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 مقدمة

الجامعية مراحل الالجامعات األمريكية لمواصلة دراستهم في مختلف  أفضل في الطلبةلى إلحاق تسعى وزارة التعليم إ

فال بد أن يكون هدف كل طالب هو اإللتحاق بهذه الجامعات لذلك . التخصص الذي تم إبتعاثهم عليه الدرجة و للحصول على

 المتميزة. 

تلك الجامعات المتميزة ، فعليه أن يتأكد من أن معهد اللغة  إحدى وحتى يتسنى للطالب الحصول على أكبر فرصة للقبول في

. وعلى الرغم من ذلك فإن جودة المعهد لن  من قبل الملحقية ا  معتمد إلضافة إلى أنهبا يكون جيدا  ال بد أن الذي سيلتحق به 

 مهارات اللغة على الوجه المطلوب.  إلتقانتكون وحدها كافية 

 دعكي يكتسب المهارات المطلوبة في الوقت المحدد. وهنا بعض النصائح التي تسا بذل جهدا أكبربل يتطلب من الطالب 

 للوصول إلى الهدف المنشود . الطالب

 عوامل تساعد على إكتساب مهارة اللغة بفعالية

أو  ( ساعة دراسية20، على أن يكون برنامج مكثف من )  بهللدراسة فيه و موصى قويمعهد لغة  البحث عن .1

 .(Full time)في اإلسبوعأكثر

 . ةالغير ناطقين باللغة العربيممارسة اللغة اإلنجليزية مع زمالء معهد اللغة وفي مناقشات الفصل  الفعالة المشاركة .2

تفضيل السكن مع عائلة أمريكية لإلضطرار للتحدث باللغة اإلنجليزية وفهم اللهجة و إكتساب اللغة المنطوقة وفهم  .3

المفروضة ام باألنظمة كاإللتزالثقافة األمريكية . وذلك يتطلب تحمل المصاعب المحتملة من السكن مع عائلة 

 . الوجباتزيارة األصدقاء ، و تحديد وقت النوم ولقيود على مثال

أو داخل السكن ( Roommateمع طالب أجانب )إذا لم يكن السكن مع عائلة امريكية ممكنا فيفضل السكن  .4

 جامعيةالباإلضافة إلى المرافقمعة لإلستفادة بالكامل من بيئة الجا بالقرب من الجامعة أو الكلية السكن أو، الجامعي

 . األخرى

 المحافظة على الحضور الكامل لحصص معهد اللغة . .5
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ة بما ال بالحضور الكامل في المعهد غير كافي لوحده للوصول للمطلوب ، لذا يجب تعويد النفس على استخدام المكت .6

البيت حيث المشتتات الكثيرة  يقل عن ساعتين يوميا  و المذاكرة في المكتبةحيث التركيز و الهدوء أفضل من

 حولك. و ذلك سيكون مفيدا  جدا  وضروريا  أثناء الدراسة في المرحلة األكاديمية.

 . ، والخدمات الطالبية (Tutoringكالدروس الخاصة ) مجانية اإلستعانة بما يقدمه المعهد من خدمات أكاديمية .7

صول و لدورها في الحالتقييم الحقيقي للطالب في اللغة ضرورة التقدم لإلختبارات اللغوية المعيارية لدورها في  .8

 على فرص قبول أفضل من الجامعات المميزة.

قوي نظرا إلختالف ترتيب مناهج المعاهد و ألن المعهد الجديد قد يضعك في  بدون مبررعدم تغيير معهد اللغة  .9

 مستوى أقل من مستواك الحقيقي مما سيتسبب في إضاعة الوقت المحدد إلنهاء مرحلة اللغة .

ضرورة ممارستها بشكل يومي مع دد أو خجل خالل الحياة اليومية والمبادرة في التحدث باللغة اإلنجليزية دون تر .10

 األصليين للغة اإلنجليزية  و تقليل التحدث باللغة العربية قدر اإلمكان.شخاص الناطقين األ

ار مشاهدة التلفاز ومتابعة األخبتماعية العربية والتلفاز العربي و التقليل قدر المستطاع من برامج التواصل اإلج .11

 . باللغة اإلنجليزيةالصحف  وو قراءة الكتب والبرامج المختلفة باللغة اإلنجليزية في أوقات الفراغ 

محاولة الحصول على قاموس إنجليزي / إنجليزي لتفسير معاني الكلمات بلغة إنجليزية ميسرة ، مما يزيد من  .12

 رصيد الطالب اللغوي .

 تنزيل بعض التطبيقات على الهواتف الذكية والتي يستفاد منها في تعلم اللغة اإلنكليزية بطريقة ممتعه مثل:  .13

 

 Talkenglish 

 FluentU 

 Rosetta stone 

 MindSnacks 

 Memrise 

 News (تشمل مقتطفات إخبارية من صحف يومية( 
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ةالمالي اتالضمان  

 هناك نوعان من الضمان المالي

 ضمان مالي بغرض القبول

 يحصل علىستخدم هذا الضمان كإثبات للمعهد أو الجامعة التي يرغب الطالب االلتحاق بها بأنه طالب مبتعث حتى ي

لى ع حسابهمن خالل  بنفسه طباعتهبإصداره و  ويقوم الطالب، القبول. وهذا الضمان اليستخدم لدفع الرسوم الدراسية

 البوابة.

 ماليالضمان ال

هذا النوع هو الضمان المالي العادي الذي يصدر للطالب بعد فتح ملفه كمبتعث . ويستخدم هذا الضمان لسداد الرسوم 

 مية محددة و لمرحلة دراسية محددة و تخصص محدد.تاريخ بداية ونهاية ويكون باسم جهة تعليالدراسية و له 

ثم يقوم المشرف ، يصدر الضمان المالي األول بشكل تلقائي عند إنتهاء إجراءات فتح الملف للطالب المبتعث 

)طلب ضمان على الطالب أن يقوم برفع وبمعالجته و إرساله إلى المدير اإلقليمي للموافقة عليه وإصداره. الدراسي 

 .ة الضمان المالي الحاليقبل انتهاء مدة صالحي هعبر البوابة لتجديد مالي(

 

 

 

 :طلب الضمان الماليلالمسوغات المطلوبة 

 كشف الدرجاتاألخير من المعهد. (1

( أو Enrollment Confirmation)مواصلة الطالب للدراسة في المعهدرسالة من المعهد تؤكد  (2

تسجيل مواد الفصل الجديد في حال ُرفع الطلب قبل بداية الفصل. و تثبت ان الطالب سيستمر بالمعهد 

 المالي المطلوب. الفصل الجديد الذي سيغطيه الضمان خالل
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 مالحظات هامة تخص الضمان المالي:

a. وني منه عبر البريد اإللكتر عند موافقة الملحقية على إصدار الضمان المالي يقوم نظام سفير تلقائيا بإرسال نسخة

حيث أنه في  الموظف المختصأن نسخة المعهد وصلت إلى  من إلى الطالب وإلى المعهد وعلى الطالب التأكد

 االت يكون إيميل المعهد غير صحيح أو قد تغير.بعض الح

b. ة الضمان المالي كي الضمان المالي له مدة محددة و تاريخ بداية و نهاية و على الطالب أن ينتبه إلى موعد نهاي

 Financial Letterضمان مالي()) برفع طلب تقريبا يباشر بطلب تجديده قبل موعد انتهائه بشهر

Request) 

c.  يها الفصل بما ف )إضافة تقرير لغة(يتأكد أن تقارير اللغة عن الفترة السابقة قد تم رفعها في طلبات على الطالب أن

 األخير. )انظر فقرة إضافة تقرير اللغة (

d. الحالي ال يستطيع إصدار ضمان مالي للمعهد الجديد أو الجامعة الجديدة. الطالب على المعهد مشرف 

e.  تلقائي من نظام سفير وال يتم إدخالها من قبل المشرف. تؤخذ معلومات الضمان المالي بشكل 

f.  بعد  االنتقال إلى المرحلة األكاديمية تغيير معهد اللغة أو عند رغبته اللغة و رغبته عند انتهاء الطالب من دراسة

يير معهد )تغ عليه رفع الطلب المناسب حسب ما سيتم توضيحه بفقرة ، تحقيق كافة الشروط المعتمدة لدى الوزارة 

من قبل المشرف  أو الجامعة  للمعهد اللغة( أو )اإلنتقال إلى المرحلة األكاديمية( وسيصدر الضمان المالي المناسب 

الدراسي على المعهد الجديد أو الجامعة الجديدة بعد قبول الطلب ولن يتم إصدار أي ضمان مالي جديد حتى تكتمل 

 أو تغيير الجامعة. إجراءات اإلنتقال و قبول طلب تغيير المعهد 

g. د تمدي الصرف مع نهاية السنة تماما ، ويمكنسيتوقف المستوى الدراسي ،  في منتصفالسنة األولى  إذا إنتهت

 حتى نهاية المستوى. المالي فقط الضمان

h.  شهر(، وإذا كان  18حصل الطالب على تمديد لفترة اللغة ، فإن الصرف سيتوقف مع تاريخ نهاية التمديد )إذا

 خيارات:ثالثة  عندئذ يوجد لدى الطالب  تاريخ نهاية التمديد يقع في منتصف المستوى الدراسي ،

و عدم طلب ضمان مالي الذي ينتهي قبل نهاية فترة اللغة االكتفاء بدراسة اللغة بعد نهاية المستوى  .1

 .الذي تنتهي فترة اللغة فيهجديد للمستوى 
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رط شب المستوى و سيتم إصداره لكاملالذي تنتهي فترة اللغة خاللهللفصل األخير المالي طلب الضمان .2

 يقافإللمّدة التي سيدرسها في الفصل األخير بعد  المكافأة صرفالملحقية ببعدم مطالبة تعهد الطالب 

. و يرفق في طلبه التعهد شهر تماما ولن يتم تمديده( 18يتوقف مع نهاية الـ س)ألن الصرف  الصرف

 . 18Months.pdf-after-.sacm.org/pdf/Pledgehttp://www: من النموذج في الرابط

 تكون المستويات فيه شهريةالدراسة بمعهد آخر  يمكنهالبقاء بدون صرف ،  ستطيعإذا كان الطالب الي .3

طلب ويحصل على الضمان المالي باستخدام طلب )،  شهر( 18) حتى نهاية فترة اللغةللمدة المتبقية 

ويذكر األسباب  ر معهد(يتغيطلب ) و ليس( Cross Enrollment( )خرىأ دراسة مواد بجامعة

 في طلبه و يرفق التالي:

 بداية و نهاية الفصل بالتواريخ. تسجيل مواد بالمعهد الحالي والتي تحدد رسالة 

  نهاية الفصل بالتواريخ.بداية و حددإليهوالذيي نتقالمن المعهد المرغوب اإلخطاب قبول 

  لب طفي ) رير قنفس التإرفاق وكذلك وارفاق التقرير األخير به، (لغةتقرير  ةضافطلب إ)رفع

 (Cross Enrollmentخرى( )أ دراسة مواد بجامعة

  أو التوفل.األيلتس درجة 

  

http://www.sacm.org/pdf/Pledge-after-18Months.pdf
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 إضافة تقرير اللغة

 
بعد نهاية كل مستوى من  ( Add Language Report( )إضافة تقرير لغةعليك أن تقوم بشكل دوري برفع طلب )  .1

 رفع التقرير كل شهرين . فيتمشهري أو أسبوعي المعهدكان برنامج  . و إذاالمعهد

تغيير جامعة أو ( أو )تغيير المعهدأو)  ( االستمرار في دراسة اللغةلمعامالت أخرى مثل ) ومتطلبة تقارير اللغة مهمة .2

إذا . ف في البوابةأضيفت حيث يجب أن تكون جميع تقارير المرحلة السابقة قد  )طلب ضمان مالي(أو  (جامعة وتخصص

أو أن  كانت التقارير غير مكتملة سوف تتعطل هذه المعامالت وقد ال يكون هناك متسع من الوقت لدى الطالب حينئذ . 

 لذا من الضروري رفع التقارير في وقتها. في والية أخرى ويصعب الحصول على التقرير منه.  يوجد المعهد السابق

 ( ستجده في اسفل الخدمات الدراسية في البوابة. Add Language Report)  )إضافة تقرير لغة(استخدم طلب  .3

 Register) )تسجيل مواد دراسية(أو  ، (Add Student Report))إضافة تقرير دراسي(ال تستخدم طلب و

Semester Subjects ) .ألنها طلبات تخص المرحلة الجامعية 

 والواضح سيرفض. المكتملن المرفقات واضحة وشاملة ألن الطلب غير كد من أتأ .4

 انقطاع في الدراسة فاذكر هذا في المالحظات مع شرح السبب و مدة االنقطاع. لديككان  إذا .5

 Addكان معهدك قد وعد بإرسال هذه التقارير إلى المشرف مباشرة فهذا ال يكفي ألن ) إضافة تقرير لغة( ) إذا .6

Language Reportإال سجل الطالبفي  التقارير ( من مسؤولية الطالب و ليس مسؤولية المعهد أو المشرف و لن تظهر 

 من قبل الطالب في نظام سفير. اإذا تم رفعه

 ارفق في نفس الطلب آخر نتيجة ايلتس او توفل حصلت عليها إن وجدت. .7

موقعه االلكتروني و لكن يجب أن يوضح هذا التقرير اسم بإمكانك استخدام صورة من التقرير الذي يؤمنه لك المعهد عبر  .8

 المعهد و الطالب و الفصل أو الترم او مدة الدراسة والمستوى المنجز و الدرجات و نسبة الحضور والغياب.

وفي هذه الحالة بإمكانك طلب إعادة  في حال تخلف الطالب عن رفع الطلب في موعده سيقوم المشرف بإيقاف الصرف.  .9

ر اللغة مع طلب إعادة الصرف و خطاب رفعت طلب اضافة تقرير اللغة المطلوب. و تأكد من إرفاق تقاري إذاالصرف 

 المباشرة أو التسجيل  في المعهد أيضا.
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 تغيير معهد اللغة

يجب التنبيه أوال أنه اليحق للطالب أن يقوم بتغيير المعهد واإلنتقال من معهده الحالي إلى معهد آخر من تلقاء نفسه قبل موافقة 

( على المعهد اآلخر ، أو نقل السكن I-20كنقل )السيفس أو  وعلى الطالب أال يبدأ في إجراءات اإلنتقال، المسبقة الملحقية 

ل وللمعهد الجديد .فالطالب هو المسؤقة الملحقية النهائية بقبول طلب تغيير المعهد وإصدار الضمان المالي )....الخ( حتى تتم مواف

ألي سبب  في حال تم رفض طلب التغييرقبل موافقة الملحقية المسبقة األول عن التبعات النظامية والقانونية المترتبة على اإلنتقال 

 . كان

مدة كافية وعلى الطالب التأكد من جودة المعهد الجديد قبل التغيير بمخططة ومدروسة  تغيير المعهد يجب أن يكون عملية .1

 .المث وتفادي التغيير الذي يطرأ فجأة كنتيجة إقتراح صديقوذلك بالتشاور مع المشرف الدراسي قبل إحضار القبول،

 ركن مالي للمعهد الجديد مشتبأصدار ضمار المعهد في منتصف الفصل الدراسي حتى ال يتسبب ذلك يال يسمح للطالب تغي .2

 بنفس المدة الزمنية. حاليللمعهد المع ضمان مالي  )متضارب(

تبين ما عدا إذا ، تغيير المعهد يسمح لمرة واحدة فقط على أن يكون الطالب درس ستة أشهر على األقل في المعهد الحالي .3

اإلنتقال خالل الشهر أو الشهرين األولين  طلب فعليه أيدت ذلك كون الملحقية قدوت لطالب حين وصوله بأن المعهد سيئ جدا  ل

لذا  .جميع مستويات المعهد الجديد  يكملوفي هذه الحالة لن يسمح للطالب باإلنتقال مرة أخرى حتى ،  )حسب مدة المستوى(

 التأكد من جودة المعهد قبل اإلنتقال. مسؤولية الطالب فعلى

 ولديه فترة كافية من مدة اللغة. الذي يدرس فيهالب جميع مستويات المعهد الط أكملثانية إذا المرة للر يسمح يالتغي .4

ع طلب على الطالب تمديد اللغة أوال  ثم بعد ذلك يرف، و خرإذاتبقىأقلمنشهرينعلىنهايةالسنةاألولىآ اليسمحللطالبباإلنتقاإللىمعهد .5

 ر المعهد.يتغي

معهده أن يرفع طلب تغيير المعهد خالل الشهر األخير من الفصل الحالي. ويجب أن بإمكان الطالب الذي يرغب بتغيير  .6

في ايتجنب رفعه في األيام األخيرة من الفصل حتى يترك للملحقية الوقت الكافي لمراجعة الطلب ويترك لنفسه الوقت الك

ات ي إلى نهايته مع تزويد الملحقية بدرجللجواب على استفسارات المشرف. على أن يتعهد الطالب باالستمرار في الفصل الحال

 اللغة النهائية.

وأن تكون  ،ضافة تقرير اللغة عن الفصل األخير من معهده الحالي قبل رفع الطلبيجب أن يكون الطالب قد رفع طلب إ .7

 تقارير الفترة السابقة قد تم رفعها كاملة.
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بعد رفع الطلب يقوم المشرف بمراجعة الطلب حسب النظام وعند الموافقة على الطلب يقوم مشرف المعهد الجديد بإصدار  .8

 عند قبول الطلب.)غالبا (الضمان المالي للمعهد الجديد بشكل تلقائي 

نه معهد الحالي الذي سينتقل مر المعهد يجب على الطالب إكمال الدراسة حتى نهاية المستوى في اليعند الموافقة على طلب تغي .9

 و رفع طلب إضافة تقرير اللغة بعد نهاية المستوى ، ثم اإلنتقال إلى المعهد الجديد.

بداية الدراسة في المعهد الجديد كي يتأكد  منسيقوم المشرف على المعهد الجديد بوضع إيقاف صرف للطالب بتاريخ قريب  .10

و  (Hold Release)إعادة صرف()ان الطالب إزالة اإليقاف برفع طلب من مباشرة الطالب لدراسته في موعدها. وبإمك

 فور بداية الدراسة فيه.  (Enrollment Letter)إرفاق خطاب مباشرة من المعهد 

)ما عدا الطالب التابعين لقسم البرامج الطبية والطالب المبتعثين من الجامعات تغيير المعهد يكون في داخل اإلقليم فقط  .11

إلى  نئذحيالمعهد الحالي يحتاج الطالب  وفي حالة أن المعهد المطلوب يقع في إقليم مختلف عن إقليم ،والمؤسسات السعودية( 

مطابق يجب أن يكون القبول األكاديمي هد. وأو من جامعة في مدينة المع من جامعة المعهد قبول أكاديمي مشروط باللغة 

 .المحددة في قرار اإلبتعاثأن تكون الجامعة من الجامعات و قرار ابتعاث الطالبلتخصص و

 :(معهدتغيير )طلب لالمسوغات المطلوبة 

)بعد التشاور مع  ( بشرط أن يكون موصى به وغير متكدسAcceptance Letterخطاب قبول من المعهد المطلوب )  .1

لتأكد راجع الرابط ول. المشرف الدراسي حول المعهد المطلوب اإلنتقال إليه( قبل إحضار القبول

http://esllist.sacm.org/eslpublicpage.aspx يجب أن يوضح خطاب القبول تاريخ بداية الدراسة فيه.و 

آخر  ، وتاريخالفصل الحالي تاريخ نهايةبالمعهد الحالي والتي تحدد  ( Registrationيجب إرفاق رسالة تسجيل مواد )  .2

 عدم وجود تداخل في التواريخ أو فاصل ألكثر من شهر بين الموعدين. مالحظةحضور لك بالمعهد. و

 أو التوفل.األيلتس درجة لغة من المعهد الحالي و أن يرفق بالطلب آخر تقرير يجب  .3

 ، أو إنهاء جميع مستويات المعهد الجديدى إنتهاء الطالب من مرحلة اللغةيجب أن يرفق تعهد بعدم تغيير المعهد مرة ثانية حت .4

  institute.pdf-change-to-not-http://www.sacm.org/pdf/pledge الرابط  علىيستخدم نموذج التعهد و

   

  

http://esllist.sacm.org/eslpublicpage.aspx
http://www.sacm.org/pdf/pledge-not-to-change-institute.pdf
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 إيقاف الصرف

 الصرف المستقبلية اتإيقاف

.  ضع الطالب على ثالثة إيقافات صرفويقوم المشرف ب بعد التحاق الطالب بالبعثة وإحالة ملفه لمشرف اللغة، 
 :( 4) الفقرة أخرى لإليقاف المستقبلي كما في سبابهناك أذلك،  ان . إضافة إلىمستقبليوإثنان  فوريأحدها 

 

 اإلجراء المتخذ من قبل الطالب السبب اسم إيقاف الصرف ت
 لرفع اإليقاف

1 

 فوريإيقاف صرف 
 للتحقق من التسجيل

NOT 
ENROLLED 

يوضع الطالب على ايقاف 
بعد االلتحاق  فوريصرف 

للبعثة للتحقق من أن الطالب 
 وبدأمتواجد في مقر البعثة 

 الدراسة

لكي يتم رفع هذا اإليقاف, يجب على الطالب رفع )طلب إعادة 
وإرفاق  HOLD RELEASE REQUESTالصرف ( 

خطاب مباشرة من المعهد بتاريخ حديث وليس خطاب القبول 
 للمعهد.

2 

إنتهاء السنة األولى 
 لمرحلة اللغة

FINISHING 1 
YEAR OF ESL 

PROGRAM 

يوضع الطالب على إيقاف 
 بعد اإلنتهاء مستقبلي صرف

من السنة األولى لمرحلة 
 اللغة

لكي يتم رفع هذا اإليقاف ، يجب على الطالب بعد دراسة سنة 
"استمرار في دراسة اللغة" وبعد  كاملة باللغة رفع طلب 

الموافقة على طلب االستمرار في دراسة اللغة )أي تمديد 
ب رة تمديد دراسة اللغة(، يجدراسة اللغة( )راجع فق

 HOLD RELEASE)رفع)طلب إعادة الصرف( 
REQUEST)   ويجب إرفاق خطاب مباشرة

 بتاريخ حديث. (Enrolment Letter)ةالدراس

3 

عشر شهرا   18إنتهاء 
 لمرحلة اللغة

FINISHING 18 
MONTHS OF 

ESL PROGRAM 

يوضع الطالب على إيقاف 
 بعد االنتهاء مستقبلي صرف

من مرحلة اللغة الفعلية وهي 
 شهرا  دراسيا   18

يجب على الطالب بعد االنتهاء  لكي يتم رفع هذا اإليقاف ، 
شهرا  في مرحلة اللغه اإلنتقال إلى المرحلة  18من دراسة 

األكاديمية في جامعة أو كلية موصى بها للدراسة األكاديمية 
افقة على طلب االنتقال, )راجع طلب تغيير جامعة(. وبعد المو

 HOLD RELEASEيجب رفع )طلب إعادة الصرف( 
REQUEST. وارفاق خطاب تسجيل من الجامعة ) 

رفع اإليقاف هنا يتم من قبل المشرف األكاديمي بعد اإلنتقال 
 للمرحلة األكاديمية.

4 

 مراجعة المشرف
 و راجع الملفأ

Contact Adviser 
 or See File 

عند إنخفاض مستوى 
 يقافالدراسي يوضع إالطالب

عند نهاية  يمستقبلصرف 
 الفصل لمتابعة أداء الطالب
أو عند وجود طلب أو 

مالحظة  أو أي سبب آخر 
 يمستقبل

لكي يرفع هذا اإليقاف على الطالب إتباع التعليمات المذكورة 
إرفاق التقارير أو في االيقاف ورفع طلب إعادة صرف و

 الوثائق أو الرسائل المطلوبة.
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 (فوريةغيرمستقبلية )الإيقافات الصرف 

 

  إذا ثبت إنقطاع الطالب عن الدراسة بخطاب من المعهد أو مغادرة
 مقر البعثة وثبت ذلك لدى الملحقية.

 .فصل الطالب من المعهد حسب إفادة المعهد 

 .إعادة مستوى في برنامج اللغة أكثر من مرة واحدة 

  من الشؤون اإلجتماعية(.أسباب سلوكية أو إجتماعية ) بتوجيه 

 التأجيل 

 

يتم إعادة الصرف 
للطالب عند إنتفاء سبب 
 اإليقاف لنفس الحاالت.

 
 

 

 

 

  

 مالحظة

إذا كان موقوف صرف فروقات  أو رفع طلبطلب تعويض  رفع ال يستطيع الطالب
 الصرف. عليه

 

مي. أكاديالتأمين الصحي يتوقف بعد ستة أشهر من إيقاف الصرف إذا كان اإليقاف 
 .للتخرج اإليقاف بسبب تأجيل البعثة أو إغالق الملف إذا كانشهر واحد بعد و
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 اإلنذارات

 يمنح الطالب إنذاراً في الحاالت التالية:

 مستوى في اللغة. الرسوب في 

 .الفصل من المعهد 

 .إنخفاض األداء حسب تقرير من المعهد 

 . إنخفاض الحضور حسب تقرير من المعهد 

  الطالب على إنذار من المعهد حسب إفادة المعهد كتابيا .حصول 

 

من المعهد والفصلالرسوب   

 .إذا رسب الطالب في مستوى ألول مرة يسمح له باإلعادة 

 يطلب من الطالب الدراسة من المعهد بسبب الرسوب ، فصل، أو  في حال تكرر الرسوب في نفس المستوى 

يسمح له بالعودة إذا ومدة مساوية لذلك المستوى على حسابه الخاص  على حسابه الخاص في نفس المعهد

 كان حضوره ونتائجه جيدة عندما درس على حسابه.

  إذا رسب الطالب في المستوى ألول مرة نتيجة الغياب بدون عذر مقبول لدى الملحقية ، يطلب من الطالب

إذا كان حضوره ونتائجه جيدة  لعودةيسمح له باودراسة مدة مساوية لذلك المستوى على حسابه الخاص 

 عندما درس على حسابه.

  فتنهى دراسة الطالب  تمديد فترة اللغةكان ذلك بعد الطرد من المعهد بسبب الغياب و الرسوب أوإذا كان

 إنتقالة للمرحلة األكاديمية. يوقف عليه الصرف حتى يتمللغة و
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 اإلختبارات المعيارية

لة ي للدراسة في المرحالرئيسية في تمديد فترة اللغة أو الحصول على قبول أكاديمحد المتطلبات أبما أن 

األيلتس في (5.5لدرجة البكالوريوس،و )( في التوفل 60أو )(5األكاديمية هو الحصول على درجة آيلتس )

تهاء الستة نر في وقت مبكر قبل الذا يجب على الطالب التسجيل لالختبا .للدراسات العليا ( في التوفل07أو )

أشهر األولى لمرحلة اللغة.ولكن ال ينصح بأخذ اإلختبار في األشهر األولى، بل يفضل أخذ اإلختبار األول 

 بعد الخمسة األشهر األولى لمرحلة اللغة وحسب مستوى لغة الطالب.

 :IELTS)أو TOEFLهنالك نوعان فقط من االختبارات المعيارية التي تقبلها الملحقية)

   التوفل وينقسم إلى ثالثة أنواع مقبولة وهي:إختبار 

 Paper-Based TOEFL (PBT) 

     690هي  في اإلختبار وهذا أصبح وجوده نادرا  في أمريكا وأعلى درجة

 Computer Based TOEFL (CBT)   

 300هي درجة في اإلختباروأعلى 

 Internet Based TOEFL (iBT) 

 تقبلهوهذا اإلختبار هو األكثر شيوعا  وإنتشارا  وهو الذي  - 120هي درجة في اإلختباروأعلى 

 Receptive and Productive)يقيس هذا اإلختبار جميع مهارات اللغة حيثالملحقية 

English) .ونتيجة اإلختبار تظهر في تقرير يحتوي على صورة شخصية للمختبر 

  وهناك نوع رابع)ITPInstitutional Testing Program ( لدى وهو غير مقبول

خاص بالمراكز والجامعات التي تقدمه  يعتبرألنه ليس معياري ولكنه  الملحقية

(Institutional )  إلختبار تحديد والجامعات وهذا يستخدم في الغالب في المعاهد

( وال Receptive English( ويقيس ثالث مهارات فقط )Placement Testالمستوى)

ر تظهر في تقرير بدون صورة ( ونتيجة اإلختباProductive Englishيقيس مهارة التحدث)

 شخصية للمختبر.
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 (:TOEFL-iBT( و التوفل)IELTS)األيلتس الفرق بين إختبار 

اختبار ويكون  ، (Keyboard( على مفاتيح الحروف )Typingتكون الكتابة بالتوفل عن طريق الطباعة)

وإختبار المحادثة يكون فالكتابة تكون بخط اليد األيلتس المحادثة من خالل الحالسب اآللي . أما إختبار 

 .مباشرة مع أحد األشخاص المختصين 

لذلك يرى الكثير من الطالب أنهم ليسوا سريعين في الطباعة مما يضيع الوقت عليهم في الكتابة ويشتت 

-TOEFL) تكون أسرع. كما أن التحدث مع كومبيوتر في التوفلاأليلتس يد في تركيزهم، بينما الكتابة بال

iBT) .يكون أصعب من التحدث مع إنسان كما في اآليلتس 

ي ف بسبب أنهأقل إنتشارا  في أمريكا  أنه على الرغم مناأليلتس لذا كثير من الطالب يفضلون إختبار 

األساس إنتاج بريطاني ويستخدم أكثر في بريطانيا وأستراليا، بينما إختبار التوفل إنتاج أمريكي وهو أكثر 

   انتشارا   في أمريكا من اآليلتس. 

 

 مالحظات:

فضل إرفاق نتيجة أحد االختبارين أعاله في حال طلب ضمان مالي بعد الستة أشهر األولى من ي (1

 التسجيل لإلختبار. إثباتبفترة اللغة ويكتفى 

لدرجة ( في التوفل  60أو ) األيلتس ( في 5يجب على الطالب إرفاق نتيجة ما ال يقل عن )  (2

في حالة طلب تمديد فترة  للدراسات العليا ( في التوفل 70أو ) األيلتس في (5.5البكالوريوس،و )

 اللغة. اللغة لمدة ستة أشهر بعد إنتهاء سنة بدراسة 

لدرجة ( في التوفل  60أو ) األيلتس ( في 5) رفاق نتيجة ما ال يقل عن يجب على الطالب إ (3

نتقال إلى في حال طلب اإل للدراسات العليا ( في التوفل 70أو ) األيلتس في (5.5البكالوريوس،و )

 جامعة أو إلى كلية مجتمع لمبتعثي درجة الدبلوم.

 صورة الطالبضرورة استالم صورة أصليه واضحة من اإلختبار تشتمل على  (4

 أمريكا فقط.مراكز منيقبل إختبار التوفل  (5

 إذا كان الطالب في حالة تأجيل.فقط السعودية من  يقبل، ومراكز أمريكا  منيقبل إختبار اآليلتس (6
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رفع طلب تعويض ( ب IELTSأو TOEFL) اإلختبار رسوميستطيع الطالب طلب تعويض عن  (7

 :لقبول طلب التعويضيشترط والمشرف الدراسي ويذهب الطلب إلى قسم المالية وليسعبر البوابة

a. .أن يكون اإلختبار في أمريكا 

b. مرحلة اللغة اإلختبار قد تم أثناءن يكون أ. 

c.  عند رفع الطلب. في حالة تأجيلأن ال يكون الطالب 

d.  في حال أن اإلختبار كان أثناء المرحلة األكاديمية فعليه إرفاق خطاب من الجامعة يوضح

سم اإلختبار الطالب وسم اامن قبل الجامعة ويظهر فيه  بشكل رسمي أن اإلختبار مطلوب

 ضرورة أخذ اإلختبار.و

 :المسوغات المطلوبة مع طلب تعويض إختبار التوفل أو اآليلتس

 .صورة واضحة من النتيجة األصلية .1

 .يظهر فيه إسم الطالب و المبلغإيصال الدفع و .2

 األكاديمية و بطلب من الجامعة.خطاب الجامعة لو كان اإلختبار أثناء المرحلة  .3
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 تمــــــديد فـترة اللغــــــــــة

 

 (ESL EXTENSION REQUEST) -)طلب االستمرار في دراسة اللغة(ويتم ذلك عن طريق رفع 

 أن تكون تقاريرويجب مراعاة ، خالل الشهر األخيريرفع هذا الطلب قبل إنتهاء السنة األولى لمرحلة اللغة 

. و يجب أن تكون رفعت في طلبات السابقة من تاريخ بداية مرحلة اللغة لكامل الفترة اللغة قد رفعت 

ات أخرى سابقة كطلب ضمان مالي أو ة عن هذا الطلب ، و ليست ضمن طلب)إضافة تقرير لغة( مستقل

 إعادة صرف  أو..... إلخ.

 المسوغات المطلوبة عند رفع )طلب االستمرار في دراسة اللغة(: 

 

لدرجة ( في التوفل60أو )األيلتس ( في 5نتيجة إختبار ما ال يقل عن ) .1

 .للدراسات العليا ( في التوفل70أو )األيلتس في (5.5البكالوريوس،و )

 رسالة مباشرة للفصل الحالي و قبول للفصل القادم. .2

 كشف درجات آلخر فصل تم حضوره. .3

 

  

 مالحظة

مكتسب لكل طالب و إنما يحدد بحسب حاجة تمديد اللغة بعد السنة األولى ال يعتبر حق 
الطالب للغة ، ويعطى )حسب تعميم الوزارة(  لمن اتسم حضوره وأداؤه في السنة 

لدرجة ( في التوفل 60أو )األيلتس ( في 5)آيلتس و حصل على درجة  األولى بالجدية
.لدراسات العليال ( في التوفل70أو )األيلتس في (5.5البكالوريوس،و )  
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تأجيل البعثةطلب   

Scholarship Postponement Request   

التأجيل : هو فترة ينقطع فيها الطالب عن الدراسة ويشترط فيها أن يتوقف الصرف عليه وعدم وجود ضمان مالي. 

، )التأمين الصحي يتوقف بعد شهر من بدء  بمعنى ان فترة التأجيل ال يصرف خاللها مكافآت أو رسوم دراسية

 التأجيل ( .

ال ينصح الطالب بالتأجيل أو اإلنقطاع في مرحلة اللغة إال لظروف اضطرارية وضرورية و ألقصر مدة ممكنة , 

فالتمكن من اللغة يحتاج  ،ألن مرحلة اللغة هي مرحلة حرجة ومهمة . وألن الطالب يتعلم لغة جديدة بالكامل عنه 

عد . فعند عودة الطالب ب احديثا  ولم يتمّكن منه اي تعلمهتال المهاراتستمرار. واإلنقطاع يفقد الطالب واتدريب إلى 

بشكل جيد . لذا ففي الغالب يجد الطالب نفسه عند  يتمكن منهكثيرا  من الذي تعلمه ألنه لم  فقداإلنقطاع يجد أنه 

 العودة وضع في مستوى أدنى من المستوى الذي تركه.

 التالية :يرفع طالب اللغة طلب تأجيل البعثة في الحاالت 

  أو التوفل المطلوبة لالستمرار باللغةاأليلتس عند نهاية السنة األولى من اللغة وعدم توفر درجة 

 ( شهر من اللغة وع18عند نهاية الـ ) أو األيلتس دم الحصول على القبول األكاديمي أو درجة

 طلوبة من قبل الملحقية لإلنتقال إلى المرحلة األكاديمية.التوفل الم

   وذلك لكي ال يخسر ا  ،( يوم90كانت المدة بين إكمال اللغة وبدء الدراسة األكاديمية أكثر من )إذا

بعد بالسنة  يوما 90الطالب هذه الفترة من بعثته . ) ألنه ال يسمح بإجازة مدفوعة لمدة تفوق 

 (.مرحلة اللغة وأثناء المرحلة األكاديمة

 مع تزويد المستندات الداعمة للطلب . عند حدوث ظرف طارئ يخضع لتقييم لجنة التأجيل 

 . يشترط عدم رفع طلب التأجيل في منتصف الفصل الدراسي 

  . يشترط أن يكون بدء التأجيل من تاريخ إيقاف الصرف 

   سيتم وضع إيقاف صرف قبل معالجة الطلب ورفعه إلى بأنه يرجى اإلنتباه عند رفع طلب التأجيل

 لجنة التأجيل .

  لمناقشة وقت تقديم الطلب  يوم من موعد بداية التأجيل  15 الطلب تقريبا قبل بإمكان الطالب رفع (

 وإيقاف الصرف(.

  .يجب إرفاق التقرير الدراسي آلخر فصل دراسي أكمله الطالب 
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 فترات التأجيل

 حسب اللوائح واألنظمة يحق للطالب التأجيل للفترات التالية :

  ( أشهر . 4الحد اآلدنى ) 

  طوال فترة البعثة. سنة واحدة فقط الحد اآلقصى 

 تمديد التأجيل

،  يحق للطالب القيام بتمديد التأجيل حسب حاجته إن لم يتمكن من الحصول على القبول األكاديمي أو درجة مهارة اللغة

يل جمن نهاية تاريخ التأجيل الحالي ، على أن ال تتجاوز فترة التأ وعليه يمكن للطالب رفع طلب تأجيل جديد يبدأ 

 ( شهرا  . 12الكلية ) 

 أثناء التأجيل تغيير المعهد / تغيير الجامعة / تغيير جامعة وتخصص/تغيير المرحلة 

التأجيل .  أثناء تغيير المرحلة  ، تغيير جامعة وتخصص ،تغيير الجامعة  يجوز للطالب رفع طلبات تغيير المعهد ،

 ()يمكنك الرجوع للفقرة الخاصة بكل من الطلبات أعاله

 طلب تمديد اللغة أثناء التأجيل

يحق للطالب القيام بإجراء تمديد اللغة أثناء فترة التأجيل وقبل العودة لمقر البعثة. )يمكنك الرجوع للفقرة الخاصة بطلب 

 تمديد اللغة(
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 العودة من التأجيل

Postponement fromReturn  

ير الجامعة أو تغي  ، الجامعة أو تغيير  ،أو تمديد فترة اللغة  ،تغيير المعهد في الحاالت التي يحتاج الطالب فيها إلى 

قبل بدء الدراسة ، فننصح الطالب بأن يقوم بإجراءات التغيير أو اإلنتقال أثناء فترة التأجيل و قبل العودة  و التخصص

الجديد  الضمان المالي على الطلب وإصدار النهائية وأن يكمل جميع المتطلبات ويحصل على الموافقةإلى مقر البعثة ، 

 . و يكون الطالب جاهزا إلستناف الدراسة حال وصوله مقر البعثة.

لمقر  عودةبعد البرفع طلبات التغيير وقام  ، عمل إجراءات التغيير عاد الطالب فيها قبل قد التي حاالتفي بعض ال

الب دم اكتمال المتطلبات ، يكون الطأو تأخر الطلب بسبب ع لعدم انطباق الشروط وتم رفض طلب التغيير  ، البعثة

ت التغيير الكاملة اعدم العودة قبل إتخاذ إجراءأهمية ب نؤكدلذا  .  مالي وقانوني حرج جدا   موقففي  نفسهضع و

 والموافقة عليها وإصدار الضمان المالي الجديد.

 

 :العودة من التأجيل إجراءات

فقط بعد دخوله إلى مقر البعثة  ( Return from postponement) (العودة من التأجيل)يقوم الطالب بإنشاء طلب 

( وخطاب مباشرة حديث التاريخ ، وجدول المواد I-94)و   على أن يرفق صورة من ختـــــــــــم الدخــــــــــــــــول

 الدراسية للفصل الحالي .

 

 مالحظة

التأجيل الموافق يمكن للطالب العودة من التأجيل قبل إستكماله لكافة مدة 
حيث يمكن للطالب قطع التأجيل وإستئناف الدراسة إذا  ،عليها في الطلب

توفرت لديه األسباب التي تؤهله للعودة كقبول أكاديمي أو درجة مهارة اللغة 
 أو إنتفاء الظروف الخاصة على أن يكون الطالب جاهزاً لمباشرة الدراسة
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 االنتقال إلى المرحلة األكاديمية

 عليك رفع أحد الطلبات التالية للحصول على ضمان مالي للمرحلة األكاديمية: و غير مشروط حصولك على قبول أكاديمي نهائي عند

 

يتم رفع هذا الطلب في حالة أن الجامعة والتخصص في خطاب القبول  :جامعةتخصص وطلب تغيير  .1

 .اإلبتعاثقرار   يختلفان عن الجامعة والتخصص في

 

يتم رفع هذا الطلب في حالة أن الجامعة في خطاب القبول تختلف عن الجامعة بقرار  :جامعةطلب تغيير  .2

 .اإلبتعاث والتخصص في خطاب القبول مطابق للتخصص في قرار االبتعاث

 

الجامعة   هي نفس  يتم رفع هذا الطلب في حالة أن الجامعة في خطاب القبول : طلب تغيير مرحلة .3

 .في خطاب القبول مطابق للتخصص في قرار اإلبتعاثبقرار اإلبتعاث والتخصص 

 

 مالحظات

طلب )إضافة  عند رفع أحد هذه الطلبات يجب أن يكون الطالب قد رفع
(وأرفق فيه آخر التقارير الدراسية إن لم يكن قد رفع الطلب تقرير لغة

بعد آلخر فصل . كما يجب أن تكون جميع تقارير اللغه قد تم رفعها 
 اللغه قبل العمل على طلب التغيير.لكامل فترة 

في الدفعات العاشرة وما بعد لم تعد القرارات تأتي باسم الجامعة ولكن 
يكتب في القرار) من ضمن الجامعات المميزة للمرحلة الثالثة( لهذا 

 يجب فقط رفع طلب تغيير جامعة.

يجب عدم اإلنتقال إلى جامعة قبل الموافقة النهائية من الملحقية 
 والحصول على الضمان المالي للجامعة الجديدة.
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 جامعةتخصص وتغييرطلب 

 المسوغات المطلوبة

فيه موعد بداية الدراسة و  ا  سم وشعار الجامعة و يجب أن يكون نهائي وغير مشروط ومحدداوموضح عليه  الرسمي خطاب القبول (1

 .في حال وجوده(  التخصص الدقيقو)التخصص الرئيسي  وماجستير...الخ( -الدرجة العلمية )بكالوريوس

إذا كنت ال تزال تدرس لغة حاليا ، إرفاق رسالة من المعهد الحالي توضح متى سينتهي فصلك الدراسي الحالي،و إذا كانت المدة بين  (2

 يجب رفع طلب تأجيل بعثة. ، ( يوم 90إكمال اللغة وبدء الدراسة األكاديمية أكثر من ) 

 ( في التوفل70أو )األيلتس في (5.5لدرجة البكالوريوس،و )أو أكثر(  60و التوفل )أاو اكثر(  5)األيلتس درجة اختبار  (3

 للدراسات العليا

امعة ، سم الجا ، الخطه الدراسيه والتي يتم الحصول عليها من الجامعه وموضحا  عليها: اسم الطالب،الدرجة العلمية، التخصص (4

 المطلوبة للتخرج. وتفاصيل المواد الدراسية و عدد الساعات

 والذي يمكن الحصول عليه من طلب االلحاق بالبعثة في بداية إبتعاثك. قرار اإلبتعاث  (5

 للدكتوراه.ا  الماجستير إذا كنت مبتعثالبكالوريوس وللماجستير و شهادةاشهادة البكالوريوس إذا كنت مبتعث (6

  Pledge.pdf-Major-Change-http://www.sacm.org/pdf/No :الرابطتعهد بعدم تغيير التخصص مرة أخرى: باستخدام  إرفاق  (7

إرفاق تعهد بأن يلتزم الطالب بدفع الرسوم الدراسية ألي مادة لغة أو مادة تحضيرية تفرضها عليه الجامعة باستخدام النموذج من  (8

 academic.pdf-starting-when-Pledge-http://www.sacm.org/pdf/ESL    الرابط

 

 طلب تغيير جامعة

 المسوغات المطلوبة

الدراسة و سم وشعار الجامعة و يجب أن يكون نهائي وغير مشروط ومحدد فيه موعد بداية اوموضح عليه  الرسمي اب القبولخط (1

ماجستير...الخ( واسم التخصص الرئيسي أو التخصص الدقيق الذي ستقوم بدراسته -الدرجة العلمية )بكالوريوس

 لعلىأنيكونالتخصصهونفسهالموجودبقراراالبتعاث.بالفع

ة بين إذا كانت المدإذا كنت ال تزال تدرس لغة حاليا ، إرفاق رسالة من المعهد الحالي توضح متى سينتهي فصلك الدراسي الحالي،و  (2

 ( يوم, يجب رفع طلب تأجيل بعثة. 90إكمال اللغة وبدء الدراسة األكاديمية أكثر من ) 

للدراسات  ( في التوفل70أو )األيلتس في (5.5لدرجة البكالوريوس،و )أو أكثر(  60و التوفل )أاو اكثر(  5)األيلتس درجة اختبار  (3

 العليا

إسم الجامعة ، ، وموضحا  عليها: اسم الطالب،الدرجة العلمية، التخصص عليها من الجامعةالتي يتم الحصول و الخطة الدراسية (4

 وتفاصيل المواد الدراسية و عدد الساعات المطلوبة للتخرج.

 والذي يمكن الحصول عليه من طلب االلحاق بالبعثة في بداية إبتعاثك. قرار اإلبتعاث  (5

http://www.sacm.org/pdf/No-Change-Major-Pledge.pdf
http://www.sacm.org/pdf/ESL-Pledge-when-starting-academic.pdf
http://www.sacm.org/pdf/ESL-Pledge-when-starting-academic.pdf
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 للدكتوراه.ا ر و شهادة الماجستير إذا كنت مبتعثلماجستيا لكنت مبتعث شهادة البكالوريوس إذا (6

إرفاق تعهد بأن يلتزم الطالب بدفع الرسوم الدراسية ألي مادة لغة أو مادة تحضيرية تفرضها عليه الجامعة باستخدام النموذج من  (7

  academic.pdf-starting-when-Pledge-http://www.sacm.org/pdf/ESL    الرابط

 

 طلب تغيير مرحلة

 المسوغات المطلوبة 

خطاب القبول وموضح عليه إسم وشعار الجامعة و يجب أن يكون نهائي وغير مشروط ومحدد فيه موعد بداية الدراسة و الدرجة  (1

،  التخصص الدقيق الذي ستقوم بدراسته بالفعلماجستير...الخ( واسم التخصص الرئيسي أو -العلمية )بكالوريوس

 بتعاث.اإل سم الجامعة الموجودبقرار، و الجامعة هي نفس اعلىأنيكونالتخصصهونفسهالموجودبقراراالبتعاث

إذا كنت ال تزال تدرس لغة حاليا ، إرفاق رسالة من المعهد الحالي توضح متى سينتهي فصلك الدراسي الحالي،و إذا كانت المدة بين  (2

 ( يوم, يجب رفع طلب تأجيل بعثة. 90إكمال اللغة وبدء الدراسة األكاديمية أكثر من ) 

للدراسات  ( في التوفل70أو )األيلتس في (5.5لدرجة البكالوريوس،و )أو أكثر(  60و التوفل )أاو اكثر(  5)األيلتس درجة اختبار  (3

 .العليا

الخطه الدراسيه والتي يتم الحصول عليها من الجامعه وموضحا  عليها: اسم الطالب،الدرجة العلمية، التخصص إسم الجامعة ،  (4

 وتفاصيل المواد الدراسية و عدد الساعات المطلوبة للتخرج.

 والذي يمكن الحصول عليه من طلب االلحاق بالبعثة في بداية إبتعاثك. قرار اإلبتعاث  (5

 الوريوس إذا كنت مبتعثللماجستير و شهادة الماجستير إذا كنت مبتعثللدكتوراه.شهادة البك (6

إرفاق تعهد بأن يلتزم الطالب بدفع الرسوم الدراسية ألي مادة لغة أو مادة تحضيرية تفرضها عليه الجامعة باستخدام النموذج من  (7

 academic.pdf-starting-when-Pledge-http://www.sacm.org/pdf/ESL  الرابط 

  

http://www.sacm.org/pdf/ESL-Pledge-when-starting-academic.pdf
http://www.sacm.org/pdf/ESL-Pledge-when-starting-academic.pdf
http://www.sacm.org/pdf/ESL-Pledge-when-starting-academic.pdf
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 الدراسة بكلية المجتمع

كون لمدة عام دراسي واحد فقط بشرط اإلنتقال إلى جامعة بعدها. هذا و ي ر جامعة(ي)تغيلإلنتقال للدراسة بكلية المجتمع يجب رفع طلب 

)أي الطالب الذين كانوا يدرسون على حسابهم وماقبل والطالب الملحقين بالبعثة الثامنةيكون فقط لطالب المرحلة النوع من اإلنتقال 

 عشر ومابعد. ةالحادي ة. والطالب المبتعثون للحصول علي درجة دبلوم من الدفعالخاص ثم تم إلحاقهم بالبعثة(

 المسوغات المطلوبة 

و فيه ( http://www.sacm.org/pdf/CommColleges.pdf)راجع الرابط  موصى بهاخطاب القبول من كلية مجتمع  (1

 .تاريخ بداية الدراسة

الرابط . نسخة التعهد من تكميلية إنكليزية التعهد الخاص بكلية المجتمع بعدم دراسة مواد لغة (2

  pledge.pdf-http://www.sacm.org/pdf/CC 

 أو أكثر( 60أو أكثر( أو التوفل )  5)األيلتس درجة إختبار  (3

 (Placement Testم المستوى لدى كلية المجتمع)ينتيجة إختبار تقي (4

 قرار االبتعاث. (5

 .الخطة الدراسية (6

 

 مالحظات

المبتعثون للحصول على درجة البكالوريس من الدفعة التاسعة الطالب 
إال إذا كان القرار لدرجة  ومابعد اليحق لهم االلتحاق بكلية المجتمع

 الدبلوم فقط .

الطالب المبتعثون على درجة الماجستير والدكتوراة اليحق لهم 
 بكلية المجتمع مطلقا. االلتحاق 

،  (ي مواد لغة تحضيرية)أ(  ESL)اليسمح للطالب  تسجيل مواد لغة 
 .101والتى هي أقل من مستوى المواد األكاديمية أو أقل من مستوى 

 

http://www.sacm.org/pdf/CommColleges.pdf
http://www.sacm.org/pdf/CC-pledge.pdf
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 اإلجازات

والمشرف الدراسي في الملحقية على منح اإلجازة مع تحديد المدة  الحصول على موافقة كل من المعهد يجب 

 المناسبة والتي ال تؤثر على أداء الطالب وتقدمه في اللغة.

دون إبالغ الملحقية أو قبل إنتهاء التسعة أشهر فسيتم إيقاف الصرف عليه  مقر البعثة الطالب مغادرةفي حال  (1

مباشرة، وفي حال إستمرار الصرف عليه خالل فترة سفره وإنقطاعه عن الدراسة فسيتم إسترجاع جميع 

 المكافأت الشهرية التي ُصرفت عليه خالل تلك الفترة.

 ة السفر والمغادرة دون إبالغ الملحقية ألي سبب كان.ال يحق لطالب اللغ (2

 تتعارض اإلجازة مع سير الدراسة بالمعهد.يجب أن ال  (3

يجب ان يكون الطالب قد أنهى اللغة وأكمإلجراءات  ةالثاني ةجازاإلجازة مرة واحدة فقط خالل مرحلة اللغة. واإل (4

 اإلنتقال الى المرحلة األكاديمية.

 يوم فقط. 45 عن  جازة يجب ان التزيداإل (5

 .دراسيالفصل الوليس من نهاية العطلة التي تلي مباشرة الفصل الدراسي اإلجازة يجب أن تبدأ بعد نهاية (6

 .ية اللغةمن بدا تقريبا  أشهر  9إال بعد مرور  ةخذ إجازاليمكن أ (7

 الحقا .فترة اإلجازة هي مدة محسوبة من فترة اللغه وال يحق للطالب المطالبة بتعويضه عنها  (8

استحقاق التذكرة يكون من خالل رفع طلب تذكرة ويتم النظر في الطلب من قبل قسم التذاكر بالملحقية. المشرف  (9

 الدراسي ليس له عالقة نهائيا بالتذاكر وصرفها.

 .الملحقية ال تكفي كسبب إلستحقاق اإلجازة موافقةموافقة المعهد على إجازة الطالب بدون  (10

اليوفر دراسة في فصل الصيف ، أو اليريد الطالب إضاعة فترة اإلجازة ، فعليه إبالغ إذا كان المعهد  (11

المشرف الدراسي والطلب منه إيقاف الصرف مع بداية اإلجازة ويعاد الصرف بعد العودة من اإلجازة . ويقوم 

لك المدة تعويض ت الطالب بعد العودة برفع )طلب تأجيل( ثم يختار )ترحيل مدة سابقة( ، وذلك لكي يحصل على

 التي لم يحصل خاللها على مكافآت .
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 إجراءات طلب االجازة:

ق و يرفجازة تاريخ بداية ونهاية اإلفيه يذكر (طلب استفسار)يرفع طلب اإلجازة عن طريق رفع  (1

 Form.pdf-http://www.sacm.org/pdf/Vacation نموذج بيانات اإلجازة من الرابط 

يقوم الطالب بتاريخ العودة . وعند العودة من اإلجازةللطالب وضع إيقاف صرف يقوم المشرف ب (2

 .من معهده  حديثة( Enrollment Letter)مباشرة ةق رسالويرفرفع طلب إعادة الصرف ب

 

 مالحظة

من عودة الطالب من الهدف من إيقاف الصرف بتاريخ العودة هو للتأكد 
بالتاريخ الذي تم تحديده بطلب اإلستفسار وهذا يعني أن صرف  ةاإلجاز

 .المكافأة سيستمرخالل اإلجازة

 التذاكر ال تعني الموافقة على اإلجازةطلب الموافقة على 

 

  

http://www.sacm.org/pdf/Vacation-Form.pdf
http://www.sacm.org/pdf/Vacation-Form.pdf
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 االستفسارات

 االستفسار:وجد خمسة أنواع لطلبات بإمكان الطالب رفع طلب استفسار عبر البوابة. ت

ار الستفسإستفسار دراسي إذا كان إيتم رفع طلب  هذا الطلب يذهب للمشرف الدراسي، و : استفسار دراسي (1

قال إلى اإلنت –االنتقال إلى معهد جديد  –تقارير اللغه  -إيقاف صرف –يتعلق بالمواضيع التالية: ضمان مالي 

 زات.اإلجا - التأجيل  –ديد اللغه تم –المرحلة األكاديمية 

يتم رفع هذا الطلب إذا كان لمشرف الدراسي، اهذا الطلب يذهب للموظف المالي وليس : استفسار مالي (2

  VISAتعويض ، رسوم االختبارات المعياريةصرف فروقات، ،االستفسار يتعلق بدفع رسوم المعهد 

 .تعويضرسوم، التعويضات ،  تعويض حجز مقعد ، SEVISو

ع يتم رفلمشرف الدراسي، ب لموظف الشؤون اإلجتماعية وليس اهذا الطلب يذه: استفسار الشؤون االجتماعية (3

 .، أو االستفسارات الثقافية أو المشاكل اإلجتماعيه القانونيةهذا الطلب في حال وجود أي سؤال يتعلق بالحالة 

حال  الطلب فييتم رفع هذا لمشرف الدراسي، لطلب يذهب لموظف المرافقين وليس اهذا ا: استفسار للمرافقين (4

 وجود أي سؤال يتعلق بالمرافق.

يتم رفع هذا الطلب في حال لمشرف الدراسي، الطلب يذهب لموظف التذاكر وليس ا هذا: استفسار لقسم التذاكر (5

 وجود أي تساؤل بخصوص التذاكر.

 

  

 مالحظة
 ةالعام ةلى الثانويإةفي حال وجود استفسار بخصوص توثيق الشهادات من الحضان

 يميل معيجب التواصل عبر اإل ،أرض الوطنلىإألبناء المبتعثين الذين يرغبون العودة 
كاديمي.عتماد األاإل قسم  
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 طلب دورة تدريبية

يث ح البرامج الطبية التابعين لقسم طالبالللمبتعثين للدراسات العليا )خالف  GMAT أو  GREالدورة التدريبية هي دورة 

 (لديهم دورات خاصة بالرخص الطبية

 المسوغات المطلوبة 

 لفتها،ونهايتها، وتك وتاريخ بداية الدورة ، ومدتها،ورقة قبول للدورة التدريبية والتي يجب أن توضح اسم الدورة (1

 والعنوان الذي سيتم إرسال الضمان المالي له اتوماتيكيا في حال تمت الموافقة على الطلب.

 و التوفل.أاأليلتس إرفاق درجه  (2

 للدورة يجب عليك حضور معهد اللغة. الرغم من حضورك رسالة مباشرة حديثه ألنه على (3

 فصول دراسية إذا كان المعهد شهري ودرجات آخر فصل دراسي إذا كان المعهد فصلي. 3درجاتك آلخر  (4

 

 
 مالحظات

تتم الموافقة على الدورة التدريبية مرة واحدة فقط ، و تؤخذ خالل 
سب من فترة اللغة . وإذا كانت بنظام التسجيل تفترة اللغة و تح

بحيث ينسق الطالب مع معهده ( يجب أن Part Timeالجزئي )
في أيام عطلة نهاية األسبوع أو بعد ساعات دوام  الدورة تكون

 المعهد.

إذا كان الطالب مبتعث على دورة تحضيرية يجب رفع طلب دورة 
دورة على المكافأة الشهرية. وفي حال  تدريبية ويستحق خالل أول

تم حصوله علي دورة تدريبية مجانية من المركز فبإمكانه الحصول 
 على المكافأة الشهرية خالل الدورة التدريبية الثانية المجانية.
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 طلبات أخرى 

 عبر البوابة:  يستطيع الطالب طبع هذه اإلفادة مباشرة طلب إفادة مالية 

 ار ويخت من خالل طلب تعريف خطاب التعريف مباشرة من صفحته الطالب طبع : يستطيعخطاب تعريف

كان يحتاج خطابا  بصيغة خاصة أو موجها  إلى جهة  ذاأما إ .من رابط المعاينة هو يطبع المناسبةالصيغة 

ويوضح المطلوب في خانة المالحظات كي يتمكن المشرف من  ]أخرى[ ةخاصة ، فيختار الطالب الصيغ

 باإليميل. هإعداده له و إرسال

 يستحق الطالب مكافأة تميز اللغة إن حقق الشروط التالية ز اللغةمكافأة تمي :: 

 .أو ما يعادلها في التوفلاأليلتس في إختبار  6الحصول على  .1

 .إنجازدراسة اللغة خالل السنة األولى من البعثة .2

لى المرحلة األكاديمية بنجاح بعد رفع و قبول الطلب المناسب من تغيير جامعة أو إالتمكن من اإلنتقال  .3

تغيير جامعة و تخصص أو تغيير مرحلة بعد حصوله على القبول األكاديمي المناسب وليس من كلية 

 مجتمع.

 يرفع هذا الطلب بعد اإلنتقال إلى المرحلة األكاديمية. .4

 رفق فيه نتيجة اإلختبار و القبول األكاديمي و الضمان المالي.( و يطلب تعويض(يرفع الطالب  .5

 

 

 

في األخير اليسعني إال أن أشكر المشرفين الذين ساعدوني في عمل هذا الدليل. وباألخص من وضع النسخة المبدئية 

اص لفراس شربجي وهم: أمل مرعي ، السبوعية علي ، فراس شربجي ، صباح المالكي ، وسمر العمد. وشكر خ

في جميع النسخ حتى ظهر بالصورة  واوعدل وااقترحجميع مشرفي اللغة الذين في التحرير . كما أشكر  همالذي سا

 النهائية.

 لألقاليم الشرقية والغربية مدير مرحلة اللغة 

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الغريبي 


