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ر�سم تو�سيحي ل�سري العمل بالربنامج

�سري االجراءات لربنامج التواأمة بكلية اللغات والرتجمة
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 االعالن 

 البرنامج بإعالن بدء الترشيح / يقوم القسم •
 استقبال طلبات الترشح •

 القائمة المبدئية

البرنامج بفلترة المرشحين وفقًا للشروط واالحكام / يقوم القسم •
المقابلة  -اراء اعضاء هيئة التدريس -المعدل)الخاصة  بالبرنامج 

 (الطالبة/ موافقة ولي امر الطالب  -الشخصية 

 القائمة النهائية

 البرنامج المعني باصدار فائمته النهائية / يقوم القسم  •
 الرفع بالقائمة النهائية لوحدة التوأمة بالكلية  •

 القبول

بعد التواصل واختيار الجامعات ومعاهد اللغة المرموقة يقوم القسم •
 الطالبة المرشحه/ بالحصول على قبول اكاديمي للطالب

 ايقاف التسجيل

/   بعد انتهاء اجراءات ابتعاث الطالب والتحقق من التحاقة بالجامعة•
المعهد في بلد االبتعاث يرسل القسم خطاب لعمادة القبول والتسجيل 
 يطلب فيه ايقاف تسجيل المبعتثين للفترة التي يقضونها في بلد البعثة 

 المتابعة
 الطالبات اكاديميَا/ البرنامج لجنة لمتابعة الطالب/ يشكل القسم •

 التواصل

البرنامج المعني مع الملحقيات الثقافية لمتابعة / يتواصل القسم •
 المبتعث بشكل دوري 

 زيارات 

القيام بزيارات ميدانية في بلد البعثة لالطالع على الحاله الشخصية •

 .  واالكاديمية للمبتعث والرفع بتقارير تفصيلية للكلية 

 إعادة القيد

بعد عودة المبتعث يتم اجراء اختبارات لتحديد المستوى واالطالع  •
 .على  السجالت االكاديمية  ، ومن ثم اجراء المعادالت االزمة 

 .الطالبة / مخاطبة عمادة القبول والتسجيل العادة قيد الطالب •

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجراءات املتبعة يف الق�سم / الربنامج
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المطابقة 
 والتحقق

تقوم وحدة التوأمة بالتحقق من تطابق •
 الشروط واالحكام على المرشحين  

الطالبة / التأكد من استيفاء ملف الطالب  •
لجميع المستندات والنماذج الواجب 

 توافرها التمام عملية االبتعاث

 الضمان المالي  

تقوم الوحدة بمخاطبة برنامج خادم •
الحرمين الشريفين الصدار الضمان 
المالي للمرشحين وتسليمها لالقسام 
والبرامج المعنية  للبدء في عملية 

 الحصول على قبول للمرشحين 

 تأشيرة السفر

التوجية واالرشاد اذا امكن باجراءات •
الحصول على تأشيرة السفر من 

 السفارات االجنبية 
الحصول على الخطابات الالزمة •

للسفارات برنامج خادم الحرمين 
 .الشريفين لالبتعاث 

 قرار االبتعاث

الطالبة  للمستندات  /  بعد استيفاء الطالب •
موافقة + القبول االكاديمي )المطلوبة  
يتم (  تأشيرة السفر+ ولي االمر 

مخاطبة برنامج خادم الحرمين الشريفين 
 الصدار قرار االبتعاث وامر االركاب

 ما قبل السفر

الطالبة بدورة تثقيفية  / الحاق الطالب  •
لتبيين كل ما يخص المبتعث والتاكد من 
حصوله على معلومات التواصل وحثه 

على االلتزام االكاديميي واالخالقي  
 .واالستفادة القصوى من هذه الفرصة 

االإجراءات املتبعة يف وحدة التواأمة بالكلية
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التوصيف:
القت�سادية  مكانتها  بحكم  ال�سعودية  العربية  للمملكة  بالن�سبة  اأهمية خا�سة  للغات  اأن  �سك  ل  1- متهيد: 
امل�ستويني  على  واملوؤهلة  املتخ�س�سة  ال�سعودية  والكفاءات  الكوادر  لتوفري  املا�سة  للحاجة  ونظرًا  والدينية. 
العلمي والأكادميي يف جمايل اللغات والرتجمة، لتلبية احتياجات �سوق العمل يف جميع القطاعات احلكومية 
اإدارة اجلامعة لالنفتاح على خمتلف جامعات  واخلا�سة؛ ودعمًا للم�ساعي احلميدة والن�سطة التي تقوم بها 
العامل والتعاون معها من اأجل نه�سة علمية حقيقية وفاعلة وحتقيق جمتمع املعرفة؛ وتاأكيدا لدور كلية اللغات 
والرتجمة الرائد والفاعل على امل�ستويني العلمي والأكادميي يف جمالت تدري�س اللغات والرتجمة يف اململكة 
بال�سراكة مع  لغات خمتلفة؛  التكميلية للطالب يف  ال�سنة  تفعيل برنامج  الكلية على  ال�سعودية؛ تعمل  العربية 
وال�سينية  والإ�سبانية  الفرن�سية  والكندية،  الأمريكية   : مثل  الأجنبية  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  بع�س 

والأملانية واليابانية.
يقوم الربنامج بابتعاث طالب من كل برنامج لغة �سمن اإجراءات معينة لق�ساء �سنة تكميلية على �سكل دورة 
لغة تدريبية يف بلد تخ�س�س الطالب، وذلك وفق الربنامج الأكادميي املعتمد يف الكلية.  وغني عن البيان اأن 
الدورة املقرتحة �سوف متكن الطالب من اكت�ساب اللغة الهدف يف بلد الناطقني بها واإتقان خمتلف مهاراتها 
اللغوية، والتعرف على ثقافتها ؛ ملا لذلك من اأهمية يف عملية اكت�ساب اللغة وجتويد الأداء يف عملية الرتجمة.

التكميلية لتفعيل  الكلية العدادي للطالب املر�سحني لاللتحاق بال�سنة  ياأتي �سمن برنامج  2 - الربنامج: 
العقود املوقعة من اجلامعة مع بع�س اجلامعات الأجنبية.

3 -  الطالب املر�سحني:  ل�سمان ا�ستمرارية الربنامج وتعميم ال�ستفادة على جميع امل�ستويات، يتم اختيار 
واآليات  �سروط  وفق  وثاين(،  )اول  درا�سي  للدرا�سة يف كل ف�سل  التكميلية  لل�سنة  املر�سحني  الطالب  اأ�سماء 

منظمة �سوف ي�سار اإليها لحقًا. )انظر الفقرة )5( واملرفقات النموذج )5(.
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4 -  م�سمى الدورة:  �سنة تكميلية يف درا�سة مهارات اللغة وثقافتها يف بلد اللغة.
املهارات  كافة  اإتقان  للطالب  يت�سنى  لعام درا�سي كامل )تقريبًا( حتى  الدورة  الدورة:  متتد  5 -  مدة 

اللغوية والإملام اجليد بثقافة اللغة الهدف )التخ�س�س(.
مكان الدورة: يتم توزيع الطالب على اأكرث من جامعة يف بلد اللغة يف جمموعات �سغرية ل�سمان عدم   - 6

التكد�س.
�سروط اختيار الطالب: يتم اختيار الطالب وفقًا للمعايري التالية:  - 7

اأن يكون �سعودي اجلن�سية اأ ( 
مل ي�سبق له البتعاث ب ( 

والرابع ح�سب  الثالث   ( للتخ�س�س  الدرا�سيني  الف�سلني  الطالب/الطالبة جلميع مقررات  اجتياز  ت ( 
اخلطة الدرا�سية(.

ث (  املعدل الرتاكمي، ل يقل عن 3.50.
راأي الأ�ستاذ )ة( يف املر�سح من خالل تدري�سه)ا( للطالب)ة( وفق النموذج رقم )1(. ج ( 

  ح(  املقابلة ال�سخ�سية النموذج رقم )2(.
 د( موافقة ويل الأمر، بالتوقيع على النموذج اخلا�س لدى الق�سم. )منوذج رقم 03(

املقاعد  درا�سي ح�سب  كل ف�سل  ق�سم يف  كل  وفقا لحتياج  الطالب  يتم حتديد عدد  الطالب:  عدد   - 8
املتاحة ووفقًا ملن تنطبق عليه ال�سروط.

معادلة امل�ستويات الدرا�سية: تعادل الدورة التدريبية التكميلية مبقررات التخ�س�س يف امل�ستويني   - 9
الثالث والرابع ،على اأن يتم عقد اختبار للطالب/الطالبة بعد عودته وينظر يف تقرير �سري درا�سته اأثناء 

البعثة وعليه من خالل اللجان املعنية يتم معادلة جزء اأو كل املقررات املعنية.
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10- املقررات الدرا�سية: يجب درا�سة ما يعادل مقررات التخ�س�س )للم�ستويني الدرا�سيني 5، 6(بحيث يدر�س 
املهارات  كافة  على  ل�ستمالها  الدرا�سية  اخلطة  وفق  املعني  الربنامج  لدى  الدرا�سية  املقررات  نف�س  الطالب 
تتابعي  اإطار  يف  الدورة  تعقد  بحيث  الدرا�سية  اخلطة  عن  البتعاد  تفادي  على  ي�ساعد  ذلك  اأن  كما  اللغوية. 
الأجنبية  اجلامعة  مع  التفاهم  ويتم  الطالب  عودة  بعد  املقررات  معادلة  عملية  ت�سهيل  على  عالوة  وتكاملي، 

املعنية ب�ساأن ذلك.
ويو�سى  الربنامج  يف  املعتمد  الدرا�سي  الكتاب  نف�س  يف  ال�ستمرار  يقرتح   : املقرتح  التدري�سي  الكتاب   -  11
باملراجع املعتمدة من قبل املجل�س الأوروبي للغات، ويدر�س على نطاق دول الحتاد الأوروبي بالن�سبة للغات من 
الدول الأوربية. ويرفق بذلك الو�سف املتكامل ملقررات امل�ستويني اخلام�س وال�ساد�س، وميكن للجهة املنظمة اأن 
ت�سيف على الو�سف املرفق ما تراه منا�سبًا اأو تقوم ببع�س التعديالت التي يجب اأن يتم التفاق عليها من قبل 

الطرفني.
12 - املقررات واملعادلة: يقوم الق�سم بالتن�سيق مع اجلامعة املعنية بتحديد املقررات التي �سوف يدر�سها الطالب 
املبتعثون )م�سمى املقرر، عدد ال�ساعات، مفردات املقرر، الخ..(، وعليها تتم املعادلة وفق الإجراءات املتبعة، 

وميكن زيادة �ساعات بع�س املقررات مع اجلهة املنظمة للدورة عند ال�سرورة:

امل�ستوى اخلام�س
عدد الوحدات ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر

3 ال�ستيعاب ال�سفوي 3 211 كل اللغات
3 التعبري ال�سفوي 3 212 كل اللغات
4 القراءة 3 213 كل اللغات
4 التعبري الكتابي 3 214 كل اللغات
4 القواعد 3 215 كل اللغات
3 بناء املفردات 3 216 كل اللغات

20 املجموع

امل�ستوى ال�ساد�س
عدد الوحدات ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر

4 ال�ستيعاب ال�سفوي 4 221 كل اللغات
4 التعبري ال�سفوي 4 222 كل اللغات
4 القراءة 4 223 كل اللغات
4 التعبري الكتابي 4 224 كل اللغات
4 القواعد 4 225 كل اللغات

20 املجموع
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إدراج وصف المقررات الدراسية للغة التخصص باللغة :التوصيف باللغة العربية .11
 .العربية

 (.التخصص)إدراج وصف المقررات الدراسية باللغة الهدف :التوصيف بلغة التخصص .12
الكلية التمهيدي للطالب المرشحين لاللتحاق بالسنة يشتمل برنامج : مراحل التنفيذ .13

التكميلية في إطار تفعيل العقود الموقعة من الجامعة مع بعض المؤسسات التعليمية 
 :العالمية على التالي

 كما  شكلت الكلية لجنة اإلشراف والمتابعة: لجنة اإلشراف والمتابعة .1,15
 هو مبين في الهيكل االداري التالي 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتنظيم دورة من يوم  -المشكلة لهذا الغرض-تقوم اللجنة : دورة للطالب المرشحين .2,15
واحد يتم فيها توعية الطالب وتثقيفهم في النواحي التعليمية والثقافية واالجتماعية 

 :ويتناول اللقاء النقاط التالية. وغير ذلك
 التعريف ببرنامج السنة التكميلية للطالب. 
  النصائح والمالحظاتتقديم بعض. 

للغة التخ�س�س باللغة العربية يف  13 - التو�سيف باللغة العربية:ميكن الطالع على  و�سف املقررات الدرا�سية 
.www.colt.ksa.edu.sa موقع الكلية

14 - التو�سيف بلغة التخ�س�س: ميكن الطالع على و�سف املقررات الدرا�سية باللغة الهدف )التخ�س�س(.
15 - مراحل التنفيذ: ي�ستمل برنامج الكلية التمهيدي للطالب املر�سحني لاللتحاق بال�سنة التكميلية يف اإطار تفعيل 

العقود املوقعة من اجلامعة مع بع�س املوؤ�س�سات التعليمية العاملية وفق التايل:
1.15. جلنة االإ�شراف واملتابعة: �شكلت الكلية جلنة االإ�شراف واملتابعة كما  هو مبني يف الهيكل االداري التايل: 
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دورة للطالب املر�سحني: تقوم اللجنة -امل�سكلة لهذا الغر�س- بتنظيم دورة من يوم واحد يتم فيها   .2.15

توعية الطالب وتثقيفهم يف النواحي التعليمية والثقافية والجتماعية وغري ذلك. ويتناول اللقاء النقاط 

التالية:

للطالب. التكميلية  ال�سنة  بربنامج  التعريف  	•
واملالحظات. الن�سائح  بع�س  تقدمي  	•

وال�ستف�سارات. الأ�سئلة  بع�س  على  الرد  	•
موافقة اأولياء اأمور الطالب: حيث اأن الطالب املر�سحني تقل اأعمارهم عن 21 �سنة، ولأهمية اإ�سراك   .3.15

على  الكلية  برنامج  بعر�س  الطالب  توجيه  فيتم  بالدورة،   اأبنائهم/بناتهم  التحاق  قرار  الأمور يف  اأوليا 

اأولياء اأمورهم والت�ساور معهم بخ�سو�س املوافقة على البتعاث.

التن�سيق مع اجلهات الأخرى: بخ�سو�س التن�سيق خارج الكلية، �ستقوم الكلية بـالتايل :  .4.15

التوا�سل و التن�سيق مع وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية بخ�سو�س الإجراءات الإدارية.  -

التن�سيق مع اإدارة برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي بوزارة التعليم العايل.  -

التوا�سل عرب القنوات الر�سمية بامللحقية الثقافية ال�سعودية يف البلد املعني للتن�سيق بخ�سو�س الطالب.  -

ومدتها  الدورة  بدء  تاريخ  بخ�سو�س  للتن�سيق  املعنية  اجلامعات  مع  الإلكرتوين  الربيد  عرب  التوا�سل   -

واملقررات الدرا�سية وال�سكن ونحو ذلك.
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5،15- زيارات علمية:من اأجل التوا�سل العلمي الفعال ميكن:

- تبادل الزيارات العلمية بني اأع�ساء هيئة التدري�س من الكلية واجلامعات املعنية.

- تنظيم الندوات واملوؤمترات امل�سرتكة مبا يخدم هذا الغر�س.

16 -  اخلامتة:
        وفقًا للعقد املتفق عليه بني وزارة التعليم العايل وجامعة امللك �سعود، ف�سوف يتم معاملة الطالب معاملة 

املبتعث على تكلفة وزارة التعليم العايل حيث تقوم امللحقية الثقافية يف البلد املعني بالإ�سراف واملتابعة 

للطالب، وتعمل اجلامعة من خالل من�سق الربنامج على املتابعة واإعداد التقارير املعنية متهيدًا لو�سع 

الجزء الثانيتقرير مف�سل مع نهاية الدورة للتقييم.
االجراءات ومراحل التنفيذ



الجزء الثاني
االجراءات ومراحل التنفيذ
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ثانيًا: االإجراءات ومراحل التنفيذ
اجلهة االأوىل: الق�سم:
اإجراءات قبل ال�سفر:

تر�سيح اأ�سماء جامعات دولية حتتوي على تخ�س�سات الق�سم، وذات �سمعة علمية عاملية عالية.  .1
و�سع ت�سور اأكادميي وفق تقرير تفعيل عقود اخلدمات )املرفق(، يحتوي على التايل:  .2

امل�ستويات امل�ستهدفة.  -
مقررات امل�ستويات امل�ستهدفة )انظر املقررات على موقع الكلية اللكرتوين(.  -

املقررات املكافئة يف اجلامعة الهدف والتي �سوف تتم معادلتها بها )انظر : املقررات لدى الربنامج(.  -
املنهج الدرا�سي.  -

معايري اختيار الطالب.  -
اأ�سماء الطالب املر�سحني.  -

اإجراءات ا�ستخراج تاأ�سرية ال�سفر: اإذا كانت �سمن دول �سينجن)Schengen( فينبغي توفري التايل:  .3
جواز �سفر حديث اأو �سالح ملدة ل تقل عن �سنة.  -

2 �سورة �سخ�سية )�سورة حديثة وملونة مقا�س 45X35 ملم مع الوجه يف الو�سط والعينني مفتوحتني اإىل   -
الأمام وخلفية بي�ساء والراأ�س مك�سوف(.

�سورة من جواز ال�سفر.  -
خطاب �سمان مايل و�سحي )تعده الوزارة(، مرفق م�سودة.  -

�سهادة ت�سجيل درا�سي من جامعة مقر البعثة، يتم عن طريق من�سق الربنامج اأو امللحق الثقايف بال�سفارة   -
املعنية. 

عنوان جامعة مقر البعثة وال�سكن املقرتح.  -
�سهادة امليالد مرتجمة من مكتب ترجمة معتمد من ال�سفارة املعنية.  -

�سهادة الثانوية مرتجمة من مكتب ترجمة معتمد من ال�سفارة املعنية.  -
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مالحظة مهمة: 
اإ�سافة بع�س الطلبات من ال�سفارات الأجنبية من وقت لآخر نتيجة تطور بع�س الظروف  قد يتم  	•
مت  التي  غري  اأخرى  متطلبات  هناك  كانت  اإذا  املعنية  ال�سفارة  من  التاأكد  يرجى  لذا  العاملية، 

الإ�سارة اإليها اأعاله.
ملعرفة  املعنية  الدولة  ب�سفارة  الت�سال  �سينجني، ميكن  منطقة  لي�ست �سمن  التي  للدول  بالن�سبة 

متطلبات ا�ستخراج التاأ�سرية.
دورات تثقيفية للمر�سحني:   .4

     ينظم الق�سم من خالل الربنامج املعني لقاءات مع الطالب املر�سحني،ويوزع على كل طالب دليل خمت�سر 
يحتوي على معلومات عن البلد املعني وعن اجلامعة مقر البعثة ومو�سح به عناوين مهمة : عنوان جامعة 

الدرا�سة ، ال�سفارة ال�سعودية ومكتب امللحقية الثقافية ال�سعودية، مكتب اخلطوط ال�سعودية ، اإلخ...
 ويح�سر اللقاء كل من: اأ�ساتذة الربنامج.  رئي�س الق�سم.  من�سق برامج التواأمة.

ويكون من اأهداف اللقاء:
الفر�سة  ا�ستثمار  اأهمية  على  التاأكيد  ا�ستف�ساراتهم.  على  الرد  الطالب.  اإر�ساد  بالربنامج.  التعريف  	•

لكت�ساب اللغة. 
يف  والنتظام  اجتيازها  ويجب  لهم  تعادل  �سوف  يدر�سونها  �سوف  التي  املقررات  باأن  التو�سيح  	•

املحا�سرات، اإلخ...
بعد ا�ستيفاء امللف يرفق بخطاب من رئي�س الق�سم ل�سعادة عميد الكلية لإكمال الالزم من خالل مكتب   .5

التن�سيق للتواأمة يف الكلية.
موافقة ويل اأمر الطالب: يجب تعبئة منوذج رقم )03( )املرفق( من قبل ويل اأمر الطالب، ويف حالة   .6
برامج  من�سق  اأو  الق�سم  رئي�س  مع  لذلك  موعد  حتديد  فيمكن  لال�ستف�سار  احل�سور  الأمر  ويل  رغبة 

التواأمة.
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اإجراءات بعد ال�سفر:
تقوم جلنة يف الربنامج مبتابعة الطالب اأكادمييًا.  -

ترفع اللجنة تقريرا مف�سال لرئي�س الق�سم بعد و�سول كل دفعة.  -
تقوم اللجنة برفع خطاب لرئي�س الق�سم بقائمة الطالب املبتعثني يف تلك الدفعة ملخاطبة عمادة القبول   -

والت�سجيل لإيقاف ت�سجيلهم، مرفق به قرار البتعاث.
تعد اللجنة خطاب معادلة املقررات وذلك بعد عودة الطالب والطالع على �سجالتهم الأكادميية وترفع   -

بذلك لرئي�س الق�سم لإكمال الالزم.
اجلهة الثانية: وحدة التواأمة:

التحقق من ا�ستيفاء جميع ال�سروط.  -1
اإعداد خطاب ل�سعادة مدير برنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث بالوزارة ويرفق به ملف لكل طالب/  -2

طالبة مكتمل، وليتم ا�سدار:
اأ - قرار البتعاث يحتوي على :

يحتوي القرار على:
ا�سم)اء( اجلامعة )ات(.  -

امل�ستوى  و  البعثة  مقر  جامعة  يف  يدر�سها  �سوف  التي  واملقررات  للطالب  تعادل  �سوف  التي  املقررات   -
الدرا�سي .

تاريخ بدء البعثة.  -
تاريخ انتهاء البعثة.  -

اإ�سدار تذاكر الطالب املر�سحني وفق القائمة املرفقة. ب . 
املتابعة والتن�سيق مع اجلهات املعنية، ومنها التوا�سل مع امللحقية ال�سعودية يف بلد البعثة، لإبالغهم مبوعد   .3

و�سول الطالب، وتزويدهم بن�سخة من قرار البتعاث.



الجزء الثالث
الملحقات
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اجتياز الطالب لجميع 
مقررات الفصلين الدراسيين 

 (.الخامس والسادس)
تقييم ثالثة من اعضاء هيئة  (3.50)المعدل التراكمي

 الطالبة /التدريس للطالب

 موافقة ولي االمر  المقابلة الشخصية

امللحقـــــــــــــات

ملحق )1( النماذج الر�سمية امل�ستخدمة
منوذج تر�سيح طالب لربنامج التواأمة للف�سل الدرا�سي الأول / الثاين

       يتم اختيار الطالب وفقًا للمعايري التالية:

   وبناء عليها مت تر�سيح الأ�سماء اأدناه:

الرقم اأ�سم الطالبرقم
اجلامعي

رقم 
الربيد االلكرتوينرقم اجلوالاملعدلاجلواز

1
2
3
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منوذج تقييم الطالب/ـة من قبل اع�ساء هيئة التدري�س )منوذج رقم 01(

 
 

 (02نموذج رقم )المقابلة الشخصية  ـة من خالل /نموذج تقييم الطالب
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منوذج تقييم الطالب/ـة من خالل املقابلة ال�سخ�سية  )منوذج رقم 02(
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منوذج موافقة / عدم موافقة ويل امر الطالب/ـة  )منوذج رقم 03(
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منوذج تعهد  الطالب/ـة بااللتزام خالل فرتة البعثة    )منوذج رقم 04(

 
 

نموج(05نموذج رقم )قائمة الجامعات المقترحة  من قبل القسم   
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�سكر وتقدير
اإىل مقام وزارة التعليم العايل ) وكالة الوزارة ل�سوؤون الإبتعاث اخلارجي (

واإىل اإدارة جامعة امللك �سعود 
لدعمهما وم�ساندتهما

لربنامج التوئمة بكلية اللغات والرتجمة 
اجلامعات التي اإليها طالب ق�سم اللغات احلديثة والرتجمة �سمن برنامج التواأمة 

املدينة البلد ا�شم اجلامعة الربنامج م

ا�سطنبول تركيا
 Ankara University

Estambul
جامعة اأنقرة )فرع 

ا�سطنبول(
برنامج اللغة 

الرتكية 1

مو�سكو رو�سيا
 Pushkin Institute

 for Russian
language

معهد بو�سكني للغة 
الرو�سية

برنامج اللغة 
الرو�سية 2

�سانتياغو 
دي 

كومبو�ستيال
ا�سبانيا

 Universidad
 Santiago de
Composela

جامعة �سانتياغو دي 
كومبو�ستيال

برنامج اللغة 
الإ�سبانية 3

طوكيو اليابان  Takushoko
University جامعة تاكو�سوكو برنامج اللغة 

اليابانية 4

�سانغهاي
ال�سني

 Shanghai
 International

studies University

جامعة �سانغهاي 
للدرا�سات الدوليه برنامج اللغة 

ال�سينية 5
بكني  China people’s

University
جامعة ال�سعب 

ببكني

فايبورغ اأملانيا Universitat Freiburg جامعة فرايبورغ برنامج اللغة 
الأملانية 6
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االعالن 
الرت�سيح  بداأ  باإعالن  الربنامج   / الق�سم  يقوم  	•

الرت�سح  طلبات  ا�ستقبال  	•
القائمة املبدئية

يقوم الق�سم / الربنامج بفلرتة املر�سحني وفقًا لل�سروط والحكام اخلا�سة  بالربنامج )املعدل- اراء  	•
اع�ساء هيئة التدري�س- املقابلة ال�سخ�سية - موافقة ويل امر الطالب / الطالبة(

القائمة النهائية
النهائية  فائمته  با�سدار  املعني  الربنامج   / الق�سم  	يقوم  	•

بالكلية  التواأمة  لوحدة  النهائة  بالقائمة  	الرفع  	•
القبول

اكادميي  قبول  على  باحل�سول  الق�سم  يقوم  املرموقة  اللغة  ومعاهد  اجلامعات  واختيار  التوا�سل  بعد  	•
للطالب/ الطالبة املر�سحة

ايقاف الت�سجيل
ير�سل  البتعاث  بلد  يف  املعهد  باجلامعة/   التحاقة  من  ولتحقق  الطالب  ابتعاث  اجرائات  انتهاء  بعد  	•
ي�سق�سونها  التي  للفرتة  البمتعثني  ت�سجيل  ايقاف  فيه  يطلب  والت�سجيل  القبول  لعمادة  الق�سم خطاب 

يف بلد البعثة 
املتابعة

اكادمييَا الطالبات  الطالب/  ملتابعة  جلنة  الربنامج   / الق�سم  ي�سكل  	•
التوا�سل

دوري  ب�سكل  املبتعث  ملتابعة  الثقافية  امللحقيات  مع  املعني  الربنامج   / الق�سم  يتوا�سل  	•

خامتة : ملخ�س االجراءات
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زيارات 
والرفع  للمبتعث  والكادميية  ال�سخ�سية  البعثة لالطالع على احلالية  بلد  بزيارات ميدانية يف  القيام  	•

بتقارير تف�سيلية للكلية . 
اإعادة القيد

	بعد عودة املبعث يتم اجراء اختبارات لتحديد امل�ستوى والطالع على  ال�سجالت الكادميية  ، ومن  	•
ثم اجراء املعادلت اللزمة .

. الطالبة   / الطالب  قيد  لعادة  والت�سجيل  القبول  عمادة  خماطبة  	•
 

املطابقة والتحقق
املر�سحني   على  والحكام  ال�سروط  تطابق  من  من  بالتحقق  التواأمة  وحدة  تقوم  	•

لمتام  توافرها  الواجب  والنماذج  امل�ستندات  جلميع  الطالبة   / الطالب  ملف  ا�ستيفاء  من  	التاأكد  	•
عملية البتعاث

ال�سمان املايل 
تقوم الوحدة مبخاطبة برنامج خادم احلرمني ال�سريفني ل�سدار ال�سمان املايل للمر�سحني وت�سليمها  	•

لالق�سام والربامج املعنية  للبداأ يف عملية احل�سول على قبول للمر�سحني 
تاأ�سرية ال�سفر

الجنبية  ال�سفارات  من  ال�سفر  تاأ�سرية  على  احل�سول  باجراءات  امكن  اذا  والر�ساد  التوجية  	•
. لالبتعاث  ال�سريفني  احلرميمن  خدم  برنامج  م  لل�سفارات  الالزمة  اخلطابات  على  احل�سول  	•

قرار االبتعاث
تاأ�سرية   + المر  الكادميي + موافقة ويل  املطلوبة  )القبول  للم�ستندات  الطالبة   الطالب /   ا�ستيفاء  بعد  	•

ال�سفر(  يتم خماطبة برنامج خادم احلرمني ال�سريفني ل�سدار قرار البتعاث وامر الركاب
ال�سفر قبل  ما  	•

معلومات  والتاكد من ح�سولة على  املبتعث  ما يخ�س  كل  لتبيني  تثقيفية  بدورة  الطالبة   / الطالب  	احلاق  	•
التوا�سل وحثة على اللتزام الكادمييي والخالقي  وال�ستفادة الق�سوى من هذه الفر�سة .







هاتف : 4692002 )011(- فاك�س : 4697101 )011(
https://colt.ksu.edu.sa           colt@ksa.edu.sa


