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 ىص قساز زتلظ التعلٔه العالٕ 

 ( 1417/  4/  6زقه ) 

 

 الٕ .إٌ زتلظ التعلٔه الع

العالٕ ٔه ( مً املادٗ ) ارتامط٘ عػسٗ ( مً ىعاو زتلظ التعل 7بياٛ علٙ أسهاو الفكسٗ ) 

اللْاٜح امليعن٘ لػؤٌّ زتلظ التعلٔه العالٕ إصداز ّادتامعات اليت تكضٕ بأٌ مً اختصاصات 

ّٓػنل ميطْبٕ ادتامعات الْظٔفٔ٘ مً الطعْدٓني ّاملتعاقدًٓ مبً فَٔه أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ، 

ذلو مستباتَه ،ّمهافآتَه ، ّبدالتَه ، ّذلو بعد إعدادٍا مً قبل نل مً ّشازٗ التعلٔه 

 العالٕ ، ّ ّشازٗ املالٔ٘ ّاالقتصاد الْطين ، ّ الدْٓاٌ العاو للددم٘ املدىٔ٘.

علٙ  اإلطالععلٙ مرنسٗ األماى٘ العام٘ جمللظ التعلٔه العالٕ سْل املْضْع ، ّبعد  اإلطالعّبعد 

مػسّع الٜش٘ االبتعاخ ّالتدزٓب مليطْبٕ ادتامعات بصٔػتَا املسفك٘ مبرنسٗ العسض قسز 

 اجمللظ :

 " املْافك٘ علٙ الٜش٘ االبتعاخ ّالتدزٓب مليطْبٕ ادتامعات ّفكًا للصٔػ٘ املسفك٘ بَرا الكساز"

 

 املادٗ األّىل

للشصْل علٙ دزد٘ علنٔ٘ ، أّ َٓدف االبتعاخ ّ التدزٓب إىل تأٍٔل ميطْبٕ ادتامعات علنًٔا 

تطْٓس مَازاتَه أنادمئًا ، ّ إدازًٓا ، ّفئًا عً طسٓل التدزٓب سطب ما تكتضُٔ مصلش٘ 

 ادتامع٘ . 

 دتي٘ االبتعاخ ّ التدزٓب

 املادٗ الجاىٔ٘



ٍْىَا زتلظ ادتامع٘ بسٜاض٘ ّنٔل ادتامع٘  ٓيػأ يف ادتامع٘ دتي٘ داٜن٘ لالبتعاخ ّ التدزٓب ٓه

 لعلٔا ّ البشح العلنٕ ّتسفع تْصٔاتَا إىل اجمللظ بعد اعتنادٍا مً مدٓس ادتامع٘ .للدزاضات ا

 

 املادٗ الجالج٘

ختتص دتي٘ االبتعاخ ّ التدزٓب باليعس بهل ما ٓتعلل بػؤٌّ االبتعاخ ّ التدزٓب ّ هلا علٙ 

 األخص ما ٓأتٕ :

 اقرتاح الطٔاض٘ العام٘ لالبتعاخ ّ التدزٓب .  .1

الطيْٓ٘ البتعاخ ّ تدزٓب ميطْبٕ ادتامع٘ بعد التيطٔل مع ادتَات ذات اقرتاح ارتط٘  .2

 العالق٘ يف ادتامع٘ .

اليعس يف تْصٔ٘ زتالظ الهلٔات ّ املعاٍد ّ ما يف سهنَنا بابتعاخ املعٔدًٓ ّ  .3

احملاضسًٓ ، ّالتيطٔل فٔنا بٔيَا ّ التْصٔ٘ مبا تساِ مياضبًا يف ضْٛ ارتط٘ الطيْٓ٘ 

 ٗ ما ٓأتٕ :لالبتعاخ مع مساعا

عدد أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الطعْدٓني ّىطبتَه إلمجالٕ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ يف  .أ 

 الكطه ، ّختصصاتَه الدقٔك٘ ، ّ أعباَٜه التدزٓطٔ٘ .

 عدد احملاضسًٓ ّ املعٔدًٓ يف الكطه . .ب 

 عدد املبتعجني مً الكطه ، ّ املتْقع عْدتَه ، ّ ختصصاتَه الدقٔك٘ .  .ز 

 

ميطْبٕ ادتامع٘ مً اإلدازٓني ّ الفئني ّغريٍه ّفكًا للدط٘ املعتندٗ يف التْصٔ٘ بابتعاخ  .4

 ادتامع٘ .

التْصٔ٘ بتندٓد أّ إىَاٛ االبتعاخ أّ التدزٓب بياٛ علٙ اقرتاح زتالظ الهلٔات ّاملعاٍد ّ  .5

 ادتَات ذات العالق٘ .

 التْصٔ٘ بتدزٓب ميطْبٕ ادتامع٘ . .6



يطٔل مع األقطاو العلنٔ٘ أّ ادتَ٘ التابع هلا املبتعح متابع٘ أّضاع املبتعجني ّ املتدزبني بالت .7

أّ املتدزب ، علٙ أٌ تسفع جمللظ ادتامع٘ تكسٓسًا عً املبتعح املتعجس يف دزاضتُ بعد مضٕ 

 ىصف املدٗ .

إعداد تكسٓس ضيْٖ مفصل عً ّضع االبتعاخ ّالتدزٓب علٙ مطتْٚ الهلٔات ّ األقطاو ّ  .8

 ٘ .اإلدازات ّ زفعُ إىل زتلظ ادتامع

 

 ابتعاخ احملاضسًٓ ّ املعٔدًٓ

 

 املادٗ السابع٘

 ٓهٌْ االبتعاخ لداخل املنله٘ ّخازدَا علٙ اليشْ اآلتٕ :

 للنادطتري فكط . .1

 للدنتْزاِ فكط . .2

 ( مً املادٗ الجالج٘ . 7للنادطتري ّ الدنتْزاِ معًا مع مساعاٗ ما ّزد يف الفكسٗ )  .3

 للصمال٘ يف التدصصات الطبٔ٘ . .4

 

 

 

 غسّط االبتعاخ 

 املادٗ ارتامط٘ 

 ٓػرتط البتعاخ املعٔد أّ احملاضس يف الداخل ّ ارتازز ما ٓأتٕ : 

 أٌ ٓهٌْ ضعْدٖ ادتيطٔ٘ . .1



أٌ ٓهٌْ قد أمضٙ يف خدم٘ ادتامع٘ مدٗ ال تكل عً الطي٘ مً تازٓذ تعٔٔيُ  .2

ٍْو أداؤِ  ًٛ ٓهلف خالهلا بربىامر عنل مياضب تضعُ لُ الهلٔ٘ ّٓك  . علٙ ذلوبيا

 أٌ ٓهٌْ ساصاًل علٙ قبْل مً دامع٘ معرتف بَا أنادمئًا . .3

 أٌ ٓسافل املبتعج٘ للدازز ستسٌو هلا طٔل٘ مدٗ ابتعاثَا . .4

( عامًا للنشاضس ّ جمللظ  35( عامًا للنعٔد ّ )  30أال ٓتذاّش عنس املبتعح )  .5

 ادتامع٘ االضتجياٛ مً ٍرا الػسط .

 . مدٗ تعادل فرتٗ بعجتُ علٙ األقل أٌ ٓتعَد بالعنل يف ادتامع٘ بعد عْدتُ .6

 مدٗ االبتعاخ

 املادٗ الطادض٘

ٓته االبتعاخ لداخل املنله٘ ّ خازدَا بكساز مً زتلظ ادتامع٘ بياٛ علٙ تْصٔ٘ زتلطٕ 

ّ دتي٘ االبتعاخ ّ التدزٓب ّ ٓتضنً الكساز حتدٓد  االكطه ّ الهلٔ٘ أّ املعَد ّ ما يف سهنَن

الدزد٘ العلنٔ٘ اليت ْٓفد املبتعح للشصْل علَٔا ، ّ التدصص العاو ، ّ الدقٔل ، ّ مدٗ 

 االبتعاخ ّفكًا ألسهاو املادٗ الطابع٘ ، ّ ادتامع٘ اليت ضٔدزع بَا .

 املادٗ الطابع٘

 تهٌْ مدٗ االبتعاخ علٙ اليشْ اآلتٕ : 

 .جيعلَا ضيتني إذا تطلب األمس ذلوضي٘ لدزاض٘ اللػ٘ ّ جيْش جمللظ ادتامع٘ أٌ  .1

 ضيتاٌ للنادطتري . .2

ثالخ ضيْات للدنتْزاِ أّ ما ٓعادهلا يف نل التدصصات ما عدا الطب فتشدد مدٗ  .3

 .()دزاضتُ ّفكًا ليعاو البلد الرٖ ٓدزع فُٔ املبتعح

 

 املادٗ الجامي٘ 

                                                           
()  هـ المتوج  5/44/4141هـ ( و تارٌخ 41/4141/ 3العالً رقم ) تم تعدٌل هذه الفقرة بناء على قرار مجلس التعلٌم

 هـ 13/4/4111و تارٌخ  4121بالموافقة السامٌة رقم 



دزاضتُ بعد صدّز الكساز التيفٔرٖ البتعاثُ ، ّ ٓلػٙ الكساز إذا ٓته ضفس املبتعح إىل مكس 

 .غَس مً التازٓذ احملدد يف الكسازمل ٓصل إىل مكس دزاضتُ بعد مضٕ ثالخ أ

 

 املادٗ التاضع٘

ٓبدأ الصسف علٙ املبتعح مً تازٓذ ّصْلُ إىل مكس بعجتُ علٙ أال تصٓد املدٗ بني تازٓذ 

 اسد .ّصْلُ ّ بدآ٘ دزاضتُ عً غَس ّ

 

  

 التندٓد

 املادٗ العاغسٗ

ارتازز ضي٘ ّاسدٗ للنادطتري،  جيْش جمللظ ادتامع٘ متدٓد فرتٗ االبتعاخ األصلٔ٘ يف الداخل ّ

الطبٔ٘ ، بياٛ علٙ اقرتاح املػسف علٙ دزاض٘ الطالب ّ تْصٔ٘  ضيتني للدنتْزاِ ّ الصماالتّ

زتلطٕ الكطه ّ الهلٔ٘ ، أّ املعَد ّ ما يف سهنَنا ، ّ دتي٘ االبتعاخ ّ التدزٓب ، ننا 

ض٘ الطالب ّ تْصٔ٘ زتلطٕ الكطه جيْش جمللظ ادتامع٘ بياٛ علٙ اقرتاح املػسف علٙ دزا

إضاف٘ ضي٘ أخسٚ سدًا أقصٙ ّالتدزٓب ّ دتي٘ االبتعاخ الهلٔ٘ ، أّ املعَد ّ ما يف سهنَنا ، ّ

لهل مسسل٘ بعد تكدٓه املربزات املكيع٘ لرلو . ّ باليطب٘ لالبتعاخ للدازز ٓلصو أٌ ٓؤٓد زأٖ 

 املػسف علٙ دزاض٘ الطالب مً امللشل الجكايف .

 

 تػٔري التدصص ّ التشْٓل 

 املادٗ اذتادٓ٘ عػسٗ

بتعح مً أدلُ إال مبْافك٘ زتلظ ُاال جيْش للنبتعح تػٔري ختصصُ العاو أّ الدقٔل الرٖ 

ادتامع٘ بياٛ علٙ تْصٔ٘ زتلطٕ الكطه ّ الهلٔ٘ ، أّ املعَد ّما يف سهنَنا ، ّ دتي٘ االبتعاخ 

ّ التدزٓب . ّيف سال تػٔري التدصص قبل صدّز املْافك٘ ، تْقف مجٔع شتصصات املبتعح ، 

  إىَاٛ بعجتُ .ّٓيعس يف

 



 املادٗ الجاىٔ٘ عػسٗ

ال جيْش للنبتعح أٌ ٓيتكل مً دامع٘ إىل أخسٚ ، أّ مً بلد إىل آخس إىل بعد مْافك٘ 

زتلظ ادتامع٘ املبئ٘ علٙ تْصٔ٘ زتلطٕ الكطه ّ الهلٔ٘ ، أّ املعَد ّما يف سهنَنا ، أّ 

ٔد امللشل الجكايف باليطب٘ للنبتعجني ادتَ٘ التابع هلا املبتعح ، ّدتي٘ االبتعاخ ّ التدزٓب ، ّتأٓ

 للدازز .

 

 ت املالٔ٘ املطتشكا

  املادٗ الجالج٘ عػسٗ

ملْظفٕ الدّل٘ املبتعجني  ٓصسف للنبتعح إىل ارتازز املطتشكات املالٔ٘ اليت تصسف

 .(1)، ّٓعامل ستسو املبتعج٘ ) غري املبتعح ( معامل٘ شّد٘ املبتعح يف أسهاو االبتعاخ للدازز

 

 املادٗ السابع٘ عػسٗ

ٓصسف للنبتعح إىل ارتازز اذتاصل علٙ ميش٘ دزاضٔ٘ مً دَ٘ أخسٚ ، ىصف مستبُ مً 

ادتَ٘ اليت ٓعنل لدَٓا ، ّ إذا ىكصت شتصصات امليش٘ ، أّ الصمال٘ عً املدصصات ّ املصآا 

 املكسزٗ لػريِ مً املبتعجني فٔصسف لُ الفسم .

 

 السسالت العلنٔ٘

 سٗاملادٗ ارتامط٘ عػ

جيْش للنبتعح إىل ارتازز الكٔاو بسسل٘ علنٔ٘ أثياٛ إعداد السضال٘ ّملسٗ ّاسدٗ خالل 

 املسسل٘ الدزاضٔ٘ الْاسدٗ إىل املنله٘ أّ غريٍا خازز مكس البعج٘ ّفكًا للضْابط اآلتٔ٘ :

 أٌ ْٓصٕ املػسف علٙ دزاض٘ الطالب حباد٘ البشح إىل السسل٘ العلنٔ٘ . .1

 تأٓٔد امللشل الجكايف . .2

                                                           
(4 )  

فً جلسته الثانٌة عشرة المعقودة بتارٌخ  هـ( المتخذ3/41/4111تم تعدٌل أحكام هذه المادة بموجب  قرار مجلس التعلٌم العالً رقم )

هـ.11/3/4141وتارٌخ  421/1فقة السامٌة رقم هـ المتوج بالموا41/1/4141
 



ا يف سهنَنا ، ّ دتي٘ االبتعاخ مْافك٘ زتلطٕ الكطه ّ الهلٔ٘ ، أّ املعَد ّم .3

 التدزٓب يف ادتامع٘ املبتعح ميَا .ّ

 أال تصٓد مدٗ السسل٘ العلنٔ٘ عً ثالخ أغَس سدًا أقصٙ . .4

إذا ناىت السسل٘ العلنٔ٘ إىل املنله٘ فعلٙ املبتعح أٌ ٓباغس أحباثُ حتت إغساف  .5

 بإعداد تكسٓس ّاف عً السسل٘ .الكطه  الكطه التابع لُ ّٓكْو

إذا ناىت السسل٘ العلنٔ٘ خازز مكس البعج٘ ّإىل غري املنله٘ فٔته زفع تكسٓس عً  .6

السسل٘ إىل امللشل الجكايف مً قبل املػسف علٙ دزاض٘ املبتعح ّٓكْو امللشل بتصّٓد 

 ادتامع٘ التابع هلا املبتعح بصْزٗ ميُ .

 

 ترانس الطفس

 عػسٗاملادٗ الطادض٘ 

 تصسف للنبتعح للدازز ترنسٗ ضفس بالطاٜسٗ بالدزد٘ الطٔاسٔ٘ علٙ اليشْ اآلتٕ :

 املبتعح األعصب أّ املتصّز الرٖ ال تسافكُ أضستُ : .1

 مً املنله٘ إىل مكس دزاضتُ لاللتشام بالبعج٘ .االجتاِ ترنسٗ ضفس ّسٔدٗ  (أ )

ضي٘ دزاضٔ٘  ترنسٗ ضفس ذٍابًا ّ إٓابًا مً مكس دزاضتُ إىل املنله٘ بعد مضٕ (ب )

 لكضاٛ إداشتُ الطيْٓ٘ .

 ترنسٗ ضفس ذٍاب ّ إٓاب مً مكس دزاضتُ للكٔاو بالسسل٘ العلنٔ٘ . (ز )

ترنسٗ ضفس ذٍابًا ّ إٓابًا داخل الدّل٘ مكس البعج٘ ّ ملسٗ ّاسدٗ للكٔاو بإدساٛ  (د )

 ( ماٜ٘ نه .  100األحباخ أّ أداٛ االختبازات بػسط أٌ تصٓد املطاف٘ عً ) 

ًا ّ إٓابًا مً مكس دزاضتُ إىل املنله٘ يف سال ّفاٗ أسد ترنسٗ ضفس ذٍاب (ِ )

 .ٖ املبتعح أّ شّدُ أّ أسد أّالدِّالد

ترنسٗ ّسٔدٗ االجتاِ مً مكس دزاضتُ إىل املنله٘ بعد التدسز أّ إىَاٛ البعج٘  (ّ )

. 

 املبتعح املتصّز الرٖ تسافكُ أضستُ : .2



املتصّدات ،  ّبياتُ غريُ ّ أّالدِ الكصس مَنا ناٌ عددٍه ٓطتشل املبتعح ّ شّد

الترانس املػاز إلَٔا يف " أ ، ب غسعًا ّزافكتُ إىل مكس دزاضتُ،  ّّالدتُ إذا ناٌ ٓعْهلا

 . ( مً ٍرِ املاد1ٗ" مً الفكسٗ )  ، ز ، ِ ، ّ

  



 املادٗ الطابع٘ عػسٗ

ٓصسف للنبتعح ترنسٗ ضفس ذٍابًا ّ إٓابًا ملسٗ ّاسدٗ ذتضْز املؤمتسات ، ّاليدّات 

 العلنٔ٘ ، أّ الدّزات الكصريٗ ّذلو خالل املسسل٘ الدزاضٔ٘ الْاسدٗ ّفل الضْابط اآلتٔ٘ : 

 أٌ ٓهٌْ للنؤمتس ، أّ الدّزٗ عالق٘ مباغسٗ بتدصصُ أّ مْضْع حبجُ . .1

ًٛ علٙ تْصٔ٘ املػسف علٙ دزاض٘ مْافك٘ دتي٘ االبتعاخ ّ التدزٓ .2 ب يف ادتامع٘ بيا

 الطالب ّ تأٓٔد امللشل الجكايف باليطب٘ لالبتعاخ للدازز .

 
 

 االبتعاخ للداخل

 املادٗ الجامي٘ عػسٗ:
 الحاالت اآلتٌة: ًٌكون االبتعاث للداخل ف

 من مؤسسة تعلٌمٌة إلى مؤسسة تعلٌمٌة أخرى فً مكانٌن مختلفٌن.-4
 تعلٌمٌة إلى مؤسسة تعلٌمٌة أخرى فً المدٌنة نفسها.من مؤسسة  -1
 من فرع إلى فرع داخل المؤسسة التعلٌمٌة الواحدة ولكن فً مقرٌن مختلفٌن. -3

 

 المادة التاسعة عشرة:
ٌكلف المعٌد أو المحاضر المبتعث للدراسات العلٌا فً الداخل بأعمال إدارٌة أو تدرٌسٌة مناسبة لتخصصه الدراسً على أال  

 ٌؤثر ذلك على تحصٌله العلمً وفقاً لما ٌقرره مجلس القسم المبتعث إلٌه.
 

 المادة العشرون:
ٌجوز للمبتعث القٌام برحلة علمٌة أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خالل المرحلة الدراسٌة الواحدة خارج مقر الدراسة سواء  

 كان السفر داخل المملكة أو خارجها وفقاً للضوابط اآلتٌة:
 أن ٌوصً المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمٌة. -4
 القسم و الكلٌة، أو المعهد وما فً حكمها، ولجنة االبتعاث والتدرٌب فً الجامعة المبتعث منها. ًموافقة مجلس -1
 أال تزٌد مدة الرحلة العلمٌة عن ثالثة أشهر حداً أقصى. -3

 

 المادة الحادية والعشرون:
 ل المستحق له شهرٌاً.اقتنمبتعث للداخل راتبه كامالً وبدل االٌتقاضى ال 

 
  



 المادة الثانية والعشرون:
ٌصرف للمبتعث إلى مؤسسة تعلٌمٌة فً مدٌنة أخرى بدل ترحٌل ٌعادل راتب شهر إذا كانت المسافة بٌن المدٌنتٌن تماثل  

 المسافة المقررة لصرف االنتداب.
 

 المادة الثالثة و العشرون:
ً تذاكر سفر بالطائرة ٌصرف للمبتعث، ولزوج  ه، وأوالده القصر وبناته غٌر المتزوجات، ولوالدته التً ٌعولها شرعا

 على النحو اآلتً:
 تذاكر سفر على الدرجة السٌاحٌة وحٌدة االتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته.  -4
 اباً من مقر دراسته إلى مقر عمله.تذاكر سفر على الدرجة السٌاحٌة فً نهاٌة كل عام دراسً ذهاباً وإٌ -1
 إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بٌن مقر عمله إلى مقر دراسته فٌعوض تعوٌضاً ٌعادل قٌمة السفر بوسائل النقل العامة. -3

 

 المادة الرابعة والعشرون:
ً بدل كتب ومراجع ٌعادل راتب شهر واحد على أن ٌقتصر صرفه على المدة األسا  سٌة لالبتعاث ٌصرف للمبتعث سنوٌا

 دون التمدٌد.
 

 المادة الخامسة و العشرون:
( ثالثة آالف لاير، 3111ٌصرف للمبتعث ولمرة واحدة بدل طباعة وتجلٌد الرسالة لدرجة الماجستٌر مبلغ قدره ) 

 ( أربعة آالف لاير.1111ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره )
 

 المادة السادسة والعشرون:
الذي ٌلتحق بأحد برامج الدراسات العلٌا داخل المؤسسة التعلٌمٌة الواحدة فً المقر نفسه، ٌعامل المعٌد أو المحاضر  

 معاملة المبتعث داخلٌاً.

 إٓكاف املدصصات ّإىَاٛ البعج٘

 املادٗ الطابع٘ ّالعػسٌّ:
موافقة مجلس توقف مخصصات المبتعث بحصوله على الدرجة العلمٌة أو إذا غٌر مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون 

 الجامعة.
 

 :الثامنة والعشرونالمادة 
ٌجوز لمجلس الجامعة أن ٌنهً بعثة المبتعث بناء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة، أو المعهد وما فً حكمهما، ولجنة  

 االبتعاث والتدرٌب فً الحاالت اآلتٌة:
 دراسته.عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقاً للتقارٌر المتعلقة بسٌر  -4
 طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة. -1
 إذا خالف األنظمة أو التعلٌمات أو امتنع عن تنفٌذها. -3
 إذا لم ٌحصل على المؤهل المطلوب فً المدة المحددة. -1
 إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول. -5

 

 المادة التاسعة والعشرون:
ٌرغب فً إنها ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل ال ٌجوز للمبتعث فً الداخل أو الخارج الذي  

 موافقة مجلس الجامعة.
( من المادة الثالثٌن من هذه 1أو  4وفً حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة ٌطبق بشأنه ما ورد فً إحدى الفقرتٌن ) 

 الالئحة.
 

  



 المادة الثالثون:
 الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقاً ألحكام المادة الثامنة والعشرٌن، فللمجلس ما ٌأتً:فً حال موافقة مجلس  

 اتخاذ قرار بطً قٌده فً مدة ال تتجاوز السنة من تارٌخ إنهاء ابتعاثه. -4
 خدماته.لأو إحالته إلى وظٌفة إدارٌة إذا كانت الجامعة فً حاجة  -1
الالزمة الستئنافه دراسته العلٌا على أال تتجاوز تلك المدة السنتٌن. وفً حال تجاوزه لها ٌطبق  أو إبقاءه على وظٌفته وتحدٌد المدة -3

 ( من هذه المادة.1و أ 4بشأنه ما ورد فً إحدى الفقرتٌن. )
 

 المادة الحادية والثالثون:
 دة فً القرارات واللوائح المنظمة لذلك.ٌطبق فً اإللحاق بالبعثة بالنسبة للزوجات واألبناء المرافقٌن للمبتعث التعلٌمات الوار 

 ابتعاخ ّتدزٓب ميطْبٕ ادتامع٘ 

 مً غري أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاحملاضسًٓ ّ املعٔدًٓ

 ّالجالثٌْ: الجاىٔ٘املادٗ 
 علمٌة اآلتً:درجة ٌشترط فٌمن ٌبتعث من الموظفٌن للحصول على 

 أن ٌكون سعودي الجنسٌة. -4
 الجامعة االستثناء من هذا الشرط. ( عاماً ولمجلس11أال ٌتجاوز عمره ) -1
 أال ٌقل تقدٌره العام فً الشهادة الجامعٌة أو المعادلة لها عن تقدٌر "جٌد". -3
أن ٌكون قد أمضى فً خدمة الجامعة مدة ال تقل عن سنتٌن من تارٌخ تعٌٌنه، وٌستثنى من ذلك األطباء الذٌن ٌجوز  -1

 .(1)بعد إكمال سنة من تارٌخ تعٌٌنهم ابتعاثهم
 تكون هناك عالقة مباشرة بٌن التخصص الذي سوف ٌبتعث إلٌه وطبٌعة العمل الذي ٌعد للقٌام به.أن  -5
 أال ٌقل تقوٌم األداء الوظٌفً للسنتٌن األخٌرتٌن عن تقدٌر "جٌد جداً". -2
 أن ٌكون  حاصالً على قبول من مؤسسة علمٌة معترف بها علمٌاً. -7
 ابتعاثها. أن ٌرافق المبتعثة للخارج محرٌم لها طٌلة مدة -1

 

 :الثالثة و الثالثونالمادة 
( تطبق األحكام الواردة فً ابتعاث المحاضرٌن والمعٌدٌن على ابتعاث بقٌة منسوبً 32، 31مع مراعاة ما ورد فً المواد ) 

 الجامعة.
 

 المادة الرابعة والثالثون:
 لمجلس الجامعة االستثناء من ذلك. ال ٌجوز للمبتعث أن ٌلتحق ببرنامجٌن للدراسات العلٌا فً وقد واحد، وٌجوز 

 المادة الخامسة والثالثون:
 ٌشترط فٌمن ٌبتعث للتدرٌب ما ٌأتً: 

 أن ٌكون سعودي الجنسٌة. -4
أن ٌكون قد أمضى فً خدمة الجامعة مدة ال تقل عن سنتٌن من تارٌخ تعٌٌنه، وٌستثنى من ذلك األطباء الذٌن ٌجوز  -1

 .(3)ابتعاثهم بعد إكمال سنة من تارٌخ تعٌٌنهم 
 أن تكون هناك عالقة مباشرة بٌن التخصص الذي سوف ٌبتعث إلٌه وطبٌعة العمل الذي ٌعد للقٌام به. -3
 اء الوظٌفً للسنتٌن األخٌرتٌن عن تقدٌر "جٌد جداً".أال ٌقل تقوٌم األد -1
 .تدرٌبٌة معترف بهاأن ٌكون  حاصالً على قبول من مؤسسة  -5
 أن ٌجد اللغة التً ٌقدم بها برنامج التدرٌب. -2
 إلى إكساب المتدرب مهارات جدٌدة تتطلبها حاجة العمل الحالً أو المستقبلً.البرنامج أن ٌهدف  -7

                                                           
(

1
هـ( المتخذ فً جلسته الثانٌة عشرة المعقودة بتارٌخ 1/41/4141( تم تعدٌل أحكام هذه الفقرة بموجب قرار مجلس التعلٌم العالً رقم ) 

 هـ.11/3/4141وتارٌخ  421/1هـ المتوج بالموافقة السامٌة رقم 11/1/4141
(

3
هـ( المتخذ فً جلسته الثانٌة عشرة المعقودة بتارٌخ 1/41/4141ه الفقرة بموجب قرار مجلس التعلٌم العالً رقم )( تم تعدٌل أحكام هذ 

 هـ.11/3/4141وتارٌخ  421/1هـ المتوج بالموافقة السامٌة رقم 11/1/4141



للتدرٌب من الجهة التابع لها المرشح مع تحدٌد نوعٌة البرنامج والعمل الذي ٌعد للقٌام به بعد االنتهاء أن ٌكون الترشٌح  -1
 من البرنامج.

 أن ٌرافق المبتعثة للخارج محرٌم لها طٌلة مدة ابتعاثها. -1
 

 المادة السادسة والثالثون:
ة التً ٌتبعها الموظف ولجنة االبتعاث والتدرٌب ٌتم االبتعاث والتدرٌب بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصٌة الجه 

وٌتضمن قرار االبتعاث الدرجة العلمٌة التً ٌبتعث الموظف للحصول علٌها، والتخصص الدقٌق، والعام، ومدة الدراسة، والمؤسسة 
 العلمٌة التً تتم الدراسة بها.

 

  



 المادة السابعة والثالثون:
الممٌزات المالٌة التً تصرف لغٌرهم من موظفً الدولة للتدرٌب ٌٌن المبتعثٌن ٌصرف لمنسوبً الجامعة اإلدارٌٌن والفن 

 المدنٌٌن.

 األسهاو العام٘ 

 املادٗ الجامي٘ ّالجالثٌْ:
 ٌصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفٌذٌة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذه الالئحة. 

 

 :التاسعة و الثالثونالمادة 
 الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات واللوائح النافذة فً المملكة. فً هذهخاص ٌرد فٌه نص  كل ما لم  

 

 المادة األربعون:
كل ما ٌتعارض معها من أحكام ولمجلس الجامعة معالجة وضع المبتعثٌن  ة اعتباراً من تارٌخ صدورها وتلغًٌعمل بهذه الالئح 

 نصوص علٌها فً هذه الالئحة.ملمدة المحددة لالبتعاث الالقائمٌن على رأس البعثة وقت صدور هذه الالئحة ممن تجاوزوا ا

 
 :الحادية واألربعونالمادة 
 لمجلس التعلٌم العالً حق تفسٌر مواد هذه الالئحة. 

 

 


