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التوعية األكاديمية
 للطالب المبتعث

٢٠٢٣/٢٠٢٢م 



كيف يتم احتساب المدة القانونية لبعثة الطالب 
الدراسية ؟

برنامج اللغة اإلنجليزية:

يمنح الطالب مدة عام أكاديمي واحد كحد أقصى لدراسة المرحلة التأسيسية ) برنامج اللغة(.	 

 إذا لــم يحقــق الطالــب المســتوى المطلــوب فــي ذلــك العــام، ســتقوم الــوزارة بتجميــد بعثتــه لمــدة 	 

ال تزيــد عــن عــام، يقــوم مــن خاللهــا برفــع مســتواه فــي اللغــة للمســتوى المطلــوب فــي مؤسســته 

مقعــده  يفقــد  ذلــك  يحقــق  لــم  وإذا  الخاصــة  نفقتــه  علــى  وذلــك  األكاديمــي  بالبرنامــج  لاللتحــاق 

الدراســي.

البرنامج األكاديمي: 

للطالــب 	  الدراســية  البعثــة  مــدة  تحــدد 

المؤسســة  مــن  الصــادر  وفقًا للقبــول 

والبرنامــج  إليهــا،  المبتعــث  التعليميــة 

إليــه.  المبتعــث 

)القبــول 	  مــن  نســخة  إرفــاق  الطالــب  علــى 

المبدئــي( الحاصــل عليــه بملفــه االلكترونــي 

)عنــد  االلكترونــي  الملــف  فتــح  أثنــاء 

خــالل  مــن  أو  الــوزارة(  بموقــع  التســجيل 

بعــد  إضافيــة(  مســتندات  )إرفــاق  خاصيــة 

 . لتســجيل ا



ماهي المالحظة االكاديمية؟

يعتبــر الطالــب واقــع تحــت المالحظــة األكاديميــة فــي حالــة تدنــي المســتوى األكاديمــي وفــق النظــام 

المتبــع لــدى المؤسســة التعليميــة وفــي حالــة عــدم التمكــن مــن تحســين الوضــع األكاديمــي يتــم إنهــاء 

البعثــة الدراســية. 

إلــى  الرجــوع  الطالــب  علــى  يجــب 

لمتابعــة  األكاديمــي  المشــرف 

تحصيلــه العلمــي ومــدى ســير بعثتــه 

الدراســية، حيــث يعــد المشــرف  هــو 

فــي  للطالــب  األساســي  المرجــع 

األكاديميــة.  الحــاالت  جميــع 

متى يتم إنهاء البعثة الدراسية؟ 

إذا تخلف الطالب عن االلتحاق بالدراسة.	 

إذا تبيــن قيامــه بمخالفــة األنظمــة واللوائــح 	 

واألســس المتبعــة فــي هــذا الشــأن. 

إذا فصــل مــن المؤسســة التعليميــة الملتحــق 	 

بها.

فــي 	  متكــررة  بصــورة  الطالــب  رســب  إذا 

رســوبا  األكاديمــي  أو  التأسيســي  المســتوى 

ال يمكنــه مــن التخــرج فــي الموعــد المحــدد حتــى 

التمديــد.   حــال  فــي 

الطالــب 	  ميثــاق  يخالــف  ســلوك  ممارســته 

نــي.  العما

االلتــزام 	  الطالــب  علــى  يجــب 

المعتمــد  للنظــام  وفقــا  بالحضــور 

التعليميــة  بالمؤسســة 

و ينــذر الطالــب فــي حــال غيابــه بــدون 	 

المؤسســة  قبــل  مــن  مقبــول  عــذر 

التعليمية على أن ترسل نسخة من 

اإلنــذار للدائــرة المختصــة بالــوزارة 

وولــي أمــر الطالــب ، وقــد يــؤدي ذلــك 

إلــى حرمانــه من االختبــارات النهائية 

وبالتالــي الرســوب. 

 نصائح للطالب المبتعث

أهمية االلتزام بالحضور


