بعدد �أكرب
من املتقدمني للدرا�سة فيها .ونن�صحك بتنويع اختياراتك بحيث ت�ضمن القبول يف �أحد الأماكن� .إذا كنت طالب ًا جيد ًا يف �أي من
جامعات كندا ،ميكنك �إمتام درا�ستك العليا يف اجلامعات الكربى يف كندا �أو يف �أي مكان يف العامل؛ لأن جميع اجلامعات الكندية
معروفة بتح�ضريها اجليد للطالب لأجل الدرا�سات العليا .وبعد ح�صولك على قائمة باجلامعات ،ف�إنك حتتاج �إىل الت�أكد من
متطلبات القبول فيها واملواعيد النهائية والإجراءات املطلوبة لتقدمي الطلبات .وتُعد اجلامعات والكليات الكندية قوائم مبتطلباتها
بحيث تنتخبها من �أنظمة تعليمية خمتلفة يف العامل.

قائمة ب�أ�سماء اجلامعات والكليات الكندية و�أعداد الطالب ال�سعوديني امل�سجلني فيها خالل 2010 - 2009
امل�ؤ�س�سة التعليمية

ACADIA UNIVERSITY
BISHOPS UNIVERSITY
BRANDON UNIVERSITY
BRESCIA UNIVERSITY COLLEGE
BROCK UNIVERSITY
CAPE BRETON UNIVERSITY
CARLETON UNIVERSITY
CONCORDIA UNIVERSITY
CONCORDIA UNIVERSITY COLLEGE OF ALBERTA
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بكالوريو�س دكتوراة لغة ماج�ستري
8
2

2
29
37
126
119

4
1

9
7

67
21
0
63
1

1

2
34
16
69
2

DALHOUSIE UNIVERSITY
FAIRLEIGH DICINSON UNIVERSITY
KINGS UNIVERSITY COLLEGE
LAKEHEAD UNIVERSITY
LAURENTIAN UNIVERSITY
MCGILL UNIVERSITY
MCMASTER UNIVERSITY
MEDICINE HAT COLLEGE
MEMORIAL UNIV OF NEWFOUNDLAND
MOUNT ALLISON UNIVERSITY
MOUNT SAINT VINCENT UNIVERSITY
THE NORTERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
QUEEN’S UNIVERSITY
ROYAL ROADS UNIVERSITY
RYERSON UNIVERSITY
SAINT MARY’S UNIVERSITY
SIMON FRASER UNIVERSITY
SIMON FRASER UNIVERSITY-ESL
THE NORTHERN ALBERTAL INSTITUTE OF TECH
THE UNIV OF WESTERN ONTARIO
THE UNIVERSITY OF WINNIPEG
THOMPSON RIVERS UNIVERSITY
TRENT UNIVERSITY
TRINITY WESTERN UNIVERSITY
UNIV. OF BRITISH COLUMBIA
UNIVERSITE DE MONTREAL
UNIVERSITY COLLEGE OF FRASER VALLEY
UNIVERSITY OF ALBERTA
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
UNIVERSITY OF CALGARY
UNIVERSITY OF GUELPH
UNIVERSITY OF LETHBRIDGE
UNIVERSITY OF MANITOBA
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH COLUMBIA
UNIVERSITY OF ONTARIO INSTITUTE OF TECHN
UNIVERSITY OF OTTAWA
UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND
UNIVERSITY OF REGINA
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
UNIVERSITY OF TORONTO
UNIVERSITY OF VANCOUVER ISLAND
UNIVERSITY OF VICTORIA
UNIVERSITY OF WATERLOO
UNIVERSITY OF WINDSOR
UNIVERSITY OF WINNIPEG/DIV OF CONTINUING
WILFRID LAURIER UNIVERSITY
YORK UNIVERSITY

48
3
7
4
25
14
15
6
37
6
47
24
11
1
16
68
28
4
6
4
2
134
4
3
34
1
51
24
17
8
5
2
54
118
51
24
75
9
23
7
19
20
46
5
19
5
15

3

6

1
7
3

38
37
3
5
19
4
14
13
9

2
1
9
1
3
3
1
12
11
4
7
1
2
2
2
20
3
5
8
5
32
1
3

3
22
7
10
1
24
5
14
19
3
94
18
23
30
2
108
162
18
1
72
52
57
28
282
78
72
7
7
10
1
152

43
1
11
18
8
5
16
11
2
6
25
9
2
14
1
96
4
27
1
29
8
9
9
24
45
1
8
69
27
10
24
32
29
7
15
23
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هناك ثالثة متطلبات رئي�سية

متطلبات �أكادميية :ي�شرتط كحد �أدنى التخرج من نظام تعليمي مكون من  12عام ًا من الدرا�سة على الأقل .ف�إذا كان نظامك
التعليمي �أقل من  12عام ًا ميكنك �إمتام املرحلة الثانوية �أو دخول برامج التح�ضريللجامعات يف الآداب �أو العلوم يف �إحدى
الكليات الكندية� .أما �إذا كان نظامك التعليمي ي�شتمل على  13عام ًا درا�سي ًا ،ف�إنك تمُ نح مركز ًا متقدم ًا يف بع�ض الربامج� .أو
ميكنك �أن حت�صل على ميزة �إ�ضافية عند بداية درا�ستك اجلامعية ،غري �أن باقي الطالب �سرعان ما يلحقون بك .و�إذا كنت يف
مدر�سة تتبع النظام الأمريكي ف�إن معظم اجلامعات يف كندا تطلب نقاط ًا �إختبار  SAT Iو�أحيان ًا اختبار  SAT IIيف املواد ح�سبما
هو وارد �أدناه� .أما يف النظام الربيطاين فيطلب حت�صيل م�ستويات � 1أو � 2أو � )A( 3أو م�ستويات  AS 2عن كل م�ستوى ()A
غري متوافر لدى الطالب.
متطلبات لغوية� :إذا مل تكن الإجنليزية لغتك الأم وكنت تدر�س يف بلد لي�ست الإجنليزية لغته الأم ،ف�إنه يطلب منك اجتياز اختبار
� TOEFLأو ( IELTSعادة � )550( 212 TOEFLأو � )580( 237أو  .)7.0 or 6.5 ,6.0( IELTSو�إذا كنت تدر�س يف
مدر�سة للغة الإجنليزية ف�إن بع�ض اجلامعات قد تتنازل عن اختبار � TOEFLأو  ،IELTSلكن خو�ض �أحد هذين االمتحانني �أ�سهل
عليك من �إعفائك منهما� .إذا مل حت�صل على امل�ستوى املطلوب من قبل اجلامعة التي اخرتتها ،فيمكنك درا�سة اللغة الإجنليزية لغري
الناطقني بها يف كندا قبل �أن تبد�أ درا�ستك .وتتوافر لدى املعاهد الكندية برامج تعليم الإجنليزية لغري الناطقني بها .و نن�صحك
ب�أن حت�صل على قبول م�شروط يف م�ؤ�س�سة تعليمية بالإ�ضافة �إىل قبولك يف برنامج الإجنليزية لغري الناطقني بها عند تقدميك طلباً
لت�صريح الدرا�سة.
متطلبات املواد لربامج معينة� :إن جميع الربامج الهند�سية يف كندا تتطلب مواد الريا�ضيات (ح�ساب التفا�ضل والتكامل)
والفيزياء والكيمياء .وتتطلب جميع برامج �إدارة الأعمال الريا�ضيات (ح�ساب التفا�ضل والتكامل) ،كما �أن جميع برامج العلوم
تتطلب مادة الريا�ضيات ومادتني من العلوم� .أما برامج الآداب فال توجد لها متطلبات حمددة من املواد .وتتطلب الفنون اجلميلة
ملف ًا بالأعمال الفنية ،ويكون املوعد النهائي لتقدمي االعمال الفنية �سابق ًا التقدمي للكلية� .أما كليات احلقوق والطب وطب الأ�سنان
وال�صيدلة والعالج الطبيعي فال يتاح الت�سجيل فيها مبا�شرة يف كندا ،بل ي�شرتط للدخول فيها درا�سات جامعية ذات م�ستوى
معني .فبالن�سبة للحقوق ميكنك �أخذ برنامج لدرجة البكالوريو�س� ،أما الطب وطب الأ�سنان وال�صيدلة والعالج الطبيعي ف�إن معظم
الطالب يدخلون برنامج علوم (� ّأي برنامج علوم) لأخذ امل�ساقات املطلوبة .لذا �إحر�ص على تقدمي طلبك قبل املوعد النهائي لتقدمي
الطلبات .وت�ستطيع �إر�سال ن�سخ ال�شهادات املطلوبة ونتائج � TOEFLأو  IELTSعند توافرها .ويف بع�ض اجلامعات هناك موعد
نهائي ثانٍ ال�ستالم الوثائق وامل�ستندات.

التقدم للدرا�سات العليا يف كندا
�أ�سئلة يجب �أن جتيب عليها قبل �أن تبد�أ عملي ًا بالبحث عن قبول للدرا�سات العليا (املاج�ستري)
ملاذا تريد متابعة الدرا�سات العليا؟
ماذا تريد �أن تدر�س؟
ماذا تريد �أن تكون عندما تتخرج؟
ما هو �سوق العمل املتوافر للتخ�ص�ص عند تخرجك؟

مراحل اختيار اجلامعة والربنامج

تتمثل �أوىل اخلطوات يف العثور على امل�ؤ�س�سة التعليمية ،االطالع على جميع امل�ؤ�س�سات الكندية .وهناك عدد من قواعد
البيانات يف كندا التي تعطيك قائمة بامل�ؤ�س�سات التعليمية.
• للكليات املحلية www.accc.ca
• للجامعات والكليات اجلامعية www.aucc.ca
• للجامعات والكليات املحلية والكليات املهنية www.studyincanada.com
وميكنك الآن التفكري باختياراتك للبيئة التي ت�ساعدك على حتقيق النجاح ال�شخ�صي يف درا�ستك .وميكن ترتيب اخليارات
التالية ح�سب الأولويات املهمة بالن�سبة لك:
• املوقع يف كندا :ال�شرق �أو الغرب �أو الو�سط ،ورمبا يكون لك �أ�صدقاء �أو �أقارب يف كندا.
34

• حجم املدينة :هل ترغب يف مدينة كبرية �أم متو�سطة احلجم �أم �صغرية؟
• حجم امل�ؤ�س�سة اجلامعية :هل ترغب يف م�ؤ�س�سة تعليمية كبرية �أم متو�سطة احلجم �أم �صغرية؟
• اعتبارات �أخرى مثل ال�سكن والريا�ضة والت�سهيالت والتخ�ص�صات.
• التكلفة ،وتختلف من مكان �إىل �آخر يف كندا ،وعموم ًا ف�إن امل�ؤ�س�سات الواقعة يف املقاطعات الأقل �سكان ًا تكون �أقل
تكلفة (مانيتوبا ،نيوفاوندالند ،و�ألربتا ،و�ساكات�شوان ،ونيو برانزويك ،ونوفا �سكوت�شيا) .لالطالع على قائمة الر�سوم
الدرا�سية �أنظر:

www.canada.org.ae/EduTuition.htm

ملزيد من املعلومات عن الدرا�سة يف كندا �أنظر

www.canada.org.ae/EduMenu.htm
www.canada.org.ae/EduSystem.htm
www.c-l-c.ca

هذه بع�ض الإ�ستف�سارات قد ت�ساعدك يف اختيار اجلامعة والربنامج املنا�سب:
• معرفة �أهداف الربنامج
• هل تعتقد �أن الربنامج مميز ملاذا؟ و ما هو ال�شئ املميز فيه؟
• ما هي مواد الربنامج التي يد ّر�سها؟
• هل يوجد من بني �أع�ضاء الق�سم من هو/هي متخ�ص�ص يف بحثك �أو قريب منه؟
• ما هي �سمعة اجلامعة يف تخ�ص�صك؟
• هل برنامج الق�سم يت�ضمن احلد لأدنى من املواد املتعلقة ببحثك؟
• كم عدد الطلبة امل�سجلني يف الق�سم؟
• كم عدد الطلبة املقبولني يف برنامج الدكتوراه ،و برنامج املاج�ستري يف الق�سم؟
• هل يوفر الق�سم ب�صفه م�ستمرة دورات و حما�ضرات جتمع الطلبة والأ�ساتذة مع �ضيوف متخ�ص�صني؟  

متطلبات الق�سم

• ما هي متطلبات التخرج يف الق�سم؟
• ما هي اخلطوات الجتياز االمتحان ال�شامل و خطوات مناق�شة بحث الدكتوراه؟
• ما هو معدل ال�سنوات املطلوبة للتخرج؟

� أ�سئلة مهمة عند اختيار الق�سم

• ما هي �أ�صعب مراحل الربنامج (مواد ،امتحانات)؟
• هل طريقة اختيار و تبديل املر�شد �سهلة �أو معقدة؟
• هل بالإمكان تغيري التخ�ص�ص داخل الق�سم؟
• هل يقبل الربنامج ب�أخذ مواد من خارج الق�سم �أو يف جامعات �أخرى؟
• هل هناك فر�ص للتدري�س و احل�صول على اخلربة الأكادميية؟
ووجه لهم �أ�سئلة تف�صيلية �آخذا بالإعتبار �أن كل طالب له وجهة نظر
ال تف ّوت فر�صة االلتقاء بالطلبة يف نف�س الق�سم .حتدث �إليهم ّ
خمتلفة نظر ًا الختالف خلفيات كل طالب ،و لذلك حاول �أن تتحدث للطلبة من خمتلف املراحل.

�أ�سئلة لطلبة الق�سم:
• هل هناك طريقة معتمدة يف الق�سم لتو�صيل وجهة نظر الطلبة للإدارة؟
• هل يوجد جلان علمية داخل الق�سم ،وكيف يتعامل الأ�ساتذة فيها مع الطلبة؟
• هل هناك طلبة تركوا الق�سم ،ما هي الأ�سباب؟
• هل الأ�ساتذة يقدرون الظروف ال�شخ�صية لكل طالب؟
• كم �ساعة يف الأ�سبوع الواحد تق�ضيه يف العمل ببحثك� ،أو تدري�سك؟
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• كيف ترى و تق ّوم الق�سم كمجتمع �أكادميي؟
• هل هناك �أ�ساتذة ال يحبذون العمل مع بع�ضهم؟
• كم عدد الطلبة املتوقع �أن تقوم بتدري�سهم يف ال�سنة الواحدة؟
• ما هي ن�سبة جناح طلبة الق�سم؟
• هل الق�سم حمتكر على فئة معينة �أو مندمج؟
اختيار املر�شد Advisor

ال يختلف �إثنان على �أن املر�شد هو �أهم �شخ�ص يف م�سرية الدرا�سات العليا ،وبالتايل يف�ضل مراعاة النقاط الآتية عند اختيار
املر�شد:
• ما هي البحوث التي �أ�شرف عليها يف ال�سابق؟
• هل لديه حتيز معني؟
• ما مدى قدرته على التفرغ ومتابعة طالبه؟
• ما هي قدراته على العمل بطريقه ت�شجعك على �إمتام بحثك؟
• هل هو م�ستعد للعمل يف بحوث خارج نطاق تخ�ص�صه؟
• كم عدد الطلبة الذين يعملون معه وهل ميكن �أن تعمل �أنت معهم؟
• كيف �سيكون عمله معك عندما يكون يف تفرغ علمي؟
كذلك نن�صح بالرجوع للجمعيات العلمية يف جمال تخ�ص�صك.

متطلبات القبول
قائمة الطلبات لدى معظم اجلامعات الكنديه بعد فتح ملف تقدمي �أونالين ودفع التكلفة الرمزية للت�سجيل بالفيزا ،يجب �إر�سال
الأوراق التالية:
م�ستندات مهمة للقبول يجب �إح�ضارها قبل الو�صول �إىل مقر البعثة وذلك للتقدم �إىل جامعة واحدة ويف حال رغبتك يف التقدم
لأكرث من جامعة فيجب زيادة الأعداد:
• خم�س ( )2ن�سخ �أ�صلية على الأقل من ك�شف الدرجات ملرحلة البكالوريو�س واملاج�ستري (بالن�سبة لطلبة الدكتوراه)
خمتومة وم�صدقة من اجلامعة.
• خم�س (� )2صور من وثيقة التخرج خمتومة وم�صدقة من اجلامعة.
• ثالث ( )3ر�سائل تو�صية علمية من �أ�ساتذة اجلامعة التي ح�صلت منها على البكالوريو�س �أو املاج�ستري� ...ص ّور عدد ًا
�إ�ضافي ًا من التو�صيات واختمها بختم الق�سم �أو الكلية.
ّ
• �ضع كل ك�شف درجات وكل �صورة من الوثيقة يف مغلف من مغلفات اجلامعة الر�سمية و�ضع ختم اجلامعة على
مو�ضع �إغالق املغلف.
• �ضع كل تو�صية علمية يف مغلف ر�سمي من اجلامعة خمتوم على مو�ضع الإغالق.
• �إعداد �سرية ذاتية بالإجنليزية تو�ضح فيها �أية خربات علمية �أو مهنية �أو م�شاركة يف الأن�شطة اجلامعية �أو خدمة
املجتمع ب�شكل عام.
• �إعداد �صفحة �أو �صفحتني عن الهدف من الدرا�سة املتوقعة ملرحلة املاج�ستري �أو الدكتوراه واملجاالت �أو التخ�ص�صات
البحثية التي ترغب بدرا�ستها.
• �إر�سال ورقة ال�ضمان املايل من جهة االبتعاث �إذا كنت مبتعث ًا �أو من امللحقية �إذا كنت داخل كندا ومت فتح ملفك يف
امللحقية ،للطلبة الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص بحاجة �إىل اعتماد بنكي.
• متطلبات �أخرى (توفل ،جيمات�...،إلخ)
ال ي�شرتط غالب ًا اكتمال االوراق حتى يتم فتح ملف ت�سجيل لك يف اجلامعة ،لذا نن�صح بالتقدم للجامعة ثم تكملة النواق�ص من
املتطلبات ح�سب توفرها ،وذلك بناء على اخلطاب الذي ي�صلك من اجلامعة ويفيد بالنواق�ص يف ملفك.
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متطلبات القبول للتخ�ص�صات الطبية
يجب �أن تتم عملية التقدمي من خالل جهة حكومية ،وهي امللحقية التقافية ال�سعودية يف كندا لل�سعوديني (عدا طب الأ�سنان
وال�صيدلة) ،وال تقبل اجلامعات النماذج املر�سلة مبا�شرة من املتقدم .متى ما توفر لدى امللحقية امل�ستندات املطلوبة ف�إن امللحقية
�ستتوىل �إر�سالهم �إىل اجلامعات املنا�سبة للتخ�ص�ص يف الأوقات املنا�سبة للتقدمي.
�شروط احل�صول على قبول:
احل�صول على موافقة وزارة التعليم العايل �سواء �أكان الطبيب مبتعث ًا من جهة حكومية ع�سكري ًا �أو مدني ًا �أو مبتعث ًا على ح�سابه
اخلا�ص وذلك بنا ًء على تعميم وزارة التعليم العايل ،اجتياز امتحان التقومي الكندي  MCCEEحيث �أنه �شرط �أ�سا�سي.

هذه هي اخلطوات للح�صول على القبول ب�إيجاز

• �إجتياز االختبار الكندي
• احل�صول على االعتماد املايل للبعثة
• تقدمي الأوراق وامل�ستندات عن طريق امللحقية الثقافية يف كندا
• احل�صول على دعوة للمقابلة
ويف حال اجتياز املقابلة:
• قبول عر�ض اجلامعة
• احل�صول على الفيزا ورخ�صة العمل
• اجتياز الفح�ص الطبي
• احل�صول على كافة التطعيمات املطلوبة
• احل�صول على االوراق الأخرى املطلوبة من بع�ض املقاطعات :امل�ستندات املطلوبة من �أي طبيب يرغب يف درا�سة الطب
يف كندا لدرجتي الزمالة والتخ�ص�ص الدقيق ،الدخول ملوقع امللحقية وتقدمي طلب البحث عن قبول مرفق ًا بامل�ستندات التالية:
• خطاب موافقة من وزارة التعليم العايل
• ال�سرية الذاتية مو�ضح ًا فيها كامل املعلومات ال�شخ�صية وامل�ؤهالت العلمية واخلربات
• �صورة من �شهادة مرحلة البكالوريو�س يف الطب باللغتني العربية واالجنليزية (م�صدقة)
• ك�شف الدرجات مرحلة البكالوريو�س يف الطب باللغتني العربية واالجنليزية (م�صدق)
• �صورة من �شهادة امتام �سنة االمتياز يف الطب باللغتني العربية واالجنليزية (م�صدقة)
• �صورة مرتجمة من �شهادة البورد ال�سعودي �أو العربي ،و �أخرى م�صدقة للتخ�ص�صات الدقيقة
• ثالث تو�صيات علمية حديثة من متخ�ص�صني يف نف�س التخ�ص�ص الطبي
• �أ�صل �إ�شعار النجاح يف �إمتحان املجل�س الطبي الكندي التقوميي � MCCEEإن وجد
• ثالث �صور �شم�سية مقا�س  3X2و كتابة اال�سم خلفها
• خطاب من املبتعث يو�ضح اهتمامه و�أ�سباب رغبته يف التخ�ص�ص املتقدم له Personal Statement

�إجراءات القبول بني امللحقية واجلامعات

• يقوم امل�شرف الأكادميي املخت�ص يف امللحقية ب�إعداد خطابات للجامعات التي لديها الربنامج املطلوب (وي�شعر الطبيب بتلك اجلامعات)
• تتم متابعة الطلب ويف حال احل�صول على طلب مقابلة �شخ�صية للطبيب يتم �إ�شعار الطبيب من قبل امللحقية للت�أكد منه
خطي ًا بح�ضور املقابلة
• يف حال عدم وجود فر�صة يتم �إ�شعار الطبيب
• عند ح�صول الطبيب على قبول يتم �إبالغ الطبيب و يجب على الطبيب الرد باملوافقة اخلطية بخطاب موجه �إىل اجلهة
التي �صدر منها القبول و تزود امللحقية بن�سخة منه
• تقوم امللحقية بتزويد جهة االبتعاث و وزارة التعليم العايل بن�سخه م�صدقة من القبول مع خطاب املوافقة من الطبيب
• بعد و�صول قرار االبتعاث من جهة االبتعاث يتم فتح ملف الطبيب
• تقوم اجلامعة بالتن�سيق مع الطبيب املقبول للح�صول على ت�صريح العمل و الت�أ�شرية.
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الدرا�سات العليا يف الطب الب�شري
توجـد حالي ُا « »17كلية طب فـي كنـدا للمرحلة اجلامعية (باللغة الإجنليزية واللغة الفرن�سية) تعطي برامج تقود �إىل درجة
بكالوريو�س يف الطب ( .MDغالبيتـها تقدم برامج للدرا�سـات العليا الطبية وقد وقعت امللحقية عقود ًا مع بع�ض اجلامعات الكندية،
�أما يف ما يخ�ص املقررات واعتمادها وتقوميها ف�إن ذلك من �صالحية الكليتني الأ�سا�سيتني على امل�ستوى الوطني وهما:
• الكلي ــة امللكي ــة الكندية للأطب ـ ــاء واجلراحيـ ــن RCPSC The Royal College of Physicians and surgeons of
 Canadaوهي الهيئة الوطنية املخولة لإجراء امتحانات واعتماد برامج الطب الب�شري للدرا�سات العليا.
• الكلي ـ ــة الكنديـ ـ ــة لطـ ـ ــب الأ�س ـ ـ ـ ــرة ()CFPC
 The College of Family Physicians of Canadaوهي الهيئة الوطنية املخولة لإجراء امتحانات واعتماد برامج طب
الأ�سرة يف كندا
بكالوريو�س الطب ()MD
عدد املقاعد التي تتوفر تقررها حكومات املقاطعات ا�ستناد ًا �إىل امل�صادراملالية واملتطلبات امل�ستقبلية من الأطباء يف كندا .ومبا
�أن اجلامعات حتت ُ�سلطة املقاطعات ف�إن معظم املقاعد يف كليات الطب خم�ص�صة للمقيمني الدائمني يف املقاطعة التي تتواجد فيها
اجلامعة.
يرجى مالحظة �أنه بناء على النق�ص يف عدد الأطباء يف كندا ف�إن معظم كليات الطب الكندية ال تقبل طلبات التحاق يف برنامج
بكالوريو�س الطب من الطالب الأجانب يف الوقت احلا�ضر.

طب الأ�سنان
التقدمي لطب اال�سنان خمتلف عن الطب الب�شري ،حيث يجب على الطبيب التقدمي بنف�سه على موقع اجلامعة �أونالين ،وتزويد
امللحقية ب�صورة من طلبة من �أجل �إ�صدار �ضمان مايل له للقبول فقط.
موعد تقدمي الطلبات لكليات طب الأ�سنان هو يف العادة � 11أو � 12شهر ًا قبل تاريخ القبول وبناء على ذلك يجب على الطالب
املتوقع التحاقهم البدء يف عملية تقدمي الطلبات قبل � 18شهر ًا من تاريخ القبول املرغوب فيه.

برامج علوم ال�صيدلة
التخ�ص�صات التي تتكون منها علوم ال�صيدلة يف كندا هي:
 Pharmacyعلم تركيب الأدوية  -ال�صيدلية
 Clinical Pharmacologyعلم العقاقري  -خ�صائ�ص الأدوية
 Toxicologyعلم ال�سموم

�.Pharmacy Administration and Pharmacy Policy & Regulatory Affairsش�ؤون �إدارة و�سيا�سة و�أنظمة
ال�صيدلة  .Pharmaeconomics/Pharmaceuticalاقت�صاديات ال�صيدلة Economics
تتوفر برامج لدرا�سة درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف جميع هذه التخ�ص�صات كما �أن جميع هذه الربامج معتمدة ومعرتف بها.
�إن مواعيد تقدمي الطلبات لهذه التخ�ص�صات يف علوم ال�صيدلة تختلف من جامعة �إىل �أخرى .وكقاعدة عامة فهناك فر�صة قبول
مرة واحدة يف ال�سنة وذلك يف �شهر �سبتمرب ،كما و�أن �آخر موعد لتقدمي الطلبات هو يف العادة يرتاوح بني �ستة و�سبعة �أ�شهر
ت�سبق تاريخ القبول ولذلك ف�إن الطالب الذي يو ّدون الدرا�سة يف امل�ستقبل يجب �أن يبد�أوا يف عملية تقدمي الطلبات قبل ما ال يقل
عن اثني ع�شر �شهر ًا ت�سبق تاريخ القبول (�أنظر موقع اجلامعة الإلكرتوين املراد الدرا�سة فيها على ال�شبكة من �أجل التعرف على
متطلبات القبول.

كيفية تقدمي الطلب

التقدمي للدرا�سة يف برامج علوم ال�صيدلة للدرا�سات العليا بكندا يتطلب الت�سجيل ك�صيديل يف �إحدى املقاطعات الكندية �أو اجتياز
الإمتحان الت�أهيلي اخلا�ص مبجل�س امتحان ال�صيادلة الكنديني .Pharmacy Examination Board of Canada

�إجتياز اختبار التقومي الكندي
»Medical Council of Canada Evaluatuing Exam «MCCEE
ولي�س »Medical Council of Canada Qualifying Exam I or II «MCCQE

ميكن التقدم بالطلب �أثناء فرتة االمتياز ،على �أن يكون ما تبقى من االمتياز ال يزيد على �ستة �أ�شهر .ب�إمكانك الذهاب للموقع
االلكرتوين للمجل�س الطبي الكندي واحل�صول على كافة املعلومات املطلوبة.
� http://mcc.ca/enأدخل على الرابط التايل للح�صول على تفا�صيل االختبار كن�شرة التعريف وتواريخ االختبار وقائمة
املتطلبات وطرق الت�صديق والدوائر املعرتف بها للت�صديق وجميع النماذج املطلوبة كنموذج التقدمي ومنوذج الت�صريح ومنوذج
ال�صورة والتوقيع ومنوذج الت�سجيل والدفع ومنوذج الدفع ببطاقة االئتمان ومنوذج �شهادة العميد وكذلك منوذج طلب تفوي�ض
ب�إعطاء املعلومات لطرف ثالث ،كامللحقية مث ًال.
/http://mcc.ca/en/exams/ee

يف حال عدم عمل الرابط� ،إذهب لل�صفحة الرئي�سية وانتقل �إىل جزء االختبارات « »examinationsوبعد ذلك اخرت اختبار
التقومي «»Evaluating exam
ّ
تذكر ب�أن املناف�سة عالية يف �أغلب التخ�ص�صات ،وذلك يعني احلاجة لدرجات عالية للح�صول على القبول .ب�إمكانك القراءة من
�أي م�صدر تريد طاملا عرفت �أهداف االختبار يف كل التخ�ص�صات وهي متوفرة يف املوقع وميكن احل�صول عليها من هذا الرابط:

http://www.mcc.ca/Objectives_Online/objectives.pl?loc=home&lang=english
هناك قائمة بالكتب املقرتحة من قبل املجل�س first aid USMLE step II وقراءة الأ�سئلة القدمية املتوفرة يف مراكز الت�صوير

ومنتديات االنرتنت قد تفي بالغر�ض املطلوب يف �أغلب الأحيان.

احل�صول على ال�ضمان املايل للبعثة
ب�إمكانك احل�صول على االعتماد املايل ب�إحدى الطرق التالية:
• �أن يتم ابتعاثك عن طريق �أحد القطاعات احلكومية كموظف مبتعث ،كاجلامعات والوزارات»ما عدا التعليم العايل»
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وامل�ست�شفيات احلكومية املختلفة .يف هذه احلالة ،تنطبق عليك جميع �أنظمة االبتعاث اخلا�صة بذلك القطاع.
• �أن يتم ابتعاثك عن طريق �أحد القطاعات اخلا�صة كموظف مبتعث ،كامل�ست�شفيات اخلا�صة الكربى ك�أرامكو وم�ست�شفى
�سعد التخ�ص�صي باخلرب .يف هذه احلالة ،تنطبق عليك جميع �أنظمة االبتعاث اخلا�صة بذلك القطاع ،والتي �أن�صح مبعرفتها
ب�شدة قبل االلتحاق!
• �أن يتم ابتعاثك عن طريق وزارة التعليم العايل �ضمن برامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث كطالب مبتعث.
• �أن يتم ابتعاثك على ح�سابك اخلا�ص كطالب مبتعث ولكن يجب �أن يكون عن طريق وزارة التعليم العايل ،حيث �أن
اجلامعات الكندية ال تتعامل مع الطبيب مبا�شرة.
• يتميز االبتعاث كموظف مبتعث ب�ضمان الوظيفة عند االنتهاء من البعثة واحت�ساب �سنني االبتعاث كخدمة واحل�صول
كذلك على بع�ض املرتب يف ال�سعودية� .أما االبتعاث كطالب فيتميز بحرية اختيار التخ�ص�ص �أثناء البعثة وحرية اختيار مكان
العمل عند االنتهاء من البعثة.

متحف «بايو�سفري» يف مدينة مونرتيال

تقدمي جميع امل�ستندات املطلوبة

�أدخل على الرابط التايل لزيارة موقع امللحقية الثقافية يف كندا:
http://www.saudibureau.org

ب�إمكانك الذهاب لل�صفحة الرئي�سية ثم مفكرة املبتعث ثم دليل الأطباء لتجد الرابط للم�ستندات املطلوبة للزمالة.

احل�صول على دعوة للمقابلة ال�شخ�صية

�سيتم االطالع على ملفك من قبل م�شريف الربامج املنا�سبة واملتوفرة ،و�سيتم اختيار املر�شحني للقبول ودعوتهم للمقابلة
ال�شخ�صية .تتم املفا�ضلة يف �أغلب الأحيان بناء على التو�صيات وال�سرية الذاتية واخلربة وامل�شاركة يف البحوث ودرجة االختبار
الكندي واملعدل الرتاكمي� .ستحتاج �إىل فيزا م�ؤقتة للدخول �إىل كندا ،وقد متت اال�شارة يف الدليل �إىل املتطلبات وطريقة التقدمي.
كذلك فهناك العديد من الن�صائح حول اجتياز املقابلة ال�شخ�صية اخرتنا لك املقالة التالية:
http://www.civilservice.gov.uk/jobs/index.aspx

قبولك لعر�ض اجلامعة

يف حال اجتيازك للمقابلة ال�شخ�صية واختيارك من بني املتقدمني� ،سيتم �إعالم امللحقية بذلك ،و�ستطلب منك امللحقية �إما املوافقة
على العر�ض �أو الرف�ض .يف حال موافقتك وقبولك العر�ض �سيتم �إعالم جميع اجلامعات الأخرى من قبل امللحقية بح�صولك على
القبول و�إلغاء تقدميك لديهم حتى تتاح الفر�صة للغري ممن مل يحالفهم احلظ بعد .كذلك فيجب �إكمال �أي متطلبات �أخرى من قبل
اجلامعة �أو املقاطعة .يليها التقدم للح�صول على رخ�صة العمل و اجتياز الفح�ص الطبي.

للمزيد من املعلومات امل�ساندة

للكلية امللكية للأطباء واجلراحني يف كندا :م�شرفو الربامج:

http://rcpsc.medical.org/residency/accreditation/arps/arp_e.php

الرابط التايل يحتوي جميع املعلومات املتعلقة بجميع اجلامعات الكندية جلميع التخ�ص�صات ،وهو املوقع اخلا�ص بالقبول
للكنديني ،ويحتوي على معلومات �شبه ر�سمية متت �إ�ضافتها من قبل الربامج ذاتها!
http://www.carms.ca/timetable/awsTimeTable.html?m=1&l=1
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الف�صل الرابع

وزارة التعليم العايل

متطلبـــات ال�سفـــر �إلـــى كندا
�شرط القبول للح�صول على ت�أ�شرية درا�سية
يحتاج الطالب ال�سعودي �إىل «القبول درا�سي» لل�سفر�إىل كندا وذلك من معهد لغة �أو قبول لغة مع قبول �أكادميي ،وال يعترب
الطالب مبتعث ًا فعلي ًا حتى يبد�أ الدرا�سة اجلامعية يف كندا .وتختلف �شروط القبول من م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل �أخرى ،و كذلك تختلف
الطلبات بني القبول للدرا�سة ورخ�صة عمل بالن�سبة للأطباء ،لذا �سوف نورد يف هذا الف�صل بع�ض التف�صيل املفيد ب�إذن الله ،علم ًا
ب�أنه مت �إدارج الكثري من الإر�شادات املهمه للقبول يف هذا الدليل .وي�صدر قرار الإبتعاث للدرا�سة �أو التدريب بنا ًء على قبول قد
ح�صل عليه املبتعث برتتيب من جهة ابتعاثه ،ويعترب احل�صول على القبول هو اخلطوة الأوىل حيث ي�صدر تبع ًا له قرار االبتعاث
والذي يفرت�ض �أن ي�صل �إىل امللحقية قبل و�صول املبتعث �أو مع و�صوله.
ت�أ�شرية الدخول �إىل كندا ()VISA
يحتاج املواطنون ال�سعوديون �إىل ت�أ�شرية دخول و�إعادة دخول �إىل كندا ولذلك ف�إن ال�سعوديني الراغبني بذلك من �أجل
الدرا�سة �أو التدريب يف كندا بحاجة �إىل مراجعة ال�سفارة الكندية بالريا�ض للح�صول على ت�أ�شرية دخول وكذلك رخ�صة عمل
بالن�سبة للأطباء �أو ت�صريح درا�سة بالن�سبة للطالب .واخلطوات التي يجب �إتباعها مق�سمة �إىل ثالث فئات:
• الطلبة والأطباء الذين يتوقع قدومهم لأول مرة.
• الطلبة والأطباء املتواجدون يف اململكة ممن يحملون ت�أ�شرية �سابقة ويودون العودة �إىل كندا.
• الطلبة والأطباء املتواجدون يف كندا ويرغبون جتديد �أو متديد الإقامة ،وت�ؤكد امللحقية على �أهمية الإ�سراع يف طلب
الت�أ�شرية �أو متديد الإقامة قبل ثالثة �أ�شهر من �إنتهائها.
لكل حالة خطوات ومناذج خمتلفة .كلها تتم عن طريق التن�سيق مع ال�سفارة الكندية بالريا�ض وعنوانها ما يلي:
حي ال�سفارات
تليفون488-2288 )966-1( :
فاك�س488-9657 )966-1( :
العنوان الربيديriyadh.visa@international.gc.ca :
The Canadian Embassy
Diplomatic Quarter
P.O. Box 94321
Riyadh, 11693, Saudi Arabia
Tel: 488 2288 , Fax: 488 1997
Email: ryadh@dfait-maeci.gc.ca
Website: www.saudiarabia.gc.ca

�أوقات العمل :من ال�سبت �إىل الأربعاء ال�ساعة 016:00 - 8:00
ويتم حتميل ا�ستمارة ت�أ�شرية الدخول عن طريق الرابط التايل:

Guide (IMM 5256): http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/guides/5256E.PDF
Form (IMM 5257): http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B.PDF
Checklist (IMM 5484): http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5484E.PDF

وبعد تعبئة النموذج و�إحلاق الأوراق املطلوبة وال�صور ال�شخ�صية ور�سوم الفيزا يتم �أر�سالها بالربيد املمتاز �إىل ال�سفارة
الكندية.
وننبه الدار�سني يف �إقليم كيبك( (� ،)Province of Quebecإنهم دائم ًا ي�شرتط عليهم احل�صول على �شهادة iCAQ Certi
 cat d’ Acceptation du Quebecملعرفة الإجراءات بالتف�صيل ولال�ستزادة بالإمكان الرجوع �إىل بع�ض الروابط على ال�شبكة
االلكرتونية مثلwww.cic.gc.ca :
كذلك نو�صي بزيارة موقع امللحقية الثقافية ملعرفة املزيد على الرابط http://www.saudibureau.org/visa.html
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طلب ت�صريح للدرا�سة STUDY PERMIT

الطلبة ال�سعوديون الراغبون مبتابعة درا�ستهم العليا يف كندا يحتاجون �إىل ت�صريح � /إجازة درا�س ّية بالإ�ضافة �إىل فيزا
دخول �إىل كندا .ت�ستطيع الدرا�سة يف كندا بدون ت�صريح درا�سة �إذا كانت مدة برناجمك الدرا�سي � 6أ�شهر (� 24أ�سبوع ًا) �أو
�أقل� .إذا كان هناك احتمال ب�أن تكون درا�ستك يف كندا �ستمتد �إىل �أكرث من � 6أ�شهر ف�إننا نن�صح بتقدمي طلب ت�صريح درا�سة
قبل ح�ضورك �إىل كندا لأنه ال ميكنك تغيري و�ضعك �إىل طالب �إذا دخلت ب�صفة زائر .وقبل تقدمي طلبك لت�صريح الدرا�سة يجب
�أن حت�صل على ر�سالة قبول من �أية م�ؤ�س�سة تعليمية يف كندا .فامل�ؤ�س�سات التعليمية ت�ضم اجلامعات و الكليات و مدار�س اللغة
واملدار�س الثانوية و املدار�س الأخرى�...إلخ .وبالن�سبة للطالب الذين يتوقع التحاقهم يف املدار�س الكندية يف املراحل االبتدائية
�أو الثانوية (من امل�ستوى  )12-1يجب تقدمي طلب �إجازة درا�سة لهم قبل ال�سفر �إىل كندا .يجب تعبئة طلب ت�صريح �إجازة لل�سفر
با�سم الطالب و توقيعه من قبل والده .وعودة الط ّالب ا ّلذين لديهم ت�صريح درا�سي �صالح الفعالية يحتاجون �إىل فيزا دخول �إىل
كندا مرة ثانية و�إكمال درا�ستهم �إذا انتهت �صالحية الفيزا �أو �إذا كانت ل�سفرة واحدة فقط.
النوع
طلب
ت�صريح
للدرا�سة

موعد تقدمي الطلبات
يجب عليك تقدمي طلب ت�صريح
للدرا�سة وذلك:
 -1فور ا�ستالمك ر�سالة القبول من
امل�ؤ�س�سة التعليمية
 -2وكذلك قبل �شهرين من التاريخ
املتوقع ل�سفرك.

مكان التقدمي

كيفية التقدمي

ال�سفارة الكندية
يف الريا�ض

معلومات عامة
ت�صريح درا�سة للمواطنني ال�سعوديني.
حتميل منوذج :ت�صريح درا�سة.
مالحظة:
�أ .تقدمي ن�سخ الوثائق الأ�صل ّية.
و ميكن الطلب منك تقدمي هذه الوثائق الحق ًا.
ب�  .إذا كنت تود العمل يف مقاطعة كويبك يجب عليك احل�صول
على ت�صريح درا�سة من املقاطعة مبا�شر ًة من �سلطات دائرة
الهجرة يف تلك املقاطعة.
للمزيد �إ�ضغط على املوقع التايل:
http.www.quebec.gouv.ca/en/immigrate-settle/
temporary-workers/index.html

طلب
جتديد
ت�صريح
الدرا�سة

�إذا كنت تود متديد مدة �إقامتك يف دائرة املواطنة
كندا كطالب ،يجب عليك تقدمي «طلب والهجرة الكندية.
متديد �إقامة يف كندا»
�إجازة درا�سة
وذلك قبل  30يوم ُا من تاريخ انتهاء مكتب املعامالت
ت�صريح درا�ستك.

Ave, 6212-55
Unit 101
Vegreville AB
T9C 1X5

.1متديد الإقامة يف كندا (كزائر)
 .2طلب متديد الإقامة كطالب
مالحظة:
�أ� .إذا كنت قد تقدمت بطلبك مقدم ًا قبل  30يوم ًا لتجديد ت�صريح
درا�ستك يف كندا و انتهت �صالحية ت�صريح درا�ستك يف كندا
قبل ا�ستالم الرد على طلبك ف�إنك ت�ستطيع متابعة درا�ستك
نظامي ًا �إىل حني ا�ستالمك للقرار.
ب .ال ت�ستطيع جتديد ت�صريح درا�ستك بعد انتهاء �صالحية
جواز �سفرك.
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طلب رخ�صة عمل Work Permit

طلب ت�أ�شرية دخول م�ؤقتة

الأطباء ال�سعوديون الذين يرغبون يف متابعة درا�ستهم العليا يف برامج التدريب الطبي يف كندا يحتاجون �إىل رخ�صة عمل
باال�ضافة �إىل فيزا الدخول ،يجب على جميع الأوالد الذين يتوقع التحاقهم يف املدار�س الكندية االبتدائية �أو الثانوية من (امل�ستوى
� )12-1أن يتقدموا بطلب �إجازة درا�سة قبل �سفرهم �إىل كندا .كما يجب �إمتام طلب هذه الإجازة با�سم الولد وتوقيعه من الوالد،
عودة الأطباء الذين يحملون �إجازة درا�سة �صاحلة بحاجة �إىل فيزا دخول �إقامة م�ؤقتة  ENTRY VISAلأجل دخولهم �إىل كندا
مرة ثانية ملتابعة تدريبهم.
النوع

موعد تقدمي الطلبات

مكان التقدمي

ال�سفارة الكندية
يجب عليك تقدمي طلب رخ�صة
طلب
رخ�صة عمل عمل� :إذا كنت حتتاج �إىل �إثبات ب�أن بالريا�ض
العمل الذي �ست�أخذه لي�س مكان
�أي مواطن كندي ميكنك تقدمي
طلب ترخي�ص عمل فور ا�ستالمك
ما يثبت ب�أن فر�صة العمل املعطاة
لك موثقّة مبوافقة خط ّي ًا من وزارة
الرثوة الب�شرية و التنمية االجتماعية
الكندية.
�إذا كنت ال حتتاج �إىل �إثبات ب�أن
العمل الذّي �ست�أخذه لي�س مكان �أي
مواطن كندي فت�ستطيع تقدمي طلب
�إجازة عمل فور �إ�ستالمك املوافقة
اخلط ّية على العمل املعطى لك �أو على
عقد توظيفك.
طلب جتديد �إذا كنت ترغب يف جتديد �إقامتك يف دائرة املواطنة و
الهجرة الكندية
كندا كعامل /موظف
�إجازة
�إجازة درا�سة مكتب
يجب تقدمي طلب متديد �إقامتك
العمل
وذلك قبل  30يوم ًا من تاريخ انتهاء املعامالت
6212-55Ave,
رخ�صتك الدرا�سية.
Unit 101
Vegreville AB
T9C 1X5
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كيفية التقدمي
معلومات عامة
�إجازة عمل للأطباء يف اململكة العربية ال�سعودية.
منوذج� :إجازة /رخ�صة العمل
مالحظة:
ن�سخ من الوثائق الأ�صلية ومن
�أ -يلزم تقدمي ٍ
املمكن �أن يطلب منك تقدمي الوثائق الأ�صلية الحق ًا
ب� -إذا كنت تود العمل يف مقاطعة كويبك يجب
عليك احل�صول على م�ستند قبول من املقاطعة
مبا�شر ًة من �سلطات دائرة الهجرة يف تلك
املقاطعة.
للمزيد �إ�ضغط على املوقع ا�إلكرتوين التايل:

 http.www.quebec.gouv.ca/en/immgrate-settle/temporary-workers/index.
                                  html

 -1متديد مدة �إقامتك يف كندا
 -2طلب متديد الإقامة ب�صفة عامل �أو موظف.
مالحظة:
�أ� .إذا تقدمت بطلبك قبل  30يوم لتجديد �إجازة
عملك وانتهت �إجازتك قبل ا�ستالم الرد فب�إمكانك
ت متابعة الدرا�سة يف كندا بنف�س ال�شروط
واحلاالت حتى حني ا�ستالم القرار
ب .ال ت�ستطيع جتديد رخ�صة العمل بعد انتهاء
�صالحية جواز �سفرك

فيزا الدخول �أو(فيزا الإقامة امل�ؤقتة) هي وثيقة تتيح حلاملها الدخول �إىل كندا ب�صفة قانونية ،يجب احل�صول على فيزا الدخول
امل�ؤقتة من �أي مكتب كندي للفيزا يف اخلارج ،يحق للأطباء والطلبة ال�سعوديني وزوجاتهم و�أوالدهم احل�صول على �سمة دخول
�صاحلة ملدة � 18شهر ًا ولعدة �سفرات
النوع
طلب فيزا
دخول
م�ؤقتة

الإقامة
امل�ؤقتة

مواعيد تقدمي الطلبات

مكان التقدمي

�إعتبار ًا من  1يوليو 2008م .ف�إن ال�سفارة الكندية
املدة التي ت�ستغرقها عملية �إجناز هذه بالريا�ض
الفيزا يف ال�سفارة الكندية بالريا�ض
هي  30يوم ًا على الأقل ولذلك نن�صح
الراغبني بال�سفر �إىل كندا تقدمي طلب
احل�صول على مثل هذه الفيزا قبل
 60يوم ًا من ال�سفر �أو �أكرث.
لتجديد الفيزا بعد الو�صـول �إىل كندا القن�صلية الكندية
نو�صي ب�أن تقدم طلبك قبل  60يوم ًا Buffalo, NY
�أو �أكرث من تاريخ �إنتهاء الفيزا.
القن�صلية الكندية
طلب جتديد فيزا
Seattle,WA

كيفية التقدمي
 -1معلومات عامة
 -2معلومات فيزا الإقامة امل�ؤقتة
 -3النموذج� :إقامة م�ؤقتة (�سياحة/جتارة/عمل)
 -4تقدمي الطلب وا�ستالم النتيجة
مالحظة :يجب �إرفاق جواز ال�سفر (الأ�صل) مع
طلب فيزا الدخول (قانون جديد)

مالحظة :الطلبات التي تقدم �إىل القن�صلية الكندية
يف بافالو �أو يف �سياتل يجب �أن ت�شمل العنوان
ال�شخ�صي وظرف مدفوع الر�سوم من بريد كندا
�إك�سرب�س للإعادة .ال ت�ستعمل غري ذلك الربيد و�إ ّال
�سيعاد جواز �سفرك بالربيد العادي.
ال�سفارة الكندية يف  -1القن�صلية يف بافالو -معلومات االت�صال
�أ) معلومات عامة
الريا�ض /اململكة
ب) متديد مدة االقامة يف كندا
ج) منوذج الطلب
 -2القن�صلية يف �سياتل -معلومات االت�صال
�أ) معلومات عامة
ب) متديد مدة االقامة يف كندا
ج) منوذج الطلب
 -3ال�سفارة يف الريا�ض -معلومات االت�صال
�أ) معلومات عامة
ب) متديد مدة االقامة يف كندا
ج) منوذج الطلب
د) �إذا رغبت يف �إر�سال طلبك من كندا م�سبق ًا قبل
زيارتك للمملكة� ،أر�سل �صورة من جواز �سفرك
مع الطلب بالربيد املحمول وعند و�صولك �إىل
اململكة تر�سل اجلواز (الأ�صل) �إىل ال�سفارة بنف�س
الطريقة.
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خطوات جتديد الفيزا من داخل كندا
تنبيه :تو�صي ال�سفارة ال�سعودية يف �أوتاوا ،بعدم �إر�سال اجلوازات بالربيد لأي دولة خارج مقر االقامة ،ويف حال فقدان اجلواز يتحمل
ال�شخ�ص كامل امل�س�ؤولية.

تعمل امللحقية الثقافية بالتن�سيق مع ال�سلطات الكندية من �أجل �إتاحة الفر�صة لتجديد الفيزا من داخل كندا ،لكن حالي ًا يقوم
بع�ض الطالب ب�إر�سال الطلب �إىل القن�صلية الكندية يف �أمريكا (ب�شكل �شخ�صي) ،و نظر ًا لكرثة فقدان اجلوازات ولل�صعوبات
امل�صاحبة لهذا العمل يف الوقت الراهن ننوه بذلك.

معلومات �إ�ضافيه عن الت�أ�شرية

ت�أ�شرية الإقامة امل�ؤقتة املتعددة ال�سفرات تكون �صاحلة ملده �سريان جواز ال�سفر ومدة ال تتعدى � 5سنوات كحد �أق�صى.
بالن�سبة للت�أ�شرية املتعددة ال�سفرات جلواز مدة �صالحيته �أقل من � 5سنوات �سوف تكون �صاحلة �إىل ما قبل �شهر من تاريخ
انتهاء جواز ال�سفر.
�إذا قمت خالل زيارتك لكندا بزيارة �أمريكا بت�أ�شرية �أمريكية ومن ثم عدت �إىل كندا قبل انتهاء مدة الت�أ�شرية الكندية فال يلزم
احل�صول على ت�أ�شرية �إقامه م�ؤقتة (زيارة) جديدة للدخول �إىل كندا.
امل�سافرون الذين تقل �أعمارهم عن � 18سنه ولي�س معهم ويل �أمرهم� ،أو معهم يف ال�سفر �أحد الوالدين (الأب �أو الأم) فال بد من
وجود خطاب من ويل �أمرهم �أو خطاب من الطرف الآخر من الوالدين غري امل�سافر معهم ي�سمح لهم بال�سفر مع ممثل عنهم �أو مع
�أحد �أقاربهم� ،شريطة �أن يكون لديهم جواز خا�ص بهم.
يحق جلميع الأطباء والطلبة ال�سعوديني احل�صول على ت�أ�شرية �صاحلة لعدة �سفرات وملدة ثمانية ع�شر (� )18شهر ًا للدخول �إىل
كندا     .
هذه الت�أ�شرية تعطى �إذا كانت فرتة الدرا�سة تزيد ع ن � 6شهور� ،أما �إذا كانت �أقل من � 6شهور ف�إنه يعطى ت�أ�شرية زائر ( mTe
.)porary Visitor Visa
والفرق بني ت�أ�شرية الدرا�سة والزائر �أن ت�أ�شرية الدرا�سة هي وثيقة ر�سمية ت�سمح لك بالبقاء يف كندا من �أجل الدرا�سة
وت�ستطيع جتديدها ب�سهولة بالإ�ضافة �أنه ب�إمكانك العمل يف كندا �أثناء فرتة الدرا�سة بينما ت�أ�شرية الزائر هي وثيقة ر�سمية ت�سمح
لك بال�سفر �إىل كندا وهي �صعبة التجديد وال ميكنك العمل بها يف كندا.
ت�ستغرق ت�أ�شرية الدرا�سة تقريب ًا �ستة �أ�سابيع لذا ينبغي احتياط ًا �إر�سال امل�ستلزمات كاملة قبل موعد ال�سفر بفرتة كافية ال تقل
عن �شهرين.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ت�أ�شرية الدرا�سة حتتاج �إىل فح�ص طبي  Medical Examinationلدى �أحد الأطباء املعتمدين ويف
املراكز املعتمدة لدى ال�سفارة الكندية بالتن�سيق معها.
بالن�سبة للأطفال الدار�سني والذين تقل �أعمارهم عن � 18سنة ( )Grade1-12فال بد من تعبئة مناذج م�ستقلة كما �أنهم بحاجة
لت�أ�شرية الدرا�سة.
�أما الأبناء ومن جتاوز �سن � 18سنة فهم كذلك بحاجة لتعبئة مناذج م�ستقلة وا�ستخراج ت�أ�شريات م�ستقلة اي�ض ًا.
يف�ضل احل�صول على ت�أ�شرية الدرا�سة من خارج كندا .واال �سي�ضطر لتحويل الت�أ�شرية من داخل كندا من زائر�إىل ت�أ�شرية
درا�سة ويف ذلك بع�ض ال�صعوبات يف الإجراءات �إال يف حاالت خا�صة كوجود مرافق يحمل ت�أ�شرية درا�سة �أو عمل (مثل الزوج
�أو الزوجة).

الفح�ص الطبي:

�إذا كانت مدة البقاء يف كندا (�سواء للزيارة �أو الدرا�سة �أو العمل) �ستزيد عن � 6أ�شهر فيجب �إجراء فح�ص طبي لدى �أحد
الأطباء املعتمدين ويف �أحد املراكز املعتمدة من ال�سفارة �أو القن�صلية الكندية�.أما �إذا كانت الزيارة لأقل من � 6أ�شهر فلن تكون
هناك حاجة لفح�ص طبي �إال �إذا كانت الدولة القادم منها الزائر يتف�شى فيها �أحد الأمرا�ض املعدية.
بعد �إر�سال امل�ستندات والنماذج املطلوبة �إىل ال�سفارة الكندية وبعد �أن تقوم مبراجعتها �سوف ي�صلك بريد مكون من عدة �أوراق
وذلك من �أجل عمل الفح�ص الطبي و�ستجد يف ثنايا الأوراق خطاب ًا با�سم الأطباء واملراكز املعتمدة لدى ال�سفارة بعمل الفح�ص
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الطبي والعنوان و�أ�سماء الأطباء واملراكز تختلف ح�سب املدينة �سواء الريا�ض �أو جدة �أو الدمام.
ال بد من �إرفاق �صورة من جواز ال�سفر و� 4صور �شم�سية وبطاقة الأحوال �أو بطاقة �أو دفرت العائلة مع ر�سوم الدفع .وبعد
الفح�ص الطبي وعمل �أ�شعة ال�صدر وبع�ض حتاليل الدم والبول يتم �إر�سال النتائج �إىل لندن ومن هناك ت�أخذ ما بني �أ�سبوع �إىل
�شهر تقريبا ثم تر�سل النتائج النهائية لل�سفارة الكندية.

�إر�شادات مطلوبة قبل ال�سفر
• من املهم �أوال �أن يت�أكد املبتعث من �أن البيانات واملعلومات ال�شخ�صية متطابقة متا ًما يف ترجمتها وخا�صة تطابق الإ�سم
وتاريخ امليالد مع ما يف اجلواز والرخ�صة وال�شهادات الدرا�سية ،و �شهادات امليالد.
• ترجمة رخ�صة القيادة ،و�إح�ضار الرخ�صة الأ�صلية (�إذ �أن الرخ�صة الدولية ال يعتد بها لإ�ستخراج رخ�صة قيادة كندية).
• �إ�ستخراج تقرير من �إدارة املرور يبني فيه تاريخ �إ�صدار الرخ�صة لأول مرة و�إرفاقها مع الرخ�صة املرتجمة( .حيث �أن
رخ�صة القيادة اجلديده ال يوجد فيها هذا التاريخ ،والذي يبني عدد �سنوات اخلربة يف القيادة) وتكمن �أهميته �أن يعفيك من
�شرط الت�سجيل يف مدر�سة القيادة عند طلبك لرخ�صة القيادة الكندية.
• عمل رخ�صة قيادة دولية ،ويتم ا�ست�صدارها من مكاتب اخلطوط ال�سياحية.
• خطاب من �أي �شركة ت�أمني على ال�سيارات خلم�س �سنوات على الأقل بدون حوادث وهذا يفيد يف تخفي�ض �سعر
الت�أمني على املركبة يف كندا.
• �شهادات التطعيم للأطفال و�صور منها وترجمتها.
• �شهادات التعليم للأوالد و�صور منها وترجمتها.
• �صور لدفرت العائلة و لبطاقة الأحوال.
• �إح�ضار �صور �شم�سية �أو ملونه لنف�سك ولأفراد عائلتك لأنك قد حتتاجها يف جتديد جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد
وغريها ،ويف�ضل �أن تكون خمتومة من اخللف.
• عدة �صور من كل الوثائق املهمة على الأقل خم�س ن�سخ من كل وثيقة.
• من احللول العملية ن�سخ جميع االوراق وامل�ستندات وال�صور وحفظها الكرتونيا يف �أقرا�ص � CDأو ، Flash Drive
وعند احلاجة لأي منها طباعتها من �أي مركز ن�سخ.
• �إنهاء جميع الإلتزامات املالية يف بلدك قبل البعثة .وعمل �إخالءات الطرف الالزمة.
• ي�ستح�سن القيام بعمل وكالة �شرعية (وجتديدها يف كل زيارة) لأحد �أقاربك وذلك لت�سهيل القيام مبراجعة الدوائر
احلكومية ويحتاج البنك وكالة خا�صة به.
• الت�أكيد على احلجز اجلوي املبكر ،والت�أكد من املقاعد لك ولعائلتك بحيث تكون املقاعد متجانبة و�إذا كان لديك طفل
ر�ضيع فال تن�س حجز �سلة للطفل ،كما يجب التنبيه على الإت�صال على اخلطوط الأجنبية وحجز وجبات طعام للم�سلمني .ومن
املهم �أي�ضا اختيار خط ال�سري املنا�سب بحيث ال تكون فرتة االنتظار يف املطار طويله وبالذات ملن لديه عائلة و�أطفال .فمث ًال �إذا
كان خط �سري رحلتك من الريا�ض �إىل لندن ومن لندن �إىل مونرتيال ،فحاول �أن تكون فرتة انتظارك يف لندن غري طويلة.
• ح�سب �أنظمة الطريان ف�إنه ال ي�سمح ب�أكرث من قطعتني للعف�ش لكل �شخ�ص يف �شحن الطائرة وكل قطعة  23كيلوجرام.
•عند الرغبة يف �شحن بع�ض العف�ش فتكلفة ال�شحن يف حدود  10-8-ريال للكيلو �إذا زاد الوزن عن  ١٠٠كجم و�إذا قل
يكون ال�سعر  ١٠رياالت تقري ًبا للكيلو وي�صل العف�ش غال ًبا خالل ع�شرة �أيام �إىل �أ�سبوعني من تاريخ ال�شحن ،كما ين�صح
بعمل قائمة باالغرا�ض امل�شحونة لتجنب الت�أخري يف اجلمارك.
• اخل�صو�صية الإ�سالمية واحلجاب للن�ساء �أمر يتم احرتامه من جميع املوظفني يف املطارات الأجنبية.
• خط الكهرباء يف كل كندا  110فولت ،التلفزيونات والفيديو املتوفرة يف كندا ذات نظام واحد ولي�ست متعددة الأنظمة،
وبالتايل لن تتمكن من م�شاهدة �أ�شرطة الفيديو  VHSال�صادرة من دول اخلليج� ،أما بالن�سبة لأ�شرطة DVD,VCD
فباالمكان ت�شغيلها باالجهزة املوجودة يف كندا.
• املالب�س ال�شتوية :تعترب �أ�سعار املالب�س يف كل �أنحاء كندا مرتفعة قلي ًال مقارنه ب�أ�سعارها يف اخلليج ،لكن �أي�ض ًا تتميز
بجودة عالية.
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• مالحظة :جميع الأطعمة وامل�ستلزمات العربية موجودة يف �أغلب املدن الكندية ،ولذلك فال ين�صح ب�إح�ضارها ،وح�سب
�أنظمة اجلمارك يف كندا ف�إنه ال ي�سمح ب�إح�ضار الأطعمة ب�إ�ستثناء التمور.
• بالن�سبة لأجهزة اجلوال :فكندا تعمل بنظام جي �إ�س �أم وبالنظام الرقمي ،ولذلك فين�صح ب�إح�ضار جهازك لأن اململكة ودول اخلليج
تعمل بنظام جي �إ�س �إم .وينبه على �أن الرتدد الذي يعمل هو الرتدد املتعدد ( ،)Tri-Bandوبالذات تردد .1900
• التحويل البنكي :عمل �شيك م�صدق لنف�سك من �أحد البنوك ال�سعودية بالدوالر الكندي (لكن قد تتنظر من 45-21
يوم ًا حتى تتم عملية املقاي�ضة ويتوفر املبلغ بح�سابك) .كما �أن ال�شيكات ال�سياحية والدوالر الأمريكي يتعامل بها �أي�ضا،
وين�صح ب�إح�ضار مبلغ (كا�ش) بالدوالر الكندي ب�شرط �أن ال يتجاوز  9000دوالر كندي ،بعد و�صولك بال�سالمة وفتح ح�ساب
يف بنك كندي تقوم ب�إر�سال فاك�س لفرع البنك الذي به ح�سابك يف ال�سعودية مبين ًا فيه تفا�صيل رقم احل�ساب يف البنك الكندي
واملبلغ املطلوب وتوقيعك املعتمد ،تتميز هذه الطريقة ب�سرعة توفر املبلغ يف ح�سابك يف البنك الكندي (خالل ثالثة �أيام عمل) �إال
�أنها تتطلب تن�سيق م�سبق مع فرع البنك يف ال�سعودية.
• املبلغ الذي حتتاجه لت�أ�سي�س نف�سك وت�أثيث البيت والإيجاراملبدئي يرتاوح بني � 15إىل � 25ألف دوالر كندي للمتزوج� ،أما �إذا
كنت راغب ًا يف �شراء �سيارة ،ف�أ�سعار ال�سيارات تتفاوت ولكن بع�ض ال�سيارات امل�ستعملة تكون قيمتها بني � 10إىل � 20ألف دوالر
كندي ،ولعلك ت�س�أل عن «�سم�سار ال�سيارات» حيث يوجد يف كل مدن كندا من اجلالية العربية من ي�ستطيع خدمتك يف هذا ال�صدد.
• من الأمور الهامة والتي ت�ساعدك كثري ًا هو الإت�صال والتن�سيق مع �أحد الإخوة املبتعثني املوجودين يف كندا عن طريق
جلنة ا�ستقبال اجلدد التابعة للنادي ال�سعودي يف املدينة التي تق�صدها ،و على موقع امللحقية يوجد بيانات حمدثة للأندية
ال�سعودية يف كندا� ،أو باالت�صال ب�إدارة ال�ش�ؤون الثقافية بامللحقية للتزود باملعلومات الكافيه.

الو�صول اىل مطار كندا

• �سيتم توزيع بطاقات «كروت» ( )DECLAREلكتابة ما حتتوي عليه احلقائب التي بحوزتك مثل امل�أكوالت وامل�شروبات
واملعلبات والتبغ ....الخ .يجب مراعاة الدقه يف تعبئة الكرت.
• عند النزول من الطائرة التوجه �إىل مكاتب اجلوازات ( )IMMIGRATIONوذلك خلتم اجلواز بختم الدخول �إىل كندا
واخلتم على الكرت ( .)DECLAREيجب �إغالق الهاتف اجلوال عند االنتظار يف منطقة اجلوازات.
• يف حالة الدخول �إىل كندا للمرة االويل يجب الت�أكد من احل�صول علي �إذن الدرا�سة (� )STUDY PERMITأو �إذن
العمل ( )WORK PERMITمن املكاتب اخللفية للجوازات قبل اخلروج من املطار.
• التاكد من احلفاظ على ورقة (� )DECLAREأثناء �إنهاء �إجراءات املطار .يجب االحتفاظ بالورقه املرفقه مع الفيزا من
ال�سفارة الكندية بال�سعودية وذلك لإخراج �إذن الدرا�سة �أو العمل.
• التوجه �إىل احلقائب قبل اخلروج من املطار من املحتمل تفتي�ش احلقائب فلذلك يرجى الت�أكد من �صحة بيانات
(.)DECLARE
• اخلروج من املطار والتوجه �إىل مواقف �سيارات الأجرة �أو مكاتب �إيجار ال�سيارات.

تعليمات هامة خالل الرحلة بالطائرة
توزع على الركاب بطاقة  DECLAREوالتي يفرت�ض من اجلميع تعبئتها بدقة قبل النزول من الطائرة من �أجل تقدميها مع
اجلواز ال�سعودي لدائرة اجلوزات الكندية ،و�إليك �شرح مب�سط للبطاقة:
البطاقة من خالل ال�صور عبارة عن مطوية لها ثالثة �أق�سام على النحوالتايل:
الق�سم الأول (:)Part A
• �إ�سم العائلة ،الإ�سم االول� ،إ�سم الأب ثم تاريخ امليالد يليه اجلن�سية ,مثال:
Alfolan، Folan، Binfolan
Date of Birth: 30/01/1999
Citizenship: Saudi Arabian

• �أ�سماء املرافقني يف اجلواز
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يلي ذلك حقل العنوان �سواء لديك عنوان يف كندا �أو تكتب عنوانك يف ال�سعودية كالتايل:
Home address: Number، Street، Town، City
Prince Khalid street, Riyadh 2
State, country, Postal/Zipcode
Riyadh, Saudi Arabia 333333

يلي ذلك جدول بيانات الرحله و�أ�سباب القدوم �إىل كندا وهي كالتايل:
املربع الأول ي�سار عن بيانات الرحلة:
(اخلطوط)Airline :
(رقم الرحلة) Flight no
املربع الثاين عن �أ�سباب الزيارة ،ت�ضع �إ�شارة «�صح» �أمام االوىل وتعني للدرا�سة:
Study
Personal
Business

املربع الثالث عن جهة القدوم ،ت�ضع �إ�شارة «�صح» �أمام اخليار الثاين وتعني عن طريق دوله �أخرى غري �أمريكا:
U.S. only
Other Country direct
Other Country Via US

يلي ذلك حقل يف مربع ن�ص لالعرتاف مبا �أح�ضرت معك �إىل كندا و �أمام كل عن�صر مربع لالجابة بنعم �أو ال:
I am/We are bringing into Canada

و العنا�صر هي:
• �أ�سلحة
• مواد للتجارة
• �أطعمة
• �أجزاء من كائنات مهدده باالنقرا�ض
• نقود �أكرث من  10000دوالر كندي
طبع ًا يجب �أن تكون االجابة على اجلميع بـ (ال) ،ويف حال حملت معك متور ًا جافه من ال�سعودية ميكن �أن تقول نعم �أمام العن�صر
الثالث وتكتب �أمامها Dry Dates

الق�سم الثاين ( )Part Bللزوار �إىل كندا
فقط تعبئ املربع االول وتكتب عدد الأيام التي �ستق�ضيها يف كندا حتت ( )Duration of stayو�إذا كانت املدة طويلة �أتركها
فارغة ،و�سوف ي�س�ألك م�س�ؤول الهجرة ويكملها ح�سب مدة درا�ستك.
الق�سم الثالث ( )Part Cللمقيمني يف كندا
طبع ًا �إذا كانت �أول زيارة لكندا ال تكتب �شيئ ًا� ،أما �إذا كنت تدر�س يف كندا و رجعت للمره الثانية فتكتب تاريخ خروجك من
كندا يف املربع الأول حتت ()Date left Canada
الق�سم الرابع ( )Part Dالتوقيع
توقع �أمام رقم واحد فقط
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�أهمية جتديد اجلوازال�سعودي
ي�ستح�سن قبل جميئك �إىل كندا �أن جتدد جوازك لكي يكفيك عناء جتديده يف ال�سعودية �أو متديد �صالحيته مرة �أخرى مما
يرتتب عليه جتديد وثيقة العمل �أو الدرا�سة و بطاقة الت�أمني ال�صحية وهذه من التي تنتهي مدة �صالحيتها مع انتهاء �صالحية
اجلواز.
ميكنك �أخي املبتعث �أن تقوم بتجديد جوازك خالل �أي زيارة لل�سعودية �إذا خ�شيت �أن ينتهي خالل وجودك يف كندا �أو حتى
يقارب على االنتهاء مع مالحظة �أنه ال ي�ستلزم منك جتديد اجلواز يف ال�سعودية جتديد الفيزا ،وما عليك فعله �أن تطلب من موظف
اجلوازات يف ال�سعودية ب�أنك حتتاج للجواز القدمي لوجود فيزا الدخول لكندا فيه ،ف�سيقوم بتخرمي اجلواز ما عدا �صفحات فيزا
الدخول �إىل كندا
ال تقوم ال�سفارة ال�سعودية يف �أوتاوا بتجديد �أي جواز ولكنها تقوم بتمديد فرتة ال�صالحية .وي�ستلزم منك بعد دخولك
للأرا�ضي الكندية �أول مرة لت�سجيل جوازك يف ال�سفارة ال�سعودية ما يلي:
• تعبئة النموذج التايل:
http://www.mofa.gov.sa/media/appregpass.pdf

• �إر�سال �صورة وا�ضحة من اجلواز
• �إر�سال املرفقات لربيد ال�سفارة ال�سعودية يف �أوتاوا
ولتمديد جواز ال�سفرال�سعودي:
• تعبئة النموذج التايل

http://www.mofa.gov.sa/media/citizenEpas.pdf

موجه لرئي�س الق�سم القن�صلي يو�ضح فيه غر�ض الطلب.
• خطاب موقع من �صاحب العالقة ّ
• ن�سخة عن بطاقة الأحوال املدنية �أو البطاقة العائلية.
• �أ�صل جواز ال�سفر.
• ثالث �صور �شم�سية ملونة مكتوب عليها اال�سم من اخللف.
• خطاب تعريف من امللحقية الثقافية مو�ضح فيه مدة االبتعاث وذلك من خالل بوابة املبتعثني.
• ملن يدر�س على ح�سابه اخلا�ص �إح�ضار خطاب من جهة الدرا�سة مو�ضح مدة الدرا�سة.
• الرجاء �إرفاق ن�سختني من جميع املرفقات.
ً
ً
• حوالة بنكية �أو بريدية ( )MONEY ORDERمببلغ ( )20.00دوالرا كنديا با�سم �شركة فيدك�س ( )FEDEXلإعادة
املظروف على عنوانك.
• �إر�سال جميع ا ملرفقات لل�سفارة ال�سعودية يف �أوتاوا على العنوان التايل:
ROYAL EMBASSY OF SAUDI ARABIA
Sussex Street 201
Ottawa, Ontario
K1N 1K6
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امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا
امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا هى �إحدى الأجهزة املتخ�ص�صة التابعة لوزارة التعليم العايل وتعمل حتت مظلة �سفارة خادم
احلرمني ال�شريفني يف اوتاوا ،ت�أ�س�ست يف مدينة �أوتاوا يف �شهر مايو عام  1978م لتعنى بال�ش�ؤون التعليمية والثقافية ومتتينها
بني امل�ؤ�س�سات التعليمية يف كال البلدين .وتتج�سد مهام امللحقية يف الإ�شراف على ال�سعوديني املبتعثني للدرا�سة او التدريب
ملراحل التعليم املختلفه ومن جميع القطاعات ال�سعودية ،رغبة يف �إتاحة الفر�صة لهم لال�ستفادة من نوعية التعليم والتدريب املتميز
يف الكليات واجلامعات الكندية.
كان قيام امللحقية �أ�سا�سا من �أجل توليّ الإ�شراف على درا�سة وتدريب الأطباء ال�سعوديني والطالب للدرا�سات العليا يف برامج
التخ�ص�صات الطبية املختلفة واملعتمدة من قبل الكلية امللكية الكندية للأطباء واجلراحني والكلية الكندية لأطباء الأ�سرة .ونتيجة
لهذه اجلهود وهذا االهتمام بالتدريب الطبي �أخذ عدد الأطباء ال�سعوديني الذين يتابعون درا�ستهم العليا يف كندا يت�ضاعف �سنة
بعد �أخرى ويتوقع �أن ي�ستمر يف الزيادة ب�شكل م�ضطرد ،حيث يبلغ عدد الأطباء حتى �إح�صائية عام � 2009سبعمائة طبيب ،ومن
املعلوم �أن الدرا�سة يف �أي برنامج من الربامج الطبية ي�ستوجب مدة درا�سية من � 6-3سنوات وفق ًا ل�شروط ومتطلبات الكلية
امللكية الكندية وكلية �أطباء الأ�سرة وبعد انتهاء فرتة الدرا�سة والتدريب يخ�ضع الأطباء المتحانات هاتني الكليتني.
منذ �إن�شاء امللحقية الثقافية يف عام  1978م .وهي تعمل يف مقر م�ست�أجر و�سط العا�صمة �أوتاوا كان حجمه يتنا�سب مع حجم
�أعمال امللحقية يف ذلك الوقت ،لكن بعد انطالق برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ،مل تعد �إمكانيات امللحقية
قادرة على حتقيق ر�سالة الربنامج ،لذا كان لزام ًا االنتقال �إىل مقر ي�سهم يف حتقيق الر�سالة ،لذا انتقلت امللحقية �إىل مقر دائم
منت�صف عام  2007م .ويقع املقر اجلديد يف اجلزء اجلنوبي ال�شرقي من مدينة �أوتاوا على �شارع  .Thurston Drرقم ،2101
ويتميز املقر بقربه من املطار ومن مناطق تواجد �سكن ال�سعوديني بالإ�ضافة �إىل �سعته وتلبيته ملتطلبات واحتياجات امللحقية من
الناحية العملية ،ويحوي املقر مكتبة متكاملة ،و�صاالت مهيئة ،وحالي ًا يتم بناء املركز الثقايف امللحق مببنى امللحقية .ويوجد يف
امللحقية �أربع �إدارات رئي�سة هي:
• �إدارة ال�ش�ؤون التعليمية :تهتم بكل ما يتعلق بالطالب درا�سي ًا
• �إدارة ال�ش�ؤون االدارية واملالية :تهتم بكل ما يتعلق بالطالب من النواحي املالية واملعامالت.
•" �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية :تهتم بجميع اجلوانب الثقافية واالجتماعية للطالب والتبادل الثقايف ال�سعودي الكندي،
وت�شرف على الأندية واملدار�س ال�سعودية ،وتنظم الفعاليات وامل�شاركات ال�سعودية.
• �إدارة العالقات اجلامعية :تهتم ببناء ج�سور وعالقات مع اجلامعات الكندية وم�ساعدة الطالب يف احل�صول على قبول.

التوا�صل مع امللحقية
من املهام التي تواجه املبتعث عند و�صوله �إىل مقر البعثة هو ت�أمني ال�سكن وال�ضمان ال�صحي وكيفية احل�صول على و�سائل
االت�صال (هاتف ،حممول ،انرتنت)� .سيتم تو�ضيح كيفية �إجراء هذه املهام يف هذا الدليل .ولكن بداية �أود ذكر بع�ض الأمور التي
يجب القيام بها حال الو�صول �إىل كندا وهي كالتايل:
• الإت�صال بامللحقية الثقافية فور و�صول املبتعث �إىل مقر البعثة على العنوان-:
Saudi Arabian Cultural Bureau
2101 THURSTON DRIVE, OTTAWA, ON 2101
K1G - 6C9, CANADA
Tel: (613) 238-5555
Fax: (613) 563-9010
www.saudibureau.org
e-mail: office@saudibureau.org
( 1-877-446-8212االت�صال املجاين)
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ويف حال مل ي�ستطع الطالب التوا�صل مع �أي من
من�سوبي امللحقية فالرجاء الآتي:

�أو ًال� :إذا كان التوا�صل عن طريق الهاتف:
• اترك ر�سالة �صوتية
• �إحفظ الوقت واليوم والتاريخ
• �أر�سل منوذج ا�ستدعاء عن طريق الرابط

 http://www.saudibureau.org/co plaints.htmlو�ضع يف اخلانة املخ�ص�صة لـ

«�أخرى» رقم التحويلة التي ات�صلت عليها واليوم
والتاريخ والوقت.

ثاني ًا� :إذا كان التوا�صل عن طريق الربيد
االلكرتوين:
• �إحفظ �صورة من الر�سالة
• �أر�سل منوذج ا�ستدعاء عن طريق الرابط

 http://www.saudibureau.org/co plaints.htmlمع �إرفاق �صورة من ر�سالة

الربيد االلكرتوين

قناة الريدو يف مدينة �أوتاوا

تن�صح امللحقية الثقافية جميع املبتعثني بت�سجيل جوازات �سفرهم لدى القن�صلية ال�سعودية ب�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني يف
كندا �ضمان ًا جلني ثمار الفوائد املرتتبة على ذلك ،حيث يوفر هذا الت�سجيل للقن�صليات ال�سعودية املعلومات الكافية التي ت�سمح
ب�إ�صدار جواز �سفر جديد يف حالة فقدان املبتعث جلواز �سفره� ،أو جتديده يف حالة �إنتهاء �صالحيته �أو لإ�ضافة معلومات جديدة
يف حالة تغري حالته الإجتماعية �أو والدة طفل جديد .ويف جميع الأحوال يجب على املبتعث الإت�صال بالقن�صلية.
للمزيد من املعلومات وحتديثها ،يرجى الرجوع ملوقع امللحقية على الرابط التايل:
http://www.saudibureau.org/scholarship.html

التوا�صل يف حاالت الطوارئ
�أخي الطالب ،يف حالة �إيقافك من قبل ال�شرطة �أو �أي جهة �أمنية �أخرى ،يرجى عدم اعطاء �إفادة �إال بح�ضور املحامي �أو ممثل من
�سفارة بلدك .ويحق لك بح�سب االنظمة الكندية االلتزام بال�صمت وطلب االت�صال باملحامي �أو بال�سفارة على الأرقام التالية:
رقم جوال امللحقية للطوارئ 613-261-5585
رقم �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني 613-237-4100

اجراءات فتح امللف
• تزويد امللحقية بالآتي:
• �صورة من جواز ال�سفر وجواز �سفر الأ�سرة �إذا كانت مرافقة ،ت�شمل ال�صفحات من � 1إىل  7بالإ�ضافة �إىل ال�صفحات
املو�ضح فيها ت�أ�شرية وختم تاريخ الدخول �إىل كندا.
• �صورة من ت�أ�شرية العمل مو�ضح ًا فيها تاريخها وبداية ونهاية �صالحيتها عند دخوله �إىل كندا وكذلك يف حالة جتديد
الت�أ�شرية.
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• �صورة من بطاقة الأحوال املدنية و�صورة من بطاقة العائلة.
• �صورة من موافقة اجلهات املخت�صة على الزواج من �أجنبية يف حالة كون الزوجة (غري �سعودية) ملن هو على ر�أ�س
البعثة ،وكذلك احلال بالن�سبة للمبتعثة املتزوجة من غري �سعودي.
• قرار �إجازة �أو �إ�ستقالة الزوج/الزوجـة /املرافق/املرافقة املوظف /املوظفة.
• �صورة �شخ�صية حديثة (عدد.)2
• �شيك با�سم املبتعث �صادرمن �أحد البنوك الكندية مع رقم ح�سابه ال�شخ�صي يكتب عليه ملغى  VOIDلتتمكن امللحقية
من حتويل خم�ص�صاته املالية �إىل البنك مبا�شرة.
• عنوان املرا�سلة ورقم هاتـف املنزل والعمـل والفاكـ�س و  E-mailلت�ستطيع امللحقية الإت�صال به.
• خطاب من اجلامعة يو�ضح قبول الطالب �أو مبا�شرته للدرا�سة مع تو�ضيح التخ�ص�ص
• خطاب من مدير الربنامج يو�ضح فيه تاريخ بدء الربنامج التدريبي وح�صوله على الرخ�صة الطبية بالن�سبة للأطباء� ،أو
خطاب من امل�شرف الدرا�سي يو�ضح فيه تاريخ بدء الدرا�سة بالن�سبة للتخ�ص�صات غري الطبية.
• �صورة من الرخ�صة الطبية عند ح�صوله عليها وكذلك عند جتديدها.
• تعبئة مناذج الإلتحاق بالبعثة (ميكن احل�صول عليها من موقع امللحقية) و�إر�سالها �إىل امللحقية وهي:
 منوذج �إ�ستبيان ال�سرية الذاتية باللغة العربية..
 منوذج �إ�ستبيان ال�سرية الذاتية باللغة الإجنليزية..
 منوذج تعهد بتنفيذ جميع تعليمات الإبتعاث..
 منوذج �إعطاء احلق للملحقية الثقافية باحل�صول على املعلومات التي تريدها من اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة التعليميةالتي يدر�س فيها.
.
 منوذج توقيع باللغة العربية والإجنليزية العتماده بامللحقية..
 منوذج تفوي�ض الكلية امللكية الكندية للأطباء واجلراحني (الأطباء فقط)..
 منوذج قرار جلنة معادلة ال�شهادات اجلامعية..
 منوذج معلومات عامة..
 منوذج بيانات �أولية..
الغر�ض من ذلك هو �إكمال �إجراءات فتح ملف املبتعث و�إعطائه الرقم اخلا�ص به ال�ستخدامه يف جميع ات�صاالته بامللحقية وللبدء
ب�صرف خم�ص�صاته ال�شهرية ودفع الر�سوم الدرا�سية.
ت�ؤكد امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى كندا ب�أن الو�سيلة الرئي�سية للتوا�صل بني امللحقية واملبتعثني هي بوابة الطلبة املبتعثني (عن
طريق الرابط  ،)http://student.mohe.gov.saمع �أن امللحقية ترحب كذلك بالتوا�صل الهاتفي على الرقم املجاين �أو عن طريق
الربيد االلكرتوين (كما هو مبني يف الدليل).

نظام بوابة املبتعثني
�أن�ش�أت وزارة التعليم العايل على موقعها على االنرتنت «بوابة للمبتعثني» كي تتيح للطالب املبتعث تعديل وحتديث بياناته
بدون زيارة مقر الوزارة �أو امللحقية الثقافية التي يتبع لها ،كما تتيح للمبتعث طلب بع�ض اخلدمات و�إ�ضافة �أخرى من خالل
املوقع ودون احلاجة �أي�ضا لزيارة مقر امللحقية �أو الوزارة ،وتعر�ض البوابة للطالب �آخر التعليمات واملالحظات والإعالنات التي
ت�صدر عن الوزارة �أو عن اجلهة الدار�سية على املوقع مما ي�سهل و�صولها �إىل الطالب ومعرفته بها �أو ًال ب�أول حتى ال يقع يف �أي
خط�أ �أو خمالفة ملا ورد فيها .كما تعر�ض البوابة �آخر الأخبار ومواقيت ال�صالة ح�سب املدينة والدولة التي يدر�س فيها الطالب،
وكذلك بيانات الطالب التعليمية وتاريخ انتهاء جواز �سفره وت�صريح �إقامته.
ومبا �أن البوابة تتيح للطالب تقدمي عددٍ من الطلبات مثل طلب تذكرة ال�سفر �أو تغيري التخ�ص�ص �أو تعديل البيانات ال�شخ�صية
�أو �إ�ضافـة مرافــق ،ف�إن البوابــة �أي�ضا تتيح للطالب متابعــة هذه الطلبــات ومعرفة ما ترتب عليه ــا من �إجراءات.
بعد احل�صول على كلمة املرور والدخول �إىل املوقع بوا�سطة ال�سجل املدين وكلمة ال�سرالتي �أر�سلت لك عرب الربيد
الإلكرتوين� ،سينتقل بك املت�صفح �إىل ال�صفحة الرئي�سية والتي �ست�شاهد فيها على القائمة اليمنى الو�صول ال�سريع وهو
اخت�صار للو�صول �إىل بع�ض اخلدمات التي يقدمها املوقع مبا�شرة ،وكذلك �ست�شاهد �آخر الإعالنات والتعليمات ،و�آخر الأخبار
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وبياناتك ال�شخ�صية ومواقيت ال�صالة.

كيفية الو�صول والدخول �إىل البوابة

یتم الو�صول �إىل بوابة الطلبة املبتعثنی من خالل الرابط التايل:
http://student.mohe.gov.sa

بعد �إدخال الرقم الوطني للمبتعث وكلمة ال�سر والتي يتم �إن�شا�ؤها و�إر�سالها �إىل املبتعث من نظام بوابة الطالب املبتعث .كما
ميكن الو�صول �إىل الرابط من خالل املوقع الر�سمي لبوابة وزارة التعليم العايل.

حمتويات البوابة

تنق�سم اخلدمات التي تقدمها بوابة الطالب املبتعث �إىل ما يلي:
• التلميحات :وهي التلميحات التي يتم عر�ضها با�ستمرار يف كل مرة یتم الدخول �إىل املوقع ومیكن قراءة مزید من
التلمیحات بال�ضغط على الزر املرتبط بالتلميحات.
• التعليمات �أوالتنبيهات :وهي التي يتم عر�ضها للمبتعث �سواء �أكان م�صدرها امللحقية �أو الوزارة.
• متابعة الطلبات :وهو اجلزء اخلا�ص مبتابعة الطلبات التي ق ّدمها املبتعث وي�ستطيع من خالله معرفة ما مت عمله يف ما
يتعلق بطلبه من موافقة �أو رف�ض �أو املكان احلايل ملعاملته.
• �أهم االخبار :يتم عر�ض �أهم االخبار للمبتعثني

خدمات البوابة

وهي اخلدمات التي يقدمها املوقع للطالب بحيث يتم �إر�سالها �إىل امللحقية �أو الوزارة ح�سب ت�سل�سل �إجراءات تنفيذها مع بيان
ما مت عمله حيال اخلدمة ومكان تواجدها احلايل .م�شروحة ب�شكل مف�صل �أدناه.
• روابط مهمة :من خالل هذا اجلزء من البوابة يتم الو�صول �إىل رابط وزارة التعليم العايل �أو رابط احلكومة الإلكرتونية.

اخلدمات التي تقدمها البوابة

تنق�سم اخلدمات التي تقدمها بوابة الطالب املبتعث �إىل ما يلي:
• بياناتي :وحتتوي على اخلدمات التالية( :املعلومات ال�شخ�صية ،واملعلومات الدرا�سية ،ومعلومات االت�صال ،واملرافقني)
فمن خالل البوابة يتم تعديل معلومات املبتعث من خالل طلبات تعديل البيانات.

اخلدمات ال�شخ�صية

وحتتوي على اخلدمات التالية( :متابعة الطلبات ،وطلب تذكرة �سفر ،و�إحلاق مرافق بالبعثة ،وطلب ا�ستف�سار ،وتنبيهات).
ميكن للمبتعث البحث عن كافة الطلبات التي قام ب�إر�سالها ومتابعتها .من خالل متابعة الطلبات �أ�سفل اخلدمات ال�شخ�صية.
كما ميكن طلب تذكرة ال�سفر للمبتعث و�أفراد �أ�سرته من و�إىل مدينة االبتعاث (�إذا كان م�ستحق ًا ح�سب الأنظمة والقوانني) .وتتم
متابعة �إ�صدار التذاكر من خالل البوابة .كما يتم �إحلاق مرافق بالبعثة �إذا ا�ستوفى ال�شروط املطلوبة .و�أي�ضا ي�ستطيع املبتعث طلب
ا�ستف�سارات من خالل موقع البوابة ومتابعة تنفيذها.

اخلدمات املالية

وحتتوي على اخلدمات التالية( :ك�شف ح�ساب ،والفواتري وامل�ستحقات ،واحل�ساب البنكي ،وطلب �ضمان مايل)
ميكن للمبتعث عر�ض جميع الأموراملالية املتعلقة به وباملرافقني التابعني له لنف�س البعثة من خالل خدمة ك�شف احل�ساب .كما
ميكن للمبتعث �إر�سال امل�ستحقات املالية املتعلقة به ومتابعة �صرفها �شرط �أن يقوم ب�إر�سال الفواترياال�صلية �إىل مللحقية .كما ميكن
له تعديل بيانات احل�ساب البنكي من خالل خدمة احل�ساب البنكي .وكذلك ميكن للمبتعث طلب �ضمــان مايل من خالل البوابة
ومتابع ــة �سريعمل الطلب.
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اخلدمات الدرا�سية

وحتتوي على بع�ض اخلدمات التالية( :ترقية بعثة �إىل مرحلة �أعلى ،وطلب ح�ضور ندوة ،ومتديد بعثة ،وتغيري جامعة �أو كلية،
وتغيريالتخ�ص�ص ،وت�أجيل البعثة ،و�إنهاء البعثة ،وطلب دورات تدريبية ،وطلب �إعادة ع�ضوية ،وطلبات �أخرى).
ميكن للمبتعث طلب ترقية بعثتة ملرحلة �أعلى �إذا ا�ستوفى ال�شروط املطلوبة .كما ميكــن له طلب ح�ضــور ندوة �أو متديد بعثة� ،أو
�أي خدمة من اخلدمات الدرا�سية ومتابعة حالة تنفيذها وذلك من خالل البوابة.

ا�سئلة و�أجوبة
البيانات ال�شخ�صية

• هل ميكن تغيري كلمة املرور؟
 نعم ميكن تغيري كلمة املرور بكل �سهولة وذلك من خالل تغيري كلمة املرور.• مواقيت ال�صالة لي�ست هي مواقيت ال�صالة يف مدينتي ،و�صورتي ال تظهر ،هل ميكن تعديلها؟
 نعم ميكن تعديلها من خالل االنتقال �إىل التخ�صي�ص• كيف �أقوم بتحديث بياناتي ال�شخ�صية؟
ت�ستطيع حتديث بياناتك ال�شخ�صية وذلك من خالل قائمة بياناتي ثم املعلومات ال�شخ�صية ثم ال�ضغط على طلب تعديل البيانات ال�شخ�صية.
• كيف �أقوم بتحديث بياناتي الدرا�سية؟
ت�ستطيع حتديث بياناتك الدرا�سية وذلك من خالل قائمة بياناتي ثم املعلومات الدرا�سية ثم ال�ضغط على طلب تعديل البيانات
الدرا�سية.
• �أرقام هواتفي و�إمييلي تغريت ،كيف ميكنني حتديثها؟
ت�ستطيع حتديث بيانات االت�صال وذلك من خالل قائمة بياناتي ثم معلومات االت�صال ثم ال�ضغط على طلب تعديل البيانات
الدرا�سية.

اخلدمات ال�شخ�صية

• �أرغب يف احل�صول على تذكرة �سفر ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع احل�صول على تذكرة �سفر وذلك من خالل تقدمي طلب �إما من خالل الو�صول ال�سريع من خالل ال�صفحة الرئي�سية
وذلك باالنتقال �إىل طلب تذكرة� ،أو من خالل االنتقال �إىل قائمة اخلدمات ال�شخ�صية ثم طلب تذكرة �سفر ،وتعبئه البيانات
الالزمة.
• �أرغب يف �إحلاق مرافق بالبعثة ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب �إحلاق مرافق بالبعثة عن طريق قائمة اخلدمات ال�شخ�صية ثم طلب �إحلاق مرافق ،وتقوم بتعبئة البيانات
الالزمة و�إرفاق م�سوغات الطلب.
• �أرغب يف اال�ستف�سار عن �أمر معني ،كيف ميكنني ذلك؟
ميكن �إر�سال ا�ستف�ساراتك وتتلقى الرد عليها وذلك من خالل االنتقال �إىل قائمة اخلدمات ال�شخ�صية ثم ال�ضغط على طلب
ا�ستف�سار ،وتعبئة احلقول الالزمة.

البيانات املالية

• �أرغب يف معرفة م�ستحقاتي ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع معرفة م�ستحقاتك وذلك من خالل قائمة اخلدمات املالية ثم ك�شف ح�ساب ،حيث �ستظهر لك جميع م�ستحقاتك خالل
الفرتة التي تقوم بتحديدها.
• �أرغب يف تعوي�ضي عن الفواتري التي �صرفتها ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب تعوي�ض عن الفواتري وذلك من خالل قائمة اخلدمات املالية ثم الفواتري ،كما يجب �إرفاق م�سوغات هذا
الطلب وحتميلها بوا�سطة التحميل الإلكرتوين ثم �إر�سال الأ�صل اىل امللحقية.
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• �أرغب يف معرفة م�ستحقاتي ال�شهرية ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع معرفة م�ستحقاتك ال�شهرية من خالل قائمة اخلدمات املالية ثم امل�ستحقات ،ويجب حتديد الفرتة الزمنية التي ترغب يف
معرفة م�ستحقاتها.
• �أرغب يف تعديل بيانات ح�سابي البنكي ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تعديل بيانات ح�سابك البنكي من خالل قائمة اخلدمات املالية ثم احل�ساب البنكي ،ثم تعبئة احلقول.
• �أرغب يف احل�صول على �ضمان بنكي ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع احل�صول على �ضمان بنكي من خالل قائمة اخلدمات املالية ثم طلب �ضمان بنكي ثم �إر�سال الطلب للنظر فيه.

اخلدمات الدرا�سية

• �أرغب يف ترقية بعثتي ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع ترقية بعثتك الدرا�سية �إىل مرحلة �أعلى وذلك من خالل تقدمي طلب ترقية بعثة من قائمة اخلدمات الدار�سيه ترقية بعثة
�إىل مرحلة �أعلى ،و�إرفاق امل�ستندات الالزمة ثم �إر�سال الطلب.
• �سمعت عن ندوة و�أرغب يف ح�ضورها ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب حل�ضور ندوة �أو ور�شة عمل وذلك من خالل قائمة اخلدمات الدرا�سية طلب ح�ضور ندوة ومن ثم تعبئيه
احلقول الالزمة و�سبب امل�شاركة و�إرفاق امل�ستندات الالزمة.
• انتهت مدة بعثتي ومل تنته مدة درا�ستي بعد ،كيف ميكنني متديد البعثة؟
ت�ستطيع تقدمي طلب لتمديد البعثة وذلك من خالل االنتقال لقائمة اخلدمات الدار�سيه ثم متديد بعثة ،ومن ثم تعبئة احلقول
الالزمة و�إرفاق امل�ستندات الالزمة.
• �أرغب يف تغيري تخ�ص�صي احلايل ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب لتغيري تخ�ص�صك الدرا�سي مرفقا بامل�ستندات الالزمة وذلك من خالل قائمة اخلدمات الدار�سيه ثم تغيري
التخ�ص�ص.
• �أرغب يف ت�أجيل بعثتي ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب لت�أجيل البعثة مرفقا بامل�ستندات الالزمة وذلك من خالل قائمة اخلدمات الدار�سيه ثم ت�أجيل البعثة
• �أرغب يف �إنهاء بعثتي ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب لإنهاء البعثة مرفقا بامل�ستندات الالزمة وذلك من خالل قائمة اخلدمات الدار�سيه ثم �إنهاء البعثة
• �أرغب يف احل�صول على دورة تدريبية ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب للح�صول على دورة تدريبية مرفقا مب�سوغات الطلب من امل�ستندات الالزمة وذلك من خالل قائمة اخلدمات
الدرا�سية ثم طلب دورة تدريبية
• �أرغب يف العودة لع�ضوية البعثة ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي طلب للعودة لع�ضوية البعثة مرفقا مب�سوغات الطلب من امل�ستندات الالزمة وذلك من خالل قائمة اخلدمات
الدرا�سية ثم طلب �إعادة ع�ضوية.
• �أرغب يف تقدمي طلب مل يرد يف القائمة �أعاله ،كيف ميكنني ذلك؟
ت�ستطيع تقدمي �أي طلب مل يرد ذكره يف قائمة الطلبات مع �إرفاق كل امل�ستندات التي لها عالقة بهذا الطلب ،وذلك من خالل
قائمة اخلدمات الدرا�سية ثم طلبات �أخرى.

متابعة الطلبات

• �أر�سلت عدد ًا من الطلبات و�أريد �أن �أعرف ما هي الإجراءات التي اتخذت بخ�صو�صها؟
ت�ستطيع متابعة طلباتك وذلك من خالل عدة طرق� ،إما عن طريق الو�صول ال�سريع حيث تظهر لك متابعة الطلبات� ،أو من خالل
قائمة اخلدمات ال�شخ�صية� ،أو من خالل ال�صفحة الرئي�سية حيث �ستظهر لك �آخر ثالثة طلبات قمت بتقدميها.
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ال�ش ـ�ؤون التعـليمـيـة
حتديد بداية البعثة ونهايتها
يتم حتديد بداية البعثة من واقع تاريخ ختم الدخول �إىل كندا املحدد يف جواز ال�سفر ما مل ين�ص قرار الإبتعاث على تاريخ
معينّ لبداية البعثة ويبد�أ ال�صرف من تاريخه على �أ ّال ي�سبق املوعد املحدد لبدء الدرا�سة ب�أكرث من �شهر� .أما بالن�سبة ملن يتم �إحلاقه
بالبعثة �أثناء وجوده يف مقرالدرا�سة ف�إن التاريخ املحدد لبداية البعثة وبدء ال�صرف هو تاريخ �صدور قرار االلتحاق ما مل يحدد
قرار �إبتعاثه خالف ذلك.
بالن�سبة للموظف املبتعث للتدريب ف�إن مدة البعثة حتت�سب من تاريخ و�صوله �إىل مقر البعثة على �أ ّال ي�سبق املوعد املحدد لبدء
فرتة التدريب املن�صو�ص عليها يف قرار ابتعاثه� .أما �صرف املخ�ص�صات ال�شهرية فيبد�أ بعد الثالثني يوم ًا الأوىل من تاريخ بداية
البعثة على اعتبار �أن هذه املدة قد مت �صرف خم�ص�صاتها كبدل �إنتداب من جهة الإبتعاث.
املخ�ص�صات التي يتقا�ضاها الطبيب عن طريق امل�ست�شفى يتم البدء ب�صرفها غالب ًا بعد ق�ضاء الفرتة الت�أهيلية( ( sPre-Asses
 ،)mentوح�صوله على الرخ�صة الطبية.
حتدد نهاية البعثة وفق ًا ملا ن�ص عليه قرار الإبتعاث �أو بعدد �سنوات الربنامج مبوجب خطاب من امل�شرف الدرا�سي �أو مدير
الربنامج ما مل يحدد تاريخ نهاية البعثة يف قرار الإبتعاث.

�إجراءات تغيري اجلامعة
حددت الئحة الإبتعاث والقرارات الإحلاقية �صالحية امللحقني الثقافيني فيما يتعلق بانتقال املبتعث من جامعة �إىل �أخرى (خا�ص
فقط باملبتعثني من وزارة التعليم العايل) وفق �شروط ومعايري حددها النظام ووفق الفئة التي ينتمي �إليها املبتعث:
• �أن ال ينتقل املبتعث لأكرث من جامعة خالل مرحلته الدرا�سية.
• �أن ال يرتتب على النقل �أية زيادة يف مدة االبتعاث الأ�صلية.
• ال يتم االنتقال �إال بعد التن�سيق مع جهة املبتعث.
فئات املبتعثني هي:
• الطالب املبتعث :وهو املبتعث من قبل وزارة التعليم العايل وال ي�شغل حالي ًا وظيفة ر�سمية يف الدولة �أو املوظف يف
�إجازة درا�سية من عمله بدون مرتب ومت �إحلاقه بالبعثة �أو امل�ستقيل من عمله
• املوظف املبتعث :وهو املبتعث الذي ي�شغل وظيفة ر�سمية يف القطاع احلكومي ويخ�ضع للجنة تدريب وابتعاث موظفي
اخلدمة املدنية.
• مبتعثو اجلامعات :ت�شمل هذه الفئة املبتعثني من كافة اجلامعات ال�سعودية.
• الع�سكري املبتعث :هو مبتعث من اجلهات الع�سكرية.

خطوات االنتقال

• �أن يكون الإنتقال يف �أ�ضيق الظروف �إذا اقت�ضتها حاجة املبتعث الدرا�سية او املر�ضية و�أن ال يرتتب على ذلك تغيري
يف تخ�ص�صه �أو زيادة يف مدة الربنامج املحددة �أ�ص ًال يف قرار ابتعاثه.
• لكي يتم �صرف تذاكر ال�سفر بغر�ض الإنتقال �إىل جامعة �أخرى �إذا اقت�ضت ال�ضرورة فال بد من �أخذ املوافقة امل�سبقة
من امللحقية خطي ًا حيث لن تتحمل امللحقية �أية م�س�ؤولية خالف ذلك.
• احل�صول على قبول �صريح حمدد فيه بدء الدرا�سة ومدتها.
• تقوم امللحقية الثقافية مبخاطبة جهة االبتعاث للتن�سيق يف حتقيق رغبة املبتعث يف تغيري اجلامعة مع �شرح الأ�سباب
التي دعت اىل ذلك و�إرفاق القبول الذي ح�صل عليه املبتعث و�آخر تقرير درا�سي عنه.
• ال ينتقل املبتعث من جامعته �إال بعد ح�صوله على املوافقة اخلطية بذلك.
• التقدم بطلب عرب بوابة املبتعثني.
مالحظة :تغيري اجلامعة دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة يرتتب عليه �إيقاف م�ستحقات املبتعث وعدم دفع الر�سوم الدرا�سية
للجامعة وو�ضع ملفه حتت الإيقاف امل�ؤقت حتى و�صول املوافقة من جهة ابتعاثه �أو �إنهاء بعثته.
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�إجراءات تغيري التخ�ص�ص
ن�صت �أنظمة الإبتعاث على عدم جواز تغيري املبتعث للتخ�ص�ص الذي ابتعث من �أجله �إال مبوافقة جهة الإبتعاث وجلنة تدريب
وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية .لأن اال�سا�س يف ذلك هو ح�صول املبتعث على الدرجة التي ابتعث من �أجلها وفق ًا للخطة املر�سومة
من قبل جهة االبتعاث .وعلى املبتعث اتباع الإجراءات التالية يف حال الرغبة يف تغيري تخ�ص�صه:
• التن�سيق للح�صول على قبول يف التخ�ص�ص اجلديد من �إحدى اجلامعات الكندية وال ي�ضمن امللحق الثقايف التعوي�ض
عن تكاليف ال�سفر لإجراء املقابالت ال�شخ�صية لهذا الغر�ض لأن �شرط املوافقة على تغيري التخ�ص�ص �سيكون الحق ًا ولي�س
�سابق ًا يف حالة عدم املوافقة من جهة الإبتعاث.
• بالن�سبة للأطباء املبتعثني تتم تعبئة منوذج ِ( )Aمن قبل مدير الربنامج يو�ضح فيه �سري املبتعث الدرا�سي والتاريخ املتوقع
للتخرج �أو �إنهاء فرتة التدريب .النموذج �أي�ض ًا تتم تعبئته من قبل املبتعث مو�ضح ًا �أ�سباب تغيري التخ�ص�ص� .أما بالن�سبة
للمبتعثني من غري الأطباء فيقوم املبتعث بكتابة خطاب موجه �إىل امللحق الثقايف ال�سعودي مو�ضح ًا �أ�سباب الإنتقال وتغيري
التخ�ص�ص مع �ضرورة تزويدنا ب�صورة من القبول الذي ح�صل عليه من اجلامعة ،يلي ذلك تقدمي طلب عرب بوابة املبتعثني.
• تقوم امللحقية بعد �إكمال االجراءات الالزمة مبخاطبة جهة االبتعاث للح�صول على املوافقة الالزمة لتغيري التخ�ص�ص.
• يقوم املبتعث بتغيري تخ�ص�صه بعد ح�صوله على املوافقة اخلطية بذلك.
مالحظة :تغيري التخ�ص�ص دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة يرتتب عليه �إيقاف م�ستحقات املبتعث وعدم دفع الر�سوم
الدرا�سية للجامعة وو�ضع ملفه قيد الإيقاف امل�ؤقت حتى و�صول املوافقة من جهة ابتعاثه �أو �إنهاء بعثته.

�إجراءات موا�صلة درا�سة التخ�ص�ص الدقيق لـ (الأطباء)
التخ�ص�ص الدقيق يبد�أ عادة خالل ال�سنة الأخرية من �سنوات التخ�ص�ص العام .ف�إذا رغب املبتعث يف موا�صلة درا�سته
للتخ�ص�ص الدقيق يف نف�س اجلامعة التي يدر�س فيها �أو الإنتقال �إىل جامعة �أُخرى لهذا الغر�ض يقوم مبا يلي:
• خماطبة امللحق الثقايف خطي ًا عن رغبته يف موا�صلة درا�سته للتخ�ص�ص الدقيق حمدد ًا �إ�سم التخ�ص�ص باللغة العربية
والإجنليزية وذلك لتمكني امللحقية من التن�سيق مع اجلامعات الكندية للح�صول على قبول يف التخ�ص�ص املطلوب ،وال ي�ضمن
امللحق دفع تكاليف ال�سفر لإجراء املقابالت ال�شخ�صية ما مل ين�ص قرار الإبتعاث على املوافقة للمبتعث مبوا�صلة درا�سته
للتخ�ص�ص الدقيق.
• �إر�سال ملخ�ص �سرية ذاتية حديثة وخطابات تزكية من امل�شرفني على برنامج درا�سة املبتعث (ثالثة خطابات على الأقل).
• حتديد �أ�سماء بع�ض اجلامعات التي يرغب املبتعث الإلتحاق بها للتخ�ص�ص الدقيق.
• بعد اكتمال امل�ستندات املطلوبة تقوم امللحقية مبرا�سلة اجلامعات ومتابعتها للتن�سيق يف احل�صول على مقابالت �شخ�صية.
بعد احل�صول على قبول للتخ�ص�ص الدقيق تقوم امللحقية مبخاطبة جهة الإبتعاث للح�صول على املوافقة الالزمة ملوا�صلة الدرا�سة
للتخ�ص�ص الدقيق �إذا مل ين�ص قرار الإبتعاث على ذلك �أو طلب متديد فرتة الإبتعاث �إذا مل تكن املدة كافية لإنهاء الربنامج �أو
الإنتقال �إىل جامعة �أخرى يف حالة ح�صوله على قبول للتخ�ص�ص الدقيق من جامعة غري جامعته التي يدر�س فيها .ويف�ضل �أن
يتم ذلك قبل �ستة �أ�شهر من بدء برنامج التخ�ص�ص الدقيق .ويف هذه احلالة يجب تزويد امللحقية بامل�ستندات التالية:
• طلب خطي ب�إ�سم امللحق الثقايف للموافقة ويتم الرفع �إىل جهة الإبتعاث للح�صول على املوافقة الالزمة ملوا�صلة الدرا�سة
للتخ�ص�ص الدقيق (�إذا مل ين�ص قرار الإبتعاث على موا�صلة الدرا�سة للتخ�ص�ص الدقيق) حمدد ًا فيه �إ�سم التخ�ص�ص باللغة
العربية والإجنليزية وتاريخ بداية ومدة الربنامج و�إ�سم اجلامعة� .أو طلب متديد فرتة الإبتعاث �إذا مل تكن الفرتة املحددة بالقرار
كافية لإنهاء فرتة الربنامج مت�ضمن ًا طلب الإنتقال �إذا ح�صل على قبول من جامعة �أخرى.
• �إرفاق خطاب القبول للتخ�ص�ص الدقيق مو�ضح ًا فيه بداية ومدة الربنامج.
• تتم تعبئة منوذج ( )Aمن قبل مدير الربنامج الذي يعك�س �سري املبتعث الدرا�سي والتاريخ املتوقع للتخرج ،وكذلك تعبئته
من قبل املبتعث مو�ضح ًا فيه تاريخ نهاية برناجمه الأ�سا�سي و�إ�سم التخ�ص�ص الدقيق الذي يرغبه ومدة الربنامج.
• عند اكتمال جميع امل�ستندات املتعلقة بطلب درا�سة التخ�ص�ص الدقيق يجب على املبتعث تعبئة طلب عن طريق بوابة
املبتعثني ،ذلك �إذا كان طلبه لنف�س التخ�ص�ص الدقيق فعليه تقدمي طلب ترقية بعثة� ،أما اذا كان طلبة لتخ�ص�ص دقيق �آخر
فعلية تقدمي طلب متديد بعثة.
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�إجراءات ترقية البعثة
• خماطبة امللحق الثقايف خطي ًا بطلب التن�سيق يف احل�صول على قبول حمدد ًا �إ�سم التخ�ص�ص باللغة العربية والإجنليزية
واقرتاح اجلامعات التي يرغب الإلتحاق بها.
• �إرفاق القبول الذي ح�صل عليه مع طلب خطي يو�ضح فيه رغبته يف موا�صلة درا�سته للح�صول على الدرجة العليا
حمدد ًا �إ�سم التخ�ص�ص باللغة العربية والإجنليزية.
• بعد اكتمال املتلطلبات تقوم امللحقية مبخاطبة جهة ابتعاثه للح�صول على املوافقة الالزمة ملوا�صلة درا�سته للدرجة
كاف (�ستة �أ�شهر على �أقل تقدير).
املرغوبة ،ويجب �أن يتم ذلك قبل انتهاء فرتة االبتعاث بوقت ٍ

�إجراءات متديد فرتة االبتعاث
�أعطت الئحة الإبتعاث ال�صالحية للملحق الثقايف يف متديد فرتة الإبتعاث ملدة حمدودة ال ي�ستطيع جتاوزها �إذا اقتنع ب�أحقية
املبتعث لهذا التمديد ،ونظمت ذلك ب�أن يكون التمديد لظروف �إكمال فرتة التدريب �أو تقدمي امتحان الزمالة الكندية �أو تعديل فارق
املدة بني التاريخ الهجري وامليالدي �أو لإنهاء ر�سالة املاج�ستري �أو الدكتوراه للدرا�سات غري الطبية ونحوه ،ويجب تزويد امللحقية
كاف قبل نهاية الإبتعاث حتي اليت�ضرر �سري املبتعث الدرا�سي ويوقف ال�صرف عليه.
الثقافية بامل�ستندات التالية يف وقت ٍ
بالن�سبة للمبتعثني الأطباء:
• طلب خطي ب�إ�سم امللحق الثقايف للموافقة على متديد الإبتعاث مع حتديد املدة املطلوبة و�شرح �أ�سباب التمديد
• تتم تعبئة منوذج ( )Aمن قبل مدير الربنامج يو�ضح فيه �سري املبتعث الدرا�سي والتاريخ املتوقع للتخرج ،كذلك تعبئته من
قبل املبتعث مو�ضح ًا �أ�سباب متديد فرتة الإبتعاث.
• خطاب من امل�شرف ي�ؤيد طلبه.
بالن�سبة للمبتعثني غري الأطباء:
• �صورة كاملة من ال�سجل الأكادميي.
• التقدم من خالل بوابة الطلبة املبتعثني
�إذا كانت مدة التمديد املطلوبة تتجاوز �صالحية امللحق الثقايف فال بد من خماطبة جهة الإبتعاث وجلنة تدريب وابتعاث موظفي
اخلدمة املدنية مبدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر قبل نهاية البعثة .وبعد اكتمال املتطلبات ال�سابق ذكرها تقوم امللحقية الثقافية ب�إر�سال
الطلب �إىل جهة االبتعاث التخاذ الالزم ب�ش�أن متديد فرتة الإبتعاث مرفق ًا به �آخر تقرير درا�سي بالن�سبة للأطباء �أو ال�سجل
الأكادميي بالن�سبة للتخ�ص�صات غري الطبية.

ح�ضور امل�ؤمترات والدورات
�أتاحت �أنظمة الإبتعاث الفر�صة للمبتعث ح�ضور م�ؤمتر �أو دورة علمية ق�صرية داخل �أو خارج بلد البعثة لكل مرحلة من مراحل
درا�سته (ماج�ستري  /دكتوراه) (زمالة كندية /تخ�ص�ص دقيق) كلٍ على حدة خالل فرتة ابتعاثه �شريطة �أن يكون للم�ؤمتر �أو
الدورة عالقة وطيدة بتخ�ص�صه وذلك وفق الإجراءات املو�ضحة يف موقع امللحقية الإلكرتوين.
للموافقة على ح�ضور الدورة:
• ار�سال طلب عرب بوابة املبتعثني مرفق معه خطاب من مدير الربنامج يت�ضمن ت�أييده للطلب ،مع ذكر كافة التفا�صيل
عن الدورة.
• خطاب من اجلهة التي يريد �أن يتم فيها الدورة مع خطاب املوافقة على ح�ضورة.

امل�ؤمترات العلمية

يحق للمبتعث يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه (�أو الزمالة  /التخ�ص�ص) ح�ضور م�ؤمتر علمي واحد يف الدرجة العلمية
الواحدة على ح�ساب امللحقية �سواء كان هذا امل�ؤمتر داخل �أو خارج �أمريكا وكندا.
ح�ضور امل�ؤمترات العلمية داخل الواليات املتحدة وكندا
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ال�ضوابط:
• �أن يكون مو�ضوع امل�ؤمتر ذا عالقة مبا�شرة بتخ�ص�ص املبتعث.
• �أن تتم موافقة وزارة التعليم العايل م�سبق ًا على ح�ضور امل�ؤمتر.

ح�ضور امل�ؤمترات العلمية خارج الواليات املتحدة وكندا
ال�ضوابط:
• �أن يكون م�شارك ًا ببحث.
• �أن يكون مو�ضوع امل�ؤمتر ذا عالقة مبا�شرة بتخ�ص�صه.
• احل�صول على موافقة وزارة التعليم العايل.

الرحالت العلمية

الرحلة العلمية الداخلية (داخل �أمريكا وكندا)
يحق لطالب الدرا�سات العليا لغري التخ�ص�صات الطبية القيام برحلة علمية جلمع املعلومات اخلا�صة ببحثه داخل كندا �أو �أمريكا،
ملرة واحدة خالل ال�سنة الأخرية من مدة ابتعاثه للماج�ستري وخالل ال�سنتني الأخريتني من مدة ابتعاثه للدكتوراه ،على �أن يلتزم
بال�ضوابط التالية:
�أ .موافقة امللحقية امل�سبقة.
ب .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 وعالقاتها ببحثه.
• تقدمي ن�سخة من مقرتح بحث الر�سالة.

الرحلة العلمية �إىل اململكة

يحق ملبتعث الدرا�سات العليا القيام برحلة علمية للمملكة جلمع املعلومات والبيانات الالزمة لبحثه �شريطة موافقة جهة ابتعاثه
امل�سبقة ،ويقوم املبتعث بجمع املعلومات خالل فرتة وجوده يف اململكة حتت �إ�شراف جهة ابتعاثه.
ويتعني على املبتعث للح�صول على موافقة جهة ابتعاثه للقيام برحلة علمية �إىل اململكة 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�ضح ًا فيه طبيعة البحث واملعلومات املراد جمعها
واملدة الالزمة لإمتامها
• ن�سخة من مقرتح بحث الر�سالة.

الرحلة العلمية خارج �أمريكا �أو كندا لغري اململكة

• يتطلب من مبتعث الدرا�سات العليا للقيام برحلة علمية خارج �أمريكا وكندا ولغري اململكة ،املوافقة امل�سبقة من جهة
�إبتعاثه وتقدمي الوثائق الآتية:
• خطاب من املبتعث يطلب فيه ال�سماح له بالقيام بالرحلة.
• خطاب من املر�شد الدرا�سي باجلامعة يحدد طبيعة البحث واملعلومات املراد جمعها.
• ن�سخة من مقرتح البحث.
• بعد احل�صول على موافقة جهة االبتعاث على الرحلة العلمية يعامل املبتعث الذي �سافر يف رحلة علمية خارج مقر البعثة
كالذي �سافر داخل مقر البعثة وي�صرف له راتب �شهر �إذا كانت مرحلته للماج�ستري �أو �شهرين ملن كانت مرحلته للدكتوراه
وت�صرف هذه املكاف�أة ملرة واحدة بالإ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر.
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�إمتحانات الزمالة الكندية
جتيز �أنظمة االبتعاث للدرا�سات العليا يف التخ�ص�صات الطبية �أداء �إمتحانات الزمالة التي تعقد خارج مدينة الدرا�سة �أو
التدريب على ح�ساب البعثة.
ويطلب لذلك خطاب الكلية امللكية الكندية للأطباء واجلراحني حمدد فيه مكان وزمان الإمتحان يلي ذلك خطاب �آخر من الكلية
امللكية يو�ضح �إجتياز الإمتحان بنجاح.

متطلبات التخرج
تنتهي بعثة املبتعث بعد تخرجه ر�سمي ًا وفق خطاب ر�سمي �صادر من اجلامعة (مكتب الت�سجيل) �أو امل�شرف الدرا�سي �أو مدير
الربنامج بالن�سبة للأطباء ،وتوقف كافة م�ستحقاته وال�صرف عليه �إعتبار ًا من تاريخ تخرجه حتى لو مل تنته مدة ابتعاثه املحددة
يف قرار ابتعاثه.
لإنهاء �إجراءات التخرج وال�سفر �إىل اململكة يجب �إتباع الآتي:
بالن�سبة للتخ�ص�صات الطبية:
• التقدم عرب بوابة املبتعثني مطالب ًا ب�إ�ستحقاقاته حمدد ًا تاريخ التخرج.
• خطاب من مدير الربنامج مو�ضح فيه تاريخ انتهاء فرتة التدريب ،والتخ�ص�ص.
• �إرفاق منوذج �إقرار متخرج املوجود على موقع امللحقية مو�ضح فيه �أنه قام بالوفاء بكافة امل�ستحقات املتوجبة عليه
جلميع امل�ؤ�س�سات الكندية كما يت�ضمن عنوانه يف اململكة.
• تعبئة منوذج حتديث عنوان املوجود على موقع امللحقية.
• �أ�صل و� 5صور من �شهادة الزمالة و�شهادة التخ�ص�ص الدقيق للت�صديق عليها و�إعادتها للمبتعث.
• �أ�صل و�صور من �شهادات الأبناء واملرافقني لت�صديقها و�إعادتها للمبتعث.
• �صورة �شم�سية حديثة.
• يف حالة وجود ر�سالة علمية تزويد امللحقية بـ  4ن�سخ ورقية و  4ن�سخ على  CDمكتوب عليها كامل البيانات.

• �أن يكون تخ�ص�ص الزوجة مالئم ًا لطبيعة املر�أة ال�سعودية وموافق ًا لتعاليم دينها.
• �أن يعي�شا مع ًا يف مدينة واحدة.
لإحلاق الزوجة �أو املرافق بالبعثة يلزم تزويد امللحقية بالوثائق املو�ضحة يف موقع امللحقية الإلكرتوين.
مالحظة� :إحلاق زوجة املبتعث (�أو زوج �أو مرافق املبتعثة املحرم) بع�ضوية البعثة ال ينطبق على من كان ابتعاثهم حتت الئحة
التدريب حيث ن�ص خطاب وزير اخلدمة املدنية ورئي�س جلنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية على عدم ال�سماح ب�ضم
زوجات املوظفني املبتعثني للتدريب لع�ضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج وينطبق ذلك �أي�ض ًا على زوجة املبتعث الع�سكري للتدريب

�إحلاق �أ�سرة املبتعث واملواليد كمرافقني
عند رغبة املبتعث �إحلاق زوجته �أو احد �أفراد �أ�سرته بعد بداية بعثته ،عليه تزويد امللحقية ب�صورة كاملة من جواز �سفر الزوجة
والأبناء لل�صفحات من  7-1وكذلك �صورة من تا�شرية الإقامة يف كندا وختم الدخول �إىل الأرا�ضي الكندية م�شفوعة بخطاب
موجه �إىل امللحق الثقايف يو�ضح رغبته هذه.
ً
يف حالة قدوم مولود جديد للمبتعث عليه �أوال �إ�ضافته �إىل جواز �سفر �أحد الوالدين �أو احل�صول له على جواز م�ستقل لدى
القن�صلية ال�سعودية يف كندا ،ومن ثم تزويد امللحقية الثقافية ب�صورة من جواز املولود �أو اجلواز امل�ضاف اليه ،وكذلك �صورة من
ترجمة �شهادة ميالده ال�صادرة من القن�صلية م�شفوعة بخطاب موجه �إىل امللحق الثقايف حمدد ًا فيه املطلوب.

بالن�سبة للتخ�ص�صات غري الطبية:
• خماطبة امللحق الثقايف خطي ًا مطالب ًا ب�إ�ستحقاقاته حمدد ًا يف خطابه تاريخ التخرج.
• خطاب من امل�شرف الدرا�سي �أو مكتب الت�سجيل يو�ضح فيه �إنهاء جميع متطلبات التخرج حمدد ًا فيه تاريخ التخرج مع
�إرفاق ن�سخة من ك�شف الدرجات وال�شهادات التي حت�صل املبتعث عليها ،ون�سخة من الر�سالة العلمية
• ن�سخة �أ�صلية من ك�شف الدرجات (ال�سجل الأكادميي) و�أ�صل و�صورة �شهادة البكالوريو�س �أو املاج�ستري �أو الدكتوراه
للت�صديق عليها ثم �إعادتها.
• تزويد امللحقية الثقافية بخم�س ن�سخ جملدة من ر�سالة املاج�ستري �أو الدكتوراه.
• �إرفاق منوذج �إقرار متخرج مو�ضح ًا فيه �أنه قام بالوفاء بكافة امل�ستحقات املتوجبة علية جلميع امل�ؤ�س�سات الكندية كما
يت�ضمن عنوانه باململكة.
• �أ�صل و�صور من �شهادات الأبناء واملرافقني لت�صديقها و�إعادتها.
• �صورة �شم�سية حديثة.
•يف حالة املاج�ستري والدكتوراه تزويد امللحقية بـ  4ن�سخ ورقية و  4ن�سخ على  CDمكتوب عليها كامل البيانات.

�شروط �إحلاق زوجة املبتعث (�أو مرافق املبتعثة)
• ان تكون الزوجة (�أو املرافق) من اجلن�سية ال�سعودية والدرا�سة قائمة يف �أي مرحلة من مراحل التعليم العام �أو التعليم
اجلامعي �أو الدر�سات العليا.
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�ضوابط املتابعة
(�أو ًال) متابعة املبتعثني �أثناء مرحلة اللغة

• �إلزام املبتعث بتزويد امللحقية بخطاب يفيد بت�سجيله يف كل م�ستوى �أو ف�صل درا�سي على �أن يتم �إيقاف املكاف�أة
ال�شهرية يف حالة عدم �إر�سال اخلطاب خالل �أ�سبوعني من بدء الدرا�سة.
• �إلزام املبتعث بتزويد امللحقية بالتقارير الدرا�سية عنه والنتائج التي ح�صل عليها من معهد اللغة يف نهاية كل م�ستوى
�أو ف�صل درا�سي على �أن يتم �إيقاف املكاف�أة ال�شهرية يف حالة عدم �إر�سال اخلطاب خالل �شهر من انتهاء الدرا�سة.
• �إلزام طالب اللغة باجللو�س الختبارات اللغة املعيارية (مثل � TOEFLأو  )IELTSمرة واحدة كل �ستة �أ�شهر وتزويد
امللحقية بنتيجة االختبار على �أن يتم �إيقاف املكاف�أة ال�شهرية يف حالة عدم �إر�سال النتيجة خالل �أ�سبوعني من تاريخ احل�صول
عليها ،مع العلم �أنه ين�صح بت�شجيع الطالب للجلو�س لهذا االختبارات مرة كل �شهرين بعد انق�ضاء ال�ستة �أ�شهر الأوىل من
درا�سة اللغة.
• توجيه �إنذار خطي ملن تقل ن�سبة ح�ضوره عن احلد املعقول مبا ال يقل عن  %80بدون عذر �أو ملن كان م�ستواه
الدرا�سي متدنٍ �أو مل يحقق �أي تقدم مقارنة مب�ستواه عند بداية درا�سة اللغة وم�ستواه على �ضوء التقارير الواردة وكذلك
نتيجة اختبار اللغة املعياري بعد م�ضي �ستة �أ�شهر.
• عدم متديد فرتة درا�سة اللغة بعد انتهاء ال�سنة الأوىل ملن تقل ن�سبة ح�ضوره عن احلد املعقول مبا ال يقل عن %80
بدون عذر �أو ملن كان م�ستواه الدرا�سي متدنٍ �أو مل يحقق �أي تقدم مقارنة مب�ستواه عند بداية درا�سة اللغة وم�ستواه على
�ضوء التقارير الواردة وكذلك نتائج اختبارات اللغة املعيارية امللزم باجللو�س لها كل �ستة �أ�شهر.
• الرفع جلهة االبتعاث عن من تدنى م�ستواه �أو مل يحقق �أي تقدم على الرغم من توجيه �إنذارين له للنظر يف �إنهاء بعثته.

(ثاني ًا) متابعة املبتعثني املنتظمني يف الدرا�سة الأكادميية

• الطالب الدار�سني وفق النظام الف�صلي:
• �إلزام الطالب بتزويد امللحقية ب�صورة من جدوله الدرا�سي �أو ب�إفادة من اجلامعة بقيام الطالب بالت�سجيل يف بداية
كل ف�صل درا�سي على �أن ال يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن احلد الأدنى املعتمد لربامج االنتظام الكلي مع �إيقاف املكاف�أة
ال�شهرية يف حالة عدم �إر�سال اخلطاب خالل �أ�سبوعني من بدء الدرا�سة �أو يف حالة قيام الطالب بحذف �أي مقررات دون تن�سيق
م�سبق مع امللحقية.
ً
• �إلزام الطالب بتزويد امللحقية ب�سجل الدرجات مو�ضحا فيها نتائج الف�صل الدرا�سي مع �إيقاف املكاف�أة ال�شهرية يف
حالة عدم �إر�سال اخلطاب خالل �شهر من انتهاء الدرا�سة.
• توجيه �إنذار خطي ملن تقل ن�سبة ح�ضوره عن احلد املعقول مبا ال يقل عن  %80بدون عذر �أو ملن كان م�ستواه
الدرا�سي متدنٍ (ويقا�س ذلك بالر�سوب �أو انخفا�ض معدل تراكمي).
• الرفع جلهة االبتعاث عن من مل يحقق �أي تقدم على الرغم من توجيه �إنذارين له للنظر يف �إنهاء بعثته.

الطالب الدار�سون وفق النظام ال�سنوي:

• �إلزام الطالب بتزويد امللحقية ب�صورة من جدوله الدرا�سي �أو ب�إفادة من اجلامعة بقيام الطالب بالت�سجيل يف بداية كل
�سنة على �أن ال يقل عدد الوحدات الدرا�سية عن احلد الأدنى املعتمد لربامج االنتظام الكلي مع �إيقاف املكاف�أة ال�شهرية يف
حالة عدم �إر�سال اخلطاب خالل �أ�سبوعني من بدء الدرا�سة.
• �إلزام الطالب بتزويد امللحقية ب�سجل الدرجات مو�ضح ًا فيه نتائج ال�سنة مع �إيقاف املكاف�أة ال�شهرية يف حالة عدم
�إر�سال اخلطاب خالل �شهر من انتهاء الدرا�سة مع مراعاة ربط �إ�صدار �ضمان مايل للمرحلة التي تليها باحل�صول على النتائج.
• �ضرورة متابعة امللحقية تواجد الطالب وانتظامه يف الدرا�سة كل �ستة �أ�شهر وفق التقارير الواردة من امل�ؤ�س�سات
التعليمية عنه �أو �أي �آلية تراها امللحقية كاالت�صال به مع توثيق ذلك.
• توجيه �إنذار خطي ملن تقل ن�سبة ح�ضوره عن احلد املعقول مبا ال يقل عن  %80بدون عذر �أو ملن كان م�ستواه
الدرا�سي متدنٍ (ويقا�س ذلك بالر�سوب �أو انخفا�ض معدل تراكمي).
• الرفع جلهة االبتعاث عن من مل يحقق �أي تقدم على الرغم من توجيه �إنذارين له للنظر يف �إنهاء بعثته.
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(ثالث ًا) احلد من مغادرة املبتعث ملقر الدرا�سة بدون موافقة امللحقية

�ضرورة ح�صول امللحقية على ما يفيد بقيام الطالب بالت�سجيل يف بداية كل م�ستوى �أو ف�صل �أو �سنة وكذلك ما يفيد با�ستكماله
الدرا�سة واحل�صول على النتائج والت�أكيد على الطالب بعدم مغادرة مقر البعثة دون احل�صول على موافقة امللحقية خطي ًا �أو عن
طريق بوابة الطلبة املبتعثني ولي�س �شفهي ًا ويف حالة ثبوت ذلك يتم �إيقاف ال�صرف وتوجيه �إنذار خطي للمبتعث مع الرفع جلهة
االبتعاث عن من تكرر منه ذلك للنظر يف �إنهاء بعثته.

(رابع ًا) احلد من مغادرة حمرم املبتعثة ملقر الدرا�سة بدون موافقة امللحقية

�ضرورة الت�أكيد على حمرم املبتعثة بالتواجد مع املبتعثة يف مقر البعثة وعدم املغادرة �إال بعد احل�صول على موافقة امللحقية
خطي ًا �أو عن طريق بوابة الطلبة املبتعثني ولي�س �شفهي ًا وميكن متابعة �أمر تواجد املحرم عن طريق �إثبات الت�سجيل و�سجل
الدرجات ملن �أحلق بالبعثة على �أن يتم متابعة من مل يتم �إحلاقه بالبعثة عن طريق االطالع على جواز ال�سفر �أو االت�صال الدوري به
ويتم توجيه �إنذار خطي للمبتعثة يف حالة مغادرة املحرم بدون �إذن مع الرفع عن من تكرر منه ذلك للنظر يف �إنهاء البعثة.

�ضوابط تغيري اجلامعة /الكلية /معهد اللغة
(�أو ًال) تغيري اجلامعة /الكلية

ي�شرتط للموافقة على طلب تغيري اجلامعة /الكلية ،ملبتعثي وزارة التعليم العايل ،ما يلي:
• ح�صول املبتعث على قبول من جامعة مو�صى بها ،تخ�ص�ص ًا ودرجة علمية ح�سب القوائم املعتمدة لدى وزارة التعليم
العايل ،ويف ذات التخ�ص�ص املن�صو�ص عليه يف قرار االبتعاث �أو قرار املوافقة على تغيري التخ�ص�ص.
• �أال ي�ؤدي تغيري اجلامعة /الكلية �إىل املطالبة بزيادة مدة درا�سة اللغة لأكرث من (� )18شهر ًا.
• �أال ي�ؤدي تغيري اجلامعة /الكلية ،وملن �أنهى مرحلة اللغة وبد�أ بالدرا�سة الأكادميية� ،إىل املطالبة بزيادة مدة االبتعاث
لأكرث من ف�صل درا�سي واحد كحد �أق�صى ومبا ال يزيد عن �ستة �أ�شهر.
• �أال ي�ؤدي تغيري اجلامعة /الكلية �إىل التفريق يف مقر الإقامة بني املحرم �أو املرافقة امل�ضمومني للبعثة واملبتعث الرئي�س.
• �أن تقتنع امللحقية �أن تغيري اجلامعة /الكلية �سيحقق الفائدة للمبتعث.

(ثاني ًا) تغيري معهد اللغة

ي�شرتط للموافقة على طلب تغيري معهد اللغة ،ملبتعثي وزارة التعليم العايل ،حتقق املعايري الآتية:
• مينع تغيري املعهد �إذا كان املبتعث منتظم ًا يف درا�سة اللغة يف اجلامعة املن�صو�ص عليها يف قرار االبتعاث� ،أو يف معهد
اللغة الذي تعتمده تلك اجلامعة �إن مل يكن لديها معهد لغة .وي�ستثنى من ذلك من ح�صل على قبول من جامعة �أخرى� ،شريطة
�أن ينتظم يف درا�سة اللغة يف اجلامعة املنتقل �إليها و�أن تنطبق عليه كافة �شروط املوافقة على تغيري اجلامعة /الكلية املن�صو�ص
عليها �أعاله.
ويف احلاالت التي يكون فيها املبتعث منتظم ًا لدرا�سة اللغة يف معاهد �أخرى (�أي احلاالت التي ال ينطبق عليها التو�صيف
ال�سابق �أعاله ،فيجب:
• �أال ي�ؤدي تغيري معهد اللغة �إىل املطالبة بزيادة مدة درا�سة اللغة لأكرث من (� )18شهر ًا.
• �أال يزيد عدد مرات تغيري املعهد اللغة عن مرتني طيلة فرتة درا�سة اللغة ،وي�ستثنى من ذلك االنتقال �أثناء فرتات
الإجازات الر�سمية للمعهد الأ�صل� ،شريطة �أن يكون ذلك داخل املدينة مقر املعهد.
• �أال ي�ؤدي تغيري معهد اللغة �إىل التفريق يف مقر الإقامة بني املحرم �أو املرافقة امل�ضمومني للبعثة واملبتعث الرئي�س.
• �أن تقتنع امللحقية �أن تغيري معهد اللغة �سيحقق الفائدة للمبتعث ،بحيث:
ً
• �أن ذلك �سيعزز فر�ص ح�صوله على قبول من جامعة مو�صى بها ،تخ�ص�صا ودرجة علمية ح�سب القوائم املعتمدة لدى
وزارة التعليم العايل ،ويف ذات التخ�ص�ص املن�صو�ص عليه يف قرار االبتعاث �أو قرار املوافقة على تغيري التخ�ص�ص،
• �أو �أن ذلك �سيعزز فر�ص حتقيقه ل�شروط قبول حا�صل عليه م�سبق ًا،
• �أو �أن ذلك �أي�ض ًا �سيهيئ له البيئة الأمثل لرفع م�ستوى الكفاية اللغوية.
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�ضوابط تغيري التخ�ص�ص
ي�شرتط للتقدم بطلب تغيري التخ�ص�ص ،ملبتعثي وزارة التعليم العايل ،ما يلي:
• ح�صول املبتعث على قبول يف التخ�ص�ص املراد التغيري �إليه من جامعة مو�صى بها ،تخ�ص�ص ًا ودرجة علمية ح�سب
القوائم املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل.
مع العلم �أن امللحقية مفو�ضة باملوافقة على طلب تغيري التخ�ص�ص ،ملبتعثي وزارة التعليم العايل� ،شريطة:
• �أن يكون تغيري التخ�ص�ص مما هو �أدنى �إىل ما هو �أرقى داخل نطاق التخ�ص�ص العام.
• �أال ي�ؤدي تغيري التخ�ص�ص �إىل املطالبة بزيادة مدة االبتعاث لأكرث من ف�صل درا�سي واحد كحد �أق�صى ومبا ال يزيد
عن �ستة �أ�شهر.

مكاتب مدينة لندن التجارية

�ضوابط ت�أجيل البعثة
ي�شرتط للتقدم بطلب ت�أجيل البعثة (والذي �سيرتتب عليه �إيقاف ال�صرف املايل عن املبتعث مبا فيه الر�سوم الدرا�سية وتعديل
تاريخ نهاية البعثة مبقدار فرتة الت�أجيل) ،ملبتعثي وزارة التعليم العايل ،ما يلي:
• �أن يكون الت�أجيل لأ�سباب جوهرية تقت�ضيها ظروف املبتعث التعليمية �أو ال�صحية �أو االجتماعية.
مع العلم �أن امللحقية مفو�ضة باملوافقة على طلب ت�أجيل البعثة ،ملبتعثي وزارة التعليم العايل� ،شريطة:
• �أال يكون الت�أجيل خالل مرحلة اللغة.
• �أن يكون الت�أجيل بعلم اجلامعة /الكلية ومبوافقتها على الدرا�سة بعد انتهاء فرتة الت�أجيل.
• �أال يتعار�ض الت�أجيل مع �أنظمة الإقامة يف مقر البعثة.
• �أن يكون الت�أجيل ملدة ف�صل درا�سي واحد كحد �أق�صى ومبا ال يزيد عن �ستة �أ�شهر خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.
• �أال يكون ال�صرف موقوف ًا على املبتعث عند طلب الت�أجيل ،وي�ستثنى من ذلك من �أوقف عليه ال�صرف ب�سبب انق�ضاء
فرتة اللغة قبل البدء بالربنامج الأكادميي.

�ضوابط ا�ستمرار ال�صرف على مبتعثي وزارة التعليم العايل بعد انق�ضاء املدة الق�صوى لدرا�سة اللغة
وقبل البدء الكامل بالربنامج الأكادميي
ال جتيز اللوائح التمديد لدرا�سة اللغة بعد انق�ضاء املدة الق�صوى املحددة لذلك (� 18شهر ًا) .وميكن للمبتعث التقدم بطلب ت�أجيل
البعثة ملدة ف�صل درا�سي واحد ،مع اال�ستمرار مبعهد اللغة للدرا�سة على ح�سابه اخلا�ص ملدة ال تزيد عن ف�صل درا�سي واحد
كفر�صة لاللتحاق بالربنامج الأكادميي باجلامعة للف�صل الذي يليه ،و�إذا مل يتمكن من ذلك توقف البعثة.
وي�شرتط ال�ستمرار ال�صرف ،على مبتعثي وزارة التعليم العايل ،بعد انق�ضاء املدة الق�صوى لدرا�سة اللغة وقبل البدء الكامل
بالربنامج الأكادميي ما يلي:
• املبتعثون للدرا�سات العليا
درا�سة مقررات �أكادميية ذات �صلة بتخ�ص�ص املبتعث والتي قد ت�ساعد يف احل�صول على قبول نهائي ،وملدة ال تزيد عن �ستة
�أ�شهر� ،شريطة �أن يكون املبتعث قد ح�صل على درجة  500يف الـ (� )TOEFLأو ما يعادلها يف االختبارات املعيارية الأخرى
و�أن يكون �أداءه الدرا�سي وال�سلوكي جيد ًا.
• املبتعثون ملرحلة البكالوريو�س
درا�سة مقررات �أكادميية حتت�سب �ضمن متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص املبتعث� ،شريطة �أن يكون
�أدا�ؤه الدرا�سي وال�سلوكي جيد ًا.
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ال�ش ـ�ؤون املالية

حتديد تاريخ بداية ال�صرف

املخ�ص�صات املالية للمبتعث
املخ�ص�ص املايل هو عبارة عن مبلغ مايل حمدد بالريال ي�صرف على فرتات خمتلفة (�شهرية – �سنوية – وملرة واحدة خالل
املرحلة الدرا�سية) وي�صرف بالعملة املحلية للبلد مقر البعثة وفق ال�سعر املحدد ،وقد ن�صت املادة (اخلام�سة ع�شرة) من الئحة
ابتعاث املوظفني على �أنه ي�صرف للموظف املبتعث ن�صف مرتبه من اجلهة التي يعمل فيها.
ويعامل من حيث املخ�ص�صات واملزايا املالية معاملة الطالب املبتعث من قبل وزارة التعليم العايل ،وفيما يلي ملخ�ص
للمخ�ص�صات املالية التي ت�صرف طوال مدة البعثة املحددة.

جدول خم�ص�صات املبتعثني ال�شهرية
ال�سعر
املثبت

خم�ص�صات املبتعثني ال�شهرية بالريال وما يقابلها بالدوالر الكندي
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الريال

الدوالر

احلالة

مكاف�أة

مالب�س

كتب

عالج

طباعة

مبتعث
مبتعث  +زوجة
مبتعث  +زوجة  +طفل
مبتعث  +زوجة  2 +طفل
مبتعث  +زوجة  3 +طفل
مبتعث  +زوجة  4 +طفل
مبتعث  +زوجة  5 +طفل
مبتعث  +زوجة  6 +طفل
مبتعث  +زوجة  7 +طفل
مبتعث  +زوجة  8 +طفل
مبتعث  +طفل
مبتعث  2 +طفل
مبتعث  3 +طفل
مبتعث  4 +طفل
زوجة موفد  -مرحلة جامعية
اعانة مرافق  -زوجة  /حمرم
اعانة طفل بحد �أعلى طفلني
اعانة الطفل الثالث �أو الرابع

5606.25

416.66

177.08

416.66

312.50

8856.25

416.66

177.08

833.33

4122.88 10595.82 312.50

9668.75

416.66

177.08

4520.09 11616.65 312.50 1041.66

10481.25

416.66

177.08

4917.31 12637.49 312.50 1250.00

11314.58

416.66

177.08

5322.62 13679.15 312.50 1458.33

12147.91

416.66

177.08

5727.94 14720.81 312.50 1666.66

12147.91

416.66

177.08

5809.00 14929.15 312.50 1875.00

12147.91

416.66

177.08

5890.07 15137.48 312.50 2083.33

12147.91

416.66

177.08

5971.13 15345.81 312.50 2291.66

12147.91

416.66

177.08

6052.19 15554.15 312.50 2500.00

6418.75

416.66

177.08

625.00

312.50

3093.38 7949.99

7231.25

416.66

177.08

833.33

312.50

3490.59 8970.82

8064.58

416.66

177.08

3895.90 10012.48 312.50 1041.66

8897.91

416.66

177.08

4301.22 11054.15 312.50 1250.00

5606.25

416.66

177.08

0.00

312.50

2534.04 6512.49

3250.00

0.00

0.00

416.66

0.00

1426.71 3666.66

812.50

0.00

0.00

208.33

0.00

1020.83

397.21

833.33

0.00

0.00

208.33

0.00

1041.66

405.31

2696.16 6929.15

يبد�أ ال�صرف على املبتعث من تاريخ و�صوله �إىل مقر الدرا�سة ،على �أال ي�سبق املوعد املحدد لبدء الدرا�سة ب�أكرث من �شهر بعد
توفر ال�شروط الأخرى مثل �صدور القرار وحتمل البند املايل املخت�ص بالوزارة ،بحيث يرد ما يفيد باملوافقة على بدء ال�صرف على
املوظف املبتعث.
�إذا �صدرت املوافقة على �إحلاق املبتعث بالبعثة �أثناء وجوده يف مقر البعثة فتكون بداية ال�صرف من تاريخ �صدور املوافقة ما مل
يحدد تاريخ معني لبدء ال�صرف يف قرار الإبتعاث.
�إذا كان املوظف مبتعث ًا للتدريب ف�إن مدة البعثة حت�سب من تاريخ توجهه �إىل مقر التدريب على �أال �سيبق املوعد املحدد لبدء فرتة
التدريب املن�صو�ص عليها يف قرار �إبتعاثه� ،أما �صرف املخ�ص�صات املالية يف مقر البعثة فيبد�أ بعد الثالثني يوم ًا الأوىل من تاريخ
بداية البعثة.

تعليمات هامة ب�ش�أن ال�صرف املايل و�إيقافه
• يلزم �صرف كامل املخ�ص�صات يف مقر البعثة وال يجوز التوكيل على �صرفها عدا الطالب املعاق فيجوز التوكيل على
�إ�ستالم بع�ض خم�ص�صاته يف اململكة مبوجب وكالة �شرعية لويل �أمره جتدد �سنوي ًا ويحدد املبلغ املطلوب �صرفه لويل �أمره
على �أن ترفق ن�سخة منها ب�أمر ال�صرف.
• عند �إلتحاق املبتعث بالق�سم الداخلي ت�صرف تكاليف �إقامته ومعي�شته للجامعة �أو امل�ؤ�س�سة وي�صرف له  %15من
املخ�ص�ص ال�شهري.
• ت�صرف جميع امل�ستحقات بالعملة املحلية لدولة مقر البعثة مبوجب ال�سعر املبلغ للملحقية الثقافية من قبل الوزارة.
• املوظف املبتعث للتدريب ي�صرف له  %50من املخ�ص�ص ال�شهري �إذا مت ت�أمني ال�سكن فقط �أو الطعام فقط.
• بالن�سبة للبدالت ال�سنوية يتم الآن �صرفها �أق�ساط ًا مت�ساوية كل �شهر.
• عند بداية البعثة �أو نهايتها ي�صرف للمبتعث من املخ�ص�صات �أو البدالت بن�سبة ما ي�ستحقه من �أيام ال�شهر �أو ال�سنة،
ما عدا املوظف املبتعث للتدريب فيعامل وفق ما ن�صت عليه الئحة التدريب.
• ي�شرتط ل�صرف امل�ستحقات املالية �إقامة املبتعث يف مقر البعثة �إقامة دائمة ويتم �إيقافها �إذا غادر املبتعث مقر البعثة
دون موافقة املكتب الثقايف� ،أو �إذا ت�أخر عن العودة من الإجازة.
• يتم �إيقاف �صرف املخ�ص�صات املالية بعد �إنتهاء مدة البعثة �أو بالتخرج النهائي وح�صول املبتعث على ال�شهادة التي
ابتعث من �أجلها� ،أو خمالفة ما ورد يف قرار الإبتعاث من حيث تغيري التخ�ص�ص �أو تغيري اجلامعة.
• �ضوابط �صرف البدالت
بدالت الكتب واملالب�س والعالج ت�صرف بدون مطالبة املبتعث ب�أية م�ستندات وما عدا ذلك يلزم �أن يقدم املبتعث بع�ض امل�ستندات
الثبوتية وتوفر بع�ض ال�شروط اخلا�صة بطبيعة كل بدل وذلك على النحو التايل:

الر�سوم الدرا�سية

تقوم املحلقية بت�سديد قيمة الر�سوم الدرا�سية للم�ؤ�س�سة التعليمية عن املبتعث كل ف�صل درا�سي ،غري �أن املبتعث يتحمل الر�سوم
املرتتبة على ما يلي:
 .1حذف بع�ض املواد امل�سجلة بعد الفرتة املحددة للحذف.
 .2الت�أخر يف الت�سجيل.

بدل طباعة التقارير

ي�صرف للمبتعث بدل الطباعة بواقع  3750ريا ًال خالل العام الدرا�سي الواحد ملن يحمل ال�شهادة الثانوية وما فوق �سواء بد�أ يف
الدرا�سة اجلامعية �أو يف مرحلة الإعداد اللغوي.

بدل الدرو�س اخل�صو�صية

ي�صرف بدل الدرو�س اخل�صو�صية وفق املتحقق بحد �أعلى قدره  3250ريا ًال ويف حالة تعذر احل�صول على م�ستندات الدرو�س
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اخل�صو�صية ت�صرف �إعانة للطالـب (خم�ص�ص �شهر واحد)
وي�شرتط ل�صرف ر�سوم الدرو�س اخل�صو�صية ما يلي:
• �أال تكون احلاجة �إىل الدرو�س اخل�صو�صية ناجتة عن �إهمال �أو تق�صري من املبتعث.
• خطاب من امل�شرف الدرا�سي باجلامعة يو�ضح حاجة املبتعث لتلك الدرو�س.
• موافقة امللحقية على �إعطاء الدرو�س اخل�صو�صية.
ً
• تقدمي �إي�صال �إ�ستالم باملبلغ من املدر�س الذي قام ب�إعطاء الدرو�س مت�ضمنا مقدار املبلغ واملدة مع �إي�ضاح عنوان
املدر�س.

بدل املراجع والأدوات العلمية للدرا�سات العليا

ي�صرف بدل املراجع والأدوات العلمية للدار�سني يف املراحل العليا العلمية والنظرية (ماج�ستري – دكتوراه) بواقع ثالثة �آالف
و�سبعمائة وخم�سني ريا ًال خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة وي�شرتط �أن يقدم املبتعث ما يثبت حاجته للأدوات العلمية دون حتديد
�أو ذكر �أمثلة لهذه الأدوات من قبل الأ�ستاذ امل�شرف على درا�سته.

امل�ؤمترات العلمية

يحق للمبتعث يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه (�أو الزمالة  /التخ�ص�ص) ح�ضور م�ؤمتر علمي واحد يف الدرجة العلمية
الواحدة على ح�ساب امللحقية �سواء كان هذا امل�ؤمتر داخل �أو خارج �أمريكا وكندا.
ح�ضور امل�ؤمترات العلمية داخل الواليات املتحدة وكندا
املخ�ص�صات:
• تذكرة �سفر «ذهاب ًا و�إياب ًا» بالطائرة بدون عائلته ،ويعو�ض بن�صف قيمتها �إذا ا�ستخدم و�سيلة �أخرى على �أال تقل
امل�سافة بني مقر الدرا�سة ومقر امل�ؤمتر عن مائة كم (63مي ًال).
• مكاف�أة خم�ص�ص �شهر واحد (بدون بدالت) ملرحلة املاج�ستري وخم�ص�ص �شهرين (بدون بدالت) ملرحلة الدكتوراه.
ح�ضور امل�ؤمترات العلمية خارج كندا:
املخ�ص�صات:
يعامل املبتعث الذي �سافر خارج مقر البعثة كالذي �سافر داخل مقر البعثة وي�صرف له راتب �شهر بدون بدالت �إذا كانت
مرحلته للماج�ستري �أو �شهرين بدون بدالت ملن كانت مرحلته الدكتوراه وت�صرف هذه املكاف�أة ملرة واحدة بالإ�ضافة �إىل ر�سوم
ح�ضور امل�ؤمتر وتذاكر ال�سفر ،وعلى املبتعث الذي يرغب يف �صرف 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�صر باللغة العربية عن امل�ؤمتر.

الرحالت العلمية

املخ�ص�صات للقيام برحلة علمية داخلية:
بعد ح�صول املبتعث على املوافقة ي�صرف له:
• تذكرة �سفر بالطائرة ذهاب ًا و�إياب ًا (بدون عائلته) ملرة واحدة ،وميكن التعوي�ض عن ن�صف قيمتها �إذا انتقل بو�سيلته
اخلا�صة على �أال تقل امل�سافة بني مقر الدرا�سة ومقر امل�ؤمتر عن مائة كم (63مي ًال).
• مكاف�أة تعادل خم�ص�ص �شهر واحد (بدون البدالت) لدرجة املاج�ستري وخم�ص�ص �شهرين لدرجة الدكتوراه (بدون
البدالت) وي�شرتط لإمتام �صرف املكاف�أة �أن يتقدم املبتعث للملحقية بتقرير خمت�صر باللغة العربية عن الرحلة العلمية التي قام
بها وبخطاب من مر�شده الدرا�سي باجلامعة ي�ؤكد �إنهاءه لهذه املرحلة.
الرحلة العلمية للمملكة:
املخ�ص�صات للمبتعث للرحلة العلمية للمملكة:
ً
ً
• تذاكر �سفر �إىل اململكة بالدرجة ال�سياحية ذهابا و�إيابا له وملرافقيه مبقر البعثة ،وت�صرف هذه التذاكر فور املوافقة على
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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 �صرف هذا املخ�ص�ص بعد ا�ستالم امللحقية خطاب جهة االبتعاث الذي ي�ؤكد قيام املبتعث بالرحلة
العلمية واملدة التي ق�ضاها باململكة لإمتامها.
الرحلة العلمية خارج �أمريكا �أو كندا لغري اململكة:
بعد احل�صول على موافقة جهة االبتعاث على الرحلة العلمية يعامل املبتعث الذي �سافر يف رحلة علمية خارج مقر البعثة كالذي
�سافر داخل مقر البعثة وي�صرف له راتب �شهر �إذا كانت مرحلته للماج�ستري �أو �شهريني ملن كانت مرحلته للدكتوراه وت�صرف
هذه املكاف�أة ملرة واحدة بالإ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر.

�إمتحانات الزمالة الكندية
جتيز �أنظمة االبتعاث للدرا�سات العليا يف التخ�ص�صات الطبية �أداء �إمتحانات الزمالة التي تعقد خارج مدينة الدرا�سة �أو
التدريب على ح�ساب البعثة.
املخ�ص�صات:
• تذكرة �سفر بالطائرة ذهاب ًا و�إياب ًا (بدون عائلته) ،ويعو�ض بن�صف قيمتها �إذا ا�ستخدم و�سيلته اخلا�صة على �أال تقل
امل�سافة بني مقر الدرا�سة ومقر الإمتحان عن مائة كم (63مي ًال).
• مكاف�أة خم�ص�ص �شهر واحد بدون بدالت.

م�ستحقات التخرج
تنتهي بعثة املبتعث بعد تخرجه ر�سمي ًا وفق خطاب ر�سمي �صادر من اجلامعة (مكتب الت�سجيل) �أو امل�شرف الدرا�سي �أو مدير
الربنامج بالن�سبة لالطباء ،وتوقف كافة م�ستحقاته وال�صرف عليه �إعتبار ًا من تاريخ تخرجه حتى لو مل تنته مدة ابتعاثه املحددة
يف قرار ابتعاثه.
يف حالة اكتمال امل�ستندات املطلوبة ت�صرف امللحقية م�ستحقات التخرج للمبتعث وهي:
• بدل طباعة الر�سالة :خم�ص�ص �شهر ون�صف للمبتعث احلا�صل على درجة الدكتوراه وخم�ص�ص �شهر واحد للمبتعث
احلا�صل على درجة املاج�ستري.
• للمبتعثني من الوزارة:خم�ص�ص �شهر واحد للطالب املبتعث غري املوظف �سواء كان متزوج ًا �أو �أعزب ًا ،وي�شرتط ل�صرف
هذا البدل �أن يتخرج يف املدة املحددة لإبتعاثه.
• خم�ص�ص �شهر ون�صف لقاء نقل كتب وامتعة �شخ�صية للمتزوج الذي ترافقه عائلته ،وخم�ص�ص �شهر للأعزب.
• املبتعث املتدرب ي�صرف له خم�ص�ص �شهر واحد لقاء الكتب واالمتعة �سواء �أكان متزوج ًا �أم �أعزب ًا.
• املبتعث الع�سكري ت�صرف له م�ستحقاته ال�شهرية فقط حتى تخرجه �أو �إنهاء فرتة تدريبه.
• تذاكر �سفر باجتاه واحد له ولعائلته �إذا كانت ترافقه بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة للمبتعثني والدرجة امل�ستحقة للمبتعثني
للتدريب والع�سكريني على اخلطوط ال�سعودية من �أقرب مطار ملقر درا�سته �إىل اململكة.
• بدالت التخرج ال ت�صرف للمرافق (�أو املرافقة) امل�ضموم للبعثة �إال �إذا كان مبتعث ًا ا�ص ًال وح�صل على الدرجة املطلوبة.
• يعطى له خطاب ليقدمه �إىل اجلهات املخت�صة يف اململكة يفيد بتخرجه وح�صوله على الدرجة.
ن�صت �أنظمة الإبتعاث على عودة املوظف املبتعث �إىل اململكة خالل �شهر على الأكرث من تاريخ انتهاء درا�سته وقفل ملفه ،وعليه
�أن يبا�شر عمله خالل ع�شرة �أيام من و�صوله �إىل اململكة .علم ًا بان امللحقية الثقافية تقوم ب�إ�شعار جهة االبتعاث بتاريخ �إنهاء
درا�سة املبتعث وقفل ملفه وتاريخ �آخر ما �صرف له.
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بدل التنقالت العلمية

املبتعثون الع�سكريون للدرا�سات املدنية

ي�صرف للمبتعث الع�سكري للدرا�سات املدنية البدل الذي ي�صرف للمبتعث عن التنقالت العلمية خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة.

جدول خم�ص�صات املبتعثني الع�سكرين ال�شهرية

املكاف�آت الت�شجيعية

الع�سكريني

ريال باليوم

ريال 29 /يوم

رقيب ف�أقل
املالزم الأول
نقيب �أو رائد
املقدم ف�أعلى

ريال 30 /يوم دوالر 29 /يوم دوالر 30 /يوم

322.57

9354.53

9677.10

3639.89

3765.40

258.75

7503.75

7762.50

2919.74

3020.42

345.00

10005.00

10350.00

3892.99

4027.23

431.25

12506.25

12937.50

4866.24

5034.04

البدالت ال�سنوية

بدل املالب�س :ال ي�صرف لل�ضابط املبتعث بدل مالب�س �أما الأفراد (�ضباط ال�صف) املبتعثني في�صرف لهم بدل مالب�س مقداره
�ألف ومائتني وخم�سني ريا ًال كل �سنتني �أو �أي فرتة تقل عن ذلك.

م�صاريف العالج

تتوىل امللحقية الثقافية ت�سديد كافة فواتري عالج الع�سكريني املبتعثني وعالج �أ�سرهم املرافقني معهم يف مقر البعثة .وتدفع
تكاليف العمليات اجلراحية والوالدة .ولي�س هناك بدالت نقدية ت�صرف لهم .علم ًا ب�أنه يف حالة �إحلاق زوجة املبتعث الع�سكري
بالبعثة فت�ستمر معاملتها مبوجب الئحة ابتعاث الع�سكريني فيما يتعلق بالعالج.

م�صاريف الكتب لل�ضابط املبتعث

تتويل امللحقية الثقافية ت�سديد فواتري الكتب اخلا�صة بال�ضابط املبتعث للدرا�سة اجلامعية �أو الدرا�سات العليا ،.وي�شرتط لذلك
�إرفاق �إي�صال الدفع ومنوذج «بيان الكتب» موقع ًا مع �أ�صل فواتري و�إي�صاالت الكتب ،على �أن يذكر يف الفاتورة �إ�سم املبتعث،
و�إ�سم الكتاب ،واملكتبة والتاريخ ،و�صورة من غالف كل كتاب مو�ضح عليه �إ�سم امل�ؤلف و�إ�سم الكتاب و�سنة الطبع ورقم ««ISBN

بدل الكتب ل�ضابط ال�صف

ي�صرف مبلغ قدره �ألفان وخم�سائة ريال �سنوي ًا ل�ضابط ال�صف يف العام الدرا�سي الواحد �أو ملدة تقل عن ذلك وفق مدة البعثة
كبدل كتب.

م�صاريف الطباعة

يتم تعوي�ض املبتعث الع�سكري عن فواتري طباعة الر�سائل اجلامعية.

بدل نقل الأمتعة

ي�صرف للمبتعث الع�سكري (�ضابط – فرد) من قبل جهة �إبتعاثه وبعد �إنتهاء مدة البعثة ومبا�شرة العمل بدل نقل �أمتعة مقداره
خم�ص�ص �شهرين ب�شرط �أن تكون مدة البعثة تزيد عن �ستة �أ�شهر.

الرحالت العلمية

ي�صرف لل�ضابط املبتعث �إذا كانت مدة ابتعاثه تزيد عن �ستة �أ�شهر خم�ص�ص �أ�سا�سي ل�شهر واحد بالإ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر.
وذلك �إذا تطلبت طبيعة درا�سته الإنتقال من مقر الدرا�سة �إىل مكان �آخر بالزيارة امليدانية و�إذا كانت مدة البعثة تقل عن �ستة �أ�شهر
في�صرف له ن�صف خم�ص�ص �شهر �أ�سا�سي مع تذاكر ال�سفر �إذا مل ت�صرف من قبل جهة �أخرى.
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ي�صرف لل�ضابط املتفوق يف درا�سته اجلامعية مكاف�أة 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 3.5( .من  )4ف�أعلى �أو ما يعادلها للدرا�سات اجلامعية.
ب 3.75( .من  )4ف�أعلى �أو ما يعادلها للدر�سات العليا.

خم�ص�صات الأ�سرة املرافقة

ال ي�صرف لأ�سرة املبتعث الع�سكري بدالت نقدية �سوا ًء كان �ضابط ًا �أو فرد ًا ما عدا �إحلاق زوجته بالبعثة �إذا توفرت �شروط
الإحلاق لديها وكانت بعثة الزوج للدرا�سة �أما زوجة املبتعث الع�سكري للتدريب فال تلحق بالبعثة.

امل�ؤمترات والدورات

يعامل املبتعث الع�سكري للدرا�سات املدنية معاملة املبتعث من حيث امل�ستحقات املالية حل�ضور امل�ؤمترات

بدل �أدوات علمية

ي�صرف للمبتعث الع�سكري بدل �أدوات علمية كما ي�صرف للمبتعث للدرا�سات العيا مرة واحدة خالل الفرتة الدرا�سية مبقدار
 1459دوالر ًا كندي ًا.

�ضوابط تذاكر ال�سفر للإجازة ال�سنوية
• ن�صت �أنظمة الإبتعاث على �أن املبتعث و�أ�سرته �إذا كانت مرافقة له يف مقر البعثة ي�ستحقون تذكرة �سفر عن كل �سنة
درا�سية مرة واحدة وفق ًا لل�ضوابط التالية:
• �أن تكون قد م�ضت �سنة درا�سية على تاريخ و�صول املبتعث �إىل مقر البعثة لأول مرة �أو من تاريخ عودته من �إجازته
ال�سنوية ال�سابقة.
• �أال تكون املدة املتبقية من مدة البعثة تقل عن �ستة �أ�شهر.
• ي�شرتط �أال تقل مدة الإجازة يف اململكة عن ع�شرين يوم ًا ،وال تزيد عن ثالثة �أ�شهر.
• ا�ستحقاق تذاكر �أ�سرة املبتعث املرافقة للتذاكر مرهون با�ستحقاق املبتعث لها.
• التقدم بطلب عرب بوابة املبتعثني بعد �إمتام عملية احلجز.
• يف حالة عدول املبتعث عن ال�سفر بعد منحه التذاكر عليه �إعادتها للملحقية خالل �شهرين من �صرفها ويحق له ان
يطلبها مرة ثانية يف وقت الحق عند توفر ال�شروط ال�سابقة.
• �صرف تذاكر �سفر ذهاب ًا وعودة للمبتعث وعائلته �إذا كانت مرافقة له يف حالة وفاة �أحد والديه �أو �أوالده �أو زوجته (ال
ق ّدر الله) بعد �إر�ساله �صورة من �شهادة الوفاة للملحقية.
• �صرف تذاكر �سفر ذهاب ًا وعودة للمبتعث وعائلته �إذا كانت مرافقة له يف حالة وفاة �أحد والدي الزوجة بعد �إر�سال
�صورة من �شهادة الوفاة.
• منح تذكرة �سفر لزوجة املبتعث املرافقة �إذا كانت غري �سعودية ب�شرط �أن يكون الزواج قد مت مبوافقة اجلهات املخت�صة
باململكة ويجب �إرفاق �صورة من تلك املوافقة.
• منح والدة املبتعث تذكرة �سفر �شريطة �أن تكون مرافقة له يف مقر البعثة ويلزم �إرفاق �صورة من �صك �إعالته لها �شرعي ًا.
• منح زوج املبتعثة تذكرة �سفر �شريطة مرافقته لها يف مقر البعثة و�أن يكون �سعودي ًا ،و�إن مل يكن كذلك فيلزم �إرفاق
موافقة اجلهات املخت�صة باململكة على الزواج.
• تذاكر ح�ضور االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية ت�صرف للمبتعث وحده دون العائلة.
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• يحق للمبتعثة فقط يف حال �صدور تذكرة حل�ضور م�ؤمتر علمي �أو دورة ،طلب تذكرة للمرافق.
• يف حالة �صدور تذاكر �سفر �إىل اململكة لغر�ض الإجازة �أو الرحالت العلمية �أو لق�ضاء فرتة �إختيارية �ستتوقف جميع
املدون يف منوذج طلب التذاكر ما مل تزود امللحقية
املخ�ص�صات عن املبتعث ومرافقيه بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ال�سفر ّ
ب�صورة من جوازات �سفر املبتعث وجوازات �سفر املرافقني (ت�شمل �صفحة املعلومات عن حامل جواز ال�سفر وال�صفحة التي بها
ختم الدخول �إىل كندا وختم الدخول واخلروج من اململكة او �أحد الأختام) �أو �إعادة جميع التذاكر التي �صرفت.

درجة ال�سفر امل�ستحقة للمبتعث

ن�صت الئحة االبتعاث على �صرف تذاكر ال�سفر للمبتعث ولأ�سرته �إذا كانت مرافقة له على النحو التايل:
• ت�صرف تذاكر ال�سفر بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة جلميع املبتعثني �سواء �أكان املبتعث طالب ًا �أو موظف ًا مهما كانت
مرتبته يف الدولة �سواء �أكان ابتعاثه للح�صول على الزمالة �أو التخ�ص�ص الدقيق �أو الدكتوراه �أو غريها.
• املوظف املبتعث للتدريب مينح الدرجة الأوىل �إذا كانت مرتبته العا�شرة فما فوق ومينح الدرجة ال�سياحية املخف�ضة �إذا
كانت مرتبته التا�سعة فما دون.
• املبتعث الع�سكري مينح الدرجة الأوىل �إذا كانت رتبته (رائداً) فما فوق والدرجة ال�سياحية املخف�ضة �إذا كانت �أقل
من ذلك.
• و�إذا رغب �أي مبتعث ال�سفر على درجة �أعلى من ال�سياحية املخف�ضة ولديه اال�ستعداد لدفع فرق ال�سعر من ح�سابه
اخلا�ص ،يجب عليه �أن يو�ضح ذلك �ضمن خطابه يف طلب التذاكر لكي ال يت�أخر �صرف التذاكر له ويجب �أن يت�صل مبكتب
الطيار لل�سفر وال�سياحة مبا�شرة على الرقم  1-866-948-4111للتفاهم معهم حول و�سيلة دفع الفرق الزائد على التذكرة.

• التن�سيق مع امللحقية م�سبق ًا قبل �شراء التذاكر.
ً
• خماطبة امللحق الثقايف ال�سعودي خطي ًا بطلب التعوي�ض �شارحا الأ�سباب التي �أدت �إىل �شراء التذاكر.
• �إرفاق �أ�صل كعوب التذاكر وما يثبت دفع قيمتها حيث ال تقبل ال�صور.

تذاكر �سفر املتدرب

• يتم ت�أمني تذكرة �إركاب بالطائرة ذهاب ًا و�إياب ًا مهما كانت فرتة التدريب.
• يتم �صرف تذاكر �إركاب بالطائرة للزوجة والأوالد �إذا كانت فرتة التدريب �ستة �أ�شهر ف�أكرث.
• منح املوظف املبتعث للتدريب تذاكر �سفر للإجازة متى ما تخلل الربنامج �إجازة ف�صلية ويعامل املوظف املبتعث للتدريب
معاملة املوظف املبتعث للدرا�سة فيما يتعلق ب�صرف تذاكر الإركاب له ولعائلته خالل عطلة نهاية ال�سنة الدرا�سية (التدريبية).

تذاكر ال�سفر للع�سكريني

• ت�صرف للمبتعث الع�سكري تذاكر ال�سفر �إذا مل يتم �صرفها من قبل جهة االبتعاث خالل مدة البعثة .وفق ال�شروط
املنظمة ملنح تذاكر املبتعث.
• ومينح املبتعث الع�سكري و�أ�سرته املرافقة تذاكر بالدرجة الأوىل �إذا كانت رتبته (رائد) فما فوق وتذاكر ال�سفر بالدرجة
ال�سياحية �إذا كانت رتبته تقل عن ذلك.
ق�صر داندورن يف مدينة هاملتون

احل�صول على تذاكر ال�سفر

• عمل احلجوزات الالزمة عن طريق جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة من خالل مكتبها يف مدينة مونرتيال بكندا هاتف
()5144210901
• ت�أكيد احلجز للذهاب والعودة ،وامللحقية غري م�س�ؤوله يف حالة �إلغاء احلجز لأي �سبب و�سوف يتحمل املبتعث �أية زيادة
على قيمة التذكرة املمنوحة له نظام ًا.
• تقدمي طلب عرب البوابة وتو�ضح فيه الأ�سماء باللغة االجنليزية وير�سل �إىل امللحقية الثقافية قبل موعد ال�سفر مبدة التقل
عن �شهر �ضمان ًا لو�صول التذاكر قبل موعد �سفر املبتعث .وتتوىل امللحقية �إ�صدار �أمر الإركاب و�إر�ساله ملجموعة الطيار التي
تتوىل �إ�صدار التذاكر و�إر�سالها �إىل املبتعث.
• يجب �أن يكون �سري ال�سفر �إىل اململكة عن طريق �أقرب حمطة ت�صل �إليها اخلطوط ال�سعودية و�أن يكون خط ال�سري
للذهاب والعودة واحد ًا.
• بالن�سبة حل�ضور الإمتحانات يجب �إرفاق خطاب الكلية امللكية الكندية للأطباء واجلراحني باملوافقة على دخول الإمتحان
مو�ضح ًا فيه تاريخ ومكان انعقاده.
• بالن�سبة حل�ضور املقابالت ال�شخ�صية يجب �إرفاق خطاب مكتب الدرا�سات العليا �أو مدير الربنامج مو�ضح ًا فيه موعد
وتاريخ املقابالت على �أن يتم التن�سيق م�سبق ًا مع امللحقية.
• �إ�شعار امللحقية الثقافية بالعودة �إىل مقر البعثة من الإجازة ال�سنوية مرفق به �صورة من جواز ال�سفر وجواز �سفر
الأ�سرة املرافقة ت�شمل �صفحة املعلومات عن حامل جواز ال�سفر وال�صفحة التي بها ختم الدخول �إىل كندا وختم الدخول
واخلروج من اململكة حيث �سيتم �إيقاف املخ�ص�صات ال�شهرية بعد مرور ثالثة �أ�شهر من �إ�صدار التذاكر �إذا مل ت�شعر امللحقية
بذلك.
مالحظة :يجب التقيد ب�أعمار الأبناء �أثناء احلجز ح�سب تواريخ امليالد يف �شهادة ميالدهم امل�سجلة يف احلا�سب الآيل لدى امللحقية.

التعوي�ض عن تذاكر ال�سفر

ن�صت الئحة �أنظمة االبتعاث على �أن الأ�صل يف تذاكر ال�سفر �أن ت�صرف عن طريق امللحقية ملن ي�ستحقها نظام ًا ،وال يجوز
التعوي�ض عن قيمة التذاكر �إذا مل يكن هناك ظرف قاهر مينع من احل�صول عليها عن طريق امللحقية .وعند اقتناع امللحقية بهذه
الظروف تقوم بالرفع �إىل وزارة التعليم العايل وفق الإجراء التايل:
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ال�ش ـ�ؤون الثقافية
ت�ضطلع �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا مبهمتني حيويتني خلدمة الوطن من جهة وخدمة امللحقية
واملبتعثني من جهة �أخرى.
وتعمل �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية على �أن تكون �أداة فاعلة لعك�س ال�صورة الثقافية امل�شرفة عن اململكة العربية ال�سعودية ،من
خالل ا�ستثمار طاقات املبتعثني ال�سعوديني يف تنظيم فعاليات على مدار العام الدرا�سي مع توفري الدعم الالزم لهم من اجلهات
ال�سعودية ذات الإخت�صا�ص .كما ت�سهم هذه الإدارة التي �أن�شئت حديث ًا ( )2009يف تن�سيق م�شاركات اجلهات ال�سعودية يف
الفعاليات الكندية والعك�س باملثل.
�أما دورها يف خدمة املبتعثني يتمثل يف وحدتي ال�ش�ؤون االجتماعية و�ش�ؤون الأندية واملدار�س يف تقدمي العون االداري
واالجتماعي لهم .وتعنى داخل امللحقية با�صدار جملة «�آفاق» وتنظيم اجلوانب االعالمية وامل�شاركات يف املعار�ض واملهرجانات
داخل اجلامعات �أو خارجها من خالل الأندية الطالبية امل�سجلة يف املقاطعات الكندية كجمعيات غري ربحية.

• �إر�سال التعاميم املوجهة للمبتعثني ب�شكل عام
• ت�سجيل طلبات اال�شرتاكات يف ال�صحف واملجالت ال�سعودية للمبتعثني
• توزيع احلقيبة االر�شادية للطالب امل�ستجدين

وحدة ال�ش�ؤون االجتماعية
• تقدمي اال�ست�شارات النظامية والقانونية للمبتعثني و�أ�سرهم
• اال�سهام يف حتفيز التعاي�ش الإيجابي للمبتعثني و�أ�سرهم
• التعرف على احتياجات املبتعثني و�أ�سرهم وامل�ساهمة يف تلبيتها
• اال�سهام يف م�ساعدة املبتعثني وا�سرهم يف اال�ستفادة من اخلدمات املجتمعية ومراكز العناية بذوي االحتياجات اخلا�صة
ودور ح�ضانة الأطفال وتعليم الأبناء يف املدار�س الكندية
• اال�سهام يف و�ضع وتنفيذ الربامج التوعوية واالر�شادية للمبتعثني و�أ�سرهم قبل و�صولهم وبعده
• درا�سة احلاالت والظواهر االجتماعية للمبتعثني و�أ�سرهم وو�ضع املقرتحات املنا�سبة
• م�ساندة املبتعثني يف مواجهة ما يعرت�ضهم من معوقات يف بلد االبتعاث
• التوا�صل مع اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات ال�سعودية ذات العالقة بال�ش�ؤون االجتماعية فيما يخ�ص املبتعثني و�أ�سرهم
�إذا تطلب الأمر ذلك

وحدة ال�ش�ؤون العلمية والفنية

الإجتماع ال�سنوي لر�ؤ�ساء الأندية الطالبية يف كندا بح�ضور وكيل وزارة التعليم العايل ل�ش�ؤون البعثات الدكتور عبدالله املو�سى
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• �إعداد الدرا�سات العلمية واالح�صاءات
• �إ�صدار ون�شر املطبوعات االح�صائية واملعلوماتية عن امللحقية واملبتعثني يف كندا
• تلبية االحتياجات االح�صائية للجهات الر�سمية يف ال�سعودية التي تتعلق بامللحقية واملبتعثني
• تزويد الباحثني ال�سعوديني والكنديني باملعلومات التي تدعم بحوثهم العلمية والدرا�سية
• االجابة على اال�ستف�سارات العلمية ذات العالقة
• اال�شراف على التقرير ال�سنوي عن �إجنازات امللحقية
• الت�صميم واالخراج الفني للمطبوعات واملن�شورات
• ترجمة جميع الوثائق املطلوبة لت�سيري العمل
• الرتجمة الفورية يف اللقاءات واملنا�سبات الر�سمية والعامة
• مراجعة مطبوعات امللحقية باللغة االجنليزية
• التدقيق وترجمة ال�شهادات ال�صادرة يف م�ؤ�س�سات كندية
• ترجمة االخبار االعالمية ذات العالقة املن�شورة يف االعالم

وحدة ال�ش�ؤون االعالمية والعالقات العامة

وحدة �ش�ؤون االندية واملدار�س

• تغطية �أخبار امللحقية يف ال�صحافة ال�سعودية
• تغطية الأن�شطة الثقافية واالجتماعية التي تقام يف كندا
• ر�صد الأخبار املن�شورة يف ال�صحافة ال�سعودية ذات العالقة مبهام امللحقية
• متابعة الأخبار املن�شورة يف ال�صحف واالعالم الكندي ذات العالقة باململكة العربية ال�سعودية وترجمتها
• تغطية زيارات الوفود الر�سمية والعلمية يف كندا
• تن�سيق ومتابعة تنفيذ برامج الزيارات الر�سمية والعلمية داخل كندا
• مرافقة الوفود الكندية الزائرة لل�سعودية �إذا دعت احلاجة
• اال�شراف على الأن�شطة الثقافية واالجتماعية داخل امللحقية

• تي�سري عمل برامج االندية
• �إعداد التقارير ال�سنوية عن �إجنازات االندية
• توزيع االعانة املخ�ص�صة لالندية ومتابعة تنفيذها واعتماد احل�سابات اخلا�صة باالندية وفق املعايري املنظمة لها
• اال�شراف على ت�شكيل اللجان داخل الأندية
• درا�سة �أو�ضاع الأندية والعمل على تطويرها من وقت الآخر
• النظر يف خمالفات االندية للقواعد املنظمة لها والتو�صية باتخاذ االجراء املنا�سب لذلك
• اال�شراف على انتخبات االندية وت�شكيل جمال�سها الداخلية
• و�ضع واعتماد خطة العمل ال�سنوية لالندية واملدار�س
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• اال�شراف على تنفيذ ان�شطة االندية واملدار�س
ً
• درا�سة طلبات افتتاح االندية واملدار�س اجلديدة �أو اقفال �أندية قائمة �أو �ضمها وفقا للقواعد املنظمة
• ت�شجيع الطالب املبتعثني على ت�أ�سي�س اجلمعيات الطالبية يف اجلامعة
• �إعداد و�إر�سال الدعوة لعقد اجتماع جمل�س االندية
• �إعداد جدول اجتماعات �أعمال جمل�س االندية
• تدوين وقائع اجلل�سة و�إعداد حما�ضر االجتماعات
• حفظ وتبويب تو�صيات املجل�س للرجوع �إليها
• عمل ملفات وافية عن كل نادٍ ومدر�سة ت�ضم كل ما يخ�صه
• ت�صديق ال�شهادات للمراحل حتت التعليم اجلامعي

ريجاينا

REGINA

Website: www.reginasaudi.com
E-Mail: regina.saudi.club@gmail.com

�سانت جون

موقع النادي الإلكرتوين

SAINT JOHN, NB

�سا�سكتون

SASKATOON

عناوين الأندية واملدار�س ال�سعودية يف كندا
العنوان

املدينة
كاجلري

CALGARY

�أدمنتون

EDMONTON

هاليفاك�س

HALIFAX

هاملتون

HAMILTON

كاملوب�س

KAMLOOPS

لندن �أنتاريو

LONDON,ON

مونرتيال

MONTREAL

موقع النادي الإلكرتوين

تورنتو

TORONTO

Website: www.saudihalifax.com
E-Mail: saudiclub@halifax.tripod.com

موقع النادي الإلكرتوين

Website: www.nadihamilton.com
E-Mail: hssc.canada@gmail.com

فانكوفر

VANCOUVER

Website: www.naditoronto.com
E-Mail: naditoronto@gmail.com

املوقع الإلكرتوين ملركز تعليم الطلبة ال�سعودين

Website: www.saudihouse.org
E-Mail: edarah@saudihouse.org

املوقع الإلكرتوين ملركز تعليم الطلبة ال�سعوديني
Website: www.saudihouse.org

فكتوريا

VICTORIA

واترلو

موقع النادي الإلكرتوين حتت الإن�شاء
موقع النادي الإلكرتوين

مانيتوبا  -وينبيق

موقع النادي الإلكرتوين

E-Mail: saskssa@hotmail.com

موقع النادي الإلكرتوين

WATERLOO

Website: www.ssclondon.com

بريد النادي الإلكرتوين

Website: http://www.saudilearningcenter.org/index.html

موقع النادي الإلكرتوين

موقع النادي الإلكرتوين

Website: www.ksa-unb.ca

موقع النادي الإلكرتوين

Website: calgarysaudiclub.com

Website: saudiedmontonclub.com

موقع النادي الإلكرتوين

WINNIPEG

موقع النادي الإلكرتوين حتت الإن�شاء
موقع النادي الإلكرتوين حتت الإن�شاء
موقع النادي الإلكرتوين

Website: www.ssawpg.org
E-Mail: webadmin@ssawpg.org

Website: www.nadimontreal.com

موقع النادي الإلكرتوين

�أوتـاوا

OTTAWA

Website: www.nadiottawa.org

املوقع الإلكرتوين ملركز تعليم الطلبة ال�سعودين
Website: www.saudischool.ca
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وحدة امل�شاركات واملعار�ض

�صورة من اجلو لو�سط مدينة فانكوفر

• تنظيم م�شاركة اململكة العربية ال�سعودية يف املعار�ض وامل�ؤمترات والندوات املقامة يف كندا
• التخطيط وابتكار برامج ثقافية عن اململكة العربية ال�سعودية يف كندا
• تن�سيق م�شاركة اجلهات والقطاعات ال�سعودية يف ما يقام من فعاليات ومنا�سبات يف ال�سعودية
• تن�سيق م�شاركة اجلهات والقطاعات الكندية يف ما يقام من فعاليات يف كندا
• دعم التعاون الثقايف بني امل�ؤ�س�سات ال�سعودية والكندية
• دعم وحتفيز امل�شاركات الفردية من الباحثني واملفكرين واالدباء ال�سعوديني يف الفعاليات الكندية
• الرت�شيح للم�شاركة يف املعار�ض وامل�ؤمترات والندوات التي تقام يف ال�سعودية
• تنظيم املكتبة ال�سعودية داخل امللحقية
• التجهيز واال�شراف على املعر�ض ال�سعودي الدائم داخل امللحقية
• ن�شر الكتاب ال�سعودي و�إحاطة امل�ؤ�س�سات العلمية يف كندا مبا ي�صدر يف هذا اجلانب

املكتبة
• توفري م�صادر للتعريف بالدين اال�سالمي ال�سمح
• توفري م�صادر للتعريف باململكة العربية ال�سعودية
• توفري م�صادر املعلومات التي ت�ساهم يف دعم تعلم اللغة العربية
• ح�صر االنتاج الفكري العلمي والثقايف ذي العالقة باململكة العربية ال�سعودية
• �إن�شاء قاعدة بيانات بالر�سائل العلمية املناق�شة يف كندا لل�سعوديني
• متابعة وجمع معلومات عن الفعاليات العامة والثقافية التي تقام يف اململكة العربية ال�سعودية �أو دولة كندا ،و�إتاحتها
للمهتمني
• زيارة املكتبات واملتاحف الكندية ور�صد حمتوياتها ذات العالقة بالرتاث اال�سالمي وال�سعودي
• ن�شر الكتاب ال�سعودي و�إحاطة امل�ؤ�س�سات العلمية يف كندا مبا ي�صدر يف هذا اجلانب
• اال�شراف على ن�شر جملة �آفاق
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HORIZONS

ت�صدر عن �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا جملة دورية با�سم «�آفاق» لتكون حلقة و�صل بني
امللحقية واملبتعثني حمتوي ًة �أخبار امللحقية وم�ستج ّدات التعليم العايل� ،إ�ضافة اىل �أخبار املبتعثني وخ�صو�ص ًا العلمية منها .كما
حتتوي تغطية �أن�شطة الأندية الطالبية
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الف�صل ال�ساد�س

معلومات عامة
يحتاج القادم �إىل كندا معرفة معلومات عامة قد ت�ساعده يف ترتيب �أموره ب�شكل جيد وفهم الأنظمة التي تتعلق
باخلدمات وما يحتاجه يف حياته اجلديدة ب�شكل عام .وهي خال�صة جتارب مبتعثني �سابقني ا�ستطاعو �أن يلخ�صوا
هذه املعلومات ب�شكل مركز حتى تفيد القادمني اجلدد �إىل كندا وت�ساعدهم لتي�سري �أمورهم ولال�ستفادة من جتارب
ال�سابقني من زمالئهم.

ال�ضريبة
هناك نوعان من ال�ضريبة يف كندا� .أوال �ضريبة املقاطعة  provincial taxوتكون يف غالب مقاطعات كندا على جميع
امل�شرتيات ما عدا �ألربتا فهي ال حت�سبها �إال يف �أ�سعار الإقامة يف الفنادق ،وهذه ال�ضريبة مرفوعة عن الأقاليم الكندية� .أما النوع
الآخر فهو �ضريبة الب�ضائع واخلدمات  ،Goods & Services Taxلهذا قد ت�صل ال�ضريبة الكلية يف بع�ض املقاطعات الكندية
مثل �أونتاريو �إىل .%13

املكتبات العامة
ت�ستطيع �أنت و�أفراد عائلتك مقابل ر�سم �سنوي رمزي اال�ستمتاع بخدمات املكتبات العامة املنت�شرة يف املدينة والتي ت�شمل
�إيجارالكتب والدوريات والأفالم.

الت�أمني ال�صحي
يعترب الت�أمني ال�صحي من �أهم الأمور التي يجب �أن يهتم بها جميع املبتعثني و الدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص حتى ال تكون
أي�ضا.
هناك م�شاكل ال �سمح الله فتكاليف العالج مرتفعة جد ًا .هناك نوعان من الت�أمني ال�شخ�صي والعائلي للأطباء والطالب � ً
والت�أمني ال�صحي �إلزامي وجماين يف نف�س الوقت مقدم من وزارة ال�صحة الكندية وي�سمى  OHIPويف�ضل �أن تتقدم بطلب
بطاقة الت�أمني ال�صحي حال ح�صولك على التعريف من اجلامعة وبح�سب الأنظمة ف�إنك لن ت�ستلم البطاقة �إال بعد م�ضي الأ�شهر
الثالثة الأوىل من قدومك �إىل كندا.
ً
�أما �إذا كانت فرتة بقاء الطالب يف كندا �سنة ف�أقل ف�سي�ضطر للبحث عن ت�أمني �صحي �آخر �سيو�ضح الحقا وكذا احلال �إذا كان
املبتعث �سيبقى يف كندا �سنتني ف�أقل ف�إنه ي�ستحق احل�صول على  OHIPولكن با�ستثناء �أفراد العائلة والذين يجب تغطيتهم من
خالل برنامج �آخر� .إذا كان املبتعث �سيقيم يف كندا �أكرث من �سنتني في�ستحق هو و�أفراد عائلته بطاقة  OHIPالربنامج الآخر
البديل يف حال اال�ستثناءات املذكورة �أعاله فهناك برنامج ت�أمني �صحي مقدم من اجلامعة ا�سمه  UHIPوهو عقد ت�أمني �صحي
جتريه يف �أحد مكتب اجلامعة القريبة من كلية الطب وب�إمكانك دفع الر�سوم ملدة �سنة كاملة ومن ثم طلب التعوي�ض من امللحقية؛
فقط للتذكري امللحقية دائم ًا تعو�ض عن املبالغ املدفوعة بعد تقدمي الفواتري �أو الإي�صاالت الأ�صلية ب�إثبات الدفع .ويجب االنتباه �إىل
�أن الت�أمني ال�صحي يف كندا ال يغطي متابعات املر�أة احلامل �إذا كانت قدمت �إىل كندا بعد احلمل.
�إن بداية الت�أمني الطبي الفعلية تكون بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ التقدمي ،ويف هذه الفرتة هناك حاالت حمددة م�شمولة بالت�أمني
الطبي ،ولذلك ين�صح بالتقدمي حال و�صول الطالب �إىل كندا ،وكذلك احل�صول على الت�أمني الطبي اخلا�ص لتغطية الأ�شهر الثالثة
الأوىل.
احلاالت امل�شمولة يف الت�أمني الطبي احلكومي �أثناء الأ�شهر الثالثة الأوىل:
• ما يتعلق باحلمل والوالدة والإجها�ض.
• ما يتعلق بالأمرا�ض املعدية والتي قد يت�أثر بها املجتمع.
• ما يتعلق باال�ضطهاد العائلي �أو اجلن�سي.
ويتم منح جميع �أفراد العائلة خطاب ًا يفيد بتقدميهم على الت�أمني احلكومي مبا�شرة بعد التقدمي� ،أما بطاقة الت�أمني فيتم �إر�سالها
بعد �أ�سبوعني من التقدم بالطلب.
ً
�أما بالن�سبة للمبتعثني الأطباء فال يعترب الت�أمني ال�صحي ال�شغل ال�شاغل لهم خ�صو�صا �أن امل�ست�شفيات ت�سعى �إىل جلب
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و ت�أمني البطاقات ال�صحية لهم ولكن حتى تكون ال�صورة كاملة .مع ذلك ين�صح الطبيب املبتعث بتوجية ال�س�ؤال �إىل ق�سمه الذي
ينتمي �إليه يف كيفية احل�صول على التامني ال�صحي.

ن�صائح قانونية لل�سكن
�إذا مل تتفق �أنت ومالك العقار و�أردت �أن تعرف حقوقك ات�صل بالهيئة الإ�ست�شارية للمالك و امل�ست�أجر Landlord & Tenant
 Advisory Boardوكل منطقة لديها هيئة تعتني بالف�صل يف مثل هذه الق�ضايا

كما �أن بع�ض اجلامعات لديها احتاد الطلبة حيث يوجد عندهم مكتب خمت�ص باال�ست�شارات القانونية

خدمات الأطفال
يعترب ترك الأطفال حتت �سن � 12سنة مبفردهم يف املنزل �أو ال�سيارة �إهما ًال يعاقب عليه القانون حيث قد ت�صل العقوبة �إىل
نزع حق تربية الطفل ال �سمح الله.
ح�ضانات الأطفال Day Care

كثري ًا ما يحتاج املبتعث وعائلته �إىل من يرعى �أطفالهم خالل �أوقات العمل وخ�صو�ص ًا يف حالة عمل الزوجة �أو درا�ستها
وهناك خيارات لهذا الغر�ض DAY CARE :وهو اخليار الأغلب وقد يكون الأف�ضل ،وهناك �أ�شكال متعددة لهذا اخليار:
• احلكومي وهو ما يدعم من احلكومة الكندية وهو الأف�ضل والأرخ�ص يف ال�سعر ويتميز بجودة يف التنظيم والتعليم
ال�سلوكي والثقايف للطفل ولكن �إمكانية الت�سجيل فيه �صعبة ،وقائمة االنتظار قد تكون طويلة
• اخلا�ص وهو بنف�س مميزات احلكومي وقد يكون �أف�ضل �أحيانا ولكن ال�سعر قد ي�صل �إىل ع�شرات الدوالرات لليوم الواحد
• البيت :فكرته �أن بع�ض ال�سيدات ،كندية �أو عربية تهيئ بيتها بت�صريح من احلكومه لرعاية الأطفال وتتفاوت الأ�سعار
والرعاية من مكان لآخر BABY SITTER
كما ت�ستطيع الأ�سرة ا�ستئجار �إحدى ال�سيدات للبقاء مع الأطقال يف بيت الأ�سرة نف�سها ب�أجرة غالب ًا ما تكون بال�ساعة وقد
يكون هذا اخليار لأيام حمدودة الرتفاع ال�سعر
�أمور يجب مراعاتها:
• الإ�سراع بالت�سجيل وقد ي�ستعني املبتعث اجلديد بزمالئه املبتعثني يف ت�سجيل �أطفاله حتى وهو يف ال�سعودية من خالل
التن�سيق امل�سبق مع زمالئه.
• الإلتزام مبواعيد احل�ضور واالن�صراف وخ�صو�ص ًا االن�صراف لأن الت�أخري يح�سب بال�ساعة وقد ت�ستعني باالت�صال
ب�أحد الزمالء يف �أخذ الأطفال �إن �ضاق عليك الوقت.
• االلتزام مبتطلبات الأطفال وح�سن التعامل مع املكان حتى ال تتعر�ض لأي �إحراجات ولالحاطة ف�إنه يف بع�ض الأحيان
قد تف�سر بع�ض الت�صرفات ب�أنها �إ�ساءة للطفل.
• �إحاطة املكان باخل�صو�صية الدينية وهم يحرتمون ذلك (مثل عدم تقدمي الأكل املحتوي على اخلنزير)
• بالن�سبة للأطفال الأقل من � 18شهر ًا فعادة ي�صعب �إيجاد ح�ضانة لهم لأنهم يحتاجون عناية زائدة والعدد املتاح حمدود
جد ًا.
• ين�صح بالت�سجيل مبكر ًا لأن هناك قائمة انتظار طويلة جد ًا وبع�ض العائالت ي�سجلون �أ�سماء �أطفالهم من قبل الوالدة �أو
من تاريخ الوالدة .وين�صح بالت�سجيل يف �أكرث من ح�ضانة لزيادة فر�ص وجود ح�ضانة للطفل.

ت�سجيل املواليد
�أو ًال :بعد �أن تتم الوالدة �سيعطيك امل�ست�شفى ورقة �إعالم مبولود تقوم بتعبئتها وفيها ا�سمك وا�سم الزوجة ومكان ال�سكن
و�أرقام االت�صال وا�سم املولود وتاريخ ميالده ومكان ميالده يف �أي م�ست�شفى ،تبقى هذه الن�سخة من الورقة معك لأنك �سرت�سلها
يف طلب �شهادة امليالد
ثاني ًا :عليك القيام بزيارة املوقع الإلكرتوين التايل اخلا�ص ب�إخراج �شهادة ميالد
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http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/en/forms-publications.html
ثم �إخرت Birth - Request for a Certificate or Copy of an Act

ثم ا�ضغط على الرابط التايل لتقوم بتعبئة الطلب

ق�صر العدل يف مدينة وينيبق

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/publications/FO-11-13%20Birth.pdf

با�ستطاعتك تعبئة النموذج ثم طباعته �أو تعبئته بعد الطباعة
ثالث ًا :عليك ب�إرفاق �صورة من البطاقة ال�صحية الأب والأم �أو رخ�صة القيادة بالإ�ضافة �إىل �صورة لفاتورة مثبت فيها ا�سمك
وعنوان منزلك وب�أنك من �سكان املدينة.
ً
ً
ً
رابع ًا :الر�سوم� :إذا �أردت �أن تر�سلها ب�شكل عادي ف�إن الر�سم  15دوالرا كنديا� ،أما �إذا كنت م�ستعجال ف�إن الر�سم يكون 35
دوالر ًا ويف كلتا احلالتني عليك باختيار (.)long form
طريقة الدفع �إما ب�شيك من البنك �أو ما�سرت كارد �أو فيزا �أو ببطاقة ال�صراف �إذا �أردت �أن
تدفع يف نف�س مكتب التبليغ بح�سب املدينة التي يعي�ش فيها املبتعث.
ولال�ستفادة من عامل الوقت ب�إمكانك �أن تطلب ن�سختني بحيث تر�سل ن�سخة لل�سفارة ال�سعودية يف كندا للرتجمة والن�سخة
الأخرى تكون معك لال�ستخدام ال�شخ�صي يف حالة احتجتها.
خام�س :عليك ب�إر�سال �صورة من �شهادة امليالد للملحقية ليتم �إرفاق املولود مبلف البعثة و�صرف املكاف�أة ال�شهرية.
ً

فتح ح�ساب بالبنك
من �أهم الأمور التي يجب على املبتعث فعلها بعد و�صوله مبا�شرة ملقر البعثة فتح ح�ساب يف البنك ،لأن كثري ًا من خدماته مرتبطة
بوجود احل�ساب البنكي لدى املبتعث �إذا تطلب ذلك امللحقية و�أي�ضا ال�شركات التي �سيتعامل معها �سواء بالن�سبة للهاتف �أو خالفه:
متطلبات فتح ح�ساب بالبنك:
• �إثباتان لل�شخ�صية كل منهما يحتوي على �إما ال�صورة �أو التوقيع ،ب�إمكانك ا�ستخدام اجلواز �أو بطاقة الت�أمني الطبي �أو
رخ�صة القيادة ال�سعودية �أو املحلية �أو الدولية ،كذلك بطاقة العمل �أو بطاقة اجلامعة.
• عنوان كندي ثابت ،كعنوان �صديق مقرب ولي�س عبارة عن الفندق مث ًال.
• ال يحق للبنك �إطالق ًا طلب بطاقة ال�ضمان االجتماعي اخلا�صة بكندا ،وذلك بنا ًء على التعليمات التابعة لبطاقة ال�ضمان
االجتماعي ،وب�إمكانك رف�ض ذلك والتحدث ملدير الفرع �إن لزم الأمر! (ر�أي :ال �أذكر �أي فائدة حقيقية ال�ستخراج بطاقة
ال�ضمان االجتماعي وان�صح بعدم ا�ستخراجها)
�أنواع احل�سابات البنكية:

الأول :احل�ساب اجلاريChequeing account :

يتميز هذا احل�ساب ب�إمكانية �إجراء كافة العمليات البنكية كال�سحب والإيداع وت�سديد الفواتري وحتويل الأموال وال�شراء عن
طريق نقاط البيع وت�سديد بطاقات االئتمان و�إ�صدار ال�شيكات العادية وامل�صدقة.
ال يعطي البنك فائدة ربوية للعميل على ما يرتكه يف هذا احل�ساب.
الثاين :ح�ساب التوفريSaving account :
تنح�صر العمليات املمكنة يف هذا النوع يف الإيداع وال�سحب ورمبا التحويل.
يعطي البنك فائدة ربوية للعميل على ما يرتكه يف هذا احل�ساب ولكن ب�إمكان العميل التنازل عنها.
عالقة ا�سم احل�ساب ونوع احل�ساب:
ال يدل ا�سم احل�ساب الظاهر يف مكائن ال�صرف الآيل ونقاط البيع واالنرتنت على حقيقة نوع احل�ساب .فاحل�ساب الأول �سيكون
يف خانة احل�ساب اجلاري واحل�ساب الثاين �سيكون يف خانة ح�ساب التوفري بغ�ض النظر عن نوعهما.
احل�ساب الفردي واحل�ساب امل�شرتك والوكالة على احل�ساب:
مو�ضوع يخ�ص املتزوجني
احل�ساب الفرديSingle account :
ال يحق لأي �شخ�ص الت�صرف يف احل�ساب ما عدا مالك احل�ساب �أو من لديه وكالة على احل�ساب.
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يف حال وفاة مالك احل�ساب ،ال قدر الله ،يتم جتميد ر�صيد ذلك احل�ساب حتى تنتهي ق�ضية توزيع الإرث والتي ت�ستغرق عدة �شهور.
احل�ساب امل�شرتكJoint account :
ي�شرتك يف ملكية احل�ساب �أكرث من �شخ�ص ،وب�إمكان اجلميع الت�صرف يف احل�ساب بح�سب ما يتفقون عليه «موافقة اجلميع �أو
موافقة �أحد املالكني» ،كذلك ب�إمكان �أي من املالكني �إعطاء �شخ�ص ما وكالة عنه!
يتميز هذا احل�ساب باملرونة الفائقة يف حال اختيار املوافقة على التحكم التام باحل�ساب من قبل �أي من املالكني ،وذلك عن طريق
البنك �أو املاكنة �أو الهاتف �أو االنرتنت �أو نقاط البيع!
يعيب هذا النوع من احلا�سابات جتميد كامل الر�صيد يف حال وفاة �أي من املالكني ،ال قدر الله ،حتى تنتهي ق�ضية توزيع الإرث
والتي ت�ستغرق عدة �شهور.
الوكالة على احل�سابPower of Attorney :
ميكن �إعطاء �أي �شخ�ص وكالة على احل�ساب متكنه من الت�صرف التام باحل�ساب ما دام مالك احل�ساب على قيد احلياة .يف حال
وفاة مالك احل�ساب� ،أو �أي من مالكي احل�ساب ال قدر الله ،يتم جتميد ر�صيد ذلك احل�ساب حتى تنتهي ق�ضية توزيع الإرث والتي
ت�ستغرق عدة �شهور.
يف حال وفاة من لديه وكالة على احل�ساب ،ال يت�أثر احل�ساب �إطالق ًا .ولذلك ين�صح بالذهاب مع الزوجة للبنك وفتح ح�سابات
بنكية كالتايل:
للزوج:
احل�ساب الأول :احل�ساب الرئي�سي ،والذي �سيكون يف خانة احل�ساب اجلاري يف مكائن ال�صرف الآيل ونقاط البيع واالنرتنت
وجعله ح�ساب ًا جاري ًا م�ستق ًال ،و�إعطاء الزوجة وكالة مالية عليه.
احل�ساب الثاين :والذي �سيكون يف خانة ح�ساب التوفري يف مكائن ال�صرف الآيل ونقاط البيع واالنرتنت:ح�ساب جاري م�شرتك
مع الزوجة.
للزوجة:
فتح ح�سابني جاريني على الأقل� ،أحدهما هو الرئي�سي ويكون م�شرتك ًا مع احل�ساب الثاين للزوج� .أما الآخر فهو ح�ساب م�ستقل
وتعطي الزوج وكالة عليه ويكون ح�ساب ًا للطوارئ ال قدر الله! ميكن و�ضع �أحدهما يف خانة احل�ساب اجلاري والآخر يف خانة
ح�ساب التوفري .فاحل�ساب امل�شرتك يتميز باملرونة الفائقة بالتحويل �سواء عن طريق البنك �أو املكينة �أو الهاتف �أو االنرتنت،
وكذلك ال�شراء عن طريق نقاط البيع ،فكل منهما ك�أنه يتعامل مع ح�سابه اخلا�ص .ولكن يتم جتميد الر�صيد يف حال وفاة �أحد
الزوجني� .أما احل�ساب امل�ستقل فيتميز بتحكم كل منهما التام بح�ساب الآخر وكذلك بعدم جتميد احل�ساب ال�شخ�صي يف حالة وفاة
ال�شريك ،ولكنه يفتقر للمرونة حيث يجب ح�ضور حامل الوكالة �إىل البنك المتام العمليات البنكية ،وال ميكن �إمتامها عن طريق
املكينة �أو الهاتف �أو االنرتنت!
طريقة احت�ساب الر�سوم ال�شهرية:
ب�شكل عام ف�إن الر�سوم ال�شهرية تعتمد على عدد اخلدمات امل�سموح بها وكذلك احلد الأدنى للر�صيد يف ال�شهر .فاخلدمات
امل�سموح بها عبارة عن عمليات ب�سيطة كال�سحب من ماكينات البنك و�إ�صدار ال�شيكات العادية وال�شراء والتحويل واال�ستعالم
وت�سديد الفواتري �سواء كان ذلك عن طريق الفرع �أو ماكينة ال�صرف الآيل �أو الهاتف امل�صريف �أو االنرتنت� .أما العمليات املتقدمة
فت�شمل ال�سحب من ماكينات البنوك الكندية الأخرى و�إ�صدار ال�شيكات امل�صدقة مث ًال.
لدى �أغلب البنوك عدة عرو�ض �شهرية تختلف بعدد العمليات الب�سيطة واملتقدمة امل�سموح بها يف ال�شهر .كذلك ف�إن �أغلب البنوك
تعيد للعميل الر�سوم ال�شهرية �إن حافظ العميل على حد �أدنى من الر�صيد يتوافق مع العر�ض ال�شهري� .أما يف حال جتاوز العميل
للعمليات امل�سموح بها فيتم ح�ساب كل عملية بر�سوم �إ�ضافية متفق عليها!
مثال على احت�ساب العمليت البنكية :قام خالد ب�إيداع  500دوالر يف احل�ساب اجلاري عن طريق البنك (عملية) ثم ذهب للت�أكد
من الر�صيد عن طريق ال�صراف الآيل املجاور للبنك (عملية) بعد ذلك قام بت�سديد فاتورة اجلوال (عملية) ثم ا�ستف�سر عن احل�ساب
ليعرف ما تبقى يف الر�صيد (عملية) ثم توجه �إىل حمطة البنزين وا�ستخدم بطاقة ال�صراف لدفع القيمة (عملية) .الحظ �أن خالد قد
ا�ستهلك خم�س عمليات بنكية دون �أن ي�شعر!
�أن�صح بفتح ح�سابات جارية يف بنك م�شهور (لديه عدد كبري من ماكينات ال�صرف الآيل) واختيار العر�ض ال�شامل على عدد
ال حمدود من العمليات البنكية الب�سيطة ،وعدم االهتمام بالعمليات املتقدمة �إال �إذا كنت فعال حتتاج �إليها! ال تهتم كثري ًا بالر�سوم
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ال�شهرية حيث �أنه ب�إمكانك ا�سرتجاعها �شهري ًا باملحافطة على احلد الأدنى من الر�صيد والذي غالب ًا ما يكون يف متناول اليد.
فمث ًال لدي خالد ح�ساب يف بنك مونرتيال ،بريفورمن�س بالن،ي�شمل عدد ًا ال حمدود من العمليات البنكية الب�سيطة وح�ساب جارٍ
م�ستقل له وح�ساب جارٍ م�ستقل لزوجته وثالثة ح�سابات جارية م�شرتكة ،كل ذلك بر�سم �شهري قدره تقريب ًا  14دوالر ًا فقط ويتم
ا�سرتجاعها �شهري ًا يف حال عدم نزول الر�صيد عن �ألفي دوالر تقريب ًا يف ذلك ال�شهر!
كذلك �أن�صح با�ستخدام بطاقة ال�صراف لدى نقاط البيع ما �أمكن ذلك لتجنب حمل النقود املعدنية والتي بالفعل متثل �إزعاج ًا
وقلق ًا عند املحا�سبة!

خدمات االت�صاالت و االنرتنت
الهاتف الثابت:
هنالك عدة �شركات توفر خدمات للهاتف الثابت منها �إظهار رقم املت�صل ،ر�سائل �صوتية ،فاك�س وخدمات �أخرى (يختلف
ال�سعر ح�سب نوع اخلدمة املقدمة) .والتكلفة لالت�صال املحلي ثابتة �شهري ًا .الحظ �أن اخلدمة �أي�ضا ت�شمل االت�صال الدويل
فاحر�ص على �إلغائها لأن التكلفة باهظة وا�ستبدالها با�شرتاك منف�صل مع �شركات �أخرى ب�أ�سعار منخف�ضه      .
اجلوال:
يوجد اكرث من مقدم خلدمة االت�صاالت الال�سلكية يف كندا .و لعل اال�شهر �شركة  Rogersو  .Bellو هناك �شركات �أخرى
مثل  Telusو  Koodoالتابعة ل�شركة  Telusو  Fidoوهي ملك ل�شركة  Rogersمنذ  .2004و هنا �سنذكر بع�ض النقاط الهامة
املعينة للح�صول على �أن�سب خدمة �إن �شاء الله:
• �شركة  Bellو  Telusال تطبق نظام  GSMو �إمنا ت�سخدم نظام  CDMAو باخت�صار ف�إن هذا النظام ال ي�سمح لك
با�ستخدام جهازك اجلوال مع بطاقة  SIMلأنها خا�صة بنظام الـ .GSMوهذا يعني �أنه من االف�ضل �أن تبحث عن �شركة GSM
لأنه �سيكون ب�إمكانك ا�ستخدام جوالك يف ال�سعودية و هنا وكل ما عليك عمله �أن تغري �شريحة اجلوال فقط.
• للت�أكيد ميكن ا�ستخدام جهازك اجلوال ال�سعودي هنا مع �شركة  Rogersو .Fido
• �أكرب مقدم خدمة ات�صاالت ال�سلكية يف كندا �شركة  Rogersوهي كما ذكرنا ت�ستخدم نظام  .GSMين�صح مبقارنة
العرو�ض املقدمة من  Rogersو  Fidoلأنها تختلف ولو �أنهما ملك ل�شركة واحدة.
• الفرق بني االت�صاالت هنا و يف ال�سعودية �أنك يف ال�سعودية تدفع على املكاملات ال�صادرة فقط ،بينما هنا تقوم بدفع
مبلغ على املكاملات امل�ستلمة ،علم ًا ب�أن هناك عرو�ض ًا تقدم من قبل ال�شركات تتيح لك ا�ستقبال املكاملات جمان ًا و لكنه يكون
غالب ًا مربوط ًا بعقد ملدة ثالث �سنوات.
• فرق �آخر بني االت�صاالت هنا وال�سعودية� ،إنك يف ال�سعودية تدفع فقط قيمة ما ت�ستخدمة من خدمات ات�صال ،بينما هنا
عليك �أن تختار �أحد الباقات و التي ت�شمل عدد معني من دقائق االت�صال و ر�سائل اجلوال و غريها من اخلدمات .و يف حالة
ا�ستخدام دقائق ب�أكرث من ما ت�شمله البطاقة ف�إن ال�شركة تطلب مبلغ ًا على الدقائق اال�ضافية و التي �أ�سعارها حالي ًا � 35سنت ًا لكل
دقيقة �إ�ضافية .فين�صح باختيار الباقة التي ت�شمل على ما حتتاجة دون نق�ص.
• الدقائق املذكورة يف العقد ت�شمل املكاملات داخل املدينة فقط ،و يف حال االت�صال باخلارج ف�إن ال�شركة تفر�ض ر�سوم ًا
ا�ضافة لكل دقيقة �صادرة.
ً
• يف حالة عدم اختيار خدمة احل�صول على ا�ستقبال املكاملات جمانا ف�إن املكاملات امل�ستقبلة تخ�صم من الدقائق املذكورة
يف الباقة املختارة.
• تقدم �شركات االت�صاالت جواالت جمانية مع العقود الطويلة ،مع امكانية احل�صول على �أجهزة �أف�ضل من املعرو�ضة
جمان ًا مع دفع الفارق.
• �ستقوم �شركة االت�صاالت مبطالبتك بكامل مبلغ الباقة حتى يف حالة عدم ا�ستخدام اجلوال بتاتا ،وعليك �أن تكمل كامل
فرتة العقد و�إال ف�ستفر�ض عليك ال�شركة غرامة �إنهاء العقد .ين�صح بالت�أكد منها �أثناء زيارة �شركة االت�صاالت.
• ال ميكن �إيقاف اال�شرتاك م�ؤقت ًا لتفادي دفع الر�سوم �أثناء ال�سفر و لكن من املمكن �إلغاء اخلدمات الإ�ضافية مثل
ر�سائل اجلوال و�إظهار رقم املت�صل و غريها.
• لدى ال�شركات عرو�ض للعوائل فين�صح بال�س�ؤال عنها.
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• تقدم ال�شركات مثل  Rogersخدمات م�سبقة الدفع م�شابهة خلدمة �سوا يف ال�سعودية .و لكن �سعر الدقيقة الواحدة قرابة
� 30سنت ًا ،مع فرتة ات�صال مفتوحة بعد ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء �أو اختيار خم�سة �أرقام ميكنك االت�صال بها جمان ًا� .سعر
ال�شريحة امل�سبقة الدفع قرابة  30دوالر ًا �شهري ًا.
• خدمات االي فون و البالك بريي و الهواتف الذكية الأخرى تخ�ضع لباقات خدمات البيانات و التي تبد�أ من  25دوالر ًا
ت�ضاف لباقة االت�صال ال�صوتي املختارة.
ً
ً
• تقدم ال�شركات عرو�ض ًا مميزة للطالب ملدة �شهر تقريبا بداية كل ف�صل درا�سي ،غالبا ما ت�شمل خدمة االت�صال على
خم�سة �أرقام من اختيارك على م�ستوى كندا .و هذه اخلدمة ممتازة لالت�صال على امللحقية دون احلاجة لدفع ر�سوم �إ�ضافية
نظر ًا لأنها يف مدينة �أخرى.
مالحظات لـ (االت�صاالت):
• فواتري الهاتف املتنقل غالية جد ًا.
• قد مينح لك جهاز هاتف جماين �أو ب�سعر زهيد لكن ال بد �أن توقع عقد ًا �سنوي ًا مع ال�شركة.
• الفواتري هي دوم ًا جمال نقا�ش واعرتا�ض وتخفي�ض بل وتالعب فانتبه لكن الله يعينك على ال�صداع.
• عندما ت�ؤ�س�س اخلط حتدد نوع اال�شرتاك فاعرف جيد ًا:
• كم حتتاج من حيث عدد الدقائق املجانية ال�صادرة.
• املكاملات الواردة هل هي جمانية؟
• كم �ساعات املكاملات املجانية امل�سائية؟
• ما هي منطقة التغطية �إذ ما �سواها يعد مكاملات بعيدة.
• هل لديك دقائق ات�صال بعيد.
• هل لديك ر�سائل جمانية.
• خدمة الر�سائل ال�صوتية و�إظهار الرقم ل وت�ضيفها بـ  7دوالر
• هناك ر�سوم حت�سب وال تذكر فاعرفها جيد ًا ومنها:
• ر�سوم ت�أ�سي�س (قد تلغى عنك�-إ�سال)
• ر�سوم ا�شرتاك �شهري (فيه �إ�شرتاكات بدون�-إ�سال)
• ر�سوم .911
• ر�سوم طباعة الفاتورة (ممكن تلغيها وتكتفي بـ .)online
خدمات االنرتنت:
يوجد �أكرث من مقدم خلدمات االنرتنت يف كندا و�أ�شهر املقدمني:
ً
•  Bellوخدماتها متميزة و ين�صح بها نظر ًا جلودة االت�صال و�أ�سعارهم تعترب منا�سبة نوعا ما .علما ب�أن االت�صال  DSLويتطلب
وجود خط هاتف ،و ميكنك اال�شرتاك مع  Bellللح�صول على هاتف ثابت و انرتنت .كما �أنه ميكن طلب ما ي�سمى بـ Dryloopو
من خالله يتم تو�صيل خدمة االنرتنت بدون ا�شرتاط اال�شرتاك بالهاتف الثابت ،و لكن ال�شركة تطلب ر�سوم ًا �إ�ضافية لتقدمي هذه
اخلدمة .علم ًا ب�أن ال�سرعة الق�صوى املقدمة  Mbs 16مع مالحظة �أن ال�سرعات العالية قد ال تكون متوفرة يف جميع املناطق.
•  Rogersتقوم بتقدمي خدمات م�شابهة خلدمات  Bellو ميكن احل�صول على عرو�ض متميزة يف حالة اال�شرتاك بالهاتف
النقال و الثابت و االنرتنت.
•  Videotronهي �شركة تقدم خدمة التلفاز عن طريق الكيبل كما تقدم االنرتنت �أي�ضا عن طريق الكيبل ب�سرعات عالية جد ًا
ت�صل �إىل  .Mbs 50و ميكن احل�صول على �أ�سعار مميزة عند دمج اخلدمات �أي�ض ًا.
• يجدر التنبيه على �أن �شركات االنرتنت تفر�ض حد ًا لكمية املعلومات امل�ستخدمة من قبل العميل .مع �إ�ضافة ر�سوم على
كل � GBإ�ضافية ي�ستخدمها العميل.
• ميكن �إيقاف اال�شرتاك م�ؤقت ًا مرة خالل العام يف حال ال�سفر.
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متحف احلرب يف مدينة �أوتاوا

�شراء �سيارة
ل�شراء �سيارة جديدة هناك عده �شركات و�أغلب هذه ال�شركات موجودة ومتوفرة كثري ًا �أما بالن�سبة لل�سيارات امل�ستعملة فهي
�أي�ضا موجودة يف املدن الكندية و�أي�ضا هناك معار�ض �سيارات جديدة وم�ستخدمة .ونن�صحك با�ست�شارة زمالئك ال�سابقني يف
املدينة.
هناك  3طرق ل�شراء ال�سيارة:
 )1الدفع نقد ًا
 )2التق�سيط
 )3الت�أجري املنتهي بالتمليك
والإثنان الأخريان فيهما ن�سبة ربح �سنوية للمعر�ض تتفاوت على ح�سب نوع ودولة �صنع ال�سيارة.
وال ميكن قيادة �أي �سيارة �إال بعد احل�صول على ت�أمني ،و�إح�ضار تاريخ ت�أمني من ال�سعودية قد يخف�ض عليك ر�سوم الت�أمني
بع�ض ال�شئ ،علم ًا �أن بع�ض ال�شركات تقدم �أ�سعار ًا خا�صة لطالب.

رخ�صة قيادة ال�سري
ميكن للقادم �إىل كندا قيادة ال�سيارة با�ستخدام رخ�صة القيادة الدولية �إىل �أن يت�سنى له احل�صول على رخ�صة قيادة حملية �أو
انتهاء مدة �صالحية الرخ�صة الدولية( .يرجي االنتباه �إىل بع�ض القوانني و �أنظمة القيادة التي تختلف متام ًا عن ال�سعوديه لتجنب
احلوادث املروريه ال قدر الله ملن يجهل تلك الأنظمة املرورية ممن ي�ستخدم رخ�صة القيادة الدولية) و لكن يجب امل�سارعة �إىل
التقدم للح�صول على الرخ�صة املحلية لأنها تعد وثيقة ر�سمية ت�سهل عملية �شراء �سيارة و ت�ساعد على خف�ض التكاليف املرتفعة
للت�أمني الإجباري على ال�سيارة بالإ�ضافة �إىل �أنها تعترب و�سيلة �إثبات هوية ولأخذ رخ�صة القيادة يجب �أو ًال اجتياز االختبار
التحريري ثم االختبار امليداين.
وعند اجتياز االختبار التحريري يجب االنتظار ملدة �سنه قبل �إجراء االختبار امليداين ملن مل ي�سبق له قيادة ال�سيارة يف
ال�سعوديه من قبل ،لذلك يجب �إبراز رخ�صة القيادة ال�سعودية املرتجمة و  print outمن �إدارة املرور باململكة تبني تاريخ
اال�صدار مع الرتجمة مع العلم �أنه �سوف يتم �سحب رخ�صة القياده ال�سعوديه الأ�صليه منك ح�سب النظام احلايل.
ولرتجمة رخ�صة القياده ال�سعوديه عن طريق ال�سفاره ال�سعوديه يرجى زيارة املوقع التايل
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كما ميكن �إجراء الرتجمة عن طريق جمعية ال�صداقة العربية الكندية

جم�سم حجري ي�ؤ�شر �إىل جهة ال�شمال (�إينوك�شوك)

Canadian Arab Friendship Association
http://www.cafaedmonton.ca

 -1اجتياز االختبار النظري وهو عبارة عن �أ�سئلة ب�سيطة ال تخرج من كتاب خا�ص بقوانني القيادة يف كندا الذي ت�ستطيع �إما
�شرا�ؤه �أو ا�ستعارته من النادي �أو �أحد الزمالء و �إذا �شعرت �أن الكتاب ي�صعب عليك قراءته (خ�صو�ص ًا �إذا كنت مبتدئ ًا يف اللغة
الإجنليزية) وال ت�ستطيع �إجراء االختبار النظري فيمكنك �أن تطلب اختبار �شفوي باللغة الإجنليزية بدل االختبار النظري بنف�س
ال�سعر  50دوالر ًا تقريب ًا.
رابط الكتاب
/http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv/handbook

 -2اختبار القيادة التطبيقي وهذا يتم بعد اجتيازك لالختبار النظري وتقوم برتتيب الوقت املنا�سب لك معهم ،وال بد �أن حت�ضر
�سيارة وتت�أكد من �أن الت�أمني عليها والفح�ص ال�سنوي �ساريي املفعول وقيمة االختبار  40دوالر ًا تقريب ًا .لك احلق بطلب مرتجم
خالل االختبار التطبيقي لكن ذلك قد يعر�ضك لالنتظار مدة �أطول للح�صول على موعد لالختبار ،مع العلم �أنه قد �سمح للبع�ض
با�صطحاب �أزواجهم �أو زمالئهم كمرتجمني.
ال بد قبل قياده ال�سيارة �أن تتعرف على قوانني املرور وخ�صو�صا كيف تنعطف للي�سار عندما تكون الإ�شارة خ�ضراء ويجب
التوقف عن �إ�شارة (قف) كما �أن ربط احلزام �إجباري كذلك كر�سي الطفل ،لذا �أن�صحك ب�أن تراقب كيف يقود زمال�ؤك ال�سيارة
و�أي�ضا االنتباه للم�شاة حيث �أن �أولوية ال�سري لهم.

الت�أمني على ال�سيارة
بعد �شراء ال�سيارة ال بد من الت�أمني عليها لأن القيادة بدون ت�أمني خمالفة لأنظمة ال�سري وتعر�ضك لغرامة مالية كبرية .وميكن
الت�أمني عن طريق الهاتف باالت�صال ب�شركة الت�أمني وتزويدها ببع�ض املعلومات و�سوف ُير�سل العقد وبطاقة الت�أمني بالربيد.
وميكن البحث عن �شركات الت�أمني يف الأوراق ال�صفراء من دليل الهاتف �أو عن طريق الإنرتنت:
 Automobile Insuranceثم اخرت www.canada411.com
حيث ميكن االت�صال بال�شركات والبحث عن �أف�ضل �سعر لوجود تفاوت كبري يف الأ�سعار .وميكن احل�صول على ت�سعرية من
الإنرتنت بزيارة املوقعwww.kanetix.com :
و�أ�سعار ت�أمني ال�سيارة ترتاوح ما بني � 2000إىل  4000دوالر �سنوي ًا تزيد �أو تنق�ص لل�سائق اجلديد يف كندا تدفع على �أق�ساط
�شهرية .وهناك �أ�سعار خا�صة:
• للأطباء Medical Association
• لطالب الدرا�سات العليا Graduate Student Association
كما �أن �إح�ضار خطاب من �شركة ت�أمني يف اململكة يو�ضح مدة الت�أمني اخلالية من احلوادث قد يفيد لتخفي�ض الت�أمني.
�أنواع الت�أمني:
•  Comprehensive Coverageت�أمني �شامل وبه يتم تعوي�ضك والطرف الآخر وتغطية �أي تلف �أو �سرقة.
•  Third Party Liabilityت�أمني �ضد الغري وهو �إجباري ويغطي تكاليف �إ�صالح �سيارة الطرف الآخر وال يتم تعوي�ضك عن
�أ�ضرار �سيارتك.
•  Collision Insuranceت�أمني �ضد ال�صدمات يغطي �سيارتك من ال�صدمات وهو مكمل للت�أمني �ضد الغري.
الحظ �أنه يتم جتديد الت�أمني �سنوي ًا بحيث تقوم ال�شركة ب�إر�سال العقد وبطاقة الت�أمني كل �سنة.
مالحظة :الت�أمني على ال�سكن مع ت�أمني ال�سيارة قد يعطيك ال�شخ�ص خ�صم ًا بن�سبة  ،%20وهو ت�أمني مهم للجميع مع عقد
الإيجار �أو التملك ،و ي�شمل الكوارث الطبيعية واحلرائق وال�سرقة هو �أمر اختياري ولي�س �إجباري ًا ويكلف حوايل 300-150
دوالر �سنوي ًا ،ولكن الأهم من ذلك �أن يتوفر يف البيت نظام �أمني ،كذلك نذكر ب�أن الت�أمني على ال�سكن يعفيك من امل�س�ؤولية يف
حالة �إ�صابة �أحد من �أبناء اجلريان يف منزلك �أو اخلدم.
96

97

«كلمتي لكم من القلب �إىل القلب و �أو�صيكم بتقوى الله وخدمة دينكم ووطنكم
و �أمتكم ا لإ�سالمية وكل واحدٍ منكم يعترب نف�سه �سفري للمملكة وعليه العمل
بجد و �إخال�ص راجي ًا لكم التوفيق والنجاح و �أن يوفقكم الله خلدمة وطنكم
و �أمتكم ا لإ�سالمية».
خادم احلرمني ال�شريفني

امللك عبدال ّله بن عبدالعزيز

