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 Ǣو التدري ǫاالبتعا /Ǣوالتدري ǫجلنة االبتعا 

 املادة األوىل 
يهدف االبتعاǫ والتدريǢ إىل تأهيل منسوŸ اجلامعات علميا للحصول على درجة علمية، أو تطوير مهاراهتم 

 .أكادƹيا ، و إداريا وفنيا عن طريق التدريǢ حسǢ ما تقتضيه مصلحة اجلامعة
 املادة الثانية 

ة جلنة دائمة لالبتعاǫ والتدريǢ يكوŒا جملس اجلامعة برئاسة وكيل اجلامعة للدراسات العليا ينشأ يف اجلامع
 .والبحث العلمي وترفع توصياهتا إىل اجمللس بعد اعتمادها من مدير اجلامعة

 املادة الثالثة 
 :خص ما يأźختتص جلنة االبتعاǫ والتدريǢ بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون االبتعاǫ والتدريǢ وهلا على األ

١ -Ǣوالتدري ǫاقتراح السياسة العامة لالبتعا . 
 . اقتراح اخلطة السنوية البتعاǫ وتدريǢ منسوŸ اجلامعة بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة- ٢
ا  النظر يف توصية جمالس الكليات واملعاهد وما يف حكمهما بابتعاǫ املعيدين واǂاضرين، والتنسيق فيم- ٣

źمع مراعاة ما يأ ǫا تراه مناسبا يف ضوء اخلطة السنوية لالبتعاƞ بينها والتوصية: 
عدد أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ ونسبتهم إلمجايل أعضاء هيǞة التدريس يف القسم، وختصصاهتم الدقيقة، ) أ

 .و أعبائهم التدريسية
ǡ (حاضرين واملعيدين يف القسمƴعدد ا. 
ǯ (من القسم، واملتوقع عودهتم، وختصصاهتم الدقيقة ƙعدد املبتعث. 
 . التوصية بابتعاǫ منسوŸ اجلامعة من اإلداريƙ والفنيƙ وغريهم وفقا للخطة املعتمدة يف اجلامعة- ٤
ت التوصية بتمديد أو إŒاء االبثعاǫ أو التدريǢ بناء على أقتراح جمالس الكليات واملعاهد واجلهات ذا. - ٥

 .العالقة
 . التوصية بتدريǢ منسوŸ اجلامعة- ٦
٧ - ،ǡبالتنسيق مع األقسام العلمية أو اجلهة التابع إليها املبتعث أواملتدر ƙواملتدرب ƙاملبتعث țمتابعة أوضا 

 .على أن ترفع جمللس اجلامعة تقريرا عن املبتعث املتعثر يف دراسته بعد مضي نصف املدة
فصل عن وضع االبتعاǫ والتدريǢ على مستوى الكليات واألقسام واإلدارات  إعداد تقرير سنوي م- ٨

 .ورفعه إىل جملس اجلامعة
 



 Ǣو التدري ǫاضرين واملعيدين/ االبتعاǂا ǫابتعا 

 املادة الرابعة 
źɇلداخل اململكة وخارجها على النحو ا ǫيكون االبتعا: 

 . للماجستري فقط- ١
 . للدكتوراه فقط- ٢
 .من املادة الثالثة ) ٧( للماجستري والدكتوراه معأ مع مراعاة ما ورد يف الفقرة - ٣
 . للزمالة يف التخصصات الطبية- ٤
 



 Ǣو التدري ǫاالبتعا /ǫاالبتعا ȓشرو 

 املادة اخلامسة 
źمايأ ǯاضر يف الداخل واخلارǂاملعيد أو ا ǫالبتعا ȓيشتر: 

 . أن يكون سعودي اجلنسية- ١
 أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنة من تاريǸ تعيينه يكلف خالهلا بƎنامǰ عمل - ٢

 .  أداؤه بناء على ذلكمناسǢ تضعه له الكلية ويقوم
 . أن يكون حاصأل على قبول من جامعة معترف هبا أكادƹيا- ٣
 . أن يرافق املبتعثة للخارǯ حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها- ٤
وجمللس اجلامعة االستثناء من هذا عامأ للمحاضر ) ٣٥(عامأ للمعيد و ) ٣ċ( أال يتجاوز عمر املبتعث - ٥

ȓالشر. 
 .  أن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على األقل- ٦



 Ǣو التدري ǫاالبتعا /ǫمدة االبتعا 

 املادة السادسة 
يتم االبتعاǫ لداخل اململكة وخارجها بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم والكلية أو املعهد 

وما يف حكمهما وجلنة االبتعاǫ والتدريǢ ويتضمن القرار حتديد الدرجة العلمية اليت يوفد املبتعث للحصول 
 . والتخصص العام، والدقيق، ومدة ا البتعاǫ وفقأ ألحكام املادة السابعة، واجلامعة اليت سيدرس هباعليها،

 املادة السابعة 
źɇعلى النحو ا ǫتكون مدة االبتعا: 

١ -Ǣإذا تطل ƙاألمر ذلك سنة لدراسة اللغة وجيوز جمللس اجلامعة أن جيعلها سنت . 
 . سنتان للماجستري- ٢
 . ثالǫ سنوات للزمالة الطبية- ٣
 ثالǫ سنوات للدكتوراه يف كل التخصصات ما عدا الطǢ فتحدد مدة دراسته وفقأ لنظام البلد الذي - ٤

 .يدرس فيه املبتعث
 املادة الثامنة 

يلغى القرار إذا مل يصل إىل مقر دراسته يتم سفر املبتعث إىل مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي البتعاثه، و
 .بعد مضي ثالثة أشهر من التاريǸ اǂدد يف القرار

 املادة التاسعة 
يبدأ الصرف على املبتعث من تاريǸ وصوله إىل مقر بعثته على أال تزيد املدة بƙ تاريǸ وصوله وبداية دراسته 

 . عن شهر واحد



 Ǣو التدري ǫد/ االبتعاøøالتمدي 

 املادة العاشرة 
جيوز جمللس اجلامعة Ƣديد فترة االبتعاǫ األصلية يف الداخل واخلارǯ سنة واحدة للماجستري، وسنتƙ للدكتوراه 
والزماالت الطبية، بناء على اقتراح املشرف على دراسة الطالǢ وتوصية جملسي القسم والكلية، أو املعهد وما 

هما، وجلنة االبتعاǫ والتدريǢ، كما جيوز جمللس اجلامعة بناء على اقتراح املشرف على دراسة الطالǢ يف حكم
وتوصية جملسي القسم والكلية، أو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعاǫ والتدريǢ إضافة سنة أخرى حدأ 

وبالنسبة لالبتعاǫ للخارǯ يلزم أن يؤيد رأي املشرف على . تقدƇ املƎرات املقنعة لذلكأقصى لكل مرحلة بعد 
 . دراسة الطالǢ من امللحق الثقايف



 Ǣو التدري ǫتغيري التخصص والتحويل/ االبتعا 

 املادة احلادية عشرة 
ال جيوز للمبتعث تغيري ختصصه العام أو الدقيق الذي أبتعث من أجله إال ƞوافقة جملس اجلامعة بناء على توصية 

Ǣوالتدري ǫصص قبل ويف حال تغيري التخ. جملسي القسم والكلية، أو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعا
 .صدور املوافقة، توقف مجيع Ưصصات املبتعث، وينظريف إŒاء بعثته

 املادة الثانية عشرة 
ال جيوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إىل أخرى، أو من بلد إىل Ǔخر إال بعد موافقة جملس اجلامعة املبنية على 

 أو املعهد وما يف حكمهما، أو اجلهة التابع هلا املبتعث، وجلنة االبتعاǫ توصية جملسي القسم والكلية،
ǯللخار ƙوتأييد امللحق الثقايف بالنسبة للمبتعث ،Ǣوالتدري . 



 Ǣو التدري ǫاملستحقات املالية/ االبتعا 

 املادة الثالثة عشرة 
يصرف للمبتعث إىل اخلارǯ املستحقات املالية اليت تصرف ملوșفي الدولة املبتعثƙ للخارǯ، ويعامل حمرم املبتعثة 

 .معاملة زوجة ا ملبتعث يف أحكام االبتعاǫ ) غري املبتعث(
 املادة الرابعة عشرة 

يصرف للمبتعث إىل اخلارǯ احلاصل على منحة دراسية من جهة أخرى، نصف مرتبه من اجلهة اليت يعمل 
لديها، وإذانقصت Ưصصات املنحة، أو الزمالة عن املخصصات واملزايا املقررة لغريه من املبتعثƙ فيصرف له 

 . الفرق
 



 Ǣو التدري ǫالرحالت العلمية/ االبتعا 

 املادة اخلامسة عشرة
جيوز للمبتعث إىل اخلارǯ القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة 

 :إىل اململكة أو غريها خارǯ مقر البعثة وفقأ للضوابط اɇتية
١ - Ǣاجة البحث إىل الرحلة العلمية أن يوصي املشرف على دراسة الطالƜ. 
 . تأييد امللحق الثقايف- ٢
 موافقة جملس القسم والكلية، أو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعاǫ والتدريǢ يف اجلامعة املبتعث - ٣
 .منها
 . أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر حدأ أقصى- ٤
 إذا كانت الرحلة العلمية إىل اململكة فعلى املبتعث أن يباشر أƜاثه حتت إشراف القسم التابع له ويقوم - ٥

 .القسم بǚعداد تقرير واف عن الرحلة
 إذا كانت الرحلة العلمية خارǯ مقر البعثةاىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إىل امللحق الثقايف من - ٦

 .راسة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع هلا املبتعث بصورة منهقبل املشرف على د



 Ǣو التدري ǫتذاكر السفر/ االبتعا 

 املادة السادسة عشر 
źɇتذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو ا ǯتصرف للمبتعث للخار: 

 : املبتعث األعزǡ أو املتزوǯ الذي ال ترافقه أسرته- ١
 .تذكرة سفر وحيدة االƟاه من اململكة إىل مقر دراسته لاللتحاق بالبعثة) أ
ǡ (ة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إىل اململكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنويةتذكر. 
ǯ (تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية. 
تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ داخل الدولة مقر البعثة وملرة واحدة للقيام بǚجراء األƜاǫ أو أداء االختبارات ) د

ȓ١( أن تزيد املسافة عن بشرċċ (مائة كم. 
øتذكرة سفر ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إىل اململكة يف حال وفاة أحد والدي املبتعث أو زوجه أو أحد ) ه

 .أوالده
 .التخرǯ أو إŒاء البعثة. كة بعد تذكرة سفر وحيدة االƟاه من مقر دراسته إىل اململ) و
 : املبتعث املتزوǯ الذي ترافقه أسرته- ٢

يستحق املبتعث وزوجه وأوالده القصر مهما كان عددهم وبناته غري املتزوجات، ووالدته إذا كان يعوهلا شرعأ 
 . املادةمن هذه) ١(من الفقرة " أ، ǯ ،ǡ، هø، و"ورافقته إىل مقر دراسته، التذاكر املشار إليها يف 

 املادة السابعة عشرة 
يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهابأ وإيابأ ملرة واحدة حلضور املؤƢرات، والندوات العلمية، أو الدورات 

 :القصرية وذلك خالل املرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط ا ɇتية
 . أن يكون للمؤƢر، أو الدورة عالقة مباشرة بتخصصه أو موضوƜ țثه- ١
 موافقة جلنة االبتعاǫ والتدريǢ يف اجلامعة بناء على توصية املشرف على دراسة الطالǢ وتأييد امللحق - ٢

ǯللخار ǫالثقايف بالنسبة لالبتعا . 
 



 Ǣو التدري ǫللداخل/ االبتعا ǫاالبتعا 

 املادة الثامنة عشر 
 :يكون االبتعاǫ للداخل يف احلاالت اɇتية

١ -ƙتلفƯ ƙمن مؤسسة تعليمية إىل مؤسسة تعليمية أخرى يف مكان . 
 . من مؤسسة تعليمية إىل مؤسسة تعليمية أخرى يف املدينة نفسها- ٢
 .تعليمية الواحدة ولكن يف مقرين Ưتلفƙ من فرț إىل فرț داخل املؤسسة ال- ٣

 املادة التاسعة عشرة 
يكلف املعيد أو اǂاضر املبتعث للدراسات العليا يف الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه 

 .الدراسي على أأل يؤثر ذلك على حتصيله العلمي وفقأ ملا يقرره جملس القسم املبتعث إليه
 املادة العشرون 

وز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة خارǯ جي
 :مقرالدراسة سواء كان السفر داخل اململكة أو خارجها وفقأ للضوابط اɇتية

 . أن يوصي املشرف على دراسة الطالƜ Ǣاجة البحث إىل الرحلة العلمية- ١
سم والكلية، أو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعاǫ والتدريǢ يف اجلامعة املبتعث  موافقة جملسي الق- ٢
 .منها
 . أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر حدأ أقصى- ٣

 املادة احلادية والعشرون 
 .يتقاضى املبتعث للداخل راتبه كامال وبدل االنتقال املستحق له شهريا
  املادة الثانية والعشرون

 ƙشهر إذا كانت املسافة ب Ǣيصرف للمبتعث إىل مؤسسة تعليمية يف مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل رات
ǡاثل املسافة املقررة لصرف االنتداƢ ƙاملدينت. 

 املادة الثالثة والعشرون 
 وبناته غري املتزوجات، ولوالدته اليت يعوهلا شرعأ تذاكر سفر يصرف للمبتعث، ولزوجه، وأوالده القصر

źɇبالطائرة على النحو ا: 
 . تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة االƟاه من مقر عمله إىل مقر دراسته- ١
 . تذاكر سفر على الدرجة السياحية يف Œاية كل عام دراسي ذهابأ وإيابأ من مقر دراسته إىل مقر عمله- ٢
 إذا تعذر السفر بالنقل اجلوي بƙ مقر عمله إىل مقر دراسته فيعوض تعويضأ يعادل قيمة السفر بوسائل - ٣

 .النقل العامة
 
 
 



 املادة الرابعة والعشرون 
يصرف للمبتعث سنويأ بدل كتǢ ومراجع يعادل راتǢ شهر واحد على أن يقتصر صرفه على املدة األساسية 

 .لالبتعاǫ دون التمديد
 ادة اخلامسة والعشرون امل

ثالثة Ǔالف ) ٣ċċċ(يصرف للمبتعث وملرة واحدة بدل طباعة وƟليد الرسالة لدرجة املاجستري مبلȠ قدره 
 .أربعة Ǔالف ريال) ٤ċċċ(ريال، ولدرجة الدكتوراه مبلȠ قدره 

 املادة السادسة والعشرون 
عليا داخل املؤسسة التعليمية الواحدة يف املقر يعامل املعيد أو اǂاضر الذي يلتحق بأحد برامǰ الدراسات ال

 . نفسه، معاملة املبتعث داخليأ
 



 Ǣو التدري ǫاء البعثة/ االبتعاŒإيقاف املخصصات وإ 

 املادة السابعة والعشرون 
توقف Ưصصات املبتعث Ɯصوله على الدرجة العلمية أو إذا غري مقر دراسته أو ختصصه أو جامعته دون موافقة 

 . جملس اجلامعة
 املادة الثامنة والعشرون 

ء على توصية جملسي القسم والكلية، أو املعهد وما يف حكمهما، جيوز جمللس اجلامعة أن ينهي بعثة املبتعث بنا
 :وجلنة االبتعاǫ والتدريǢ يف احلاالت اɇتية

 . عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقأ للتقارير املتعلقة بسري د را سته- ١
 . طلبه إŒاء البعثة والعودة إىل ا ململكة- ٢
 .نع عن تنفيذها إذا خالف األنظمة أو التعليمات أو امت- ٣
 . إذا مل Ʒصل على املؤهل املطلوǡ يف املدة اǂددة- ٤
 . إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول- ٥

 املادة التاسعة والعشرون 
لى املؤهل املطلوǡ ترȫ مقر ال جيوز للمبتعث يف الداخل أو اخلارǯ الذي يرغǢ يف إŒاء ابتعاثه قبل احلصول ع

ويف حال عودة املبتعث قبل موافقة جملس اجلامعة يطبق بشأنه ما ورد يف . دراسته قبل موافقة جملس اجلامعة
 ƙمن هذه الالئحة) ٢ أو ١(إحدى الفقرت ƙمن املادة الثالتل. 

 املادة الثالتون 
 :حكام املادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما يأźيف حال موافقة جملس اجلامعة على إŒاء بعثة املبتعث وفقأ أل

 . اختاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز السنة من تاريǸ إŒاء ابتعاثه- ١
 . أو إحالته إىل وșيفة إدارية إذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته- ٢
.  أن ال تتجاوز تلك املدة السنتƙ أو إبقاءه على وșيفته وحتديد املدة الالزمة الستǞنافه دراسته العليا على- ٣

ƙاوزه هلا يطبق بشأنه ماورد يف إحدى الفقرتƟ من هذه املادة) ٢ أو ١. (ويف حال. 
 املادة احلادية والثالثون 

يطبق يف اإلحلاق بالبعثة بالنسبة للزوجات واألبناء املرافقƙ للمبتعث التعليمات الواردة يف القرارات واللوائح 
  .املنظمة لذلك

 



 Ǣو التدري ǫاالبتعا /ƙاإلداري Ǣوتدري ǫإبتعا 

 املادة الثانية والثالثون 
źɇللحصول على درجة علمية ا ƙفșفيمن يبتعث من املو ȓيشتر. 

 . أن يكون سعودي اجلنسية- ١
 .عامأ وجمللس اجلامعة االستثناء من هذا الشر٤ċ (ȓ( أɇ يتجاوز عمره - ٢
 ".جيد "هادة اجلامعية أو املعادلة هلا عن تقدير  أال يقل تقديره العام يف الش- ٣
 أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتƙ من تاريǸ تعيينه، ويستتƖ من ذلك األطباء - ٤

 .الذين جيوز ابتعاثهم بعد اكمال سنة من تاريǸ تعيينهم 
 . وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به أن تكون هناȫ عالقة مباشرة بƙ التخصص الذي سوف يبتعث إليه- ٥
 ".جيد جدا" أال يقل تقوƇ األداء الوșيفي للسنتƙ األخريتƙ عن تقدير - ٦
 . أن يكون حاصأل على قبول من مؤسسة علمية معترف هبا علميأ- ٧
 . أن يرافق املبتعثة للخارǯ حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها- ٨

 املادة الثالثة والثالثون 
تطبق األحكام الواردة يف ابتعاǫ اǂاضرين واملعيدين على ابتعاǫ بقية ) ٣٦، ٣٢( ماورد يف املواد مع مراعاة

 .منسوŸ اجلامعة
 املادة الرابعة والنالثون 

 .ال جيوز للمبتعث أن يلتحق بƎناجمƙ للدراسات العليا يف وقت واحد، وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من ذلك
 الثون املادة اخلامسة والث

źما يأ Ǣفيمن يبتعث للتدري ȓيشتر: 
 . أن يكون سعودي اجلنسية- ١
 أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتƙ من تاريǸ تعيينه، ويستثƖ من ذلك األطباء - ٢

  .الذين جيوز ابتعاثهم للتدريǢ بعد إكمال سنة من تاريǸ تعيينهم
 . أن تكون هناȫ عالقة مباشرة بƙ التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به- ٣
 ".جيد جدأ" أال يقل تقوƇ األداء الوșيفي للسنتƙ األخريتƙ عن تقدير - ٤
 . أن يكون حاصأل على قبول من مؤسسة تدريبية معترف هبا- ٥
 .رنامǰ التدريǢ أن جييد اللغة اليت يقدم هبا ب- ٦
 . أن يهدف الƎنامǰ إىل إكساǡ املتدرǡ مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل احلايل أو املستقبلي- ٧
 أن يكون الترشيح للتدريǢ من اجلهة التابع هلا املرشح مع حتديد نوعية الƎنامǰ والعمل الذي يعد للقيام - ٨

ǰنا مƎبه بعد االنتهاء من ال. 
Ĕ -حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها أن يرافق املب ǯتعثة للخار. 



 املادة السادسة والثالثون 
 ǫف وجلنة االبتعاșبقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية اجلهة اليت يتبعها املو Ǣوالتدري ǫيتم االبتعا
، والتدريǢ ويتضمن قرار االبتعاǫ الدرجة العلمية اليت يبتعث املوșف للحصول عليها، والتخصص الدقيق

 .والعام، ومدة الدراسة، واملؤسسة العلمية اليت تتم الدراسة هبا
 املادة السابعة والنالثون

يصرف ملنسوŸ اجلامعة اإلداريƙ والفنيƙ املبتعثƙ للتدريǢ املميزات املالية اليت تصرف لغريهم من موșفي 
ƙالدولة املدني. 

 



 Ǣو التدري ǫاألحكام العامة/ االبتعا 

 املادة الثامنة والثالثون 
 .يصدر جملس كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة

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

 املادة األربعون 
يعمل هبذه الالئحة اعتبارأ من تاريǸ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وجمللس اجلامعة معاجلة 

وضع املبتعثƙ القائمƙ على رأس البعثة وقت صدور هذه الالئحة ưن Ɵاوزوا املدة اǂددة لالبتعاǫ املنصوص 
 .عليها يف هذه الالئحة

 أملادة احلادية واألربعون 
 . جمللس التعليم العايل حق تفسري مواد هذه الالئحة
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