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بسـ هللا الرحمف الرحيـ
مقدمو
عزيزي الطالب
تيديؾ الممحقية الثقافية القطرية تيانييا عمى تطمعؾ الكبير نحو سعيؾ الحثيث لبناء مستقبمؾ الجامعي في
أفضل الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية .وىذا يتطمب منؾ أف تؤمف مستقبمؾ بخمفية معموماتية عف
برامج البعثات التي توفرىا الممحقية الثقافية القطرية بما يتناسب مع قدراتؾ األكاديمية ومؤىالتؾ العممية
وأسس الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وأف تتعرؼ عمى إجراءات المتابعة األكاديمية والمالية بالشكل
الصحيح .وليذا يسرنا اف نضع بيف يديؾ ىذا الدليل الذي يزخر بمعمومات ىامة عف ب ارمج االبتعاث
واجراءاتيا وخدماتيا.
كل ما نتمناه أف نجعل تجربتكـ الجامعية محفزة عمميا وممزمة بالعمل الجاد ،وفي الوقت ذاتو ممتعة ومثمرة
ومنتجو إلى اقصى حد.

…إلى المزيد مف التقدـ والنجاح والتوفيق إف شاء هللا.........

دمحم بف سعيداف الحمد
الممحق الثقافي بالواليات المتحدة االمريكية
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االجراءات المتبعة لمبعثات

تتولى إدارة الممحقية الثقافية القطرية المتابعة األكاديمية والمالية ،والتواصل مع الجامعة والطالب وذلؾ بيدؼ
متابعة مستوى تحصيل الطالب األكاديمي بشكل دوري .وتسري ىذه اإلجراءات عمى جميع الطالب المبتعثيف
في كافة الجامعات والكميات والمعاىد الموجودة في الواليات المتحدة األمريكية ،وذلؾ كاآلتي:
 ضرورة إرساؿ أختاـ الخروج مف قطر والدخوؿ لمكتب البعثة في بمد اإلبتعاث وكتاب التسجيل مف
الجامعة ليتـ البدء في صرؼ المخصصات الشيرية لو ولعائمتو المرافقة عمى أف يتواجد في مقر
البعثة بالمدة القانونية لغرض اإلستحقاؽ.
 عمى الطالب:
 .1ارساؿ البيانات وعنوانو عف طريق البريد اإللكترونيinfo@qrcultural.org
 .2إبالغ مكتب البعثة في حاؿ تغيير البيانات أو عنوانو ورقـ الياتف وأية بيانات أخرى لتسييل عممية
اإلتصاؿ.
 .3ضرورة تزويد مكتب الممحقية بكتاب مف البنؾ موضحا البيانات البنكية في مقر البعثة وذلؾ ليتسنى
لنا تحويل مخصصاتيـ الشيرية بسالسة.

دراسة المغة االنجميزية
إذا قدمت إلى الواليات المتحدة األمريكية عمى تأشيرة  F-1نتيجة الستالمكـ نموذج الػ  I-20لمدراسة في معيد
لغة معيف أو كمية أو جامعة عميكـ االلتزاـ بااللتحاؽ بذلؾ المعيد أو الكمية أو الجامعة .نشير ىنا إلى أف
تغيير معيد أو مركز المغة أو الكمية أو الجامعة الصادر عنيا نموذج الػ  I-20يعرض الطالب إلى مساءلة
قانونية مف قبل سمطات الجوازات واليجرة األمريكية وربما ينتج عنيا إلزاـ الطالب بمغادرة الواليات المتحدة.
بعد مواظبتكـ في معيد أو مركز المغة ورغبتكـ في االلتحاؽ بمعيد آخر عميكـ التشاور مع مرشدكـ
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األكاديمي في الممحقية الثقافية القطرية لمناقشة المبررات قبل أي إجراء تتخذونو بغرض االنتقاؿ .وفي
الغالب،
يميد مكتب الممحقية الثقافية القطرية اللتحاؽ طالب البعثة ببرنامج لغة تابع لجامعة أو كمية وذلؾ بغرض
تسييل عممية التحاؽ الطالب بالدراسة األكاديمية في أثناء أو بعد إكماؿ برنامج المغة اإلنجميزية .وميما تكف
الظروؼ فإف عمى الطالب التقدـ الختبار الػ  TOEFLبعد حوالي ستة شيور مف دراسة المغة .وليكف نصب
عينيؾ أخي الطالب ضرورة الحصوؿ عمى مجموع  555كحد أدنى إذا كنت مبتعثاً لدراسة البكالوريوس
ومجموع  555إف كنت مبتعثاً لمدراسات العميا .ونوصي ىنا بالمواظبة عمى الحضور في قاعات الدرس
وعمل الواجبات والمشاركة كي تجني ثمار جيدكـ.

الدراسة األكاديمية
نود أف نوضح ىنا بأنو غير مسموح ألي طالب االلتحاؽ بجامعة لدراسة التخصص المبتعث مف أجمو إال
بعد التشاور مع المرشد األكاديمي في مكتب الممحقية الثقافية القطرية وذلؾ لتفادي االلتحاؽ في برنامج غير
معترؼ بو مف قبل الجيات المختصة.
نشير ىنا إلى أف ىناؾ مؤسسات تمنح االعتراؼ اإلقميمي ) (Regionalوأخرى عمى مستويات الواليات
المتحدة ) .(Nationalىذا ،باإلضافة إلى المؤسسات المتخصصة ) (Professionalفي مجاؿ اليندسة
وادارة األعماؿ الشيء الذي يحتـ عمينا توجيو الطالب لإللتحاؽ بالجامعات الحاصمة عمى االعتراؼ
األكاديمي المطموب لممصادقة عمى شيادة الطالب عند التخرج.

نظام الدراسة
إف النظاـ الدراسي الوحيد المعترؼ بو ىو ذلؾ الذي يتـ بالطرؽ التقميدية ،أي ذلؾ النوع الذي يذىب بو
الطالب إلى المحاضرة في الحرـ الجامعي ويتمقى التعميـ عمى أيدي أساتذة أكفاء خالؿ الفصوؿ الدراسية
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االعتيادية .ال يجوز لمطالب وتحت أي ظرؼ مف الظروؼ الدراسة باألنماط األخرى والتي تشمل التعمـ عف
بعد ) (Distance Learningو الدراسة المستقمة ) ،(Independent Studiesوالدراسة بالمراسمة
) (Correspondenceو ) (Online Educationوالى ما غير ذلؾ .إف الدراسة بيذه األنماط تؤدي إلى
إلغاء البعثة وعدـ االعتراؼ بالشيادة التي يحصل عمييا الطالب.

التسجيل وعدد الساعات المطموبة
الطالب في مرحمة الدراسة األكاديمية عميو مسؤولية التسجيل لمساعات الدراسية في الوقت المحدد لكل فصل
دراسي .عمى طالب البكالوريوس التسجيل لما ال يقل عف  12ساعة دراسية فصمية ) (Semesterأو 15
ساعة عمى نظاـ الكوارتر ) .(Quarterأما طالب الدراسات العميا (ماجستير أو دكتوراه) فعميو التسجيل لما
ال يقل عف  9ساعات فصمية ) (Semesterو 12ساعة ).(Quarter
بقدر ما ىناؾ مسؤولية عمى الطالب في التسجيل لممواد المقررة ىناؾ جانب آخر يجب أف يكوف واضحاً لكل
مبتعث وىو أف نظاـ الجامعات في أمريكا يمنح الطالب بعد التسجيل لممواد فترة إلعادة حساباتو بإضافة مواد
جديدة أو حذؼ بعض المواد ) ،(Drop and Addىنا عمى طالب البعثة التشاور مع المرشد األكاديمي
بالجامعة لمعرفة ما يمكف إضافتو أو حذفو مف المواد المقررة في تخصصو والوقت الذي يسمح لو القياـ
بذلؾ .أف قياـ الطالب بحذؼ ) (dropساعات دراسية بعد الموعد المقرر لذلؾ مف قبل الجامعة سيؤدي الى
تحمل الطالب رسوـ ىذه الساعات ،إذ لف تقوـ الممحقية الثقافية القطرية بدفع ىذه الرسوـ.

الدراسة في فصل الصيف
إف فصل الصيف يعد إجازة رسمية مف حق الطالب التمتع بيا .و مع ذلؾ  ،فالخيار متروؾ لمطالب
لالنتظاـ في الدراسة اذا كانت لديو الرغبة  .ىذا وبالرغـ مف أف الخيار متروؾ لمطالب إال أف المسؤولية
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تقتضي عمى الطالب الذي قضى فترة أكثر مف عاـ في دراسة المغة أف يعوض تمؾ الفترة بالدراسة الصيفية
كي يتمكف مف إكماؿ متطمبات الدراسة في أو قبل الموعد المحدد لفترة إبتعاثو.
يحق لطالب البعثة الدراسة في جامعة غير الجامعة المسجل بيا لمدراسة في فصل الصيف فقط عمى أف يتـ
ذلؾ بالتنسيق مع المرشد األكاديمي بمكتب الممحقية الثقافية القطرية وتزويده بخطاب مف المشرؼ األكاديمي
بالجامعة مفاده أف المواد التي ستدرس في الجامعة األخرى ستحتسب ضمف متطمبات برنامج التخصص.

التقارير الدراسية
عمى الطالب أف يقوـ باإلجراءات الالزمة لضماف وصوؿ التقارير الدراسية وذلؾ بالطمب مف إدارة التسجيل
بالجامعة ) (Registrar Officeإلرساؿ التقارير الدراسية إلينا مع مالحظة القياـ بيذا اإلجراء في كل فصل
دراسي عمى حدة .وستتوقف المخصصات المالية لمطالب تمقائياً ما لـ تصمنا كشوؼ الدرجات الرسمية خالؿ
شير مف انتياء الفصل الدراسي .عدد الكشوؼ المطموبة ( )2سنوياً ،األوؿ بعد انتياء فصل الخريف والثاني
بعد انتياء فصل الربيع.

تغيير التخصص
يضع القائموف عمى أمر التخطيط القومي لمشاريع التنمية العامل البشري في مقدمة العوامل التي تؤكد
ضماف المستقبل .فمشاركة الكفاءات في عمميات التنمية يوفر األماف واالستقرار ويميد لوصوؿ البالد إلى
مرحمة الرفاىية الحقة .عميو ،فالمبتعث يجب أف ينظر إلى تخصصو كعامل متكامل مع بقية العوامل
األخرى مف أجل تحقيق ىدؼ تنموي محدد ،لذا فمحاولة تغيير التخصص تستدعي إعادة النظر في قرار
سبق أف اتخذ نتيجة دراسات متأنية وىذا بالطبع يؤثر في النسيج البنيوي لمخطة القومية قصيرة وطويمة األمد.
وكما تعمموف فأف إعادة تشكيل الخطط ليس بالشيء السيل .عميو ،يجب عمى الطالب دراسة التخصص
المبتعث مف أجمو.
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ىذا بالطبع ال ينفي أف ىناؾ ظرفاً أو ظروفاً تدفع المبتعث إلى طمب تغيير التخصص ،لذا قامت
الممحقية الثقافية القطرية بوضع الضوابط التالية في حالة طمب تغيير التخصص:
 .1أف يتقدـ المبتعث بطمب خطي يوضح األسباب التي تستدعي النظر في تغيير التخصص.
 .2أف يزود المرشد األكاديمي بمكتب الممحقية الثقافية القطرية بخطاب مف المشرؼ بالجامعة يؤيد ما
ساقو مف أسباب.

 .3أف يقوـ بتعبئة النموذج الخاص بطمب تغيير التخصص وىذا سيوفره لو المرشد األكاديمي بمكتب
الممحقية الثقافية القطرية.

 .4أف يواصل دراسة التخصص المبتعث مف أجمو إلى حيف تسممو رد مكتب الممحقية الثقافية القطرية
بإجازة التغيير المطموب مف عدمو.

االنسحاب من المواد
إذا رغب الطالب في االنسحاب مف المواد المسجمة ،فإنو يتحتـ عميو أف يفعل ذلؾ خالؿ المدة التي يمكف بيا
استرداد قيمة مبمغ الساعات الدراسية المدفوعة أو بعضيا ،مع مالحظة الحفاظ عمى الحد األدنى لمساعات
وىو ( 12ساعة) .وخالؼ ذلؾ ،فإف مكتب الممحقية الثقافية القطرية في الواليات المتحدة األمريكية سيقوـ
بإخطار إدارة البعثات في قطر التخاذ اإلجراءات الالزمة إلنياء البعثة .كذلؾ فإف مف الممكف أف يتكفل
الطالب بدفع رسوـ الساعات الدراسية المنسحب منيا إذا قاـ بذلؾ بعد انتياء الموعد النيائي المحدد مف
الجامعة لالنسحاب بدوف غرامة مالية.
يشار أيضاً بأف مكتب الممحقية الثقافية القطرية غير مسؤوؿ عف تسديد الرسوـ الدراسية الخاصة بالمواد غير
المحسوبة مف مواد التخرج بما في ذلؾ المواد التي يسجل فييا كمستمع ) (AUDITإال إذا حصل الطالب
عمى موافقة خطية مسبقة مف مرشده األكاديمي بالمكتب.
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التحويل من الجامعة
إذا رغب الطالب في التحويل مف جامعة إلى أخرى فإنو يتحتـ عميو إخطار الممحقية الثقافية القطرية ألخذ
الموافقة المسبقة لمتحويل .وبشكل عاـ فإف المكتب سيوافق عمى التحويل ما داـ ذلؾ في مصمحة الطالب.
كما أنو مف حق المكتب أف يرفض طمب التحويل في حالة عدـ وجود أي مبرر لمتحويل .وىناؾ قواعد عامة
تحكـ عممية التحويل كالسمعة العممية لمجامعة ومدى توفر الدراسات التي يرغب الطالب االنتظاـ بيا ،ومدى
قابمية تحويل الساعات الدراسية إلى جامعة أخرى مستقبالً .كل ذلؾ عمى أف يتـ االنتقاؿ بعد االنتياء مف
الفصل الدراسي الذي انتظـ بو الطالب في الجامعة التي يدرس بيا أصالً.

المالحظة

األكاديمية

واإلنذارات
تحرص إدارة البعثات بالممحقية الثقافية القطرية عمى إتماـ الطالب المتطمبات الجامعية بنجاح بحيث يتـ تنبيو
الطالب في حاؿ عدـ تحقيقيـ لمحد األدنى مف النجاح والتقصير األكاديمي بوضعو تحت المالحظة
االكاديمية كي يبذؿ قصارى جيده حرصا عمى تحسيف وضعو االكاديمي واإلستمرار في البعثة.
ينذر الطالب لألسباب التاليو:
 عدـ تسجيمو الحد األدنى مف الساعات أو التسجيل بنظاـ الدراسة الجزئية.
 رسوب الطالب فصميف متتالييف في سنة دراسية واحدة.


تغيير التخصص دوف الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف إدارة البعثات.

وفي حاؿ حصوؿ الطالب عمى إنذاريف اكاديمييف متتاليف تعرض الحالة عمى إدارة البعثات التي تقرر
مواصمة الدراسة مف عدميا بالتنسيق مع الجية الممولة.

7

إلغاء البعثــة
يقوـ مكتب الممحقية الثقافية القطرية بتقديـ تقرير لمجية الممولة لمطالب يفيد بإلغاء بعثة الطالب بناء عمى
األحواؿ التالية:
أ -إذا أخفق -بغير عذر تقبمو الممحقية الثقافية القطرية  -في الحصوؿ عمى الحد األدنى مف الساعات
الدراسية المعتمدة لدراستو في ثالثة فصوؿ دراسية متفرقة خالؿ مدة إيفاده وذلؾ بالنسبة لمدراسة التي

تجري عمى أساس الفصوؿ .وتحسب السنة الدراسية اعتبا اًر مف أوؿ سبتمبر مف كل عاـ حتى نياية
يونيو في العاـ التالي.

ج -إذا سمؾ سموكاً شائناً ،أو أساء إلى سمعة الدولة في الخارج.
د -إذا مارس نشاطاً ىداماً يتنافى مع تعاليـ الديف اإلسالمي الحنيف أو تقاليد الدولة وقيميا المثمى.
هـ -إذا حصل عمى منحة أو مساعدة دراسية مف جية أخرى بدوف موافقة ،وال تعتبر في حكـ المساعدة
في ىذا المجاؿ المكافآت المالية والجوائز التي يحصل عمييا الطالب الموفد مف الجامعة أو المعيد الذي
يدرس في أي منيا بسبب تفوقو في الدراسة.
و -إذا غير نوع الدراسة التي أوفد مف أجميا أو غير بمد الدراسة بدوف موافقة.

وثيقة التخرج
عند إكماؿ المبتعث لمتطمبات الدرجة ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه (عميو استخراج وثيقة
تخرج ) (Letter of Completionمف مكتب التسجيل بالجامعة ) (Registrar Officeموضح فييا
الدرجة – التخصص – تاريخ اإلكماؿ.
مف المتعارؼ عميو أف شيادة التخرج ال يتسمميا الطالب إال بعد فترة قد تمتد لعدة شيور .عميو،
نشير إلى أف عمى الطالب تزويد مكتب التسجيل بالجامعة بإسـ المرشد األكاديمي بمكتب الممحقية
الثقافية وعنوانيا كي تقوـ الجامعة بإرساؿ شيادة التخرج وكشف الدرجات إلى المكتب حتى نعمل عمى
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توثيقيا وارساليا إلى قطر لتسميميا إلى الطالب .كما أف عمى الطالب المتخرج تزويد المرشد األكاديمي
بعنوانو ورقـ ىاتفو في دولة قطر وذلؾ لتسييل عممية االتصاؿ بو وتسميمو مستندات التخرج.

إذا كاف لديكـ أية تساؤالت عميكـ االتصاؿ بالمرشد األكاديمي إما عمى رقـ السكرتارية)274-1659
 (202أو الرقـ  (202) 274-1643لممرشد األكاديمي.

وفقكـ هللا في دراستكـ لتعودوا إلى الوطف الحبيب متسمحيف بالعمـ والمعرفة.
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