
الـمـمـلكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة
وزارة الـتـعـلـيـم

جـامـعـة الـمـجـمـعـة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

لالئحة االبتــعاثالقواعد التنفيذية
والتدريب ملنسويب الجامعات يف       

جامعة املجمعة

1

املاليك
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:املادة األوىل

3

يا ًعلمالجامعاتمنسويبتأهيلإىلوالتدريباالبتعاثيهدف
،اريا ًوإد،أكادمييا ًمهاراتهمتطويرأو،علميةدرجةعىلللحصول
.الجامعةمصلحةتقتضيهماحسبالتدريبطريقعنوفنيا ً

:املادة الثانية
جلسميكّونهاالتدريبولالبتعاثدامئةلجنةالجامعةيفينشأ

يالعلموالبحثالعلياللدراساتالجامعةوكيلبرئاسةالجامعة
.الجامعةمديرمناعتامدهابعداملجلسإىلتوصياتهاوترفع

جمعةلالئحة االبتــعاث والتدريب ملنسويب الجامعات يف جامعة املالقواعد التنفيذية



:املادة الثالثة

4

.والتدريبلالبتعاثالعامةالسياسةاقرتاح1.
.الجامعةيفالعالقةذاتالجهاتمعالتنسيقبعدالجامعةمنسويبوتدريبالبتعاثالسنويةالخطةاقرتاح.2
مباالتوصيةوبينهافياموالتنسيق،املحارضينواملعيدينبابتعاثحكمهاميفماواملعاهدوالكلياتمجالستوصيةيفالنظر.3

:يأيتمامراعاةمعلالبتعاثالسنويةالخطةضوءيفمناسبا ًتراه

:يأيتمااألخصعىللهاوالتدريبواالبتعاثبشؤونيتعلقمابكلبالنظرالتدريبواالبتعاثلجنةتختص

نيالسعوديالتدريسهيئةأعضاءعدد
هيئةأعضاءإلجاميلونسبتهم
وتخصصاتهم،القسميفالتدريس
.التدريسيةأعبائهمو،الدقيقة

قعواملتًو،القسممناملبتعثنيعددسمالقيفاملعيدينواملحارضينًعدد
.الدقيقةوتخصصاتهم،عودتهم

.الجامعةيفاملعتمدةللخطةوفقا ًوغريهمالفنينيواإلدارينيمنالجامعةمنسويببابتعاثالتوصية.4
.العالقةذاتوالجهاتواملعاهدالكلياتمجالساقرتاحعىلبناءالتدريبأواالبتعاثإنهاءأوبتمديدالتوصية.5
.الجامعةمنسويببتدريبالتوصية.6
ملجلسرفعتأنعىلاملتدرب،أواملبتعثلهاالتابعالجهةأوالعلميةاألقساممعبالتنسيقاملتدربنيواملبتعثنيأوضاعمتابعة.7

.املدةنصفميضبعددراستهيفاملتعرثاملبتعثعنتقريرا ًالجامعة
.الجامعةمجلسإىلورفعهواإلداراتواألقسامالكلياتمستوىعىلوالتدريباالبتعاثوضععنمفصلسنويتقريرإعداد.8



:املادة الرابعة

5

:اآليتالنحوعىلوخارجهااململكةلداخلاالبتعاثيكون

ابتعاث املحارضين و املعيدين

.للدكتوراهًفقطً.للامجستريًفقطً

معًمراعاة للامجستريًوًالدكتوراهًمعاً 
منًاملادةً( 7) ماًوردًيفًالفقرةً
.الثالثةً

.للزمالةًيفًالتخصصاتًالطبيةً

:الرابعةللامدةالتنفيذيةالقواعد

.اململكةخارجاللغةلدراسةابتعاث



املادة الخامسة 
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:يأيتماالخارجوالداخليفاملحارضأواملعيدالبتعاثيشرتط

02

03

0405

06

01

.أنًيكونًسعوديًالجنسيةً

أنًيكونًقدًأمىضًيفًخدمةًالجامعةً
مدةًالًتقلًعنًالسنةًمنًتاريخًتعيينه
يكلفًخاللهاًبربنامجًعملًمناسبًتضعه
.لهًالكليةًويقّومًأداؤهًبناء ًعىلًذلكً

عىلًقبولًمنًجامعةً أنًيكونًحاصالً 
.معرتفًبهاًأكادميياً 

للخارجًمحرٌمًلهاًاملبتعثةأنًيرافقً
.طيلةًمدةًابتعاثهاً

عاماً ( 30) أالًيتجاوزًعمرًاملبتعثً
للمحارضًوًملجلسً( 35) للمعيدًوً عاماً 

.الجامعةًاالستثناءًمنًهذاًالرشطً

أنًيتعهدًبالعملًيفًالجامعةًبعدً
عودتهًمدةًتعادلًفرتةًبعثتهًعىلً

. األقل
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كة،اململخارجإىلاالبتعاثيكونأن
اإلسالميةالدراساتتخصصاتعدا

احمتلهافاالبتعاثالعربية،واللغة
ة،الحكوميالسعوديةالجامعاتيف

ةالطبيالتخصصاتبعضإىلإضافة
قبولعىلالحصوليصعبالتي
وميكنالعاملية،الجامعاتفيها
داخلإىلاالبتعاثيفالنظر

ناءبالتخصصات،تلكلغرياململكة
يقدمهامقنعةمسوغاتعىل

وملجلساالبتعاث،يفالراغب
داخلاالبتعاثالنظريفالجامعة
.التخصصاتتلكغرييفاململكة

امعة،جألياملبتعثنينسبةتزيدأال
العلميةالدرجاتعىلوالحاصلني

التدريسهيئةأعضاءمنمنها،
أعضاءمجموعمن(%۳۰)عنبالقسم
الذيالقسميفالتدريسهيئة
نوعلتسعيا ًوذلكاملبتعث،يتبعه

وندللملتحقنيالعلميةاملدارس
.دواحأكادمييمنهجعىلاالقتصار

إلحدىتابعا ًاللغةمعهديكونأن
وزارةمنبهااملوىصالجامعات
يقالدقالتخصصمجاليفالتعليم
.للمبتعث

درجةعىلاللغةمبتعثيحصول
اللغةاختباراتأحديفحديثة

رجتهدتقلالاملعيارية،اإلنجليزية
ماأوTOFELاختباريف(350)عن

يعادلها۔

1234

:الخامسةللامدةالتنفيذيةالقواعد
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.الحصولًعىلًقبولًحديث أنًيتوافقًالقبولًاألكادمييًللربنامجًمعً
.تخصصًاملبتعث

أنًتكونًالكليةًوالقسمًالعلميًأوًاإلدارةً
مبسمىًالتخصصًالذيًسيدرسهًاملبتعث،ً
الختالفهام مقنعاً  .ماملًتَرًاللجنةًمسوغاً 

أنًتكونًالدراسةًيفًمرحلةًاملاجستريً
.بربنامجًأكادمييًوليسًمهني

أنًتكونًالدراسةًيفًمرحلةًالدكتوراةً
بربنامجًأكادمييً (PhD).

نًأالًتزيدًنسبةًاملبتعثنيًيفًدولةًاالبتعاثًوالحاصلنيًعىلًالدرجاتًالعلميةًمنهاًم
منًمجموعًأعضاءًهيئةًالتدريسًيفًالقسمً%( 30)أعضاءًهيئةًالتدريسًبالقسمًعنً

كندا،ًويستثنىًمنًذلكًاالبتعاثًإىلًالوالياتًاملتحدةًاألمريكيةًًو. الذيًيتبعهًاملبتعث
فاالبتعاثًلهامًلهًاألفضلية،ًوكذلكًالجامعاتًالتيًتكونًضمنًأفضلً جامعةً(300)

أوًمؤسسةشنقهايحسبًآخرًتصنيفً (QS) للجامعاتًالعاملية.

11- يجوزًاالبتعاثًلدولًأخرى،ًغريًالوالياتًاملتحدةً .
ةًاألمريكيةًوكنداًواململكةًاملتحدةًوأسرتاليا،ًرشيط

جامعةًحسبًآخرًتصنيفً( 300)أنًتكونًضمنًأفضلً
شنغهايًأوًمؤسسة (QS) للجامعاتًالعاملية.

مدةًالعملًهًيجبًعىلًًاملبتعثًبعدًانتهاءًاملدةًاملحددةًلدراستهًأنًيعملًلدىًالجامعةًمدةًتعادلًمدةًابتعاثه،ًوعندًامتناعهًعنًذلكًأوًعدمًإكامل
ةًللجامعوزًاملطلوبةًفيلزمًبدفعًجميعًالتكاليفًاملاليةًالتيًرصفتًعليهًلغرضًاالبتعاثًبحسبًاملدةًالتيًتعادلًمدةًابتعاثهًأوًماًتبقىًمنها،ًويج
سيعملًكانإعفاءهًمنًالعملًلدىًالجامعةًللمدةًاملحددةًإذاًكانًسيعملًلدىًجهةًحكوميةًأخرى،ًكامًيجوزًإعفاءهًمباًالًيتجاوزًنصفًتلكًاملدةًإذاً

.لدىًجهةًغريًحكومية

يتعهدًاملبتعثًبعدمًتعديلًاملعهدً
.لدراسةًاللغةًيفًحالًاعتامدهًمنًاللجنة

12

5

91011

8 7 6

13

:الخامسةللامدةالتنفيذيةالقواعد



:املادة السادسة

9

لجنةوامحكمهيفماواملعهدأوالكليةوالقسممجليستوصيةعىلبناءالجامعةمجلسمنبقرارخارجهاواململكةلداخلاالبتعاثيتم
وفقا ًاالبتعاثدةمو،الدقيقو،العامالتخصصو،عليهاللحصولاملبتعثيوفدالتيالعلميةالدرجةتحديدالقراريتضمنوالتدريبواالبتعاث
.بهاسيدرسالتيالجامعةو،السابعةاملادةألحكام

مدة االبتعاث

:السادسةللامدةالتنفيذيةالقواعد

محارضمنضواإلنجليزيةالعربيةباللغتنيوالدقيقالعامالتخصصتحديدحكمهايفوماواملعاهدوالكلياتاألقساممجالسعىل
.واملحارضيناملعيدينمنمنسوبيهابابتعاثالتوصية

:املادة السابعة
:اآليتالنحوعىلاالبتعاثمدةتكون

سنةًلدراسةًاللغةًوًيجوزً
ملجلسًالجامعةًأنًيجعلهاً
.سنتنيًإذاًتطلبًاألمرًذلك

ثالثًسنواتًللدكتوراهًأوًماًيعادلها.سنتانًللامجستريً
يفًكلًالتخصصاتًماًعداًالطبً
لنظامً فتحددًمدةًدراستهًوفقاً 
.البلدًالذيًيدرسًفيهًاملبتعث

123
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بناءالدراسةمدةتحدد
إشعاريفوردماعىل

للجنةويجوزالقبول،
قليالمبااملدةتحديد
يفالواردةاملدةعن

بحسبالقبولإشعار
.الحال

جوزياللغة،لدراسةاملخصصةبالسنةيتعلقفيام
إعدادا ًهتخصصيتطلبملنتحضرييبربنامجاستبدالها

ىلعبناءً والدكتوراة،املاجستريدراسةقبلمعينا ً
،حكمهاميفوماوالكليةالقسممجليستوصية
لسمجمنقراربذلكويصدروالتدريب،االبتعاثولجنة

بلفقطعليهااملجلسقراريقترصالأنعىلالجامعة
.اتليهالتيالعلميةوللدرجاتلهامتضمنا ًيكون

ترتاوحدةملاالبتعاثيجوزالطبيةالزماالتبربامجيتعلقفيام
الرخصةالختباراتللتحضريأقىصكحدسنواتوثالثسنةبني

رامجبقبولعىلالحصولأساسياتمنأصبحتالتيالطبية
وذلكاألسنان،وطبالطبكلياتملنسويبالطبيةالزماالت

كمهام،حيفوماوالكليةالقسممجليستوصيةعىلبناءً 
مجلسمنقراربذلكويصدروالتدريب،االبتعاثولجنة

أنعىلالالئحة،هذهمن(6)رقماملادةلنصوفقا ًالجامعة
ةالزماللربنامجالجامعةمجلسمنإلحاقيقرارلهيصدر
رخصةالالختباراتالتحضريمدة):البعثةملدةشامال يكون
.(الزمالةبرنامجمدة+الطبية

:املادة الثامنة 

.املبتعثدراسةبدءتاريخمناألقلعىلشهرينقبلاللجنةإىلاملبتعثمبلفالرفعوالكليةالعلميالقسمعىل

:السابعةللامدةالتنفيذيةالقواعد

:الثامنةللامدةالتنفيذيةالقواعد

ميضبعدتهدراسمقرإىليصلملإذاالقراريلغىو،البتعاثهالتنفيذيالقرارصدوربعددراستهمقرإىلاملبتعثسفريتم
.القراريفاملحددالتاريخمنأشهرثالث



املادة التاسعة 
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.دواحشهرعندراستهبدايةووصولهتاريخبنياملدةتزيدأالعىلبعثتهمقرإىلوصولهتاريخمناملبتعثعىلالرصفيبدأ

التمديد

املادة العارشة 

تري،للامجسواحدةسنةالخارجوالداخليفاألصليةاالبتعاثفرتةمتديدالجامعةملجلسيجوز
يةتوصوالطالبدراسةعىلاملرشفاقرتاحعىلبناء،الطبيةالزماالتوللدكتوراهوسنتني
وزيجكام،التدريبواالبتعاثلجنةو،حكمهاميفماواملعهدأو،الكليةوالقسممجليس
أو،كليةوالالقسممجليستوصيةوالطالبدراسةعىلاملرشفاقرتاحعىلبناءالجامعةملجلس
بعدمرحلةلكلأقىصحدا ًأخرىسنةإضافةوالتدريباالبتعاثلجنةو،حكمهاميفماواملعهد
دراسةىلعاملرشفرأييؤيدأنيلزمللخارجلالبتعاثبالنسبةو.لذلكاملقنعةاملربراتتقديم
.الثقايفامللحقمنالطالب
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ابتعثالتيةالعلميالدرجةعىلللحصولكافيةاملدةهذهوتعدابتعاثه،قراريفاملحددةاالبتعاثمبدةااللتزاماملبتعثعىليتعني
ألسبابلهحددتالتيالفرتةخاللبعثتهإنهاءاملبتعثفيهايستطيعالالتياملرشوعة،االستثنائيةالحاالتبعضهناكلكنأجلها،من
:اآلتيةالضوابطوفقالتمديدطلبيفالنظريجوزوعليهإهامل،أوتقصريعنناجمةغري

:اللغةدراسةمتديدعىلاملوافقةضوابط.1

وملتزما ً أنًيكونًاملبتعثًمجتهداً 
بالحضورًأثناءًدراسةًاللغةًيفً

.معهدهًخاللًمدةًالبعثة

واضحاً يف أنًيكونًاملبتعثًقدًحققًتقدماً 
دراسةًاللغةًخاللًمدةًاالبتعاث،ًومنً
املؤملًأنًيتمكنًخاللًمدةًالتمديدًمنً

.تحقيقًرشطًاللغة

أنًيكونًاملبتعثًقدًتقدمًإىلًأحدًاختباراتً
،ًاللغةًاملعياريةًمرتنيًعىلًاألقلًخاللًالسنة
وحصلًعىلًنتيجةًتظهرًتقدمهًوتحسنً

.مستواهًيفًاللغة

إرفاقًتقريرًدرايسًحديثًمنً
.معهدًاللغة

إرفاقًنتيجةًحديثةًألحدًاختباراتً
.اللغةًاملعيارية

:العارشةللامدةالتنفيذيةالقواعد



:القواعد التنفيذية للامدة العارشة
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:والزمالةوالدكتوراةاملاجستريبعثةمدةمتديدضوابط.2

أالًتكونًالحاجةًإىلً
التمديدًناتجةًعنً
.تقصريًاملبتعث

أنًيكونًاملبتعثًملتزما ً
خاللًالدراسةًبتسجيلً
الحدًاألدىنًلالنتظامً
.الكيلًلكلًفصلًدرايس

إرفاقًتقريرًدرايسًحديثًمنً
املرشفًالدرايسًعىلً
مسوغاتً املبتعثًمتضمناً 
خرجالتمديدًوالتاريخًاملتوقعًللت

. إرفاقًسجلً
.أكادمييًحديث



املادة الحادية عرشة

14

وًاملعهدًكليةً،ًًأالًيجوزًللمبتعثًتغيريًتخصصهًالعامًأوًالدقيقًالذيًاُبتعثًمنًأجلهًإالًمبوافقةًمجلسًالجامعةًبناءًعىلًتوصيةًمجليسًالقسمًوًال
.نهاءًبعثتهًويفًحالًتغيريًالتخصصًقبلًصدورًاملوافقةً،ًتوقفًجميعًمخصصاتًاملبتعثً،ًوينظرًيفًًإ. وماًيفًحكمهامً،ًوًلجنةًاالبتعاثًوًالتدريب

تغيري التخصص و التحويل 

مقنعة،مسوغاتتوفرعندالتخصصتغيريطلبيفالنظرويجوزاالبتعاث،قرارحسبأجلهمنابتعثالذيالتخصصاملبتعثيدرسأناألصل
:اآلتيةالضوابطحسب

:عرشةالحاديةللامدةالتنفيذيةالقواعد

:التخصصتغيريضوابط

عىلً أنًيكونًالتغيريًمبنياً 
مسوغاتًواضحةًتقتضيهاًالحاجةً

.الدراسيةًللمبتعثًوالجامعة

عىلً أنًيكونًاملبتعثًحاصالً 
قبولًرصيحًيفًالتخصصًالجديدً
منًجامعةًموىصًبهاًويفً
نفسًالدرجةًالعلميةًاملبتعثً

.منًأجلها

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالتخصصً
االنتقالًإىلًجامعةًغريًموىصً

.بها

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالتخصصً
تغيريًجامعةًيؤديًإىلًالتفريق
يفًمقرًاإلقامةًبنيًاملبتعثةً

.ومحرمها

أالًيرتتبًعىلًتغيريًالتخصصً
.إرفاقًسجلًأكادمييًحديث.زيادةًمدةًالبعثة
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مناملبتعثعمتنمعينةظروفوجودحالويفابتعاثهم،قراراتوفقإليهااملبتعثنيالجامعاتيفبالدراسةااللتزامعىلاملبتعثنيالطالبالجامعةتشجع
:اآلتيةالضوابطوفقالجامعة،لتغيريبطلبالتقدمفيمكنه(مستوىأفضلجامعةإىلاالنتقالرغبتهحاليفأو)إليهااملبتعثبالجامعةاالستمرار

عىلًمسوغاتًواضحةًتقتضيهاًحاجةًاملبتعثًالدراس .يةأنًيكونًالتغيريًمبنياً 

.أجلهاأنًيكونًالتغيريًإىلًجامعةًموىصًبهاًيفًنفسًالتخصصًوالدرجةًاملبتعثًمن

.ألسبابأالًتكونًالجامعةًاملرادًاالنتقالًإليهاًموقفةًيفًالوقتًالحايلًأليًسببًمنًا

.أالًيرتتبًعىلًتغيريًالجامعةًأيةًزيادةًيفًمدةًالبعثة

.هاومحرماملبتعثةأالًيؤديًتغيريًالجامعةًإىلًالتفريقًيفًمقرًاإلقامةًبنيً

.أنًيكونًاملبتعثًحاصال ًعىلًقبولًرصيحًمنًالجامعةًالجديدة

رتتبًعىلًوإذاًكانًسي. أالًيرتتبًعىلًاالنتقالًتغيريًالتخصصًاملحددًيفًقرارًاالبتعاث
توضيحًأنًتغيريًاالنتقالًتغيريًالتخصص،ًفعىلًاملبتعثًأوال ًالتقدمًبطلبًتغيريًتخصصًًو

تغيريًالجامعة .التخصصًيتطلبًأيضاً 

.أالًيكونًقدًسبقًللمبتعثًتغيريًالجامعةًيفًنفسًاملرحلةًالدراسية

.إرفاقًسجلًأكادمييًحديث

:عرشةالثانيةللامدةالتنفيذيةالقواعد

:الجامعةتغيريضوابط

:املادة الثانية عرشة
أو،الكليةوالقسممجليستوصيةعىلاملبنيةالجامعةمجلسموافقةبعدإالآخرإىلبلدمنأو،أخرىإىلجامعةمنينتقلأنللمبتعثيجوزال

.ارجللخللمبتعثنيبالنسبةالثقايفامللحقوتأييد،التدريبواالبتعاثولجنة،املبتعثلهاالتابعالجهةأو،حكمهاميفومااملعهد
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:اآلتيةالضوابطحسبللجامعة،واملقنعةالقاهرةالظروفبعضوجودعندأخرىابتعاثدولةإىلاالنتقالطلبيفالنظرللجنةيجوز

عىلًمسوغاتًواضحةًومقنعة ..أنًيكونًالتغيريًمبنياً 

.أالًتكونًالدولةًالتيًيرغبًاالنتقالًإليهاًضمنًالدولًاملوقوفًعنهاًاالبتعاث

موىصًأالًتكونًالجامعةًالتيًيرغبًاالنتقالًإليهاًيفًالدولةًالجديدةًموقوفةًأوًغري
.بها

الدراسيةأالًيكونًقدًسبقًلهًتغيريًالجامعةًأوًاالنتقالًمنًدولةًاالبتعاثًخاللًاملرحلة

.أالًيرتتبًعىلًالتغيريًأيًزيادةًيفًمدةًالبعثة

ةًأنًيكونًاملبتعثًحاصال ًعىلًقبولًأكادمييًمنًتلكًالجامعةًويفًنفسًالدرج
.العلميةًاملبتعثًألجلها

.أالًيرتتبًعىلًتغيريًالدولةًتغيريًالتخصصًاملحددًيفًقرارًاالبتعاث

.ومحرمهااملبتعثةأالًيؤديًاالنتقالًإىلًالتفريقًيفًمقرًاإلقامةًبنيً

.إرفاقًسجلًأكادمييًحديث

:عرشةالثانيةللامدةالتنفيذيةالقواعد

:الدولةتغيريضوابط

:املادة الثانية عرشة
أو،الكليةوالقسممجليستوصيةعىلاملبنيةالجامعةمجلسموافقةبعدإالآخرإىلبلدمنأو،أخرىإىلجامعةمنينتقلأنللمبتعثيجوزال

.ارجللخللمبتعثنيبالنسبةالثقايفامللحقوتأييد،التدريبواالبتعاثولجنة،املبتعثلهاالتابعالجهةأو،حكمهاميفومااملعهد



املادة الثالثة عرشة 
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نيًللخارج،ًيرصفًللمبتعثًإىلًالخارجًاملستحقاتًاملاليةًالتيًترصفًملوظفيًالدولةًاملبتعث
.معاملةًزوجةًاملبتعثًيفًأحكامًاالبتعاثً( غريًاملبتعثً) املبتعثةويعاملًمحرمً

املستحقات املالية

منمرتبهنصف،أخرىجهةمندراسيةمنحةعىلالحاصلالخارجإىلللمبتعثيرصف
املخصصاتعنالزمالةأو،املنحةمخصصاتنقصتوإذا،لديهايعملالتيالجهة
.الفرقلهفيرصفاملبتعثنيمنلغريهاملقررةواملزايا

املادة الرابعة عرشة 



املادة الخامسة عرشة
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مقرًالبعثةًرجخايجوزًللمبتعثًإىلًالخارجًالقيامًبرحلةًعلميةًأثناءًإعدادًالرسالةًوملرةًواحدةًخاللًاملرحلةًالدراسيةًالواحدةًإىلًاململكةًأوًغريها
للضوابطًاآلتيةً :وفقاً 

الرحالت العلمية

ضوابط 
الرحالت 
العلمية

أنًيويصًاملرشفًعىلًدراسةًالطالبً
.بحاجةًالبحثًإىلًالرحلةًالعلميةً

.تأييدًامللحقًالثقايفً

موافقةًمجليسًالقسمًوًالكليةً،ًأوً
املعهدًوماًيفًحكمهامً،ًوًلجنةًاالبتعاثً

.والتدريبًيفًالجامعةًاملبتعثًمنهاً
أالًتزيدًمدةًالرحلةًالعلميةًعنًثالثً

أقىصً .أشهرًحداً 

إذاًكانتًالرحلةًالعلميةًإىلًاململكةً
فعىلًاملبتعثًأنًيبارشًأبحاثهًتحتً

إرشافًالقسمًالتابعًلهًويقومًالقسمً
.بإعدادًتقريرًوافًعنًالرحلةً

إذاًكانتًالرحلةًالعلميةًخارجًمقرًالبعثةً
وإىلًغريًاململكةًفيتمًرفعًتقريرًعن
الرحلةًإىلًامللحقًالثقايفًمنًقبلً
املرشفًعىلًدراسةًاملبتعثًويقومً
امللحقًبتزويدًالجامعةًالتابعًلهاً

.املبتعثًبصورةًمنهً



:القواعد التنفيذية للامدة الخامسة عرشة
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،أعالهاملادةيفوردملاإضافة
:ييلماإرفاقيلزم

.للمبتعثحديثأكادمييسجل

للرحلةالدراسةخطةمننسخة
.اتالبيانجمعواستامرةالعلمية،

ستطبقالتيالجهةمنموافقة
الدراسةفيها



املادة السادسة عرشة
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:ترصفًللمبتعثًللخارجًتذكرةًسفرًبالطائرةًبالدرجةًالسياحيةًعىلًالنحوًاآليتً

:املبتعثًاألعزبًأوًاملتزوجًالذيًالًترافقهًأرستهً.1

.تذكرةًسفرًوحيدةًاالتجاهًمنًاململكةًإىلًمقرًدراستهًلاللتحاقًبالبعثةً(أ) 

منًمقرًدراستهًإىلًاململكةًبعدًميضًسنةًدراسيةًلقضاءًإجازتهًالسنو(ب)  وإياباً  .يةتذكرةًسفرًذهاباً 

منًمقرًدراستهًللقيامًبالرحلةًالعلميةً(ج)  .تذكرةًسفرًذهابًوإياباً 

داخلًالدولةًمقرًالبعثةًوًملرةًواحدةًللقيامًبإجراءًاألبحاثًأوًأداءًاالختبارات(د)  وإياباً  برشطًأنًتذكرةًسفرًذهاباً 
.  مائةًكمً( 100) تزيدًاملسافةًعنً

منًمقرًدراستهًإىلًاململكةًيفًحالًوفاةًأحدًوالديًاملبتعثًأوًزوجهًأوًأحد(ه)  وإياباً  .أوالدهتذكرةًسفرًذهاباً 

.تذكرةًوحيدةًاالتجاهًمنًمقرًدراستهًإىلًاململكةًبعدًالتخرجًأوًإنهاءًالبعثةً(و) 

:املبتعثًاملتزوجًالذيًترافقهًأرستهً.2

ًورافقتهًيستحقًاملبتعثًوًزوجهًوًأوالدهًالقرصًمهامًكانًعددهمًوبناتهًغريًاملتزوجاتً،ًووالدتهًإذاًكانًيعولهاًرشعا ً
. منًهذهًاملادة( 1)منًالفقرةً" أً،ًبً،ًجً،ًهـً،ًوً" إىلًمقرًدراسته،ًالتذاكرًاملشارًإليهاًيفً

تذاكر السفر



املادة السابعة عرشة
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ملرةًواحدةًلحضورًاملؤمتراتً،ًوالندواتًالعلميةً،ًأوًالدوراتًالقصريةًوذلكًخاللًاملرحلةًال وإياباً  سيةًالواحدةًراديرصفًللمبتعثًتذكرةًسفرًذهاباً 
:وفقًالضوابطًاآلتيةً

.أنًيكونًللمؤمتر،ًأوًالدورةًعالقةًمبارشةًبتخصصهًأوًموضوعًبحثهً.1

.ةًلالبتعاثًللخارجًموافقةًلجنةًاالبتعاثًوًالتدريبًيفًالجامعةًبناء ًعىلًتوصيةًاملرشفًعىلًدراسةًالطالبًوتأييدًامللحقًالثقايفًبالنسب.2

االبتعاث للداخل

املادة الثامنة عرشة

:يكونًاالبتعاثًللداخلًيفًالحاالتًاآلتية

.منًمؤسسةًتعليميةًإىلًمؤسسةًتعليميةًأخرىًيفًمكاننيًمختلفني-1

.منًمؤسسةًتعليميةًإىلًمؤسسةًتعليميةًأخرىًيفًاملدينةًنفسها-2

.منًفرعًإىلًفرعًداخلًاملؤسسةًالتعليميةًالواحدةًولكنًيفًمقرينًمختلفني-3



:رشوطًوضوابطًاالبتعاثًلربامجًالدراساتًالعلياًاملدفوعةًيفًالجامعاتًالداخلية
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08

07

06

05

04

03

01

02

.أنًتكونًالجامعةًحكومية

حصولًالجامعةًعىلًاالعتامدً
املؤسيسًوحصولًالربنامجًعىلً

.االعتامدًاالكادميي

لًتخريجًالربنامجًدفعتنيًعىلًاألق
.لنفسًالدرجةًاملرادًاالبتعاثًله

عثاتاملبتالًيتجاوزًمنسوباتًالقسمً
.٪25لنفسًالربنامجًعنً

يسًيقترصًاالبتعاثًللداخلًعىلًالربامجًاملدفوعةًعىلًأعضاءًهيئةًالتدر
الرجالًيفًويستثنىًمنًذلكًأعضاءًهيئةًالتدريسًمن. العنارصًالنسائيةًفقط

.تخصصاتًاللغةًالعربيةًوالدراساتًاإلسالمية

هاًأنًتكونًجميعًالربامجًالتيًتقدم
.الجامعةًمدفوعة

تعذرًقبولًاملتقدمًيفًالربامجًغري
.املدفوعةًبالجامعاتًاألخرى

يجبًأنًتكونًالجامعةًاملبتعثًلها
.لديهاًبرنامجًدكتوراة

:عرشةالثامنةللامدةالتنفيذيةالقواعد



:املادة التاسعة عرشة

يلهًذلكًعىلًتحصيكلفًاملعيدًأوًاملحارضًاملبتعثًللدراساتًالعلياًيفًالداخلًبأعاملًإداريةًأوًتدريسيةًمناسبةًلتخصصهًالدرايسًعىلًأالًيؤثر
ملاًيقررهًمجلسًالقسمًاملبتعثًإليه .العلميًوفقاً 
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ًيفًالجامعةًيجوزًتكليفًاملعيدًأوًاملحارضًاملبتعثًللدراساتًالعلياًيفًالداخلًبأعاملًإداريةًأوًتدريسيةًمناسبةًلتخصصهًالدرايس
ملاًيقررهًمجلسًالقسمًاملبتعثًإليه . املبتعثًلهاًعىلًأالًيؤثرًذلكًعىلًتحصيلهًالعلميًوفقاً 

:عرشةالتاسعةللامدةالتنفيذيةالقواعد

:املادة العرشون
خلًرًدايجوزًللمبتعثًالقيامًبرحلةًعلميةًأثناءًإعدادًالرسالةًوملرةًواحدةًخاللًاملرحلةًالدراسيةًالواحدةًخارجًمقرًالدراسةًسواءًكانًالسف

للضوابطًاآلتية :اململكةًأوًخارجهاًوفقاً 

أنًيويصًاملرشفًعىلًدراسةًالطالبًبحاجةًالبحثًإىل-1
.الرحلةًالعلمية

موافقةًمجليسًالقسمًوًالكلية،ًأوًاملعهدًوماًيف-2
أقىص-3.منهاحكمها،ًولجنةًاالبتعاثًوالتدريبًيفًالجامعةًاملبتعث .أالًتزيدًمدةًالرحلةًالعلميةًعنًثالثةًأشهرًحداً 
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:ييلماإرفاقيلزم

.سجلًأكادمييًحديثًللمبتعث
نسخةًمنًخطةًالدراسةًللرحلةً

العلمية،ًواستامرةًجمعً
.البيانات

موافقةًمنًالجهةًالتيً
.ستطبقًفيهاًالدراسة

:املادة الحادية والعرشون

:العرشونللامدةالتنفيذيةالقواعد

.يتقاىضًاملبتعثًللداخلًراتبهًكامال ًوبدلًاالنتقالًاملستحقًلهًشهريا ً

:املادة الثانية والعرشون
عادلًراتبًيرصفًللمبتعثًإىلًمؤسسةًتعليميةًيفًمدينةًأخرىًبدلًترحيلًي
.االنتدابشهرًإذاًكانتًاملسافةًبنيًاملدينتنيًمتاثلًاملسافةًاملقررةًلرصف
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:املادة الثالثة و العرشون
تذاكرًسفرًبالطائرةًعىل :ًالنحوًاآليتيرصفًللمبتعث،ًولزوجه،ًوأوالدهًالقرصًوبناتهًغريًاملتزوجات،ًولوالدتهًالتيًيعولهاًرشعاً 

.دراستهمقرإىلعملهمقرمناالتجاهوحيدةالسياحيةالدرجةعىلسفرتذاكر1.
.عملهمقرإىلدراستهمقرمنوإيابا ًذهابا ًدرايسعامكلنهايةيفالسياحيةالدرجةعىلسفرتذاكر.2
.العامةنقلالبوسائلالسفرقيمةيعادلتعويضا ًفيعوضدراستهمقرإىلعملهمقربنيالجويبالنقلالسفرتعذرإذا.3

:املادة الرابعة و العرشون

بدلًكتبًومراجعًيعادلًراتبًشهرًواحدًعىلًأنًيقترصًرصفهًعىلًاملدةًاألساس يةًلالبتعاثًيرصفًللمبتعثًسنوياً 
.دونًالتمديد

:املادة الخامسة و العرشون

ثالثةًآالفًريال،ًولدرجةً( 3000)يرصفًللمبتعثًوملرةًواحدةًبدلًطباعةًوتجليدًالرسالةًلدرجةًاملاجستريًمبلغًقدرهً
.أربعةًآالفًريال( 4000)الدكتوراهًمبلغًقدرهً
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:املادة السادسة و العرشون
يعاملًاملعيدًأوًاملحارضًالذيًيلتحقًبأحدًبرامجًالدراساتًالعلياًداخلً
.ا ًاملؤسسةًالتعليميةًالواحدةًيفًاملقرًنفسه،ًمعاملةًاملبتعثًداخلي

:املادة السابعة والعرشون
اًغريًتوقفًمخصصاتًاملبتعثًبحصولهًعىلًالدرجةًالعلميةًأوًإذ

.مقرًدراستهًأوًتخصصهًأوًجامعتهًدونًموافقةًمجلسًالجامعة

إيقاف املخصصات وإنهاء البعثة



:ضوابطًطلبًإنهاءًاالبتعاثًللحصولًعىلًالدرجةًالعلمية
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تاريخًالفعيلًاليعدًتاريخًانتهاءًمتطلباتًالدراسةًحسبًإفادةًالجامعةًاملبتعثًلهاًبناءًعىلًالتاريخًاملعتمدًيفًالسجلًاألكادمييًأوًخطابًالجامعةًهو
اريخًانتهاءًمتطلباتًلتللتخرج،ًوالًيؤخذًبتاريخًصدورًالوثيقةًأوًموعدًحفلًالتخرجًالرسميًونحوًذلك،ًأوًانتهاءًاملوعدًالرسميًللفصلًالدرايسًإذاًجاءًالحقا ً

.الدراسة،ًويرتتبًعىلًتخرجًاملبتعثًإنهاءًالبعثةًحتىًوإنًتمًتخرجهًقبلًانتهاءًمدةًالبعثةًاملقررةًلهًنظاما ً

.إرفاقًوثيقةًإنهاءًالدراسةًصادرةًمنًمسجلًالجامعةًأوًعميدًالدراساتًالعلياًتفيدًبتخرجهًوالتاريخًالفعيلًإلكاملهًمتطلباتًالدرجة

منًالجامعةًوموضحا ًفيهًاملرحلةًالدراسيةًالتيًأكملهاًوتاريخًإكاملها .إرفاقًالسجلًاألكادمييًللدرجاتًمصدقاً 

.التزامًاملبتعثًبجميعًالقراراتًالصادرةًلهًمنًالجامعةًأوًاللجنةًالدامئةًلالبتعاثًوالتدريب

.يجوزًللمبتعثًإىلًخارجًاململكةًتقديمًطلبًإنهاءًاالبتعاثًلحصولهًعىلًالدرجةًالعلميةًمنًخاللًالقسمًالعلميًللجامعة

أقىصًمنًانتهاءًدراسته،ًوعليهًأنًيبارشًعملهً لًعرشةًأيامًمنًخاليلزمًاملبتعثًالحاصلًعىلًالدرجةًاملبتعثًمنًأجلهاًأنًيعودًإىلًاململكةًخاللًشهرًحداً 
.تاريخًوصولهًإىلًاململكة،ًأماًاملبتعثًإىلًالداخلًفعليهًأنًيبارشًبعدًانتهاءًدراستهًمبارشة
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:ونوالعرش السابعةللامدةالتنفيذيةالقواعد



:املادة الثامنة والعرشون

28

االبتعاثولجنةحكمهام،يفومااملعهدأووالكلية،القسممجليستوصيةعىلبناءاملبتعثبعثةينهيأنالجامعةملجلسيجوز
:اآلتيةالحاالتيفوالتدريب

عدمًقدرتهًعىلًمواصلةً
للتقاريرً الدراسةًوفقاً 
.املتعلقةًبسريًدراسته

طلبهًإنهاءًالبعثةًوالعودةً
.إىلًاململكة

إذاًخالفًاألنظمةًأوً
التعليامتًأوًامتنعًعنً

.تنفيذها

إذاًملًيحصلًعىلًاملؤهلً
.املطلوبًيفًاملدةًاملحددة

إذاًثبتًتوقفهًعنًالدراسةً
.دونًعذرًمقبول

:املادة التاسعة والعرشون
وافقةمقبلدراستهمقرتركاملطلوباملؤهلعىلالحصولقبلابتعاثهإنهايفيرغبالذيالخارجأوالداخليفللمبتعثيجوزال

املادةمن(2أو1)الفقرتنيإحدىيفوردمابشأنهيطبقالجامعةمجلسموافقةقبلاملبتعثعودةحالويف.الجامعةمجلس
.الالئحةهذهمنالثالثني



29

:عرشينوالالتاسعةواملادةوالعرشينالثامنةللموادالتنفيذيةالقواعد

:التاليةالضوابطحسبللجامعةواملقنعةالقاهرةالظروفبعضوجودعندالبعثةإنهاءطلبيفالنظريجوز

تقديمًاملبتعثًماًيفيدًاستحالةًقدرتهًعىل
.مواصلةًالدراسةًيفًمقرًالبعثةًالحايل

.إرفاقًسجلًأكادمييًحديث

تقريرًمنًاملرشفًالدرايسًيفًالجامعةً
.متضمناًحاجةًاملبتعثًإلنهاءًالبعثة

إذاًكانًاملبتعثًيفًمرحلةًاللغةًفيتمًإرفاقً
تقريرًدرايسًحديثًمنًاملعهدًونتيجةًحديثةً

.ألحدًاختباراتًاللغةًاملعيارية

للمبتعثًتركًمقرًدراستهًقبلًموافقةاليجوز
مجلسًالجامعة،ًويفًحالًعودةًاملبتعثًقبلً
موافقةًمجلسًالجامعةًيطبقًبشأنهًماًوردً

منًاملادةًالثالثنيًمنً( 2و1ً)يفًالفقرتنيً
.الئحةًاالبتعاثًوالتدريبًملنسويبًالجامعات

          

:االبتعاثمدةأثناءالبعثةإنهاءطلبضوابط



30

:التاليةالضوابطحسبللجامعةواملقنعةالقاهرةالظروفبعضوجودعندالبعثةإنهاءطلبيفالنظريجوز

تقديمًاملبتعثًمسوغاتًإكاملًمدةًاالبتعاثًدونً
.إرفاقًتقريرًمنًاملرشفًالدرايسًيفًالجامعة.إرفاقًسجلًأكادمييًحديث.الحصولًعىلًاملؤهل

درايسًتقربرإذاًكانًاالبتعاثًلدراسةًاللغةًفيتمًإرفاقً
ألحدًاختباراتًاللغةًحديئةحديثًمنًاملعهد،ًونتيجةً

املعياريةًمعًإرفاقًماًيثبتًمراسلتهًلخمسًجامعاتً
.عىلًاألقلًبطلبًقبول،ًمتضمنةًخطاباتًالرفض

إذاًكانًاملبتعثًلداخلًاململكةًيفًمرحلةًإعدادً
الرسالة،ًوالًيرغبًبالتمديدًفيلزمًإرفاقًتقريرًمنً

املرحلةًالتيًوصلًإليها املرشفًعىلًالرسالةًمتضمناً 
.املبتعثًيفًرسالتهًوالتاريخًاملتوقعًللتخرج

يلزمًاملبتعثًالذيًانتهتًمدةًابتعاثهًدونًالحصولً
عىلًاملؤهلًأنًيعودًإىلًاململكةًخاللًشهرًحداً 
أقىصًمنًانتهاءًمدةًاالبتعاث،ًوعليهًأنًيبارشًخاللً
عرشةًأيامًمنًتاريخًوصولهًإىلًاململكة،ًأماًاملبتعثً
.للداخلًفعليهًأنًيبارشًبانتهاءًمدةًاالبتعاثًمبارشة

1
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:عرشينوالالتاسعةواملادةوالعرشينالثامنةللموادالتنفيذيةالقواعد

:املؤهلعىلالحصولدوناملدةالستكاملاالبتعاثإنهاءطلبضوابط



:املادة الثالثون

ألحكامًاملادة يفًحالًموافقةًمجلسًالجامعةًعىلًإنهاءًبعثةًاملبتعثًوفقاً 
:الثامنةًوالعرشين،ًفللمجلسًماًيأيت

31

.اتخاذًقرارًبطيًقيدهًيفًمدةًالًتتجاوزًالسنةًمنًتاريخًإنهاءًابتعاثه

.أوًإحالتهًإىلًوظيفةًإداريةًإذاًكانتًالجامعةًيفًحاجةًلخدماته

اًعىلًأالًأوًإبقاؤهًعىلًوظيفتهًوتحديدًاملدةًالالزمةًالستئنافهًدراستهًالعلي
إحدىًويفًحالًتجاوزهًلهاًيطبقًبشأنهًماًوردًيف. تتجاوزًتلكًاملدةًالسنتني

.  منًهذهًاملادة( 2أو1ً. )الفقرتني

1

2

3



ييدًامللحقيةًيجوزًللجنةًالدامئةًلالبتعاثًوالتدريبًبالجامعةًالسامحًبتأجيلًبعثةًاملبتعثًومبارشتهًالعملًبقسمهًبعدًتًأ
ثة،ًوذلكًيفًواملرشفًالدرايس؛ًوبعدًأنًيتمًإبالغًامللحقيةًالثقافيةًبذلكًإليقافًالرصفًعليهًمنًتاريخًمغادرتهًمقرًالبع

:الحاالتًالتالية

32

تعرضهًلظرفًصحيًأوًأرسيًطارئًيحتاجًمعهً
.للعودةًإىلًاململكةً،ًمعًإرفاقًاملربراتًلذلك

ظرفًخارجًعنًاالرادةًبتأييدًمنًامللحقيةً،ً
.واملرشفًالدرايس

نةًبعدًالعودةًواملبارشةًيفًالقسم،ًتقررًاللج
اً الدامئةًلالبتعاثًوالتدريبًمدةًبقائه،ًوفق

ملعطياتًكلًحالةًعىلًأنًالًتزيدًمدةًالبقاءً
منًباململكةًيفًكلًاألحوالًعنًستةًأشهرًفقط

.تاريخًمغادرةًمقرًالبعثة

يةًإلدارةًاالبتعاثًوضعًالنامذجًوالتعهداتًالنظام
الالزمةًلضامنًسريًومتابعةًماًتقررًيفًهذه

.القاعدةًمنًرشوطًوأحكام

رهاًاللجنةًيستأنفًاملبتعثًبعثتهًقبلًانتهاءًاملدةًالتيًتقًر
دةًمنًالقاع( ت)الدامئةًلالبتعاثًوالتدريبًوفقًماًجاءًيفً

يفًقرارًلهذهًاملادةًبقرارًمنًرئيسًاللجنة،ًوينصالتفنيذية
تعاثةاباستئنافًالبعثةًعىلًاملدةًاملتبقيةًلهًمنًفرتةً

ىلًأنًاألصليةًاملنصوصًعليهاًيفًقرارًابتعاثهًاألسايسًع
منًتاريخًبدءًاستئنافًالرصفًعليه .  تحتسبًاعتباراً 

الثالثنيللامدةالتنفيذيةالقواعد



أن توافق املؤسسة التعليمية أو 
ل، املرشف يف بلد االبتعاث عىل التأجي
، ومدته، وتاريخ بدايته وتاريخ نهايته
ة، واملدة املتبقية من املرحلة الدراسي

والتاريخ املتوقع للتخرج بعد التأجيل
ومربرات التأجيل، مشفوعا بتقرير 

.أكادميي مفصل عن املبتعث

أن تكون مربرات التأجيل مقنعة 
الظروف النظامية، )وموضوعية 

رفاق مع إ( األكادميية، الصحية، االجتامعية
.املستندات الالزمة

أجيل تأييد امللحقية الثقافية عىل الت
.بالنسبة ملبتعثي الخارج

ة، أن يكون املبتعث منتظامً يف الدراس
.وأداؤه جيداً 

ال تقل مدة التأجيل عن فصل درايس 
د بحسب املؤسسة التعليمية يف بل)

أخر، ، قابلة للتجديد لفصل درايس(البعثة
بحيث ال يزيد مجموع التأجيل عن عام 

.درايس واحد خالل فرتة ابتعاثه

ة أن ال تكون فرتة التأجيل لفرتة زمني
.سابقة

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

33
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:الدراسةتأجيلضوابط



:املادة الحادية والثالثون

.ئحًاملنظمةًلذلكيطبقًيفًاإللحاقًبالبعثةًبالنسبةًللزوجاتًواألبناءًاملرافقنيًللمبتعثًالتعليامتًالواردةًيفًالقراراتًواللوا

34

:اآليتعلميةدرجةعىلللحصولاملوظفنيمنيبتعثفيمنيشرتط

:املادة الثانية والثالثون

.أنًيكونًسعوديًالجنسية

وملجلسً( 40)أالًيتجاوزًعمرهً عاماً 
.الجامعةًاالستثناءًمنًهذاًالرشط

أالًيقلًتقديرهًالعامًيفًالشهادةً
".دجي"الجامعيةًأوًاملعادلةًلهاًعنًتقديرً

أنًيكونًقدًأمىضًيفًخدمةً
الجامعةًمدةًالًتقلًعنًسنتنيًمن

كًتاريخًتعيينه،ًويستثنىًمنًذل
األطباءًالذينًيجوزًابتعاثهمًبعدً
.إكاملًسنةًمنًتاريخًتعيينهم

أنًتكونًهناكًعالقةًمبارشةًبنيً
التخصصًالذيًسوفًيبتعثًإليه
.هوطبيعةًالعملًالذيًيعدًللقيامًب

تنيًأالًيقلًتقويمًاألداءًالوظيفيًللسن
".جيدًجدا ً"األخريتنيًعنًتقديرً

عىلًقبولًمنً أنًيكونًًحاصالً 
.ا ًمؤسسةًعلميةًمعرتفًبهاًعلمي

هاًللخارجًمحرٌمًلاملبتعثةأنًيرافقً
.طيلةًمدةًابتعاثها
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35

يفً(ممتاز)تكونًاألولويةًملنًحصلًعىلًتقديرً
.تنيًتقويمًاألداءًالوظيفيًيفًالسنتنيًاألخرًي

أالًيكونًقدًصدرًبحقهًقرارًحسمًأوًعقوبةً
فسًأالًيكونًقدًسبقًلهًاالبتعاثًعىلًن.تأديبيةًخاللًالسنواتًالثالثًاألخرية

.الدرجة

هةًأالًيؤثرًتفرغهًللدراسةًعىلًسريًالعملًبج
(.كليةًأوًمعهدًأوًقسمًأوًإدارةًأوًمركز)عملهً

ريةًأالًيكونًقدًتخللًالسنواتًاألربعًاالخ
سبةًإجازةًاستثنائيةًأوًإجازةًأمومةًبالن

.للموظفاتًأكرثًمنًستهًأشهر

أالًيقلًتقديرهًالعامًيفًمرحلةً
( .جيد)البكالوريوسًعنً

ةًأنًيكونًحاصال ًعىلًقبولًمنًمؤسسةًعلمي
.معرتفًبها

أنًيكونًللجهةًالتيًيعملًبهاًحاجةً
.للتخصصًالذيًسوفًيدرسه

01
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.أنًيكونًسعوديًالجنسية

:والثالثنيالثانيةللامدةالتنفيذيةالقواعد



36

إداريني،ً)يجوزًابتعاثًموظفيًجامعةًاملجمعةً
الوظيفيةًبكافةًفئاتهم... فنيني،ًصحيني،ًهندسيني

عايلًدرجةًالدبلومًال: للحصولًعىل( غريًاألكادميية
.  أوًًدرجةًاملاجستريًأوًدرجةًالدكتوراهًأوًالزمالة

تكونًاألولويةًيفًاالبتعاثًللحصولًعىلًدرجة
املاجستريًأوًالدكتوراةًملنًيشغلًاملرتبةً

.السادسةًفأعىلًأوًماًيعادلها

ليفًأالًيكونًقدًتخللًالسنواتًاألربعًاألخريةًتك
.لجهةًاخرىًخارجًالجامعة

بأحدًبرامجًالدراساتًالعلياً أالًيكونًملتحقاً 
.  بالجامعةًاوًأيًجامعةًأخرىًداخلًاململكة

نًألدراستهاملحددةاملدةانتهاءبعداملبتعثعىليجب
امتناعهوعندابتعاثه،مدةتعادلمدةالجامعةلدىيعمل
بدفعيلزماملطلوبةالعملمدةاكاملهعدمأوذلكعن

تعاثاالبلغرضعليهرصفتالتياملاليةالتكاليفجميع
،منهاتبقىماأوابتعاثهمدةتعادلالتياملدةبحسب
للمدةالجامعةلدىالعملمنإعفاؤهللجامعةويجوز
أخرى،حكوميةجهةلدىسيعملكانإذاإليهااملشار

دىلسيعملكانإذااملدةتلكنصفيتجاوزالمباوإعفاؤه
.حكوميةغريجهة

ذيًأنًتكونًهناكًعالقةًمبارشةًبنيًالتخصصًال
عةًسوفًيبتعثًإليهًومسمىًالوظيفةًأوًطبي

.العملًالذيًيقومًبه

للدراســةً مبــارشاً  تضــمنًالًي)األصــلًأنًيكــونًالقبــولًقبــوالً 
حالًويجوزًالقبولًلدراسةًاللغةًيف(. القبولًدراسةًاللغة

باللغـــة،ًوأنًيحصـــلًاملوظـــفًيفً كـــانًالقبـــولًمرشـــوطاً 
درجـاتًعـىلًاألقـلًأوًمـاً( 3)عـىلً(   (IELTSااليلتسامتحانً

رتةًيعادلهاًمنًاالختباراتًاملعياريـةًاألخـرى،ًوأالًتتجـاوزًفـ
مـنًدراسةًاللغةًسنةًواحدةًبحدًأقىصـ،ًوللجنـةًاالسـتثناء

.أحكامًهذهًالفقرةًبحسبًالحال
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:والثالثنيالثانيةللامدةالتنفيذيةالقواعد



:املادة الثالثة والثالثون

تطبقًاألحكامًالواردةًيفًابتعاثًاملحارضينً( 32ً،36)معًمراعاةًماًوردًيفًاملوادً
.واملعيدينًعىلًابتعاثًبقيةًمنسويبًالجامعة

37

:املادة الرابعة والثالثون
جلسًالًيجوزًللمبتعثًأنًيلتحقًبربنامجنيًللدراساتًالعلياًيفًوقدًواحد،ًويجوزًمل

.الجامعةًاالستثناءًمنًذلك



:املادة الخامسة والثالثون

:يشرتطًفيمنًيبتعثًللتدريبًماًيأيت

38

.أنًيكونًسعوديًالجنسية

أنًيكونًقدًأمىضًيفًخدمةًالجامعةًمدةًال
تثنىًمنًتقلًعنًسنتنيًمنًتاريخًتعيينه،ًويس

لًذلكًاألطباءًالذينًيجوزًابتعاثهمًبعدًإكام
) (.سنةًمنًتاريخًتعيينهمً

أنًتكونًهناكًعالقةًمبارشةًبنيًالتخصص
يًالذيًسوفًيبتعثًإليهًوطبيعةًالعملًالذ

.يعدًللقيامًبه

أالًيقلًتقويمًاألداءًالوظيفيًللسنتني
".جيدًجدا ً"األخريتنيًعنًتقديرً

عىلًقبولًمنًمؤسسةً أنًيكونًًحاصالً 
.يبأنًيجدًاللغةًالتيًيقدمًبهاًبرنامجًالتدر.تدريبيةًمعرتفًبها

اتًأنًيهدفًالربنامجًإىلًإكسابًاملتدربًمهاًر
جديدةًتتطلبهاًحاجةًالعملًالحايلًأوً

.املستقبيل

بعًلهاًأنًيكونًالرتشيحًللتدريبًمنًالجهةًالتا
املرشحًمعًتحديدًنوعيةًالربنامجًوالعمل
.نامجالذيًيعدًللقيامًبهًبعدًاالنتهاءًمنًالرًب

ةًمدةًللخارجًمحرٌمًلهاًطيلاملبتعثةأنًيرافقً
.ابتعاثها
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:املادة السادسة والثالثون

تبعهاًيتمًاالبتعاثًوالتدريبًبقرارًمنًمجلسًالجامعةًبناءًعىلًتوصيةًالجهةًالتيًي
بتعثًاملوظفًولجنةًاالبتعاثًوالتدريبًويتضمنًقرارًاالبتعاثًالدرجةًالعلميةًالتيًي

لميةًاملوظفًللحصولًعليها،ًوالتخصصًالدقيق،ًوالعام،ًومدةًالدراسة،ًواملؤسسةًالع
.التيًتتمًالدراسةًبها
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أوًمنًيفًالرئيسًاملبارشًوالعميد)يجوزًبناء ًعىلًموافقةًالجهةًالتيًيتبعهاًاملوظفً
مؤهلًولجنةًاالبتعاثًوالتدريبًالسامحًباستمرارًبعثةًاملبتعثًللحصولًعىل( حكمهام

.أعىلًمنًاملبتعثًإليهً

:والثالثنيالسادسةللامدةالتنفيذيةالقواعد

:املادة السابعة والثالثون
اتًاملاليةًالتيًيرصفًملنسويبًالجامعةًاإلدارينيًوالفنينيًاملبتعثنيًللتدريبًاملميًز

ترصفًلغريهمًمنًموظفيًالدولةًاملدنيني



:املادة الثامنة والثالثون
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:والثالثنيالثامنةللامدةالتنفيذيةالقواعد

.الالئحةهذهأحكاملتنفيذالالزمةالتنفيذيةالقواعدجامعةكلمجلسيصدر

:املادة التاسعة والثالثون

:املادة األربعون

.بهاوالعملالتنفيذيةللقواعدإجرايئدليلوضعاالبتعاثإدارةعىل1.
لتخصصاوتغيريوالتمديداالبتعاثيفوغريهموالفنينياإلدارينيمنالجامعةمنسوبويعامل.2

.املبتعثواملحارضاملعيدمعاملةللمبتعثنيالعلميةوالرحالت

.اململكةيفالنافذةواللوائحوالقراراتاألنظمةبشأنهتطبقالالئحةهذهيفخاصنصفيهيردملماكل

:املادة الحادية واألربعون

لسوملجأحكاممنمعهايتعارضماكلوتلغيصدورهاتاريخمناعتبارا ًالالئحةبهذهيعمل
نممالالئحةهذهصدوروقتالبعثةرأسعىلالقامئنياملبتعثنيوضعمعالجةالجامعة
.الالئحةهذهيفعليهااملنصوصلالبتعاثاملحددةاملدةتجاوزوا

.الالئحةهذهموادتفسريحقالعايلالتعليمملجلس
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املاليك


