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 اتـــــــــويـــــــالمحت
 

 مهام الملحقية الثقافية في واشنطن دي سي:   الفصل األول

 : قبل الوصول إلى مقر الدراسة   انيـــــالفصل الث

 لى مقر الدراسة: الوصول إ  الثـــالثالفصل 

  الحياة في الواليات المتحدة األمريكية:   رابعــــــال الفصل

 الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية:   الخامس الفصل

 امة للمبتعثه: إرشادات   السادس الفصل

لطلبة المبتعثين على حساب وزارة التعليم لتعليمات هامة تتعلق باإلجراءات المالية :   ابعــــالس الفصل

 يالعالي والبحث العلم

Appendix 

1. I-20 Sample 

2. I-94 Sample  

3. Visa Sample 

4. Financial Guarantee Letter (FGL) 

5. To Whom it May Concern Letter (Medical Health) 

6. To Whom it May Concern Letter (Financial) 

7. To Whom it May Concern (Visa Violation) 

8.  Memo to Students (SEVIS) 

9.  Voided Check Sample 
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  مـيـدـــتقــ

وأنتم تخطون أولى  واشنطن دي سي لسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة فيالملحقية الثقافية  رحب بكمت
  خطواتكم في مرحلة دراسية نتمنى لكم فيها كل التوفيق والسداد.

اإلرشادات التي ربما تساعد في إلقاء الضوء المعلومات و بعض  إن الهدف من إعداد هذا الدليل هو تقديم
  .األمريكية المتحدة الواليات في لى ما هو مطلوب منكم وما هو محتمل أن تواجهونه في فترة دراستكمع

ع اإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطلبة هو لتقديم أرقى أنوادي سي إن تواجد الملحقية الثقافية في واشنطن 

. م بنجاحلشهاداتهم ونيلهم تخرجه لضمانوالقانونية  الصحيةو  الماليةهم شئونكل متابعة و  المبتعثين لديها

وتوجيههم لتعرف على مشاكلهم إلستماع إليهم واطلبتها في أماكن تواجدهم لل بزيارات الملحقية الثقافيةتقوم و 

  أكاديميًا لما فيه صالحهم وصالح وطنهم. 

ديم النصح واإلرشاد وجهات اإلبتعاث وتقبالرد على استفسارات الطلبة المواطنين الملحقية الثقافية تقوم  وكذلك

األمريكية أو مدى إعتماد البرامج التي تدرسها. كما أنها تقوم  بخصوص مدى إعتماد المؤسسات التعليميةلهم 

جميع الخاصة بوالسجالت الدراسية ف درجات ورسائل تخرج والتقارير الدراسية و شواهد وكشبالتصديق على 

المؤسسات  ي تم التخرج منها ومعمعات أو الكليات التبعد التدقيق في صحتها مع الجا المواطنين الطلبة

 التعليمية التي تم تحويل ساعات دراسية منها.

بتنظيم بعض النشاطات الثقافية واإلجتماعية بمقر السفارة أو خارجها ودعوة الطلبة الملحقية الثقافية كما تقوم 

  المواطنين لحضورها.

والجوانب المرتبطة بالدراسة الجامعية والدراسات العليا  الثقافيةالملحقية الدليل لمهام هذا وسنعرض من خالل 

  في الواليات المتحدة األمريكية.
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  افيةـالثق ام الملحقيةـمه: الفصل األول

يمكن أن نوجزها في النقط العديد من المهام ب لحقية الثقافية خالل فترة دراسة الطلبة المبتعين لديهاتقوم الم

  :ةاآلتي

م بقوانين متابعة التزامهو  .األكاديمية والمالية والصحية والقانونيةين لديها ثالطلبة المبتع نمتابعة شؤو .1

 وسيتم التطرق بتفصيل لهذه المتابعة في هذا الدليل. .االبتعاث

الملحقية بوجهات اإلبتعاث التي لديها مكاتب  وزارة التعليم العالي والبحث العلميصل الدائم مع االتو  .2

 ن كل ما يخص مبتعثيهم.شأبالثقافية 

 األمريكيةوالكليات قبول بمعاهد اللغة والجامعات توفير  .3

 عليها الحاصل شهاداته تفيد وأن إليها المتقدم المرحلة في والقبول لتحاقإلل دراسياً  مؤهالً  الطالب يكون أن بد ال

 بالمعدل اللغة إختبارات يجتاز أن الطالب لىوع .المطلوب وبالمستوى السابقة المرحلة نهاية ختباراتإل إجتيازه

 .المطلوب المعدل يحقق حتى اللغة معاهد من بمعهد يلتحق أن أو فيها للقبول أو الكلية الجامعة تشترطه الذي

 اإلشارة وتجدر ذلك، لتحقيق اإلمكانيات توفرت إذا المهمة هذه الثقافية الملحقيةبوالتسجيل  القبول قسم ويتولى

أو معهد اللغة  الجامعة وشروط متطلبات وفق لطالبها قبول على للحصول تسعى يةالثقاف الملحقية أن إلى

  االلتحاق بها.بالراغب الطالب 

  لغةلل قبو على الحصول ووثائق مستندات 

 .للمبتعث بالنسبة دراسته المراد التخصص البرنامج أو يوضح اإلبتعاث جهة من خطاب أو اإلبتعاث قرار �

 .)هل مرافقتهم حالة (في واألوالد والزوجة الطالب سفر جوازي من ثانيةوال األولى الصفحة من صورة �

لصف العاشر، الحادي عشر ل العامة الثانوية ةشهادل الدرجات كشف تان منومترجم تانمصدق تانصور  �

 .والثاني عشر

 التعليمية المؤسسة اختيار .4

 أسس وفق بها لتحاقلإل طالبال توصي التي األمريكية للجامعات خاصة قائمةالملحقية الثقافية  وضعت

 العالي التعليم وزارة في الشهادات معادلة لجنةأسس و  العلمي ومستواها أو الكلية الجامعة مكانة مع شىاتتم
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 التيالجامعات والكليات  من قدر أكبر القائمة هذه تتضمن أن الثقافية الملحقية حرصت. و والبحث العلمي

 المهني باإلعتراف تحظى التخصصات التيالبرامج و  أكبر قدر منو  اإلقليمي األكاديمي باإلعتراف تحظى

اإلعتماد  مكتبإعداد هذه القائمة من قبل تم قد و . التنمية وٕاحتياجات اإلبتعاث خطط مع تتناسبوالتي 

 اإلقليميفي ساحة اإلعتمادين  متغيرات من يستجد ما وفق بصفة مستمرة هاحديثوالذي يقوم كذلك بت والتصديق

معتمدة وأن البرنامج أو التخصص معتمد من أو الكلية  الجامعة أن من التأكد بالالط جميع وعلى .والمهني

  . بها لتحاقلإل التقدم قبل الثقافية لوزارة والملحقيةاقبل 

االلتحاق الراغبين  المعهد أو أو الكلية الجامعة ختيارا في الحرص توخي طالبهاالثقافية  الملحقية توصيكما 

 ،سي دي واشنطن لمث الكبرى المدن في الواقعة أو الكليات الجامعات أن اإلعتبار خذ بعيناأل ويفضلبه 

أو الكليات أو  الجامعات اختيار فإن وعليه .المعيشة غالءتتسم ب وغيرها أنجلوس لوس ،نيويورك ،بوسطن

  .دراسته فترة أثناء هوأسرت للطالب والمعيشي المالي اإلستقرار تحقق صغيرةال مدنال في تقعالتي  المعاهد

 توفير قبول أكاديمي بالجامعات والكليات األمريكية .5

  ولـالقب واعـأنأوًال: 

 .متطلباته وٕاستكمال القبول لشروط الطالب إستيفاء مدى علىأو الكلية  الجامعة في القبول قرار إصدار يعتمد

 :القبول أنواع أهم ومن

  (Unconditional Admission) روطـالمش غير ولـالقب .1

 جميع إستيفاء بعد بالجامعة تقدموا لها التي العلمية الدرجة في نظامياً  قبولهم تم الذين الطالب على نطبقيو 

 .الشروط

  (Conditional Admission) روطـالمش ولـالقب .2

 :مثل القبول شروط من أكثر) (أو شرط إستيفاء من يتمكنوا لم الذين الطالب على نطبقيو 

 .اللغة إختبارات في لمطلوبةا الدرجة على الحصول �

 ختباراتإل العليا الدراسات مرحلة في والعامة التخصصية اإلختبارات في المطلوبة الدرجة على الحصول �

  . وغيرها GREو  LSATو  GMATو   MCATمثل
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الدراسة كمتطلبات  بداية في لهى تعط التي المواد بعض في جيد معدل على الطالب حصول بشرط القبول �

وعند حصوله  .)Deficiencyنواقص ( تعتبر التي المواد بعض دراسة أو (Pre-requisities)سابقة 

 .لها المتقدم العلمية الدرجة في يقبلالمطلوبة على الدرجة 

 األكاديمي للقبول المطلوبة والوثائق المستنداتانيًا: ـث

  جامعي أكاديمي قبول على للحصول المطلوبة والوثائق المستندات  - أ

 ىحدإ في قبول على الحصول في يرغب الذي مبتعثال من والمرشد األكاديميوالتسجيل  القبول قسم يطلب

 :التالية والوثائق المستندات بها الموصى أو الكليات الجامعات

المعدل العام  يقل ال أن على الدرجات كشف من وكذلك العامة الثانوية شهادة من ومترجمة مصدقة صور .1

 .جيد عن الدرجات مجموعل

 خطاب أو للمبتعث، بالنسبة دراسته المراد التخصص يوضح اإلبتعاث جهة من خطاب أو اإلبتعاث رارق .2

 .الخاص حسابه على بالدراسة للطالب يسمح الوزارة من

 .)هل مرافقتهم حالة (في واألوالد والزوجة الطالب سفر جوازي من والثانية األولى الصفحة من صورة .3

 (إن وجدت).(TOEFL) التوفل  إختبار درجات .4

 (إن وجدت). (SAT I and SAT II)إختبار درجات .5

 .(E-Mail)اإللكتروني  والبريد والفاكس الهواتف وأرقام والسكن العمل عنوان .6

 .أشهر ستة عن يقل ال ما يستغرق قبول على الحصول بأن علماً  الدراسة، فيه سيبدأ الذي الموعد تحديد .7

على  حصل قد الطالب بأن تفيد اإلنجليزية باللغة ترجمةوم ومصدقة معتمدة األمراض ضد تطعيم شهادة .8

  .القبول قبل بها التطعيم الجامعة تشترط التي التطعيمات

 العليا للدراسات ل أكاديميقبو على للحصول المطلوبة والوثائق المستندات   -  ب

يسمح  الوزارة من خطاب أو دراسته المراد التخصص يوضح اإلبتعاث جهة من خطاب أو اإلبتعاث قرار .1

 .الخاص حسابه على بالدراسة للطالب

 .جيد) عن التراكمي معدله يقل (ال الدرجات وكشف البكالوريوس لشهادة ومصدقة مترجمة صور .2
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 علمية لدرجة أو للدكتوراه القبول كان إذا الدرجات وكشف الماجستير شهادة من ومترجمة مصدقة صور .3

 .أخرى عالية

 .عليها حصل التي والجوائز والمؤلفات واألبحاث والعلمي العملي هتاريخ متضمنة للطالب الذاتية السيرة .4

 :مثل والعامة المهنية اإلختبارات درجات .5

 (إن وجدت). GMATأو  GRE إختبارات �

 القانون. في Juris Doctorشهادة  لدراسة LSATإختبارات  �

 الطب. لطالب USMLE I and II  إختبارات �

 على ويجب بنسلفانيا والية في إال يقدم ال الذيECFMG Clinical Skills Assessment  إختبار �

 .اإلختبار داءآل إليها الحضور الطبيب

 .المتشابهة التوصيات تقبل وال درسوه الذين أساتذته ) من5 -  3اإلنجليزية عدد ( باللغة توصية رسائل .6

 حالة (في ألوالدوا الزوجة سفر جواز من وكذلك الطالب سفر جواز من والثانية األولى الصفحة من صورة .7

 له). مرافقتهم

 وجدت). (إن (TOEFL) التوفل إختبار درجات .8

 الطالب فيها وضحيكلمة  (500) حدود في(Statement of Purpose)  اإلنجليزية باللغة موجزة نبذة  .9

كذلك و  له إختياره وأسباب الذي يرغب دراسته والتخصص العلمية الدرجة فيها ويحدد دراسته من الغاية

 .تخرجه بعد به يقوم أن يينو  الذي بالعمل التخصص عالقة

 .(E-Mail)اإللكتروني  والبريد والفاكس الهواتف وأرقام والسكن العمل عنوان .10

 قد            الطالب بأن تفيد اإلنجليزية باللغة ومترجمة ومصدقة معتمدة األمراض ضد تطعيم ادةشه .11

  .القبول قبل بها التطعيم الجامعة تشترط التي المطلوبة على التطعيمات حصل

 :بالتالي الملحقية يزود أن على القبول طلبات تقديم رسوم عن تعويضه طلب للمبتعث يحق :ةـالحظـم

 .ابه الموصى المعاهدالكليات أو  أو الجامعات من المعهد الكلية أوأو  الجامعة تكون أن .1

 المدفوعات بيان أو لجامعةا من الصادر السداد إيصال أو البنك من للمبتعث المعاد الشيك أصل .2

 (Credit Card).اإلئتمانية  بالبطاقة الرسوم لهذه المبتعث سداد وضحت يتال
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  اني: قبل الوصول إلى مقر الدراسة ـالفصل الث

 )I-20نموذج الـ ( األمريكية المتحدة الواليات إلى الدخول ةتأشير أوًال: 

 في الطالب فيه قبل الذي اللغة معهد الكلية أوأو  عةالجام من موجه طلب إشعار أو بمثابة I-20 نموذج يعد

 تأشيرة الطالب بمنح فيها يقيم التي الدولة في قنصلياتها أحد أو األمريكية السفارة إلى األمريكية المتحدة الواليات

 لغرض دخول تأشيرة على للحصول النموذج طلباً  هذا ويعد. الدراسة بغرض األمريكية المتحدة للواليات دخول

 تأشيرة دراسته مقر في معه كانوا سيقيمون إذا الطالب وأبناء المحرم أو الزوجة ) وتمنحF-1 Visa( الدراسة

  .(F-2 Visa) دخول

 لنفسه ومرافقيه لتحصيل التأشيرة إتباعها الطالب على يتعين التي الخطوات -1

  .اللغة معهد والكلية أأو  الجامعة منالصادر I-20  الـ ونموذج القبول خطاب الطالب يقدم .1

 .أشهر ستة عن ةتصالحي تقل ال لمدةجواز سفر  .2

 :التالية شروطفق الو  الفوتوغرافية (الشمسية) الصور .3

  بوصة. ½ x 1 ½ 1مقاس  تكون أن �

 .أشهر ستة تتعدى ال حديثة تكون أن �

 داكنة خلفيات على تحتوي التي الصوراألمريكية  الخارجية وزارة تقبل وال بيضاء الصورة خلفية تكون أن �

 . واألسود األبيض باللونين الصور قبول ويمكن ملونة أو

 مثل فيها تظهر التي الصور تقبل ولن نظارة يلبس الذي الشخص عين على الضوء إنعكاسات تجنب يجب �

 .اإلنعكاسات هذه

 .جانبياً  وليس الكاميرا لعدسة مواجها الشخص وجه يكون أن �

 تقبل ولن الصورة مساحة من بالمائة خمسين إلى بعينأر  بين ما تتراوح نسبة الشخص وجه يحتل أن �

  .النسبة هذه عن كثيراً  تزيد أو تقل التي الوجه مساحة

 المطلوب الساعات بعدد لتزاماإل هذه التأشيرة على الحصول في الراغبين منالسفارة األمريكية  تقتضيو  .4

 التأشيرة هذه إللغاء يعرضه القواعد هلهذ تطبيقه الطالب إلتزام عدم علمًا بأن .دراسي فصل كل في دراستها
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 المطلوب الساعات عددو  .المختصة األمريكية الجهات أمام القانونية للمساءلة يعرضه وربما للوطن وٕاعادته

  :هي كاآلتي دراستها

دراسية ساعة ) 15( عشر أو خمسة (Semester) دراسي فصل لكلدراسية ساعة ) 12( عشر ثنتيإ �

  .)Undergraduateالجامعية ( الدراسة لطالب (Quarter) دراسي  ربع جزئي لكل

 دراسي  ربع جزئي لكلدراسية ساعة ) 12( عشر ثنتيإأو  دراسي فصل لكلدراسية ساعات  )9( تسع �

(Quarter)  العليا  لطالب الدراساتGraduate)(.  

الدراسة، عليه أن  ضبغر  األمريكية المتحدة للواليات الدخول تأشيرة على ومرافقيه الطالب يحصل أن وبعد

يسعى إلى إنهاء إجراءات سفره والوصول في الوقت المحدد للدراسة أو قبل ذلك بقليل حتى يتمكن من ترتيب 

  .حياته المعيشية والسكنية قبل بدء الدراسة

  الحضور أو تعذر سفره  الطالب عدم تمكن -2

  :اب فعليهألسباالحضور أو تعذر سفره ألي سبب من  الطالب في حالة عدم تمكن

 الثقافيةالمرشد األكاديمي في الملحقية مخاطبة  .1

 .هظروفل ي قبله لتأجيل قبوله لفصل أو فصلين دراسيين وفقاً ذال اللغة معهد الكلية أوأو  الجامعةمخاطبة  .2

نموذج جديد  الذي لم يعد ساري المفعول وطلب إصدار -I) 20( الـ  وعليه في هذه الحالة إعادة نموذج

 وعلى المفعول، ساري دائماً  يكون أن النموذج لهذا والبد .الفعلي لبدء الدراسة بعد التأجيل يتضمن الموعد

 له تسمح لن حيث صالحيته إنتهاء بعد األمريكية المتحدة لوالياتا إلى الحضور على يقدم أال الطالب

 .يمريكالتراب األ إلى بالدخول إليه يصل الذي المطار والجوازات في الهجرة سلطات

   التأشيرة صالحية فيها تتوقفالتي االت ـالح -3

 :التالية الحاالت في التأشيرة صالحية تتوقف

 األمريكية المتحدة الواليات الطالب ادرةـمغ – أ

 مكتب موافقة على الحصول األمريكية المتحدة للواليات عودته لتأمين ى الطالبعل يتعين الحالة هذه وفي

 :يلي كما ذلك ويتم السفر علىأو الكلية  عةالجام في األجانب الطالب خدمات



 دي سي واشنطن –االمارات العربية المتحدة  لسفارة دولةالملحقية الثقافية 

 دليل الطالب للدراسة في الواليات المتحدة األمريكية          45 / 10 

 

 أشهر. أربعة للنموذج تصديق آخر مدة تجاوزت إذا (I-20) نموذج على جديد تصديق على الحصول �

 تكان إذا الجامعة قبل من السفر طلب على التصديق يتم ، ولن(I-53) المصادقة تعبئة إستمارة طلب

 ويستعمل الجامعة في األجانب الطلبة شئون مكتب في (I-53) الـ نموذج يوجدو  مالية. التزامات أي هناك

 :التالية لألغراض

  (F-1) تأشيرة حسب اإلقامة تجديد طلب �

 .أخرى جامعة إلى جامعة من باالنتقال للطالب السماح طلب �

 األمريكية المتحدة الواليات داخل أخرى جامعة إلى جامعة من اإلنتقال -ب

 وعدم ،االنتقال قبل األخرى الجامعة إلى التحويل إجراءات إتمام من دكالتأ الحالة هذه في الطالب على ينبغي

 إما اإلجراءات هذه إتمام من التأكد ويتم .قانونية غير أصبحت الطالب إقامة أن تعني اإلجراءات هذه إتمام

 الطالب خدمات تبمك يصدرها التي النقل إتمام من دكالتأ إستمارة أو والهجرة الجوازات إدارة ختم على بالحصول

  .إليها اإلنتقال تم التيأو الكلية  الجامعة في األجانب

 والجوازات اإلقامة بإجراءات يتعلق فيما للطالب عامة ائحـنص -4

أو  جامعته في األجانب الطالب خدمات مكتب في بالمختصين إتصال على الطالب يكون أن الضروري من

  بما يتعلق بـ:قافية الثوالمرشد األكاديمي في الملحقية كليته 

 حتى األقل على يوماً  بعشرين السفر موعد قبل وذلك األمريكية المتحدة الواليات خارج السفر في الرغبة �

  .(I-20) العودة على الموافقة نموذج إستالم من يتمكن

 قلي دراسية وادلم تسجيله حالة في أو الدراسي، وضعه أو هاتفه رقم أو الطالب سكن عنوان في تغيير أي  �

 .والهجرة الجنسية إدارة قبل من المقررددها عن الحد األدنى ع

 .السفر جواز في تغيير أي  �

 يتعلق فيما والمرشد األكاديميأو الكلية  ةجامعال في األجانب الطالب خدمات مكتبمع  المستمر التنسيق �

  .الهجرة بدائرة الخاصة الوثائق بجميع

 واألمن www.state.gov الخارجية وزارتيوهي  المعنية الجهات من معلوماته قاءيإست ى الطالبعل �

  .www.uscis.gov أمريكا في الداخلي
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 هي الخصوص هذا في الوزارتين هاتين تصدرها التي والنظم السياسات أن مراعاة للدقة توخياً  الطالب وعلى

 مسؤولية عليه أن كما .بأول أوالً  منهما معلوماته تحديث وعليه ،الظروف حسب مستمرة بصورة للتغيير عرضة

 القيام في نفسه على واإلعتماد اإلعالم، وأجهزة كاألصدقاء الرسمية غير المصادر من معلوماته قاءيإست تجنب

  :يلي بما

 .السفر جواز وخاصة آمن مكان في لديه محفوظة المهمة الرسمية الوثائق جميع أن من التأكد .1

 يرسل ما كل عن بنسخة اإلحتفاظ مع المسجل بالبريد األمريكية الهجرة لدائرة المهمة والوثائق الرسائل رسالإ .2

 .اإلرسال تاريخ يثبت الذي البريدي واإليصال

 .(I-94)نموذج  ىعل المبينة امةـاإلق مدة انتهاء بعد أشهر ستة عن تقل ال السفر جواز صالحية أن التأكد .3

 University Identification)لجامعةا له تصدرها التي الهوية بطاقة دائماً  معه يحمل أن الطالب على .4

Card)، في بهم اإلتصال عليه يتعين الذين لألشخاص الهواتف وأرقام بأسماء فيها يحتفظ مفكرة وكذلك 

 األجانب، الطلبة مكتب في األعضاء لألشخاص أو للشخص الهاتف ورقم إسم بينهم ومن الطوارئ، حالة

  .الثقافية والملحقية السفارة هواتف وأرقام

 .له يحدد الذي الوقت في فيها المقيم المدينة في الموجود USCISمكتب  مراجعة لتأكد منا .5

أو أنشطة طالبية  مستجدة تعليمات أيةمعرفة ل مستمر بشكل الثقافية للملحقية اإللكتروني الموقع تصفح .6

(www.uaecd.org)  للسفارة  اإللكتروني الموقعو(www.uae-embassy.org).  

 ةـللبعث دادـاإلستعانيًا: ـث

أن يهيأ نفسه بتقبل تغييرات كبيرة في مجرى  الخاص حسابه علىالذي يدرس  الطالب أو المبتعث على يتعين

 :يلي ما األمور هذه بين ومن ،المتحدة األميركية الواليات في للدراسة يتوجه أن حياته ومساراته العلمية قبل

 وطنـال في ةـاللغ ةـدراس -أ

مراكز اللغة في دراسة اللغة بأحد المعاهد أو بلمبتعث أو الدارس على حسابه الخاص ا من المحبذ أن يقوم

 التفاهم للغة الطريق ويفتح المعاناة من الكثير يوفر مفرداتها مع فاإللمام باللغة قبل السفر والتعامل .الدولة

  األمريكي. المجتمع مع والتخاطب
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  السفر قبل تجهيزهاث المبتعى عل يتعين التي والمستندات األوراق -ب

يستعد للسفر أن يحضر معه المستندات واألوراق وأي  وهو عام بوجه الطالب أو المبتعث على يتعين

 :مثل حوزته في تكون ألن ضرورية خصوصيات يراها

 .مرحلة آخر وحتى للدراسة األولى المراحل منذ ولمرافقيه له الدراسية شهاداته �

 .للخارج للدراسة فادهإي على الموافقة أو إبتعاثه قرار �

  I-20 الـ ونموذج الجامعة من القبول خطاب �

 .والبحث العلمي العالي التعليم ووزارة مرجعه قبل من بتعاثهإ إجراءات إتمام المبتعث الموظف على �

 إلزامية).( الدراسية الخطة �

 .ومصدقة اإلنجليزية باللغة مترجمة ولمرافقيه له ذالميال شهادات �

 .ومصدقة اإلنجليزية باللغة مترجمة ولمرافقيه له التطعيم شهادات �

دولة في  الخارجية وزارة من اإلنجليزية ومصدقاً  للغة مترجماً  النكاح عقد من وصورة العائلة دفتر من صورة �

 .اإلمارات العربية المتحدة

 للزوجة العمل من إجازة إذن مثل إقامته أثناء معه بها اإلحتفاظ ضرورة يرى أخرى مستندات أو أوراق أي �

  .بعثته أثناء زوجها وسترافق موظفة كانت إذا

أن تكون مترجمة لإلنجليزية ومعتمدة من الجهة الصادرة منها، وأن يتم  اعى في هذه المستندات أو الوثائقوير 

دولة الالتصديق عليها من قبل وزارة الخارجية بإعتبارها الجهة التي تمثل مؤسسات وهيئات وشركات ووزارات 

  ج.في الخار 

 :داً ـج امةـه اتـالحظـم

في ترجمتها من العربية إلى  على الطالب التأكد من أن البيانات والمعلومات الشخصية متطابقة تماماً  �

 اإلنجليزية وبالعكس حتى ال تحدث له مشاكل مع السلطات األميركية.

خالل مدة ألمريكية الى الواليات المتحدة الدارس على حسابه الخاص القدوم إيمكن للطالب المبتعث أو  �

  .I-20ال تزيد على الثالثين يومًا من الموعد المحدد في نموذج الـ 

السبت (خالل عطلة نهاية األسبوع دي سي لى مكان الدراسة أو العاصمة واشنطن تفادي الوصول إ �

  .األمريكيةلواليات المتحدة واألعياد الفدرالية ل )واألحد
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  األمريكية المتحدة الواليات إلى الوصول :الثـالفصل الث

  (I-94)   ولـالدخ وذجـنمأوًال: 

بياناته ويتم  لتعبئة (I-94) نموذج عامة بصفة الراكب أو للطالب يقدم الوصول، مطار في الطائرة هبوط قبل

 الراكب سفر جواز صفحات أحد على ويثبت بالمطار، والجوازات الهجرة إدارة من النموذج هذا على التصديق

 تثبت وثيقة النموذج هذا ويعد .الراكب عمر كان مهما به خاص نموذج المرافقين من راكب للك يصدر ثم ومن

 حالة في السفر جواز من النموذج هذا ويسحب ،هافي اإلقامة وفترة األمريكية المتحدة للواليات الدخول تاريخ

 .األمريكية المتحدة الواليات خارج السفر أو العودة

نوع  عليه كتب وقد الدخول بتاريخ هذا النموذج ختم قد بالمطار الجوازات مسؤول أن من التأكد الطالب وعلى

حال إستالمه جواز السفر منه حيث إذا كانت  Duration of Status وهي (D/S)الفيزا ومدة اإلقامة 

-I   الـ المعلومات مفقودة من نموذج هذه أن بعد فيما كتشفا إذا أما .بشأنها بالحال ناقصة يقوم بمراجعته

 .األمر لتسوية الفور علىأو كليته  بجامعته األجانب الطلبة فعليه مراجعة مكتب94

قد ختم من موظف مكتب خدمات الجنسية  I-94 الـ ظهر نموذج أن من التأكد الطالب على كما أن

عطى له من وٕاتباع جميع التعليمات التي ت "INS" الـ األمريكية الهجرة سابقا بإدارة والمعروفة  BCISوالهجرة

 الجامعة. في األجانب الطالب مكتب قبل مسؤول الجوازات أو

  : امةـالحظة هـم

 .اإلجازة من عودتهم أو عليهم الصرف بدء عند وعائلته المبتعث مستحقات لصرف مستنداً I-94   الـ نموذج يعد

  .قهيمراف وعن عنه النموذج هذا من بصورة الملحقية تزويد فيجب وعليه

  واصل مع الملحقية الثقافيةـالتانيًا: ـث

 جاء إذا الوصول بتاريخ دميعت وال، الدراسة لمقر الطالب ووصول اإلبتعاث قرار بصدور البعثة بدء تاريخ يتحدد

 اإلجراءات من مجموعة الطالب وصول على ويترتب .اإلبتعاث قرار في المحدد البعثة بدء تاريخ قبل التاريخ هذا

  :يلي فيما اإلجراءات هذه وتتلخص اإلبتعاث، لبدء إتمامها يلزم
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I- الدراسة وبدء المبتعث ملف فتح 

باإلتصال بالملحقية الثقافية وذلك  األمريكيةالواليات المتحدة لى إطالب المبتعث أن يقوم فور وصوله على ال

سال عنوان ورقم شخص معروف لديه، حتى يتسنى للملحقية إر  إلعطاء عنوانه ورقم هاتفه بشكل واضح، أو

المرفقة  ستمارة المعلومات األولية" التي يتحتم عليه تعبئتها وتوقيع التعهداتإو" ستمارة الخاصة بفتح الملفاإل

 اإللكتروني الموقعوبإمكان كل مبتعث أن يحصل على هذه اإلستمارة عن طريق  .بها تمهيدًا لفتح الملف

  .(www.uaecd.org)الثقافية  للملحقية

II - سالهاإر  المبتعث على تعيني التي والمستندات الوثائق 

 .للطالب ومرافقيه )ا(صورة الفيز والتأشيرة  )(المعلومات الشخصيةصورة من جواز السفر  -1

الواليات المتحدة للطالب ومرافقيه. أما إذا كان الطالب من مواليد  (I-94)نموذج الدخول من صورة  -2
ة لرة من ختم الخروج من دو لى صو إباإلضافة  ذعليه إرفاق صورة من شهادة الميالف األمريكية،

 ه.سفر  اإلمارات الذي في جواز

 وصورة من خطاب القبول.األمريكية لى الواليات المتحدة مع ختم الدخول إ I-20 صورة من نموذج الـ -3

 أس بالنسبة للرجال.لر صور شخصية ملونة بدون شماغ أو غترة على ا )2(عدد  -4

 لى حسابه بالبنك مباشرة.إرونيًا صات المالية للمبتعث إلكتشيك ملغى إلرسال المخص -5

 خر شهادة علمية تحصل عليها.آصورة مصدقة من كشف الدرجات و  -6

 .العامة الثانوية شهادة من صورة -7

 .زوجته وترافقه متزوجاً  كان إذا العائلة دفتر من صورة -8

III- الملف فتح على المترتبة راءاتـاإلج  

 (Student File Number) ثقافيةال الملحقيةب ملف المبتعث الطالبي رقم �

 رقم الذي تم تعيينه للطالب من قبل وزارة التعليم العاليالملف للطالب، يعطى هذا الملف بمجرد فتح 

ى يجب عللذلك  .تسهيًال لإلجراءات وسرعة البت في الطلبات التي ترد من الطالبوالبحث العلمي 

كما أن لكل طالب  .الثقافية يةمعامالته وٕاتصاالته مع الملحق التأكد من ذكر الرقم في كافة الطالب

  مبتعث من إحدى جهات اإلبتعاث التي لديها مكاتب بالملحقية الثقافية رقم ملف طالبي خاص به.
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 (Academic Advisor) ألكاديميا رشدالم تعيين �

خالل مرحلة دراسة اللغة، حيث يقوم بمتابعة دراسته  أكاديمي رشدطالب مبمجرد فتح الملف يخصص لل

ب القبول والتسجيل مهمة توفير قبول لغة للمبتعثين وٕارشادهم إلى حين بدء البرنامج أو يتولى مكت

بدء منذ التخصص األكاديمي المبتعث لدراسته. ثم يتم تحويله على مرشد أكاديمي بالمكتب األكاديمي 

ويتولى  .س فيها وحتى تخرجهالتي سيدر  الكليةالمبتعث ألجله بالجامعة أو أو التخصص البرنامج  دراسة

ح ائم النصيي جميع المهام األكاديمية التي من شأنها تسهيل مهمة الطالب، كما يقوم بتقدكاديماأل رشدالم

الدراسية وحل مشاكله األكاديمية، فهو يمثل الطالب أمام الملحقية  والمشورة له ومساعدته في مسيرته

أو من جهة إبتعاثه في الثقافية الملحقية  هاء إجراءات طلباته منننيابة عنه مسؤولية إ الثقافية ويتولى

  دولة.ال

رقم هاتفه أو عنوان  وأ وأن يبلغه بأي تغيير في عنوانه األكاديمي مرشدهوعلى كل طالب أن يتعاون مع 

بريده اإللكتروني، وأن يرسل له الخطة الدراسية الموضوعة له ووثيقة تسجيل المواد في بداية كل فصل 

، وأن يلتزم بتعلمات وزارة التعليم العالي رسمي في نهاية كل فصل دراسيدراسي وكشف الدرجات ال

والبحث العلمي بشأن الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، وأن يلتزم بتمثيل دولة اإلمارات أحسن 

  .سمعتهاتمثيل وعدم اإلساءة إلى 

  )Financial Guarantee(للجامعة  المالي الضمان إصدار �

كاديمي بإصدار الضمان المالي للمؤسسة التعليمية التي حصل الطالب منها على قبول األ رشديقوم الم

أو الكلية أو المعهد للجامعة الثقافية في التخصص المبتعث من أجله، وهو بمثابة ضمان من الملحقية 

ان ويصدر هذا الضمان في العادة لمدة عام دراسي (إذا ك .اق على دراسة المبتعثتتعهد فيها باإلنف

  :الطالب أكاديميًا) قابًال للتجديد بشرط

  .إستمرار البعثة ويكون لمدة ستة أشهر إذا كان الطالب طالب لغة .1

 .مهنياً والبرنامج أو التخصص  الجامعة إقليمياً إعتماد  .2
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  المبتعث على رفـالص بدء :اً لثاـث

الموعد المحدد لبدء الدراسة  اليسبق نأ ىعل الدارسة مقر ىلإ وصوله ختاري من المبتعث ىعل الصرفأ يبد

 ىعل الموافقة صدرت ذاإ أما .الثقافية الملحقية لدى الملف لفتح ةالزملا الشروط توفر بعد شهر من بأكثر

الصرف من تاريخ صدور الموافقة  أفيبداألمريكية بالبعثة أثناء وجوده في الواليات المتحدة  المبتعث حاقتلإ

 في قرار اإلبتعاث.مالم يحدد تاريخ معين لبدء الصرف 

 الوثائقلما هو مشار إليه في الجزء الخاص " تصرف المخصصات المالية للمبتعث بمجرد إرساله

في الشهر صرف المخصصات المالية للمبتعث بدء ويتم سالها". إر  المبتعث على يتعين التي والمستندات

  : وهما أساسيتين وثيقتين على اً إعتماد البعثة مقر في ترافقه كانتاألول من الوصول له وألسرته إذا 

  I-20 نموذج الـ -1

 األمريكية. المتحدة وجدوا) للواليات ومرافقيه (إن المبتعث وصول تاريخ يحدد الذي I-94 الـنموذج  -2

 قد يكن مالم المبتعث على الصرف بدء تاريخ ثم ومن اإلبتعاث بدء تاريخ لتحديد ضروريتان الوثيقتان وهاتان

  .فقط اإلبتعاث بدء بقرار يؤخذ الحالة هذه وفي األمريكية، المتحدة الواليات في الدراسة ءأثنا البعثة على حصل

وصل إليها  أن يتأكد من فرق التوقيت بين الوالية التي لى مقر الدراسةإ من المهم عند وصول الطالب هنإ

واعيد العمل الرسمية في ، وتتحدد محيث تقع الملحقية الثقافية لسفارة الدولة وبين العاصمة واشنطن دي سي

 في عدا ما مساءاً  الرابعة وحتى صباحاً  التاسعة العاصمة، من دي سيوفقا لتوقيت واشنطن الثقافية الملحقية 

   .من اإلثنين إلى الجمعة نرمضا شهر

 وهي تخضع غالباً الثقافية وعلى الطالب أيضا أن يكون على بينة باألعياد واإلجازات والعطالت للملحقية 

كما أن  .ة الفيدرالية األميركيةالخاصة بالحكوم اإلجازات دولة وكذلكال في بها المعمول جازات والعطالتلإل

 العطالت هذه موعد األمريكية المتحدة الواليات إلى والوصول السفر موعد تحديد عند إعتباره عليه أن يضع في

  الثقافية: للملحقية الرسمية واإلجازات تبالعطال بيان يلي وفيما .وعطلة نهاية األسبوع (السبت واألحد)
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  دوثهاـاريخ حـموعد أو ت  ازات الرسميةـالعطالت واإلج

  شهر رمضان نهاية تبدأ منثالث أيام   Eid ElFitr’s (Ramadan)      عيد الفطر

  شهر ذي الحجةالعاشر من من ثالث أيام تبدأ   Eid Eladha’s Holiday      عيد األضحى

New Year’s Day   األول من شهر يناير  

Martin Luther King Jr. Day  اإلثنين الثالث من شهر يناير  

Inauguration Day  
يحتفل به كل أربع سنوات و  .العشرون من يناير

  في يوم تنصيب الرئيس

President’s Day   
اإلثنين الثالث من شهر فبراير. مولد الرئيس 

  جورج واشنطن 

Memorial Day  ألخير من شهر مايواإلثنين ا  

Independence Day   الرابع من شهر يوليو  

Labor Day   اإلثنين األول من شهر سبتمبر  

Columbus Day  اإلثنين الثاني من شهر أكتوبر  

 Veteran’s Day    الحادي عشر من شهر نوفمبر  

Thanksgiving Day  الخميس األخير من شهر نوفمبر  

Christmas Day  رين من شهر ديسمبرالخامس والعش  

   دراسةـلل التسجيلًا: رابعـ

  والقيام باآلتي:أو الكلية لى المعهد أو الجامعة إوصوله التوجه  فورعلى الطالب 

الفترة الزمنية المسموحة لحذف و  اعيد التسجيلو م مع مراعاة تسجيل المواد الدراسية التي سيقوم بدراستها .1

 لى:يؤدي إواعيد ، فعدم اإللتزام بهذه الموٕاضافة المواد

  .لتسجيل في الفصل الدراسي الذي قدم فيهلعلى الطالب  ضاعة الفرصةإ �
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 ثًا.على إستحقاقه للمخصص المالي إذا كان مبتعالتأثير  �

 .التي قام بحذفها أو إضافتها في غير موعدها المواد لهذه الدراسة تكاليف تحمل �

 اإلقامة أن وخاصة أو ربع جزئي  دراسي فصل كل في المقررة الدراسية للساعات األدنى بالحد اإللتزام. 2

إقامته من  إلغاء إلى به اإلخالل يؤدي قد الذي الحد هذا تشترط الدراسة لغرضاألمريكية بالواليات المتحدة 

  .مبتعثاً  إذا كان إلغائها أو بعثته إيقاف إلى يؤدي وقد قبل إدارة الهجرة والجنسية األمريكية

 في الواليات المتحدة األمريكية لحياةا :رابعـالالفصل 

I. نـالسك 

 ،الخارجي بالسكن مقارنة اإليجار برخص عامة بصفة يتسم كونه أمكن إن الجامعة داخل بالسكن الطالب نصحن

 التنقل سهولة إلى باإلضافة لدراسته الالزمة الطالبية الخدمات جميع فيها تتوفر جامعية بيئة يعد أنه كما

 أن ويفضل له سكن لحجز مبكر بطلب الجامعي السكن في الراغب المبتعث يتقدم نأ المهم ومن .والمواصالت

 ومن .المتقدمين قائمة ضمن له متقدماً  مكاناً  يضمن حتى األمريكية المتحدة للواليات وصوله قبل بذلك يقوم

 فإذا .الطلب متقدي في األولوية مبدأ على أساساً  يعتمد الجامعي السكن على الطالب حصول أنب عليه المتعارف

 وسائل فيها تيسرت الجامعة من بالقرب آمنة منطقة في آخر سكن عن البحث فعليه الفرصة هذه له تتح لم

   .معيشته تستلزمها التي األخرى والخدمات المواصالت

 ختيارهإ في دقيقاً  يكون أن مشترك سكن على الحصول في ويرغب بمفرده للدراسة يأتي الذي أو األعزب وللطالب

 وبيئة مستقرة دراسية حياة للطالب يضمن اإلختيار حسنف السكن في معه سيقيمون الذين شركائه أو شريكهل

 مقر في يرافقونه أطفال لديه والذي المتزوج للطالب بالنسبة أما .بجدية دراسته في المضي على تساعده صالحة

 المتبع والنظام العقد لشروط وفقا األسرة رادأف عدد مع تتناسب التي الغرف عدد على نفسه يرتب أن فعليه الدراسة

 عليه أن كما .واحدة حجرة الجنسين في بين األطفال خاصة بين الجمع بعدم األحوال أغلب في يقضي قد الذي

 يضمن فهذا العامة والمدارس والخدمات التسوق ومناطق المواصالت وسائل من القريب السكن يختار أن

  .دراسته مةلمداو  أفضل استقراراً  للطالب
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 السكن وعقد التعاقدية اإلجراءات ) أ

 الطالب على يتعين التي النقاط بعض يلي وفيما، ستئجارهإل التعاقدية اإلجراءات تبدأ السكن ختيارإ يتم أن بعد

  :العقد في بها اإللمام

  (Sources and Statement of Income)الدخل مصادر بيانات .1

 السداد على المستأجر ةمقدر تقديم إثبات  اإليجار عقد توقيع عند لمستأجرا على اإلسكان شركات معظم تشترط

 .ذلك منه طلب إذاالثقافية  الملحقيةمن  الشهادة هذه على الحصول للمبتعث ويمكن. عليها المتفق المواعيد في

 إذا اضاتهلمق مستعدة وهي المستأجر من حقوقها ستخالصإ في تتهاون ال األمريكية الشركات أن المعروف فمن

 تجاه التعاقدية بالتزاماته إخالله عن تنتج قضائية نزاعات في الدخول ليةؤو مس وحده الطالب ويتحمل ،األمر لزم

  .دولةال إلى وعاد تخرج لو حتى الغير

 دـالعق دةـم .2

 وفقا أطول لمدة أو سنوي أو سنوي نصف إيجار عقد توقيع المستأجر على اإلسكان شركات معظم تشترط

 بالمدة يلتزم أن الطالب وعلى. الوالية في بها المعمول القوانين حسب بينهما يبرم الذي اإلتفاق لطبيعة

 تطبق عليه، المتفق الموعد قبل السكن مغادرة على النية عقد أو بالتعاقد أخل فإذا ،العقد في عليها المنصوص

 يشعره أو العقد ينص مالم العقد مدة تهاءإن بعد الساكن يستمر وقد .الخصوص هذا في بالعقد الواردة البنود عليه

 دون تلقائي تجديد بمثابة الحالة هذه على إستمراره ويعتبر ذلك بعكس عنه تنوب التي العقارية الجهة أو المالك

 ترك على بعزمه عنه يوكل من أو المالك إشعار عليه ما وقت في السكن يترك أن رغب فإذا معينة بمدة يلتزم أن

 المسموحة المدة خالل المالك إشعار لعدم المسؤولية تحمل وٕاال األقل، على واحد بشهر المحددة ةالمد قبل السكن

  .العقد في عليها المنصوص المدة قبل للعقد إلغائه أو بها له

 Depositاإليجار:  مقدم - التأمين مبلغ .3

 ويتراوح اإليجار مقدم يسمى ما أو للتأمين مبلغاً  المستأجر يدفع أن التعاقد عند المؤجرة الشركة أو المالك يطلب

 والسبب .العقد في عليه منصوص هو أوكما شهرين إيجار إلى شهر إيجار نصف بين ما الغالب في المبلغ هذا

 الساكن أخل إذا ما حالة في حقه لضمان السكن لصاحب تأمين بمثابة أنه المقدم أو التأمين لهذا عليه المتعارف

  . المؤجر للسكن أضراراً  أحدث أو العقد بنصوص
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 االيجارية القيمة سداد .4

 ويفضل ومقدماً  شهرياً  االيجارية القيمة دفع المستأجر من اإلسكان ومكاتب العقارية الشركات معظم تطلب

 يصدر وعندما .السداد إلثبات للساكن مستنداً  الحوالة أو الشيك هذا ويعتبر ،نقداً  وليس عن طريق الشيك السداد

 .رصيد بدون الشيك هذا يصدر ال حتى بالبنك رصيده من يتأكد أن عليه يجاريةاإل مةبالقي شيكاً  نكالسا

 حسب الشهر من األولى األيام خالل للسداد مهلة ويعطى حال بأي السداد موعد عن يتأخر أن للساكن واليحق

 السداد يتم لم فإذا يجارية،اإل القيمة من تحديدها يتم نسبة وهى التأخير غرامة عليه تفرض بعدها .العقد نص

 إجراءات ذلك بعد تبدأ ثم السداد عن فيها تأخر التي األيام عدد حسب على تصاعدية غرامة عليه تفرض خاللها

 .به يلتزم ولم فيه جاء ما أو العقد عليه ينص ما وفق القانونية للمسؤولية وتحمله السكن بإخالء إنذاره

 يقرأها لم بنصوص المستأجر يلتزم ال حتى عليه التوقيع قبل قدالع محتويات وفهم قراءة ضرورة يتضح سبق مما

 مستند أي أو العقد على التوقيع قبل الطالب ينصح لذلك. حتمالهإ و  قدرته فوق أنها بعد فيما يتبين ثم يفهمها لم أو

 على فالتوقيع نالشأ هذا في بتجارب مروا أو األمور هذه بمثل دراية لديهم ممن والثقة الخبرة أهل ستشارةإ قانوني

  .قانوني نزاع إلى األمر وصل إذا الكاملة المسؤولية من صاحبها يعفي ال معرفة بدون العقود هذه مثل

 السكن تغيير )ب 

 ذلك على يقدم ال نأو  العقد في المكتوبة الشروط يراعي أن آخر إلى سكن من نتقالاإل يقرر الذي الطالب على

  لى ذلك فيتحتم عليه:ر إوفي حال اضط المهلة انتهاء بعد إال

 كحد شهر عن تقل ال بمدة السكن ترك موعد قبل اإليجار عقد بإنهاء عنه يقوم من أو القديم المالك إبالغ �

ينص و   .الشهرية االيجارية القيمة بسداد تلزمه العقد مدة إنتهت وٕان المالك إبالغ دون السكن فترك أدنى

 بانتهاء اآلخر بإبالغ أحدهما يقم لم ما السكن ترك للمستأجر فيها يجوز ال محددة مدة على غالباً  العقد

 .العقد

 يترتب حيث عن طريق البريد اإللكتروني بالعنوان الجديدالثقافية  غ المرشد األكاديمي في الملحقيةإبال �

  .مستحقاته إيقاف إلى ذلك يعرضه وقد بالطالب االتصال فقدان اإلبالغ عدم على
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 تتضمن البطاقة وهذه العنوان بتغيير إلعالمهم القديم سكنه له التابع البريد مكتب في المعلومات بطاقة تعبئة �

 فقدان عليه يترتب اإلجراء هذا اتخاذه وعدم الطالب إليه سينتقل الذي السكن وعنوان القديم السكن عنوان

  .هامة مستندات أو مالية أوراقاً  متضمناً  كان إذا أهمية له تكون وقد به الخاص البريد

 سكن له يتبع مكتب بأقرب أو الطالب بها يدرس التي الجامعة في والجنسية بالهجرة المختصة اإلدارة إبالغ �

 الطالب تلزم والجنسية الهجرة مكاتب في بها المعمول والقواعد األمنية فالدواعي .العنوان بتغيير الطالب

 وربما المساءلة تحت يضعه به صالاالت فقدان إن حيث ،السكن محل بتغيير إبالغهم بضرورة األجنبي

  وترحيله. إقامته إلغاء إلى تؤدي

II. التـواصـالم 

  :من السكن قرب بينها من عدة أموراً  إعتباره في يضع أن السكن إختيار عند الطالب على

 .فيه يدرس الذي المعهد الكلية أوأو  الجامعة .1

  .اليومية وٕاحتياجاته مطالبه تلبية له تسهل التي الخدمات مراكز .2

  .آخر إلى مكان من اإلنتقال له تسهل التي المواصالت وسائل .3

   ة استخدام المواصالت العـام)  أ

حيث  ،السكن إختيار عند اإلعتبار في تؤخذ أن يجب التي العناصر أهم من العامة المواصالت وسائل تعد

 كافة فيوغيرها  لكأوم غذاء من اليومية وٕاحتياجاته مطالبه تلبيةمن أجل  تمكن الطالب من التنقل بسهولة

 أمريكا. في كثيراً  تحدث التي وتقلباته الطقس أجواء

 ترافقه أسرة للطالب كان إذا خاصة الطالب إحتياجات لتلبية كافية تكون ال قد العامة المواصالت سائلو  أن إال

  .ويسر بسهولة اإلنتقال سبل له توفر سيارة تملك الحالة هذه في عليه يتعين وقد

 سيـارةتملك )  ب

  :وهي بها يلتزم أن للطالب بد ال أساسية شروطفهناك  قيادتها أو السيارة تملك في حال
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 المفعول سارية قيادة رخصة .1

 أن بل الدولية بالرخصة يكتفي ال أن الطالب وعلى المفعول سارية قيادة لرخصة حامالً  يكون أن للسائق بد ال

 وتفادياً  السائد المروري للنظام إتباعاً  فيها يقيم التي الوالية نم األمريكية الرخصة على للحصول يسعى أن عليه

 الرخصة بموجب عليه يؤمن بمن مقارنة الدولية الرخص أصحاب على تفرض التي العالية التأمين لقيمة

 محل في الواقعة المرور إدارة من الرخصة هذه على للحصول يتقدم أن الحالة هذه في وعليه. المحلية األمريكية

 المرورية واللوائح للقواعد مخالفاً  يعد المفعول سارية أمريكية رخصة بدون سيارة يقود وهو يضبط فمن قامته،إ

 باإلضافة تعرضوال طويلة لمدة قيادة رخصة على الحصول من حرمانه إلى ذلك يؤدي وقد القانون من المنبثقة

 .والسجن الغرامة عقوبتي إلى السيارات قيادة من الحرمان إلى

 الكثير في تستخدم شخصية تعريف بطاقة السيارات، لقيادة رسمياً  تصريحاً  ونهاك عن فضالً  القيادة رخصة تعدو 

 بالمعامالت يتعلق فيما وخاصة معها يتعاملون التي والشركات المؤسساتو  األفراد بين اليومية المعامالت من

  .المالية

 السير بقواعد الخاصة بالمعلومات يتعلق نظري أحدهما إختبارين إجتياز بعد القيادة رخصة على الحصول ويتم 

 يرغب الذي الطالب على. بها السير وكيفية السيارة قيادة عن عملي واآلخر ،بها المتعلقة المرورية واإلرشادات

 المعلومات كافة يتضمن الذي اإلرشادات كتيب في الواردة المعلومات مراجعة القيادة رخصة على الحصول في

  المرور دائرة من الكتيب هذا على الحصول ويمكن النظري، اإلمتحان في عليها يعتمد التي وأجوبتها واألسئلة

(Department of Motor Vehicles) سمإب اختصاراً  المعروفة أو إقامته محل في الواقعة DMV .  

 ارةـالسي على أمينـالت .2

 إذا إال السيارة قيادة يجوز وال للغاية، ضرورية ألةمس األمريكية المتحدة الواليات في السيارات على التأمين يعد

 القانونية للمساءلة ويتعرض سيارته، قاد إذا المرور ولوائح ألنظمة مخالفاً  المؤمن غير ويعد، عليها مؤمناً  كان

 ياتالوال في به معمول التعويضات ونظام .اهللا قدر ال حادثاً  بها أحدث إذا الباهظة المادية المسؤولية عن فضالً 

 في أحدثه خلل أي نظير المال من كبير مبلغ بدفع اإلنسان يطالب وقد جداً  مرتفعه وتكاليفه األمريكية المتحدة

 وتتولى .سارية قيادة ورخصة سيارته على تأمين لديه يكن لم ما لآلخرين سببه جسماني أذى ألي أو الغير سيارة

 المبرم واإلتفاق منها كل على الواقعة للمسؤولية بقاً ط األطراف سائر عن التعويضات هذه دفع التأمين شركات

 ضد تأمينال السيارة مالك على تفرض ةاألمريكي الواليات جميع في القوانين بأن العلم مع هذا .وبينهم بينها
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 تقع المرور وحوادث مخالفات على المترتبة الجنائية أو المدنية ليةؤو المس أن مالحظة المبتعث وعلى ،الحوادث

  .القانونية المساءلة طائلة تحت يقع ال حتى الحذر توخىلذلك ال بد من  وحده المبتعث عاتق على

 اإلقامة ومكان الفحص لشروط السيارة إستيفاء .3

 يستوفي وأن موعدها في السيارة على الدورية الفحوص يجري أن السيارة قيادة في يرغب الذي الطالب على

 السائق، إقامة محل يتبعها التي المدينة أو المقاطعة في المرور دوائر تشترطها التي السنوية التجديد إجراءات

 األجهزة حرص من هي عام كل في للسيارة تتم التي اإلجراءات وهذه الفحوص هذه أن الطالب يدرك أن والبد

  .وسالمتهم الناس أرواح على حرصاً  للقيادة وصالحيتها وسالمتها السيارة صيانة من كدأالت على المرورية

III. امـــــــلطعا 

دولة اإلمارات العربية  في تناولها على إعتاد التي األطعمة أصناف من لفهآو  عتادها مما كثيراً  المبتعث سيفقد

 من الوافدة األطعمة من العديد وهناك .الموجود تقبل على نفسه يعود أن يستطيع الوقت بمرور ولكن ،المتحدة

 إلى هنا نشير أن والبد حذر، أو خوف بدون تناولها يمكن التي الثقافات المتعدد المجتمع هذا في العالم بلدان كل

 من للعديد وٕانشاءها األمريكية والمدن المواقع معظم في وٕانتشارها واإلسالمية العربية الجاليات عدد إتساع أن

 وفقاً  مذبوحةال واللحوم العربية األطعمةو  األصناف من العديد وفر قد العربية والمطاعم التجارية المحالت

  .اإلسالمية للشريعة

الواليات المتحدة  في المسؤولة والصحية الغذائية الجهات فتحرص األخرى واألطعمة باألغذية يتعلق فيما أما

 أن يجب ما وأهم .الحرارية وسعراته منه المتكونة والمواد الغذائي المنتج محتويات بذكر اإللتزام على يةمريكاأل

 ومشتقاته ودهون الخنزير لحوم وأبرزهاتناولها  من الحذر عليه يتعين التي والدهون اللحوم عنو  الطالب إليه يتنبه

 والتكالمأ يتجنب أن أيضاً  وعليه.  Hamو Bacon و  Porkو  Hogو Sausage :منهاو الخنزير 

  .وغيرها لكحولياتكا المسكرة المواد تكوينها في يدخل التي والمشروبات

IV. ســقـالط 

الدراسة في الواليات المتحدة بدًا بالنسبة للطالب الذي يرغب األمور المهمة ج لطقس منيعتبر موضوع ا

ل و طبوجه عام حيث تعرف بعض الواليات هوالطقس في بعض الواليات األمريكية متغير  األمريكية.
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وما إلى  األمطار المفاجأ أو انخفاض درجات الحراره أو ارتفاعهـا أوسقوط الثلوج أو العواصف أو األعاصير

 ذلك.

عليه، فإنه على الطالب توخي الحذر واتخاذ اإلحتياطات الالزمة لتفادي أي مكروه من خالل اإلستماع 

للنشرات اإلخبارية أو اإلتصال بالجهات المختصة أو زيارة المواقع اإللكترونية المخصصة لحالة الطقس في 

 جميع المدن والواليات األمريكية.

والكليات في الواليات المتحدة األمريكية من أجل اتخاذ قرار إيقاف الدراسة أو وتعتمد معظم الجامعات 

االستمرار فيها بسبب حالة الجو على موقع إلكتروني رسمي حيث توصي طالبها باللجوء إلى الموقع 

كما توجد مواقع أخرى  .www.weather.govوهو The National Weather Service اإللكتروني لـ 

 www.weather.com ستخدمها الطالب للحصول على معلومات تتعلق بحالة الجو من بينهامفيدة قد ي

 للحصول على المعلومات  ZIP CODEوالية أوـأوال ةال إسم المدينـإدخ الب سوىـحيث ما على الط .وغيرها

  الخاصة بحالة الجو في المكان المتواجد فيه.

  مريكيةالدراسة في الواليات المتحدة األ :الفصل الخامس

مسموح ألي طالب اإللتحاق بجامعة لدراسة التخصص المبتعث من أجله إال الغير من هنا بأنه  نؤكدنود أن 

غير معترف  جامعة أو كلية بعد التشاور مع المرشد األكاديمي في الملحقية الثقافية وذلك لتفادي االلتحاق في

  ات المختصة.غير معترف به من قبل الجهأو تخصص برنامج  أو دراسةا به

في الواليات المتحدة ما يهمنا منها هو تمنح االعتراف  التي مؤسساتأربعة أنواع من الإلى أن هناك  ونشير

التي مؤسسات المتخصصة وال (Regional Accrediting Organizations)اإلقليمي مؤسسات االعتراف 

الذي  األمر .(Specialized/Professional Accrediting Organizations)تمنح اإلعتراف المهني

توجيه الطالب لإللتحاق بالجامعات الحاصلة على اإلعتراف األكاديمي المطلوب  على الملحقية الثقافيةيحتم 

  للمصادقة على شهادة الطالب عند التخرج. 
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  الدراسة في الواليات المتحدة األمريكيةبشأن رشادات أوًال: إ

ساعد في إلقاء الضوء على ما هو مطلوب منكم وما هو محتمل أن فيما يلي بعض اإلرشادات التي ربما ت

 .تواجهونه في فترة دراستكم

 التعليم برامج ومضمون هيكل تحكم التي القوانين نإف السبب ولهذا ،"زيكمر  ال" نظام أمريكا في التعليم نظام

 حتى وتستمر سبتمبر شهر في عادة عامال التعليم في الدراسية السنة تبدأ. و وأخرى والية بين ما بدرجة كبيرة تتنوع

 الساعة حتى صباحاً  8:30 الساعة من عادة الدراسي اليوم ويستمر .يونيو شهر من الثاني أو األول األسبوع

 يدرس أن المعتاد فمن مرونة، كثرأ األكاديمية السنة تكون العام التعليم بعد ما مستوى وفي الظهر بعد 3:30

 من العديد ولكن ،أكاديمي عام كل في أسبوعاً  ( 16) إلى ( 15 ) من راسييند فصلين الوقت كامل الطالب

  :كاآلتي النمط هذا في تتنوع والجامعات والكليات المعاهد

  16 إلى15   من منها كل يتكون دراسية فصول ثالثة إلى األكاديمية السنة يقسم ما وهو الثالثي النظام .1

 .أسبوعاً 

 .أسبوعاً  11  من منها كل يتكون دراسية فصول أربعة إلى الدراسية ةالسن يقسم الذي عياالرب النظام .2

 .أربعة من ثالثة او ثالثة من فصلين بل بأكمله الدراسي العام العادة في الطالب يحضر ال النظامين هذين وفي

  بعد الثانوية التعليم نظامثـانيًا: 

  : وهي العلمية الدرجات تمنح التي العالي التعليم ؤسساتم من أنماط ثالثة األمريكية المتحدة الواليات في وجدت

 Community Collegesالمجتمع:  كليات •

 Collegesالجامعية:  الكليات •

 Universitiesالجامعات:  •

 .مثلها مثل الكليات والجامعات هي (Institutes)توجد مؤسسات تعليمية تسمى معاهد  الحظة:ـم

 عـالمجتم اتـكلي ) أ

 هذه وتخول المتوسط" الدبلوم "درجة خاللها المتخرج يمنح دراسيتان سنتان المجتمع كليات في الدراسة مدة

 بالسنتين اإللتحاق البكالوريوس درجة على والحصول الجامعية دراسته إستمرار في يرغب الذي المتخرج الدرجة

  .الجامعي المستوى ضمن بها اإللتحاق في يرغب التي الجامعة أو بالكلية األخيرتين
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  اتـــالكلي ) ب

، وهو النظام الذي ""البكالوريوس درجة خاللها المتخرج يمنح سنوات أربع عادة الكليات هذه في الدراسة مدة

  .اإلقليمي والمهنيعتماد يجب على الطلبة المبتعثين االلتحاق والتخرج منه على أن يستوفي شروط اإل

  اتــامعـالج ) ج

تقدم و  ."البكالوريوس" درجة على بالحصول سنوات أربع بعد تنتهي التي الجامعية الدراسة برامج الجامعات تقدم

 والدكتوراه كالماجستير علمية درجات على للحصول العليا الدراسات مرحلة في أخرى برامجذلك  إلى باإلضافة

 التي المتقدمة للدراسات برامجاً  الجامعات بعض توفر كما .أعوام وأربعة عامين بين ما عادة تستغرق والتي

  . الدكتوراه بعد ما طالب بها يلتحق

 (Language Preparation)وي ـاللغ دادـاإلعثـالثًا: 

 شرطا تعد التي اللغة إختبارات إجتياز إلى األمريكية المتحدة الواليات في للدراسة يستعد الذي الطالب يحتاج

 المجتمع في والتعامل للتفاهم مهماً  عامالً و  فيها الدراسة يود التيأو الكلية  الجامعة في قبوله شروط من أساسياً 

 في يبدأ وأن األمر لهذا جيداً  إعداداً  نفسه يعد أن الطالب على ينبغي ذلك أجل من .هفي سيعيش الذي الجديد

 .البعثة لمقر وصوله حين إلى ينتظر وال الدولة في وهو اللغة دراسة

 العليا تهمادراس إلستكمال أو الجامعية الشهادة على ولللحص القادمين الطالب لتحاقإب الثقافية الملحقية وتوصي

 التي أو فيها الدراسة الطالب ينوي التي أو الكلية للجامعة التابع بالمعهد األمريكية أو الكليات الجامعات ىحدإب

 :منها اإلعتبارات من لعدد وذلك فيها أكاديمي قبول لديه يكون

 التوفل إختبار في عالية درجة تحقيق شرط من يعفيه ربما للجامعة التابع بالمعهد الطالب إلتحاق أن .1

(TOEFL) له تقرر الذي اللغة برنامج بإتمام واإلكتفاء. 

 الجامعة إلشراف تخضع لكونها غيرها من أقوى تكون ربما أو الكلية للجامعة التابعة اللغة معاهد أن .2

 إنالثقافية  الملحقية وتوصي .قوي دراسي برنامج إلدارة المؤهلة والبشرية المادية اإلمكانات ولديها ومتابعتها

 أو المستقلة المعاهد من معهد بأقرب الطالب يلتحق أن اللغة لدراسة خاص معهد أو الكلية للجامعة يكن لم

 اللغة تدريس مجال في المعاهد بهذه قائمةالثقافية  الملحقيةلدى  وجدتو  .معها تتعامل التي الخاصة

  .األمر لزم كلما والتحديث للمراجعة تخضع القائمة وهذه أمريكا في بها ينالناطق لغير اإلنجليزية
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 اللغة لطالب عامة نصائح - أ

 وعلى اللغة، معهد على تعتمد مما ثركأ نفسه الطالب جهود على األولى بالدرجة اإلنجليزية اللغة إجادة تعتمد

 أن المعاناة من قدر وبأقل ممكنة مدة أقصر في اللغة في متقدم مستوى إلى الوصول في يرغب الذي الطالب

 :التالية النصائح من يستفيد

 .وقتها في المطلوبة الواجبات كل وأداء بالمعهد للدراسة والحضور نتظاماإل -1

 .تردد أو خجل دون وخارجه الفصل داخل األوقات كل في باإلنجليزية التحدث -2

 .مطبوعات من الجامعة تصدره ام ومتابعة والكتب والمجالت الصحف قراءة على المواظبة -3

 اليومية الممارسة في هب تمر التي الهامة الجديدة والمصطلحات الكلمات لتسجيل صغيرة بمفكرة اإلحتفاظ -4

 على والحرص اإلنجليزية إلى العربية من للجملة الحرفية الترجمة عن واإلبتعاد والقراءة، الحديث في

 .إنجليزي/إنجليزي قاموس إستخدام

 .لهم واالستماع الناس مع التخاطب المستطاع قدر ةحاولمو  فيه عيشي الذي المجتمع مع فاعلالت -5

 في الهاتف ستعمالإ و  اإلخبارية والبرامج األخبار نشرات وخاصة التلفاز ومشاهدة الراديو إلى اإلستماع -6

 .المعلومات على الحصول

 إلى الطالب يضطر ال حتى الثقافية موافقة الملحقيةوبعد  الضرورية الحاالت في إال اللغة معهد تغيير عدم -7

  .دراسته سبق ما وٕاعادة تكرار

 األمريكية المتحدة الوالياتب اإلنجليزية اللغة إجادة درجة مقاييس -  ب

 الحد هذا تحديد في بينها فيما تتفاوت ولكنها اللغة ختبارإ إلجتياز أدنى حداً  األمريكية الجامعات معظم تشترط

 :يلي ما ومنها بأمريكا اإلنجليزية اللغة إجادة درجة لقياس عديدة مقاييس وهناك .فيها للغة لالمقبو  األدنى

 (TOEFL)وفل ـالت ارـإختب 1-

 اختبار ويعني ،األمريكية التعليمية المؤسسات معظم عليه تعتمد الذي األشمل ختباراإل التوفل ختبارإ يعد

وقد يتاح للطالب اإلختيار بين . Language) (Test of English as a Foreign أجنبية كلغة اإلنجليزية

 وعلى .اآللي بالحاسب اإلختبار بطريقة ماإ و  الورق) على ختباراإلالتقليدية ( بالطريقة طريقتين لإلختبار إما

 عددها البالغ النقاط إجمالي من أدنى كحد نقطة 600 إلى 500 بين ما يتراوح معدل على يحصل أن الطالب
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 البالغ النقاط إجمالي من أدنى كحد نقطة 250 إلى 173 مابين أو التقليدي لإلختبار يتقدم لمن نقطة  677

  .اآللي الحاسب طريق عن اإلختبار لهذا يتقدم لمن نقطة 300 عددها

 التي النقاط من يقابلها وما التقليدي لإلختبار المتقدم الطالب عليها يحصل التي النقاط يوضح التالي والجدول

 الجامعات تقبلها ال التي المتدنية الدرجات الجدول من حذف وقد .اآللي الحاسب بإستخدام الطالب عليها يحصل

 .االختبارين كال في

TOEFL Score Comparison  

الطريقة 

  التقليدية

طريقة 

  الحاسب

الطريقة 

  اإللكترونية

الطريقة 

  التقليدية

طريقة 

  الحاسب

الطريقة 

  اإللكترونية

الطريقة 

  التقليدية

طريقة 

  الحاسب

الطريقة 

  اإللكترونية

677 300 120 617 260 105 557 220 83 
673 297 120 613 257 104 553 217 82 

670 293 119 610 253 102 550 213 80 
667 290 118 607 253 102 547 210 78 

663 287 117 603 250 100 543 207 76 
660 287 117 600 250 100 540 207 76 
657 283 116 597 247 99 537 203 75 

653 280 115 593 243 97 533 200 73 
650 280 115 590 243 97 530 197 71 

647 277 113 587 240 95 527 197 71 
643 273 112 583 237 93 523 193 70 
640 273 112 580 237 93 520 190 68 

637 270 110 577 233 91 517 187 67 
633 267 109 573 230 89 513 183 65 

630 267 109 570 230 89 510 180 64 
627 263 108 567 227 87 507 180 64 

623 263 108 563 223 85 503 177 63 
620 260 109 560 220 83 500 173 61 
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 (Michigan Test)متشيجان  ارـاختب  2-

 األمريكية التعليمية المؤسسات معظم تطالبو  ميشيجان لجامعة التابع اللغة معهد اإلختبار هذا بإعداد يقوم

  .أدنى كحد اإلختبار هذا في نقطة 80 على الحصول

 من وغيرهما اإلختبارين هذين دخول رسوم عن أمريكا في المبتعثين الطالب الثقافية الملحقية تعوض مـالحظة:

مثل:  لعلياا الدراسات لطالب الجامعات بعض في القبول يتطلبها التي التخصصية اإلختبارات

USMLE I -LSAT -GMAT - GRE الشؤون إدارة في المطلوبة المستندات إستيفاء شريطة 

 وهي: المالية

 .اإلختبار نتيجة من صورة -1

 بيان أو السداد يفيد بما البنك من للمبتعث المعاد الشيك أصل أو األصلي السداد إيصال -2

  .المدفوعات

ثامة للمبتعـادات عـإرش: سالسادالفصل   

  ةـدراسـال امـنظأوًال: 

إن النظام الدراسي الوحيد المعترف به هو ذلك الذي يتم بالطرق التقليدية، أي ذلك النوع الذي يذهب به 
الطالب إلى المحاضرة في الحرم الجامعي خالل الفصول الدراسية االعتيادية. ال يجوز للطالب وتحت أي 

والدراسة  (Distance Learning)ي تشمل التعلم عن بعد ظرف من الظروف الدراسة باألنماط األخرى والت
والدراسة باإلنتساب  (Correspondence)، والدراسة بالمراسلة (Independent Studies)المستقلة 

(Online Education)  وٕالى ما غير ذلك. إن الدراسة بهذه األنماط تؤدي إلى إلغاء البعثة وعدم االعتراف
  ا الطالب. بالشهادة التي يحصل عليه

  التقيد باآلتي:تلقي بعض المواد بإحدى الطرق غير التقليدية السالفة الذكر شريطة المتبعث ويجوز للطالب 

" الذي سيوفره المرشد األكاديمي أو بتلقي مادة ما بإحدى الطرق غير التقليديةتعبئة المطبوع الخاص " �
 تحميله من خالل الموقع اإللكتروني للملحقية الثقافية.

 طاب موجه من الجامعة أو الكلية إلى الملحقية الثقافية يشرح كيفية تلقي المادة المقترحة بتفصيل.خ �
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والدراسة بالمراسلة  (Distance Learning)تلقي المادة المقترح دراستها عن طريق التعلم عن بعد  �
(Correspondence)  والدراسة باإلنتساب(Online Education) ليات التي فقط في الجامعات والك

 Regional Accrediting)لديها إعتراف من إحدى مؤسسات االعتراف اإلقليمي الستة 

Organizations) أما بالنسبة للدراسة المستقلة .(Independent Studies)  فيجب أن تكون في
 الجامعة أو الكلية التي تدرس فيها.

 ترحة.قبل تلقي المادة الق  الحصول على موافقة المستشار الثقافي �

بعد الحصول على موافقة المستشار وقد تم تحديد عدد الساعات المرخص بها بإحدى الطرق غير التقليدية 
ساعة دراسية على نظام الربع الجزئي  15أو  (Semester)ساعة دراسية فصلية  12 في الثقافي

(Quarter) ساعات دراسية فصلية  6و  ،بالنسبة لطلبة البكالوريوس(Semester)  دراسية  ساعات 9أو
ساعات دراسية فصلية  9و  ،بالنسبة لطلبة الدراسات العليا (ماجستير) (Quarter)على نظام الربع الجزئي 

(Semester)  ساعة دراسية على نظام الربع الجزئي  12أو(Quarter)  بالنسبة لطلبة الدراسات العليا
   (دكتوراه). 

ة دفع الرسوم من قبل الطالب، ينتج عنه عدم التصديق على أن عدم التقيد بما ورد بعاليه، وحتى في حال
  الشهادة وسجل العالمات وربما إلغاء البعثة الدراسية.

حصول الطالب على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسبقة بالنسبة  يجب مـالحظة هـامة:
ضير الدرجات التي تحللبرامج أو التخصصات التي تتطلب توفر الطالب على خبرة عمل ل

أو غيرها من الطرق  Professionalأو  Executiveأو   Acceleratedتتم عن طريق
) 93/2010وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (المشابهة بحسب ما هو وارد في قرار 

  والخاص بأخذ الموافقة المسبقة قبل اإللتحاق بالدراسات العليا.

 وبةـات المطلـعدد الساـالتسجيل وعثـانيًا: 

الطالب في مرحلة الدراسة األكاديمية عليه مسؤولية التسجيل للساعات الدراسية في الوقت المحدد لكل فصل 

  وهي كاآلتي: دراسي

ساعة  15أو  (Semester)ساعة دراسية فصلية  12على طالب البكالوريوس التسجيل لما ال يقل عن  �

    .(Quarter)دراسية على نظام الربع الجزئي 
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ساعات دراسية فصلية  9طالب الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراه) فعليه التسجيل لما ال يقل عن  �

(Semester)  ساعة دراسية على نظام الربع الجزئي  12و(Quarter).   

بقدر ما هناك مسؤولية على الطالب في التسجيل للمواد المقررة هناك جانب آخر يجب أن يكون واضحًا لكل 
وهو أن نظام الجامعات في أمريكا يمنح الطالب بعد التسجيل للمواد فترة إلعادة حساباته بإضافة مواد مبتعث 

، هنا على طالب البعثة التشاور مع المرشد (Add & Drop Period)جديدة أو حذف بعض المواد 
وقت الذي يسمح له األكاديمي بالجامعة لمعرفة ما يمكن إضافته أو حذفه من المواد المقررة في تخصصه وال

مساقات دراسية بعد الموعد المقرر لذلك من قبل الجامعة  (drop)أن قيام الطالب بحذف القيام بذلك. 
  سيؤدي الى تحمل الطالب رسوم هذه المساقات، إذ لن تقوم الملحقية الثقافية بدفع هذه الرسوم.

 ة في فصل الصيفـالدراسثـالثًا: 

من حق الطالب التمتع بها. عليه، فالخيار متروك للطالب لالنتظام في إن فصل الصيف يعد إجازة رسمية 
الدراسة فيه من عدمه.  هذا وبالرغم من أن الخيار متروك للطالب إال أن المسؤولية تقتضي على الطالب 
الذي قضى فترة أكثر من عام في دراسة اللغة أن يعوض تلك الفترة بالدراسة الصيفية كي يتمكن من إكمال 

لبات الدراسة في أو قبل الموعد المحدد لفترة إبتعاثه.  كما أن على الطالب أن يعلم بأن من يتخرج مبكرًا متط
  يجد فرصة أفضل في سوق العمالة في الدولة.

يحق لطالب البعثة الدراسة في جامعة غير الجامعة المسجل بها للدراسة في فصل الصيف فقط على أن يتم و 

وتزويده بخطاب من المشرف األكاديمي بالجامعة مفاده الثقافية األكاديمي بالملحقية ذلك بالتنسيق مع المرشد 

  أن المواد التي ستدرس في الجامعة األخرى ستحتسب ضمن متطلبات الدرجة. 

  دراسيةـارير الـلتقارابعـًا: 

وذلك بالطلب ) (سجالت العالماتعلى الطالب أن يقوم باإلجراءات الالزمة لضمان وصول التقارير الدراسية 

المرشد األكاديمي إلى إلرسال التقارير الدراسية  (Office of the Registrar)من إدارة التسجيل بالجامعة 

وستتوقف المخصصات مع مالحظة القيام بهذا اإلجراء في كل فصل دراسي على حدة.  الثقافيةبالملحقية 

  . رسمية خالل شهر من انتهاء الفصل الدراسيال سجالت العالماتالمالية للطالب تلقائيًا ما لم تصلنا 

) سنويًا، األول بعد انتهاء فصل الخريف والثاني بعد انتهاء فصل 2( هي الكشوف المطلوبة علمًا بأن عدد

  الربيع.
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   ر التخصصـخامسـًا: تغيي

عامل البشري يضع القائمون على أمر التخطيط القومي لمشاريع التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ال
في مقدمة العوامل التي تؤكد ضمان المستقبل.  فمشاركة الكفاءات في عمليات التنمية يوفر األمان 
واالستقرار ويمهد لوصول البالد إلى مرحلة الرفاهية الحقة.  عليه، فالمبتعث يجب أن ينظر إلى تخصصه 

حدد،  لذا فمحاولة تغيير التخصص كعامل متكامل مع بقية العوامل األخرى من أجل تحقيق هدف تنموي م
تستدعي إعادة النظر في قرار سبق أن اتخذ نتيجة دراسات متأنية وهذا بالطبع يؤثر في النسيج البنيوي 
للخطة القومية قصيرة وطويلة األمد.  وكما تعلمون فأن إعادة تشكيل الخطط ليس بالشيء السهل.  عليه، 

  ن أجله.يجب على الطالب دراسة التخصص المبتعث م

هذا بالطبع ال ينفي أن هناك ظرفًا أو ظروفًا تدفع المبتعث إلى طلب تغيير التخصص،  لذا قامت وزارة 
  التعليم العالي والبحث العلمي بوضع الضوابط التالية في حالة طلب تغيير التخصص:

  أن يتقدم المبتعث بطلب خطي يوضح األسباب التي تستدعي النظر في تغيير التخصص. .1

 زود المرشد األكاديمي بالملحقية بخطاب من المشرف بالجامعة يؤيد ما ساقه من أسباب.أن ي .2

 أن يقوم بتعبئة النموذج الخاص بطلب تغيير التخصص وهذا سيوفره له المرشد األكاديمي بالملحقية .3

 الثقافية أو تحميله من خالل الموقع اإللكتروني للملحقية الثقافية.

مبتعث من أجله إلى حين تسلمه رد الوزارة بإجازة التغيير المطلوب من أن يواصل دراسة التخصص ال .4

 عدمه.

  وادـاب من المـنسحاإل سـادسًا: 

إذا رغب الطالب في االنسحاب من المواد المسجلة، فإنه يتحتم عليه أن يفعل ذلك خالل المدة التي يمكن بها 
مالحظة الحفاظ على الحد األدنى للساعات  استرداد قيمة مبلغ الساعات الدراسية المدفوعة أو بعضها، مع

قوم ستلملحقية الثقافية ا". وخالف ذلك، فإن التسجيل وعدد الساعات المطلوبةكما هو موضح سابقًا في "
بإخطار الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء البعثة. كذلك فإن من الممكن أن يتكفل الطالب بدفع رسوم 

ب منها إذا قام بذلك بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد من الجامعة لالنسحاب بدون الساعات الدراسية المنسح
  غرامة مالية. 
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يشار أيضًا بأن الملحقية الثقافية غير مسؤولة عن تسديد الرسوم الدراسية الخاصة بالمواد غير المحسوبة من 
إذا حصل الطالب على موافقة إال  (AUDIT)مواد التخرج بما في ذلك المواد التي يسجل فيها كمستمع 

  خطية مسبقة من مرشده األكاديمي بالملحقية الثقافية.

 أو الكليةامعة ـويل من الجـالتحسـابعًا: 

إلى أخرى فإنه يتحتم عليه إخطار الملحقية الثقافية ألخذ أو كلية إذا رغب الطالب في التحويل من جامعة 
الملحقية الثقافية ستوافق على التحويل ما دام ذلك في  الموافقة المسبقة على التحويل. وبشكل عام فإن

مصلحة الطالب. كما أنه من حق الملحقية الثقافية أن ترفض طلب التحويل في حالة عدم وجود أي مبرر 
  للتحويل. 

ومدى توفر الدراسات التي يرغب أو الكلية وهناك قواعد عامة تحكم عملية التحويل كالسمعة العلمية للجامعة 

 ، ومدىأخرى مستقبالً أو كلية لب االنتظام بها، ومدى قابلية تحويل الساعات الدراسية إلى جامعة الطا

نتهاء من نتقال بعد اإل. كل ذلك على أن يتم اإلوالمهني عترافين األكاديميعلى اإلأو الكلية حصول الجامعة 

  بها أصًال.  التي يدرس أو الكلية الفصل الدراسي الذي انتظم به الطالب في الجامعة 

 اء البعثــةـإلغثـامنًا: 

لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حق إنهاء البعثة أو المساعدة الدراسية للموفد بقرار يصدره بناًء على 
  اقتراح اللجنة في األحوال اآلتية:

    إذا تزوج بأجنبية غير مسلمة. - أ

ألدنى من الساعات الدراسية المعتمدة في الحصول على الحد ا - بغير عذر تقبله الوزارة -إذا أخفق  -  ب

لدراسته في ثالثة فصول دراسية متفرقة خالل مدة إيفاده وذلك بالنسبة للدراسة التي تجري على أساس 

 الفصول. وتحسب السنة الدراسية اعتبارًا من أول سبتمبر من كل عام حتى نهاية يونيو في العام التالي.

  لى سمعة الدولة في الخارج.إذا سلك سلوكًا شائنًا أو أساء إ -ج

  إذا مارس نشاطًا هدامًا يتنافى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف أو تقاليد الدولة وقيمها المثلى.   -د
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إذا حصل على منحة أو مساعدة دراسية من جهة أخرى بدون موافقة الوزارة، وال            تعتبر في  - هـ

المالية والجوائز التي يحصل عليها الطالب الموفد من الجامعة حكم المساعدة في هذا المجال المكافآت 

  أو المعهد الذي يدرس في أي منها بسبب تفوقه في الدراسة.

  إذا غير نوع الدراسة التي أوفد من أجلها أو غير بلد الدراسة بدون موافقة الوزارة. - و

ستحق طالب البعثة الذي يتزوج في : ال ي1986) لسنة 8كما نصت المادة من قرار مجلس الوزراء رقم ( -ز

أثناء الدراسة من غير المواطنة أو دول مجلس التعاون صرف المخصصات المالية للزوجة المنصوص 

   عليها في الالئحة المالية لقانون البعثات. 

 رجـالتخ قـائوثتاسعًا: 

استخراج الشهادة عليه  )عند إكمال المبتعث لمتطلبات الدرجة (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه
(Diploma) العالمات  وسجل(Transcript)  ورسالة التخرج(Letter of Completion)  من مكتب

  تاريخ اإلكمال. –التخصص  –موضح فيها الدرجة   (Office of the Registrar)التسجيل بالجامعة

أو شهرين. عليه، نشير إلى أنه من المتعارف عليه أن الشهادة ال يتسلمها الطالب إال بعد فترة قد تمتد لشهر 
كي تقوم  وعنوانهعلى الطالب تزويد مكتب التسجيل بالجامعة بإسم المرشد األكاديمي بالملحقية الثقافية 

بإرسال الشهادة ورسالة التخرج وكشف العالمات إلى الملحقية الثقافية التي بدورها ستعمل أو الكلية الجامعة 
التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة ابتعاث الطالب التي لديها مكتب  على توثيقها وٕارسالها إلى وزارة

بالملحقية الثقافية لتسليمها إلى الطالب على عنوانه في اإلمارات. كما أنه على الطالب المتخرج تزويد المرشد 
التصال به األكاديمي في الملحقية الثقافية بعنوانه ورقم هاتفه في دولة اإلمارات وذلك لتسهيل عملية ا

  وتسليمه مستندات التخرج. 
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لمبتعثين با الخاصة والتغطية الصحيةباإلجراءات المالية تعليمات هامة : لسابعلفصل اا

  على حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   هابمبتعثي اإلجراءات المالية الخاصةبشأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات : أوالً 

عليكم التوقيع خلف الشيك في نفس اللحظة الثقافية ستالمكم ألي شيك مستحق لكم من الملحقية إند ع -1

إن عدم قيامكم بذلك قد يتسبب في عدم تمرير  التي تقدمونه فيها إلى البنك لإليداع أو الصرف النقدي.

 ة.الشيك ورجوعه إليكم مرة أخرى وما يترتب على ذلك من تحملكم ألية مصروفات بنكي

عند قيامكم بتسجيل المواد الدراسية يجب عليكم التأكد التام من تسديد كافة المصروفات الشخصية والتي  -2

ال تغطيها بعثتكم الدراسية مثل غرامات مواقف السيارات، المخالفات المرورية، غرامة التأخير بالتسجيل، 

 لخ.إ ... رجاع الكتب الى المكتبة بالموعد المحددإغرامة عدم 

عليكم التوقيع على النماذج الخاصة باإلعفاء من التأمين الصحي الخاص بالجامعة، وقد يستلزم  جبي -3

 قيامكم بذلك في بداية كل فصل دراسي.

بمراجعة تلك  واألي كشف حساب أو فاتورة مرسلة من الجامعة البد من أن تقوم مستالمكإعند  -4

 إن وجدت. مالخاصة بك بتسديد المصروفات الشخصية واالمستندات جيدًا وأن تقوم

مراجعة الجهات المختصة لدى الجامعة  مفواتير تخص الرسوم الدراسية اإللزامية عليك مفي حالة تلقيك -5

مع الثقافية إلى عنوان الملحقية  الفواتير األصليةالتي قامت بإرسالها والحرص على إفادتهم بإرسال 

 ى تلك الفواتير.التأكد من كتابة رقم الملف الخاص بك لدى الملحقية عل

يؤسفنا إفادتكم بأن الملحقية الثقافية لن تقوم بتسديد الرسوم الدراسية الخاصة بالزوجة/الزوج أو األنجال  -6

رافق بالمدراسة الثانوية العامة ما لم يصدر قرار وزاري خاص ن للمبتعث الذين تجاوزوا مرحلة المرافقي

 للمبتعث يحصل بموجبه على بعثة دراسية مستقلة.

إرسال  مفيجب عليك ،بتسديدها مبالتعويض عن رسوم أو مصاريف دراسية مستحقة قمت مند مطالبتكع -7

التعليمية المكملة للدراسة  فيما يخص األجهزةأما  الفواتير األصلية مع إرفاق ما يؤيد تسديد المبلغ.

 ممن مرشدكنه ال بد من وجود رسالة صادرة إف )،الكمبيوترالحاسوب (كاألجهزة الطبية أو جهاز 
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ستخدام تلك األجهزة في الفعلي إل محتياجكإفي الرسالة  فيها يوضح وناألكاديمي في الجامعة التي تدرس

أما بالنسبة  وذلك باإلضافة إلى الفواتير األصلية وما يثبت تسديد قيمة األجهزة المشتراة. مدراستك

يجب و  مع الفاتورة األصلية للدفع.متحانات فيكتفى بصورة الطلب لتحاق بالجامعات أو اإللطلبات اإل

 الحسابات. مكتبعتمادها وتحويلها إلى األكاديمي إل مإرسال جميع تلك المستندات إلى مرشدك معليك

وموافقة المسؤول  لدراسته ونالمبتعثعلى التخصص يتم التعويض عن األجهزة والمعدات الدراسية بناء  -8

  .فقط واحد جاوز راتب شهرتعن البعثات وبما ال ي

  التغطية الصحيةادات تخص ـإرش: ثـانياً 

الشركة لديه تأمين صحي من قبل على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبتعث إن كون كل طالب 

 Insurance الـب إرسال ما يسمىضرورة  لىإ نشير فإننا، "BUPA Internationalالمتعاقد معها "

Waiver Form  والذين صحي يالحصول على تأمفي زدواجية اإل لتجنبوذلك للجامعة الملتحق بها 

  . تفرضها الجامعةالتأمين الصحي التي رسوم  بدفعلتزام الطالب سيؤدي الى إ

  ةـافيـة والعـدوام الصح اـً متمنين لكم جميع

 ال بنا وبدون أي ترددتصننا نرجو منكم اإلإف ،ن لديكم أي سؤالإستفسار عن أية معلومات إضافية أو ولإل

أو عن طريق البريد  7223-862-877-1أو الرقم المجاني 4444-243 (202)  ن طريق البدالةع

  .اإللكتروني

  وفقكم اهللا في دراستكم لتعودوا إلى الوطن الحبيب متسلحين بالعلم والمعرفة
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