
للطالبمتخصصة إرشادات   

 
 إرشادات قانونية

 

 
 إرشادات اجتماعية

 

 

إرشادات للتقدم بطلب 
 عبر سفير الطلبة

 

 اإلرشاد الطالبي



قانونيةرشادات إ  
 

 اإلرشاد الطالبي



 انتهائها قبل الوطنية الهوية تجديد على الحرص
 غرامة وإيقاع الخدمات إيقاف لتفادي أشهر بستة
 عليكم مالية

 لمقر الوصول من أيام سبعة  خالل الشرطة لدى التسجيل
 معلومات اي تغير حال في الشرطة ابالغ ويجب البعثة،

 (الخ...التعليمية المؤسسة-السكن عنوان) لهم تقديمها تم

 حالة في Council Tax السكن ضريبة دفع
 طلب او المختصة الجهات قبل من بها مطالبتك
 للشروط وفقا   االعفاء

 حينه في عليها والرد الرسمية الخطابات تجاهل عدم
 يحمل ال عنوانك الى يصل بريد أي تفتح أو تتلف وال

 البريد في وضعه RTS الظرف على اكتب اسمك

 في  TV Licenceالتلفزيون رخصة استخراج
 المنزل في مشاهدته في الرغبة حالة

 قبل من مساءلة ألي التعرض فور الملحقية إشعار
 مشادات أي في معهم الدخول وعدم البريطانية السلطات

 السفارة من مندوب حضور طلب على والحرص كالمية

إرشادات   

 قانونية

 اإلرشاد الطالبي

http://uksacb.org/kb/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86/


SHORT TERM OR TIER4 LESS THAN 6 MONTHS VISA 

على للمرافقين الحصول ال يحق 
تأشيرة لمرافقة المبتعث المتقدم على 

 .احدى التأشيرات المذكورة اعاله

للمرافق الحرص على اصدار تأشيرة طالب 
بدالً من « اللغةحال الرغبة لدراسة في »

الدراسة  مناصدار تأشيرة سائح ليتمكن 
 .لنفس المدة الزمنية للمبتعثوالبقاء 

إرشادات للمتقدمين 
على تأشيرة طالب 

 لفترة قصيرة

لمقر البعثة اصطحاب األطفال عدم 
حتى سياحية لغرض الدراسة بتأشيرة 

 .البلديتم اإليقاف واإلستبعاد من ال 

 اإلرشاد الطالبي

http://uksacb.org/kb/articles/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/


 TIER4تأشيرة طالب عام 
إلجراءات األولية المطلوبةا شروط الحصول على التأشيرة  

 .أكثر أو سنة 16 بالطلب المتقدم عمر يكون أن -1

 .بالده في العامة أوالثانوية األساسي التعليم مراحل أنهى قد يكون أن -2

 حسب B1 مستوى عن االنجليزية اللغة في ـة/الطالب مستوى يقل ال أن -3
 اللغة اختبار في 4.0 يعادل بما اللغات، لسجل العام األوروبي اإلطار

 و المحادثة القراءة، الكتابة، المهارات جميع فيIELTS  االيلتس المعياري
 .السماع

 وكالة قبل من عاليا   اعترافا   بها معترفا   التعليمية المؤسسة تكون أن -4
 UKVI)) البريطانية الحدود

 التأشيرة استمارة تعبئة -1
 :التالي الرابط خالل من الكترونيا  

uk/a.gov.//www:https

visa-uk-pply 

 السفارة مع موعد حجز -2
  الموقع طريق عن البريطانية
 .اعاله المذكور اإللكتروني

 «الثقافيةوالملحقية التعليم  وزارة قبلمع مراعات أن تكون المؤسسة التعليمية موصى بها من »
 المزيد

 اإلرشاد الطالبي

https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
https://www.gov.uk/apply-uk-visa
http://uksacb.org/kb/article-categories/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


إجتماعيةرشادات إ  
 

 اإلرشاد الطالبي



 أوالدكضرب 
العامةأو القسوة عليهم في األماكن   

يتسببمثل المطارات أو األسواق قد     

مباشرةفي االعتقال   
الشرطةمن قبل   

 توخي الحذر
التعامل مع اآلخرين في   

أنثىكان أو ذكرا   

االحترامأساس من على   

 اإلرشاد الطالبي

http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-sexual-assault-and-harassment/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-2/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9/


 إرشادات للتقدم بطلب عبر سفير الطلبة

 اإلرشاد الطالبي



 اإلرشاد الطالبي

 نعم

تاريخ بداية الدراسة ونهايتها -  

الرسوم الدراسية -     

 عند التقدم بضمان مالي لمرحلة اللغة 

عندراسي تقرير  -1: يتطلب ارفاق  
ضمانفي حال تم اصدار الفترة السابقة    

:قبول دراسي يوضح -2. سابقمالي   

عدد الساعات االسبوعية -  

تاريخ بداية الدراسة ونهايتها -  

القيمة االسبوعية -  

 المزيد

 المزيد

 المزيد

 المزيد المزيد

http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/


سفيرعبر برنامج نصائح للطلب   

  جديدملف مبتعث فتح باإلضافة إلى متطلبات 
 :يرجى مراعاة األتي

 باإلضافة إلى متطلبات إضافة مرافق أو محرم
:األتيمراعاة يرجى   

 باإلضافة إلى متطلبات فتح ملف مرافق دارس 
:مراعاة األتييرجى   

 
 

باإلضافة إلى متطلبات تفعيل قرار الموافقة للدارسة على الحساب 
 الخاص يرجى مراعاة األتي:

 .البعثة مقر الى الوصول بعد الطلب تسليم•

 .«اخرى وثائق اي» خانة في المطلوبة التعهدات ارفاق•

 .المفعول سارية دراسية تاشيرة أو بالدراسة تسمح تاشيرة ارفاق•

 مقر بين المسافة تكون ان على الدراسي القبول من صورة ارفاق•
 .ميال 50 عن تزيد ال سكنه او المبتعث دراسة ومقر دراسته

 .«اخرى وثائق اي» خانة في المطلوبة التعهدات ارفاق•

 .المفعول سارية وتاشيرة الدخول ختم من صورة ارفاق•

oالوكالة صورة ارفاق األمر، ولي لغير  
 اي» خانة في األمر ولي من الشرعية

 .«اخرى وثائق

oمن صورة ارفاق الموظف، للمرافق 
 وثائق اي» خانة في االستثنائية االجازة
 .«اخرى

oارفاق البعثة، مقر في المولود للمرافق  
 من والمصدقة الميالد شهادة من صورة
 في السعودية العربية المملكة سفارة

 .بريطانيا

oالعربية المملكة في المولود للمرافق  
 جديد مولود اختيار عدم السعودية،

 .المرافق بيانات اضافة من لتتمكن

 اإلرشاد الطالبي

http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%A7%D8%AA/
http://uksacb.org/kb/articles/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
http://uksacb.org/kb/articles/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
https://uksacb.org/page/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://uksacb.org/page/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://uksacb.org/page/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://uksacb.org/page/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.uksacb.org/sites/default/files/ %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%A9.pdf
http://www.uksacb.org/sites/default/files/ %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%A9.pdf
http://www.uksacb.org/sites/default/files/ %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%A9.pdf
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http://www.uksacb.org/document/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.uksacb.org/document/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.uksacb.org/document/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5


 المبتعث عزيزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفاديا  ألي معوقات قد ُتعيق بعثتك تأكد من الحصول على 
 الثقافيةالمعلومات الصحيحة إلستفساراتك من الملحقية 
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