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 الشرح التفصيلي

 ...في أرض الوطن...

الرياض  كامالً سواء في مدينة حضور أحد ملتقيات المبتعثينبعد الترشيح للبعثة يجب عليك  .1

 أو الدمام أو في جدة.

 .التقديم في حسابك في سفيرإصدار الضمان المالي بعدها ستتاح خدمة  .2

التأكد من وجود البرنامج الدراسي المطلوب دراسته في  قبل إصدار الضمان المالي يجب

 دكتوراةدولة االبتعاث سواًء لدرجة البكالوريوس أو الماجستير أو ال

  البحث عن و في حال وجود البرنامج الدراسي المطلوب في دولة ابتعاثك ستبدأ

دولة  سمعتمد و موصى به من قبل الملحقية الثقافية السعودية في نف اختيار معهد لغة

قم بزيارة موقع الملحقية في دولة  المعاهد المعتمدة و المتاحةاالبتعاث. ولمعرفة 

و لمشاهدة المعاهد المقترحة لدراسة اللغة اإلنجليزية في أمريكا إضغط االبتعاث. 

 .هنا

  الحصول علىللتقديم على المعهد و  الضمان الماليبطلب بعد اختيار المعهد قم 

 .ورقة القبول في المعهد

  في حال عدم وجود البرنامج الدراسي المطلوب في دولة االبتعاث، يمكنك رفع طلب

 تغيير دولة االبتعاث.

  بإصدار الفيزا أو التأشيرة الدراسية بعد الحصول على ورقة قبول المعهد تستطيع القيام .3

 (:إصدارالفيزا أو التأشيرة الدراسية تختلف من دولة ألخرى)خطوات 

  األمريكية الفيزا الدراسيةلمعرفة خطوات التقديم على F1 Visa   مالحظة: هناإضغط .

الملحقية الثقافية السعودية عنوان الملحقية في هذا الملف قديم أرجو الدخول على موقع 

 في أمريكا لمعرفة العنوان الجديد.

  طالب عام البريطاينة الفيزا الدراسيةلمعرفة خطوات التقديم على 

 general student 4 visa Tier  هناإضغط. 

 

 عن طريقة الخدمات بإصدار قرار االبتعاث إصدار الفيزا الدراسية تستطيع القيامبعد  .4

أشهر،  3اإللكترونية في حسابك في سفير )يجب مراعاة أن صالحية قرار االبتعاث هي فقط 

بمعنى أنه عند إصدار قرار االبتعاث يجب أن تكون المدة بين تاريخ إصدار القرار و بين 

 أشهر(. 3تاريخ بداية الدراسة في المعهد أقل من 

https://1drv.ms/b/s!Ap7DPGussxlAklh0ezODcqIb953C
https://1drv.ms/b/s!Ap7DPGussxlAkk_Ks2AAlEhHsI9S
http://www.saudiacademics.com/study-uk/visa-info/item/183-ukvisa-h1.html
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 ن طريق مكتب الطيار )يجب مراعاةع قم بحجز تذاكر الطيرانبعد صدور قرار االبتعاث   .5

يوم على تاريخ بداية  30قوانين كل دولة: مثال في أمريكا يسمح للطالب بالدخول إذا بقي 

 يوم و سافرت ال يسمح لك بالدخول(. 30الدراسة. أما إذا بقي أكثر من 

  .البد أن تضع وقت احتياطي كافي الصدار الفيزا الدراسية و قرار االبتعاث و تذاكر السفر

أشهر من تاريخ بداية الدراسة حتى ال تضع  3من وجهة نظري أقل شي قبل شهرين إلى 

 نفسك تحت ضعط عامل الوقت والظروف و تضطر إنك تؤجل حاجات كثير. 

 

  ى االنترنت أو التواصل مع الناديمبدئيا علفي دولة االبتعاث: البحث  ابحث عن سكن .6

ن ولمعرفة أماك. ةالمتاح وحدات السكنيةالسعودي في نفس مدينة الدراسة و تحديد قائمة بال

 النوادي الطالبية السعودية قم بزيارة موقع الملحقية في دولة إبتعاثك.

م بزيارة للسكن و في حال كونه مناسب لك من ناحية قبعد الوصول إلى دولة االبتعاث و

 .معهم ع العقديتوقو الشروط و المدة تستطيع السعر و النظافة و المساحة 

 

 . هناك مهام أخرى يجب عليك إنجازها في أرض الوطن: 7

 و نسخة طبق األصل لشهادة التخرج  15و نسخة أصلية لكشف الدرجات  15طباعة قم ب

تختيمها من عمادة القبول و التسجيل بالجامعة. ثم تأخذ نسخة أصلية من كشف الدرجات و 

نسخة طبق األصل من شهاد التخرج و تضعها في ظرف واحد و تختم عليه من الخارج 

ظرف  15نسخة الباقية. فيصبح لديك  14من عمادة القبول و التسجيل و كذلك تفعل مع الـ 

نسخة أصلية من كشف الدرجات و نسخة طبق األصل من  مختوم كل ظرف يحتوي على

هذه الظروف ستستخدمها في معادلة الشهادة في الخارج و األغلبية في  شهادة التخرج.

 التقديم على الجامعات.

  نسخ مختومة  10دكاترة في الجامعة: كل توصية  3من على األقل توصيات  3قم بطلب

 مختوم ظرف 30على األقل من الكلية و كل نسخة داخل ظرف مختوم. ليصبح لديك عدد 

طلب أن تكون التوصية إلكترونية و ذلك عن طريق تزويد ت)وبعض الجامعات  توصيات

 الجامعة بالبريد اإللكتروني لمقدم التوصية(.

  و رفعها على حسابك في  ميع أوراقك الرسميةمسح ضوئي لجقم بعملgoogle drive 

 . األوراق الرسمية تتضمن:Drop Boxأو   One driveأو 

o .الهوية الوطينة, جواز السفر, التِأشيرة الدراسية 

o .شهادة التخرج, كشف الدرجات, شهادة االمتياز 
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o .صور شخصية فوتوغرافية 

o .الفواتير التي تريد صرف تعويض عنها 

o  خطاب قبول المعهد, الـI-20 .لمبتعثي أمريكا, وجميع األوراق المهمة إن أمكن 

  حاول أن تصل إلى دولة االبتعاث قبل بداية الدراسة بأسبوعين على األقل حتى ترتب

 أوضاعك كاملة وتستقر.

  في فندق حتى تستقر في سكن ثابت. يفضل أن تستخدم  بحجز سكن مؤقتقبل السفر قم

 .Hotwire و   Pricelineهذين التطبيقين على جوالك: 

  لاير إلى عملة دولة االبتعاث. مثال: إلى الدوالر  15000ما ال يقل عن  بتحويل مبلغقم

تصرف منها لحين فتح و معك  تحملهادوالر  4000األمريكي فيصبح لديك مبلغ كاش 

أشهر محالت الصرافة في جدة مثال هي شركة  الملحقية و بدأ صرف المكافآت.ملفك في 

 العمودي للصرافة. و يمكنك البحث عنها على خرائط جوجل.
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 ...عند الوصول ألرض االبتعاث...

 .شريحة إتصالقم بإصدار  .8

ك تستقر فيه و يصبح لدي ابحث عن سكنمسبقاً أو  المعدة قم بزياة قائمة الوحدات السكنية .9

و يمكنك التواصل مع النادي السعودي في  تستقبل البريد عليه. سكن رسمي ثابت عنوان

 المدينة التي ستدرس فيها لمساعدتك في البحث عن سكن.

  االبتعاث فرصة لإلدخار و ليس لصرف كامل المكافأة. فائدة: **     

 دولةب الخاص الملحقية طريق الدخول إلى موقععن إلكترونياً ملف في الملحقية بفتح قم  .10

 . للذهاب لموقع  على القائمة اليسرى قونة فتح ملف طالب مبتعثابتعاثك و ستجد أي     

 . هناالملحقيات اضغط      

  .األكثر إنتشاراً في مدينتك كفروع و كصرافات آلية البنك حساب فيبفتح قم  .. 11

  إلىإرساله وقم بطلب دفتر شيكات مجاني يتم   checking account نوع الحساب:

كترونيا إلفي بريطانيا مثال تحتاج إلى ورقة تعريف من الملحقية يمكن طلبها  عنوان سكنك.

 فتح ملف في ملحقية دولة إبتعاثك.بعد 

 .ةبوابة سفير الطلب عبرتعرف على جميع الخدمات في ملفك بعد فتح ملف في الملحقية  .12

 .هناللذهاب إلى البوابة إضغط       

 ابكطريق حسعن  برفع طلب تعويض للرسوم التي دفعتها في إصدار الفيزا الدراسية قم .13

 و يجب أن يكون لديك صورة من اإليصال إلثبات الدفع. في موقع سفير الطلبة      

 خدمة تسجيلللدخول على  .جواز سفرك بموقع وزارة الخارجيةبتسجيل معلومات قم  .14

 .هناإضغط   جواز السفر وبيانات الرحلة      

 (.تختلف الخطوات من دولة ألخرى) بطاقة التأمين الطبيقم بإستخراج  .15

 رسمية بدال من حمل جواز السفر فيو تستخدم كهوية  قيادةالرخصة تقدم للحصول على  .16

 مكان.كل       

 

 

https://www.moe.gov.sa/ar/studyaboard/SubOrdinates/Pages/default.aspx
https://safeer.moe.gov.sa/Sites/Student/Pages/default.aspx
http://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc=37
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 اللغة ... مرحلة... بداية 

  ضع أساس قوي للغتك اإلنجليزية: .17

   فر و من الص تؤسس نفسكإذا كان مستواك في اللغة ليس بالجيد أو ضعيف, فاألفضل أن      

 للغةالتي ربما لن تتكرر إلتقان اتدخل المستويات األول أو الثاني و تستفيد من هذه الفرصة      

 اإلنجليزية , بدالً من أن تبدأ في مستويات عالية و يكون عندك ثغرات في لغتك تحتاج إلى     

 تطوير. )مجرد رأي(    

  إجتياز االختبارات المعيارية: .18

البد من أن يكون هناك تطوير ذاتي لمهاراتك منذ أول يوم في  المعهد ال يعلمك كل شيء.

المعهد و خاصة مهارات إجتياز االختبارات المعيارية. و تستطيع إجراء اختبار األيلتس أو 

بة طلشهرياً و تقوم برفع طلب تعويض من الملحقية على بوابة سفير ال GREالتوفل أو 

 .لتعويضك عن قيمة االختبارات

  للـللتحضير IELTS يمكنك االستفادة من لإلختبار و إجتيازه بدرجة عالية: لإلعداد: 

 هنا.للذهاب للموقع إضغط  IELTS lizموقع  (1

 .هنا إضغطموقع دليلك لأليلتس، للذهاب للموقع  (2

  هنا.للذهاب للموقع إضغط  Road to IELTSموقع  (3

 

 لـ للتحضير لGRE يمكنك االستفادة من موقع للطلبة المبتعثين إلى أمريكا 

Magoosh و  هنا.. للذهاب للموقع إضغط لإلعداد لإلختبار و إجتيازه بدرجة عالية

أيضا الملحقية السعودية الثقافية بأمريكا تتكفل برسوم دورة التحضير الختبار الـ 

GRE  8إذا قدمت عليها و أنت في مرحلة اللغة. الدورة عبارة عن بمعهد كابالن 

حصص تحضرها بمعدل حصتين في األسبوع. و تقدر تختار توقيت الدروة الي 

يناسبك سواًء صباحاً أو مساًء و أيضا التاريخ الي يناسبك. الدروة مفيدة و تعلمك 

ليس فقط في . الدورة راح تفيدك GREأسرار وطرق الحل السريع في اختبار الـ 

 مرحلة التقديم على الماجستير بل أيضا في مرحلة التقديم على الدكتوراة.

 

 أتمنى إنه الملحقية ما وقفت الدعم لمثل هذه الدورات التحضيرية.

شرح طريقة التقديم على دورة الـ تللطلبة السعوديين في أمريكا  ةخاصيوجد صفحة 

GRE هناط . لمشاهدة الصفحة إضغعلى حساب الملحقية. 

 

http://ieltsliz.com/
http://www.dalilk4ielts.com/
https://www.ieltspractice.com/
https://magoosh.com/
https://www.kaptest.com/pages/sacm
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 تعرف و اندمج مع الثقافات األخرى و مع ناسها:  .19

 ناهذه الطريقة ستضعك في موضع الممارسة الفعلية للغة و ستختصر عليك الطريق إلتق    

 :اللغة اإلنجليزية. كيف و أين    

 شارك في النوادي الطالبية في الجامعة. 

 يات المقدمة من المعهد و الجامعةشارك في األنشطة و الفعال. 

 و الفعاليات المقامة في مدينتك شارك في األنشطة. 

 .شارك في المجموعات التطوعية في جامعتك و مدينتك 

  شارك في المجموعات المتنوعة على موقعMeetup يجب اختيار المجموعة لكن  و

 و هل هي مناسبة أم ال. هو موضوع اهتمامهابعناية ومعرفة من هم أعضاؤها و ما 

 .هناللذهاب إلى الموقع إضغط 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meetup.com/
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 ...)المرحلة األكاديمية( لى الجامعات...التقديم ع

  منذ األيام األولى في مرحلة اللغة. ويجب أن بعناية عليها  التقديمحدد الجامعات التي تريد  .20

  ذا كان هناك استثناء من الوزاة.إال إ متميزةفي تخصص االبتعاث و كذلك  موصى بهاتكون 

 .هناإضغط  موقع الجامعات الموصى بهاللذهاب ل

 .هناإضغط  صفحة قائمة الجامعات المتميزةللذهاب ل

 

 راسة انتهاء فترة د قبلإسعى إلى تحقيقها و  تعرف على متطلبات القبول في تلك الجامعات .21

( , كتابة ورقة personal statement) كتابة خطاب الغرض من الدراسة تتضمن: و اللغة

معادلة الشهادة )في أمريكا مثال: أغلب الجامعات س, درجة األيلت(, resumeالسيرة الذاتية )

شرح . و لمشاهدة هناإضغط  الشركة للذهاب لموقع WESتطلب المعادلة تكون من شركة 

  .هناإضغط  القديم WESالمعادلة في موقع 

مالحظة/ كل جامعة لها قائمة شركات معتمدة لمعادلة الشهادة يجب عليك معرفتها. ألن 

 .WESبعض الجامعات ال تقبل معادلة شركة 

 

 التقديم عليها.التي تريد  تعرف على مواعيد إغالق التقديم في الجامعات .22

 ف حسب الدولة وحسب نظام كلالتقديم يختلي: إحصل على قبول نهائو قدم على الجامعة  .23

 . جامعة

 رفع طلب تحويل من مرحلة اللغة إلى المرحلة بعد الحصول على قبول نهائي يمكنك  .24

 على بوابة سفير الطلبة. األكاديمية     

 

 

 

https://ru.moe.gov.sa/Search
https://departments.moe.gov.sa/Scholarship/RelatedDepartments/KingSalmanScholarship/Pages/BestUnis.aspx
https://www.wes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eK8qVjjCBxg
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 األكاديمية ... المرحلة... 

 .بإنهاء اإلجراءات الرسمية لإلنتقال إلى الدراسة في الجامعة المطلوبة قم .25

 نهاية كل فصل دراسي عن طريق بوابة سفير الطلبة. رفع تقرير دراسي .26

 التي تستطيع التقديم عليها عن طريق بوابة سفير تعرف على البدالت و المكافآت المستحقة .27

 . و تتضمن البدالت:المرحلة األكاديمية منذ البداية و حتى التخرج خاللالطلبة 

I. بدل و  طباعة التقارير بدلصرف يمكنك رفع طلب  المرحلة األكاديمية: في بداية
 .هناللذهاب إلى المصدر الرسمي إضغط . مراجع علمية بدلو  دروس خصوصية

II.  الي المعدل الع“بدل مكافأة التميزيمكنك رفع طلب صرف  المرحلة األكاديمية:أثناء في
 .هناللذهاب إلى المصدر الرسمي إضغط  .“لكل فصل دراسي

III.  :بدل التخرج من , بدل التخرج بمعدل عالييمكنك رقع طلب صرف  بعد التخرج
 .مكافأة االنتهاء من الدراسة قبل انتهاء مدة البعثة, جامعات في التخصص 10أفضل 

 .هنا. للذهاب إلى المصدر الرسمي إضغط بدل طباعة الرسالة

 

بعد التخرج و الحصول على شهادة التخرج و كشف الدرجات : رفع طلب معادلة الشهادة .28

. للذهاب إلى موقع نظام معادلة الشهاداتعلى للشهادة رفع طلب معادلة النهائي يجب عليك 

  .هنانظام معادلة الشهادات إضغط 

بعد الحصول على جميع مستحقاتك بعد التخرج و إذا لم يكن هناك  :رفع طلب إنهاء البعثة .29

 حددتقبل الرجوع إلى أرض الوطن. ويجب أن  إنهاء البعثةرفع طلب  يمكنكخدمة ترقية البعثة 

 .و صرف تذكرة سفر للعودة, بدل نقل العفش, و صرف مكافأة التخرجضمن الطلب أن يتم 

وهذه الخطوة مهمة ألنه عند عدم إغالق ملفك في الملحقية لن تستطيع التقديم إلبتعاث وزارة 

 ابتعاث لك مفتوح في نظام الملحقية.التعليم في السنوات المقبلة لوجود ملف 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeer.moe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/ScholarshipTerms/Financial-Matters/Pages/Exchange-Controls-Allowances.aspx
https://safeer.moe.gov.sa/Sites/Student/Pages/ReAward.aspx
https://safeer.moe.gov.sa/Sites/Student/Pages/awardsDes.aspx
https://eqs.moe.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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 للتخصصات الطبية و الزمالة برامج اإلقامة

 (Residency and Fellowship) : 

يمكنك أن ترفع من همتك و تكتسب خبرة أكثر و تستفيد من رحلة اإلبتعاث إلى أقصى حد ممكن 

ثم الزمالة  ( Residency) بأن تضع من ضمن أهدافك في البعثة االلتحاق بأحد برامج اإلقامة

(Fellowship)  .في ذات التخصص بعد اإلنتهاء من درجة الماجستير 

 دولة بشكل ذاتي.في كل ج اإلقامة رامقائمة ب إبحث عن

 خطوات مهمة:

 ي في داخلك الرغبة الجامحة للحصول على األفضل و ال تضع سقف لهمتك.نم ِ  -1

 البعثة و في أول يوم من أيام دراسة اللغة.ضع هذا الهدف من ضمن أولوياتك منذ بداية  -2

 تعمق أكثر و تعرف على كل ما يخص برامج اإلقامة منذ أول أيام البعثة. -3

 هيئ نفسك ماليا و علميا للحصول على القبول منذ أول أيام البعثة. -4

إعمل على إستيفاء جميع شروط القبول في برنامج اإلقامة منذ البداية وذلك إلى جانب شروط  -5

 ول في برنامج الماجستير قدر المستطاع. القب

 

 للمزيد من التفاصيل الخاصة بكل دولة:

 الرابط اإللكتروني ...الملحقية الثقافية السعودية

 http://www.sacm.org/ArabicSacm/default.aspx في أمريكا

 /http://uksacb.org/kb )دليل الدارس في المملكة المتحدة( في بريطانيا

 /https://ar.sacm.org.au في أستراليا

 https://www.saudibureau.org/index.php في كندا

 

http://www.sacm.org/ArabicSacm/default.aspx
http://uksacb.org/kb/
https://ar.sacm.org.au/
https://www.saudibureau.org/index.php

