الـمـمـلكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة
وزارة الـتـعـلـيـم
جـامـعـة الـمـجـمـعـة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

القواعد التنفيذية لالئحة االبتــعاث
والتدريب ملنسويب الجامعات يف
جامعة املجمعة
1
املاليك

2

القواعد التنفيذية لالئحة االبتــعاث والتدريب ملنسويب الجامعات يف جامعة املجمعة

املادة األوىل:
يهدف االبتعاث والتدريب إىل تأهيل منسويب الجامعات علم ً
يا
للحصول عىل درجة علمية  ،أو تطوير مهاراتهم أكادميياً  ،وإدارياً ،
وفنياً عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة .

املادة الثانية:
ونها مجلس
ينشأ يف الجامعة لجنة دامئة لالبتعاث و التدريب يك ّ
الجامعة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
وترفع توصياتها إىل املجلس بعد اعتامدها من مدير الجامعة .

3

املادة الثالثة:
تختص لجنة االبتعاث و التدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون االبتعاث و التدريب و لها عىل األخص ما يأيت:
.1
.2
.3

اقرتاح السياسة العامة لالبتعاث والتدريب .
اقرتاح الخطة السنوية البتعاث وتدريب منسويب الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة يف الجامعة.
النظر يف توصية مجالس الكليات و املعاهد و ما يف حكمهام بابتعاث املعيدين و املحارضين  ،والتنسيق فيام بينها و التوصية مبا
تراه مناسباً يف ضوء الخطة السنوية لالبتعاث مع مراعاة ما يأيت :
عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني
ونسبتهم إلجاميل أعضاء هيئة
التدريس يف القسم  ،وتخصصاتهم
الدقيقة  ،و أعبائهم التدريسية .

.4
.5
.6
.7

.8

ًعدد املحارضين و املعيدين يف القسم

وقع
عدد املبتعثني من القسم  ،واملت ً
عودتهم  ،وتخصصاتهم الدقيقة .

التوصية بابتعاث منسويب الجامعة من اإلداريني و الفنيني وغريهم وفقاً للخطة املعتمدة يف الجامعة .
التوصية بتمديد أو إنهاء االبتعاث أو التدريب بناء عىل اقرتاح مجالس الكليات واملعاهد والجهات ذات العالقة .
التوصية بتدريب منسويب الجامعة .
متابعة أوضاع املبتعثني و املتدربني بالتنسيق مع األقسام العلمية أو الجهة التابع لها املبتعث أو املتدرب ،عىل أن ترفع ملجلس
الجامعة تقريراً عن املبتعث املتعرث يف دراسته بعد ميض نصف املدة .
إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتدريب عىل مستوى الكليات واألقسام واإلدارات ورفعه إىل مجلس الجامعة .
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ابتعاث املحارضين و املعيدين
املادة الرابعة:
يكون االبتعاث لداخل اململكة وخارجها عىل النحو اآليت :

للامجستريًفقطً.

للدكتوراهًفقطً.

للامجستريًوًالدكتوراهًمعاًمعًمراعاة
ماًوردًيفًالفقرةً(  ) 7منًاملادةً
الثالثةً.

للزمالةًيفًالتخصصاتًالطبيةً.

القواعد التنفيذية للامدة الرابعة:
ابتعاث لدراسة اللغة خارج اململكة.

5

املادة الخامسة
يشرتط البتعاث املعيد أو املحارض يف الداخل و الخارج ما يأيت :

مًلهاً
أنًيرافقًاملبتعثة للخارجًمحر ٌ
طيلةًمدةًابتعاثهاً.

أنًيكونًسعوديًالجنسيةً.

02

أنًيكونًقدًأمىضًيفًخدمةًالجامعةً
مدةًالًتقلًعنًالسنةًمنًتاريخًتعيينه
يكلفًخاللهاًبربنامجًعملًمناسبًتضعه
ومًأداؤهًبناءًعىلًذلكً.
لهًالكليةًويق ّ

03

06

04
أالًيتجاوزًعمرًاملبتعثً(  ) 30عاماً
للمعيدًوً(  ) 35عاماًللمحارضًوًملجلسً
الجامعةًاالستثناءًمنًهذاًالرشطً.

01

أنًيكونًحاصالًعىلًقبولًمنًجامعةً
معرتفًبهاًأكادميياً.

05
أنًيتعهدًبالعملًيفًالجامعةًبعدً
عودتهًمدةًتعادلًفرتةًبعثتهًعىلً
األقل.
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القواعد التنفيذية للامدة الخامسة:

أن يكون االبتعاث إىل خارج اململكة،
عدا تخصصات الدراسات اإلسالمية
واللغة العربية ،فاالبتعاث لها متاح
يف الجامعات السعودية الحكومية،
إضافة إىل بعض التخصصات الطبية
التي يصعب الحصول عىل قبول
فيها الجامعات العاملية ،وميكن
النظر يف االبتعاث إىل داخل
اململكة لغري تلك التخصصات ،بناء
عىل مسوغات مقنعة يقدمها
الراغب يف االبتعاث ،وملجلس
الجامعة النظريف االبتعاث داخل
اململكة يف غري تلك التخصصات .

1

أال تزيد نسبة املبتعثني ألي جامعة،
والحاصلني عىل الدرجات العلمية
منها ،من أعضاء هيئة التدريس
بالقسم عن ( )۳۰%من مجموع أعضاء
هيئة التدريس يف القسم الذي
يتبعه املبتعث ،وذلك سعياً لتنوع
املدارس العلمية للملتحقني دون
االقتصار عىل منهج أكادميي واحد.

أن يكون معهد اللغة تابعاً إلحدى
الجامعات املوىص بها من وزارة
التعليم يف مجال التخصص الدقيق
للمبتعث.

حصول مبتعثي اللغة عىل درجة
حديثة يف أحد اختبارات اللغة
اإلنجليزية املعيارية ،ال تقل درجته
عن )(350يف اختبار  TOFELأو ما
يعادلها۔

2

3

4
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القواعد التنفيذية للامدة الخامسة:

أنًتكونًالكليةًوالقسمًالعلميًأوًاإلدارةً
مبسمىًالتخصصًالذيًسيدرسهًاملبتعثً،
.ماملًت َرًاللجنةًمسوغاًمقنعاًالختالفهام

أنًتكونًالدراسةًيفًمرحلةًاملاجستريً
.بربنامجًأكادمييًوليسًمهني

5

يجوزًاالبتعاثًلدولًأخرىً،غريًالوالياتًاملتحدةً -11.
األمريكيةًوكنداًواململكةًاملتحدةًوأسرتالياً،رشيطةً
أنًتكونًضمنًأفضلً( )300جامعةًحسبًآخرًتصنيفً
.للجامعاتًالعاملية ) (QSشنغهايًأوًمؤسسة

يتعهدًاملبتعثًبعدمًتعديلًاملعهدً
لدراسةًاللغةًيفًحالًاعتامدهًمنًاللجنة.

12

أنًيتوافقًالقبولًاألكادمييًللربنامجًمعً
.تخصصًاملبتعث

6

9

الحصولًعىلًقبولًحديث.

7

أالًتزيدًنسبةًاملبتعثنيًيفًدولةًاالبتعاثًوالحاصلنيًعىلًالدرجاتًالعلميةًمنهاًمنً
أعضاءًهيئةًالتدريسًبالقسمًعنً( )%30منًمجموعًأعضاءًهيئةًالتدريسًيفًالقسمً
وكنداً،
الذيًيتبعهًاملبتعث .ويستثنىًمنًذلكًاالبتعاثًإىلًالوالياتًاملتحدةًاألمريكيةً ً
جامعةً) (300فاالبتعاثًلهامًلهًاألفضليةً،وكذلكًالجامعاتًالتيًتكونًضمنًأفضلً
.للجامعاتًالعاملية ) (QSحسبًآخرًتصنيفًشنقهاي أوًمؤسسة

8

أنًتكونًالدراسةًيفًمرحلةًالدكتوراةً
 (PhD).بربنامجًأكادمييً

10

11

يجبًعىلًًاملبتعثًبعدًانتهاءًاملدةًاملحددةًلدراستهًأنًيعملًلدىًالجامعةًمدةًتعادلًمدةًابتعاثهً،وعندًامتناعهًعنًذلكًأوًعدمًإكاملهًمدةًالعملً
املطلوبةًفيلزمًبدفعًجميعًالتكاليفًاملاليةًالتيًرصفتًعليهًلغرضًاالبتعاثًبحسبًاملدةًالتيًتعادلًمدةًابتعاثهًأوًماًتبقىًمنهاً،ويجوزًللجامعةً
إعفاءهًمنًالعملًلدىًالجامعةًللمدةًاملحددةًإذاًكانًسيعملًلدىًجهةًحكوميةًأخرىً،كامًيجوزًإعفاءهًمباًالًيتجاوزًنصفًتلكًاملدةًإذاًكان سيعملً
لدىًجهةًغريًحكومية.
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8

مدة االبتعاث

املادة السادسة:
يتم االبتعاث لداخل اململكة و خارجها بقرار من مجلس الجامعة بناء عىل توصية مجليس القسم و الكلية أو املعهد و ما يف حكمهام و لجنة
االبتعاث و التدريب و يتضمن القرار تحديد الدرجة العلمية التي يوفد املبتعث للحصول عليها  ،و التخصص العام  ،و الدقيق  ،و مدة االبتعاث وفقاً
ألحكام املادة السابعة  ،و الجامعة التي سيدرس بها .

القواعد التنفيذية للامدة السادسة:
عىل مجالس األقسام والكليات واملعاهد وما يف حكمها تحديد التخصص العام والدقيق باللغتني العربية واإلنجليزية ضمن محارض
التوصية بابتعاث منسوبيها من املعيدين واملحارضين.

املادة السابعة:
تكون مدة االبتعاث عىل النحو اآليت :

1

2

سنةًلدراسةًاللغةًوًيجوزً
ملجلسًالجامعةًأنًيجعلهاً
سنتنيًإذاًتطلبًاألمرًذلك.

سنتانًللامجستريً.

3
ثالثًسنواتًللدكتوراهًأوًماًيعادلها
يفًكلًالتخصصاتًماًعداًالطبً
فتحددًمدةًدراستهًوفقاًلنظامً
البلدًالذيًيدرسًفيهًاملبتعث.
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القواعد التنفيذية للامدة السابعة:

فيام يتعلق بربامج الزماالت الطبية يجوز االبتعاث ملدة ترتاوح
بني سنة وثالث سنوات كحد أقىص للتحضري الختبارات الرخصة
الطبية التي أصبحت من أساسيات الحصول عىل قبول برامج

الزماالت الطبية ملنسويب كليات الطب وطب األسنان ،وذلك
بناءً عىل توصية مجليس القسم والكلية وما يف حكمهام،
ولجنة االبتعاث والتدريب ،ويصدر بذلك قرار من مجلس
الجامعة وفقاً لنص املادة رقم ( )6من هذه الالئحة ،عىل أن
يصدر له قرار إلحاقي من مجلس الجامعة لربنامج الزمالة
يكون شامال ملدة البعثة( :مدة التحضري الختبارات الرخصة
الطبية  +مدة برنامج الزمالة).

فيام يتعلق بالسنة املخصصة لدراسة اللغة ،يجوز
استبدالها بربنامج تحضريي ملن يتطلب تخصصه إعداداً
معيناً قبل دراسة املاجستري والدكتوراة ،بناءً عىل

توصية مجليس القسم والكلية وما يف حكمهام،
ولجنة االبتعاث والتدريب ،ويصدر بذلك قرار من مجلس
الجامعة عىل أن ال يقترص قرار املجلس عليها فقط بل
يكون متضمناً لها وللدرجات العلمية التي تليها.

تحدد مدة الدراسة بناء
عىل ما ورد يف إشعار
القبول ،ويجوز للجنة
تحديد املدة مبا ال يقل
عن املدة الواردة يف
إشعار القبول بحسب
الحال.

املادة الثامنة :
يتم سفر املبتعث إىل مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي البتعاثه  ،و يلغى القرار إذا مل يصل إىل مقر دراسته بعد ميض
ثالث أشهر من التاريخ املحدد يف القرار.

القواعد التنفيذية للامدة الثامنة:
عىل القسم العلمي والكلية الرفع مبلف املبتعث إىل اللجنة قبل شهرين عىل األقل من تاريخ بدء دراسة املبتعث.
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املادة التاسعة
يبدأ الرصف عىل املبتعث من تاريخ وصوله إىل مقر بعثته عىل أال تزيد املدة بني تاريخ وصوله و بداية دراسته عن شهر واحد .

التمديد

املادة العارشة
يجوز ملجلس الجامعة متديد فرتة االبتعاث األصلية يف الداخل و الخارج سنة واحدة للامجستري،
وسنتني للدكتوراه و الزماالت الطبية  ،بناء عىل اقرتاح املرشف عىل دراسة الطالب و توصية
مجليس القسم و الكلية  ،أو املعهد و ما يف حكمهام  ،و لجنة االبتعاث و التدريب  ،كام يجوز
ملجلس الجامعة بناء عىل اقرتاح املرشف عىل دراسة الطالب و توصية مجليس القسم والكلية  ،أو
املعهد و ما يف حكمهام  ،و لجنة االبتعاث والتدريب إضافة سنة أخرى حداً أقىص لكل مرحلة بعد

تقديم املربرات املقنعة لذلك  .و بالنسبة لالبتعاث للخارج يلزم أن يؤيد رأي املرشف عىل دراسة
الطالب من امللحق الثقايف .
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القواعد التنفيذية للامدة العارشة:
 .1ضوابط املوافقة عىل متديد دراسة اللغة:
يتعني عىل املبتعث االلتزام مبدة االبتعاث املحددة يف قرار ابتعاثه ،وتعد هذه املدة كافية للحصول عىل الدرجة العلمية التي ابتعث
من أجلها ،لكن هناك بعض الحاالت االستثنائية املرشوعة ،التي ال يستطيع فيها املبتعث إنهاء بعثته خالل الفرتة التي حددت له ألسباب
غري ناجمة عن تقصري أو إهامل ،وعليه يجوز النظر يف طلب التمديد وفق الضوابط اآلتية:
إرفاقًتقريرًدرايسًحديثًمنً
.معهدًاللغة
أنًيكونًاملبتعثًقدًحققًتقدماًواضحاًيف
دراسةًاللغةًخاللًمدةًاالبتعاثً،ومنً
املؤملًأنًيتمكنًخاللًمدةًالتمديدًمنً
.تحقيقًرشطًاللغة

أنًيكونًاملبتعثًمجتهداًوملتزماً
بالحضورًأثناءًدراسةًاللغةًيفً
معهدهًخاللًمدةًالبعثة.

أنًيكونًاملبتعثًقدًتقدمًإىلًأحدًاختباراتً
اللغةًاملعياريةًمرتنيًعىلًاألقلًخاللًالسنةً،
وحصلًعىلًنتيجةًتظهرًتقدمهًوتحسنً
مستواهًيفًاللغة.

إرفاقًنتيجةًحديثةًألحدًاختباراتً
.اللغةًاملعيارية
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القواعد التنفيذية للامدة العارشة:
 .2ضوابط متديد مدة بعثة املاجستري والدكتوراة والزمالة:

أالًتكونًالحاجةًإىلً
التمديدًناتجةًعنً
تقصريًاملبتعث.

أنًيكونًاملبتعثًملتزماً
خاللًالدراسةًبتسجيلً
الحدًاألدىنًلالنتظامً
الكيلًلكلًفصلًدرايس.

إرفاقًتقريرًدرايسًحديثًمنً
املرشفًالدرايسًعىلً
املبتعثًمتضمناًمسوغاتً
التمديدًوالتاريخًاملتوقعًللتخرج

إرفاقًسجلً .
أكادمييًحديث.
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تغيري التخصص و التحويل
املادة الحادية عرشة
الًيجوزًللمبتعثًتغيريًتخصصهًالعامًأوًالدقيقًالذيًا ُبتعثًمنًأجلهًإالًمبوافقةًمجلسًالجامعةًبناءًعىلًتوصيةًمجليسًالقسمًوًالكليةًً ً،أوًاملعهدً
وماًيفًحكمهامًً،وًلجنةًاالبتعاثًوًالتدريب .ويفًحالًتغيريًالتخصصًقبلًصدورًاملوافقةًً،توقفًجميعًمخصصاتًاملبتعثًً،وينظرًيفً ًإنهاءًبعثتهً.

القواعد التنفيذية للامدة الحادية عرشة:
ضوابط تغيري التخصص:
األصل أن يدرس املبتعث التخصص الذي ابتعث من أجله حسب قرار االبتعاث ،ويجوز النظر يف طلب تغيري التخصص عند توفر مسوغات مقنعة،
حسب الضوابط اآلتية:

أنًيكونًالتغيريًمبنياًعىلً
مسوغاتًواضحةًتقتضيهاًالحاجةً
الدراسيةًللمبتعثًوالجامعة.

أنًيكونًاملبتعثًحاصالًعىلً
قبولًرصيحًيفًالتخصصًالجديدً
منًجامعةًموىصًبهاًويفً
نفسًالدرجةًالعلميةًاملبتعثً
منًأجلها.

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالتخصصً
االنتقالًإىلًجامعةًغريًموىصً
بها.

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالتخصصً
تغيريًجامعةًيؤديًإىلًالتفريق
يفًمقرًاإلقامةًبنيًاملبتعثةً
.ومحرمها

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالتخصصً
.زيادةًمدةًالبعثة

.إرفاقًسجلًأكادمييًحديث
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املادة الثانية عرشة:
ال يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إىل أخرى  ،أو من بلد إىل آخر إال بعد موافقة مجلس الجامعة املبنية عىل توصية مجليس القسم و الكلية  ،أو
املعهد وما يف حكمهام  ،أو الجهة التابع لها املبتعث  ،ولجنة االبتعاث و التدريب  ،وتأييد امللحق الثقايف بالنسبة للمبتعثني للخارج .

القواعد التنفيذية للامدة الثانية عرشة:
ضوابط تغيري الجامعة :
تشجع الجامعة الطالب املبتعثني عىل االلتزام بالدراسة يف الجامعات املبتعثني إليها وفق قرارات ابتعاثهم ،ويف حال وجود ظروف معينة متنع املبتعث من
االستمرار بالجامعة املبتعث إليها (أو يف حال رغبته االنتقال إىل جامعة أفضل مستوى) فيمكنه التقدم بطلب لتغيري الجامعة ،وفق الضوابط اآلتية:

أنًيكونًالتغيريًمبنياًعىلًمسوغاتًواضحةًتقتضيهاًحاجةًاملبتعثًالدراسية.

أنًيكونًالتغيريًإىلًجامعةًموىصًبهاًيفًنفسًالتخصصًوالدرجةًاملبتعثًمن أجلها.

أنًيكونًاملبتعثًحاصالًعىلًقبولًرصيحًمنًالجامعةًالجديدة.

أالًيرتتبًعىلًاالنتقالًتغيريًالتخصصًاملحددًيفًقرارًاالبتعاث .وإذاًكانًسيرتتبًعىلً
وتوضيحًأنًتغيريً
االنتقالًتغيريًالتخصصً،فعىلًاملبتعثًأوالًالتقدمًبطلبًتغيريًتخصصً ً

أالًتكونًالجامعةًاملرادًاالنتقالًإليهاًموقفةًيفًالوقتًالحايلًأليًسببًمنًاألسباب.

التخصصًيتطلبًأيضاًتغيريًالجامعة.

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالجامعةًأيةًزيادةًيفًمدةًالبعثة.

أالًيكونًقدًسبقًللمبتعثًتغيريًالجامعةًيفًنفسًاملرحلةًالدراسية.

أالًيؤديًتغيريًالجامعةًإىلًالتفريقًيفًمقرًاإلقامةًبنيًاملبتعثة ومحرمها.

إرفاقًسجلًأكادمييًحديث.

15

املادة الثانية عرشة:
ال يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إىل أخرى  ،أو من بلد إىل آخر إال بعد موافقة مجلس الجامعة املبنية عىل توصية مجليس القسم و الكلية  ،أو
املعهد وما يف حكمهام  ،أو الجهة التابع لها املبتعث  ،ولجنة االبتعاث و التدريب  ،وتأييد امللحق الثقايف بالنسبة للمبتعثني للخارج .

القواعد التنفيذية للامدة الثانية عرشة:
ضوابط تغيري الدولة :
يجوز للجنة النظر يف طلب االنتقال إىل دولة ابتعاث أخرى عند وجود بعض الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة ،حسب الضوابط اآلتية :

أنًيكونًالتغيريًمبنياًعىلًمسوغاتًواضحةًومقنعة..

أالًتكونًالدولةًالتيًيرغبًاالنتقالًإليهاًضمنًالدولًاملوقوفًعنهاًاالبتعاث.

أنًيكونًاملبتعثًحاصالًعىلًقبولًأكادمييًمنًتلكًالجامعةًويفًنفسًالدرجةً
العلميةًاملبتعثًألجلها.

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالدولةًتغيريًالتخصصًاملحددًيفًقرارًاالبتعاث.

أالًتكونًالجامعةًالتيًيرغبًاالنتقالًإليهاًيفًالدولةًالجديدةًموقوفةًأوًغري موىصً
بها.

أالًيؤديًاالنتقالًإىلًالتفريقًيفًمقرًاإلقامةًبنيًاملبتعثة ومحرمها.
أالًيكونًقدًسبقًلهًتغيريًالجامعةًأوًاالنتقالًمنًدولةًاالبتعاثًخاللًاملرحلة الدراسية

أالًيرتتبًعىلًالتغيريًأيًزيادةًيفًمدةًالبعثة.

إرفاقًسجلًأكادمييًحديث.
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املستحقات املالية
املادة الثالثة عرشة
يرصفًللمبتعثًإىلًالخارجًاملستحقاتًاملاليةًالتيًترصفًملوظفيًالدولةًاملبتعثنيًللخارجً،
ويعاملًمحرمًاملبتعثة ( غريًاملبتعثً) معاملةًزوجةًاملبتعثًيفًأحكامًاالبتعاثً.

املادة الرابعة عرشة
يرصف للمبتعث إىل الخارج الحاصل عىل منحة دراسية من جهة أخرى  ،نصف مرتبه من
الجهة التي يعمل لديها  ،وإذا نقصت مخصصات املنحة  ،أو الزمالة عن املخصصات
واملزايا املقررة لغريه من املبتعثني فيرصف له الفرق .
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الرحالت العلمية
املادة الخامسة عرشة
يجوزًللمبتعثًإىلًالخارجًالقيامًبرحلةًعلميةًأثناءًإعدادًالرسالةًوملرةًواحدةًخاللًاملرحلةًالدراسيةًالواحدةًإىلًاململكةًأوًغريها خارج مقرًالبعثةً
وفقاًللضوابطًاآلتيةً:

تأييدًامللحقًالثقايفً.

أالًتزيدًمدةًالرحلةًالعلميةًعنًثالثً
أشهرًحداًأقىصً.

موافقةًمجليسًالقسمًوًالكليةًً،أوً
املعهدًوماًيفًحكمهامًً،وًلجنةًاالبتعاثً
والتدريبًيفًالجامعةًاملبتعثًمنهاً.

ضوابط
الرحالت
العلمية

إذاًكانتًالرحلةًالعلميةًإىلًاململكةً
فعىلًاملبتعثًأنًيبارشًأبحاثهًتحتً
إرشافًالقسمًالتابعًلهًويقومًالقسمً
بإعدادًتقريرًوافًعنًالرحلةً.

إذاًكانتًالرحلةًالعلميةًخارجًمقرًالبعثةً
وإىلًغريًاململكةًفيتمًرفعًتقريرًعن
الرحلةًإىلًامللحقًالثقايفًمنًقبلً
املرشفًعىلًدراسةًاملبتعثًويقومً
امللحقًبتزويدًالجامعةًالتابعًلهاً
املبتعثًبصورةًمنهً.

أنًيويصًاملرشفًعىلًدراسةًالطالبً
بحاجةًالبحثًإىلًالرحلةًالعلميةً.
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القواعد التنفيذية للامدة الخامسة عرشة:
إضافة ملا ورد يف املادة أعاله ،
يلزم إرفاق ما ييل:

سجل أكادميي حديث للمبتعث.

نسخة من خطة الدراسة للرحلة
العلمية ،واستامرة جمع البيانات.

موافقة من الجهة التي ستطبق
فيها الدراسة

19

تذاكر السفر
املادة السادسة عرشة
ترصفًللمبتعثًللخارجًتذكرةًسفرًبالطائرةًبالدرجةًالسياحيةًعىلًالنحوًاآليتً:
.1

املبتعثًاألعزبًأوًاملتزوجًالذيًالًترافقهًأرستهً:

(أ)

تذكرةًسفرًوحيدةًاالتجاهًمنًاململكةًإىلًمقرًدراستهًلاللتحاقًبالبعثةً.

(ب)

تذكرةًسفرًذهاباًوإياباًمنًمقرًدراستهًإىلًاململكةًبعدًميضًسنةًدراسيةًلقضاءًإجازتهًالسنوية.

(ج)

تذكرةًسفرًذهابًوإياباًمنًمقرًدراستهًللقيامًبالرحلةًالعلميةً.

(د)

تذكرةًسفرًذهاباًوإياباًداخلًالدولةًمقرًالبعثةًوًملرةًواحدةًللقيامًبإجراءًاألبحاثًأوًأداءًاالختبارات برشطًأنً

تزيدًاملسافةًعنً(  ) 100مائةًكمً.
(ه)

تذكرةًسفرًذهاباًوإياباًمنًمقرًدراستهًإىلًاململكةًيفًحالًوفاةًأحدًوالديًاملبتعثًأوًزوجهًأوًأحد أوالده.

(و)

تذكرةًوحيدةًاالتجاهًمنًمقرًدراستهًإىلًاململكةًبعدًالتخرجًأوًإنهاءًالبعثةً.

.2

املبتعثًاملتزوجًالذيًترافقهًأرستهً:

يستحقًاملبتعثًوًزوجهًوًأوالدهًالقرصًمهامًكانًعددهمًوبناتهًغريًاملتزوجاتًً،ووالدتهًإذاًكانًيعولهاًرشعاًًورافقتهً
إىلًمقرًدراستهً،التذاكرًاملشارًإليهاًيفً" أًً،بًً،جًً،هـًً،وً" منًالفقرةً( )1منًهذهًاملادة.
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املادة السابعة عرشة
يرصفًللمبتعثًتذكرةًسفرًذهاباًوإياباًملرةًواحدةًلحضورًاملؤمتراتًً،والندواتًالعلميةًً،أوًالدوراتًالقصريةًوذلكًخاللًاملرحلةًالدراسيةًالواحدةً
وفقًالضوابطًاآلتيةً:
.1

أنًيكونًللمؤمترً،أوًالدورةًعالقةًمبارشةًبتخصصهًأوًموضوعًبحثهً.

.2

موافقةًلجنةًاالبتعاثًوًالتدريبًيفًالجامعةًبناءًعىلًتوصيةًاملرشفًعىلًدراسةًالطالبًوتأييدًامللحقًالثقايفًبالنسبةًلالبتعاثًللخارجً.

االبتعاث للداخل
املادة الثامنة عرشة
يكونًاالبتعاثًللداخلًيفًالحاالتًاآلتية:
 -1منًمؤسسةًتعليميةًإىلًمؤسسةًتعليميةًأخرىًيفًمكاننيًمختلفني.
 -2منًمؤسسةًتعليميةًإىلًمؤسسةًتعليميةًأخرىًيفًاملدينةًنفسها.
 -3منًفرعًإىلًفرعًداخلًاملؤسسةًالتعليميةًالواحدةًولكنًيفًمقرينًمختلفني.
21

القواعد التنفيذية للامدة الثامنة عرشة:
رشوطًوضوابطًاالبتعاثًلربامجًالدراساتًالعلياًاملدفوعةًيفًالجامعاتًالداخلية:
أنًتكونًالجامعةًحكومية.

حصولًالجامعةًعىلًاالعتامدً
املؤسيسًوحصولًالربنامجًعىلً
االعتامدًاالكادميي.

تخريجًالربنامجًدفعتنيًعىلًاألقلً
لنفسًالدرجةًاملرادًاالبتعاثًله.

يجبًأنًتكونًالجامعةًاملبتعثًلها
لديهاًبرنامجًدكتوراة.

01
08

02

03

الًيتجاوزًمنسوباتًالقسمًاملبتعثات
لنفسًالربنامجًعنً.٪25

07

06

04

05

تعذرًقبولًاملتقدمًيفًالربامجًغري
املدفوعةًبالجامعاتًاألخرى.

أنًتكونًجميعًالربامجًالتيًتقدمهاً
الجامعةًمدفوعة.

يقترصًاالبتعاثًللداخلًعىلًالربامجًاملدفوعةًعىلًأعضاءًهيئةًالتدريسً
العنارصًالنسائيةًفقط .ويستثنىًمنًذلكًأعضاءًهيئةًالتدريسًمن الرجالًيفً
تخصصاتًاللغةًالعربيةًوالدراساتًاإلسالمية.
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املادة التاسعة عرشة:
يكلفًاملعيدًأوًاملحارضًاملبتعثًللدراساتًالعلياًيفًالداخلًبأعاملًإداريةًأوًتدريسيةًمناسبةًلتخصصهًالدرايسًعىلًأالًيؤثر ذلكًعىلًتحصيلهً
العلميًوفقاًملاًيقررهًمجلسًالقسمًاملبتعثًإليه.

القواعد التنفيذية للامدة التاسعة عرشة:
يجوزًتكليفًاملعيدًأوًاملحارضًاملبتعثًللدراساتًالعلياًيفًالداخلًبأعاملًإداريةًأوًتدريسيةًمناسبةًلتخصصهًالدرايسًيفًالجامعةً
املبتعثًلهاًعىلًأالًيؤثرًذلكًعىلًتحصيلهًالعلميًوفقاًملاًيقررهًمجلسًالقسمًاملبتعثًإليه.

املادة العرشون:
يجوزًللمبتعثًالقيامًبرحلةًعلميةًأثناءًإعدادًالرسالةًوملرةًواحدةًخاللًاملرحلةًالدراسيةًالواحدةًخارجًمقرًالدراسةًسواءًكانًالسفرًداخلً
اململكةًأوًخارجهاًوفقاًللضوابطًاآلتية:

-1أنًيويصًاملرشفًعىلًدراسةًالطالبًبحاجةًالبحثًإىل
الرحلةًالعلمية.

-2موافقةًمجليسًالقسمًوًالكليةً،أوًاملعهدًوماًيف
حكمهاً،ولجنةًاالبتعاثًوالتدريبًيفًالجامعةًاملبتعث منها.

-3أالًتزيدًمدةًالرحلةًالعلميةًعنًثالثةًأشهرًحداًأقىص.
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القواعد التنفيذية للامدة العرشون:
يلزم إرفاق ما ييل:

موافقةًمنًالجهةًالتيً
ستطبقًفيهاًالدراسة.

نسخةًمنًخطةًالدراسةًللرحلةً
العلميةً،واستامرةًجمعً
البيانات.

سجلًأكادمييًحديثًللمبتعث.

املادة الحادية والعرشون:
يتقاىضًاملبتعثًللداخلًراتبهًكامالًوبدلًاالنتقالًاملستحقًلهًشهرياً.

املادة الثانية والعرشون:
يرصفًللمبتعثًإىلًمؤسسةًتعليميةًيفًمدينةًأخرىًبدلًترحيلًيعادلًراتبً
شهرًإذاًكانتًاملسافةًبنيًاملدينتنيًمتاثلًاملسافةًاملقررةًلرصف االنتداب.
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املادة الثالثة و العرشون:
يرصفًللمبتعثً،ولزوجهً،وأوالدهًالقرصًوبناتهًغريًاملتزوجاتً،ولوالدتهًالتيًيعولهاًرشعاًتذاكرًسفرًبالطائرةًعىلًالنحوًاآليت:
.1

تذاكر سفر عىل الدرجة السياحية وحيدة االتجاه من مقر عمله إىل مقر دراسته.

.2

تذاكر سفر عىل الدرجة السياحية يف نهاية كل عام درايس ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إىل مقر عمله.

.3

إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بني مقر عمله إىل مقر دراسته فيعوض تعويضاً يعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة.

املادة الرابعة و العرشون:
يرصفًللمبتعثًسنوياًبدلًكتبًومراجعًيعادلًراتبًشهرًواحدًعىلًأنًيقترصًرصفهًعىلًاملدةًاألساسيةًلالبتعاثً
دونًالتمديد.

املادة الخامسة و العرشون:
يرصفًللمبتعثًوملرةًواحدةًبدلًطباعةًوتجليدًالرسالةًلدرجةًاملاجستريًمبلغًقدرهً( )3000ثالثةًآالفًريالً،ولدرجةً
الدكتوراهًمبلغًقدرهً( )4000أربعةًآالفًريال.
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املادة السادسة و العرشون:
يعاملًاملعيدًأوًاملحارضًالذيًيلتحقًبأحدًبرامجًالدراساتًالعلياًداخلً
املؤسسةًالتعليميةًالواحدةًيفًاملقرًنفسهً،معاملةًاملبتعثًداخلياً.

إيقاف املخصصات وإنهاء البعثة

املادة السابعة والعرشون:
توقفًمخصصاتًاملبتعثًبحصولهًعىلًالدرجةًالعلميةًأوًإذاًغريً
مقرًدراستهًأوًتخصصهًأوًجامعتهًدونًموافقةًمجلسًالجامعة.
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القواعد التنفيذية للامدة السابعة والعرشون:

يعدًتاريخًانتهاءًمتطلباتًالدراسةًحسبًإفادةًالجامعةًاملبتعثًلهاًبناءًعىلًالتاريخًاملعتمدًيفًالسجلًاألكادمييًأوًخطابًالجامعةًهو التاريخًالفعيلً
للتخرجً،والًيؤخذًبتاريخًصدورًالوثيقةًأوًموعدًحفلًالتخرجًالرسميًونحوًذلكً،أوًانتهاءًاملوعدًالرسميًللفصلًالدرايسًإذاًجاءًالحقاً لتاريخًانتهاءًمتطلباتً
الدراسةً،ويرتتبًعىلًتخرجًاملبتعثًإنهاءًالبعثةًحتىًوإنًتمًتخرجهًقبلًانتهاءًمدةًالبعثةًاملقررةًلهًنظاماً.

2

إرفاقًوثيقةًإنهاءًالدراسةًصادرةًمنًمسجلًالجامعةًأوًعميدًالدراساتًالعلياًتفيدًبتخرجهًوالتاريخًالفعيلًإلكاملهًمتطلباتًالدرجة.

التزامًاملبتعثًبجميعًالقراراتًالصادرةًلهًمنًالجامعةًأوًاللجنةًالدامئةًلالبتعاثًوالتدريب.

5

يجوزًللمبتعثًإىلًخارجًاململكةًتقديمًطلبًإنهاءًاالبتعاثًلحصولهًعىلًالدرجةًالعلميةًمنًخاللًالقسمًالعلميًللجامعة.

6

إرفاقًالسجلًاألكادمييًللدرجاتًمصدقاًمنًالجامعةًوموضحا ًفيهًاملرحلةًالدراسيةًالتيًأكملهاًوتاريخًإكاملها.

4

3

1

ضوابطًطلبًإنهاءًاالبتعاثًللحصولًعىلًالدرجةًالعلمية:

يلزمًاملبتعثًالحاصلًعىلًالدرجةًاملبتعثًمنًأجلهاًأنًيعودًإىلًاململكةًخاللًشهرًحداًأقىصًمنًانتهاءًدراستهً،وعليهًأنًيبارشًعملهًخاللًعرشةًأيامًمنً
تاريخًوصولهًإىلًاململكةً،أماًاملبتعثًإىلًالداخلًفعليهًأنًيبارشًبعدًانتهاءًدراستهًمبارشة.

27

املادة الثامنة والعرشون:
يجوز ملجلس الجامعة أن ينهي بعثة املبتعث بناء عىل توصية مجليس القسم والكلية ،أو املعهد وما يف حكمهام ،ولجنة االبتعاث
والتدريب يف الحاالت اآلتية:

إذاًثبتًتوقفهًعنًالدراسةً
دونًعذرًمقبول.

إذاًملًيحصلًعىلًاملؤهلً
املطلوبًيفًاملدةًاملحددة.

إذاًخالفًاألنظمةًأوً
التعليامتًأوًامتنعًعنً
تنفيذها.

طلبهًإنهاءًالبعثةًوالعودةً
إىلًاململكة.

عدمًقدرتهًعىلًمواصلةً
الدراسةًوفقاًللتقاريرً
املتعلقةًبسريًدراسته.

املادة التاسعة والعرشون:
ال يجوز للمبتعث يف الداخل أو الخارج الذي يرغب يف إنها ابتعاثه قبل الحصول عىل املؤهل املطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة
مجلس الجامعة .ويف حال عودة املبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد يف إحدى الفقرتني ( 1أو  )2من املادة
الثالثني من هذه الالئحة.

28

القواعد التنفيذية للمواد الثامنة والعرشين واملادة التاسعة والعرشين:
ضوابط طلب إنهاء البعثة أثناء مدة االبتعاث:
يجوز النظر يف طلب إنهاء البعثة عند وجود بعض الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة حسب الضوابط التالية:

تقديمًاملبتعثًماًيفيدًاستحالةًقدرتهًعىل
مواصلةًالدراسةًيفًمقرًالبعثةًالحايل.

اليجوز للمبتعثًتركًمقرًدراستهًقبلًموافقة
مجلسًالجامعةً،ويفًحالًعودةًاملبتعثًقبلً
موافقةًمجلسًالجامعةًيطبقًبشأنهًماًوردً
يفًالفقرتنيً( 1وً )2منًاملادةًالثالثنيًمنً
.الئحةًاالبتعاثًوالتدريبًملنسويبًالجامعات

إذاًكانًاملبتعثًيفًمرحلةًاللغةًفيتمًإرفاقً
تقريرًدرايسًحديثًمنًاملعهدًونتيجةًحديثةً
.ألحدًاختباراتًاللغةًاملعيارية

إرفاقًسجلًأكادمييًحديث.

تقريرًمنًاملرشفًالدرايسًيفًالجامعةً
متضمناًحاجةًاملبتعثًإلنهاءًالبعثة.

29

القواعد التنفيذية للمواد الثامنة والعرشين واملادة التاسعة والعرشين:
ضوابط طلب إنهاء االبتعاث الستكامل املدة دون الحصول عىل املؤهل:
يجوز النظر يف طلب إنهاء البعثة عند وجود بعض الظروف القاهرة واملقنعة للجامعة حسب الضوابط التالية:

1

2

3

تقديمًاملبتعثًمسوغاتًإكاملًمدةًاالبتعاثًدونً
.الحصولًعىلًاملؤهل

إرفاقًسجلًأكادمييًحديث.

إرفاقًتقريرًمنًاملرشفًالدرايسًيفًالجامعة.

4

5

6

إذاًكانًاالبتعاثًلدراسةًاللغةًفيتمًإرفاقًتقربر درايسً
حديثًمنًاملعهدً،ونتيجةًحديئة ألحدًاختباراتًاللغةً
املعياريةًمعًإرفاقًماًيثبتًمراسلتهًلخمسًجامعاتً
.عىلًاألقلًبطلبًقبولً،متضمنةًخطاباتًالرفض

إذاًكانًاملبتعثًلداخلًاململكةًيفًمرحلةًإعدادً
الرسالةً،والًيرغبًبالتمديدًفيلزمًإرفاقًتقريرًمنً
املرشفًعىلًالرسالةًمتضمناًاملرحلةًالتيًوصلًإليها
.املبتعثًيفًرسالتهًوالتاريخًاملتوقعًللتخرج

يلزمًاملبتعثًالذيًانتهتًمدةًابتعاثهًدونًالحصولً
عىلًاملؤهلًأنًيعودًإىلًاململكةًخاللًشهرًحداً
أقىصًمنًانتهاءًمدةًاالبتعاثً،وعليهًأنًيبارشًخاللً
عرشةًأيامًمنًتاريخًوصولهًإىلًاململكةً،أماًاملبتعثً
.للداخلًفعليهًأنًيبارشًبانتهاءًمدةًاالبتعاثًمبارشة

30

املادة الثالثون:
يفًحالًموافقةًمجلسًالجامعةًعىلًإنهاءًبعثةًاملبتعثًوفقاًألحكامًاملادة

الثامنةًوالعرشينً،فللمجلسًماًيأيت:

1

اتخاذًقرارًبطيًقيدهًيفًمدةًالًتتجاوزًالسنةًمنًتاريخًإنهاءًابتعاثه.

2

أوًإحالتهًإىلًوظيفةًإداريةًإذاًكانتًالجامعةًيفًحاجةًلخدماته.

3

أوًإبقاؤهًعىلًوظيفتهًوتحديدًاملدةًالالزمةًالستئنافهًدراستهًالعلياًعىلًأالً
تتجاوزًتلكًاملدةًالسنتني .ويفًحالًتجاوزهًلهاًيطبقًبشأنهًماًوردًيف إحدىً
الفقرتني 1( .أوً )2منًهذهًاملادة.
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القواعد التنفيذية للامدة الثالثني
يجوزًللجنةًالدامئةًلالبتعاثًوالتدريبًبالجامعةًالسامحًبتأجيلًبعثةًاملبتعثًومبارشتهًالعملًبقسمهًبعدًت ًأييدًامللحقيةً

واملرشفًالدرايس؛ًوبعدًأنًيتمًإبالغًامللحقيةًالثقافيةًبذلكًإليقافًالرصفًعليهًمنًتاريخًمغادرتهًمقرًالبعثةً،وذلكًيفً

الحاالتًالتالية:

تعرضهًلظرفًصحيًأوًأرسيًطارئًيحتاجًمعهً
للعودةًإىلًاململكةًً،معًإرفاقًاملربراتًلذلك.

ظرفًخارجًعنًاالرادةًبتأييدًمنًامللحقيةًً،
واملرشفًالدرايس.

بعدًالعودةًواملبارشةًيفًالقسمً،تقررًاللجنةً
الدامئةًلالبتعاثًوالتدريبًمدةًبقائهً،وفقاً
ملعطياتًكلًحالةًعىلًأنًالًتزيدًمدةًالبقاءً
باململكةًيفًكلًاألحوالًعنًستةًأشهرًفقط منً
تاريخًمغادرةًمقرًالبعثة.

إلدارةًاالبتعاثًوضعًالنامذجًوالتعهداتًالنظاميةً
الالزمةًلضامنًسريًومتابعةًماًتقررًيفًهذه
القاعدةًمنًرشوطًوأحكام.

يستأنفًاملبتعثًبعثتهًقبلًانتهاءًاملدةًالتيًتق ًررهاًاللجنةً
الدامئةًلالبتعاثًوالتدريبًوفقًماًجاءًيفً(ت) منًالقاعدةً
التفنيذية لهذهًاملادةًبقرارًمنًرئيسًاللجنةً،وينص يفًقرارً
استئنافًالبعثةًعىلًاملدةًاملتبقيةًلهًمنًفرتةًابتعاثة
األصليةًاملنصوصًعليهاًيفًقرارًابتعاثهًاألسايسًعىلًأنً
تحتسبًاعتباراًمنًتاريخًبدءًاستئنافًالرصفًعليه.

32

ضوابط تأجيل الدراسة :

3

1
أن تكون مربرات التأجيل مقنعة
وموضوعية (الظروف النظامية،
األكادميية ،الصحية ،االجتامعية) مع إرفاق
املستندات الالزمة.

أن توافق املؤسسة التعليمية أو
املرشف يف بلد االبتعاث عىل التأجيل،
ومدته ،وتاريخ بدايته وتاريخ نهايته،
واملدة املتبقية من املرحلة الدراسية،
والتاريخ املتوقع للتخرج بعد التأجيل
ومربرات التأجيل ،مشفوعا بتقرير
أكادميي مفصل عن املبتعث.

أن يكون املبتعث منتظامً يف الدراسة،
وأداؤه جيدا ً.

تأييد امللحقية الثقافية عىل التأجيل
بالنسبة ملبتعثي الخارج.

2

4
7

5
ال تقل مدة التأجيل عن فصل درايس
(بحسب املؤسسة التعليمية يف بلد
البعثة) ،قابلة للتجديد لفصل درايس أخر،
بحيث ال يزيد مجموع التأجيل عن عام
درايس واحد خالل فرتة ابتعاثه.

أن ال تكون فرتة التأجيل لفرتة زمنية
سابقة.

ال تحتسب فرتة التأجيل التي متت
املوافقة عليها من مدة ابتعاثه.

6
33

املادة الحادية والثالثون:
يطبقًيفًاإللحاقًبالبعثةًبالنسبةًللزوجاتًواألبناءًاملرافقنيًللمبتعثًالتعليامتًالواردةًيفًالقراراتًواللوائحًاملنظمةًلذلك.

املادة الثانية والثالثون:
يشرتط فيمن يبتعث من املوظفني للحصول عىل درجة علمية اآليت:
أالًيقلًتقديرهًالعامًيفًالشهادةً
الجامعيةًأوًاملعادلةًلهاًعنًتقديرً"جيد".

أنًيكونًسعوديًالجنسية.

أالًيتجاوزًعمرهً( )40عاماًوملجلسً
الجامعةًاالستثناءًمنًهذاًالرشط.

أنًتكونًهناكًعالقةًمبارشةًبنيً
التخصصًالذيًسوفًيبتعثًإليه
وطبيعةًالعملًالذيًيعدًللقيامًبه.

أالًيقلًتقويمًاألداءًالوظيفيًللسنتنيً
األخريتنيًعنًتقديرً"جيدًجداً".

2

1

3

8

4

7
5

6

أنًيكونًقدًأمىضًيفًخدمةً
الجامعةًمدةًالًتقلًعنًسنتنيًمن
تاريخًتعيينهً،ويستثنىًمنًذلكً
األطباءًالذينًيجوزًابتعاثهمًبعدً
إكاملًسنةًمنًتاريخًتعيينهم.

أنًيكونًًحاصالًعىلًقبولًمنً
مؤسسةًعلميةًمعرتفًبهاًعلمياً.

مًلهاً
أنًيرافقًاملبتعثة للخارجًمحر ٌ
طيلةًمدةًابتعاثها.
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القواعد التنفيذية للامدة الثانية والثالثني:

تكونًاألولويةًملنًحصلًعىلًتقديرً(ممتاز) يفً
ريتنيً.
تقويمًاألداءًالوظيفيًيفًالسنتنيًاألخ ً

أنًيكونًسعوديًالجنسية.

أالًيكونًقدًصدرًبحقهًقرارًحسمًأوًعقوبةً
تأديبيةًخاللًالسنواتًالثالثًاألخرية.

أنًيكونًللجهةًالتيًيعملًبهاًحاجةً
للتخصصًالذيًسوفًيدرسه.

أالًيكونًقدًسبقًلهًاالبتعاثًعىلًنفسً
الدرجة.
01

أالًيؤثرًتفرغهًللدراسةًعىلًسريًالعملًبجهةً
عملهً(كليةًأوًمعهدًأوًقسمًأوًإدارةًأوًمركز).

أالًيقلًتقديرهًالعامًيفًمرحلةً
البكالوريوسًعنً(جيد) .
02

أنًيكونًحاصالًعىلًقبولًمنًمؤسسةًعلميةً
معرتفًبها.

أالًيكونًقدًتخللًالسنواتًاألربعًاالخريةً
إجازةًاستثنائيةًأوًإجازةًأمومةًبالنسبةً
للموظفاتًأكرثًمنًستهًأشهر.
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القواعد التنفيذية للامدة الثانية والثالثني:
األصــلًأنًيكــونًالقبــولًقبــوالًمبــارشاًللدراســةً(الًيتضــمنً
القبولًدراسةًاللغة) .ويجوزًالقبولًلدراسةًاللغةًيف حالً
كـــانًالقبـــولًمرشـــوطاًباللغـــةً،وأنًيحصـــلًاملوظـــفًيفً
امتحانًااليلتس ) )IELTSعـىلً( )3درجـاتًعـىلًاألقـلًأوًمـاً
يعادلهاًمنًاالختباراتًاملعياريـةًاألخـرىً،وأالًتتجـاوزًفـرتةً
دراسةًاللغةًسنةًواحدةًبحدًأقىصـً،وللجنـةًاالسـتثناء مـنً
أحكامًهذهًالفقرةًبحسبًالحال.

يجوزًابتعاثًموظفيًجامعةًاملجمعةً(إدارينيً،
فنينيً،صحينيً،هندسيني ...بكافةًفئاتهم الوظيفيةً
غريًاألكادميية) للحصولًعىل :درجةًالدبلومًالعايلً
أوًًدرجةًاملاجستريًأوًدرجةًالدكتوراهًأوًالزمالة.
أنًتكونًهناكًعالقةًمبارشةًبنيًالتخصصًالذيً
سوفًيبتعثًإليهًومسمىًالوظيفةًأوًطبيعةً
العملًالذيًيقومًبه.
أالًيكونًقدًتخللًالسنواتًاألربعًاألخريةًتكليفً
لجهةًاخرىًخارجًالجامعة.
أالًيكونًملتحقاًبأحدًبرامجًالدراساتًالعلياً
بالجامعةًاوًأيًجامعةًأخرىًداخلًاململكة.
تكونًاألولويةًيفًاالبتعاثًللحصولًعىلًدرجة
املاجستريًأوًالدكتوراةًملنًيشغلًاملرتبةً
السادسةًفأعىلًأوًماًيعادلها.

01

02

يجب عىل املبتعث بعد انتهاء املدة املحددة لدراسته ًأن
يعمل لدى الجامعة مدة تعادل مدة ابتعاثه ،وعند امتناعه
عن ذلك أو عدم اكامله مدة العمل املطلوبة يلزم بدفع
جميع التكاليف املالية التي رصفت عليه لغرض االبتعاث
بحسب املدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها ،
ويجوز للجامعة إعفاؤه من العمل لدى الجامعة للمدة
املشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى،
وإعفاؤه مبا ال يتجاوز نصف تلك املدة إذا كان سيعمل لدى
جهة غري حكومية.

36

املادة الثالثة والثالثون:
معًمراعاةًماًوردًيفًاملوادً( )36ً،32تطبقًاألحكامًالواردةًيفًابتعاثًاملحارضينً
واملعيدينًعىلًابتعاثًبقيةًمنسويبًالجامعة.

املادة الرابعة والثالثون:
الًيجوزًللمبتعثًأنًيلتحقًبربنامجنيًللدراساتًالعلياًيفًوقدًواحدً،ويجوزًملجلسً
الجامعةًاالستثناءًمنًذلك.

37

املادة الخامسة والثالثون:
يشرتطًفيمنًيبتعثًللتدريبًماًيأيت:

أنًيكونًسعوديًالجنسية.

2

أنًيكونًقدًأمىضًيفًخدمةًالجامعةًمدةًال
تقلًعنًسنتنيًمنًتاريخًتعيينهً،ويستثنىًمنً
ذلكًاألطباءًالذينًيجوزًابتعاثهمًبعدًإكاملً
سنةًمنًتاريخًتعيينهمً( ).

3

4

أالًيقلًتقويمًاألداءًالوظيفيًللسنتني
األخريتنيًعنًتقديرً"جيدًجداً".

5

أنًيكونًًحاصالًعىلًقبولًمنًمؤسسةً
تدريبيةًمعرتفًبها.

6

7

أنًيهدفًالربنامجًإىلًإكسابًاملتدربًمها ًراتً
جديدةًتتطلبهاًحاجةًالعملًالحايلًأوً
املستقبيل.

8

1

أنًيكونًالرتشيحًللتدريبًمنًالجهةًالتابعًلهاً
املرشحًمعًتحديدًنوعيةًالربنامجًوالعمل
ربنامج.
الذيًيعدًللقيامًبهًبعدًاالنتهاءًمنًال ً

9

أنًتكونًهناكًعالقةًمبارشةًبنيًالتخصص
الذيًسوفًيبتعثًإليهًوطبيعةًالعملًالذيً
يعدًللقيامًبه.

أنًيجدًاللغةًالتيًيقدمًبهاًبرنامجًالتدريب.

مًلهاًطيلةًمدةً
أنًيرافقًاملبتعثة للخارجًمحر ٌ
ابتعاثها.
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املادة السادسة والثالثون:
يتمًاالبتعاثًوالتدريبًبقرارًمنًمجلسًالجامعةًبناءًعىلًتوصيةًالجهةًالتيًيتبعهاً
املوظفًولجنةًاالبتعاثًوالتدريبًويتضمنًقرارًاالبتعاثًالدرجةًالعلميةًالتيًيبتعثً
املوظفًللحصولًعليهاً،والتخصصًالدقيقً،والعامً،ومدةًالدراسةً،واملؤسسةًالعلميةً
التيًتتمًالدراسةًبها.

القواعد التنفيذية للامدة السادسة والثالثني:
يجوزًبناءًعىلًموافقةًالجهةًالتيًيتبعهاًاملوظفً(الرئيسًاملبارشًوالعميد أوًمنًيفً
حكمهام) ولجنةًاالبتعاثًوالتدريبًالسامحًباستمرارًبعثةًاملبتعثًللحصولًعىل مؤهلً
أعىلًمنًاملبتعثًإليهً.

املادة السابعة والثالثون:
يرصفًملنسويبًالجامعةًاإلدارينيًوالفنينيًاملبتعثنيًللتدريبًاملمي ًزاتًاملاليةًالتيً
ترصفًلغريهمًمنًموظفيًالدولةًاملدنيني
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املادة الثامنة والثالثون:
يصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة.

القواعد التنفيذية للامدة الثامنة والثالثني:
.1
.2

عىل إدارة االبتعاث وضع دليل إجرايئ للقواعد التنفيذية والعمل بها.
يعامل منسوبو الجامعة من اإلداريني والفنيني وغريهم يف االبتعاث والتمديد وتغيري التخصص
والرحالت العلمية للمبتعثني معاملة املعيد واملحارض املبتعث.

املادة التاسعة والثالثون:

كل ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات واللوائح النافذة يف اململكة.

املادة األربعون:

يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وملجلس
الجامعة معالجة وضع املبتعثني القامئني عىل رأس البعثة وقت صدور هذه الالئحة ممن
تجاوزوا املدة املحددة لالبتعاث املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

املادة الحادية واألربعون:
ملجلس التعليم العايل حق تفسري مواد هذه الالئحة.
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املاليك

