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 هـ(6/4/1417رقم ) ص قرار مجلس التعليم العالين

 
 

 .إن مجلس التعليم العالي

( من املادة )الخامسة عشرة( من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والتي تقض ي بان اختصاصات 7بناء على أحكام الفقرة ) 

مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين واملتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة 

باتهم، ومكافآتهم، وبدالتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة املالية واالقتصاد التدريس، ويشمل ذلك مرت

 .الوطني، والديوان العام للخدمة املدنية

لتدريب ملنسوبي على مشروع الئحة االبتعاث وا االطالععلى مذكرة المانة العامة ملجلس التعليم العالي حول املوضوع، وبعد  االطالعوبعد 

 :الجامعات بصيغتها املرفقة بمذكرة العرض قرر املجلس

افقة على الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي الجامعات وفقا للصيغة املرفقة بهذا القرار".  " املو
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 (األولىالمادة )

 نص المادة

 يهدف االبتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي ا
 
  ،للحصول على درجة علمية لجامعات علميا

 
  ،أو تطوير مهاراتهم أكاديميا

 
 ،وإداريا

 عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة.
 
 وفنيا

 

 قاعدة تنفيذية

ضاء هيئة اع)القرى يجوز بناء  على توصية مجلس ي القسم و الكلية وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث والتدريب حضور منسوبي جامعة ام  (1

الدراس ي حكمهم وموظفين بكافة فئاتهم وتعييناتهم االخرى( لبرامج تدريبية ملدة ال تزيد عن ثالثة أسابيع خالل الفصل  وماقيتدريس 

 لنص املادت ويستثنى
 
ين من املدة إذا كان البرنامج التدريبي خالل اإلجازة الصيفية. ويصدر القرار النهائي بذلك من مجلس الجامعة استنادا

( 3) موالقاعدة التنفيذية رق املادة؛( لهذه 2( ولنص القاعدة التنفيذية رقم )36( للمادة )2( والقاعدة التنفيذية رقم )36(و)35رقم )

 الضوابط والتعليمات التي تنظم حضور الدورات خارج اململكة والتي تصدر من مدير الجامعة. الالئحة ولكافة( بهذه 32للمادة )

 يلي:ضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لبرنامج تدريبي ما يشترط لحضور أع (2

 من أعضاء هيئة التدريس في القسم. %10أال يزيد عدد املشاركين في البرنامج التدريبي عن  -أ

 من أعضاء هيئة التدريس في الكلية. %5أال يزيد عدد املشاركين في البرنامج التدريبي عن  -ب

 يجوز حضور البرنامج التدريبي ملن يتم التعاقد معه بعد إحالته التقاعد. أن يكون على رأس العمل في الجامعة. وال -ت

 أن يكون البرنامج التدريبي في مجال تخصصه العلمي، أو في مجال عمله اإلداري، أو في املجال التدريس ي أو البحثي. -ث

م بتعويض الطالب عن املدة التي أن يتعهد بتقديم بديل عنه لتغطية املحاضرات الخاصة به خالل البرنامج التدريبي او يقو  -ج

 سيتغيب فيها لحضور البرنامج التدريبي خالل الفصل الدراس ي

 أن يتقدم بطلبه لرئيسه املباشر قبل بداية البرنامج التدريبي ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر. -ح

ة ال تتجاوز أربعة أسابيع من انتهاء على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير لرئيس القسم عن البرنامج التدريبي الذي شارك به خالل مد (3

 في أي برنامج تدريبي.
 
 عن البرنامج التدريبي الذي شارك به ال يسمح له باملشاركة مستقبال

 
 البرنامج، وفي حال عدم تقديمه تقريرا

 

 

 

 لجنة االبتعاث والتدريب

 

 (الثانية) المادة
نص 

 المادة

ريب ُيكونها مجلس الجامعة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ينشأ في الجامعة لجنة دائمة لالبتعاث والتد

رفع توصياتها إلى املجلس بعد اعتمادها من مدير الجامعة.
ُ
 وت

 
 

 (الثالثةالمادة )

نص 

 المادة

 تي:يأتختص لجنة االبتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون االبتعاث والتدريب ولها على األخص ما 

 اقتراح السياسة العامة لالبتعاث و التدريب. (1

 اقتراح الخطة السنوية البتعاث وتدريب منسوبي الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجامعة. (2

تراه  والتنسيق فيما بينها والتوصية بما ،النظر في توصية مجالس الكليات واملعاهد وما في حكمهما بابتعاث املعيدين واملحاضرين (3

 
 
 يأتي:في ضوء الخطة السنوية لالبتعاث مع مراعاة ما  مناسبا

القسم، وتخصصاتهم الدقيقة،  في عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي أعضاء هيئة التدريس  -أ

 وأعبائهم التدريسية.

 .عدد املحاضرين واملعيدين في القسم -ب

 .وتخصصاتهم الدقيقة عدد املبتعثين من القسم، واملتوقع عودتهم، -ت
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4)  
 
 للخطة املعتمدة في الجامعة. التوصية بابتعاث منسوبي الجامعة من اإلداريين والفنيين وغيرهم وفقا

 على اقتراح مجالس الكليات واملعاهد والجهات ذات العالقة. التوصية بتمديد أو إنهاء االبتعاث أو التدريب بناء   (5

 التوصية بتدريب منسوبي الجامعة. (6

املبتعث أو املتدرب، على أن ترفع ملجلس  أوضاع املبتعثين واملتدربين بالتنسيق مع األقسام العلمية أو الجهة التابع لهامتابعة  (7

 عن املبتعث املتعثر في
 
 دراسته بعد مض ي نصف املدة. الجامعة تقريرا

 ارات ورفعه إلى مجلس لجامعة.واإلد األقسامو إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتدريب على مستوى الكليات  (8

 

 

 قاعدة تنفيذية

األصل أن يكون االبتعاث للخارج في غير التخصصات الشرعية والعربية ولكن الباب مفتوح لالبتعاث في هذه التخصصات إن اوص ى  (1

 مجلس ي القسم والكلية وماقي حكمهما بذلك.

 وح به في قوائم الجامعات املعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي يتم االبتعاث للجامعات املرموقة في الدول املتقدمة مما هو مسم (2

يجوز للجنة االبتعاث والتدريب استثناء العنصر النسائي من االبتعاث الخارجي وفق الظروف واملبررات املقبولة بتوصية من مجلس ي  (3

 القسم والكلية وماقي حكمهما 

لزم كل كلية بوضع خطة لالبتعاث، تقرها لجنة ا (4
ُ
البتعاث والتدريب، وتكون هذ الخطة وفق االحتياج الفعلي من التخصصات األكاديمية ت

بموافقة مجالس األقسام العلمية، ومجالس الكليات وما في حكمها ضمن خطة إستراتيجية معتمدة كشرط لحصول الجهات املعنية 

 على حاجتها من الوظائف األكاديمية.

 

 

 ابتعاث المحاضرين والمعيدين

 (الرابعةادة )الم

نص 

 المادة

 اآلتي:يكون االبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو 

 للماجستير فقط. (1

 للدكتوراه فقط. (2

3)  
 
 ( من املادة الثالثة.7مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) للماجستير والدكتوراه معا

 للزمالة في التخصصات الطبية. (4

 قاعدة تنفيذية

في حكمهما ولجنة االبتعاث والتدريب السماح باستمرار بعثة املبتعث ملؤهل أعلى في  لقسم والكلية ومايجوز بناء  على توصية مجلس ي ا  (1

ويصدر بذلك قرار من  حال صدور قرار ابتعاثه األساس ي للحصول على درجة ادنى من التي سوف يسمح له باالستمرار للحصول عليها،

 ئحة.( من هذه الال 6مجلس الجامعة وفقا لنص املادة رقم )

يجوز بناء  على توصية مجلس ي القسم والكلية ولجنة االبتعاث والتدريب ترفيع بعثة املبتعث للدكتوراه دون الحصول على املاجستير في  (2

 حال اشتمال قرار ابتعاثه األساس ي على االبتعاث للماجستير والدكتوراه معا بناء  على تقديم ما يثبت انه قد بدء برنامج املاجستير وتم

كما يلزم أن يؤيد رأى املشرف على  املاجستير،فيع بعثته للدكتوراه من قبل املؤسسة التعليمية التي يدرس بها بناء  على ادائه في تر 

 الثقافي.دراسة الطالب من امللحق 

هيئة  يجوز ابتعاث عضو هيئة التدريس للتدريب على برامج لغة أجنبية إذا كانت طبيعة البرنامج تتفق مع حاجة تخصص عضو (3

التدريس ألداء عمله على الوجه االمثل واملطلوب وذلك بناء  على توصية من مجلس القسم والكلية وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث 

( 36( للمادة رقم )2والتدريب على أال تزيد مدة البرنامج عن سنة ويصدر القرار النهائي من مجلس الجامعة وفقا لنص القاعدة رقم )

 حة.من هذه الالئ
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 شروط االبتعاث

 

 (الخامسةالمادة )

نص 

 المادة

 يأتي:يشترط البتعاث املعيد أو املحاضر في الداخل والخارج ما 

 أن يكون سعودي الجنسية. (1

2)  
 
  أن يكون حاصال

 
 .على قبول من جامعة معترف بها أكاديميا

 للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها. ةأن يرافق املبتعث (3

 30املبتعث ) أال يتجاوز عمر (4
 
 35للمعيد و ) ( عاما

 
 ملجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط.و للمحاضر  ( عاما

 أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على األقل. (5

 

 قاعدة تنفيذية

 ات القانونية والقضائية داخل اململكة وخارجها.ُيلزم املبتعث الذي يرفض العودة للعمل بالجامعة بدفع جميع تكاليف االبتعاث عن طريق الجه

 

 

 مدة االبتعاث

 (السادسةالمادة )

نص 

 المادة

يتم االبتعاث لداخل اململكة وخارجها بقرار من مجلس الجامعة بناء  على توصية مجلس ي القسم والكلية أو املعهد وما في حكمهما 

رجة العلمية التي يوفد املبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والدقيق، ولجنة االبتعاث والتدريب. ويتضمن القرار تحديد الد

 ومدة االبتعاث وقفا ألحكام املادة السابعة، والجامعة التي سيدرس بها.

  

 قاعدة تنفيذية

 يتم االبتعاث بعد استكمال اإلجراءات والنماذج املرفقة في ملحق هذه القواعد. (1

ن برنامج استقطاب املتميزين من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي وهم على يتم ابتعاث من يتم استقطابهم ضم (2

قبل اقسامهم وكلياتهم ويصدر بذلك  االبتعاث منراس البعثة بعد استكمال حضورهم ومباشرتهم بأقسامهم وبعد استكمال إجراءات 

 الالئحة ( من هذه6قرار من مجلس الجامعة وفقا لنص املادة رقم )

ملواصلة  ةاستقطابهم ضمن برنامج استقطاب املتميزين وبعد حضورهم ومباشرتهم بأقسامهم يمكن له  السفر مباشر  من يتمبعد تعيين  (3

 باستكمال إجراءات فتح امللف بإدارة البعثات ليمكن 
 
  من رئيس القسم الذي ينتمي اليه املستقطب وظيفيا

 
دراسته بعد إبالغه رسميا

 كمال رفع التوصية بابتعاثه.للقسم است

على مجالس األقسااااااام والكليات واملعاهد وما في حكمها تحديد التخصااااااص العام والدقيق باللغتين العربية واالنجليزية ضاااااامن التوصااااااية  (4

لتي وردت املعامالت الى الجهة ا الجامعية اعادةبابتعاث منسااااااااوبيهم من املعيدين واملحاضاااااااارين وللمشاااااااارف على ادارة البعثات والعالقات 

 القاعدة.منها ان لم تلتزم بنص هذه 

 

 (السابعةالمادة )

نص 

 المادة

 اآلتي:تكون مدة االبتعاث على النحو 

 سنة لدراسة اللغة ويجوز ملجلس الجامعة أن يجعلها سنتين إذا تطلب األمر ذلك. (1

 سنتان للماجستير. (2

 لنظام البلد الذي يدرس فيه مدة دراسته لطب فتحدد في كل التخصصات ما عدا اأو ما يعادلها  ثالث سنوات للدكتوراه (3
 
وفقا

 املبتعث.
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 قاعدة تنفيذية

 قبل دراسة املاجستير  استبدالهافيما يتعلق بالسنة املخصصة لدراسة اللغة يجوز  (1
 
 معينا

 
ببرنامج تحضيري ملن يتطلب تخصصه إعدادا

، ولجنة االبتعاث والتدريب، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة والدكتوراه بناء  على توصية مجلس ي القسم والكلية وما في حكمها

 يقتصر قرار املجلس عليها فقط بل يكون متضمنا لها وللدرجات العلمية التي تليها. على ان ال

صة الطبية الرخ الختباراتفيما يتعلق ببرامج الزماالت الطبية يجوز االبتعاث ملدة تتراوح بين سنة وثالث سنوات كحد اقص ى للتحضير  (2

األمريكية والكندية والتي اصبحت من اساسيات الحصول على قبول لبرامج الزماالت الطبية ملنسوبي كليات الطب وطب األسنان 

والصيدلة ، بناء  على توصية مجلس ي القسم والكلية وما في حكمها، ولجنة االبتعاث والتدريب، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة 

( من هذه الالئحة على ان يصدر له قرار الحاقي من مجلس الجامعة لبرنامج الزمالة يكون شامال ملدة البعثة:)مدة 6رقم )وفقا لنص املادة 

 اختبارات الرخصة الطبية + مدة الزمالة(

 

 (الثامنةالمادة )

نص 

 المادة

إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مض ى ثالثة  يتم سفر املبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي البتعاثه، ويلغى القرار

 تاريخ املحدد في القرار.الأشهر من 

 

 قاعدة تنفيذية

بعد صدور قرار مجلس الجامعة باملوافقة على االبتعاث وتستكمل كافة  يدارة البعثات والعالقات الجامعية القرار التنفيذتصدر إ (1

 بعد صدور قرار املجلس باملوافقة. االجراءات ليتمكن املرشح للبعثة من مباشرة بعثته

كافة االجراءات والتدابير الالزمة لضمان صدور القرار التنفيذي باالبتعاث ملنسوبي  باتخاذتعمل ادارة البعثات والعالقات الجامعية   (2

 ابتعاثه. للبعثة بمقرالجامعة قبل شهر ونصف على االقل من تاريخ بدء دراسة املرشح 

 

 

 (التاسعةالمادة )

نص 

 المادة

 يبدأ الصرف على املبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته على أال تزيد املدة بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد.

 

 قاعدة تنفيذية

 من تاريخ بدء الصاااااااارف على املبتعث في مقر بعثته وتعتمد كافة حسااااااااابات اد
 
ارة االبتعاث تعتمد جامعة ام القرى في احتساااااااااب مدة البعثة اعتبارا

 .بالتاريخ امليالدي وفق تقويم ام القرى  هالي مبتعث من مبتعثي الجامعة بهذا التاريخ بكتابة التاريخ الهجري وما يقابل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي الجامعات

 بجامعة أم القرى 

  

  

 

- 7 - 

 

 

 التمديد

 

 (العاشرةالمادة )

نص 

 المادة

لماجستير، وسنتين للدكتوراه والزماالت الطبية، يجوز ملجلس الجامعة تمديد فترة االبتعاث األصلية في الداخل والخارج سنة واحدة ل

على اقتراح املشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلس ي القسم والكلية، أو املعهد وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث والتدريب،  بناء  

أو املعهد وما في حكمهما، على اقتراح املشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلس ي القسم والكلية،  كما يجوز ملجلس الجامعة بناء  

 
 
وبالنسبة لالبتعاث للخارج  .أقص ى لكل مرحلة بعد تقديم املبررات املقنعة لذلك ولجنة االبتعاث والتدريب إضافة سنة أخرى حدا

 يلزم أن يؤيد رأى املشرف على دراسة الطالب من امللحق الثقافي.

 

 قاعدة تنفيذية

رة عند عدم تمكن املبتعث من إنهاء دراسته و في الوقت املحدد بعد منحه التمديد الثالث يجوز وفي حاالت استثنائية وملبررات قاه 

ا املدة )االستثنائي( النظر في تعويضه عن املدد التي لم يستفيد منها من التمديدات السابقة )كأن يكون تم منحه أحد التمديدات لستة أشهر بينم

الستة التي لم يحصل عليها من قبل( ويصدر فيها قرار مجلس الجامعة استنادا إلى  نص املادة رقم التي تمنحها له الالئحة سنة فيعوض بالشهور 

 ( من هذه الالئحة.10)

 

 

 تغير التخصص والتحويل

 (الحادية عشرةالمادة )

نص 

 المادة

ة بناء  على توصية مجلس ي القسم ال يجوز للمبتعث تغيير تخصصه العام أو الدقيق الذي ابتعث من أجله إال بموافقة مجلس الجامع

والكلية، أو املعهد وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث والتدريب. وفي حال تغيير التخصص قبل صدور املوافقة، توقف جميع مخصصات 

 املبتعث، وينظر في إنهاء بعثته.

 قاعدة تنفيذية

رجة العلمية نصف مدة البعثة األساسية لها وبعد عرض يجوز للمبتعث التقدم بطلب تغيير تخصصه مالم يمض على دراسته في الد 

 الطلب على املجالس العلمية، وللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب الرفض في حالة تجاوز املدة املذكورة.

 

 (الثانية عشرةالمادة )

نص 

 المادة

مجلس الجامعة املبنية على توصية مجلس ي القسم  أو من بلد إلى آخر إال بعد موافقة ،ال يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى 

ين والكلية، أو املعهد وما في حكمهما، أو الجهة التابع لها املبتعث، ولجنة االبتعاث والتدريب، وتأييد امللحق الثقافي بالنسبة للمبتعث

 للخارج.

 قاعدة تنفيذية

إلى آخر شريطة أن يكون ذلك ضمن املدة الفعلية املنصوص عليها  يمكن للمبتعث التقدم بطلب التحويل من جامعة إلى أخرى أو من بلد 

 في قرار االبتعاث، مع مراعاة ماورد في القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة.

. 
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 المستحقات المالية

 

 (الثالثة عشرةالمادة )

نص 

 المادة

املبتعثة )غير املبتعث(  محرمالدولة املبتعثين للخارج، ويعامل  يصرف للمبتعث إلى الخارج املستحقات املالية التي تصرف ملوظفي

 معاملة زوجة املبتعث في أحكام االبتعاث.

 

 

 (الرابعة عشرةالمادة )

نص 

 المادة

نصف مرتبه من الجهة التي يعمل لديها، وإذا نقصت  ،يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى 

 أو الزمالة عن املخصصات واملزايا املقررة لغيره من املبتعثين فيصرف له الفرق.مخصصات املنحة 

 

 قاعدة تنفيذية

ث ويلزم يعّوض املبتعث عن قيمة األدوات البحثية التي تلزمه الجامعة التي يدرس بها بتأمينها وليست مشمولة بالرسوم الدراسية املدفوعة للمبتع 

ديم الفواتير األصلية حسب املتبع ويتم صرف مستحقاته النظامية بقرار من جهة االختصاص بعد موافقة اللجنة لذلك تأييد امللحق الثقافي مع تق

 الدائمة لالبتعاث والتدريب ومصادقة معالي مدير الجامعة على تلك املوافقة.

 

 

 

 الرحالت العلمية

 

 

 (الخامسة عشرةالمادة )

نص 

 المادة

 يجوز للمبتعث إلى الخارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة إلى اململكة أو غيرها 

 
 
 للضوابط اآلتية: خارج مقر البعثة وقفا

 العلمية. إلى الرحلةاملشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث  يأن يوص  (1

 تأييد امللحق الثقافي. (2

 مجلس ي القسم والكلية، أو املعهد وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث والتدريب في الجامعة املبتعث منها. موافقة (3

4)  
 
 أقص ى. أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر حدا

اد إذا كانت الرحلة العلمية إلى اململكة فعلى املبتعث أن يباشر أبحاثه تحت إشراف القسم التابع له ويقوم القسم بإعد (5

 تقرير واف عن الرحلة.

مقر البعثة وإلى غير اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إلى امللحق الثقافي من قبل املشرف خارج إذا كانت الرحلة العلمية  (6

 على دراسة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد الجامعة التابع لها املبتعث بصورة منه.

 

 قاعدة تنفيذية

إلى جزأين بينهما فترة زمنية تصااااااااال إلى سااااااااانة بحساااااااااب طبيعة التجربة البحثية أو البحث امليداني الذي يقوم به املبتعث  يجوز تجزئة الرحلة العلمية

املبتعث وتأييد امللحق الثقافي و بعد موافقة اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  كجزء من دراساااااته العلمية بناء  على توصاااااية املشااااارف على دراساااااة

 ر الجامعة على تلك املوافقة.ومصادقة معالي مدي
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 تذاكر السفر

 

 * (السادسة عشرةالمادة )

نص 

 المادة

 اآلتي:تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو 

 أسرته:فقه ااملبتعث األعزب أو املتزوج الذي ال تر . 1

 لتحاق بالبعثة.تذكرة سفر وحيدة االتجاه من اململكة إلى مقر دراسته لال -أ

 من مقر دراسته إلى اململكة بعد مض ي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية. سفر تذكرة -ب
 
 وإيابا

 
 ذهابا

 من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية. -ت
 
 وإيابا

 
 تذكرة سفر ذهابا

 داخل الدولة مقر البعثة وملرة واحدة للقيام بإجراء األبحاث أو -ث
 
 وإيابا

 
أداء االختبارات  تذكرة سفر ذهابا

 ( مائة كم.100بشرط أن تزيد املسافة عن )

 من مقر دراسته إلى اململكة في حال وفاة أحد والدي   -ج
 
 وإيابا

 
 تذكرة سفر ذهابا

 املبتعث أو زوجه أو أحد أوالده. -ح

 البعثة.  تذكرة سفر وحيدة االتجاه من مقر دراسته إلى اململكة بعد التخرج أو إنهاء  -خ

 أسرته:فقه اتزوج الذي تر املبتعث امل. 2

 ، يستحق املبتعث وزوجه وأوالده القصر مهما كان عددهم وبناته غير املتزوجات
 
ورافقته إلى مقر دراسته،  ووالدته إذا كان يعولها شرعا

 .( من هذه املادة1ب، ج، ها، و" من الفقرة ) أ،التذاكر املشار إليها في " 

 

 

 * (السابعة عشرةالمادة )

نص 

 ةالماد

 ملرة واحدة لحضور املؤتمرات
 
 وإيابا

 
والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خالل املرحلة  ،يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهابا

 اآلتية:الدراسية الواحدة وفق الضوابط 

 أن يكون للمؤتمر، أو الدورة عالقة مباشرة بتخصصه أو موضوع بحثه. (1

على توصية املشرف على دراسة الطالب وتأييد امللحق الثقافي بالنسبة  لجامعة بناء  موافقة لجنة االبتعاث والتدريب في ا (2

 لالبتعاث للخارج.

 

 

 االبتعاث للداخل

 

 (الثامنة عشرةالمادة )

نص 

 المادة

 اآلتية:يكون االبتعاث للداخل في الحاالت 

 من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكانين مختلفين. (1

 تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في املدينة نفسها. من مؤسسة (2

 مقرين مختلفين. فيمن فرع إلى فرع داخل املؤسسة التعليمية الواحدة ولكن  (3

 

 

 (التاسعة عشرةالمادة )

نص 

 المادة

س ي على أال يؤثر ذلك يكلف املعيد أو املحاضر املبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدرا

 ملا يقرره مجلس القسم املبتعث إليه.
 
 على تحصيله العلمي وفقا
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 قاعدة تنفيذية

ة في مرحلة يكون النصاب التدريس ي للمعيد أو املحاضر املبتعث إلى جامعة أم القرى من داخل اململكة للدراسات العليا في الداخل أربع وحدات تدريسي

 أال يؤثر ذلك على تحصيله العلمي. البكالوريوس كحد أقص ى وعلى

 

 (العشرونالمادة )

نص 

 المادة

كان  يجوز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة خارج مقر الدراسة سواء  

 
 
 اآلتية:للضوابط  السفر داخل اململكة أو خارجها وفقا

 اسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.أن يوص ي املشرف على در  (1

 موافقة مجلس ي القسم والكلية، أو املعهد وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث والتدريب في الجامعة املبتعث منها. (2

 أقص ى. (3
 
 أال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر حدا

 

 (الحادية والعشرونالمادة )
نص 

 المادة

 وبدل االنتقال املستحقيتقاض ى املبتعث للدا
 
. له خل راتبه كامال

 
 شهريا

 

 (الثانية والعشرونالمادة )

نص 

 المادة

يصرف للمبتعث إلى مؤسسة تعليمية في مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل راتب شهر إذا كانت املسافة بين املدينتين تماثل املسافة 

 املقررة لصرف االنتداب.

 (الثالثة والعشرونالمادة )

 نص

 المادة

 تذاكر سفر بالطائرة على النحو  ،يصرف للمبتعث، ولزوجه
 
 اآلتي:وأوالده القصر وبناته غير املتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعا

 تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة االتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته. (1

 من مقر دراسته إلى مقر عمله.درجة السياحية في نهاية كل عام دراس ي ذهاالكر سفر على اذت (2
 
 وإيابا

 
 با

3)  
 
 عادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة. يإذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله إلى مقر دراسته فيعوض تعويضا

 

 

 (الرابعة والعشرونالمادة )

نص 

 المادة

 بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد على أن يقتصر 
 
 صرفه على املدة األساسية لالبتعاث دون التمديد. يصرف للمبتعث سنويا

 

 

 (الخامسة والعشرونالمادة )

نص 

 المادة

( ثالثة آالف ريال، ولدرجة الدكتوراه 3000يصرف للمبتعث وملرة واحدة بدل طباعة وتجليد الرسالة لدرجة املاجستير مبلغ قدره )

 ( أربعة آالف ريال.4000مبلغ قدره )

 

 

 (والعشرون السادسةالمادة )

نص 

 المادة

يعامل املعيد أو املحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل املؤسسة التعليمية الواحدة في املقر نفسه، معاملة املبتعث 

.
 
 داخليا

 

 قاعدة تنفيذية

 (.19يطبق على املعيد واملحاضر ما جاء في القواعد التنفيذية للمادة )
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 وإنهاء البعثةإيقاف المخصصات 

 

 (السابعة والعشرونالمادة )

 نص المادة

إذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس أو درجة العلمية التوقف مخصصات املبتعث بحصوله على 

 الجامعة.

 

 

 (الثامنة والعشرونالمادة )

نص 

 المادة

م والكلية، أو املعهد وما في حكمهما، ولجنة االبتعاث سوصية مجلس ي القيجوز ملجلس الجامعة أن ينهي بعثة املبتعث بناء  على ت

 اآلتية:والتدريب في الحاالت 

1)  
 
 للتقارير املتعلقة بسير دراسته. عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا

 طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى اململكة. (2

 إذا خالف األنظمة والتعليمات أو امتنع عن تنفيذها. (3

 حصل على املؤهل املطلوب في املدة املحددة.إذا لم ي (4

 إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول. (5

 

 قاعدة تنفيذية

جوز لرئيس اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب بجامعة ام القرى السماح بتأجيل بعثة املبتعث ومباشرته العمل بقسمه؛ وبعد ان ي (1

 وذلك في الحاالت التالية: البعثة؛ليه من تاريخ مغادرته مقر يتم ابالغ سعادة امللحق بذلك إليقاف الصرف ع

 إكماله درجة املاجستير وعدم حصوله على قبول للدكتوراه. -أ

 وجود فارق زمني يتعدى الثالثة شهور بين انتهائه من اللغة او املاجستير وبدء الدراسة للمرحلة التي تليها. -ب

 اململكة. تعرضه لظرف صحي أو أسري طارئ يحتاج لعودته إلى -ت

 ملعطيات كل حالة على ان ال تزي -ث
 
 دبعد العودة واملباشرة في القسم تقرر اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب مدة بقائه وفقا

 مدة البقاء باململكة في كل االحوال عن ستة شهور فقط من تاريخ مغادرة مقر البعثة.

في هذه  ر ات النظامية الالزمة لضمان سير ومتابعة ما تقر إلدارة البعثات والعالقات الجامعية وضع النماذج والتعهد -ج

 القاعدة من شروط وأحكام. 

في )د( من القاعدة التنفيذية  ءيستأنف املبتعث بعثته قبل انتهاء املدة التي تقررها اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب وفق ما جا (2

في قرار استئناف البعثة باملدة املتبقية له من فترة  الجامعية، وينصقات ( لهذه املادة بقرار تنفيذي من إدارة البعثات والعال1)رقم 

 ابتعاثه االصلية املنصوص عليها في قرار ابتعاثه االساس ي على ان تحتسب اعتبارا من تاريخ بدء استئناف الصرف عليه.

لدكتوراه لعدم تمكنه من تحقيق مستوى في حالة إنهاء بعثة املبتعث بناء على عدم تمكنه من الحصول على قبول للماجستير او ا (3

اللغة املطلوب بعد منحه سنة اللغة وسنة تمديد اللغة فيراعى عند ابتعاثه من جديد عدم اعطائه فترة لدراسة اللغة نفسها 

 ويطالب بإحضار قبول نهائي وغير مشروط كشرط اساس ي لالبتعاث.

 

 (التاسعة والعشرونالمادة )
  خل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على املؤهل املطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة.ال يجوز للمبتعث في الدا

 ( من املادة الثالثين من هذه الالئحة.2 أو 1وفي حال عودة املبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين )

 

 

 قاعدة تنفيذية

 في تطبيق هذه املادة نظام الهجرة في بلد االبتعاث، حيث ال تجيز بعض قوانين الهجرة بقاء املبتعث دون دراسة. يراعى
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 (الثالثونالمادة )

نص 

 المادة

 ألحكام املادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما تفي حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة املب
 
 يأتي:عث وفقا

 ده في مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه.اتخاذ قرار بطي قي (1

 إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته. تهأو إحال (2

وفي حال تجاوزه . لك املدة السنتينت وتحديد املدة الالزمة الستئنافه دراسته العليا على أن ال تتجاوز  تهعلى وظيف ؤهأو إبقا (3

 ( من هذه املادة.2 أو 1ى الفقرتين )لها يطبق بشأنه ما ورد في إحد

 

 قاعدة تنفيذية

 املوافقة على تطبيق الفقرة ) 
 
( من الئحة االبتعاث 30( من املادة رقم )3عندما يصدر مجلس الجامعة قراره بإنهاء البعثة ملبتعثي الجامعة متضمنا

( وتضمين توصية اللجنة بتاريخ 3املحددة )بسنتين(في الفقرة رقم ) والتدريب فإن إدارة البعثات تتولى عرض موضوع ابتعاثه خالل مدة االستئناف

:)بالتاريخ الهجري يقابله التاريخ امليالدي وفق تقويم ام القرى(مع ارفاق مستند رسمي يوضح تاريخ املباشرة 
 
في القسم وبعد انهاء بعثته السابق رقما

بتعاثه وبعد اكتمال ذلك  يتم رفع املعاملة الى مجلس الجامعة التخاذ الالزم وفق نص املادة ان تصل املوافقة التمهيدية من وزارة التعليم العالي على ا

 ( بهذه الالئحة.6رقم )

 

 (الحادية والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

 نظمة لذلك.يطبق في اإللحاق بالبعثة بالنسبة للزوجات واألبناء املرافقين للمبتعث التعليمات الواردة في القرارات واللوائح امل

 

 

 

 

 ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة

 من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين 

 

 (الثانية والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

 اآلتي:درجة علمية  يشترط فيمن يبتعث من املوظفين للحصول على

 .أن يكون سعودي الجنسية (1

 ( 40يتجاوز عمره ) الأ (2
 
 .ة االستثناء من هذا الشرطوملجلس الجامع عاما

 .د"الجامعية أو املعادلة لها عن تقدير "جي أال يقل تقديره العام في الشهادة (3

من ذلك األطباء الذين يجوز  ويستثنى، مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه أن يكون قد أمض ى في خدمة الجامعة (4

 .تعيينهمكمال سنة من تاريخ إبعد  ابتعاثهم

 .الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به عالقة مباشرة بين التخصصن تكون هناك أ (5

  ال يقل تقويم األداءأ (6
 
 ".الوظيفي للسنتين األخيرتين عن تقدير "جيد جدا

 أ (7
 
 مؤسسة علمية معترف بها علم على قبول من ن يكون حاصال

 
 .يا

 .ابتعاثها أن يرافق املبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة (8

 

 قاعدة تنفيذية

صحيين ؛ هندسيين... بكافة فئاتهم الوظيفية من غير االكاديمية( للحصول على:  فنيين، اداريين،)ابتعاث موظفي جامعة ام القرى  (1

درجة الدبلوم العالي أو  درجة املاجستير أو درجة الدكتوراه. ويمكن للجامعة ايضا ابتعاث منسوبيها للحصول على درجة البكالوريوس 

ها( وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات 22/1/1423ا ملا اجازة مجلس الوزراء املوقر بجلسته املنعقدة بتاريخ )وفق

قرار مجلس  همتوافقة مع ما أجاز  ن لجنة االبتعاث والتدريب رفض أي طلبات ال تكو  ىالطبية والصحية وعلوم الحاسب االلي فقط. وعل
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 من الدرجات العلمية املذكورة أاالبتعاث للحصول على الوزراء واالبتعاث ويكون 
 
 العاملية املرموقة بالنسبة للذكور وال الى الجامعاتيا

استثناء العنصر النسوي فقط من املوظفات االداريات اذا تمت موافقة اللجنة الدائمة لالبتعاث  لهم، ويمكنيطلب أي استثناءات 

 لهن.والتدريب على املبررات املقدمة 

رسمي بذلك  ون املتابعة العلمية للموظف تحت إشراف قسم أكاديمي له عالقة بالتخصص الذي سوف يبتعث إليه ويحرر محضرتك (2

 بين ادارة البعثات والقسم األكاديمي الذي سوف يقوم باإلشراف عليه 

 أال تقل مرتبة املرشح عن املرتبة السادسة. (3

 وال ملاجستير عن )جيد جدا(. إذا كان املوظف مرشحا للحصول على درجة الدكتوراها؛أال يقل تقديره في البكالوريوس عن )جيد( وفي ا (4

( إذا كان مرشحا للحصول على البكالوريوس. يقل تقديره في شهادة الثانوية العامة عن )جيد
 
 جدا

( من هذه الالئحة بالنسبة 35ادة رقم )تتولى لجنة االبتعاث والتدريب متابعة تطبيق بنود هذه املادة مع مراعاة كافة الشروط الواردة بامل (5

 ( بهذه الالئحة  32( للمادة رقم )1ملن شملتهم القاعدة التنفيذية رقم )

 

 

 (الثالثة والثالثون)المادة 

نص 

 المادة

 .لجامعةبقية منسوبي ا واملعيدين على ابتعاث ( تطبق األحكام الواردة في ابتعاث املحاضرين36 ،32في املواد ) ورد مع مراعاة ما

 

 (الرابعة والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

 .ذلك الستثناء مناأن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز ملجلس الجامعة  ال يجوز للمبتعث 

 

 

 (والثالثون الخامسةالمادة )

نص 

 المادة

 يأتي:يشترط فيمن يبتعث للتدريب ما 

 أن يكون سعودي الجنسية. (1

، ويستثنى من ذلك األطباء الذين يجوز قد أمض ى في خدمة الجامعة مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه أن يكون  (2

 ابتعاثهم للتدريب بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم.

 أن تكون هنالك عالقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به. (3

". أال يقل تقويم األداء (4
 
 الوظيفي للسنتين األخيرتين عن تقدير "جيد جدا

 أن يكون حاصال على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها. (5

 أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب. (6

 أن يهدف البرنامج إلى إكساب املتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل الحالي أو املستقبلي. (7

ن الجهة التابع لها املرشح مع تحديد نوعية البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد االنتهاء أن يكون الترشيح للتدريب م (8

 من البرنامج.

 أن يرافق املبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها. (9

 

 

 

 (السادسة والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

الجهة التي يتبعها املوظف ولجنة االبتعاث والتدريب ويتضمن قرار  على توصية يتم االبتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعة بناء  

واملؤسسة العلمية التي  ،العام، ومدة الدراسة، و االبتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث املوظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق

 تتم الدراسة بها.
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 قاعدة تنفيذية

فنيين ، صحيين ؛ هندسيين... بكافة الفئات الوظيفية املوجودة بالجامعة من غير االكاديمية( بابتعاث موظفي الجامعة) اداريين ،  ريصدر القرا (1

عمل للحصول على درجة علمية واحدة )البكالوريوس أو دبلوم عالي بعد البكالوريوس أو املاجستير أو الدكتوراه( ويجوز بناء  على موافقة جهة 

كمهما(ولجنة االبتعاث والتدريب السماح باستمرار بعثة املبتعث للحصول على مؤهل أعلى في في ح املوظف )الرئيس املباشر والعميد أو ما

حال صدور قرار ابتعاثه األساس ي للحصول على درجة ادني من التي  سوف يسمح له باالستمرار للحصول عليها ويصدر بذلك قرار من مجلس 

( من هذه الالئحة بالنسبة 32( للمادة )1في القاعدة التنفيذية رقم ) ءاعاة ما جا( من هذه الالئحة مع مر 36الجامعة وفقا لنص املادة رقم )

 للتخصصات املسموح بها لدرجة البكالوريوس.

( حين طلب املوافقة على حضورهم للدورات والبرامج التدريبية 36) تعامل جامعة ام القرى اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بنص املادة (2

 ملا جاء بخصوصهم في القاعدة التنفيذية رقخارج اململكة تحق
 
(للمادة) الرابعة(بهذه 3) م( للمادة )االولى(،والقاعدة التنفيذية رق1) ميقا

 الالئحة. 

 

 (السابعة والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

 ن موظفي الدولة املدنيين.يزات املالية التي تصرف لغيرهم مميصرف ملنسوبي الجامعة اإلداريين والفنيين املبتعثين للتدريب امل

 

 

 

 أحكام عامة

 

 (الثامنة والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

 يصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة

 

 قاعدة تنفيذية

 ملجلس الجامعة التعديل على القواعد التنفيذية لهذه الالئحة. 

 

 (التاسعة والثالثونالمادة )

نص 

 المادة

في اململكة. كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات واللوائح النافذة   
 

 

 (األربعونالمادة )

نص 

 المادة

 من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وملجلس الجامعة معالجة وضع املبتعثين ا .
 
لقائمين يعمل بهذه الالئحة اعتبارا

 على رأس البعثة وقت صدور هذه الالئحة ممن تجاوزوا املدة املحددة لالبتعاث املنصوص عليها في هذه الالئحة.

 

 (الحادية واألربعونالمادة )
نص 

 المادة

 .ملجلس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه الالئحة

 


