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الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات
ال�صادر بقرار جمل�س التعليم العايل رقم (  1417 /4 /6هـ )
يف اجلل�سة ( الرابعة ) ملجل�س التعليم العايل املعقودة
بتاريخ  1417 / 2 / 7هـ
املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�رشيفني رئي�س جمل�س الوزراء
رئي�س جمل�س التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي
رقم (  / 7ب  ) 16785 /وتاريخ  1417 / 11 / 4هـ
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الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات
نص قرار مجلس التعليم العالي

رقم (  / 7ب 1417 / 4 / 6 ( ) 16785 /هـ )
�إن جمل�س التعليم العايل .
بن���اء عل���ى �أح���كام الفقرة (  ) 7من املادة ( اخلام�س���ة ع�ش���رة ) من نظام
جمل�س التعليم العايل واجلامعات التي تق�ضي ب�أن من اخت�صا�صات جمل�س
التعليم العايل �إ�صدار اللوائح املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات الوظيفية
من ال�سعوديني واملتعاقدين مبن فيهم �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وي�شمل ذلك
مرتباتهم ،ومكاف�آتهم  ،وبدالتهم  ،وذلك بعد �إعدادها من قبل كل من وزارة
التعليم العايل  ،و وزارة املالية واالقت�صاد الوطني  ،و الديوان العام للخدمة
املدنية.
وبع���د الإطالع على مذك���رة الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل حول
املو�ض���وع  ،وبع���د الإطالع على م�ش���روع الئح���ة االبتعاث والتدريب ملن�س���وبي
اجلامعات ب�صيغتها املرفقة مبذكرة العر�ض قرر املجل�س :
«املوافق���ة عل���ى الئح���ة االبتع���اث والتدري���ب ملن�س���وبي اجلامع���ات وفق���اً
لل�صيغة املرفقة بهذا القرار»
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المادة األولى

يه���دف االبتع���اث و التدري���ب �إىل ت�أهيل من�س���وبي اجلامعات علمياً للح�ص���ول على درج���ة علمية � ،أو
تطوير مهاراتهم �أكادميياً  ،و �إدارياً  ،وفنياً عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة اجلامعة .
لجنة االبتعاث و التدريب
المادة الثانية

ين�ش����أ يف اجلامعة جلنة دائمة لالبتعاث و التدريب يك ّونها جمل�س اجلامعة برئا�س���ة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا و البحث العلمي وترفع تو�صياتها �إىل املجل�س بعد اعتمادها من مدير اجلامعة.
المادة الثالثة

تخت����ص جلن���ة االبتع���اث و التدري���ب بالنظ���ر بكل ما يتعلق ب�ش����ؤون االبتع���اث و التدري���ب و لها على
الأخ�ص ما ي�أتي :
)  1اقرتاح ال�سيا�سة العامة لالبتعاث و التدريب .
2 ) 2اق�ت�راح اخلط���ة ال�س���نوية البتع���اث و تدريب من�س���وبي اجلامعة بعد التن�س���يق م���ع اجلهات ذات
العالقة يف اجلامعة .
3 ) 3النظ���ر يف تو�ص���ية جمال����س الكليات و املعاهد و ما يف حكمهما بابتعاث املعيدين و املحا�ض���رين،
والتن�سيق فيما بينها و التو�صية مبا تراه منا�سباً يف �ضوء اخلطة ال�سنوية لالبتعاث مع مراعاة
ما ي�أتي :
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)4
)5
)6
)7

)8

�أ  -ع���دد �أع�ض���اء هيئ���ة التدري����س ال�س���عوديني ون�س���بتهم لإجمايل �أع�ض���اء هيئ���ة التدري�س يف
الق�سم  ،وتخ�ص�صاتهم الدقيقة  ،و �أعبائهم التدري�سية .
ب  -عدد املحا�ضرين و املعيدين يف الق�سم .
ج  -عدد املبتعثني من الق�سم  ،و املتوقع عودتهم  ،و تخ�ص�صاتهم الدقيقة .
4التو�ص���ية بابتعاث من�س���وبي اجلامعة م���ن الإداريني و الفنيني وغريهم وفق���اً للخطة املعتمدة
يف اجلامعة .
5التو�ص���ية بتمدي���د �أو �إنه���اء االبتع���اث �أو التدري���ب بناء على اق�ت�راح جمال�س الكلي���ات واملعاهد
واجلهات ذات العالقة .
6التو�صية بتدريب من�سوبي اجلامعة .
7متابعة �أو�ض���اع املبتعثني و املتدربني بالتن�س���يق مع الأق�سام العلمية �أو اجلهة التابع لها املبتعث
�أو املت���درب  ،عل���ى �أن ترف���ع ملجل����س اجلامع���ة تقريراً عن املبتعث املتعرث يف درا�س���ته بعد م�ض���ي
ن�صف املدة .
�8إع���داد تقري���ر �س���نوي مف�ص���ل عن و�ض���ع االبتع���اث والتدريب على م�س���توى الكليات و الأق�س���ام
والإدارات و رفعه �إىل جمل�س اجلامعة .
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ابتعاث المحاضرين و المعيدين

المادة الرابعة

يكون االبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو الآتي :
1 ) 1للماج�ستري فقط .
2 ) 2للدكتوراه فقط .
3 ) 3للماج�ستري و الدكتوراه معاً مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (  ) 7من املادة الثالثة .
4 ) 4للزمالة يف التخ�ص�صات الطبية .
شروط االبتعاث
المادة الخامسة

ي�شرتط البتعاث املعيد �أو املحا�ضر يف الداخل و اخلارج ما ي�أتي :
�1 ) 1أن يكون �سعودي اجلن�سية .
�2 ) 2أن يكون قد �أم�ض���ى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن ال�س���نة من تاريخ تعيينه يكلف خاللها
بربنامج عمل منا�سب ت�ضعه له الكلية ويق ّوم �أدا�ؤه بنا ًء على ذلك .
�3 ) 3أن يكون حا�ص ً
ال على قبول من جامعة معرتف بها �أكادميياً .
�4 ) 4أن يرافق املبتعثة للخارج حمر ٌم لها طيلة مدة ابتعاثها .
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�5 ) 5أال يتجاوز عمر املبتعث (  ) 30عاماً للمعيد و (  ) 35عاماً للمحا�ضر و ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء
من هذا ال�شرط .
�6 ) 6أن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على الأقل.
مدة االبتعاث
المادة السادسة

يتم االبتعاث لداخل اململكة و خارجها بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ص���ية جمل�س���ي الق�سم
و الكلية �أو املعهد و ما يف حكمهما و جلنة االبتعاث و التدريب و يت�ض���من القرار حتديد الدرجة العلمية
الت���ي يوف���د املبتعث للح�ص���ول عليها  ،و التخ�ص����ص الع���ام  ،و الدقيق  ،و مدة االبتعاث وفق���اً لأحكام املادة
ال�سابعة  ،و اجلامعة التي �سيدر�س بها .
المادة السابعة

تكون مدة االبتعاث على النحو الآتي :
�1 ) 1سنة لدرا�سة اللغة و يجوز ملجل�س اجلامعة �أن يجعلها �سنتني �إذا تطلب الأمر ذلك.
�2 ) 2سنتان للماج�ستري .
3 ) 3ث�ل�اث �س���نوات للدكت���وراه �أو ما يعادلها يف كل التخ�ص�ص���ات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�س���ته
وفقاً لنظام البلد الذي يدر�س فيه املبتعث(.)*1
( )*1مت تعديل هذه الفقرة بناء على قرار جمل�س التعليم العايل رقم ( 1419/14/ 3هـ ) و تاريخ  1419/11/5هـ املتوج باملوافقة ال�سامية رقم  1262و تاريخ
 1420/1/23هـ
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المادة الثامنة

يتم �سفر املبتعث �إىل مقر درا�سته بعد �صدور القرار التنفيذي البتعاثه  ،و يلغى القرار �إذا مل ي�صل
�إىل مقر درا�سته بعد م�ضي ثالث �أ�شهر من التاريخ املحدد يف القرار.
المادة التاسعة

يب���د�أ ال�ص���رف على املبتعث من تاريخ و�ص���وله �إىل مق���ر بعثته على �أال تزيد املدة بني تاريخ و�ص���وله
وبداية درا�سته عن �شهر واحد .
التمديد
المادة العاشرة

يجوز ملجل�س اجلامعة متديد فرتة االبتعاث الأ�ص���لية يف الداخل و اخلارج �س���نة واحدة للماج�ستري،
و�س���نتني للدكتوراه و الزماالت الطبية  ،بناء على اقرتاح امل�ش���رف على درا�س���ة الطالب و تو�صية جمل�سي
الق�سم و الكلية � ،أو املعهد و ما يف حكمهما  ،و جلنة االبتعاث و التدريب  ،كما يجوز ملجل�س اجلامعة بناء
على اقرتاح امل�ش���رف على درا�س���ة الطالب و تو�ص���ية جمل�س���ي الق�س���م والكلية � ،أو املعهد و ما يف حكمهما ،
وجلنة االبتعاث والتدريب �إ�ضافة �سنة �أخرى حداً �أق�صى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة لذلك .
و بالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم �أن ي�ؤيد ر�أي امل�شرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف .
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تغيير التخصص و التحويل
المادة الحادية عشرة

ال يجوز للمبتعث تغيري تخ�ص�صه العام �أو الدقيق الذي اُبتعث من �أجله �إال مبوافقة جمل�س اجلامعة
بناء على تو�ص���ية جمل�س���ي الق�س���م و الكلية � ،أو املعهد وما يف حكمهما  ،و جلنة االبتعاث و التدريب  .ويف
حال تغيري التخ�ص�ص قبل �صدور املوافقة  ،توقف جميع خم�ص�صات املبتعث  ،وينظر يف �إنهاء بعثته .
المادة الثانية عشرة

ال يج���وز للمبتع���ث �أن ينتق���ل م���ن جامع���ة �إىل �أخ���رى � ،أو م���ن بلد �إىل �آخ���ر �إال بع���د موافقة جمل�س
اجلامع���ة املبني���ة على تو�ص���ية جمل�س���ي الق�س���م و الكلي���ة � ،أو املعهد وم���ا يف حكمهما � ،أو اجله���ة التابع لها
املبتعث  ،وجلنة االبتعاث و التدريب  ،وت�أييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج .
المستحقات المالية
المادة الثالثة عشرة

ي�ص���رف للمبتع���ث �إىل اخل���ارج امل�س���تحقات املالي���ة الت���ي ت�ص���رف ملوظفي الدول���ة املبتعث�ي�ن للخارج،
ويعامل حمرم املبتعثة ( غري املبتعث ) معاملة زوجة املبتعث يف �أحكام االبتعاث (.)2

( )2مت تعديل �أحكام هذه املادة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم (1429/12/3هـ) املتخذ يف جل�سته الثانية ع�رشة املعقودة بتاريخ 1419/2/19هـ
املتوج باملوافقة ال�سامية رقم  8/168وتاريخ 1419/3/29هـ.
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المادة الرابعة عشرة

ي�ص���رف للمبتعث �إىل اخلارج احلا�ص���ل على منحة درا�سية من جهة �أخرى  ،ن�صف مرتبه من اجلهة
التي يعمل لديها  ،و �إذا نق�ص���ت خم�ص�ص���ات املنحة � ،أو الزمالة عن املخ�ص�ص���ات و املزايا املقررة لغريه من
املبتعثني في�صرف له الفرق .
الرحالت العلمية
المادة الخامسة عشرة

يج���وز للمبتع���ث �إىل اخل���ارج القي���ام برحلة علمية �أثن���اء �إعداد الر�س���الة وملرة واحدة خ�ل�ال املرحلة
الدرا�سية الواحدة �إىل اململكة �أو غريها خارج مقر البعثة وفقاً لل�ضوابط الآتية :
�1 ) 1أن يو�صي امل�شرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث �إىل الرحلة العلمية .
2 ) 2ت�أييد امللحق الثقايف .
3 ) 3موافق���ة جمل�س���ي الق�س���م و الكلي���ة � ،أو املعه���د وما يف حكمهم���ا  ،و جلنة االبتع���اث والتدريب يف
اجلامعة املبتعث منها .
�4 ) 4أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالث �أ�شهر حداً �أق�صى .
�5 ) 5إذا كانت الرحلة العلمية �إىل اململكة فعلى املبتعث �أن يبا�شر �أبحاثه حتت �إ�شراف الق�سم التابع
له ويقوم الق�سم ب�إعداد تقرير واف عن الرحلة .
�6 ) 6إذا كان���ت الرحل���ة العلمية خارج مقر البعثة و�إىل غ�ي�ر اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة �إىل
امللح���ق الثقايف من قبل امل�ش���رف على درا�س���ة املبتع���ث ويقوم امللحق بتزوي���د اجلامعة التابع لها
املبتعث ب�صورة منه .
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تذاكر السفر
المادة السادسة عشرة

ت�صرف للمبتعث للخارج تذكرة �سفر بالطائرة بالدرجة ال�سياحية على النحو الآتي :
1 ) 1املبتعث الأعزب �أو املتزوج الذي ال ترافقه �أ�سرته :
�أ  -تذكرة �سفر وحيدة االجتاه من اململكة �إىل مقر درا�سته لاللتحاق بالبعثة .
ب  -تذك���رة �س���فر ذهاب���اً و �إياباً من مقر درا�س���ته �إىل اململكة بعد م�ض���ي �س���نة درا�س���ية لق�ض���اء
�إجازته ال�سنوية .
ج  -تذكرة �سفر ذهاب و �إياب من مقر درا�سته للقيام بالرحلة العلمية .
د  -تذكرة �سفر ذهاباً و �إياباً داخل الدولة مقر البعثة و ملرة واحدة للقيام ب�إجراء الأبحاث �أو
�أداء االختبارات ب�شرط �أن تزيد امل�سافة عن (  ) 100مائة كم .
هـ  -تذكرة �س���فر ذهاباً و �إياباً من مقر درا�س���ته �إىل اململكة يف حال وفاة �أحد والدي املبتعث �أو
زوجه �أو �أحد �أوالده.
و  -تذكرة �سفر وحيدة االجتاه من مقر درا�سته �إىل اململكة بعد التخرج �أو �إنهاء البعثة .
2 ) 2املبتعث املتزوج الذي ترافقه �أ�سرته :
ي�س���تحق املبتعث و زوجه و �أوالده الق�ص���ر مهما كان عددهم وبناته غرياملتزوجات  ،ووالدته �إذا
كان يعولها �شرعاً ورافقته �إىل مقر درا�سته ،التذاكر امل�شار �إليها يف « �أ  ،ب  ،ج  ،هـ  ،و» من الفقرة
( )1من هذه املادة.
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المادة السابعة عشرة

ي�ص���رف للمبتع���ث تذك���رة �س���فر ذهاباً و �إياباً مل���رة واحدة حل�ض���ور امل�ؤمترات  ،والن���دوات العلمية � ،أو
الدورات الق�صرية وذلك خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة وفق ال�ضوابط الآتية :
�1 ) 1أن يكون للم�ؤمتر � ،أو الدورة عالقة مبا�شرة بتخ�ص�صه �أو مو�ضوع بحثه .
2 ) 2موافق���ة جلن���ة االبتعاث و التدريب يف اجلامعة بنا ًء على تو�ص���ية امل�ش���رف على درا�س���ة الطالب
وت�أييد امللحق الثقايف بالن�سبة لالبتعاث للخارج .
االبتعاث للداخل
المادة الثامنة عشرة:

يكون االبتعاث للداخل يف احلاالت الآتية:
1 ) 1من م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى يف مكانني خمتلفني.
2 ) 2من م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى يف املدينة نف�سها.
3 ) 3من فرع �إىل فرع داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية الواحدة ولكن يف مقرين خمتلفني.
المادة التاسعة عشرة:

يكل���ف املعي���د �أو املحا�ض���ر املبتع���ث للدرا�س���ات العلي���ا يف الداخ���ل ب�أعمال �إدارية �أو تدري�س���ية منا�س���بة
لتخ�ص�صه الدرا�سي على �أال ي�ؤثر ذلك على حت�صيله العلمي وفقاً ملا يقرره جمل�س الق�سم املبتعث �إليه.
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المادة العشرون:

يج���وز للمبتع���ث القي���ام برحل���ة علمي���ة �أثناء �إعداد الر�س���الة ومل���رة واحدة خ�ل�ال املرحلة الدرا�س���ية
الواحدة خارج مقر الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة �أو خارجها وفقاً لل�ضوابط الآتية:
�1 ) 1أن يو�صي امل�شرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث �إىل الرحلة العلمية.
2 ) 2موافقة جمل�سي الق�سم و الكلية� ،أو املعهد وما يف حكمها ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة
املبتعث منها.
�3 ) 3أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة �أ�شهر حداً �أق�صى.
المادة الحادية والعشرون:

يتقا�ضى املبتعث للداخل راتبه كام ً
ال وبدل االنتقال امل�ستحق له �شهرياً.
المادة الثانية والعشرون:

ي�ص���رف للمبتع���ث �إىل م�ؤ�س�س���ة تعليمي���ة يف مدين���ة �أخ���رى ب���دل ترحيل يع���ادل راتب �ش���هر �إذا كانت
امل�سافة بني املدينتني متاثل امل�سافة املقررة ل�صرف االنتداب.
المادة الثالثة و العشرون:

ي�ص���رف للمبتع���ث ،ولزوج���ه ،و�أوالده الق�ص���ر وبنات���ه غ�ي�ر املتزوج���ات ،ولوالدت���ه الت���ي يعوله���ا
�ش���رعاً تذاك���ر �س���فر بالطائ���رة عل���ى النح���و الآت���ي:
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1 ) 1تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية وحيدة االجتاه من مقر عمله �إىل مقر درا�سته.
2 ) 2تذاكر �س���فر على الدرجة ال�س���ياحية يف نهاية كل عام درا�س���ي ذهاباً و�إياباً من مقر درا�س���ته �إىل
مقر عمله.
�3 ) 3إذا تعذر ال�س���فر بالنقل اجلوي بني مقر عمله �إىل مقر درا�س���ته فيعو�ض تعوي�ض���اً يعادل قيمة
ال�سفر بو�سائل النقل العامة.
المادة الرابعة والعشرون:

ي�ص���رف للمبتع���ث �س���نوياً ب���دل كت���ب ومراج���ع يع���ادل راتب �ش���هر واحد على �أن يقت�ص���ر �ص���رفه
عل���ى امل���دة الأ�سا�س���ية لالبتع���اث دون التمدي���د.
المادة الخامسة و العشرون:

ي�ص���رف للمبتع���ث ومل���رة واح���دة ب���دل طباع���ة وجتلي���د الر�س���الة لدرج���ة املاج�س���تري مبل���غ قدره
( )3000ثالث���ة �آالف ري���ال ،ولدرج���ة الدكت���وراه مبل���غ ق���دره (� )4000أربع���ة �آالف ري���ال.
المادة السادسة والعشرون:

يعام���ل املعي���د �أو املحا�ض���ر الذي يلتح���ق ب�أحد برامج الدرا�س���ات العليا داخل امل�ؤ�س�س���ة التعليمية
الواح���دة يف املق���ر نف�س���ه ،معامل���ة املبتع���ث داخلي���اً.
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إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة
المادة السابعة والعشرون:

توق���ف خم�ص�ص���ات املبتعث بح�ص���وله عل���ى الدرجة العلمية �أو �إذا غري مقر درا�س���ته �أو تخ�ص�ص���ه �أو
جامعته دون موافقة جمل�س اجلامعة.
المادة الثامنة والعشرون:

يجوز ملجل�س اجلامعة �أن ينهي بعثة املبتعث بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية� ،أو املعهد وما
يف حكمهما ،وجلنة االبتعاث والتدريب يف احلاالت الآتية:
1 ) 1عدم قدرته على موا�صلة الدرا�سة وفقاً للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.
2 ) 2طلبه �إنهاء البعثة والعودة �إىل اململكة.
�3 ) 3إذا خالف الأنظمة �أو التعليمات �أو امتنع عن تنفيذها.
�4 ) 4إذا مل يح�صل على امل�ؤهل املطلوب يف املدة املحددة.
�5 ) 5إذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول.
المادة التاسعة والعشرون:

ال يج���وز للمبتع���ث يف الداخ���ل �أو اخل���ارج ال���ذي يرغ���ب يف �إنه���اء ابتعاثه قبل احل�ص���ول عل���ى امل�ؤهل
املطلوب ترك مقر درا�سته قبل موافقة جمل�س اجلامعة.
ويف ح���ال ع���ودة املبتع���ث قبل موافقة جمل�س اجلامعة يطبق ب�ش����أنه ما ورد يف �إحدى الفقرتني (� 1أو
 )2من املادة الثالثني من هذه الالئحة.
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المادة الثالثون:

يف ح���ال موافق���ة جمل����س اجلامع���ة على �إنهاء بعث���ة املبتعث وفق���اً لأحكام امل���ادة الثامنة والع�ش���رين،
فللمجل�س ما ي�أتي:
1 ) 1اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز ال�سنة من تاريخ �إنهاء ابتعاثه.
�2 ) 2أو �إحالته �إىل وظيفة �إدارية �إذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.
�3 ) 3أو �إبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ال�ستئنافه درا�سته العليا على �أال تتجاوز تلك املدة
ال�سنتني .ويف حال جتاوزه لها يطبق ب�ش�أنه ما ورد يف �إحدى الفقرتني� 1( .أو  )2من هذه املادة.
المادة الحادية والثالثون:

يطب���ق يف الإحل���اق بالبعث���ة بالن�س���بة للزوج���ات والأبن���اء املرافق�ي�ن للمبتع���ث التعليم���ات ال���واردة يف
القرارات واللوائح املنظمة لذلك.
ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة
من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين و المعيدين
المادة الثانية والثالثون:

ي�شرتط فيمن يبتعث من املوظفني للح�صول على درجة علمية الآتي:
�1 ) 1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

�2أال يتجاوز عمره ( )40عاماً وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من هذا ال�شرط.
�3أال يقل تقديره العام يف ال�شهادة اجلامعية �أو املعادلة لها عن تقدير «جيد».
�4أن يكون قد �أم�ض���ى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �س���نتني من تاريخ تعيينه ،وي�س���تثنى من
ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد �إكمال �سنة من تاريخ تعيينهم(.)3
�5أن تك���ون هناك عالقة مبا�ش���رة بني التخ�ص����ص الذي �س���وف يبتعث �إليه وطبيع���ة العمل الذي
يعد للقيام به.
�6أال يقل تقومي الأداء الوظيفي لل�سنتني الأخريتني عن تقدير «جيد جداً».
�7أن يكون حا�ص ً
ال على قبول من م�ؤ�س�سة علمية معرتف بها علمياً.
�8أن يرافق املبتعثة للخارج حمر ٌم لها طيلة مدة ابتعاثها.

المادة الثالثة و الثالثون:

م���ع مراع���اة م���ا ورد يف امل���واد ( )36 ،32تطبق الأحكام ال���واردة يف ابتعاث املحا�ض���رين واملعيدين على
ابتعاث بقية من�سوبي اجلامعة.
المادة الرابعة والثالثون:

ال يج���وز للمبتع���ث �أن يلتح���ق بربناجمني للدرا�س���ات العلي���ا يف وقت واحد ،ويج���وز ملجل�س اجلامعة
اال�ستثناء من ذلك.
( )3مت تعديل �أحكام هذه الفقرة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم (1419/12/4هـ) املتخذ يف جل�سته الثانية ع�رشة املعقودة بتاريخ 1419/2/29هـ
املتوج باملوافقة ال�سامية رقم  8/168وتاريخ 1419/3/29هـ.
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المادة الخامسة والثالثون:

ي�شرتط فيمن يبتعث للتدريب ما ي�أتي:
�1 ) 1أن يكون �سعودي اجلن�سية.
�2 ) 2أن يكون قد �أم�ض���ى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �س���نتني من تاريخ تعيينه ،وي�س���تثنى من
ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد �إكمال �سنة من تاريخ تعيينهم (.)4
�3 ) 3أن تك���ون هناك عالقة مبا�ش���رة بني التخ�ص����ص الذي �س���وف يبتعث �إليه وطبيع���ة العمل الذي
يعد للقيام به.
�4 ) 4أال يقل تقومي الأداء الوظيفي لل�سنتني الأخريتني عن تقدير «جيد جداً».
�5 ) 5أن يكون حا�ص ً
ال على قبول من م�ؤ�س�سة تدريبية معرتف بها.
�6 ) 6أن يجد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب.
�7 ) 7أن يه���دف الربنام���ج �إىل �إك�س���اب املت���درب مه���ارات جدي���دة تتطلبه���ا حاج���ة العم���ل احل���ايل �أو
امل�ستقبلي.
�8 ) 8أن يكون الرت�ش���يح للتدريب من اجلهة التابع لها املر�ش���ح مع حتديد نوعية الربنامج والعمل
الذي يعد للقيام به بعد االنتهاء من الربنامج.
�9 ) 9أن يرافق املبتعثة للخارج حمر ٌم لها طيلة مدة ابتعاثها.
( )4مت تعديل �أحكام هذه الفقرة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم (1419/12/4هـ) املتخذ يف جل�سته الثانية ع�رشة املعقودة بتاريخ 1419/2/29هـ
املتوج باملوافقة ال�سامية رقم  8/168وتاريخ 1419/3/29هـ.
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المادة السادسة والثالثون:

يتم االبتعاث والتدريب بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ص���ية اجلهة التي يتبعها املوظف
وجلنة االبتعاث والتدريب ويت�ضمن قرار االبتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث املوظف للح�صول عليها،
والتخ�ص�ص الدقيق ،والعام ،ومدة الدرا�سة ،وامل�ؤ�س�سة العلمية التي تتم الدرا�سة بها.
المادة السابعة والثالثون:

ي�ص���رف ملن�س���وبي اجلامع���ة الإداريني والفني�ي�ن املبتعثني للتدري���ب املميزات املالية التي ت�ص���رف
لغريهم من موظفي الدولة املدنيني.
األحكام العامة
المادة الثامنة والثالثون:

ي�صدر جمل�س كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
المادة التاسعة و الثالثون:

كل م���ا مل ي���رد في���ه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة تطبق ب�ش����أنه الأنظمة والق���رارات واللوائح النافذة
يف اململكة.
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المادة األربعون:

يعم���ل به���ذه الالئح���ة اعتباراً م���ن تاريخ �ص���دورها وتلغي كل م���ا يتعار�ض معها من �أح���كام وملجل�س
اجلامعة معاجلة و�ضع املبتعثني القائمني على ر�أ�س البعثة وقت �صدور هذه الالئحة ممن جتاوزوا املدة
املحددة لالبتعاث املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
المادة الحادية واألربعون:

ملجل����س التعلي���م الع���ايل ح���ق تف�س�ي�ر م���واد ه���ذه الالئح���ة.
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