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الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات

ال�صادر بقرار جمل�س التعليم العايل رقم ) 6/ 4/ 1417 هـ (
يف اجلل�صة ) الرابعة ( ملجل�س التعليم العايل املعقودة

بتاريخ 7 / 2 / 1417 هـ
املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�رشيفني رئي�س جمل�س الوزراء 

رئي�س جمل�س التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي
رقم ) 7 / ب / 16785 ( وتاريخ 4 / 11 / 1417 هـ
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  نص قرار مجلس التعليم العالي 
رقم ) 7 / ب / 16785 (  ) 6 / 4 / 1417هـ (

اإن جمل�س التعليم العايل .
بنـــاء علـــى اأحـــكام الفقرة ) 7 ( من املادة ) اخلام�ســـة ع�ســـرة ( من نظام 
جمل�س التعليم العايل واجلامعات التي تق�سي باأن من اخت�سا�سات جمل�س 
التعليم العايل اإ�سدار اللوائح املنظمة ل�سوؤون من�سوبي اجلامعات الوظيفية 
من ال�سعوديني واملتعاقدين مبن فيهم اأع�ساء هيئة التدري�س، وي�سمل ذلك 
مرتباتهم ،ومكافاآتهم ، وبدالتهم ، وذلك بعد اإعدادها من قبل كل من وزارة 
التعليم العايل ، و وزارة املالية واالقت�ساد الوطني ، و الديوان العام للخدمة 

املدنية.
وبعـــد االإطالع على مذكـــرة االأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل حول 
املو�ســـوع ، وبعـــد االإطالع على م�ســـروع الئحـــة االبتعاث والتدريب ملن�ســـوبي 

اجلامعات ب�سيغتها املرفقة مبذكرة العر�س قرر املجل�س :
»املوافقـــة علـــى الئحـــة االبتعـــاث والتدريـــب ملن�ســـوبي اجلامعـــات وفقـــاً 

لل�سيغة املرفقة بهذا القرار«
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  المادة األولى
يهـــدف االبتعـــاث و التدريـــب اإىل تاأهيل من�ســـوبي اجلامعات علمياً للح�ســـول على درجـــة علمية ، اأو 

تطوير مهاراتهم اأكادميياً ، و اإدارياً ، وفنياً عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�سيه م�سلحة اجلامعة . 

لجنة االبتعاث و التدريب

  المادة الثانية
ين�ســـاأ يف اجلامعة جلنة دائمة لالبتعاث و التدريب يكّونها جمل�س اجلامعة برئا�ســـة وكيل اجلامعة 

للدرا�سات العليا و البحث العلمي وترفع تو�سياتها اإىل املجل�س بعد اعتمادها من مدير اجلامعة.

  المادة الثالثة
تخت�ـــس جلنـــة االبتعـــاث و التدريـــب بالنظـــر بكل ما يتعلق ب�ســـوؤون االبتعـــاث و التدريـــب و لها على 

االأخ�س ما ياأتي :
 اقرتاح ال�سيا�سة العامة لالبتعاث و التدريب .1 (  

اقـــرتاح اخلطـــة ال�ســـنوية البتعـــاث و تدريب من�ســـوبي اجلامعة بعد التن�ســـيق مـــع اجلهات ذات  (  2
العالقة يف اجلامعة .

النظـــر يف تو�ســـية جمال�ـــس الكليات و املعاهد و ما يف حكمهما بابتعاث املعيدين و املحا�ســـرين،  (  3
والتن�سيق فيما بينها و التو�سية مبا تراه منا�سباً يف �سوء اخلطة ال�سنوية لالبتعاث مع مراعاة 

ما ياأتي :
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اأ   -  عـــدد اأع�ســـاء هيئـــة التدري�ـــس ال�ســـعوديني ون�ســـبتهم الإجمايل اأع�ســـاء هيئـــة التدري�س يف 
الق�سم ، وتخ�س�ساتهم الدقيقة ، و اأعبائهم التدري�سية .

ب -  عدد املحا�سرين و املعيدين يف الق�سم .
ج  -  عدد املبتعثني من الق�سم ، و املتوقع عودتهم ، و تخ�س�ساتهم الدقيقة .

التو�ســـية بابتعاث من�ســـوبي اجلامعة مـــن االإداريني و الفنيني وغريهم وفقـــاً للخطة املعتمدة  (  4
يف اجلامعة .

التو�ســـية بتمديـــد اأو اإنهـــاء االبتعـــاث اأو التدريـــب بناء على اقـــرتاح جمال�س الكليـــات واملعاهد  (  5
واجلهات ذات العالقة .

التو�سية بتدريب من�سوبي اجلامعة . (  6
متابعة اأو�ســـاع املبتعثني و املتدربني بالتن�ســـيق مع االأق�سام العلمية اأو اجلهة التابع لها املبتعث  (  7

اأو املتـــدرب ، علـــى اأن ترفـــع ملجل�ـــس اجلامعـــة تقريراً عن املبتعث املتعرث يف درا�ســـته بعد م�ســـي 
ن�سف املدة .

اإعـــداد تقريـــر �ســـنوي مف�ســـل عن و�ســـع االبتعـــاث والتدريب على م�ســـتوى الكليات و االأق�ســـام  (  8
واالإدارات و رفعه اإىل جمل�س اجلامعة .
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ابتعاث المحاضرين و المعيدين

  المادة الرابعة
يكون االبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو االآتي :

للماج�ستري فقط . (  1
للدكتوراه فقط . (  2
للماج�ستري و الدكتوراه معاً مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ) 7 ( من املادة الثالثة . (  3
للزمالة يف التخ�س�سات الطبية . (  4

شروط االبتعاث 

  المادة الخامسة 
ي�سرتط البتعاث املعيد اأو املحا�سر يف الداخل و اخلارج ما ياأتي : 

اأن يكون �سعودي اجلن�سية . (  1
اأن يكون قد اأم�ســـى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن ال�ســـنة من تاريخ تعيينه يكلف خاللها  (  2

بربنامج عمل منا�سب ت�سعه له الكلية ويقّوم اأداوؤه بناًء على ذلك .
اأن يكون حا�ساًل على قبول من جامعة معرتف بها اأكادميياً . (  3
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرٌم لها طيلة مدة ابتعاثها . (  4
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اأال يتجاوز عمر املبتعث ) 30 ( عاماً للمعيد و ) 35 ( عاماً للمحا�سر و ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء  (  5
من هذا ال�سرط .

اأن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على االأقل.  (  6

مدة االبتعاث

  المادة السادسة
يتم االبتعاث لداخل اململكة و خارجها بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ســـية جمل�ســـي الق�سم 
و الكلية اأو املعهد و ما يف حكمهما و جلنة االبتعاث و التدريب و يت�ســـمن القرار حتديد الدرجة العلمية 
التـــي يوفـــد املبتعث للح�ســـول عليها ، و التخ�ســـ�س العـــام ، و الدقيق ، و مدة االبتعاث وفقـــاً الأحكام املادة 

ال�سابعة ، و اجلامعة التي �سيدر�س بها .
  المادة السابعة

تكون مدة االبتعاث على النحو االآتي : 
�سنة لدرا�سة اللغة و يجوز ملجل�س اجلامعة اأن يجعلها �سنتني اإذا تطلب االأمر ذلك. (  1
�سنتان للماج�ستري . (  2
ثـــالث �ســـنوات للدكتـــوراه اأو ما يعادلها يف كل التخ�س�ســـات ما عدا الطب فتحدد مدة درا�ســـته  (  3

وفقاً لنظام البلد الذي يدر�س فيه املبتعث)1*(.

)1*( مت تعديل هذه الفقرة بناء على قرار جمل�س التعليم العايل رقم ) 3 /1419/14هـ ( و تاريخ 1419/11/5 هـ املتوج باملوافقة ال�صامية رقم 1262 و تاريخ 
1420/1/23 هـ
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  المادة الثامنة 
يتم �سفر املبتعث اإىل مقر درا�سته بعد �سدور القرار التنفيذي البتعاثه ، و يلغى القرار اإذا مل ي�سل 

اإىل مقر درا�سته بعد م�سي ثالث اأ�سهر من التاريخ املحدد يف القرار.

  المادة التاسعة
يبـــداأ ال�ســـرف على املبتعث من تاريخ و�ســـوله اإىل مقـــر بعثته على اأال تزيد املدة بني تاريخ و�ســـوله 

وبداية درا�سته عن �سهر واحد .

التمديد

  المادة العاشرة
يجوز ملجل�س اجلامعة متديد فرتة االبتعاث االأ�ســـلية يف الداخل و اخلارج �ســـنة واحدة للماج�ستري، 
و�ســـنتني للدكتوراه و الزماالت الطبية ، بناء على اقرتاح امل�ســـرف على درا�ســـة الطالب و تو�سية جمل�سي 
الق�سم و الكلية ، اأو املعهد و ما يف حكمهما ، و جلنة االبتعاث و التدريب ، كما يجوز ملجل�س اجلامعة بناء 
على اقرتاح امل�ســـرف على درا�ســـة الطالب و تو�ســـية جمل�ســـي الق�ســـم والكلية ، اأو املعهد و ما يف حكمهما ، 
وجلنة االبتعاث والتدريب اإ�سافة �سنة اأخرى حداً اأق�سى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة لذلك . 

و بالن�سبة لالبتعاث للخارج يلزم اأن يوؤيد راأي امل�سرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف .
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تغيير التخصص و التحويل 

  المادة الحادية عشرة
ال يجوز للمبتعث تغيري تخ�س�سه العام اأو الدقيق الذي اُبتعث من اأجله اإال مبوافقة جمل�س اجلامعة 
بناء على تو�ســـية جمل�ســـي الق�ســـم و الكلية ، اأو املعهد وما يف حكمهما ، و جلنة االبتعاث و التدريب . ويف 

حال تغيري التخ�س�س قبل �سدور املوافقة ، توقف جميع خم�س�سات املبتعث ، وينظر يف اإنهاء بعثته .

  المادة الثانية عشرة
ال يجـــوز للمبتعـــث اأن ينتقـــل مـــن جامعـــة اإىل اأخـــرى ، اأو مـــن بلد اإىل اآخـــر اإال بعـــد موافقة جمل�س 
اجلامعـــة املبنيـــة على تو�ســـية جمل�ســـي الق�ســـم و الكليـــة ، اأو املعهد ومـــا يف حكمهما ، اأو اجلهـــة التابع لها 

املبتعث ، وجلنة االبتعاث و التدريب ، وتاأييد امللحق الثقايف بالن�سبة للمبتعثني للخارج .

المستحقات المالية 

  المادة الثالثة عشرة
ي�ســـرف للمبتعـــث اإىل اخلـــارج امل�ســـتحقات املاليـــة التـــي ت�ســـرف ملوظفي الدولـــة املبتعثـــني للخارج، 

ويعامل حمرم املبتعثة ) غري املبتعث ( معاملة زوجة املبتعث يف اأحكام االبتعاث )2(.

)2(  مت تعديل اأحكام هذه املادة مبوجب  قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1429/12/3هـ( املتخذ يف جل�صته الثانية ع�رشة املعقودة بتاريخ 1419/2/19هـ 
املتوج باملوافقة ال�صامية رقم 8/168 وتاريخ 1419/3/29هـ.
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  المادة الرابعة عشرة
ي�ســـرف للمبتعث اإىل اخلارج احلا�ســـل على منحة درا�سية من جهة اأخرى ، ن�سف مرتبه من اجلهة 
التي يعمل لديها ، و اإذا نق�ســـت خم�س�ســـات املنحة ، اأو الزمالة عن املخ�س�ســـات و املزايا املقررة لغريه من 

املبتعثني في�سرف له الفرق .
الرحالت العلمية

  المادة الخامسة عشرة
يجـــوز للمبتعـــث اإىل اخلـــارج القيـــام برحلة علمية اأثنـــاء اإعداد الر�ســـالة وملرة واحدة خـــالل املرحلة 

الدرا�سية الواحدة اإىل اململكة اأو غريها خارج مقر البعثة وفقاً لل�سوابط االآتية :
اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية . (  1
تاأييد امللحق الثقايف . (  2
موافقـــة جمل�ســـي الق�ســـم و الكليـــة ، اأو املعهـــد وما يف حكمهمـــا ، و جلنة االبتعـــاث والتدريب يف  (  3

اجلامعة املبتعث منها .
اأال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالث اأ�سهر حداً اأق�سى . (  4
اإذا كانت الرحلة العلمية اإىل اململكة فعلى املبتعث اأن يبا�سر اأبحاثه حتت اإ�سراف الق�سم التابع  (  5

له ويقوم الق�سم باإعداد تقرير واف عن الرحلة .
اإذا كانـــت الرحلـــة العلمية خارج مقر البعثة واإىل غـــري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة اإىل  (  6

امللحـــق الثقايف من قبل امل�ســـرف على درا�ســـة املبتعـــث ويقوم امللحق بتزويـــد اجلامعة التابع لها 
املبتعث ب�سورة منه .
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تذاكر السفر

  المادة السادسة عشرة
ت�سرف للمبتعث للخارج تذكرة �سفر بالطائرة بالدرجة ال�سياحية على النحو االآتي :

املبتعث االأعزب اأو املتزوج الذي ال ترافقه اأ�سرته : (  1
تذكرة �سفر وحيدة االجتاه من اململكة اإىل مقر درا�سته لاللتحاق بالبعثة . اأ  - 

تذكـــرة �ســـفر ذهابـــاً و اإياباً من مقر درا�ســـته اإىل اململكة بعد م�ســـي �ســـنة درا�ســـية لق�ســـاء  ب - 
اإجازته ال�سنوية .

تذكرة �سفر ذهاب و اإياب من مقر درا�سته للقيام بالرحلة العلمية . ج  - 
تذكرة �سفر ذهاباً و اإياباً داخل الدولة مقر البعثة و ملرة واحدة للقيام باإجراء االأبحاث اأو  د   - 

اأداء االختبارات ب�سرط اأن تزيد امل�سافة عن ) 100 ( مائة كم . 
تذكرة �ســـفر ذهاباً و اإياباً من مقر درا�ســـته اإىل اململكة يف حال وفاة اأحد والدي املبتعث اأو  هـ - 

زوجه اأو اأحد اأوالده.
تذكرة �سفر وحيدة االجتاه من مقر درا�سته اإىل اململكة بعد التخرج اأو اإنهاء البعثة . و  - 

املبتعث املتزوج الذي ترافقه اأ�سرته : (  2
ي�ســـتحق املبتعث و زوجه و اأوالده الق�ســـر مهما كان عددهم وبناته غرياملتزوجات ، ووالدته اإذا 
كان يعولها �سرعاً ورافقته اإىل مقر درا�سته، التذاكر امل�سار اإليها يف » اأ ، ب ، ج ، هـ ، و« من الفقرة 

)1( من هذه املادة. 
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  المادة السابعة عشرة
ي�ســـرف للمبتعـــث تذكـــرة �ســـفر ذهاباً و اإياباً ملـــرة واحدة حل�ســـور املوؤمترات ، والنـــدوات العلمية ، اأو 

الدورات الق�سرية وذلك خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة وفق ال�سوابط االآتية : 
اأن يكون للموؤمتر ، اأو الدورة عالقة مبا�سرة بتخ�س�سه اأو مو�سوع بحثه . (  1
موافقـــة جلنـــة االبتعاث و التدريب يف اجلامعة بناًء على تو�ســـية امل�ســـرف على درا�ســـة الطالب  (  2

وتاأييد امللحق الثقايف بالن�سبة لالبتعاث للخارج .

االبتعاث للداخل

  المادة الثامنة عشرة:
يكون االبتعاث للداخل يف احلاالت االآتية:

من موؤ�س�سة تعليمية اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى يف مكانني خمتلفني. (  1
من موؤ�س�سة تعليمية اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى يف املدينة نف�سها. (  2
من فرع اإىل فرع داخل املوؤ�س�سة التعليمية الواحدة ولكن يف مقرين خمتلفني. (  3

  المادة التاسعة عشرة:
يكلـــف املعيـــد اأو املحا�ســـر املبتعـــث للدرا�ســـات العليـــا يف الداخـــل باأعمال اإدارية اأو تدري�ســـية منا�ســـبة 

لتخ�س�سه الدرا�سي على اأال يوؤثر ذلك على حت�سيله العلمي وفقاً ملا يقرره جمل�س الق�سم املبتعث اإليه.
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  المادة العشرون:
يجـــوز للمبتعـــث القيـــام برحلـــة علميـــة اأثناء اإعداد الر�ســـالة وملـــرة واحدة خـــالل املرحلة الدرا�ســـية 

الواحدة خارج مقر الدرا�سة �سواء كان ال�سفر داخل اململكة اأو خارجها وفقاً لل�سوابط االآتية:
اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية. (  1
موافقة جمل�سي الق�سم و الكلية، اأو املعهد وما يف حكمها، وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة  (  2

املبتعث منها.
اأال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حداً اأق�سى. (  3

  المادة الحادية والعشرون:
يتقا�سى املبتعث للداخل راتبه كاماًل وبدل االنتقال امل�ستحق له �سهرياً.

  المادة الثانية والعشرون:
ي�ســـرف للمبتعـــث اإىل موؤ�س�ســـة تعليميـــة يف مدينـــة اأخـــرى بـــدل ترحيل يعـــادل راتب �ســـهر اإذا كانت 

امل�سافة بني املدينتني متاثل امل�سافة املقررة ل�سرف االنتداب.

  المادة الثالثة و العشرون:
ي�ســـرف للمبتعـــث، ولزوجـــه، واأوالده الق�ســـر وبناتـــه غـــري املتزوجـــات، ولوالدتـــه التـــي يعولهـــا 

�ســـرعاً تذاكـــر �ســـفر بالطائـــرة علـــى النحـــو االآتـــي:
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تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية وحيدة االجتاه من مقر عمله اإىل مقر درا�سته.  (  1
تذاكر �ســـفر على الدرجة ال�ســـياحية يف نهاية كل عام درا�ســـي ذهاباً واإياباً من مقر درا�ســـته اإىل  (  2

مقر عمله.
اإذا تعذر ال�ســـفر بالنقل اجلوي بني مقر عمله اإىل مقر درا�ســـته فيعو�س تعوي�ســـاً يعادل قيمة  (  3

ال�سفر بو�سائل النقل العامة.

  المادة الرابعة والعشرون:
ي�ســـرف للمبتعـــث �ســـنوياً بـــدل كتـــب ومراجـــع يعـــادل راتب �ســـهر واحد على اأن يقت�ســـر �ســـرفه 

علـــى املـــدة االأ�سا�ســـية لالبتعـــاث دون التمديـــد.

  المادة الخامسة و العشرون:
ي�ســـرف للمبتعـــث وملـــرة واحـــدة بـــدل طباعـــة وجتليـــد الر�ســـالة لدرجـــة املاج�ســـتري مبلـــغ قدره 

)3000( ثالثـــة اآالف ريـــال، ولدرجـــة الدكتـــوراه مبلـــغ قـــدره )4000( اأربعـــة اآالف ريـــال.

  المادة السادسة والعشرون:
يعامـــل املعيـــد اأو املحا�ســـر الذي يلتحـــق باأحد برامج الدرا�ســـات العليا داخل املوؤ�س�ســـة التعليمية 

الواحـــدة يف املقـــر نف�ســـه، معاملـــة املبتعـــث داخليـــاً.
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إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة

  المادة السابعة والعشرون:
توقـــف خم�س�ســـات املبتعث بح�ســـوله علـــى الدرجة العلمية اأو اإذا غري مقر درا�ســـته اأو تخ�س�ســـه اأو 

جامعته دون موافقة جمل�س اجلامعة.

  المادة الثامنة والعشرون:
يجوز ملجل�س اجلامعة اأن ينهي بعثة املبتعث بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، اأو املعهد وما 

يف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب يف احلاالت االآتية:
عدم قدرته على موا�سلة الدرا�سة وفقاً للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته. (  1
طلبه اإنهاء البعثة والعودة اإىل اململكة. (  2
اإذا خالف االأنظمة اأو التعليمات اأو امتنع عن تنفيذها. (  3
اإذا مل يح�سل على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة. (  4
اإذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول. (  5

  المادة التاسعة والعشرون:
ال يجـــوز للمبتعـــث يف الداخـــل اأو اخلـــارج الـــذي يرغـــب يف اإنهـــاء ابتعاثه قبل احل�ســـول علـــى املوؤهل 

املطلوب ترك مقر درا�سته قبل موافقة جمل�س اجلامعة.
ويف حـــال عـــودة املبتعـــث قبل موافقة جمل�س اجلامعة يطبق ب�ســـاأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني )1 اأو 

2( من املادة الثالثني من هذه الالئحة.
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  المادة الثالثون:
يف حـــال موافقـــة جمل�ـــس اجلامعـــة على اإنهاء بعثـــة املبتعث وفقـــاً الأحكام املـــادة الثامنة والع�ســـرين، 

فللمجل�س ما ياأتي:
اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز ال�سنة من تاريخ اإنهاء ابتعاثه. (  1
اأو اإحالته اإىل وظيفة اإدارية اإذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته. (  2
اأو اإبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة ال�ستئنافه درا�سته العليا على اأال تتجاوز تلك املدة  (  3

ال�سنتني. ويف حال جتاوزه لها يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني. )1 اأو 2( من هذه املادة.

  المادة الحادية والثالثون:
يطبـــق يف االإحلـــاق بالبعثـــة بالن�ســـبة للزوجـــات واالأبنـــاء املرافقـــني للمبتعـــث التعليمـــات الـــواردة يف 

القرارات واللوائح املنظمة لذلك.

ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة 

من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين و المعيدين

  المادة الثانية والثالثون:
ي�سرتط فيمن يبتعث من املوظفني للح�سول على درجة علمية االآتي:

اأن يكون �سعودي اجلن�سية. (  1
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اأال يتجاوز عمره )40( عاماً وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من هذا ال�سرط. (  2
اأال يقل تقديره العام يف ال�سهادة اجلامعية اأو املعادلة لها عن تقدير »جيد«. (  3
اأن يكون قد اأم�ســـى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �ســـنتني من تاريخ تعيينه، وي�ســـتثنى من  (  4

ذلك االأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد اإكمال �سنة من تاريخ تعيينهم)3(.
اأن تكـــون هناك عالقة مبا�ســـرة بني التخ�ســـ�س الذي �ســـوف يبتعث اإليه وطبيعـــة العمل الذي  (  5

يعد للقيام به.
اأال يقل تقومي االأداء الوظيفي لل�سنتني االأخريتني عن تقدير »جيد جداً«. (  6
اأن يكون  حا�ساًل على قبول من موؤ�س�سة علمية معرتف بها علمياً. (  7
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرٌم لها طيلة مدة ابتعاثها. (  8

  المادة الثالثة و الثالثون:
مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف املـــواد )32، 36( تطبق االأحكام الـــواردة يف ابتعاث املحا�ســـرين واملعيدين على 

ابتعاث بقية من�سوبي اجلامعة.

  المادة الرابعة والثالثون:
ال يجـــوز للمبتعـــث اأن يلتحـــق بربناجمني للدرا�ســـات العليـــا يف وقت واحد، ويجـــوز ملجل�س اجلامعة 

اال�ستثناء من ذلك.

)3( مت تعديل اأحكام هذه الفقرة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1419/12/4هـ( املتخذ يف جل�صته الثانية ع�رشة املعقودة بتاريخ 1419/2/29هـ 
املتوج باملوافقة ال�صامية رقم 8/168 وتاريخ 1419/3/29هـ.
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  المادة الخامسة والثالثون:
ي�سرتط فيمن يبتعث للتدريب ما ياأتي:

اأن يكون �سعودي اجلن�سية. (  1
اأن يكون قد اأم�ســـى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن �ســـنتني من تاريخ تعيينه، وي�ســـتثنى من  (  2

ذلك االأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد اإكمال �سنة من تاريخ تعيينهم )4(.
اأن تكـــون هناك عالقة مبا�ســـرة بني التخ�ســـ�س الذي �ســـوف يبتعث اإليه وطبيعـــة العمل الذي  (  3

يعد للقيام به.
اأال يقل تقومي االأداء الوظيفي لل�سنتني االأخريتني عن تقدير »جيد جداً«. (  4
اأن يكون  حا�ساًل على قبول من موؤ�س�سة تدريبية معرتف بها. (  5
اأن يجد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب. (  6
اأن يهـــدف الربنامـــج اإىل اإك�ســـاب املتـــدرب مهـــارات جديـــدة تتطلبهـــا حاجـــة العمـــل احلـــايل اأو  (  7

امل�ستقبلي.
اأن يكون الرت�ســـيح للتدريب من اجلهة التابع لها املر�ســـح مع حتديد نوعية الربنامج والعمل  (  8

الذي يعد للقيام به بعد االنتهاء من الربنامج.
اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرٌم لها طيلة مدة ابتعاثها. (  9

)4( مت تعديل اأحكام هذه الفقرة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل رقم )1419/12/4هـ( املتخذ يف جل�صته الثانية ع�رشة املعقودة بتاريخ 1419/2/29هـ 
املتوج باملوافقة ال�صامية رقم 8/168 وتاريخ 1419/3/29هـ.
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  المادة السادسة والثالثون:
يتم االبتعاث والتدريب بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ســـية اجلهة التي يتبعها املوظف   
وجلنة االبتعاث والتدريب ويت�سمن قرار االبتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث املوظف للح�سول عليها، 

والتخ�س�س الدقيق، والعام، ومدة الدرا�سة، واملوؤ�س�سة العلمية التي تتم الدرا�سة بها.

  المادة السابعة والثالثون:
ي�ســـرف ملن�ســـوبي اجلامعـــة االإداريني والفنيـــني املبتعثني للتدريـــب املميزات املالية التي ت�ســـرف   

لغريهم من موظفي الدولة املدنيني.

األحكام العامة 

  المادة الثامنة والثالثون:
ي�سدر جمل�س كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه الالئحة.

  المادة التاسعة و الثالثون:
كل مـــا مل  يـــرد فيـــه ن�س خا�س يف هذه الالئحة تطبق ب�ســـاأنه االأنظمة والقـــرارات واللوائح النافذة 

يف اململكة.
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  المادة األربعون:
يعمـــل بهـــذه الالئحـــة اعتباراً مـــن تاريخ �ســـدورها وتلغي كل مـــا يتعار�س معها من اأحـــكام وملجل�س 
اجلامعة معاجلة و�سع املبتعثني القائمني على راأ�س البعثة وقت �سدور هذه الالئحة ممن جتاوزوا املدة 

املحددة لالبتعاث املن�سو�س عليها يف هذه الالئحة.

  المادة الحادية واألربعون:
ملجل�ـــس التعليـــم العـــايل حـــق تف�ســـري مـــواد هـــذه الالئحـــة.






