االطالع على شروط وضوابط االلحاق
اقر انا الدارس على حسابي الخاص الطالب:

رقم الهوية الوطنية:

بانني قد اطلعت على كافة ضوابط االلحاق وشروطه التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم ( )134بتاريخ 1437/4/22هـ ،الخاص بتعديل
ضوابط إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في الخارج .وانني على علم ان لن يتم رفع طلب الحاق بالبعثة للوزارة اال بعد استكمال
شروط وضوابط االلحاق الواردة ادناه وحسب قرار مجلس الوزراء السابق ذكره
أوال :ضوابط الحاق الطالب الدراسين على حسابهم في الخارج الى البعثة التعليمية وفقا ملوقع وزارة التعليم

أ .ضوابط عامة:
.1
.2
.3
.4
.5

أن تكون دراسة الطالب في الخارج في احدى دول االبتعاث وان يحصل على موافقة وزارة التعليم.
ً
أن يكون الطالب حسن السيرة و السلوك ،و الئقا صحيا.
أال يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية.
أن يكون الطالب مقيما في بلد الدراسة ومتفرغا لها.
أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية :الطب ،العلوم الطبية ،الهندسة الكهربائية ،الهندسة امليكانيكية،
ً
املحاسبة ،القانون ،الحاسب اآللي ،أي تخصصات أخرى يحددها وزير التعليم الحقا تبعا ملتطلبات التنمية.
أن يكون الطالب املتقدم بطلب اإللحاق بالبعثة في املرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقا بجامعة متميزة
ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم ،أو أفضل مئة جامعة على مستوى العالم ،وذلك
وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض.
اال يكون الطالب قد بدء دراسته في نفس املرحلة في احدى الجامعات السعودية او حصل على منحة داخلية لنفس املرحلة او
قد فصل من أي منهما.
اصدار تأشيرة دراسة طالب من سفارة الدولة التي اختارها لدراسته.

.9

بالنسـبة للطالبــة فـ بــد مــن موافقـة ولــي امرهــا خطيـا ووجــود محــرم يرافقهـا فــي مقــر البعثـة بحيـ يــتم ارفـاق صــورة مــن الهويـة الوطنيــة وذلــك

.6

.7
.8

بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم  62في  1421/3/10هـ
 .10رفع طلب االلحاق االلكتروني بالبعثة عن طريق بوابة الطلبة املبتعثين بعد انهاء الساعات املطلوبة واكمال الخطوات ال زمة.
ً
ً
أال يكــون الطالــب موكفــا حكوميــا أو فــي القطــاص الخــاص حتــس و إن حصــل علــى إجــازة دراســية أو اســت نائية .حي ـ يمكــن لــه التقــدم بطلــب
.11
ابتعاثه عن طريق جهة عمله.
ب .ضوابط خاصه باملرحلة الجامعية :باإلضافة إلى ما تقدم في الفقرة (أ) يشترط أن يكون الطالب قد أنهس في مجال دراسته ()30
وحدة دراسية بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها ( 45ساعة بنظام  )Quarterفي بلد االبتعاث وعلى حسابه الخاص( ،اجتياز السنة
األولى في الدول مثل بريطانيا و أستراليا) وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( )3من ( )4نقاط ،أو ما يعادله.
ج .ضوابط خاصه بمرحلة الدراسات العليا :باإلضافة إلى ما تقدم في الفقرة (أ) يشترط تحقيق ما يا يلي:
 .1أن ال يقل معدله التراكمي في املرحلة الجامعية (بالنسبة إلى املاجستير) وفي درجة املاجستير (بالنسبة إلى الدكتوراه) عن
( )3.3من ( )4نقاط أو ما يعادله.
 .2أن يكون الطالب قد أنهس بنجاح ( )9وحدات دراسية ،حسب النظام الفصلي 14(،ساعة بنظام  )Quarterفي بلد االبتعاث
وعلى حسابه الخاص ،أو ما يعادلها من املواد اإلجبارية في تخصصه وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( )3.3من أربع نقاط أو ما
يعادله.
د .ضوابط خاصه لدراسة الزمالة /البورد في التخصصات الطبية فيلزم املتقدم أن يكون حاص على قبول صريح وواضح من
مستشفى معتمد أو كلية طب معتمدة ،وأن يكون قد أمض س سنة دراسية/تدريبية كاملة وبتقدير حسن ،مشفوعا بتقرير من مشرفه.
ثانيا :تكون املفاضلة بين املتقدمين وفقا لتحصيلهم االكاديمي وتقاديرهم العامة.
ثالثا :يستثنى الطالب املتقدمون بطلب االلتحاق بالبعثة الدارسون على حسابهم الخاص في الخارج في تخصص الطب
والتخصصات الهندسية النوعية والعلمية النوعية التي تحددها وزارة التعليم (يرجى االطالع عليها في موقع الوزارة).
اسم الطالب:

رقم الهوية الوطنية:

التوقيع:

