أسئلة متكررة
س :كٌف احصل على ضمان مالً للبحث عن قبول ؟
ٌتم حصول المرشح على خطاب ضمان مالً مبدئً باستخدام استمارة طلب ضمان مالً رقم:
 UTST-F-7-02من خالل موقع الجامعة عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
وتعبئة البٌانات الالزمة وإرفاق المستندات وتقدٌمه للرئٌس المباشر (رئٌس القسم) واعتماد عمٌد
الكلٌة التابع لها وإرساله إلً إدارة البعثات للقٌام بإعداد الضمان المالً واعتماده من وكٌل
الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً وتسلٌمه للمرشح.
س :كٌف أقدم على طلب االبتعاث بعد حصولً على قبول ؟
بعد حصول المرشح لالبتعاث على قبول ٌقوم بتقدٌم طلب ابتعاث رقم UTST-F-7-01 :الذي
ٌحصل علٌه من خالل موقع الجامعة عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
وتعبئة البٌانات الالزمة وإرفاق المستندات (كما تقوم المرشحات اإلناث بإرفاق نموذج موافقة
ولً األمر على االبتعاث رقم UTST-F-7-03 :ونموذج مرافقة المحرم لها أثناء االبتعاث رقم:
 UTST-F-7-04من خالل موقع الجامعة السابق اإلشارة إلٌه ) ثم تقدٌمها للرئٌس المباشر
(رئٌس القسم) لعرضه على مجلس القسم وبعد موافقة المجلس واعتماد المحضر من قبل عمٌد
الكلٌة ٌتم إرساله إلى عمٌد الكلٌة لعرضه على مجلس الكلٌة (اللجنة الثالثٌة) وبعد موافقة اللجنة
الثالثٌة ٌتم رفعه إلً وكٌل الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً العتماد محضر اللجنة
الثالثٌة ثم ٌعرض بعد ذلك على اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدرٌب ثم ٌعتمد المحضر من مدٌر
الجامعة ثم ٌعرض على مجلس الجامعة أو مدٌر الجامعة لالعتماد.
بعد ذلك ٌتقدم المرشح بطلب ضمان مالً نهائً للحصول على تأشٌرة (فٌزا) وٌحدد بعدها
موعد السفر وٌحصل أمر إركاب له وللمرافقٌن التابعٌن له.
س :عندما اصل مقر البعثة ما هو مطلوب منً ؟
ٌتم سفر المبتعث إلى مقر البعثة بعد صدور القرار التنفٌذي لالبتعاث ،وٌنبغً أال تزٌد المدة ما
بٌن وصول المبتعث إلى مقر البعثة وبٌن تارٌخ بدء الدراسة عن شهر واحد ألنه ال ٌبدأ
الصرف علٌه إال قبل بداٌة الدراسة بشهر واحد كما هو نص المادة التاسعة من الئحة االبتعاث
والتدرٌب لمنسوبً الجامعات والتً تنص على اآلتً:
"ٌبدأ الصرف على المبتعث من تارٌخ وصوله إلى مقر بعثته على أال تزٌد المدة بٌن تارٌخ
وصوله وبداٌة دراسته عن شهر واحد ".

فإذا وصل المبتعث إلى مقر البعثة فإن علٌه أن ٌبلغ الملحقٌة الثقافٌة السعودٌة بوصوله
وٌزودهم باألوراق والمستندات المطلوبة لفتح ملف خاص به لٌتم تعٌٌن مشرف دراسً له
ومنحه الضمان المالً للمؤسسة التعلٌمٌة وبطاقة الضمان الطبً والبدء فً استكمال إجراءات
صرف المخصصات المالٌة .
ومن أهم األوراق والمستندات المطلوبة من قِبل الملحقٌات :
.1

صورة جواز السفر وجوازات سفر األسرة المرافقة له مع صور لختم دخول البلد .

.2

تأشٌرة الدخول .

.3

صورة خطاب القبول الحاصل علٌه من المؤسسة التعلٌمٌة فً بلد االبتعاث .

.4

صورة قرار االبتعاث الصادر من جامعة تبوك .

.5

صور الشهادات والسجالت األكادٌمٌة الحاصل علٌها .

.6

صورة بطاقة األحوال أو كرت العائلة للمرافقٌن .

.7

صور شخصٌة .

رقم حسابه البنكً ببلد االبتعاث لتتمكن الملحقٌة الثقافٌة من إرسال المخصصات المالٌة
.8
إلى البنك مباشرة .
وٌنبغً على المبتعث عند وصوله إلى مقر البعثة أن ٌقوم بتسجٌل جواز سفره فً القنصلٌة
السعودٌة إما بالمراجعة الشخصٌة أو بواسطة البرٌد ،وتزوٌدهم بعنوانه وأرقام هواتفه لمساعدته
عند الحاجة .
س  :أنا مبتعث جدٌد ،متى ٌتم البدء فً صرف المكافأة الشهرٌة لً ؟
ٌجب إكمال ملف الطالب لدى الملحقٌة قبل بداٌة الصرف ،وٌتم حساب المكافأة منذ وصول
المبتعث لمقر بعثته وٌنبغً ان ال تزٌد المدة ما بٌن وصول المبتعث الى مقر البعثة وبٌن تارٌخ
بدء الدراسة عن شهر واحد ألنه ال ٌبدأ الصرف علٌه اال قبل بداٌة الدراسة بشهر واحد ،
وٌنزل له الفرق مع الشهر الذي ٌلً وصوله.
س :فً أي ٌوم من الشهر ٌتم صرف المكافأة الشهرٌة ؟
ٌتم صرف المكافأة بتارٌخ الخامس والعشرٌن من الشهر الهجري كحد أقصى.
س :عند رغبة المبتعث إرفاق أحد أفراد أسرته للبعثة ،متى ٌتم الصرف على المرافق؟
ٌتم حساب مستحقات الزوجة من تارٌخ وصولها لمقر بعثة زوجها وللمولود من تارٌخ والدته
فً مقر البعثة وتكون بداٌة الصرف من الشهر الذي ٌلً تسجٌل المرافقٌن.
س :ما هً الحاالت التً ٌتوقف فٌها الصرف على المبتعث ؟

ٌوقف الصرف على المبتعث فً الحاالت التالٌة:
• تخرّ ج المبتعث وحصوله على الدرجة المبتعث من أجلها.
• إنتهاء مدة البعثة.
• إنتهاء سنة اللغة دون تحقٌق شرط اللغة وعدم موافقة جهة اإلبتعاث على تمدٌد فترة دراسة
اللغة.
• إنتهاء المرحلة التحضٌرٌة أو السنة التمهٌدٌة والطالب لم ٌحصل على قبول أكادٌمً نهائً.
• رسوب الطالب فً المرحلة األكادٌمٌة فً جمٌع المواد لفصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن.
• حذف الطالب أو انسحابه من الفصل الدراسً دون الرجوع للملحقٌة.
• حصول المبتعث على إنذارٌن وعدم تعهده ببذل مزٌد من الجد وأنه على علم بأن حصوله
على االنذار الثالث سوف ٌؤدي إلى الرفع بإنهاء البعثة.
• حصول المبتعث على ثالثة إنذارات أكادٌمٌة.
• تغٌٌر المبتعث للمعهد أو الجامعة دون موافقة الملحقٌة.
• تغٌٌر المبتعث للتخصص دون الموافقة علٌه من الملحقٌة أو جهة اإلبتعاث.
• تغٌٌر المبتعث للدرجة العلمٌة دون موافقة الملحقٌة أو جهة اإلبتعاث.
• انقطاع المبتعث عن الدراسة دون عذر تقبله الملحقٌة.
• فصل المبتعث نهائٌا من المؤسسة التعلٌمٌة ألسباب أكادٌمٌة أو تأدٌبٌة.
• الفصل المؤقت للمبتعث من المؤسسة التعلٌمٌة أو وضعه على فترة متابعة.
• ترك المبتعث مقر الدراسة ألي سبب دون علم الملحقٌة.
• تأخر رجوع المبتعث إلى مقر الدراسة بعد االجازة.
• عدم تسلٌم التقارٌر الدراسٌة وإفادات التسجٌل والخطة الدراسٌة فً الوقت المحدد.
• قٌام المبتعث بتصرفات مخالفة للتعالٌم الدٌنٌة أو األخالق التً ٌجب أن ٌتمٌز بها المبتعث
السعودي.
• الحصول على جنسٌة أخرى أو الحصول على اإلقامة الدائمة ،تمهٌدا للحصول على الجنسٌة.
• مغادرة محرم المبتعثة مقر البعثة ألي سبب دون علم وموافقة الملحقٌة.
• مخالفة أنظمة االبتعاث أو االمتناع عن تنفٌذها.

س :متى ٌتم اعادة الصرف على المبتعث ؟
ٌحق للمبتعث التقدم بطلب إعادة صرف مخصصاته المالٌة فً الحاالت التالٌة:
 -1عند انتظامه فً الدراسة بعد انتهاء مدة التأجٌل الممنوحة له من صاحب الصالحٌة.
 -2عند صدور الموافقة على انضمام المرافق إلى عضوٌة البعثة التعلٌمٌة ،وانتظامه فً
الدراسة.
 -3عند استئناف الدراسة فً حالة توقف الصرف المالً على المبتعث لالنقطاع عن الدراسة
لسبب وافقت علٌه الملحقٌة أوجهة االبتعاث.
لتحقٌق ذلك ٌنبغً إرفاق المستندات التالٌة مع الطلب:
(أ) موافقة جهة االبتعاث على التأجٌل.
(ب) وجود ما ٌؤكد موافقة الملحقٌة أو جهة االبتعاث على االنقطاع.
(ج) إرفاق ما ٌفٌد زوال األسباب التً أدت إلى االنقطاع ،كالتقرٌر الطبً مثال ،أو صورة
تأشٌرة وختم الدخول إلى مقر البعثة للمنقطعٌن عن الدراسة ألسباب تتعلق بالتأخر فً منح
التأشٌرة أو غٌر ذلك.
(د) ما ٌؤكد التسجٌل واالنتظام بالدراسة ،على أن تكون الدراسة فً نفس المؤسسة التعلٌمٌة
والتخصص الدراسً والمرحلة الدراسٌة ،ما لم ٌصدر قرار بغٌر ذلك من صاحب الصالحٌة.
(ه) إرفاق تقرٌر أكادٌمً حدٌث صادر من المؤسسة التعلٌمٌة ٌوضح معدل تقدم المبتعث ،على
أن ٌكون هناك تقدم ملحوظ فً مستواه األكادٌمً ،ونسبة حضوره (إذا كان سبب إٌقاف
الصرف ٌعود لقصور أكادٌمً فً أداء المبتعث أو مواظبته ومعدل حضوره).
(و) ٌستأنف صرف المخصصات المالٌة بانتهاء األسباب التً أدت إلى إٌقافه مدعومة
بالمستندات أعاله ،و أٌة مسوغات تدعم الطلب ،مع العلم بأن أسباب إٌقاف الصرف متعددة
وٌتطلب من المبتعث فهم أنظمة االبتعاث بصورة جٌدة حتى ال ٌتم إٌقاف صرف مخصصاته
لمخالفته ألنظمة االبتعاث.
س :إذا كان المبتعث متزوج من أكثر من امرأة فهل ٌصرف علٌهم جمٌعا ؟
ٌصرف فقط على زوجة واحدة.
س:المكافأة لم تنزل فً حسابً مع العلم أن جمٌع المبتعثٌن قد نزلت فً حسابهم ،ما هو الحل
؟
فً البداٌة البد أن ٌقوم المبتعث بالتأكد من ذلك عن طرٌق استخدام حسابه الخاص على الموقع
الملحقٌة .ثم ٌقوم بمراجعة البنك .ثم بعد ذلك ٌقوم باالتصال بالملحقٌة.

س :متى ٌحق للمبتعث الحصول على بدل مراجع أو بدل المواد العلمٌة ؟
فً أي وقت خالل دراسته األكادٌمٌة مع العلم أن هذٌن البدلٌن ٌصرفان لمرحلتً الماجستٌر
والدكتوراه والزمالة فقط.

س :ما هً البدالت التً ٌحق للمبتعث الحصول علٌها عند تخرجه ؟
-1بدل نقل عفش وٌكون مخصص شهر واحد لغٌر المتزوج ،ومخصص شهر ونصف
للمتزوج.
-2بدل طباعة مخصص شهري واحد لمرحلة الماجستٌر ومخصص شهر ونصف للدكتوراه.
س:كم المبلغ الذي ٌحصل علٌه المبتعث كبدل مراجع ؟ أو كبدل مواد علمٌة ؟
 3753لاير ،علما بأن بدل مراجع ٌصرف للتخصصات األدبٌة ،وبدل مواد علمٌة للتخصصات
العلمٌة ،وكلٌهما ٌصرفان للدراسات العلٌا.

س:كم المبلغ الذي ٌحصل علٌه المبتعث كبدل لحضور مؤتمر علمً؟أو رحلة علمٌة ؟
ٌدفع له مخصص شهر واحد فقط لمرحلة الماجستٌر ومخصص شهرٌن لمرحلة الدكتوراه.
س :إذا تم تعوٌض الطالب من قبل شركة التأمٌن الطبً على جزء من مصارٌف العالج ،هل
تقوم الملحقٌة بالتعوٌض عن الجزء الذي لم تغطه شركة التأمٌن ؟
نعم ،تقوم الملحقٌة بدفع الفرق ولكن مع مراعاة إحضار اصل الفواتٌر وإحضار خطاب من
شركة التأمٌن الطبٌة ٌوضح فٌه الجزء الذي لم ٌغطى.
س :هل ٌتم التعوٌض عن كشف األسنان وكشف العٌون من قبل الملحقٌة ؟
إذا كانت جراحٌة تقوم الملحقٌة بالتعوٌض أما إذا كانت تجمٌلٌة أو رسوم كشف نظر ،أو
عدسات فال ٌتم التعوٌض من قبل الملحقٌة.
ش :هل تقوم الملحقٌة بدفع رسوم التأمٌن الطبً ؟
نعم تقوم الملحقٌة بدفع رسوم التأمٌن الطبً .ولكن البد للمبتعث إحضار الفاتورة واإلٌصال
األصلٌٌن .
مالحظة :التأمٌن الصحً أحد شروط الفٌزا ،وكذلك إحضار خطاب من الجامعة ٌوضح فٌه أن
الطالب لم ٌتم دفع رسوم التأمٌن الطبً له.
س :فً الحاالت الخاصة مثل بعض العملٌات الجراحٌة أو الوالدة التً ال تغطٌها شركة
التأمٌن ،هل تدفع الملحقٌة للمستشفى ؟

تقوم الملحقٌة بإرسال ضمان مالً للمستشفى ٌفٌد فٌه أن الملحقٌة سوف تقوم بدفع مصروفات
المستشفى ولٌتم الحصول علٌه :
)1البد أن ٌحضر المبتعث خطاب من الطبٌب ٌوضح الحالة.
 )2خطاب من المبتعث للملحق ٌوضح فٌه الطلب.
س:متى ٌتم قبول التأمٌن الصحً مع شركة خاصة ؟
فً حال رفض الجامعة عمل تأمٌن طبً للمبتعث أو أفراد أسرته وبعد الحصول على خطاب
من الجامعة ٌفٌد بذلك.
س:هل ٌتم تعوٌضً عن رسوم التأمٌن الصحً التً قمت بدفعها قبل وصولً مقر البعثة؟
ال ٌعوض المبتعث عن أي رسوم قام بدفعها قبل وصول مقر البعثة.
س :ما هً إجراءات تجدٌد الفٌزا ؟
-1أخذ خطاب تعرٌفً لتجدٌد الفٌزا من مكتب القبول فً الجامعة التً تدرس بها.
-2أخذ نسخة من الضمان المالً الذي لدٌك.
-3أخذ نسخة من المؤهالت الدراسٌة التً حصلت علٌها.
-4التأكد بأنه لم ٌمر على أخر كشف طبً قمت بعمله للفٌزا أكثر من سنة.
-5فً حال مرور أكثر من سنة على الكشف الطبً البد من عمل كشف طبً جدٌد.
-6الذهاب إلى دائرة الهجرة فً المدٌنة التً تدرس بها.
-7دفع رسوم استخراج الفٌزا الجدٌدة.
س :حدثت لً مشكلة أمنٌة ،ما لعمل ؟
فً حال حدوث أي مشكلة أمنٌة ال سمح هللا البد من االتصال على السفارة السعودٌة وٌجب
علٌك حفظ او تسجٌل رقم هاتف السفارة
س:ما هً اإلجراءات الالزمة لتسجٌل الجواز ؟
إرسال صورة من الجواز على السفارة السعودٌة ،واإلتصال بالقنصل فً السفارة.
س :فً حال فقدان جواز سفري ،ما لعمل ؟
البد من االتصال بالسفارة السعودٌة ،والتنسٌق مع شؤون الرعاٌا.
س :فً حال قدوم مولود جدٌد ،كٌف أستخرج له جواز سفر ؟

فً هذه الحاله ٌصرف له تذكرة عبور مؤقتة فً اتجاه واحد.
س :إذا لم ٌصل الرد على التمدٌد من جهة ابتعاث الطالب ،ما هً اإلجراءات التً ٌقوم بها
الطالب؟ وهل الملحقٌة تقوم بتسدٌد الرسوم الدراسٌة له ؟
تتم بداٌة اإلجراءات من قبل الملحقٌة .ثم ٌقوم المبتعث بمتابعة اإلجراءات مع جهة ابتعاثه .أثناء
انتظار رد قبول التمدٌد من جهة االبتعاث للطالب فإن الملحقٌة ال تقوم بدفع أي مستحقات
للطالب حتى تتم الموافقة من مرجعه على التمدٌد.
س :هل ٌتم دفع الرسوم الدراسٌة ألبناء المبتعثٌن من قبل الملحقٌة ؟
ٌتم دفع الرسوم الدراسٌة من قبل جهة ابتعاث الطالب.
إذا كانت الزوجة تدرس اللغة اإلنجلٌزٌة على حساب مرجع زوجها ،أو على حساب الملحقٌة
.فهل تعامل معاملة المبتعثة ؟ أو أنها تعامل كمرافقة ؟
تعامل كمرافقة
س :إذا كان المبتعث ٌدرس اللغة اإلنجلٌزٌة ،فهل ٌحق له الحصول على بدالت تساعده على
شراء الكتب ؟
فً مرحلة اللغة اإلنجلٌزٌة تقوم الملحقٌة بدفع الرسوم الدراسٌة فقط للمبتعث.
س :إذا كان المبتعث ٌدرس اللغة اإلنجلٌزٌة ،وأحتاج لعمل اختبارات مثل  IELTS:أو
 TOFELفهل تقوم الملحقٌة بدفع رسوم هذه االختبارات ؟
نعم تدفع الملحقٌة رسوم هذه االختبارات.
س:هل ٌحق للمبتعث تدرٌس أبناءه فً أي مدارس ؟أو هناك مدارس معٌنه البد من الدراسة
فٌها ؟
البد أن ٌدرس أبناء المبتعثٌن فً مدارس معترف فٌها من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم فً المملكة
العربٌة السعودٌة ،وٌتم معرفة ذلك عن طرٌق التواصل مع الملحقٌة والسفارة.
س :الجهة التعلٌمٌة تطالبنً بدفع الرسوم الدراسٌة ،فماذا أفعل ؟
أن ٌقوم المبتعث بمطالبة الجهة التعلٌمٌة إرسال الفواتٌر مباشرة للملحقٌة.
س :لقد دفعت الرسوم الدراسٌة ،هل أستحق تعوٌض عن المبلغ ؟
نعمٌ ،مكنك أخذ تعوٌض عن المبلغ المدفوع ولكن بشرط أن تكون البعثة سارٌة المفعول وٌكون
تارٌخ الفواتٌر أثناء فترة البعثة.
س :إذا كان المبتعث ٌدرس اللغة اإلنجلٌزٌة وأراد تغٌٌر المعهد فقط مع إبقائه على الجامعة.
فهل ٌتم ذلك من قبل الملحقٌة ؟أو من قبل جهة ابتعاثه ؟

البد للطالب التنسٌق مع الملحقٌة.
س:أوشك أن أنهً دراستً األكادٌمٌة ،وأرغب فً تمدٌد دراستً لمرحلة أعلى ،متى أستطٌع
البدء فً اإلجراءات ؟
قبل ثالثة أشهر من انتهاء المرحلة الحالٌة.
س :متى أبدأ بتقدٌم إجراءات التخرج ؟
عند الحصول على خطاب من الجامعة ٌتضمن أن الطالب أنهى متطلبات المرحلة المبتعث لها.
س :إذا تم تمدٌد بعثتً الحالٌة للحصول على مرحلة أعلى ،فهل أستحق مكافأة التخرج ؟
ال ،ال تستحق إذا كانت المرحلتٌن متتالٌتٌن.
س :إذا تخرج المبتعث ولم ٌقم بإخبار الملحقٌة قبل أسبوع من تخرجه ،هل ٌحسب له مكافأة
تخرج ؟
ال ،ال ٌحتسب له مكافأة تخرج فً هذه الحالة.
س :إذا تم انتقال الطالب من مقر بعثته إلى مقر بعثه جدٌد متى ٌبدأ الصرف علٌه ؟
ٌبدأ الصرف علٌه من تارٌخ وصوله إلى مقر البعثة الجدٌد.
س:إذا قام الطالب بحذف مادة أثناء دراسته األكادٌمٌة بعد انتهاء الفترة المسموح بها للحذف
مما ٌترتب علٌه فقدان الرسوم الدراسٌة لهذه المادة ،هل ٌطالب المبتعث بتعوٌض الملحقٌة عن
هذا المبلغ ؟
نعمٌ ،قوم الطالب بدفع هذا المبلغ لهذه المادة.
س :فً حال استالم المبتعث مبالغ مالٌة بعد تارٌخ تخرجه،هل ٌقوم الطالب بإعادة هذه المبالغ
؟
نعم ٌ،قوم الطالب فً هذه الحالة بإعادة هذه المبالغ.
س:هل أستطٌع تدرٌس زوجتً لغة إنجلٌزٌة فً أي معهد لغة ،أم أنه ٌجب أن ٌكون تابع
لجامعة معترف بها لدى وزارة التعلٌم العالً ؟
ٌسمح بتدرٌس الزوجات اللغة اإلنجلٌزٌة فً أي معهد لغة.
س :أوشك على االنتهاء من فترة اللغة اإلنجلٌزٌة ،ولم أحصل على الدرجة المطلوبة فً اختبار
اللغة للدخول إلى الجامعة التً ابتعثت إلٌها ،ولكنً حصلت على القبول من جامعة أخرى ؟ما
لعمل ؟
قد ٌرغب المبتعثٌن بعد السفر إلً بلد االبتعاث وبعد الوقوف عن كثب على المستوى العلمً
للجامعة أو المؤسسة التعلٌمٌة التً حصل منها على القبول قد ٌرغب البعض فً تغٌٌر هذه

المؤسسة واالنتقال إلى مؤسسة تعلٌمٌة أخرى أفضل منها إما بنفس البلد أو فً بلد آخر  .فٌبدأ
البحث عن قبول  ،فإذا حصل علٌه طلب تغٌٌر الجامعة أو تغٌٌر البلد .
كما أن هناك أسباب عدٌدة أخري قد تكون السبب وراء طلب تغٌٌر الجامعة أو البلد:
•

ضعف المؤسسة التعلٌمٌة فً مجال تخصص المبتعث .

•

عدم وجود برنامج دراسً للمرحلة التً ٌرغب فً دراستها.

•

عدم وجود أستاذ متخصص فً مجال دراسته ٌشرف علٌه .

•

عدم تحقٌق شروط القبول للدراسات العلٌا بالمؤسسة التعلٌمٌة.

ففً مثل هذه الحاالت أو غٌرها ٌ ،حتاج المبتعث إلى االنتقال إلى مؤسسة تعلٌمٌة أخرى إما فً
البلد نفسه أو فً بلد آخر .
وقد نصت المادة الثانٌة عشر من الئحة االبتعاث والتدرٌب لمنسوبً الجامعات على أنه :
" ال ٌجوز للمبتعث أن ٌنتقل من جامعة إلى أخرى ،أو من بلد إلى آخر إال بعد موافقة مجلس
الجامعة المبنٌة على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة ،أو المعهد وما فً حكمهما ،أو الجهة
التابع لها المبتعث ،ولجنة االبتعاث والتدرٌب ،وتأٌٌد الملحق الثقافً بالنسبة للمبتعثٌن للخارج
".
فال ٌجوز للمبتعث تغٌٌر مقر الدراسة أو بلد االبتعاث إال بموافقة من الجامعة وفق الشروط التً
نصت علٌها المادة الثانٌة عشرة آنفا  .وذلك ٌتطلب الحصول على قبول من المؤسسة التعلٌمٌة
المراد االنتقال إلٌها وإذا كان مشروطا بتحقٌق درجة معٌنة فً كفاءة اللغة ٌشترط أن ٌرفق
المبتعث مع طلبه ما ٌفٌد أنه حقق تلك الدرجة حسب ما هو مطلوب  .هذا إذا كان االنتقال أو
التحوٌل من أجل دراسة مرحلة علمٌة كالماجستٌر أو الدكتوراه ونحو ذلك
فإذا اضطر المبتعث إلى تغٌٌر مقر دراسته فإن علٌه ٌتقدم للملحقٌة الثقافٌة بطلب تغٌٌر الجامعة
أو البلد وٌذكر فٌه أسباب طلب التغٌٌر وٌرفق تقرٌرا عما تم انجازه خالل الفترة الماضٌة مدعما
بالمستندات الرسمٌة التً تؤٌد ذلك.
شرٌطة أن تكون المؤسسة التعلٌمٌة المراد االنتقال إلٌها ضمن المؤسسات التعلٌمٌة الموصى بها
من قبل وزارة التعلٌم العالً وذات تقٌٌم ال ٌتجاوز ترتٌبها ( )333على مستوى العالم فً تقٌٌم
( )QSأو التاٌمز ( )Times Higher Educationوتقوٌم جودة األبحاث ( )RAEبالنسبة
للجامعة البرٌطانٌة.
ثم ٌقوم المسئولون بالملحقٌة بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة والتأكد من استٌفاء كافة
البٌانات و إبداء الرأي ثم تحوٌل الطلب إلى الجامعة أو الجهة التابع لها المبتعث .

ٌقوم المسئول بمتابعة شئون المبتعثٌن بإدارة االبتعاث بسحب المعاملة عن طرٌق البوابة
اإللكترونٌة ورفعها لوكٌل الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً لٌتم توجٌهها إلى الكلٌة التابع
لها المبتعث لدراستها.
ٌقوم المسئول بالكلٌة التابع لها المبتعث بإعداد طلب تغٌٌر الجامعة رقم UTST-F-7-08 :من
خالل موقع الجامعة عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
ٌطلب فٌه الموافقة على تغٌٌر الجامعة للمبتعث وٌتم ذلك بنفس الطرٌقة المشار إلٌها فً تقدٌم
طلب االستمرار فً البعثة وٌسٌر بنفس الخطوات حتى ٌصدر قرار التغٌٌر .
وعلى المبتعث أن ٌتقدم للملحقٌة بطلب التغٌٌر بمدة كافٌة أٌضا قبل تارٌخ بدء الدراسة حتى ال
ٌفقد القبول بسبب تأخر موافقة المجالس واللجان المختصة على التغٌٌر وهو أمر ٌستغرق وقتا
طوٌال قد ٌصل إلى شهرٌن أو ثالثة فً بعض األحٌان.
وٌجب على المبتعث أال ٌغادر مقر دراسته وال ٌنتقل إلى الجامعة الجدٌدة حتى ٌصدر قرار
الموافقة بالتغٌٌر من الجامعة ،لكً ال ٌتعرض إلٌقاف مخصصاته المالٌة  .فقد نصت المادة
السابعة والعشرون من الئحة االبتعاث والتدرٌب على أنه:
" توقف مخصصات المبتعث بحصوله على الدرجة العلمٌة أو إذا غٌر مقر دراسته أو
تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس الجامعة ".
س :لقد وصلت لمقر بعثتً وأود تغٌٌر الجامعة ،ما هً اإلجراءات ؟
ٌستطٌع أن ٌتبع الطالب إجراءات تغٌٌر الجامعة الموجودة على موقع الملحقٌة.
س :أرغب فً تغٌٌر التخصص ،ما لعمل ؟
من البٌانات األساسٌة التً ٌتضمنها قرار االبتعاث التخصص العام والدقٌق المراد دراسته .
وتحدٌد التخصص العام والدقٌق ٌتم من قبل القسم العلمً وفق احتٌاجات القسم ونسبة أعضاء
هٌئة التدرٌس وتخصصاتهم الدقٌقة ونسبة المبتعثٌن منهم والمتوقع إحالتهم للتقاعد وأعداد غٌر
السعودٌٌن منهم .
إال أنه فً بعض األحٌان ٌحتاج المبتعث إلى تغٌٌر تخصصه إما لعدم تطابق برنامج التخصص
الحالً لمتطلبات القسم المستقبلٌة أو الستحداث تخصص جدٌد ولدراسته أهمٌة وجدوى علمٌة
تستفٌد منه الجامعة عند رجوعه من البعثة وغٌر ذلك من األسباب التً تدعو المبتعث إلى تغٌٌر
التخصص .
ومهما تكن األسباب الداعٌة إلى تغٌٌر التخصص  ،فإنه إذا صدر قرار االبتعاث وحدد فٌه
التخصص العام والدقٌق فإنه ال ٌجوز للمبتعث تغٌٌر تخصصه العام أو الدقٌق إال بعد موافقة
الجامعة على ذلك وفق الشروط واإلجراءات المتبعة .وفً حالة اإلقدام على ذلك بدون موافقة
الجامعة فإنه ٌترتب علٌه إٌقاف جمٌع مخصصات المبتعث ،وٌنظر فً إنهاء بعثته .وذلك حسب

ما جاء فً المادة الحادٌة عشر من الئحة االبتعاث والتدرٌب لمنسوبً الجامعات والتً نصت
على أنه:
"ال ٌجوز للمبتعث تغٌٌر تخصصه العام أو الدقٌق الذي ابتعث من أجله إال بموافقة مجلس
الجامعة بناء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة ،أو المعهد وما فً حكمهما ،ولجنة االبتعاث
والتدرٌب .وفً حال تغٌٌر التخصص قبل صدور الموافقة ،توقف جمٌع مخصصات المبتعث،
وٌنظر فً إنهاء بعثته".
فإذا اضطر المبتعث إلى تغٌٌر تخصصه العام أو الدقٌق فإن علٌه ٌتقدم للملحقٌة الثقافٌة بطلب
تغٌٌر تخصصه العام أو الدقٌق وٌذكر فٌه أسباب طلب التغٌٌر مدعما بالمستندات الرسمٌة التً
تؤٌد ذلك.
فٌقوم المسئولون بالملحقٌة بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة والتأكد من استٌفاء كافة البٌانات
و إبداء الرأي ثم تحوٌل الطلب إلى الجامعة أو الجهة التابع لها المبتعث .
ٌقوم المسئول بمتابعة شئون المبتعثٌن بإدارة االبتعاث بسحب المعاملة عن طرٌق البوابة
اإللكترونٌة ورفعها لوكٌل الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً لٌتم توجٌهها إلى الكلٌة التابع
لها المبتعث لدراستها.
ٌقوم المسئول بالكلٌة التابع لها المبتعث بإعداد طلب تغٌٌر التخصص رقم UTST-F-7-08 :من
خالل موقع الجامعة عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
ٌطلب فٌه الموافقة على تغٌٌر التخصص العام أو الدقٌق وٌتم ذلك بنفس الطرٌقة المشار إلٌها
فً تقدٌم طلب تغٌٌر الجامعة وٌسٌر بنفس الخطوات حتى ٌصدر قرار التغٌٌر .
وٌجب على المبتعث أال ٌغٌر تخصصه حتى ٌصدر قرار الموافقة بالتغٌٌر من الجامعة  ،لكً ال
ٌتعرض إلٌقاف مخصصاته المالٌة.
و ُنوصى الراغبٌن فً االبتعاث بالترٌث فً اختٌار التخصص ودراسة الموضوع مع األقسام
العلمٌة و االطالع على الخطط االستراتٌجٌة للجامعة والبحث عبر الشبكة العالمٌة للمعلومات
ومواقع المؤسسات التعلٌمٌة عن التخصصات العلمٌة التً تتفق مع رغبات أقسامهم العلمٌة
وبرامج تلك التخصصات ودراستها ومن ثم اختٌار الجٌد منها  .حتى ال ٌضطر إلى طلب تغٌٌر
التخصص وبالتالً ٌضٌع وقت من فترة االبتعاث فً دراسة تخصص غٌر مرغوب فٌه ،
وبالتالً ٌتأخر فً الدراسة مما ٌترتب علٌه احتٌاجه لطلب تمدٌد البعثة ألكثر من مرة .
س :ماهً االجازات التً ٌمكن للمبتعث الحصول علٌها غٌر االجازات السنوٌة والرسمٌة ؟
هناك أنواع من اإلجازات التً ٌمكن أن ٌحصل علٌها المبتعث مثل اإلجازة السنوٌة واإلجازة
الرسمٌة من المعهد أو الجامعة وإجازة األمومة واإلجازة الطارئة.
الشروط والضوابط:

مدة االجازة الدراسٌة أقصاها  3أشهر
مدة االجازة الموافق علٌها تعتبر محسوبة من فترة البعثة
ال ٌحق للمبتعث طلب إجازة إذا كانت الرسوم الدراسٌة مدفوعة
ال ٌحق للمبتعث طلب إجازة إذا بقً له من البعثة مدة  6أشهر
إجازة االمومة مدتها شهرٌن ( )2فقط
أن ٌكون تارٌخ االجازة المطلوب ال ٌتعارض مع أوقات التدرٌس وأن ال تؤثر اإلجازة على
التقدم الدراسً للطالب
اإلجازة الطارئة خاصة بوفاة أحد الوالدٌن أو أحد والدي الزوجة/الزوج
الموافقة على اإلجازة ال تعنً استحقاق المبتعث لتذاكر
الوثائق المطلوبة:
التقدم بالمعاملة عبر البوابة اإللكترونٌة واختٌار نوع اإلجازة وتعبئة المعلومات المطلوبة بدقة
وضبط تارٌخ بداٌة اإلجازة ونهاٌتها
خطاب من المعهد /الجامعة ٌوضح وضع الطالب الدراسً الحالً وبه موافقة على اإلجازة
إذا كانت اإلجازة فً أوقات اإلجازات الرسمٌة للمعاهد والجامعات فال ٌحتاج الطالب أن ٌقدم
خطابا من المعهد أو الجامعة
عند طلب إجازة األمومة ٌجب إرفاق تقرٌر طبً معتمد ٌوضح الوضع الصحً للطالبة
والتارٌخ المتوقع للوالدة
عند طلب اإلجازة الطارئة بسبب وفاة أحد الوالدٌن ٌحتاج المبتعث أن ٌزود مشرفه الدراسً
بصورة من شهادة الوفاة بعد العودة من اإلجازة
ٌحق للمشرف الدراسً المطالبة بأي وثائق أخرى كما ٌحق للمبتعث إرفاق أي وثائق أخرى
لدعم طلبه
س :ماهً شروط ومسوغات طلب تغٌٌر الجامعة؟
للمبتعث التقدم بطلب الموافقة على تغٌٌر الجامعة التً ٌدرس بها عندما توجد مبررات مقبولة
تحول دون استمراره فً الدراسة فً الجامعة المبتعث لها ،وٌسمح بذلك لمرة واحدة خالل
المرحلة الدراسٌة .وإعداد طلب تغٌٌر الجامعة رقم UTST-F-7-08 :من خالل موقع الجامعة
عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

الشروط:
 أن ٌتقدم المبتعث بطلب الموافقة على تغٌٌر الجامعة التً ٌدرس بها مرة واحدة فقط خاللالمرحلة الدراسٌة.
 أن ال ٌترتب على تغٌٌر الجامعة زٌادة فً مدة البعثة المقررة حسب اللوائح واألنظمة. أن ٌكون تغٌٌر الجامعة قبل بدء التارٌخ المقترح لبدء لدراسة. أن ال ٌترتب على تغٌٌر الجامعة تغٌٌر للمحرم (بالنسبة للمبتعثات) ،حٌث تنص األنظمة علىضرورة إقامة المحرم مع المبتعث األساسً فً نفس المدٌنة.
 أن ال ٌترتب على تغٌٌر الجامعة االنتقال إلى مدٌنة أخرى تبعد أكثر من  53مٌال عن مقردراسة المرافق (إن كان ملحقا بالبعثة) ،وإال فٌستوجب األمر انتقال المرافق (المنتظم فً
دراسته) مع المبتعث األساسً إلى مدٌنة الدراسة الجدٌدة.
المسوغات:
 -1قبول أكادٌمً من إحدى الجامعات الموصى بها موضحا به مسمى الدرجة العلمٌة ،التارٌخ
المقترح لبدء الدراسة والمدة المقررة إلنهاء البرنامج ،باإلضافة إلى قٌمة الرسوم الدراسٌة
المقررة ،وتفصٌل لرسوم المختبرات ( )Bench Feesإن وجدت.
 -2أٌة وثائق أخرى لها عالقة بالطلب.
س :ماهً شروط طلب تغٌٌر التخصص؟
ٌحق للمبتعث التقدم بطلب الموافقة على تغٌٌر التخصص الدراسً فً حال وجود مبررات
مقبولة بحٌث ٌكون هناك تجانس بٌن التخصص السابق والجدٌد ،وٌسمح بذلك لمرة واحدة خالل
المرحلة الدراسٌة ،وٌمكن أن ٌقتصر الطلب على تغٌٌر التخصص الدراسً فً نفس الجامعة،
أو تغٌٌر التخصص بجامعة أخرى (تغٌٌر التخصص والجامعة) بعد أخذ موافقة صاحب
الصالحٌة .وإعداد طلب تغٌٌر التخصص رقم UTST-F-7-08 :من خالل موقع الجامعة عن
طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
الشروط:
 أن ٌتقدم المبتعث بطلب الموافقة على تغٌٌر التخصص مرة واحدة فقط خالل المرحلةالدراسٌة.
 أن ال ٌترتب على تغٌٌر التخصص أٌة زٌادة فً المدة المقررة لالبتعاث حسب اللوائحواألنظمة.
 -أن ٌكون تغٌٌر التخصص قبل بدء التارٌخ المقترح لبدء لدراسة.

 ٌجب أن ٌكون التخصص الجدٌد ضمن التخصص العام. فً حالة تغٌٌر التخصص والجامعة:(أ) ٌستوجب األمر أن ال ٌترتب على تغٌٌر الجامعة تغٌٌر للمحرم (بالنسبة للمبتعثات) ،حٌث
تنص األنظمة على ضرورة إقامة المحرم مع المبتعث األساسً فً نفس المدٌنة.
(ب) أن ال ٌترتب تغٌٌر التخصص على تغٌٌر الجامعة االنتقال لمدٌنة أخرى تبعد أكثر من 53
مٌال من مقر دراسة المرافق (إن كان ملحقا بالبعثة) ،وإال فٌستوجب األمر انتقال المرافق
(المنتظم فً دراسته) مع المبتعث األساسً إلى مدٌنة الدراسة الجدٌدة.

س :ماهً شروط ومسوغات طلب القٌام برحلة علمٌة؟
ٌحق للمبتعث الدارس بمرحلة الدراسات العلٌا (الماجستٌر أو الدكتوراه) ،التقدم بطلب الموافقة
على القٌام برحلة علمٌة إلى المملكة أو غٌرها من الدول (حسب حاجة ومتطلبات البحث) ،وذلك
لمرة واحدة خالل المرحلة الدراسٌة على أن ال تتجاوز ثالثة أشهر ،وذلك لجمع المعلومات
العلمٌة الالزمة لبحثه .وفً حالة الموافقة على القٌام بالرحلة العلمٌة ٌُصرف للمبتعث ومرافقٌه
تذاكر السفر للبلد الذي سٌجري فٌه رحلته العلمٌة.
الشروط:
 أن ٌكون الطالب مبتعثا لدراسة درجة الماجستٌر أو الدكتوراه فقط. موافقة األستاذ المشرف على دراسة المبتعث على القٌام بالرحلة العلمٌة. موافقة الجهة التً ستجرى بها الرحلة العلمٌة على استضافة الباحث (المبتعث) إذا لم تكن هًنفسها جهة االبتعاث على ان تكون الجهة المستضٌفة جهة حكومٌة.
ٌقوم المسئول بالكلٌة التابع لها المبتعث بإعداد طلب الرحلة العلمٌة رقم UTST-F-7-10 :من
خالل موقع الجامعة عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
ٌوضح فٌه مدة الرحلة ووجهتها والتارٌخ المحدد للقٌام بها وإرفاق كافة المعاملة.
المسوغات:
 -1خطة تفصٌلٌة كاملة للرحلة العلمٌة المقترحة مُع ّدة من قبل المبتعث ،ومشفوعة بالتوارٌخ
المقترحة للقٌام بها ،ومدتها ،بحٌث ال تتجاوز الثالثة أشهر.
 -2كتاب من األستاذ المشرف على دراسة المبتعث ٌوضح الغرض من الرحلة العلمٌة وفائدتها
للبحث وخطة العمل المقترحة لما سٌتم القٌام به خاللها.

 -3كتاب من الجهة المستضٌفة للرحلة العلمٌة (على ان تكون جهة حكومٌة فً حال كون
الرحلة العلمٌة إلى المملكة)  -إذا لم تكن هً نفسها جهة االبتعاث  -بالموافقة على إجراء الرحلة
العلمٌة.
 -4آخر تقرٌر أكادٌمً صادر عن األستاذ المشرف على دراسة المبتعث ٌوضح وضعه
الدراسً وتقدمه.
ٌستوجب على المبتعث بعد عودته من الرحلة العلمٌة تزوٌد الملحقٌة بما ٌلً:
 كتاب من الجهة التً أجرٌت بها الدراسة (الرحلة العلمٌة)ٌ ،ؤكد تواصل المبتعث شخصٌامعها والمدة التً استغرقها هذا التواصل الشخصً.
 صور من جواز السفر ،وصورة من أختام الدخول والخروج من المملكة (فً حال كونالرحلة العلمٌة إلى المملكة) ،باإلضافة إلى ختم الدخول إلى مقر البعثة للمبتعث ومرافقٌه إن
وجدوا.
 تقرٌر مفصل من المبتعث عن الرحلة العلمٌة وما تم انجازه خاللها. كتاب من األستاذ المشرف على دراسة المبتعث ٌفٌد باطالعه على ما تم إنجازه خالل الرحلةالعلمٌة ومدى تحقٌقه لألهداف المرجوة.
وٌحق للمبتعث بعد عودته إلى مقر البعثة المطالبة بالمستحقات المالٌة المقررة عن كل ٌوم قضاه
فً جمع المعلومات الالزمة لبحثه العلمً (الرحلة العلمٌة) بحد أقصاه ثالثة أشهر ،فً حال
كون الرحلة العلمٌة أجرٌت فً المملكة ،وال ٌحق نظاما لمن كانت رحلته العلمٌة لغٌر المملكة
المطالبة بأٌة مستحقات مالٌة.
 - 1أن ٌوصً المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمٌة.
 - 2تأٌٌد الملحق الثقافً.
 - 3موافقة مجلس القسم والكلٌة ،أو المعهد وما فً حكمهما ،ولجنة االبتعاث والتدرٌب فً
الجامعة المبتعث منها.
 - 4أال تزٌد مدة الرحلة العلمٌة عن ثالثة أشهر حدا أقصى.
 - 5إذا كانت الرحلة العلمٌة إلى المملكة فعلى المبتعث أن ٌباشر أبحاثه تحت إشراف
القسم التابع له وٌقوم القسم بإعداد تقرٌر واف عن الرحلة.
 - 6إذا كانت الرحلة العلمٌة خارج مقر البعثة إلى غٌر المملكة فٌتم رفع تقرٌر عن الرحلة إلى
الملحق الثقافً من قبل المشرف على دراسة المبتعث وٌقوم الملحق بتزوٌد الجامعة التابع لها
المبتعث بصورة منه ".
س :ماهً حاالت وشروط ومسوغات طلب إنهاء بعثة؟

ٌمكن التقدم بطلب إنهاء البعثة فً حالة الحصول على الدرجة العلمٌة المبتعث إلٌها من أجلها أو
ألسباب أخرى ،كما هو مبٌن أدناه:
الحالة األولى:
طلب إنهاء البعثة للحصول على الدرجة العلمٌة المبتعث من أجلها
ٌتقدم المبتعث بطلب إنهاء بعثته عند حصوله على الدرجة العلمٌة المبتعث من أجلها وذلك
تمهٌدا للعودة إلى المملكة لمباشرة عمله ،وٌكون تارٌخ نهاٌة البعثة فً هذه الحالة هو تارٌخ
الحصول على الدرجة واعتماد النتٌجة النهائٌة من المؤسسة التعلٌمٌة التً ٌدرس بها ولٌس
تارٌخ استالم الشهادة .وٌصرف للمبتعث مستحقات التخرج (من تارٌخ حصوله على الدرجة)
والتً تشمل بدل طباعة األطروحة (بعد تسلٌم النسخ المطلوبة لمكتبة الملحقٌة) ،باإلضافة إلى
بدل نقل األمتعة وتذاكر العودة النهائٌة إلى المملكة له ولمرافقٌه ،وتصرف هذه المستحقات
المالٌة للمبتعث األساسً دون المرافق وٌشترط لصرفها أن ٌكون تارٌخ التخرج سابقا على
تارٌخ نهاٌة البعثة حسب قرار االبتعاث أو آخر قرار لتمدٌد البعثة .وٌصرف لمبتعثً وزارة
التعلٌم العالً الذٌن أتموا دراستهم فً المدة المحددة مخصص شهر باإلضافة إلى ما ذكر سابقا.
الشروط:
ٌستوجب لمرحلتً الماجستٌر والدكتوراه ،تسلٌم مكتبة الملحقٌة ثالث نسخ من األطروحة العلمٌة
(مغلّفة بالتغلٌف المقوى) باإلضافة إلى نسختٌن على قرصٌن مدمجٌن (.)CD’s
المسوغات:
 -1صورة من كتاب التخرج والحصول على الدرجة العلمٌة على أن ٌكون صادرا عن إدارة
المؤسسة التعلٌمٌة (.)Graduate School or Student’s Records
 -2إخالء طرف من مكتبة الملحقٌة ٌفٌد بتسلٌم نسخ األطروحة العلمٌة (لمبتعثً مرحلة
الماجستٌر والدكتوراه) ،باإلضافة إلى إعادة تسلٌم ما تمت استعارته من المكتبة (إن وجد).
الحالة الثانٌة :إنهاء البعثة ألسباب أخرى
وٌكون ذلك قبل حصول الطالب على الدرجة العلمٌة المبتعث من أجلها ألسباب شخصٌة أو
أكادٌمٌة أو بطلب من جهة االبتعاث .وال ٌتم فً مثل هذه الحاالت صرف مستحقات التخرج
النظامٌة وٌعطى فقط تذكرة عودة نهائٌة له ولمرافقٌه.
المسوغات:
 -1إخالء طرف من المؤسسة التعلٌمٌة التً ٌدرس بها المبتعث.
 -2أٌة وثائق أخرى لها عالقة بالطلب .بإعداد طلب إنهاء بعثة رقم UTST-F-7-11 :من خالل
موقع الجامعة عن طرٌق الرابط التالً:
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

س :ماهً شروط ومسوغات طلب حضور مؤتمر أو ندوة علمٌة؟
ٌتقدم المبتعث بطلب حضور مؤتمر ،أو ندوة علمٌة بعد تسجٌله للمرحلة الدراسٌة ،ووفقا
الحتٌاجات دراسته حسب مرئٌات األستاذ المشرف على الدراسة فً القسم المعنً بالجامعة.
المسوغات:
 -1تعبئة وإرسال الطلب عن طرٌق البوابة.
 -2كتاب من المشرف ٌؤٌد الموافقة على حضور المبتعث للمؤتمرٌ ،وضح اسم المؤتمر والجهة
المنظمة ،وأهمٌته لدراسة الطالب ،ومدته ،تارٌخ البداٌة والنهاٌة ،ومقر االنعقاد.
 -3كتاب دعوة من الجهة المنظمة ،او نشرة موضحا فٌها :اسم المؤتمر ،اسم الجهة المنظمة،
تارٌخ البداٌة والنهاٌة ،والبرنامج التفصٌلً ،والتكلفة المادٌة للمشاركة.
 -4كتاب من الجهة المنظمة ٌؤكد المشاركة بورقة علمٌة (ان وجدت).
 -5أي وثائق أخرى تؤٌد الطلب.
الشروط:
 التقدم بالطلب خالل فترة ال تقل عن ثالثة أشهر من تارٌخ انعقاد المؤتمر. ٌجب ان ٌكون المؤتمر له عالقة بتخصص المبتعث. موافقة وزارة التعلٌم العالً على الحضور علما بأن األنظمة ال تجٌز حضور اكثر من مؤتمرواحد فً المرحلة الدراسٌة.
 عند صدور الموافقة ٌعوض الطالب عن رسوم المؤتمر وقٌمة التذاكر للمبتعث فقط ،وتعوضالمبتعثة عن قٌمة حضور المؤتمر والتذاكر لها ولمحرمها.
ما هً ضوابط تغٌٌر المحرم المرافق ؟
• موافقة خطٌة موثقة من الزوج إذا كانت المبتعثة متزوجة.
• موافقة خطٌة موثقة من األب أومن من ٌنوب عنه بالوكالة إذا كانت المبتعثة غٌر متزوجة.
• أن ٌكون المحرم الجدٌد غٌر مرتبط بعمل حكومً ،او حاصل على اجازة مرافق من عمله
• أن ٌكون المحرم المرافق قد أنهى السن القانونٌة (مع مالحظة أن بعض الدول تشترط على
المرافق المحرم أن ٌكون قد أنهى الثانوٌة العامة).
• أرفاق صورة مصدقة من السجل المدنً (بطاقة الهوٌة الوطنٌة) للمحرم المرافق.
• تلغى مكافأة وبعثة المحرم المرافق الحالً.

