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  مقدمة الطبعة اإللكترونية 

  
  

  
أخيت الكرمية أن أتنقل وإياك بني / ، يسعدين أخي الكرمي السالم عليكم ورمحة اهللا

  ."لدراسة باخلارج إىل ادليلك " ا صفحات هذه املذكرة واليت عنونت هل
ب واليت ا للكت الرمسيةاملقدمة يف الصفحة الالحقة كانت هي املقدمة التقليدية

  .مل يتيسر ذلكلكن م و٢٠٠٩كتبتها نية يف إخراج هذه املادة يف كتاب مطبوع يف عام 
  . على اإلنترنتوبثها للجميعبعدها قمت بالتعديل واإلخراج لنشرها إلكترونيا 

  
  هو  ما جتده يف هذه املذكرة وبني هذه املواضيعف

   أرض الواقعيف ومن جتربيت الشخصية بنفسي  أو شاهدتهما كتبته
   وغريهازيارات خمتلفة لكندا وبريطانيا واستراليامن كانت واليت 

  والتجربة املليئة باخلرباتوالسفر أنقل لكم زبدة رحلة الدراسة 
  

   وأبعثها كيف أنقلها تتردد
  كتاب ؟ أو كشعر ؟ أو كمواضيع ترسل مستقلة ؟ يف  وحكاية ؟ أو كسرد كقصة

  فضلت أن أضعها كاملة بني أيديكم   يف النهاية 
  

  الدعوات لكماحلب وزوجة بأطيب حتية مم
   ٢٤/٣/٢٠١١    ياســـر

  
وال تنسوين  من الدعـــــــــــــــــــــاء
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ًمـصطلح الدراسـة يف اخلـارج لـيس جديـدا يف إن    :أما بعـد ثم نبي بعده ن السالم عىل ماحلمد هللا وحده والصالة وال
، والتـي كـان يـشتهر هبـا جيلنـا املـايض  مـن أسـالفنا ، عاملنا ، إذ كان له اسم آخر يف السابق وهو رحالت طلب العلم 

لـتعلم، ثـم توالـت بعـد ًحيث كان ابتداء يف عهد الرسول صىل اهللا عليه وسلم حيث أرسل عدد من الصحابة للعلم وا
ًذلك أسفار العلامء والرجال  حيث يسافر الواحد منهم  من الشامل إىل اجلنوب ويتغرب عن أهله شهورا وسنينا ليأخذ 

 .العلم واحلديث من أصحابه
 

 وأصـبحت فيهـا مناهـل الـتعلم ويف وقتنا احلارض  أصبحت الدول الرشقية والغربية منها ممتلكة ملصادر القـوة والعلـم
حيث املختربات واملعامل والتقنيات والعلامء وأصحاب اخلربة ، ومن هنا بدأت الرحالت للدراسة يف تلك الدول من 

 . أبناء املسلمني وغريهم
 

 أن يقوم اإلنسان بنفسه بالسفر والبقاء يف تلك الديار مدة من الزمن حيـث يتلقـى جمموعـة إن الدراسة يف اخلارج تعني
رسها ويتعلمها وحيفظها يف جماالت متعددة كالطب واحلاسب واهلندسة وغريه حيث أن حتقيـق من العلوم واملعارف يد

 .التنمية والتميز االقتصادي يتوقف عىل مستوى التعليم ونوعيته املستثمر يف األفراد
 

 ، فهي تعنـي ًدا عليهعام كان معتا)   ًربام متاما ( بيئة و حميط وجمتمع خيتلف أن يعيش اإلنسان يف هي الدراسة يف اخلارج 
 .االبتعاد عن البلد واملجتمع واألهل واألصدقاء  وطريقة احلياة والقيم والتقاليد واللغة التي اعتاد عليها اإلنسان 

 

و الدراسـات العليـا يف اخلـارج أحببـت أن اكتـب وأنقـل الب والطالبات للدراسـة اجلامعيـة ومع توجه الكثري من الط
رغبـة وأمـال يف  ، يف شؤون حياته ودراسـتهائل املهمة والتي ختترص الكثري للباحث والدارسالعديد من املواضيع واملس

 .ليل الكثري من املعوقات والصعوباتزيادة املعارف وتسهيل الطريق وتذ

  
  ياسر بن محمد الفهيد

com.Gmail@AlFahaid 
   هـ٥/٤/١٤٣٠    الرياض
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  السفارات
تنترش سفارات وقنصليات اململكة يف الدول ممثلة بوزارة اخلارجيـة الـسعودية حيـث تقـوم 

التأكد من صالحية : عىل النصح والتوجيه واإلرشاد للمواطنني القادمني لتلك الدول  مثل 
تسجيل اجلـواز ، القيام بخدمة احلصول عىل التأشريات الالزمة، والتأكد من جواز السفر و

 والتعريـف بـالقوانني واألنظمـة رضورة املحافظة عليه من الضياع أو الـرسقة،التنبيه عىل و
جلميع املتطلبات يف الدولة املضيفة ، كام تعمل السفارات والقنصليات مشكورة عىل خدمة 

ــدي ــم أو التع ــاالت الظل ــوف معــه يف ح ــواطن والوق ــسفارات . امل ــاوين ال ــة عن إن معرف
 يف الدول التي ترغب بالسفر إليها مهم جدا حيث ستجد أخي والقنصليات اخلاصة ببلدك

الكريم التعاون الكامل يف حالة حدوث مشكلة ال قدر اهللا أو يف االستزادة مـن املعلومـات 
 . حول الدولة املقصودة

 
ــى مزيــد مــن التفاصــيل لــسفارات وقنــصليات    ميكــنكم اإلطــالع عل

وزارة اخلارجيـة علـى   اململكة العربية الـسعودية يف اخلـارج علـى موقـع       
  www.mofa.gov.sa:  العنوان التايل 

 
 

كام أود اإلشارة إىل أن بعض السفارات لدهيا موقع إلكرتوين خاص هبا ، حيوي 
مفيدة عن تاريخ وأحكام وقوانني وأنظمة الدولة واألماكن معلومات متفرقة و

السياحية وأهم األخبار  ، زيارتك ملوقعهم إضافة ملعلوماتك خصوصا أنه موقع 
 .رسمي معترب وموثوق

 
 امللحقيات الثقافية

 للطالـب   األوىلتعترب امللحقية الثقافية يف بلد البعثة هي املرجعيـة          
،  والفـين  اإلداريتواصـل والتخاطـب     املبتعث وهي بوابته الرئيـسة لل     

  . يف متابعة املبتعث دراسياً ورعاية شؤونهوكذلك 
    

علـى موقـع    يف دول العـامل      للوصول إىل امللحقيات الثقافية السعودية    
   : زيارة الرابط التايلمن خالل وزارة التعليم العايل

www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/SubOrdinates  
 

السفارات 

والملحقيات 

  السعودية

  في
 الخارج

http://www.mofa.gov.sa
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/SubOrdinates
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عىل جمموعة من النقاط خلاصةسليمرار الدراسة يف اخلارج حتتاج إىل قفكرة   ، كـام حتتـاج إىل معرفـة مـن حولـك واملحيطـة  بك مبني 
 . عىل اختاذ قرارك اهللا بإذنرتتب عىل ذلك ، أضع بني يديك أخي الكريم جمموعة من النقاط واألسئلة التي سوف تعينكيمبدئية ملا س
  :نقاط متفرقة : أوال  ?

  : ا واملاجستري وغريمهسالبكالوريوكدراسة ) املدد الطويلة( يف الدراسة األكاديمية * 
 . اجلس مع نفسك جلسة صــادقة وصــريـحـة ، واكـتب االيـجـابـيـات والسلبـيات بصـدق ووضـوح -١
 .الـخـــارج فــي الدراسة التعلم ومـنـها  وقابليةعمليةطريقة و خيتلف الناس يف -٢
 بل جيب أن يكـون اختـاذك للقـرار برويـة ويف أوقـات خمتلفـة مـن الزمـان ويف حـاالت والنشاط،ن قرارك يف وقت احلامسة  ال يك-٣

 .رأيك  وقيم متنوعة،
طريقـة التعلـيم بـشكل عـام كوهنـا دراسـة   بل كن واقعيا و تذكر روتني واحلامسة، ال تفرط يف التمني والتخيل واملثالية وتأخذك -٤

غري الواقعية  .طبيعية،وال تتخيل طرق أو أشياء مثالية يف التعليم والناس والشارع حيث التوقعات 
 . وال تنس االستشارة بمن تثق بدينه وعلمه وخربتهينفعك، ال تنس االستخارة فربك أعلم بك وبام -٥
حيث تكون املعلومات املرسلة لك ) اإلصغاء االنتقائي ( يف علم الكالم واالستامع  وتسمى وتوقعاتك،ً ال تكن متمسكا برأيك -٦

 .مهمة لكنها لن تنفعك عندما تأخذ بعضها وتصم أذنيك عن البقية
 انتبه من آراء الناس القالة أو املستكثرة ، وجتربة شخص ما هي تعبري عن شخصه وطبعه وجتربته فقط ، وليـست بالـرضورة أهنـا -٧

 .ناسبك أو توافق مبادئك وقيمك ، فكلنا نلبس الثياب لكن املقاسات خمتلفةسوف ت
من عدم السفر ومن ثم عدم الـتعلم ومـن ثـم عـدم احلـصول عـىل شـهادة خلوف ا (ً سببا وحيدا يف سفرك ، )اخلوف( ربام يكون -٨

 .طك واخلوف  نابع من الضغوطات املستمرة من داخل نفسك ومن حمي) عالية ووظيفة واستقرار
 .سببا هيوي بك)الدعوة إىل اهللا(فربام يكون مدخلوعاطفية لتقنع نفسك،رجيةأخرى خا بأمورالدراسة يف اخلارج التشحن فكرة-٩
 عدد من الناس خيفقون يف مجع املعلومات اهلامـة ، قم باستخالص وانتقاء املعلومات املفيدة من جمموعة من املصادر والقنوات -١٠

 .الفرقت التي تصنع وال ينتبهون للمعلوما
 .  ادرس مدى  الرغبة القوية واجلدية الكافية بداخلك  للتعلم ونيل املطلوب -١١
 .ـدى حتصينك النفيس واإليامين من فتنة الشبــهــــــات والشــهــــوات  مـــــ– ١٢
الوظيفية واالجتامعيـة، ولكـن الواقـع  ال هترب إىل األمام ، فالبعض يظن أن الدراسة يف اخلارج ستحل كل مشاكله الدراسية و-١٣

 .أن الكثري من هؤالء خيفقون
  فكر جيدا فيمن سيذهب معك أو من سيسكن معك ؟-١٤

  

  الخارجقبل الدراسة في
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     عــبــتــي  
 

 :)باإلضافة ملا سبق يف األعىل  ( خصوصا يف جمال تعلم اللغة اإلنجليزية) املدد القصرية (يف الدراسات املعرفية * 
 .تخرس أو ستغامرس جيب أن تعرف أن تعلم اللغة لن حيصل خالل ثالث أشهر أو أقل فهل ستكسب أو -١
ً يف السفر لدراسة اللغة اإلنجليزية  جيب أن تكون ملام يف بلدك عن مبادئ اللغـة ومتلـك كـم كبـري مـن الكلـامت والعبـارات وال -٢

لفك الكثـري مـن وقتـك ومالـك وسـتقل اسـتفادتك بـشكل ملحـوظ حيث أن  البداية بأساس ضعيف سـتك، تكفي أبجديات اللغة 
 .تملكك الشعور باإلحباطيوسوستؤخر مسريتك 

توفيـق مـن اهللا مـن حيـث أشـياء كثـرية فـال أنـه  أعتقـد ) ويف البيئة املحيطةيف املدرسة ويف املنزل ( ليمي مميز  احلصول عىل جو تع-٣
 . لكن احرص وافعل األسباب أو ملا يقوله لك أصدقائك وأقاربكةتتعب نفسك كثريا  وال متنيها بأشياء غري واقعي

 .ليتحدثوا معك اإلنجليزية مثال الناس يف الدول األجنبية ليسوا مفرغني لك -٤
 . تذكر أن تعلم اللغة االنجليزية سيكون لغة عامة وسيختلف عن الدراسة واملصطلحات األكاديمية-٥
صولك عىل املستوى املتوسط أو قريب منه عند اختبارك لتحديد املستوى يف أحد مراكز تعلم جيب ح:  معيار مهم يف اختاذ القرار-٦

 مـستوى ١٢فمـثال لـو كانـت عـدد املـستويات يف ذلـك املركـز ( اإلنجليزية يف بلدك لالستفادة من السفر لدراسة اللغـة اإلنجليزيـة 
 . دليل ضعفك يف اللغة وعدم أهليتكاألول أو الثاينوى وحصولك عىل مست) فيجب أن يكون مستواك املستحق للدراسة  السادس

 
 
 

 : سؤالني ) دراسة اللغة اإلنجليزية ( ً   كنت دائام أسأل راغبي الدراسة يف اخلارج وخاصة ?
  هل أنت راغب ومتحمس وعازم لتعلم ودراسة اللغة ؟-١
 لتحقق السؤال األول ؟فيام سبق من الزمن  ماذا فعلت -٢

 

 يف بعض األحيان التعلم واملعرفة كتعلم اللغة اإلنجليزية مثال جيعل اإلنساناحلديث والرغبة والشعور بالنقص من ناحية إذ أن جمرد 
 يبـني مـدى صـدقك ورغبتـك الواضـحة يف الثاين يف غري شعوره احلقيقي وإدراكه الواعي ، فاجلواب املنطقي والواقعي عىل السؤال 

 .التعلم والعكس بالعكس
 

 :خصائيون بأن هناك أربعة رشوط للتعلم بشكل مفيد  ذكر األ-
 )الرغبة(   . الرغبة يف الـــتــعـلم-١
 )القدرة (   . القـــدرة عــــــــلـــيه-٢
 )الفرصة(    . إتــاحــة الفــرصــــة-٣
 )التوجيه(  . توفري النصح واإلرشاد-٤
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   : أسئلة :ثانيا   ?
  ؟ ووقت هل سفري للخارج سيكون مفيد يل بالفعل مقارنة بام سأنفـــقه من مـــــال-١
  )١١جدول للمساعدة ص (    لو بـقيـت ؟) أفقد( سوف أخرس وهللو سافـــرت ؟ )  أربح( سوف أستفيدهل -٢
 ـــــــــري ؟ال يامنـــعــون مـــن ســفـموافقني و أو  ؟ يف حاجة يلوالديت هل والدي و-٣
  هل عائلتي بحاجة يل باملال أو التوجيه أو الرعاية واالهتامم ؟-٤
 يف بالد الغربة ؟) الشبهات والشهوات (  هل أنا قادر وأستطيع عىل حصانة نفيس من أمراض -٥
 ؟ هل أنا قادر عىل حتمل املسؤولية والعيش يف الغربة  وإدارة ذايت وعدم التأثر السلبي من اآلخرين -٦

 

 
 
 
 
 
 ســـلــبـــــــي ؟صعب ومفيد أو ممكن و هل تــــــــأجيل ســــفـــــري للسنوات القـــــــــــــادمة -٧
  هل قراري يف السفر مبني عىل تشجيع والدي أو أصدقائي دون حتمس مني ؟-٨
 س ورغبة وقــتية ؟األفضل أو جمرد نشوة ومحااالختيارات  عىل دراسة البدائل ومبني هل كان قراري  -٩
  هل قدرايت ومهارايت ستمنحني القوة الكافية للبقاء واالستفادة يف بــــــــالد الغــربة ؟-١٠
  بعد عوديت من السفر ما الذي سيتحسن يف حيايت ؟ وهل يستحق السفر هذه التضحية ؟-١١
  هل أعرف التحديات التي ستواجهني يف هذه املدة ؟-١٢

 
  ||   )ويف أوقات وأمزجة خمتلفة ( ق ورصاحة وعقالنية  جاوب عليها بصد||  

  
 السابقة ستعطيك تصور عـام وواضـح ، وجتعـل اختـاذك للقـرار مبنـي عـىل معرفـة حاتسئلة مع ما سبق من النقاط يف الصفاألهذه 

 .جيدة وفعالة بنفسك وحميطك وظروفك
 

  
  
  

 
 



   

      الدراسة
      باخلـــارج

  
  
  

 
 
 
 

 .لديك وأهلكالدعاء من وااطلب  اسأل العون من اهللا  ثم -١
 . اعترب الرحلة مرشوع جتاري فحاول أن تستفيد منه  قدر املستطاع -٢
 ))     ١١ص   جدول  (( . ضع لك أهداف متنوعة مكتوبة تكون أمامك يف الرحلة-٣
 . ال تنس أغراضك واحتياجاتك الشخصية وأدواتك الدراسية فنسياهنا ربام يفسد عليك الرحلة-٤
ًنيا مبدئيا أليام رحلتك وتوارخيها وماذا سيكون برناجمك فيها  ضع لك خطة وجدوال زم-٥   )١١انظر اجلدول ص . ( ً
   . إهناء مجيع االلتزامات النظامية واملالية يف بلدك من تسديد الفواتري وتسديد الديون وغريها-٦
  ).باهلجري(  واملناسبات يف بلدك للمدة التي سوف تسافر فيها وذلك ملعرفة األحداث) ميالدي/هجري(  اقتناء تقويم صغري -٧
 ).إذا كانت مدة سفرك طويلة وتنوي رشاء أو قيادة سيارة (  احلصول عىل رخصة قيادة دولية من بلدك -٨
ــم يف حال الضـــرورة -٩ ــه ــاص لالتصال ب  )  سيساعدك ١١انظر اجلدول ص  ( .)يف بلد السفر / يف بلدك األصيل (  ضع قائمة بأسمــــاء أشخ
 . اقرأ واطلع باهتامم عىل دليل املعهد أو اجلامعة وعىل أنظمتها وقوانيـــــنها وملحقاهتا وأنشطتها وموادهــا-١٠
 . اقرأ واطلع عىل قوانني وأنظمة الدولة التي سوف تدرس فيها واطلع عىل ثقافة البلد من عادات وتقاليد -١١
تساؤالتك   وسيقدمون لك الكثري من اإلجابات عىل مفستستفيد من مشاركاهت.. اخلاص باملبتعثني شارك وتعرف عىل املشاركني يف منتدى اإلنرتنت  -١٢

 . )٢٠روابط  املنتديات وامللتقيات راجع ص (  واستفساراتك
 : بعض األغراض التي حتتاجها أثناء دراستك -١٣

ـــة -أ ــدراسـ ـــ ــة حـــــول الـ ــوعـ ــب من  ). حتتاج إليها الستخراج بطاقة اجلامعة أو  بطاقة التأمني أو غريه (  صور شخصية -ب           ) .زية كتب تعليم إنجلي: مثال(  كت
ــي  -          هـ. صغرية للدراسة حقيبة -د                .و اجلامعة  عنوان وهواتف العائلة و املعهد -ج ــوس إلكتـــرونــ  ).للرتمجة ( قامـ
  

اسة يف اخلارج قرار اسرتاتيجي ، إذ أنه يزداد التكليف لالستفادة القصوى من كل ما يمكنك اإلطالع عليـه ومعرفتـه يف إن قرارك بالسفر للدر
مـن معطيـات ومنتوجـات ومـدخرات تلـك   وأكثـريساعدك عىل االستفادة أكثر)  إن شئتوبدقة( أمهية حتديد األهدافالبالد ، إن تلك 
 :رض أمهية حتديد األهدافكريم نستع، دعني وإياك أخي الالبالد

 .جتاوز العقباتيساعدك عىل  -٢  . من أهم املهارات لتحقيق النجاح واإلنجاز-١
 .بشكل فعال) بداخلك وباآلخرين (  استثامر الطاقات -٤    . اإلحساس بأمهية الوقت واحلياة-٣
 . حتديد املسؤوليات واألولويات-٦    . الشعور بالرضا لوجود أهداف عظيمة-٥

 

 :صفات األهداف احلقيقة موا* 
 .  قابلة للقياس-٤  ).  تبعث عىل التحدي( طموحة -٣       . قابلة للتطبيق-٢    .   واضحة وحمددة -١
 . متوازنة ومرنة-٨      . حمددة الزمن-٧    . شاملة ملجاالت احلياة-٦    . حمددة النوعية-٥

   . منسجمة مع األهداف األخرى-١٠  .  نافعة لك وللناس-٩ 
 

  

ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
 صالح الراشد.د) كيف ختطط حلياتك (  انظر كتاب  : لالستزادة)  ١(

إن التحضري املسبق هو أفضل طريق للنجاح يف أي برنامج تعليمي سواءً 
 بدقـة وأن تبـدأ      )١(أن حتـدد أهـدافك    عليـك   . كانت املـدة قـصرية أو طويلـة       

. بالبحث عن الربامج اليت تليب هذه األهداف بشكل أمثل مبـدة مناسـبة            
أحاول  هنا ولست السهل، باألمر ليس واالغتراب اململكة خارج إىل السفر
 قد اليت األمور بعض توضيح اهللا سأحاول بإذن ولكين عليك األمر ويل

  .لسفر ويف أثناء وجودك  قبل ا الغربة ختفيف على تساعدك
 

ــد  ــدما تعقــ                   عنــ
  بالـســفــر  النية
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  رب تساعدك يف التخطيط واالستفادة بشكل أكمتنوعةوجداول مناذج 
 

  إليه أهدافك وما ترغب وتطمح يف احلصول والوصولنموذج يساعدك يف كتابة
 اهلدف م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

 

 حاول أن تكون أهدافك متوازنة بني اخليارات التي أمامك
 جماالت األهداف يف حياة املسلم

 االقتصادية الصحية تطوير القدرات الذاتية العالقات الشخصية االجتامعي العلمي األخالقي اإليامين
        
 

 : ً فيام تريد تقييده وكتابته ، فمثال  جتهيز جداول وأوراق حول الرحلة** 
  جدول تقوم بتعبئته عن ما قمت به خالل اليوم-أ

 ملحوظات التفصيل اليوم والتاريخ م
   ٢٠٠٨-١-١السبت  ١
   ٢٠٠٨-١-٢األحد   ٢

 

  جدول ملعرفة مرصوفاتك ومدخراتك خالل فرتة الرحلة-ب
 إضافات املصاريف املتوقعة األسبوع م
   األول ١
   الثاين ٢

 .تسجيل مصاريفك  للمبالغ املرتفعة يساعدك عىل معرفة األشياء التي تستهلك ميزانيتك بشكل كبري* 
 

 جدول الربنامج السياحي املقرتح أو املتوقع خالل الرحلة-ج
 مجيع أماكن الزيارة املقرتحة الزيارة األسبوع م
  األول ١
  الثاين ٢

١- 
٢- 
٣- 

 

 )من خالل إقامتك األولية سيتحدد لك األمر( العطل األسبوعية وما ستقوم به فيها  جدول حيوي أيام -د
 اليوم الثاين اليوم األول األسبوع م
   األول ١
   الثاين ٢

 

 . وتساعدك يف التطور والتقدمي تريدها والتي تلبي احتياجكواجلداول التوالنامذج واملجال مفتوح لك يف ابتكار الربامج 

 لداوـــــاذج وجـــــمن
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 .واألدعيةسنن الداب واآل ال تنس -١
 .قليل دائم خري من كثري منقطع: وتذكر ) ًحدد وقتا مناسبا لتوقيتك وتوقيتهم (  اتصل بوالديك وأهلك  كل فرتة -٢
 . تقوى اهللا ومراقبته يف الرس والعلن ودعائه وطلب املعونة منه-٣
 .  نوايا حسنة متعددةبل اجعلهامن هذا السفر واحدة اخلري ة ني ال جتعل  -٤
 ). احلفالت أو التعلم باملوسيقى أو االختالط الكامل مع الفتياتقبول( وخصوصا الرشعية  عدم التنازل عن املبادئ -٥
  . ومداخله وخمارجهتأكد من إطالعك عىل خريطة املدينة وحيازة واحدة لك ، لتعرف املحيط الذي تعيش فيه -٦
  .ًإن كنت جادا يف دراستك فستحتاج للرتفيه ف)  عن األماكن املشبوهة وابتعد( وأماكن الرتفيه يف املدينة  تعرف عىل األماكن السياحية -٧
 .، التي ال فائدة منها ورضها أكثر من نفعها  والتجمعات  عن الشللابتعد  -٨
  . يف أحد تلك النوادياالشرتاك مفيد جدا ألي طالب ... معني اهتامموكل نادي أو مجعية له نشاط أو طالبية كل اجلامعات فيها أندية ومجعيات  -٩
 . مع كل األدب واالحرتامكن جريء يف التعلم-١٠
حيفظك واسأله التوفيق دائام-١١  .ًاحفظ اهللا 
 .فظ القرآن حل ًابرناجمضع لك -١٢
 .)يف احلالل واحلرام / يف الصالة /يف تعاملك( كن واضحا من البداية وصاحب مبدأ -١٤
 .)،مثل موقع اإلسالم سؤال وجوابفال تتهاون هبا بل اسأل من تثق به أو ابحث يف املواقع املعروفة( ستشكاالت الرشعية ستكثر اإل-١٥
 .افتح عينيك وعقلك كثريا لتستفيد مما حولك -١٦
 .انتبه واحذر من تعاملك مع الناس حتى من كان شكله يوحي بربائته أو إسالميته-١٧
حتب عرب ا-١٨  .)سكايب/ املاسنجر  (  ملن يستخدمتواصل جافيعترب هلاتف ألن ما سواه برأيي تواصل مع من 
  .)ًسينفتح ذهنك وسيعطيك السفر بعدا آخر يف التفكري ، سيتغري قرارك وحكمك عىل األشياء -١٩

 
يك من الشوق للوطن واألهل ربام يمر علبل ،  هناك كله متعة دراستكوقت سفرك لبالد متحرضة وأن تعتقد أن   ال ونظت ال :توضيح     2

 .أوقاتكهلذا عليك أن تستعني باهللا يف مجيع أحوالك ويف كل  .. يوما ما تبكيولربام اليشء الكثري 
 
 :)١()إبراهيم القعيد يف دراسته .أذكرها باختصار كام أوردها د( سوف متر بمراحل متعددة خالل بداية حياتك يف بالد الغربة   2

  . بكل ما هو جديد وغريب عليك يف تلك الديار :واالستكشاف بهاراالن مرحلة :   أوال 
حياتك السابقةهو موجود يف حياتك اجلديدة  باملالحظة أن ما تبدأ: مرحلة التشكك: ًثانيا     .أشهر ٥ إىل ٣ هذه املرحلتني قد تأخذ فرتة من ،  موجودة يف 
  .أشهر شهرين أو ثالثة ، وتستغرق منتشتاق للوالدين واإلخوان واألقارب ..  هنا باالهنيارتبدأ العواطف  : للوطن االشتياق مرحلة : ًثالثا 

 . بصفة مرحية باالستقرار بالشعور ستبدأ  الثامنالسابع أو بعد الشهر    :االستقرار مرحلة : ًرابعا 
 

 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
  للدكتور إبراهيم القعيدإىل اخلارج وقضايا االنتامء واالغرتاب احلضارياالبتعاث )  ١(

 عند االستقرار
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  :نصائح وتلميحات عامة *  
 ) .قبل البداية الفعلية أو يف أول يوم للدراسة (  ومتى سيتم اختبار حتديد املستوى الطلبات، التواريخ النهائية لقبول -١
  .ـبـول أو  الـأهـل والـقء  شـــروط الـت هل يمكنك استيفا-٢
ــالـم  و اعتامد الربنامج أو املؤسسة والتميز العلمي وكفاءة األساتذة واملدرسني-٣  .  مكانة اجلامعة من بني أفضل جامعات العـ
ــاء -٤ ـــغـ ــع وشــــروط وأنظـمـــة االســرتداد أو اإلل ــريقة الدف  . الكلفة وطــ
 . عن مكان لسكنهمو يؤمن السكن أو ما إذا كان يقدم أي مساعدة للطالب الذين يبحثون ما إذا كان الربنامج يشمل أ-٥
ــاطـــات االجتمـــاعـــيــة  -٦ ــشـ نـ ــ ــ ــــــوفــــر ال ــالت (  ت ــارات /  رحـ  ) .زيـــ
 .مــنـــــه ومدى اســتـــفادتــهـــم املشاركني، ونوعية الربنامج، طول مدة -٧
 .القائمني عىل إدارة الربنامج يف التعامل مع املشاركني األجــــانب مدة خربة -٨
 .وقربه من مركز املدينة) حافالت-قطارات(  ذلك املناخ وتوفر وسائل النقل العامة وقرهبا ويشمل) داخل املدينة أو يف األرياف ( املوقع -٩
 .نامج  معرفة أي التزامات أخرى سوف تفرض عليك عند التحاقك هبذا الرب-١٠
 .مناسب ة باملائ١٥ إىل ١٠جدا وبحيث ال يكون كثريون ) وخصوصا السعوديون (  مقدار وعدد تواجد العرب -١١
 ).دوام كامل أو جزئي  ( وطريقته) متى يبدأ و متى ينتهي  ( الدراسة اليومي وقت -١٢
 ).دراسة لغة صــحــــــيـة / ل دراسة لغة األعام/ دراسة متخصصة / دراسة لغة عامة ( د نوع الدراسة ي حتد-١٣

 )  .قارن بني الربامج التي هتمك واملناسبة مليولك وقدراتك( وجود الربنامج والتخصص املناسب لك -١٤
ــا -١٥ ــه ــعــــــة وحـجــمــ ــامـــــ ــة اجلـ ــــ ــ ــاح  . مس
 . معرفة إمــكانـــيـة الـقـبـــــول وأعداد الطالب املقبولني-١٦

 

  :ق مساعدة خالل بحثك طر*  
ــــد -١ ــ  .زيارة مواقع اإلنرتنت  املعتمدة يف تلك الدول والبحث عن مواقع اجلامعات واملعــاهـ
 .االتصال واإلطالع عىل قوائم اجلامعات واملعاهد املعتمدة من خالل امللحقيات والسفارات-٢
 . واألخــوة املقـيمــني فــي تــلك الدولــنيأصــحـــاب اخلــربة الســـابـقـاالســـتـــفــادة من -٣
 .وفــروعــهـــم املــوجــــــودة فـــــــي بــلــــــــــــدكواجلامعات  زيـــارة مكـــاتــب الــدول -٤
 عن طريق الربيد اإللكرتوين واملعاهد مراسلة اجلامعات االستفسار من خالل  -٥

 

 

 ن التعليميكيف ختتار                     املكا
  ؟كيف ختتار                     املكان التعليمي

أقف وإياك أخي الكريم عىل بعض النصائح والتلميحـات املهمـة عنـد اختيـارك املكـان 
  .التعليمي للدراسة طويلة أو قصرية املدى ، والتي تعينك عىل حتصيل أكرب فائـدة ممكنـة
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 ، إذ أنك  ستقيض النصف  السكنية أن اختيار املكان التعليمي مهم جدا فال يقل أمهية اختيار املكان والبيئةكام                        
 عند اختيار  املفيدة وامللهمةاآلخر من وقتك فيه ، وسيكون مكان للمذاكرة والدراسة والنوم ، بعض النصائح والتلميحات

 .واخليارات املتاحة)  مع عائلة /  شقة -غرفة/داخل اجلامعة ( مكان السكن باختالف أنواعها  
 
  : السكن داخل احلرم اجلامعي-١

 .ًحيث تتوفر لدى معظم اجلامعات يف العامل مباين خمصصة لسكن الطالب سواء كانت غرفة مفردة أو مشرتكة مع شخص آخر 
  :  بالتايل ويتميز اختيارك هلذا النوع من السكن 
           . اجة للمواصالت والتكاليف الزائدة القرب من اجلامعة وعدم احل-أ

 .)ربام الينطبق هذا عىل بعض الدول كأمريكا ( انخفاض تكلفة اإلجيار مقارنة بغريه  -ب
      .  االستفادة من مرافق اجلامعة املختلفة يف مجيع األوقات وقرهبا منك-ج
 .اجلامعات يف بعضباملجان  تناول األكل من مطعم اجلامعة املخفض وربام -د

 :منها ف وأما السلبيات 
 .إزعاج من بعض الطالب-ج           .دورات املياه املشرتكة-ب         . زميل غرفة غريب عنك يف أطباعه وسلوكهتشاركك مع - أ
 .وجود موقف للسيارة صعوبة -و                               .حرية أقل-هـ           . أو غري مرحية قد تكون الغرفة عادية ومتواضعة-د
 
  : السكن يف غرفة أو شقة خاصة -٢

 :غرفة خاصة /  عند اختيار السكن يف شقة 
 .  أن تكون قريبة من مقر دراستك وأن تتوفر املواصالت العامة ) أ

 .سؤال أكثر من مكتب و البحث اجليد عرب مواقع اإلنرتنت واإلطالع عىل نفس الشقق أو الغرف ملالحظة الفرق ) ب
 .ًاالطالع عىل العقد واالهتامم بالبنود اهتامما جيد ) د.                هــــــــل الشــقـــق مفروشــــة أو غري مــفــروشــــــــة ) ج
 ) .احرص عىل منطقة العوائل(التأكد من عدم إزعاج اجلريان باحلفالت )         و        .التأكد من أمان احلي) هـ

 
     أمر جيد حيث تعينان بعضكام يف أمور العبادة ويف دراستكم وتشرتكان ) تعرف أخالقه وسلوكه واهتامماته ( كن مع صديق تعرفه  قد يكون الس:إشارة *

 .يف املسؤولية والتنزة                   
  ) ًكالفنادق مثال( زلوا  يف سكن مؤقت ينصح  عند وصوهلم ألول مرة بأن ين)  أشهر ٨أكثر من (  لألشخاص الذين ستكون مدة إقامتهم طويلة :فكرة *

 .والبحث عن سكن مناسب من خالل صديق أو نادي الطالب أو امللحقية أو مكتب الطالب األجانب يف جامعتك               
 

  ؟                       املكان السكين  كيف ختتار
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  :  السكن مع عائلة -٣

 إال أن مـا يغيـب عـن النظـر هـو أن فكـرة ، قويـة الكتـساب اللغـةرغبة واعتقادا بأهنا وسـيلةلسكن مع عائلة من أهل البلد حيرص كثري من الطالب عىل ا
جيهـل أيـضا ، و وأهنم غري مفرغني لك الرتباطهم بأعامهلم وغريه كام أهنم أيضا ليـسوا متخصـصني يف تعليمـك  بحتاستقبال العوائل للطالب هو مادي

كام )  ٢٣٤دليل املبتعث الفقهي ص–م مجيل ورائع مع تفصيل   ورد يف كتاب  إىل كالأمتنى الرجوع (  يف السكن مع تلك العوائل ، احلكم الرشعيالكثري 
 :  ابن باز رمحه اهللا  يقول السائل فيه  الشيخسامحة املفتيلورد سؤال 

 

 ما حكم السكن مع العوائل ملن سافر إىل اخلارج للدراسة ألجل االستفادة من اللغة أكثر ؟
ملا يف ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخالق الكفرة ونسائهم ، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب ال جيوز السكن مع العوائل ، احلمد هللا 

الفتنة ، وهذا كله عىل القول بجواز سفر الطالب إىل بالد الكفرة للتعلم ، والصواب أنه ال جيوز السفر إىل بالد الكفار للتعلم إال عند الرضورة القصوى ، 
ال يقبل اهللا من مـرشك عمـال بعـدما أسـلم أو : ( ذا علم وبصرية وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة ، وقد قال النبي صىل اهللا عليه وسلم برشط أن يكون 
لم يقيم بني أنا بريء من كل مس: ( حتى يفارق املرشكني إىل املسلمني ، وقال صىل اهللا عليه وسلم : ومعناه . أخرجه النسائي بإسناد جيد ) يزايل املرشكني 

فالواجب عىل املسلمني احلذر مـن الـسفر إىل بـالد أهـل . رواه أبو داود والرتمذي والنسائي بإسناد صحيح ، واألحاديث يف هذا املعنى كثرية ) املرشكني 
ألنـه . أمر مستثنى ، وهذا فيه خري عظـيم الرشك إال عند الرضورة القصوى ، إال إذا كان املسافر ذا علم وبصرية ويريد الدعوة إىل اهللا والتوجيه إليه فهذا 

 . يدعو املرشكني إىل توحيد اهللا ويعلمهم رشيعة اهللا ، فهو حمسن وبعيد عن اخلطر ملا عنده من العلم والبصرية واهللا املستعان 
  .٣٨١/ ، ص٤/كتاب جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يرمحه اهللا ، م

  www.islamqa.comموقع اإلسالم سؤال وجواب  : املصدر 
 
 

 :البداية للمسئول    من  وتوضيح ذلكما ييل مراعاةاالهتامم ويجب وإذا كنت والبد  ساكن مع تلك العوائل ف* 
  .أو مشيا) قطار/باص(ر املواصالت املناسبةقرب السكن  من مقر املعهد أو اجلامعة  ، ومدى توف)  أ

 .عند حدوث طارئ) العائلة ( تغيري إمكانية ) ب

 ) .عدم وضع حلم أو زيت اخلنزير أو الكحول يف األكل / عدم وجود فتيات كبار / عدم وجود حيوانات : ( حتديد الرشوط العامة ، مثل ) ج

 ).طاولة مذاكرة  / رسير مناسب / انرتنت / جيد فرش ( غرفة خاصة وشخصية  ومهيأة قدر اإلمكان  ) د

 . معك يف نـــفــس املنزل ) سعودي أو عريب ( عدم تواجد طالب ) هـ

 / ... ) .سوبر ماركت / مطاعم ( القرب من اخلدمات العامة ) و
 .السكن مع عائلة مكونة من رجل وامرأة متقاعدين) ز
 
 

  عـــبـــتـــي
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كيــــــف 
تبـــــــذل 
ــدك  جهــ
ــي  فــــــ

  ؟تعلمالـــ
 

تبدأ الدراسة يف اخلارج يف العادة من حني وصول الطالب إليها ، فـالقراءة واإلطـالع حـول طريقـة 
مة جدا لبداية قوية ، كـام يتقـرر يف البدايـة تعلـم اللغـة التـي سـتكون هـي اللغـة وسياسة التعلم مه

الدائمة للتعلم والتي غالبا ما تكون اللغة اإلنجليزية ، وعليه فإن زيادة دائرة معرفتـك ألي برنـامج 
سوف تلتحق به مهم جدا ، فحصولك عىل بعض الدورات وقراءة بعض القـصص والكتيبـات يف 

 .العك عىل الكلامت والعبارات واملحادثات قبل السفر سيكون له أكرب األثرتلك اللغة واط
 
 

مث إن إجادة اللغة بشكل عام كإجادة اللغة اإلجنليزية مثالً تعتمد  بالدرجة األوىل 
 أكثر مما تعتمد على معهد اللغة ، وعلى الطالب الذي جهود الطالب نفسهعلى 

لغة يف أقصر مدة ممكنة وبأقل قدر من يرغب يف الوصول إىل مستوى متقدم يف ال
  : املعاناة أن يستفيد من النقاط التالية 

 

 . االنتظام واحلضور للدراسة باملعهد وأداء كل الواجبات املطلــوبة يف وقــــتـها -١
 . التحدث باللغة يف كل األوقات داخل الفصل وخارجه دون خجل أو تردد -٢

 .جالت والكتب املناسبة ومتابعة ما تصدره اجلامعة من مطبوعات املواظبة عىل قراءة الصحف وامل-٣

 االحتفاظ بمفكرة صغرية لتسجيل الكلـامت واملـصطلحات اجلديـدة اهلامـة التـي متـر بـك يف املامرسـة -٤
 .اليومية يف احلديث والقراءة 

اموس رشح كلامت  عدم الرتمجة احلرفية للجملة من لغة الدراسة إىل  العربية  واحلرص عىل استخدام ق-٥
 ).إنجليزي/ إنجليزي ( اللغة بنفس اللغة

 التفاعــــل مــع املجتمــــع الــذي تعيــــش فـــيــــه وحــــاول قـــــدر املــستطـــاع التخاطــــب مــع النــاس -٦
 .واالستـمـــــاع إليهم

ل اهلاتف يف  االستامع إىل الراديو ومشاهدة التلفاز وخاصة نرشات األخبار والربامج اإلخبارية واستعام-٧
 .احلصول عىل املعلومات 

 عدم تغيري معهد اللغة إال يف احلاالت الرضورية جدا حتى ال يضطر الطالب إىل تكرار وإعادة ما سبق -٨
 .دراســتـــه

 . احلرص عىل حفظ متوازن للكلامت التي تكون ضمن اجلمل وليست الكلامت املجردة-٩

تلخيص ومراجعة ما تم درا-١٠  .سته يف املدرسة يف هناية األسبوع احلرص عىل 

 . القراءة ،القراءة ، القراءة، وخصوصا األشياء املوجهة واملركزة واملثرية لك شخصيا-١١

 . حل التامرين بشكل كبري ولو من خارج الكــتــاب الــمــــقـرر-١٢

 . كتابة مواضيع معينة ويف أزمنة معينة ومناقشتها يف املدرسة يف األوقات احلرة-١٣

ـــروق -١٤ ـــات والف ـــة االختالف ـــم ومعرف ـــىل فه ـــرص ع ـــة (  احل ـــة اإلنجليزي ـــثال يف اللغ ـــديق : م ص
Colleague.(    وصديق العمل Classmateالفصل 
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، والـيت قـد تكـون منـها دينيـة شـرعية أو         يف بـالد الغربـة      تيصادف املرء الكثري من األسـئلة واالستـشكاال       
ــة ،    ــاة العام ــور احلي ــة يف أم ــوب   ن فلعلــك أخــي الكــرمي أ دنيوي ــني املكت   .جتــد ســؤالك أو استفــسارك مــن ب

  
 

 )مصافحة الطالب لزميلته ( -١-
دت يدها للسالم عليه ؟ الطالب لزميلته يف مصافحة ما حكم الدراسة وماذا يفعل لو م  
بـل هـذا مـن أعظـم أسـباب الفتنـة فـال جيـوز للطالـب وال للطالبـة هـذا ال جتوز الدراسة املختلطة مع الفتيات يف حمل واحـد أو يف مدرسـة أو يف كـريس واحـد ، : اجلواب

 ملـا ثبـت عـن النبـي صـىل اهللا املصافحة ال جتـوز للرجـال األجانـباالشرتاك ملا فيه من الفتن وليس للمسلم أن يصافح املرأة األجنبية عنه ولو مدت يدها إليه وخيربها أن 
واهللا ما مست يد رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يـد امـرأة ( :   ريض اهللا عنها أهنا قالت وثبت عن عائشة)  ال أصافح النساء إين: ( عليه وسلم أنه قال حني بيعته للنساء 

 ، وألن ٢١/زاب األحـ}ً لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليـوم اآلخـر وذكـر اهللا كثـريا {: وقد قال عز وجل ) قط ما كان يبايعهن إال بالكالم 
أما السالم الرشعي الذي لـيس فيـه فتنـة ومـن دون مـصافحة وال ريبـة وال خـضوع بـالقول  .مصافحة النساء من غري حمارمهن من وسائل الفتنة للطرفني فوجب تركهام 

ً مـرض وقلـن قـوال قلبـهال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن اتقيتن ف{ :  ال بأس به لقول اهللا عز وجل ومع احلجاب وعدم اخللوة ف
ِّ ، وألن النساء يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم كن يسلمن عليه ويستفتينه فيم يشكل عليهن وهكذا كانت النـساء يـستفتني أصـحاب رسـول ٣٢/ األحزاب}ًمعروفا 

 . للنساء وملحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها وغريهم من املحارم فليس يف ذلك بأس أما مصافحة املرأة   .اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيام يشكل عليهن 
 ٩٨٨ ص٣/الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة ج اللجنة الدائمة لإلفتاء يف: املصدر 

 
 
 
 

 )سؤال الضيف عن الطعام والرشاب( -٢-
 هل يسأل الضيف مضيفَه عن طعامه وشرابه ؟

ا ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : ريرة قال عن أيب ه :اجلواب  إذا دخل أحدكم عىل أخيه املسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه وال يسأله عنه ، فـإن سـقاه رشاـب
: قـال الـشيخ األلبـاين  ) . ٦٢٧  (" السلـسلة الـصحيحة "صـححه الـشيخ األلبـاين يف : واحلديث  ) . ٨٩٣٣( رواه أمحد  . "من رشابه فليرشب من رشابه وال يسأله عنه 

ه أن األخ املـسلم مالـه حـالل ويتقـي املحرمـات ، وإال جـاز َّ والظاهر أن هذا  َّاحلديث حممول عـىل مـن غلـب عـىل ظنـَّ  ، كـام هـو شـأن بعـض املـسلمني بـل وجـب الـسؤالََّ
ًاملستوطنني يف بالد الكفر ، فهؤالء وأمثاهلم ال بد من سؤاهلم عن حلمهم مثال أق   ) .٦٢٧: احلديث  ( " السلسلة الصحيحة " . تيل هو أم ذبيح ؟ َّ
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 )التواصل مع العرب واملسلمني  ( -٣-
وجود العرب واملسلمني والسعوديني  يف الدول األجنبية وحـساسية التواصـل معهـم ، بـني اإلفـراط والتفـريط وبـني          

 لتهويل والتهوين ، كيف نفعل ؟ا
 واحـد ، )سـعودي أو عـريب(يرغبـون يف مقابلـة أو رؤيـة إن هذه النقطة حمور حديث الكثريين من املسافرين للدراسة يف اخلارج حيث تسمع األغلب إذا مل يكـن الكـل ال 

،  احلالتني خطـأ، وكال   كل وقته معهم يأكل ويذهب ويتحدث وجيلس  يفبحً والبعض إذا ذهب هناك انقلب متاما فأص،عرفُوبعضهم يغري من شكله و أطباعه لكي ال ي
 وحتتـاج إىل مـن يأخـذ بيـدك ويـدلك عـىل حتتاج إىل من يواسـيك ويؤانـسك ومعرفة احلدود املناسبة والالئقة يشء مجيل ورائع ، إنك يف بالد الغربة التوسط أمر حممودإن 

عينة خالل األسبوع والشهر إحدى احللول املناسبة للتوازن بني هذا وذاك حيث تقـوم بواجباتـك املدرسـية و االعـتامد عـىل الطريق ، إن حتديد أوقات وأماكن ولقاءات م
 .النفس والتجربة لوحدك ثم تستعني وتشبع حاجتك العاطفية والنفسية مع إخوانك عندما تلتقي هبم يف تلك اللقاءات املحددة
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 )قلاملواصالت والتن ( -٤-

 ؟ هناك أفكار مفيدة يف هذا االما هي املواصالت املمكنة عند التنقل يف البلد األجنيب و كيفية استخدامها ؟ وهل
ًإن املطلع عـىل طـرق املواصـالت وأنواعهـا جيـد أنواعـا متعـددة يمكـن للـشخص أن يـستقلها للوصـول إىل املكـان الـذي يريـد ، حيـث هنـاك سـيارة األجـرة واحلـافالت 

ارات األنفاق وأيضا امتالك سيارة خاصة بك ، وسرتى انعدام الطبقية يف تلك البالد كام تعودنا نحن ، فالدكتور عىل سبيل املثال يستقل نفـس احلافلـة التـي تركبهـا وقط
ملواصـالت فمـن مواعيـد االنطـالق والوصـول إىل جيب أن ننبه أن لكل دولة نظامها اخلاص وأسعارها املختلفة يف ا .أنت وال فرق ،  وهكذا يف بقية املواصالت األخرى 

ه يمكنـك رشاء التـذاكر للحـافالت مـن سـائق  احلافلـة نفـسه   .األسعار والطريقة واخلصومات والتذاكر املخفضة ثم أماكن البيع واحلجز  عنـد (ويف اجلملة والعموم فإـن
ن خالل الـرشاء اآليل  عـرب املكـائن ، كـام أن هنـاك تـذاكر للتنقـل إىل حمطـة وصـول واحـدة أو أو يف املحطات العامة أو يف البقاالت والسوبر ماركت  أو حتى م) الركوب

 ).املرتو(كر وباملثل تذاكر قطارات األنفاقدون الرتدد يوميا لرشاء التذارية يف التنقل من وإىل وبتذكرة لليوم الكامل أو تذكرة لألسبوع  أو للشهر بحيث متنحك كامل احل
وجيب االنتباه إىل أن لكـل حافلـة وقـت انطـالق . ت فقد جرت العادة أن يكون الركوب من الباب األمامي للحافلة والنزول من خالل الباب اخللفي وبالنسبة للحافال

 .ًحمدد مسجل يف جداول يمكنك اإلطالع عليها مسبقا 
 
 

 )طريقة التواصل مع األهل  ( -٥-
  مع األهل واألصدقاء يف بلدنا أم أن التكلفة موحدة ؟هل يوجد  طرق خمفضة ومناسبة لالتصال والتواصل

 حيث يمكنك إجراء االتصاالت من اهلاتف أو اجلوال اخلاص بك ولكن هذه الطريقة مكلفة جدا يمكن من خالل أكثر من طريقةاالتصال باألهل واألصدقاء يف بلدك 
( وتتـوفر بطاقـات االتـصال املـدفوع  جمانـا ) Viberأو فـايرب  messenger أو املاسـنجر Skypeسـكايب(  برنـامج من خـالل االنرتنـت عـرباملجاين ويمكنك االتصال 

Phone cards (  وهي الطريقة التي أنصح هبا وبشدة حيث تالحظ قلة التكلفة وإمكانية التحدث لفرتة طويلة بمبلغ منخفض ) انتبه إىل أن االتـصال إىل هـاتف ثابـت
أنـصحك ختامـا بـأن تـسأل عـن أفـضل البطاقـات لبلـدك ثـم .. وستجد مجيع املعلومات مسجلة عىل البطاقة )  هاتف جوال يف بلدك ًيف بلدك خيتلف متاما لو اتصلت إىل
  www.callingcards.com  ويمكنـك اسـتخدام املوقـع التـايل  أفضل وأرخـص وأسـهلفهو رشائها من اإلنرتنت كام يمكنك  .جترب عدد منها لتتأكد من فعاليتها 

كذلك أنصحك باستخدام مواقع رسائل اجلوال من خالل اإلنرتنت للتواصـل مـع أهلـك وزمالئـك وأصـدقائك ، حيـث تـوفر لـك اخلدمـة إمكانيـة اإلرسـال مـن مقـر 
 وض رائعة من رشكات االتصاالت للـسعودية أسـأل عنهـا وجرهبـا كام الحظت يف الفرتة األخرية وجود عر.بتكلفة منخفضة جدا إقامتك ألي هاتف جوال يف بلدتك 

 .والدول املدعومة يف خدمة التجوال الدويل املجاين
 
 

 )  وكيف حتسبهااألمور املادية  ( -٦-
 هل أستطيع حتديد مصرويف اليومي  أو توقع ما ميكن أن يكفيين  ؟

ات مدفوعـة مـسبقا كتكلفـة الـسكن واملدرسـة أو اجلامعـة وفرصمـًات واالحتياجات وثقافة الفـرد أوال ، فهنـاك خيتلف احلال من شخص آلخر باختالف البيئة واملتطلب
تكلفة وجبـة الغـداء اليوميـة يف األيـام املدرسـية كـذلك فعند وجودك يف بلد الدراسة  عامةوهناك مرصوفات  ًمثال جيب أن تضع يف احلسبان تكلفة املواصالت الدورية و 

 اختالف بلد الدراسـة لـه تـأثري كبـري اص بنهاية األسبوع  واملرصوف اخلاص برشاء بعض املستلزمات اخلاصة بك،ومرصوف اجليب ، أنبه يف األخري إىل أناملرصوف اخل
د يف الغالـب أن التكلفـة تستطيع تقدير املبلغ األسبوعي الذي حتتاجه من خالل أول أسـبوع لـك حيـث جتـفإنك  التي سوف تكون ، وللعلم عىل مستوى املعيشة والنفقة

 ). ريال ٥٠٠ إىل ٣٠٠من ( األسبوعية تكون 
 
 

 عـــبــتـــي
 عـــبــتـــي

 عـــبــتـــي

http://www.callingcards.com
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أو لفتــرات طويلــة ) ورات األخــرىكدراســة اللغــة اإلجنليزيــة أو  الــد(ســواءً كانــت الدراســة لفتــرات قــصرية 
  .تستحق هذا السؤال الكبريخارج وطنك فهي )  ا أو املاجستري أو غريهسكدراسة البكالوريو(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إن السفر للدراسة يف اخلارج ليست فائدته حمصورة عىل الناتج -
ا العلمي وحسب ، بل هي فرصة كبرية وكبرية جدا لالستفادة مم

اكتساب بعض العادات والقيم لدى القوم من األشياء اإلجيابية و
ــابرة يف اإلنجــاز  ــل واملث ــاين يف العم ــدة كاالنــضباط والتف احلمي
والدقة يف املواعيد وتقدير العمل التعاوين وتقديم الصالح العـام 
عىل الصالح اخلاص باإلضـافة إىل تطـور نمـط احليـاة والعـادات 

 .االستهالكية 
 

ك داخل بيئة وجمتمع جديد وخمتلف عنك يعرفك عىل  إن عيش-
فلسفة ووجهات نظر خمتلفة تزيد من قدرتك عىل التسامح وعىل 
التعايش مع اآلخرين وتعطيك نظـرة أوسـع يف معاجلـة القـضايا 

 .واملشكالت والعقبات التي تواجهك يف حياتك عموما
 

ن يعود إما أ: هناك احتامالن لكل طالب يعود من اخلارج:  ًختاما 
ويمكـن أن امتـدادا لـيشء قـديم،  بـيشء جديـد، وإمـا أن يكـون

  .كثــرية  االحــتامل الثــاين هــو األكثــر انتـشارا ألســبابيكـون 
الدراسة يف اخلارج فرصة تتيح للطالب أو الطالبة التفكري هبدوء 

البيئـة األم وترسـباهتا، إهنـا بمثابـة اختبـار  وعقالنيـة بعيـدا عـن
طريـق التلقـني، ومـا   اكتـسبناها عـنحقيقي لكل فكـرة تقليديـة

  !أكثر األفكار التي تم اكتساهبا عن طريق التلقني
 

أهلك وجمتمعك ووطنـك و أمتـك       
  !فماذا ستقدم ؟.. يف انتظارك 

 

 !؟وماذا بعد الدراسة في الخارج 

يف مجيع أمور حياتـك  ) وماذا بعد ( إن سؤالك املتكرر لنفسك -
خيلق يف  داخلـك املـسؤولية املحـضة والـرؤى البعيـدة والتفكـري 
ًاملستقبيل املتفتح وكلام كان هذا األمر أكرب وأعىل وأكثر وقتا فهذا 

 .يعني أن اإلجابة بمثله كبرية وعالية 
 

 إن دراستك يف اخلارج جيب أال تعني لك فقـط احلـصول عـىل -
ام تـستطيع شهادة دراسـية ووظيفـة جيـدة ومرموقـة فقـط ، فلـرب

احلصول عىل مثلها وأنت يف مكان إقامتك وال أن يكون تعلمـك 
. للغة أجنبية هو أقىص طموحك وكل مدار اهتاممـك وتفكـريك 

بل اعلم أنك ختوض جتربة أشبه بالرحلة وأشبه بحياة ثانية فريدة 
 .يف أبعادها الثقافية واالجتامعية والفلسفية 

 

املعــارف والعلـوم بــشتى  إن دراسـتك يف اخلـارج تعنــي زيـادة -
جماالهتا املمكنة وزيادة يف الثقافة واإلطالع وفهم املعـامل وتطـوير 
املهارات والقدرات املختلفة  ، وهي فرصة كربى لالستفادة من 
خــربات وجتــارب الــدول األخــرى  وطــرق تفكــريهم ونظــرهتم 
للحياة واكتـساب مهـارات متنوعـة كالبحـث العلمـي وأسـلوبه 

 .وغريه
 

ياة يف الغربـة فـرتة ثريـة ومليئـة بالتجـارب واملغـامرات  إن احل-
والفوائد ، يتاح لك التعلم من األنظمة والقوانني ،  والتعلم مـن 
األنشطة والربامج  اجلامعية وطرق التدريس أفكارها وأهدافها ، 
ــك يف  ــة وزميل ــشها مــن أســتاذك يف اجلامع ــة ستعي ــة خمتلف وثقاف

اقتناصك هلكذا فرصة دليل الصف وجارك يف املنزل، اغتنامك و
عىل وعيك واهتاممك بأمهية املرحلة التي أنت فيهـا نحـو معرفـة 
وعلميــة وشخــصية متطــورة وراقيــة وذات قــدرة ومهــارة عاليــة 

 .ومتفتحة
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إلكترونية قام بتأسيسها طالب ومبتعـثني      يوجــد علــى اإلنترنــت نــوادي وملتقيــات 
ــث جتــد فيهــا أهــم اخلــربات   بعضهم ما زال هنـاك وبعـضهم رجـع          ــه ، حي إىل وطن
لكل )) جدا((وامللتقيات واألندية مهمة جدا والنصائح واألفكار ،  مثـل هـذه املواقـع        

  .عازم على الدراسة يف اخلارج
  
  

 مواقع وملتقيات عامة وشاملة جلميع الدول
  www.mbt3th.us ملتقى الطالب املبتعثني - موقع مبتعث ١
 www.mktml.com  ملتقى الطالب املبتعثني-موقع مكتمل ٢
 www.ksastudents.com اد الطلبة السعودينيإحتمنتدى  ٣
 www.b3tha.com اخلارج منتدى الطالب املبتعثني السعوديني يف ٤

 

   وكنداالواليات املتحدة األمريكية
 www.saudiforum.us امللتقى السعودي يف الواليات املتحدة وكندا ١
 www.saudihouse.org  بكندامجعية الطلبة السعوديني يف مقاطعة بريتش كولومبيا ٢
 www.calgarysaudiclub.org  يف كنداكاجلريمدينة  بنادي الطلبة السعوديني  ٣
 www.saudigainesville.com فلوريدابوالية ملتقى الطالب السعوديني يف جينزفيل  ٤

 

  )اململكة املتحدة وايرلندا ( بريطانيا 
 www.saudistudents.org ملتقى الطالب السعوديني يف بريطانيا ١
 www.saudibangor.com  ملتقى الطلبه السعوديني يف بانقور ٢
 www.saudiexeter.com إكسرتملتقى الطلبة السعوديني يف  ٣
 www.ssinie.com ملتقى الطالب السعوديني يف إيرلندا ٥
 www.glasgowsaudiclub.org نادي طالب السعوديني يف جالسكو ٦

 
 
 
 
 
 

 

 استراليا 
  www.saudiclubwa.com  النادي السعودي بوالية غرب اسرتاليا ١
 www.ssc.org.au نادي الطلبة السعوديني يف سيدين ٢
 www.saudiclubmelbourne.com النادي السعودي يف ملبورن ٣
 www.sscbrisbane.com نادي الطلبة السعوديني يف برزبن  ٤
 www.saudiclubgc.com  نادي الطالب السعوديني يف قولد كوست ٥
 www.saudigong.org النادي السعودي يف ولونجونج ٧

     
 

  باقي الدول
 www.sainmy.org  نادي الطلبة السعوديني يف كواالملبور ١
 www.saujap-abroad.com ملـتقـى الطالب السعوديني يف اليابان ٢
 www.ksachina.com ملتقى الطالب السعوديني يف الصني ٣
 www.saudistudent.net موقع الطلبة السعوديون يف األردن ٤
 www.ssaun.com/vb ملتقى الطلبة السعوديني باإلسكندرية ٥
 www.ss-nz.com السعوديون يف نيوزيلنداالطالب  ٦

 www     مواقع وملتقيات  إلكترونية للسعوديني يف اخلارج    www     
ط
واب
الر

ث 
دي
وحت
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ما هي نصيحتكم لآلباء الذين 
يرسلون أبناءهم للخارج يف 
الصيف حبجة دراسة اللغة 
  اإلجنليزية أو السياحة ؟

نصيحتي هلؤالء اآلباء أن يتقوا اهللا يف أبنائهم، فإهنم أمانة يف أعناقهم يسألون عنها يوم : اجلواب 
إىل بالد الكفر والفساد خشية عليهم من القيامة، فال جيوز هلم املغامرة هبؤالء األبناء بإرساهلم 

االنحراف، وتعلم اللغة اإلنجليزية إن كانوا بحاجة إليها أمكنهم تعليمهم إياها يف بالدهم بدون 
 .والسفر هلذا الغرض حمرم . سفر إىل بالد الكفار، وأعظم من هذا خطر إرساهلم للسياحة

 ] .٢٢٣: رقم الفتوى يف مصدرها) [ ٢٥٤ص / ٢ج (-لح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان  املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صا:املصدر         
 
 

بعض الشباب يريدون أن 
وبعض العلوم  يتعلموا الطب

األخرى ولكن هناك عوائق مثل 
االختالط والسفر إىل بالد 

اخلارج فما احلل؟ وما 
  نصيحتكم هلؤالء الشباب؟

ألننا يف بالدنا يف حاجة شديدة إليه وأما , أن يتعلموا الطب احلمد هللا ، نصيحتي هلؤالء  : اجلواب
وأما .    مسالة االختالط فإنه هنا يف بالدنا واحلمد هللا يمكن أن يتقي اإلنسان ذلك بقدر االستطاعة 

 :السفر إىل بالد الكفار فال أرى جواز السفر إال برشوط 
ن هناك يف بالد الكفار يوردون عىل أبناء أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات ، أل:األول

 .املسلمني الشبهات حتى يردوهم عن دينهم 
, أن يكون عند اإلنسان دين يدفع به الشهوات ، فال يذهب إىل هناك وهو ضعيف الدين :الثاين

 .فتغلبه شهوته فتدفع به إىل اهلالك 
 . بالد اإلسالم ًأن يكون حمتاجا إىل السفر بحيث ال يوجد هذا التخصص يف:الثالث

فإن ختلف واحد منها فال يسافر ؛ ألن املحافظة عىل , فهذه الرشوط الثالثة إذا حتققت فليذهب 
 .الدين أهم من املحافظة عىل غريه 

  . )١٤٤(  الصفحة )كتاب العلم( العثيمني   من فتاوى الشيخ حممد بن صالح:املصدر                               
 
 

 سفر إىل بالدهل جيوز ال
 أمريكا للدراسة ؟

ال جيوز لك أن تأخذ العلم إال عن أهله الثقات املأمونني ، وخاصة العلوم الدينية : اجلواب 
والعربية ، وذلك متوفر بحمد اهللا يف الدول اإلسالمية ، فال جيوز السفر إىل الدول الكافرة للدراسة 

 يف البالد اإلسالمية من العلوم الدنيوية ، كالطب هبا ، إال فيام ال يتيرس لك دراسته عىل املسلمني
ُواهلندسة ونحومها، ومل يتيرس استقدام من يضطر إليه من املتخصصني األمناء يف العلوم الكونية إىل 

الدولة اإلسالمية للقيام بتدريسها للطالب املسلمني ، وكانت أمتك مضطرة إىل هذا العلوم ، 
القيام بام حتتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به ، وكنت يف نفسك لتكتفي بأبنائها بعد التخرج يف 

ًحمصنا يف دينك بالثقافة اإلسالمية ، وال خيشى عليك من الفتن أيام دراستك يف بالد الكفار ،  ّ ُ
وإقامتك مدة الدراسة بني أظهرهم ، فيجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة يف بالد الكفار ، وأمريكا 

 . سواء ونحوها يف ذلك
 ١٢/١٣٧ من فتاوى اللجنة الدائمة :املصدر  

 فتاوى حول الدراسۀ فی الخارج
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-u- 
شأن الطـالب املبتعثـني للخـارج  وممـا يزيـد يف خطـورة اإلبتعـاث عـىل العقيـدة واخللـق ، أن أكثـر الطـالب ( وقال الشيخ عبدا هللا بن زيد آل حممود يف رسالة إىل احلكـام ـب

وا عـىل العلـم بفـرائض اإلسـالم وفـضائله تربيـة عمليـة، فهـؤالء عثني يسافرون إىل اخلارج وهم صغار السنتاملب ّ ،مل ترسخ يف قلوهبم بعد تعـاليم اإلسـالم، وقبـل أن يرتـب
بسون يذهبون ليلتحقوا باملعاهد واجلامعات النرصانية ،وخيتلطوا فيها باملعلمني واملتعلمني، وجيالسوهم ، ويوانسوهم ، فينطبع يف نفوسهم يشء من أخالق هؤالء ،ويقت

حقائق اإلسالم، فيصادف هذا التلقني مـنهم قلبـا خاليـا فيـتمكن، ثـم يرجـع هـؤالء وقـد تـشبعوا بتلـك  ّأفكارهم بام فيه من اإلحلاد وفساد اخللق، وإثارة الشبهات حول  ً ً
 .)األفكار ليعملوا عىل تروجيها يف بلداهنم

ـــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ  ـــ

 www.islamlight.netموقع شبكة نور اإلسالم   :   املصدر
 

-v- 
اعملوا أنكم إذا سمحتم ألوالدكم بدخول تلك املدارس فقد سمحتم هلم بدخول الكنائس وشهود طقوس الكفر وسامع الطعن يف (

 .) دين اإلسالم
ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ  ــــــ

 حكـم الـرشيعة اإلسـالمية يف تعلـيم املـسلمني أوالدهـم يف املـدارس – أحد علامء املـسجد احلـرام رمحـه اهللا –حسن مشاط : املصدر 
 . ٣٢ -٣١األجنبية ص 

 
-w- 
ُوهل هناك أنجح من حضنهم للمراهقني يف مثل هذه الرحالت، وغسل أدمغتهم بام يلقونه عليهم من ( ُقظوا أهيا اإلخوان هلذه اخلطط  فتيتوجيه،ُ ْ  اخلبيثة،َّ

ُوال تسلموا أوالدكم ألعدائكم فتلقوا هبم إىل التهلكة، وتدفعوهم إىل طرق  ُ  ).الضاللُِّ
ـــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ  ـــ

  . ٢٧٠- ٢٦٩/ ٥ جملة البحوث العلمية  ج– اهللا رمحهفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز : املصدر 
 

-x- 
ًوأخرجت هذه املدارس من أبنائنا أعداء لنا وأعوانا (  ).ِّلعدوناً

ـــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ  ـــ

  . ٧٤٣ جملة الرسالة ، العدد –عىل الطنطاوي رمحه اهللا : املصدر 
 

-y- 
ُويقول الشيخ صالح الفوازان حفظه اهللا تعاىل  ُفر إىل بالد الكفار من أجل النزهة ملا يف ذلك من اخلطر عـىل العقيـدة واألخـالق، وال جيـوز ال جيوز الس": ُ

ِللمرأة أن تطيع زوجها يف السفر يف هذه احلالة ألنه معصية، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخللق ٍِ َ َ َ" . 
ـــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ  ـــ

 .  لفضيلة الشيخ صالح الفوزانفتاوى املنتقى: املصدر 
 

  أقوال العلماء حول * 
    *لسفر  و االبتعاثا
 

http://www.islamlight.net
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إن سفرك للبالد األجنبية ال بد  له  من ضريبة ، حيث تقتضي ثقافة احلريـة اخلاصـة ـم يف االبتـذال ورمبـا        
تصل إىل البهيمية الغري حمدودة بفعل ما تـشمئز منـه الـنفس العليـة والطـاهرة ، كمـا أنـك أخـي املبـارك           

ســاليب املتبعــة يف تعلــيمهم والــيت تقتــضي الــدخول معهــم وجمالــستهم سـتواجه بعــض العــادات واأل 
 يف تلك الـديار األجنبيـة وطبـائعهم وتعاملـهم فيمـا      ومضاحكتهم ، وهنا أسرد لك بعض ما عشته ورأيته    

  . وأضع لك بعض احللول املقترحة للتعامل معهابينهم وبني اآلخرين
 

 .)النساء والرجال( األكل مع كل أفراد العائلة -١
 .األجنبيات  مصافحـــة النـــــســـاء -٢

 . ميوع مبدأ الوالء والرباء و ومواالهتم األجانب مصافحة الرجـــال -٣

 .  الضحك والتبــسـم الدائـــم للكـفـــــار -٤

 .ً وبالشكل العاري خصوصا عموما استمراء النظر للنساء -٥

 ) .التحدث والنظر الكامل هلن أثناء (  التــحــدث للنساء -٦

 .وما يرتتب عليه من النظر والتحدث والتبسم)نساء( تعلم اإلنجليزية من مدرسات -٧

 )  .والنقاش والتحدث معهن(  املجموعات يف الفصل الدرايس واحتوائها عىل فـتـيات -٨

 . وجود الرفقة السيئة والتعرف عليهم من  أجانب أو عرب -٩

 . اخللوة غري الرشعية حيثــوي امـــــرأة فــقـــــــط  العـــيــش مــع عــائــلــة حتـ-١٠

 . وجود التلفاز حتت اهلوى وخطر املحطات املوجودة به -١١

 .حتى اخلروج من املدرسة)صالة الظهر( تأخري الصلوات عن وقتها ومنها -١٢

 . موت اإلنكار بالقلب الذي هو أضعف اإليامن-١٣
 

  :                        اهللا      بإذن     ستساعدك     اليت    الوقائية     اإلجراءات    بعض* 
 .ا  كأذكار اليوم والليلة وغريهً دائامً اجعل نفسك حمصنا باألذكار واألدعية الرشعية-١
 .ن أو اإلشارة هلا غضك لبرصك مهم جدا فال تنظر إىل النساء عند احلديث وال تتعمد التبسم معهن داخل املدرسة أو خارجه-٢
يف بداية اليوم الدرايس احرص عىل اجللوس بجانب الطالب وابتعد من ( كن من البداية واضحا يف منهجك وثابتا عىل قيمك :  يف املدرسة اإلنجليزية -٣

  ).عنــد جمموعــة العمــل داخــل الفــصل ابحــث عــن الطــالب/ يف حمــارضة اســتامع املوســيقى اعتــذر واخــرج للخــارج / القــرب مــن الطالبــات 
ًم صالتك يف وقتها يف املدرسة يف أحد األماكن املناسبة وال تأخرها خجال أو حياء أق-٤ ً. 
 ).! لتعلم اللغة اإلنجليزية  واجلائزةفمشاهدة فيلم غري الئق عرب التلفاز أو االنرتنت ليست الطريقة الوحيدة(  ال تكن غايتك تربر وسيلتك -٥
 .املساس تبلد اإلحساسكثرة  أن  تذكر-٦
 

بعض المنکرات فی الدراسۀ بالخارج 
    ...والتعامل معها
  بعض المنکرات 

  ...التعامل معها  کیفیۀ و
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   يف اعتقادي الشخصي أنه ال ميكن لإلنسان السفر للدراسة يف اخلارج بدون اإلطالع                                    

  ..على مثل هذه الكتب واقتنائها وقراءا بني الفينة واألخرى 
  

١  

 

 الدراسة يف اخلارج:  اسم الكتاب
 عبدالعزيز بن عبداهللا بن طالب الدكتور:   اسم املؤلف

  " ورائعمميز"
 هـ١٤٢٨

٢  

 

 دليل املبتعث الفقهي: اسم الكتاب 
 فهد بامهام:  اسم املؤلف 

  : ً وجماناتصفح الكتاب إلكرتونيال
www.fikhguide.com 

 "رائع جدا"

  هـ ١٤٣١

٣  

 

  يف أمريكاوالسياحة السفر للدراسة:اسم الكتاب
 الدكتور عبدالرمحن بن محد الداود:اسم املؤلف

 "مميز"
  هـ١٤٢٩

٤  

 

 االبتعاث آمال وآالم وأحكام: اسم الكتاب 
  هـ١٤٣٠ فهد بن حييى العامري:  اسم املؤلف 

٥  

 

 سعودي يف اخلارج أوراق طالب:  اسم الكتاب
 حممد بن عبدالعزيز الداود:  اسم املؤلف

 )رواية(
 م٢٠٠٧

٦  

 

 مشاكل املبتعثني العرب يف اخلارج: اسم الكتاب
  هـ١٤٠٢ عبداهللا الطاهر: اسم املؤلف

 

اكتب ي نصح  
  ::جتارب وحكايات:: 

http://www.fikhguide.com
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ï u محاضــرة مـميـزة  
 عبدالعزيز بن باز:  مع فضيلة الشيخ العالمة 

 حكم السفر لبالد الكفار:   بعنوان 9

                                               v  ï   قناة المجد–لقاء برنامج كواشف   
 وليد الرشودي: مع فضيلة الشيخ الدكتور                                                                        
 االبتعاث:    بعنوان 9                                                                       

ï  wة  محاضــرة مـميـز  
 حممد املنجد:  مع فضيلة الشيخ 

 االبتعاث:   بعنوان 9  

 ï  x                                     قناة–) الحياة كلمة ( لقاء برنامج  MBC 
 سلامن بن فهد العودة: مع فضيلة الشيخ الدكتور                                                       

 )اجلزء األول     ( ١االبتعاث:    بعنوان  9                                                     
 )اجلزء الثاين     ( ٢االبتعاث:     بعنوان 9                                                      

ï  y   قناة المجد–لقاء برنامج الراصد   
 مع فضيلة الشيخ حممد املنجد

 بتعاثاال:     بعنوان 9

ï  z                                                   حمد القطانأ: محاضرة للشيخ 
  بالد الغربإىلخطر السفر  :     بعنوان 9                                                                         

ï  {   عبدالرحمن الوهيبي:محاضرة للشيخ  
 من عزمت عىل السفر للخارج اي:      بعنوان 9

الدراســــــــــة  يف 
  ..اخلارج واالبتعاث

  
 موضوع حساس  

يهـــــم .. ومهـــــم 
الــشخص نفــسه 

ــه  و ــن حول ــم م يه
ــن أقاربـــــــه   مـــــ
وجمتمعـــــــــــــه 

  ..ووطنه
  

فتطــرق الكــثريين  
وانـــربى مـــن أهـــل 
العلــــــــــــــــــــم 
واملتخصـــــــصني 
واــربني للحــديث 
ــاث  ــول االبتعــ حــ
ــة يف  والدراســــــــ
اخلارج بطرح رائـع     
ــة   ــي ودراســ وراقــ
ــة  منطقيـــــــــــــ

  .وواقعية
  

ــة مــــن    جمموعــ
املقاطع الـصوتية   
ــها   ــت عنــــ حبثــــ
ومجعتها من هنا   
ــىن أن   ــاك ، أمت وهن

 .تستفيد منها

  أشرطة ينصح ا
 ::  دروس وخربات :: 

  اإلنترنت   التسجيالت أومتوفرة يف مجيع املقاطع 
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  التجربة األوىل              
 

 أيـضا وهـو األهـم  عـىل الـنفس  وهي االعتامداإلجيابيات  أبتكلم عن ..  بعثةمن ثم قدمت عىل  واحد فقط و إحدى اجلامعات لفصلدرست يف             
 :مـن ناحيـة الـسلبياتو من مثل زيـادة اخلـربة للـشخص أخرىحماولة تكوين صداقات جديدة مع خمتلف اجلنسيات من عرب وغريهم وهناك إجيابيات 

اإلحـساس بالوحـدة مـن أهـم و  التعامـل مـع النـاس وقـد يكـون سـبب ذلـك ضـعف اللغـة صعوبة التأقلم مع الوضـع واإلحـساس بعـدم القـدرة عـىل
بتعاث وذلـك عـن طريـق  دولة االواختيار بدراستهأخذ املعلومات الكافية عن التخصص الذي يرغب وأنصح من يرغب الدراسة يف اخلارج .السلبيات

..  امللحق الثقايف والنوادي الطالبيـة مهمـة ومفيـدة وتبعـد امللـل عنـك ...التخصصأخذ املشورة من الطلبة الذين يعرفهم والذين سبق هلم دراسة نفس 
بحيث ال يقع يف مأزق هناية  نفسه  شوي ويمسك يصرب بل كل يش يشوفه يشرتيه ليس إنفاقه الشهري وأهم يش  الطالب أن ينظم ويراقبًختاما جيب عىل 

 )الواليات املتحدة األمريكية . (الشهر
 

    التجربة الثانية          
  

 خاصـة يف بعـض التخصـصات أفضلمن الطبيعي أن تكون الدراسة يف بعض اجلامعات العلمية العريقة و املتقدمة يف مستواها العلمي و التعليمي           
 خيدم الطالب يف مرحلة أنعالقات مما يمكن تكوين  و االستقاللية و االعتامد عىل النفس و اكتساب خربة يف احلياة يف سن مبكرة :االجيابياتومن العلمية 

 .بمميزات أعىل توفر فرصة أكرب يف احلصول عىل عمل  و ما بعد التخرج 
 والفتن واملغريات غالء املعيشة  و  املنزلية كالطبخ و الغسيل و التنظيف و خالفهاألعاملتكون املسؤولية عىل الطالب يف تأدية كل وأما عن السلبيات فقد 

قد يعاين الطالب من مشكلة عدم التأقلم مع نظام احليـاة  كذلك  فيعاين الطالب من مشكلة الوحدةعرببعض املدن ال يكون فيها ري املتزوج و للشباب غ
 )بريطانيا. ( هناك مشاكل ناجتة مع اجلهل ببعض القوانني و طبيعة البلد اجلديدأنيف البلد كام 

 

   التجربة الثالثة          
  

 أو اعىل ثقافات خمتلفة و مقارنتها بحضارتنا سواء سـلب التعرف  و عىل النفس و صقل الشخصيةلالعتامدفرصة كبرية   الدراسة يف اخلارج أعطتني          
  غال أهيلىلأوسع عني تعرفني عالغربة  ، بالنسبة يل كانت من الناس وخلق صداقات تصقلها الغربة و العيش املشرتك التعرف عىل عدد كبري ا كذلكإجياب

 . ممكن نراجع بعض ترصفاتنا معهمعليه وي عندهم غال عيل و
الـصحبة  ال ننسى تـأثري ، ممكن البعض يتأثر بالثقافة الغربية وشوي شوي ينسلخ من جمتمعه , كربةنلغربة مثل ما يقولويف كل يشء حماسن و مساوئ فا

حسب القيم املزروعة يف الشخص من جهة النظرة الشخصية وأيضا وفق  تها بيكونفقدان الرقيب والترصف وق واليشء املهم هو .. والصاحب ساحب 
 وأحب أبني   عدم القدرة عىل التأقلمو يف املجتمع اجلديد االندماج عدم  من جهة أخرى ،  أيضا كانت هناك مشكلة ليست بسيطة وهياملستجدة الظروف

 .كثرة املغريات و سهولة احلصول عليها قضية وهي
 

          التجربة الرابعة     
  

          جربت دراسة اللغة اإلنجليزية يف اخلارج يف مدن متنوعة حول العامل  وكانت طريقتي هي السكن لـدى عائلـة تتحـدث  اإلنجليزيـة كلغـة أم ، كـام 
ن اإلجيابيـات كـالتعود عـىل الـنفس وقيادهتـا ، واحلـق أن الـسفر للخـارج أعطـاين الكثـري مـ) دوام كامـل ودوام جزئـي ( التحقت بمعاهد اللغة بنوعيهـا 

واإلحساس باملسؤولية وبرجمة النفس عىل اختالف احلياة واألهم منها هو تعلم اللغة اإلنجليزية والتحدث واجلرأة هبا ، وال أخفي أن الدراسة يف اخلارج  
اآلذن والتعرض للمغريات والفـتن مـن أهـم األشـياء ، ناهيـك عـن هلا تأثريات سلبية فصعوبة تأدية العبادات والبعد عن املساجد واجلامعات وأصوات 

 .  الوحدة والشعور باألسى ، إين أنصح وبشدة راغبي الدراسة يف اخلارج  أن يفكروا كثريا ويعرفوا املزيد حول تلك الدول قبل اختاذ القرار

  نقلتها كما كتبوها                                    من آراء و تجارب الدارسين في الخارج
 



   

      الدراسة
      باخلـــارج

 
 
 

 

 
  المصطلح باإلنجلیزي  المعنى  المصطلح بالعربی

أكادميية  سنة
  )ةدراسي(

فرتة من التعليم الرسمي ، يمكن أن تقسم إىل فصول متفاوتة ، نصف سـنة دراسـية أو ثـالث 
 Academic Year .أشهر دراسية  أو ربع سنة دراسية

 Accreditation .لالعتامد مانحة قبل جهة من موضوعة مستويات التعليمية املؤسسة فيها تستويف عملية  )اعتراف(اعتماد 

 Associate's Degree .سنتان مدهتا دراسة بعد املمنوحة دةالشها  دبلوم شهادة

  بكالوريوس درجة
 العقلية يف الفنون بالدراسة دائم التحاق من تقريبا سنوات أربع إكامل عقب ممنوحة درجة

 Bachelor's Degree .موضوعات مهنية أو والعلوم

 College .جامعي تعليم دمتق الثانوية الدراسة بعد هبا االلتحاق يتم تعليمية مؤسسة  كلية

 Conditional Admission .اعتامد درجة عىل احلصول إىل النهاية يف هيدف برنامج يف هنائي غري قبول  مشروط قبول

 Core Requirements .الدراسة برنامج إلكامل مطلوبة دراسية برامج  أساسية متطلبات

  تراكمي معدل
 عليها احلصول تم التي للدرجات رقمي وسطمت عىل اعتامدا الطالب إنجاز لتسجيل نظام

 .درايس فصل كل يف
GPA  

(grade point average)  

 الطالب مستشار
  األجنيب

 يف للطـالب األجانـب وتوجيـه معلومات تقديم عن واملسئول بجامعة امللتحق الشخص
 نيالسفر، التـأم السكن، اللغة، األكاديمية، األنظمة احلكومة، التأشريات، أنظمة جماالت
 .القانونية واملسائل

International Student 
Advisor 

 Major .أعىل درجة لربنامج الرئييس املوضوع  ختصص

 Notarization .عام قبل مسئول من صحيحة أو حقيقية أهنا عىل )توقيع أو بيان( وثيقة عىل املصادقة  )التوثيق(التصديق

 Registration .خالل الدراسة هبا االلتحاق يتم سيةدرا برامج باختيار الطالب فيها يقوم عملية  تسجيل

 Transfer .الدرجة إلكامل أخرى جامعة أو كلية إىل جامعة أو كلية من االنتقال عملية  )حتويل(نقل

 Fees .والتدريب التعليم مقابل تعليمية مؤسسة حتتسبها التي األموال  جامعية رسوم

 University .الثانوية الدراسة من ءاالنتها عقب هبا االلتحاق يتم كبرية تعليمية مؤسسة جامعة

  اختيارية برامج
 منـه املطلوبـة )الـساعات(الوحـدات أجـل إكـامل مـن الطالـب خيتارها قد تعليمية برامج

 Electives .أساسية متطلبات تعد التي للربامج كمقابل الدرجة العلمية، للحصول عىل

  دراسية شهور ثالثة
 خالل أسبوع 16 ملدة كل منها تقريبا متساوية فصول ثالثة من تتكون الدراسة من مدة

 Trimester .األكاديمية السنة

  دراسية سنة ربع
 السنة واحد من ربع أو تقريبا أسبوعا 12 إىل 10 بني ما مدهتا ترتاوح الدراسة من فرتة

 Quarter .األكاديمية
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  riyadh.usembassy.gov    السفارة السعودية بالواليات املتحدة: املرجع ) ١(

  مصطلحات
  مهمــــــــــــة 
ــني    للدارســــ

  )١(يف اخلــــارج 
  

أهــــم علــــى التعــــرف  إىل يف اخلــــارج  الــــدارس               حيتــــاج 
  ،   دراسته أثناء تداوهلا اليت يتم املصطلحات 

ــه  والـــــــيت  ــد لـــــ ــن ال بـــــ ــة مـــــ ــا معرفـــــ ــها معناهـــــ   .وداللتـــــ
. 


