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نموذج جC1/1
منوذج طلب إحلاق مرافق بعضوية البعثة
 مرافق مبتعث

 مرافق موظف موفد

أ  -المعلومات الشخصية للطالب المرافق:
االسم الرباعي (بالعربي)
االسم الرباعي (باإلنجليزي)
تاريخ الميالد

/

/

مكان الميالد:

1هـ

السجل المدني:

تاريخه

/

/

1هـ

مصدره

رقم جواز السفر:

تاريخه

/

/

1هـ

مصدره

العنوان الدائم بالمملكة

ص.ب

المدينة

الرمز البريدي

الهاتف

البريد اإللكتروني

ب -المعلومات الدراسية :
 -1 -1المراحل الدراسية السابقة :
المؤسسة التعليمية
الشهادة

المدينة

الوالية

الدولة

التخصص

المعدل

معادلة

الثانوية

نعم  /ال

البكالوريوس

نعم  /ال

الماجستير

نعم  /ال

 -2 -2بيانات المرحلة المطلوب االلتحاق بها:
المرحلة:

الجامعة:

المدينة:

الوالية:

الدولة:

التخصص (وفق القبول):
عدد الساعات المنجزة (إن وجد):

المعدل (إن وجد):

عدد الساعات المتبقية (إن وجد):
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 -4 -3طريقة الدراسة في المرحلة الحالية:

انتظام كلي

انتظام جزئي

 -5 -4هل سبق أن فصلت من بعثة تعليمية؟

ال

نعم

 -6 -5هل سبق التحاقك ببعثة تعليمية؟

ال

نعم

 -7 -6هل أنت مرتبط بوظيفة حكومية؟

ال

نعم

 -6 -7هل سبق أن درست في إحدى الجامعات السعودية ؟

ال

نعم،

الرقم

الجامعي........................................................:

الجامعة.................................................................................... :

اسم الطالب ، .................................................................................... :التوقيع ، ................................................... :التاريخ

/

/

ج -معلومات عن الموظف  /المبتعث المرافق مع الطالب:
االســــــــــــــــم الرباعي:
الجهة الحكومية التابع لها:

مدة اإليفاد/االبتعاث:

اعتباراً من

الدولة مقر العمل  /البعثة :

رقم قرار اإليفاد/االبتعاث:

تاريخه

صلة القرابة بالمبتعث

زوج

زوجة

ابن

ابنه

/
/

هـ

/
/

محرم تحدد (

هـ
)

( لالستعمال الرسمي ) خاص بالملحق الثقافي إلبداء المرئيات
............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

ونصادق على صحة المعلومات الواردة أعاله.

الختم

اسم الملحق الثقافي ، ............................................................................ :التوقيع ، ................................................... :التاريخ /

/
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د  -على الطلبة الذين يرغبون مواصلة دراستهم على حسابهم الخاص االطالع على قرار لجنة معادلة
الشهادات الجامعية الموضح أدناه والتوقيع بالعلم بما جاء فيه.

قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1/1/1111
أوالً  :درجات قرار املعادةل
تصدر جلنة معادةل الشهادات اجلامعية قراراهتا كام ييل.1 :معادةل مطلقة

 .2معادةل مرشوطة

 .3عدم املعادةل.

اثنيا :الشهادة السابقة والشهادة املراد معادلهتا
يشرتط أن تكون الشهادة املطلوب معادلهتا صادرة من هجة تعلميية مقبوةل دلى جلنة معادةل الشهادات اجلامعية ابلوزارة ،وأن تكون الشهادة مس بوقة ابلشهادة
الثانوية العامة من اململكة أو ما يعادلها.
اثلثاً  :أسلوب ادلراسة
 .1املرحةل اجلامعية
أن تكون طبيعة ادلراسة يف مرحةل الباكلوريوس ،أو ما يعادلها ،أو مادون ذكل قد متت ابالنتظام والتفرغ واالإقامة يف بدل ادلراسة .
 .2ما فوق اجلامعية
ً
ً
أ) الصل أن تكون ادلراسة فامي فوق املرحةل اجلامعية قد متت ابالنتظام والتفرغ واالإقامة يف بدل ادلراسة ،وميكن أن يتفرغ الطالب تفرغا جزئيا يف بدل
ادلراسة حبد أدىن ال تقل مدته عن س نة دراس ية للامجس تري بعد الباكلوريوس عىل أن تكون هذه املدة متصةل وخمصصة دلراسة املاجس تري نفسها.
ب) أن يتفرغ الطالب تفرغ ًا جزئي ًا يف بدل ادلراسة حبد أدىن ال تقل مدته عن س نتني دراس يتني لدلكتوراه وتكون لك س نة مهنام متصةل ،وتكون هااتن
السنتان خمصصتني ملتطلبات برانمج ادلكتوراه نفسه.
ج) أن يتفرغ الطالب تفرغ ًا جزئي ًا يف بدل ادلراسة حبد أدىن ال تقل مدته عن ثالث س نوات دراس ية لدلكتوراه بعد الباكلوريوس [غري مس بوقة بشهادة
املاجس تري] وتكون لك س نة من هذه الس نوات متصةل وخمصصة ملتطلبات برانمج ادلكتوراه نفسه.
رابعاً  :موضوع ادلراسة
أن يكون موضوع دراسة املاجس تري أو ادلكتوراه يف جمال دراسة الطالب يف املرحةل اجلامعية  ،أو أن يكون الطالب قد درس مقررات اإضافية  ،أو جتد اللجنة
مربر ًا مقنع ًا الختالف التخصص .
خامساً  :تداخل املتطلبات ادلراس ية
الصل أن ال يوجد تداخل بني مرحليت الباكلوريوس واملاجس تري [ كن يدرس الطالب مقررات من برانمج املاجس تري وهو ال يزال يف مرحةل الباكلوريوس ] ويف
حاةل وجود تداخل تطبق القواعد التالية :
.1
.2
.3
.4

أن ال يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصيل  ،أو ما يعادلها من متطلبات املاجس تري .
أن تكون املقررات اليت حصل فهيا التداخل مضن مقررات املس توايت املتقدمة يف مرحةل الباكلوريوس .
أن ال يقل تقديره عن [ جيد مرتفع ] أو ما يعادهل يف املواد اليت حصل فهيا التداخل .
أن يكون الربانجمان اكملني من حيث عدد الساعات [أي ال حتتسب بعض الساعات يف الربانجمني].
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سادساً :ـ قواعد عامة
 .1رضورة احلصول عىل املوافقة املس بقة من وزارة التعلمي العايل ملن دليه الرغبة يف ادلراسة يف اخلارج عىل حسابه اخلاص وذكل بناء ًا عىل ما ييل:
أ) قرار جملس الوزراء رمق  363واترخي 1333/6/12هـ واذلي نص عىل اإلزام الطالب اذلي يرغب يف ادلراسة يف اخلارج بأخذ موافقة وزارة التعلمي العايل
املس بقة عىل أن ال تشلك تكل املوافقة الزتاما ابملعادةل بعد التخرج .
ب) املوافقة السامية عىل قرار جملس التعلمي العايل رمق  1418/8/1هـ اذلي تضمنت الفقرة [ أ ] منه عدم النظر يف معادةل الشهادات ادلراس ية أو العليا اليت
حيصل علهيا الطالب اذلين يدرسون عىل حساهبم اخلاص يف اخلارج وامللتحقني بعد صدور هذا القرار اإال بعد أن حيصل الطالب عىل املوافقة املس بقة من
هذه الوزارة عىل دراس ته يف اخلارج .
 .2أن ال تكون ادلراسة قد متت ابإحدى الطرق التالية :
ادلراسة بأحد املراكز أو الفروع االإدارية التابعة جلامعات أو لكيات يف بدل غري مقر بدل اجلامعة الم وفق نظام وأسلوب درايس معني حبيث ت م ادلراسة هبذه
املراكز أو الفروع  .ومتنح الشهادة من اجلامعة الم .
 ادلراسة ابالنتساب  ( ..اليت ال تتطلب الانتظام  ،أو التفرغ  ،أو االإقامة ) .
 ادلراسة ابملراسةل .
 ادلراسة أايم االإجازات أو عطل هناية الس بوع .
 ادلراسة بواسطة التعلمي عن بعد .
 ادلراسة بواسطة برامج تُصمم لفئة معينة من ادلارسني .
 ادلراسة بواسطة أرشطة الفيديو أو الاكسيت .
 ادلراسة عن طريق االتفاقيات اليت تعقد مع بعض مراكز ومعاهد التدريب ابدلاخل واخلارج وبعض اجلامعات حبيث ت م دراسة بعض املواد هبذه
املراكز أو املعاهد واجلزء املتبقي من ادلراسة ي م يف اجلامعة اليت متنح الشهادة .
 ادلراسة بواسطة برامج التعلمي املس متر .
 ادلراسة عن طريق ش بكة املعلومات ادلولية (  ) Internetأو عن طريق الربيد االإلكرتوين ) .( E-Mail
 .3يشرتط عىل الطالب املنتقل من مؤسسة تعلميية اإىل أخرى أن يمكل عىل القل يف املؤسسة التعلميية ماحنة الشهادة  %33من متطلبات التخرج .
 .4الشهادات الصحية الاكدميية ( دبلوم  ،باكلوريوس  ،ماجس تري  ،دكتوراه ) الصادرة من اجلامعـات سـوف تقـوم اللجنـة لعادلهتـا بعـد اسـتيفاء الرشـوط ويـ م
تقوميها همني ًا من ِقبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
 .5ابلنس بة للشهادات اجلامعية املتوسطة ( السابقة دلرجة الباكلوريوس ) اليت ي م احلصول علهيا بني الثانوية العامة والباكلوريوس  ،وكذكل ( ادلبلومات ) اليت ي م
احلصول علهيا بني الباكلوريوس واملاجس تري في م احلمك علهيا ابلقياس عىل ما ذكر يف هذا القرار مع مراعاة العراف والتقاليد الاكدميية املرعية يف هذا الشأن.
ـ تعهد ـ

أتعهد بأنني قد اطلعت على ما تضمنه قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم  1/1/1111وتاريخ 1111/1/1هـ الموضح أعاله وفهمت مضمونه فهما ً ال لبس
فيه كما أفهمت من إدارة البعثات بأن حصولي على الشهادة من الجامعة التي سأدرس بها ومصادقة الملحق عليها ال يعني حتمية معادلتها من لجنة المعادالت
بالوزارة

اسم الطالب ، ............................................................................ :التوقيع ، ................................................... :التاريخ /

/
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هـ -التعهدات التالية يجب على الطالب قراءتها بدقة والتوقيع على ما يخصه منها .
أتعهد أنا الطالب ......................................................................................................................................................................................باآلتي :
 -1بأنني لست موظفا ً وال أعمل في أي جهة أخرى
االسم:

.............................................................................................................................................................

التوقيع:

التاريخ:

....................................................................................................................................................

/

/

11هـ

 -2أتعهد بأنني لست مبتعثا ً من أي جهة أخرى ولم يسبق فصلي من بعثه.
االسم:

............................................................................................................. ................................................

التوقيع:

التاريخ:

....................................................................................................................................................

/

/

11هـ

 -3أتعهد بعدم مغادرة مقر دراستي خارج المملكة قبل الوفاء بجميع التزاماتي المالية كما أتعهد بسرعة تسديد ما قد ينشأ من مطالبات مالية بعد
مغادرتي  .وأن أزود الملحقية بتقرير دراسي فصلي يوضح سير دراستي.
االسم:

.............................................................................................................................................................

التوقيع:

التاريخ:

.................................................................. ..................................................................................

/

/

11هـ

 -1أفوض الملحقية الثقافية بالحصول على كافة المعلومات الدراسية من المؤسسة التعليمية التي أدرس بها  ،كما أفوض المؤسسة التعليمية التي
أدرس فيها بتزويد الملحقية الثقافية بالمعلومات الدراسية التي ترغبها.
االسم:

.............................................................................................................................................................

التوقيع:

التاريخ:

........................................................................................................................... .........................

/

/

11هـ

 -5أتعهد بأنني قد اطلعت على ما تضمنه قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم  1/1/1111وتاريخ 1111/7/1هـ وفهمت مضمونه فهما ً ال
لبس فيه كما أفهمت من إدارة البعثات بأن حصولي على الشهادة من الجامعة التي سأدرس بها ومصادقة الملحق عليها ال يعني حتمية معادلتها
من لجنة المعادالت بالوزارة.
االسم:

....................................................................................................... ......................................................

التوقيع:

التاريخ:

....................................................................................................................................................

/

/

11هـ

 -6إقرار خاص بطالب الطب الجامعي فقط .
اقر بمعرفتي بأنه سيجري لي امتحان بعد عودتي بالشهادة المطلوبة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتحدد في ضوئه إجازتي
لممارسة الطب من عدمه وان اطلع على اللوائح والتعليمات التي تحكم ممارسة مهنة الطب في المملكة والتزم بها.
االسم:

.............................................................................................................................................................

 -7أتعهد أنا محرم الطالبة :
االسم:

التوقيع:

.......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

التوقيع:

التاريخ:

.............................................................................................................................. ......................

..................................................................................................................................................................................................................................

نوع القرابة:
التاريخ:

/

/

11هـ

بأن أرافقها في مقر دراستها طوال فترة الدراسة .

..................................................................................................................................................................................................................................

/

/

11هـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د -مسوغات طلب االلتحاق بعضوية البعثة :











تعبئة االستمارة المرفقة وتوقيع جميع اإلقرارات والتعهدات.
صورة بطاقة األحوال المدنية للطالب وصورة دفتر العائلة للطالبة.
صورة جواز السفر (ص ،1ص ،2ص )6موضحا فيه ختم دخول المرافق لمقر البعثة.
صورة من الفيزا (تأشيرة) مرافق أو طالب سارية المفعول.
شهادة إنهاء مرحلة اللغة بنجاح أو الحصول على شهادة اآليلتس.
صورة من الشهادات األخيرة ما قبل المرحلة الملتحق بها حاليا ً وصورة قرار معادلتها إذا كانت صادرة من الخارج.
صورة من القبول محدداً فيه الدرجة والتخصص من جامعة معترف بها وغير موقوفة.
صورة من قرار (اإليفاد  /االبتعاث) أو قرار إجازة المرافقة للموظف (دراسية  /استثنائية) تغطي مدة الدراسة
وفق القبول المقدم.
إفادة من السفارة بأن ولي األمر موفد للعمل وال يزال على رأس العمل (للموفدين للعمل فقط).
إفادة من الملحقية الثقافية عن عائق إذا كانت الدراسة في غير مقر عمل ولي األمر.

تم مراجعة الشروط واألنظمة والتعليمات ،وتم استكمال جميع المسوغات المطلوبة،،،
اسم المبتعث ، ............................................................................ :التوقيع ، ................................................... :التاريخ /

/

اسم المرافق ، ............................................................................ :التوقيع ، ................................................... :التاريخ /

/
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ROYAL EMBASSY OF SAUDI ARABIA
مكتب الملحق الثقافي
كانبرا

CULTURAL ATTACHÉ OFFICE
CANBERRA

شؤون المرافقين واإللحاق والدارسين على حسابهم الخاص

Joined, Dependent & Self-funded Student Affairs

جC1/1

(مسؤوليات المبتعث)

يرجى قراءة النقاط التالية بعناية  ،والتوقيع على االلتزام هبا:
-1

المحافظة على الهوية ال عربية واإلسالمية  ،ومراعاة أنظمة المملكة العربية السعودية وااللتزام بها مع الحفاظ على سمعتها ورسم الصورة الطيبة عنها في الخارج.

-2

االلتزام بحسن السيرة والسلوك  ،وعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بسمعة الدين أو الوطن أو اإلخالل بأمنه.

-3

الرجوع لموقع الملحقية  www.sacm.org.auباستمرار لمعرفة اإلجراءات والتعليمات واالطالع على جميع التعاميم واإلعالنات التي ترسلها الملحقية أو السفارة
وااللتزام بها.

-1

االلتزام برد جميع المبالغ التي أنفقتها علي الدولة إذا تركت الدراسة أو تم فصلي من البعثة أو غادرت مقر البعثة دون موافقة الملحقية أو الوزارة  ،أو في حال حصولي
على جنسية أخرى ،أو تقدمي بطلب لإلقامة أو الجنسية في أي دولة  ،أو في حال رغبتي البقاء خارج المملكة بعد انتهاء البعثة.

-5

االلتزام بالتخصص والمؤسسة التعليمية والمرحلة والمدة المحددة في قـرار االبتعـاث ،وعدم تغييرها إال بعد الحصول على موافقة جهة االبتعاث ،وإبالغي بذلك رسمياً عن

-6

الوفاء بااللتزامات الدراسية في المؤسسة التعليمية ،وتسجيل الحد األدنى (على األقل) من الوحدات الدراسية في كل فصل دراسي ،وأداء ما يتطلبه ذلك من حضور

طريق الملحقية الثقافية.

وإكمال المهام والواجبات المطلوبة بكل جد ومثابرة ،والعمل الجاد على إنهاء المرحلة الدراسية في المدة المحددة لها.

-7

الملتحق بها بتزويد الملحقية الثقافية بكافة
تفويض الملحقية الثقافية بالحصول على كافة المعلومات والتقارير الدراسية المتعلقة بي ،وتفويض المؤسسة التعليمية
َ

-1

التواصل مع المشرف الدراسي وموافاته بخطتي الدراسية أثناء الدراسة األكاديمية ،وعدم القيام بحذف أي مقرر دراسي بعد الفترة المحددة للحذف ،وسوف أقوم بدفع

-9

االلتزام والمواظبة على الحضور وعدم التغيب أو التأخر عن المحاضرات ،وإخطار الملحقية الثقافية عبر نظام (سفير) فور انقطاعي عن الدراسة ألي سبب من األسباب.

المعلومات والتقارير الدراسية ،كما ألتزم بقيامي بتوفير التقارير الدراسية أو أي معلومات أخرى تطلبها الملحقية الثقافية.

أي رسوم دراسية لمقررات أو فترات دراسية مسجلة لم أقم بااللتحاق بها أو تم حذفها بعد انتهاء فترة الحذف.

 -11االلتزام بالجد واالجتهاد خالل فترة دراسة اللغة وعدم التغيب أو التأخر وأن ال تقل نسبة حضوري عن  %15والعمل الجاد لالنتهاء منها ضمن المدة المحددة مع
التسجيل الختبار اآليلتس أو التوفل مرة كل ستة شهور وتقديم النتائج للملحقية ،وعدم تقديم أي إجازة خالل فترة دراسة اللغة إال بعد إنهائها بنجاح.

 -11عدم ترك مقر البعثة إال بعد موافقة الملحقية المسبقة عن طريق نظام (سفير)  ،كما أتعهد بتزويد الملحقية الثقافية بما يثبت حضور المرافقين لمقر البعثة بعد كل سفر
بموجب جوازات سفر المرافقين ،كما أتعهد بإبالغ الملحقية في حال مغادرتهم.

 -12االلتزام بجميع شروط وضوابط الئحة معادلة الشهادات الجامعية وإنني على معرفة بأن حصولي على الشهادة ال يعني حتمية معادلتها من اإلدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية.

 -13التأكد من صحة جميع البيانات المقدمة للملحقية الثقافية في جميع النم اذج والمستندات والمراسالت مع الملحقية وأتحمل المسؤولية كاملة في حال تقديم أي بيانات
غير صحيحة ،كما أتعهد بتزويد الملحقية الثقافية بالعناوين واألرقام الهاتفية الصحيحة للتواصل معي ،مع تحديث جميع بيانات االتصال مباشرة عند حدوث أي تغيير

فيها.

 -11التعهد بعدم الزواج من غير الجنسية السعودية إال بموافقة الجهات المختصة ،والتعهد بعدم االلتحاق بأي عمل وظيفي بأجر أو بدون أجر إال بموافقة الملحق الثقافي.
 -15عدم رفع أي شكوى إلى السلطات القضائية في بلد االبتعاث عند حصول أي مشكلة بيني وبين أي طرف آخر يحمل الهوية الوطنية السعودية إال بعد اإلذن الخطي من
السفارة أو الملحقية.
 -16التقيد بجميع األنظمة وتنفيذ جميع التعليمات التي تصدر من جهة االبتعاث أو من الملحقية الثقافية أو السفارة ،كما أتعهد بعدم مخالفة أنظمة وقوانين الدولة المضيفة،
والوفاء بجميع االلتزامات المالية الخاصة في الدولة المضيفة ،علماً بأن المبتعث مسئول عن جميع تصرفاته أمام الغير ويتحمل جميع ما يترتب عليها من تبعات.

أوقع على االلتزام بجميع النقاط أعاله ،وفي حال مخالفتي لشيء منها فأنني أتحمل جميع العقوبات المترتبة على ذلك بما فيها االلتزام برد كافة المبالغ التي صرفت علي
باإلضافة للعقوبات المنصوص عليها في األنظمة المحلية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
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