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          �حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه ومن تبعه �إىل يوم 
�لدين .

�البتعاث مهمة من مهمات عمادة �لدر��صات �لعليا , وليكون يف �صورة مثلى البد من تنظيم 
الإجر�ء�ته, وحتديد ل�صو�بطه, وذلك ال يتاأتى �إال �إذ� ُجمع ذلك يف مر�صد �أو دليل يحدد 
عمادة  �إ���ص��د�ر�ت  ك��اأول  �البتعاث«  دليل   « �لدليل  هذ�  وياأتي  �لطريق  وير�صم  �لوجه, 
�لدر��صات �لعليا كدليل توعوي و�إر�صادي حيث �صيتبع ذلك عدة �إ�صد�ر�ت كاأدلة توعوية 
�لعليا. ويت�صمن هذ� �لدليل تبيانًا الأهم  و�إر�صادية لكل ما يتعلق مبهام عمادة �لدر��صات 
�الإجر�ء�ت �لتي يتعني على من�صوبي �جلامعة من معيدين وحما�صرين �الإملام بها ومعرفتها 
قبل �البتعاث ويف �أثناء�لبعثة للتح�صري لدرجات علمية عليا , مثل �ملاج�صتري  ,و�لدكتور�ه  

,و�لزمالة �لطبية .
          و�إدر�ك �ملبتعث لهذه �الإجر�ء�ت قبل و�أثناء �بتعاثه ي�صهل عليه كثريً� من �الأمور 
�لتنظيمية,  �مل�صكالت  من  عدد  يف  �لوقوع  من  ويقيه  و�جلهد  �لوقت  توفري  يف  ,وي�صاعده  
كما �أن هذ� �لدليل �صي�صاعد �الأق�صام �الأكادميية على تنفيذ �إجر�ء�ت  �البتعاث  ب�صكلها 

�ل�صحيح .
          وقد مت �العتماد يف �إعد�د حمتويات هذ� �لدليل على مو�د �لالئحة �ملوحدة لالبتعاث 
و�لتدريب يف �جلامعات �ل�صعودية �ملعتمدة وقت طباعة هذ� �لدليل, وعلى �ملبتعث متابعة 

ما قد يتم من تعديالت على �للو�ئح م�صتقباًل .
�أقدم �ل�صكر و�لعرفان ملعايل مدير �جلامعة �لدكتور  �أن            وال يفوتني يف هذ� �ملقام 
عبد�لرحمن بن حممد �لعا�صمي على دعمه للعمادة يف جميع �أعمالها . و�إىل �صعادة �الأ�صتاذ 
�لدكتور وكيل �جلامعة للدر��صات �لعليا و�لبحث �لعلمي �لذي كان حري�صًا على �إ�صد�ر هذ� 

�لدليل ون�صره , كما �أتقدم بال�صكر و�لتقدير �إىل كل من �أ�صهم يف �إعد�د هذ� �لدليل  .
          ويف �خلتام �آمل �أن يكون يف هذ� �لدليل ما يفيد وي�صاعد مبتعثي �جلامعة وي�صهل 

�أمور�بتعاثهم . 
و�هلل �ملوفق ,,,

                                                                                                        عميد �لدر��صات �لعليا

                                                                                                        د.طالل بن حممد �ملعجل

                                                                                                         1434ه� - 2013م
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          �حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه ومن تبعه �إىل يوم 
�لدين .

�لهاتف  و��صتف�صار�ت كثرية عرب  ت�صاوؤالت  �لعليا باجلامعة  �لدر��صات  لعمادة            ترد 
�البتعاث  ���ص��روط  معرفة  ح��ول  ت��دور  وحما�صرين  معيدين  م��ن  �الإل��ك��روين  و�ل��ربي��د 
و�إجر�ء�ته و�مل�صتحقات �ملالية �لتي ت�صرف للمبتعث و �أفر�د �أ�صرته. لذ� حر�صت �لعمادة 
�صلمان  �ملتبعة يف جامعة  و�إجر�ء�ته  �أحكام �البتعاث  �ل�صوء على  يلقي  دليل  �إعد�د  على 
بن عبد�لعزيز. ويجيب يف �لوقت نف�صه عن معظم ��صتف�صار�ت من�صوبي �جلامعة  �ملعنيني 
باالبتعاث. وي�صتمل �لدليل على �صرح و�ٍف عن نظام �البتعاث ,و�إجر�ء�ته وكل ما يحتاج 
�إليه �ملبتعث يف جميع �ملر�حل �لتي مير بها قبل �البتعاث ويف �أثناء �لبعثة ,وبعد �النتهاء 
�أن  يجب  �لذي  �ل�صحيح  �لطريق  له  ,ليت�صح  منه  باملطلوب  تامة  در�ية  على  ليكون  منها, 

ي�صلكه عند كل خطوة من خطو�ت �البتعاث. 
          ويف �خلتام ناأمل �أن يكون يف هذ� �لدليل ما يفيد وي�صاعد مبتعثي �جلامعة وي�صهل 

�أمور �بتعاثهم . 
                                                                                                     و�هلل �ملوفق ,,,

المقدمة
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       ح��ددت �ملادة �الأوىل من �لالئحة �ملوحدة لالبتعاث و�لتدريب باجلامعات �ل�صعودية 
�لهدف من �البتعاث حيث ن�صت على:

درجة  على  للح�صول  علميا  �جلامعات  من�صوبي  تاأهيل  �إىل  و�لتدريب  �البتعاث  »يهدف     
علمية, �أو تطوير مهار�تهم �أكادمييا , و �إد�ريا وفنيا عن طريق �لتدريب ح�صب ما تقت�صيه 

م�صلحة �جلامعة.«
�أمام من�صوبي �جلامعة لرفع كفاءتهم للو�صول �إىل         فاالبتعاث يهدف �إىل فتح �ملجال 
م�صتوى علمي ومهني �أف�صل, وذلك بتاأهيلهم علميا باحل�صول على درجة علمية يف �ملاج�صتري 
و�لدكتور�ه و �لزماالت, وذلك بابتعاثهم �إىل �ملوؤ�ص�صات  �لعلمية �ملتخ�ص�صة و�ملتميزة علميا 

خارج �ململكة ود�خلها.
      ومن �أهم �أهد�ف �البتعاث: �إك�صاب �لطالب و�لطالبات تنوعًا يف �خلرب�ت ,ونقل �ملعارف 
و�لعلوم من دول متقدم�ة وم�صهود لها بالتفوق, وهو هدف �صام حتر�ص عليه كل دول �لعامل 

الإك�صاب �أبنائها مهار�ت وتقنيات جديدة من خالل جامعات عريق�ة خمتارة بعناية.
�خلريجني  من  �ملتفوقني  ��صتقطاب  على  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  جامعة  حر�صت  ول��ذ�     
و�خلريجات ,وهياأت لهم �لفر�ص الإكمال در��صاتهم �لعليا د�خل وخارج �ململكة يف خمتلف 
بعد  باجلامعة  �لتدري�ص  هيئة  كاأع�صاء  منهم  �ال�صتفادة  بغية  �لعلمية  �لتخ�ص�صات 
تخرجهم. لي�صهمو� باالأبحاث �لعلمية �لهادفة يف تطوير �جلامعة ب�صفة خا�صة و�لوطن 
ب�صكل عام, حيث تقا�ص قوة �جلامعات بكرثة وجودة �أبحاثها �لعلمية وما تقدمه ملجتمعها.

أهمية االبتعاث وأهدافه
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1. �صدرت مو�فقة جمل�ص �لتعليم �لعايل على �إلغاء هذ� �ل�صرط- وفق ما جاء بخطاب معايل وزير �لتعليم �لعايل رقم 

514/ �أ وتاريخ 1431/3/27 ه�

  شروط االبتعاث
          ح��ددت �ملادة �خلام�صة من �لالئحة �ملوحدة لالبتعاث و�لتدريب باجلامعات �ل�صعودية 

�صروط �البتعاث على �لنحو �لتايل :
ي�صرط البتعاث �ملعيد �أو �ملحا�صر يف �لد�خل و�خلارج ما ياأتي :

�أن يكون �صعودي �جلن�صية.. 1
�أن يكون قد �أم�صى يف خدمة �جلامعة مدة ال تقل عن �صنة من تاريخ تعيينه يكلف . 2

خاللها بربنامج عمل منا�صب ت�صعه له �لكلية ويّقوم �أد�وؤه بناء على ذلك)1(.
جامعة . 3 من  بها  ومو�صى  �أكادمييا  بها  معرف  جامعة  من  قبول  على  حا�صال  يكون  �أن 

�صلمان بن عبد �لعزيز.
�أن ير�فق �ملبتعثة للخارج حمرما لها طيلة مدة �بتعاثها .. 4
�أال يتجاوز عمر �ملبتعث )30( عاما للمعيد ,و)35( عاما للمحا�صر وملجل�ص �جلامعة . 5

�ال�صتثناء من هذ� �ل�صرط. 
�أن يتعهد بالعمل يف �جلامعة بعد عودته مدة تعادل فرة بعثته على �الأقل.. 6

�إذ� كان �ملر�فق للمبتعثة موظفا فيلزم �إح�صار م�صتند نظامي من جهة عمله باملو�فقة على 
منحه �إجازة مر�فقة.

�ملوحدة  �لالئحة  من  �لر�بعة  للمادة  طبقا  �لتالية   �لعلمية  للدرجات  يكون  �البتعاث      
لالبتعاث و�لتدريب  �لتي تن�ص على :

        »يكون �البتعاث لد�خل �ململكة وخارجها على �لنحو �الآتي:
 للماج�صتري فقط.. 1
للدكتور�ه فقط.. 2
للماج�صتري و�لدكتور�ه معًا مع مر�عاة ما ورد يف �لفقرة )7( من �ملادة �لثالثة .. 3
للزمالة يف �لتخ�ص�صات �لطبية.. 4
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ون�صت �ملادة �ل�صابعة من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات على �أن تكون مدة 
�البتعاث على �لنحو �الآتي :

 �صنة لدر��صة �للغة)2( ويجوز ملجل�ص �جلامعة �أن يجعلها �صنتني �إذ� تطلب �الأمر ذلك.. 1
 �صنتان للماج�صتري .. 2
مدة . 3 فتحدد  �لطب  ما عد�  �لتخ�ص�صات  كل  يعادلها يف  ما  �أو  للدكتور�ه  �صنو�ت  ثالث 

در��صته وفقاأ لنظام �لبلد �لذي يدر�ص فيه �ملبتعث.

  إجراءات االبتعاث

أوال-  الضمان المالي

هناك نوعان من �ل�صمانات �ملالية:
�لنوع �الأول �صمان مايل للبحث عن قبول :

          وهو عبارة عن خطاب باللغة �الإجنليزية يح�صل عليه �ملر�صح لالبتعاث من �جلامعة 
ونوع  ,و�لدقيق  �لعام  ,وتخ�ص�صه  در��صتها  يرغب  �لتي  �لعلمية  ,و�لدرجة  ��صمه  يت�صمن 
�لدر��صة ويحدد فيه ��صم �لبلد ملر��صلة �أكرث من موؤ�ص�صة تعليمية يف بلد و�حد بحثا عن 

قبول للدر��صة بها.
  وهذ� �لنوع هو �أول �صمان يح�صل عليه �ملر�صح لالبتعاث وهو يف غاية �الأهمية الأنه يرتب 

عليه ما يلي:
يعد  الأنه  �خلارجية   �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  من  قبول  على  �حل�صول  �صهولة  �الأول:  �الأمر 

�صمانة مالية لها.
�الأمر �لثاين: رفع ��صم �ملر�صح لالبتعاث �إىل وز�رة �لتعليم �لعايل الأخذ �ملو�فقة �ملبدئية 
�عتماد  مبجرد  �لبعثات  �إد�رة  به  تقوم  �الإج��ر�ء  وهذ�   . �الأم��ر  كان  مهما  �البتعاث  على 

خطاب �ل�صمان �ملايل .
    لذ� يجب على �أي مر�صح لالإبتعاث �حلر�ص على تقدمي طلب �صمان مايل للبحث عن قبول 

2. ح�صب قر�ر جلنة �البتعاث و�لتدريب ينبغي �أن يكون �ملعهد تابعًا للجامعة.
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حتى ولو كان حا�صال على قبول م�صبق, وذلك ال�صتكمال �الإجر�ء�ت �ملذكورة �آنفا ,وحتى 
ال تتاأخر �إجر�ء�ت �بتعاثه , حيث �إن هذه �الإجر�ء�ت ت�صتغرق وقتا طويال قد يزيد يف 
بع�ص �الأحيان عن �صهرين �أو ثالثة �أ�صهر ,خا�صة �إذ� �صادفت �الإجاز�ت �ملو�صمية  كاإجازة 

�لعيدين .
�لنوع �لثاين- �صمان مايل للح�صول على تاأ�صرية :

�جلامعة  من  لالبتعاث  �ملر�صح  عليه  يح�صل  �الإجنليزية  باللغة  خطاب  عن  عبارة  وهو 
ونوع  و�لدقيق  �لعام  ,وتخ�ص�صه  در��صتها  يرغب  �لتي  �لعلمية  ,و�لدرجة  ��صمه  يت�صمن 
�لدر��صة ويحدد فيه ��صم �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية ويو�صح فيه �ملر�فقني و�صلتهم باملبتعث. فهذ� 
�لنوع حمدد مبوؤ�ص�صة تعليمية معينة قد ح�صل �ملر�صح لالبتعاث على قبول منها. و�ملق�صود 
منه �حل�صول على تاأ�صرية دخول )فيز�( لذلك �لبلد حيث يرفق مع �مل�صتند�ت �لتي تقدم 
للجامعة على هذ�  �لر�صمي  �لتاأ�صرية. والبد من وجود �خلتم  �ملعنية ال�صتخر�ج  لل�صفارة 

�خلطاب , فبعد �حل�صول عليه  �إلكرونيا يتم �إر�صاله �إىل �إد�رة �لبعثات خلتمه .

الحصول على أكثر من ضمان مالي

          يحر�ص �لكثري من �ملر�صحني لالبتعاث على �حل�صول على �أكرث من �صمان مايل ملر��صلة 
�لعديد من �جلامعات يف دول خمتلفة رغبة منهم يف �صرعة �حل�صول على  قبول ال�صتكمال 
�إجر�ء�ت �بتعاثهم . وعليه فاإنه باإمكان �ملر�صح �حل�صول على �أكرث من �صمان مايل والأكرث 

من دولة. 

ثانيا - إجراءات البعثة

 تتم �إجر�ء�ت �البتعاث ملن تنطبق عليهم �ل�صروط وفقًا للخطو�ت �لتالية:
�خلطوة �الأوىل :

يقدم �ملر�صح لالبتعاث )قبل فرة كافية من  بدء �لدر��صة( ملفًا �إىل رئي�ص �لق�صم  �لتابع 
له يحتوي على �مل�صتند�ت �لتالية :

• خطاب من �ملتقدم بطلب �البتعاث .	
• منوذج �ملعلومات �الأ�صا�صية عن �ملر�صح  بعد تعبئته .	
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• �صورة من بطاقة �الأحو�ل �ملدنية �أو �لهوية �لوطنية �أو بطاقة �لعائلة .	
• �صورة من �ملوؤهالت �لعلمية .	
• �صورة من قر�ر �لتعيني باجلامعة .	
• �صورة  من �إ�صعار �لقبول  لدرجة �ملاج�صتري ,�أو �لدكتور�ه من �جلامعة �ملر�د �البتعاث 	

�إليها)3(.
• �صورة من �إ�صعار قبوله لدر��صة �للغة من �ملعهد �ملر�د �البتعاث �إليه ) ي�صرط �أن يكون 	

تابعًا جلامعة(.
• منوذج طلب �البتعاث بعد ��صتكمال �لبيانات �ملطلوبة ح�صب �الآتي :	

         -تعبئة منوذج تعهد بالعمل باجلامعة بعد �لعودة من �لبعثة وعدم تغيري �لتخ�ص�ص.
         -تعبئة منوذج تعهد �ملر�صحة لالبتعاث د�خل �أو خارج �ململكة .

مقر يف  لها  حم��رم  مب��ر�ف��ق��ة  و�لتعهد  �ملبتعثة  �أم���ر  ويل  م��و�ف��ق��ة  من���وذج  -تعبئة        
   �لبعثة .

         -تعبئة منوذج مو�فقة ويل �أمر �ملبتعثة خارج �ململكة.
�خلطوة �لثانية :

�لعر�ص على جمل�ص �لق�صم �ملّكون من �أع�صاء هيئة �لتدري�ص بدرجة �أ�صتاذ م�صاعد فما فوق 
التخاذ �لتو�صية �ملنا�صبة )للمعيدين �أو �ملحا�صرين(. 

�خلطوة �لثالثة :
�لعر�ص على جمل�ص �لكلية التخاذ �لتو�صية �ملنا�صبة )للمعيدين �أو �ملحا�صرين( .

�خلطوة �لر�بعة :
�لعر�ص على جلنة �البتعاث و�لتدريب التخاذ �لتو�صية �ملنا�صبة .

�خلطوة �خلام�صة :
�لعر�ص على جمل�ص �جلامعة التخاذ �لقر�ر �ملنا�صب يف بع�ص �الإجر�ء�ت �لتي مل يّفو�ص 

بها معايل مدير �جلامعة.
�إن �صدور قر�ر جمل�ص �جلامعة ال يعنى �أن �إجر�ء�ت �البتعاث �نتهت , بل يعترب �نتهاء ملرحلة 

3. )�صرورة �أن تكون من �جلامعات �ملعرف بها من قبل وز�رة �لتعليم �لعايل و�ملو�صى بها من جامعة �صلمان(
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و��صتكمال  �لطري�ن  حجز  وتاأكيد  �ل�صفر  موعد  حتديد  فيها  يتم  �أخرى  مرحلة  وبد�ية 
�لبيانات �خلا�صة باإ�صد�ر �لقر�ر �لتنفيذي لالبتعاث و�حل�صول على �أمر �الإركاب.

وفى هذه �ملرحلة يقوم �ملر�صح لالبتعاث با�صتكمال �الأتي :
• حتديد موعد �ل�صفر.	
• حتديد خط �ل�صري.	
• حتديد �ملر�فقني.	
• تعبئة �لنماذج و�لتعهد�ت.	
• �حل�صول على �إخالء طرف من �جلامعة.	
• ت�صليم كافة �مل�صتند�ت �ملطلوبة مع �إح�صار �الأ�صول للمطابقة.	
• �حل�صول على �أمر �الإركاب.	

�خلطوة �ل�صاد�صة :
ت�صدير �لقر�ر �الإد�ري لالبتعاث  من قبل عمادة �صوؤون �أع�صاء هيئة �لتدري�ص و�ملوظفني.

 �إذ� �صدر �لقر�ر فالبد من �ل�صفر �إىل مقر �لدر��صة خالل ثالثة �أ�صهر من تاريخ �صدوره �أو 
�لتاريخ �ملحدد بالقر�ر , فان مل ي�صل �ملبتعث �إىل مقر �لدر��صة خالل �لثالثة �أ�صهر يعترب  

�لقر�ر الغيًا.
وقد ن�صت �ملادة �لثامنة من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات على �أنه: 

» يتم �صفر �ملبتعث �إىل مقر در��صته بعد �صدور �لقر�ر �لتنفيذي البتعاثه, ويلغى �لقر�ر �إذ� 
مل ي�صل �إىل مقر در��صته بعد م�صي ثالثة �أ�صهر من �لتاريخ �ملحدد يف �لقر�ر «

 وبهذ� تنتهي مرحلة ما قبل �البتعاث.

متطلبات عامة للمبتعث الخارجي

          تختلف متطلبات �ل�صفر �إىل �لدول �ملر�د �البتعاث �إليها من دولة �إىل �أخرى ولكن 
ب�صفة عامة تن�صح عمادة �لدر��صات �لعليا با�صتيفاء متطلبات عامة �أهمها :

�الأور�ق و�مل�صتند�ت :. 1
• على �لطالب �لتاأكد من �أن �لبيانات و�ملعلومات �ل�صخ�صية �صحيحة, ومتطابقة متاما يف 	

ترجمتها من �لعربية �إىل �الإجنليزية. 



15

• �آخر مرحلة 	 للدر��صة وحتى  �الأوىل  �ملر�حل  وملر�فقيه منذ  له  �لدر��صية  �ل�صهاد�ت 
مرجمة باللغة �الجنليزية وم�صدقة.

• قر�ر �بتعاثه للدر��صة باخلارج.	
• خطاب �لقبول من �جلامعة �لتي �صيدر�ص بها.	
• �صهاد�ت �مليالد الأفر�د عائلة �ملر�فق للمبتعث مرجمة باللغة �الإجنليزية وم�صدقة.	
• �صهاد�ت �لتطعيم له وملر�فقيه مرجمة باللغة �الإجنليزية وم�صدقة.	
• �لنكاح مرجمًا 	 �لعائلة و�صورة من عقد  �الأحو�ل و�صورة من دفر  �صورة من بطاقة 

للغة �الإجنليزية وم�صدقًا من وز�رة �خلارجية يف �ململكة.
• من 	 ومعتمدة  لالإجنليزية  مرجمة  تكون  �أن  يجب  وثائق,  �أو  م�صتند�ت  �أو  �أور�ق  �أي 

�جلهة �ل�صادرة منها, و�أن يتم �لت�صديق عليها من وز�رة �خلارجية باعتبارها �جلهة 
�لتي متثل موؤ�ص�صات وهيئات و�صركات ووز�ر�ت �ململكة يف �خلارج.

�ملتطلبات �لعامة الإنهاء �إجر�ء�ت �حل�صول على �لتاأ�صرية. 2
• �ل�صمان �ملايل �ل�صادر من �جلامعة .	
• خطاب �لقبول من �جلامعة �لتي قبلته للدر��صة فيها .	
• تعبئة منوذج طلب �لتاأ�صرية من �صفارة �لبلد �ملر�د �ل�صفر �إليها .	
• جو�ز�ت �صفر �صارية �ملفعول.	
• مر�جعة �صفارة �لبلد �ملر�د �البتعاث �إليها بوقت كاٍف للح�صول على تاأ�صرية �لدخول 	

بغر�ص �لدر��صة و�لتعرف على كامل متطلبات ��صتخر�ج �لتاأ�صرية.
موعد  يحدد  �أن  ميكنه  �لدر��صة,  بغر�ص  �لدخول  تاأ�صرية  على  �لطالب  ح�صول  ومبجرد 

�ل�صفر له والأ�صرته �لتي �صر�فقه يف مقر �لبعثة ح�صب قر�ر �البتعاث.

السفر إلى مقر البعثـــــة

          فاإذ� و�صل �ملبتعث �إىل بلد �البتعاث يتعني عليه �أن يبلغ �مللحقية �لثقافية �ل�صعودية 
در��صي  م�صرف  تعيني  ليتم  به  خا�ص  ملف  لفتح  �ملطلوبة  �الإج��ر�ء�ت  ال�صتكمال  بو�صوله 
له ومنحه �ل�صمان �ملايل للموؤ�ص�صة �لتعليمية وبطاقة �ل�صمان �لطبي و�لبدء يف ��صتكمال 

�إجر�ء�ت �صرف �ملخ�ص�صات �ملالية, مع �لتاأكيد على تزويد �مللحقية بامل�صتند�ت �لتالية :
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• دخوله 	 تثبت  �لتي  �ل�صفحة  مت�صمنة  ومر�فقيه  للمبتعث  �ل�صفر  جو�ز�ت  من  �صورة 
لبلد �لبعثة. 

• �صورة من خطاب �لقبول �الأكادميي �ملتح�صل عليه .	
• عدد 4 �صور �صخ�صية ملونة مقا�ص4×6  �صم.	
•  �ملعلومات �ل�صرورية بح�صاب �لبنك الإر�صال �ملخ�ص�صات �ملالية للمبتعث مبا�صرة.	
• �صورة م�صدقة من �ل�صهاد�ت و�ل�صجالت �الأكادميية �حلا�صل عليها.	
• �صورة من قر�ر �البتعاث.	
• �صورة من بطاقة �الأحو�ل �ملدنية للمبتعث �أو دفر �لعائلة �إذ� كانت عائلته تر�فقه .	
• �أية م�صتند�ت �أو معلومات �أخرى  ترغب �مللحقية �حل�صول عليها .	

بدء �ل�صرف على �ملبتعث:
�ل�صهر  يف  ويتم  �مللحقية  يف  �مللف  فتح  مبجرد  للمبتعث  �ملالية  �ملخ�ص�صات  ت�صرف            
�الأول من �لو�صول �حت�صاب م�صتحقاته �ملالية له والأ�صرته �إذ� كانت تر�فقه يف مقر �لبعثة 

�عتماد� على وثيقتني �أ�صا�صيتني وهما:
• قر�ر �البتعاث وتاريخ بدء �لبعثة.	
• �صور للجو�ز�ت تو�صح تاريخ �لدخول �إىل بلد �لبعثة.	

  تمديد فترة االبتعاث
          من �لبيانات �الأ�صا�صية �لتي يت�صمنها قر�ر �البتعاث مدة �البتعاث ح�صب �لدرجة 
�لعلمية �ملبتعث من �أجلها )ماج�صتري, دكتور�ه, زمالة.. �لخ(, طبقًا ملا حددته �ملادة �ل�صابعة 

من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات.
متديد  �أج��ازت  �جلامعات  ملن�صوبي  و�لتدريب  �البتعاث  الئحة  من  �لعا�صرة  �مل��ادة  �أن  �إال 

�لبعثة �إذ� تطلب �الأمر ذلك, حيث ن�صت على �أنه:
�صنة و�حدة  » يجوز ملجل�ص �جلامعة متديد فرة �البتعاث �الأ�صلية يف �لد�خل و�خلارج 
للماج�صتري , و�صنتني للدكتور�ه و �لزماالت �لطبية , بناء على �قر�ح للم�صرف على در��صة 
�البتعاث  وجلنة   , حكمهما  يف  وما  �ملعهد  �أو   , و�لكلية  �لق�صم  جمل�صي  وتو�صية  �لطالب 
و�لتدريب , كما يجوز ملجل�ص �جلامعة بناء على �قر�ح �مل�صرف على در��صة �لطالب وتو�صية 
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جمل�صي �لق�صم و�لكلية , �أو �ملعهد وما يف حكمهما , وجلنة �البتعاث و�لتدريب �إ�صافة �صنة 
لالبتعاث  وبالن�صبة   . لذلك  �ملقنعة  �ملربر�ت  تقدمي  بعد  مرحلة  لكل  �أق�صى  حدً�  �أخرى 

للخارج يلزم �أن يوؤيد ر�أي �مل�صرف على در��صة �لطالب من �مللحق �لثقايف«.
          لذ� يتعني على �ملبتعث �اللتز�م بفرة �البتعاث �ملحددة يف قر�ر �بتعاثه , وتعترب 
هذه �لفرة كافيه للح�صول على �لدرجة �لعلمية �لتي �بتعث من �أجلها , لكن هناك بع�ص 
�حلاالت �ال�صتثنائية و�مل�صروعة , �لتي ال ي�صتطيع فيها �ملبتعث �إنهاء بعثته خالل �لفرة 
در��صية  لظروف  فالتمديد  �إهمال,  �أو  تق�صري  عن  ناجمة  غري   الأ�صباب  له  حتددت  �لتي 
كتغيري �مل�صرف �أو تغيري خطة �لدر��صة �أو ظروف �صحية مثبتة بتقارير طبية �أو ظروف 
�لدر��صة. وعليه يف هذه �حلالة  �أو طبيعة  �لتح�صيل و�لدر��صة  �أ�صرية حالت بينه وبني 
�لتقدم بطلب �لتمديد �إىل �مللحقية �لثقافية )لالبتعاث �خلارجي( �أو رئي�ص �لق�صم �لتابع 
ر�أي  ذلك  يف  مبا  ذلك,  على  �لد�لة  �لوثائق  معه  مرفقًا  �لد�خلي(  �البتعاث  حالة  )يف  له 
�مل�صرف على �لدر��صة قبل �أربعة �أ�صهر على �الأقل من تاريخ �نتهاء فرة �بتعاثه �الأ�صلية, 
حتى تتمكن �مللحقية من �إر�صال طلبه �إىل �جلامعة للبت فيه يف وقت منا�صب ل�صمان عدم 

�نقطاع �لبعثة �أو �إيقاف �ملخ�ص�صات. 
          و�إذ� كان �لتمديد لفرة �للغة فريفق خطاب من �ملعهد �لذي يدر�ص به يو�صح فيه  
�لف�صول �لتي در�صها وعدد �ل�صاعات �الأ�صبوعية ونتائج �لتوفل �أو �الآيلت�ص. و�إذ� مل يدخل 
�حلا�صل  �لدرجة  يو�صح   �ملعهد  من  خطاب  فريفق  �الختبار�ت,  تلك  من  و�ح��دً�  �ملبتعث 
عليها يف �آخر �ختبار وما يعادلها يف �ختبار �لتوفل �أو �الآيلت�ص, مع بيان �لدرجة �ملطلوبة 

لاللتحاق بالدر��صات �لعليا باجلامعة.
�صروط و �إجر�ء�ت متديد �لبعثة :

• �أن يكون تاأخر �ملبتعث ناجما عن ظروف خارجة عن �إر�دته.	
• �أن يكون �لتمديد ملو��صلة �لدر��صة يف جمال تخ�ص�صه.	
• �مل�صتند�ت 	 كل  وحتميل  �الإلكروين  �صفري  برنامج  طريق  عن  بطلبه  �ملبتعث  يتقدم 

�ملطلوبة قبل نهاية �لبعثة مبدة ال تقل عن �أربعة �أ�صهر, ويتم تاأكيد �لطلب عن طريق 
�مللحق �لثقايف و�إبد�ء �لر�أي يف طلب �ملبتعث. 
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• يرفق تقرير در��صي حديث من �مل�صرف �لدر��صي على �ملبتعث باجلامعة �لتي يدر�ص بها 	
يو�صي فيه بتمديد �لبعثة و�أ�صباب �لتاأخري .

• تقوم �جلامعة ب�صحب كل �الأور�ق من �ملوقع بعد �عتماد �مللحق �لثقايف.	
• �إىل �لكلية �ملعنية للدر��صة من خالل جمل�صي 	 �أور�ق �ملعاملة مبرفقاتها  حتال جميع 

�لق�صم و�لكلية.
• يعر�ص �ملو�صوع على جمل�ص �لكلية )للمعيدين و�ملحا�صرين( .	
• يعر�ص �ملو�صوع على �للجنة �لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب.	
• يعر�ص �ملو�صوع على جمل�ص �جلامعة .	
• ي�صدر �لقر�ر �لتنفيذي	
• ُيبلغ �مللحق �لثقايف ب�صورة �لقر�ر �لذي بدوره يزود �ملبتعث و�جلامعة �لتي يدر�ص بها 	

بالقر�ر.

الرحالت العلميـة

          �لرحلة �لعلمية هي عبارة عن عمل ميد�ين يقوم به �ملبتعث مرة و�حدة خالل �ملرحلة 
�لدر��صية �لو�حدة جلمع بع�ص �لبيانات �ملتعلقة ببحثه و �أطروحته كالقيام بجمع بع�ص 
�لنباتات �أو �حليو�نات الإجر�ء جتارب خمربيه عليها, �أو جمع معلومات عن مو�صوع معني من 
خالل عمل ��صتبانه معلومات وتوزيعها على �لفئة �مل�صتهدفة, �أو �إجر�ء مقابالت مع عينة 

�لدر��صة �أو غريها من �لطرق �حلديثة جلمع �لبيانات.
�لرحلة �لعلمية للمبتعث يف �خلارج :. 1

�ملعلومات و�لبيانات  للمملكة وخارجها جلمع  �لقيام برحلة علمية  للمبتعث            يجوز 
جهة  مو�فقة  �صريطة  �لو�حدة  �لدر��صية  �ملرحلة  خالل  و�ح��دة  وملرة  لبحثه  �لالزمة 
�بتعاثه �مل�صبقة , ويقوم �ملبتعث بجمع �ملعلومات خالل فرة وجوده يف �ململكة حتت �إ�صر�ف 

جهة �بتعاثه.
�ملتعلقة  �الأحكام  و�لتدريب  �البتعاث  الئحة  من  ع�صرة  �خلام�صة  �مل��ادة  ح��ددت  وقد    

بالرحلة �لعلمية للمبتعث يف �خلارج, حيث جاء فيها:
 » يجوز للمبتعث �إىل �خلارج  �لقيام برحلة علمية �أثناء �إعد�د �لر�صالة وملرة و�حدة خالل 



19

�ملرحلة �لدر��صية �لو�حدة �إىل �ململكة, �أو غريها خارج مقر �لبعثة وفقًا لل�صو�بط �الآتية:
�أن يو�صي �مل�صرف على در��صة �لطالب بحاجة �لبحث �إىل �لرحلة �لعلمية.. 1
تاأييد �مللحق �لثقايف.. 2
مو�فقة جمل�ص �لق�صم و�لكلية, �أو �ملعهد وما يف حكمهما, وجلنة �البتعاث و�لتدريب يف . 3

�جلامعة �ملبتعث منها.
�أال تزيد مدة �لرحلة �لعلمية عن ثالثة �أ�صهر حدً� �أق�صى.. 4
�إ�صر�ف . 5 حتت  �أبحاثه  يبا�صر  �أن  �ملبتعث  فعلى  �ململكة  �إىل  �لعلمية  �لرحلة  كانت  �إذ� 

�لق�صم �لتابع له ويقوم �لق�صم باإعد�د تقرير و�ف عن �لرحلة.
عن . 6 تقرير  رفع  فيتم  �ململكة  غري  �إىل  �لبعثة  مقر  خارج  �لعلمية  �لرحلة  كانت  �إذ� 

�لرحلة �إىل �مللحق �لثقايف من قبل �مل�صرف على در��صة �ملبتعث ويقوم �مللحق بتزويد 
�جلامعة �لتابع لها �ملبتعث ب�صورة منه.

2.    �لرحلة �لعلمية �لد�خلية:

          كما حددت �ملادة �لع�صرون من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات �الأحكام 
�ملتعلقة بالرحلة �لعلمية للمبتعث يف �لد�خل, حيث جاء فيها:

�ملرحلة  خالل  و�حدة  وملرة  �لر�صالة  �إعد�د  �أثناء  علمية  برحلة  �لقيام  للمبتعث  يجوز 
�أو خارجها وفقاأ  �ململكة  �ل�صفر د�خل  �صو�ء كان  �لدر��صة  �لو�حدة خارج مقر  �لدر��صية 

لل�صو�بط �الآتية:
�أن يو�صي �مل�صرف على در��صة �لطالب بحاجة �لبحث �إىل �لرحلة �لعلمية.. 1
مو�فقة جمل�صي �لق�صم و�لكلية, �أو �ملعهد وما يف حكمهما, وجلنة �البتعاث و�لتدريب . 2

يف �جلامعة �ملبتعث منها.
�أال تزيد مدة �لرحلة �لعلمية عن ثالثة �أ�صهر حدً� �أق�صى.. 3

�إجر�ء�ت �لقيام برحلة علمية:
• موعد 	 قبل  �الإلكروين  )�صفري(  برنامج  طريق  عن  بطلبة  �خلارجي  �ملبتعث  يتقدم 

�لرحلة  مبدة ال تقل عن �أربعة �أ�صهر يو�صح فيه �أ�صباب طلب �لقيام بالرحلة �لعلمية. 
ويتم تاأكيد �لطلب عن طريق �مللحق �لثقايف و�إبد�ء �لر�أي يف طلب �ملبتعث.
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• �لتي 	 �ملبتعث باجلامعة  �مل�صرف على  �الأ�صتاذ  �لطلب بتقرير در��صي حديث من  يرفق 
يدر�ص بها يو�صي  فيه باأهمية �لقيام بالرحلة �لعلمية .

• تقوم �جلامعة ب�صحب كل �الأور�ق من �ملوقع بعد �عتماد �مللحق �لثقايف.	
• يحال �ملو�صوع �إىل �لكلية �ملعنية للدر��صة لعر�ص  �ملو�صوع على جمل�صي �لق�صم و�لكلية.	
•  تر�صيح م�صرف على �ملبتعث �أثناء قيامه بالرحلة �لعلمية �إذ� كانت تلك �لرحلة �إىل 	

�ململكة �لعربية �ل�صعودية .
• يعر�ص �ملو�صوع على �للجنة �لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب.	
• ي�صدر �لقر�ر �لتنفيذي.	
• �لتي يدر�ص 	 �ملبتعث و�جلامعة  �لذي بدوره يزود  �لقر�ر  ب�صورة  �لثقايف  �مللح�ق  يبلغ 

بها بالقر�ر.
• يلتزم �ملبتعث برفع تقرير �إىل �لق�صم �ملعني عن ما مت �إجنازه خالل �لرحلة �لعلمية .	
• �أال تزيد مدة �لرحلة �لعلمية عن ثالثة �أ�صهر حدً� �أق�صى.	
• �ملبتعث 	 در��صة  على  �مل�صرف  قبل  من  �لثقايف  �مللحق  �إىل  �لرحلة  عن  تقرير  رفع  يتم 

ويقوم �مللحق بتزويد �جلامعة �لتابع لها �ملبتعث ب�صورة منه.

  تغـيير التخـصص
          تق�صي الئحة �البتعاث و�لتدريب بعدم تغيري �ملبتعث لتخ�ص�صه �لذي �بتعث لدر��صته 
دون �إذن م�صبق من جهة �بتعاثه , ويف حالة خمالفة ذلك تقوم �مللحقية بوقف خم�ص�صاته 
�ملادة �حلادية ع�صرة من  ن�صت عليه  ما  �أمره. وذلك ح�صب  �بتعاثه يف  �أن تبت جهة  �إىل 

الئحة �البتعاث و�لتدريب على �الآتي :
        »ال يجوز للمبتعث تغيري تخ�ص�صه �لعام �أو �لدقيق �لذي �أبتعث من �أجله �إال مبو�فقة 
وجلنة   , حكمهما  يف  وما  �ملعهد  �أو   , و�لكلية  �لق�صم  جمل�صي  تو�صية  على  بناء  �جلامعة 

�البتعاث و�لتدريب.« 
ويف حال تغيري �لتخ�ص�ص قبل �صدور �ملو�فقة , توقف جميع خم�ص�صات �ملبتعث , وينظر 

يف �إنهاء بعثته(.
     ويجب على �ملبتعث �أال يغري تخ�ص�صه حتى ي�صدر قر�ر �ملو�فقة بالتغيري من �جلامعة, 
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لكي ال يتعر�ص الإيقاف خم�ص�صاته �ملالية. فقد ن�صت �ملادة �ل�صابعة و�لع�صرون من الئحة 
�البتعاث و�لتدريب على �أنه: 

�أو  در��صته  مقر  غري  �إذ�  �أو  �لعلمية  �لدرجة  على  بح�صوله  �ملبتعث  خم�ص�صات  »توقف 
تخ�ص�صه �أو جامعته دون مو�فقة جمل�ص �جلامعة.«

إجراءات تغيير التخصص:

• )�صفري( 	 برنامج   طريق  عن  �ملرفقات  وجميع  �لتخ�ص�ص  تغيري  بطلب  �ملبتعث  يتقدم 
�الإلكروين  وحتميل كل �الأور�ق �ملطلوبة, ويتم تاأكيد �لطلب عن طريق �مللحق �لثقايف 

و�إبد�ء �لر�أي يف طلب �ملبتعث ومدي �العر�ف بالتخ�ص�ص �جلديد.  
• �إرفاق قبول من �لق�صم �لعلمي �جلديد.	
• �إرفاق نبذة تف�صيلية عن �لربنامج يف �لق�صم �لعلمي �جلديد.	
• تقوم �جلامعة ب�صحب كل �الأور�ق من �ملوقع بعد �عتماد �مللحق �لثقايف 	
• �إىل �لكلية �ملعنية للدر��صة من خالل جمل�صي 	 �أور�ق �ملعاملة مبرفقاتها  حتال جميع 

�لق�صم و�لكلية .
• يعر�ص �ملو�صوع على �للجنة �لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب.	
• يعر�ص �ملو�صوع على جمل�ص �جلامعة.	
• ي�صدر �لقر�ر �لتنفيذي.	
• يبلغ �مللحق �لثقايف ب�صورة �لقر�ر �لذي بدوره  يقوم بتزويد �ملبتعث و�جلامعة �ملعنية 	

بذلك �لقر�ر .

االنتقال من جامعة إلى جامعة أخـرى

          تن�ص الئحة �البتعاث و�لتدريب على �صرورة مو��صلة �ملبتعث لدر��صته دون �نقطاع 
يف �جلامعة �ملبتعث لها , ولذلك فان �جلامعة ال تقر �نتقال �ملبتعث من جامعة �إىل �أخرى 
�إال حتت ظروف ي�صعب على �ملبتعث جتاوزها يف جامعته �الأ�صلية �أو لظروف �أخرى تقرها 

�جلامعة. حيث  �إن �ملادة �لثانية ع�صرة من الئحة �البتعاث و�لتدريب تن�ص على :
     »ال يجوز للمبتعث �أن ينتقل من جامعة �إىل �أخرى , �أو من بلد �إىل �آخر �إال بعد مو�فقة 
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 , حكمهما  يف  وما  �ملعهد  �أو   , و�لكلية  �لق�صم  جمل�صي  تو�صية  على  �ملبنية  �جلامعة  جمل�ص 
�أو �جلهة �لتابع لها �ملبتعث , وجلنة �البتعاث و�لتدريب , وتاأييد �مللحق �لثقايف بالن�صبة 

للمبتعثني للخارج .«

شروط و إجراءات تغيير الجامعة 

�أن ال ينتقل من جامعة �إىل �أخرى �إال مبو�فقة م�صبقة من جهة �البتعاث.. 1
�أن ال يرتب على �نتقال �ملبتعث �إىل جامعة �أخرى متديد لبعثته.. 2
�لتعليم . 3 �ملعتمدة من قبل وز�رة  �إليها من �جلامعات  �ملر�د �النتقال  �أن تكون �جلامعة 

�لعايل و�ملو�صي بها من قبل جامعة �صلمان بن عبد�لعزيز.
• )�صفري( 	 برنامج   طريق  عن  �ملرفقات  وجميع  �جلامعة  تغيري  بطلب  �ملبتعث  يتقدم 

�الإلكروين, ويتم تاأكيد �لطلب عن طريق �مللحق �لثقايف و�إبد�ء �لر�أي يف طلب �ملبتعث 
ومدي �العر�ف باجلامعة �جلديد.  

• يتقدم �ملبتعث بخطاب قبل بد�ية �لدر��صة مبدة ال تقل عن ثالثة �أ�صهر.	
• �إرفاق نبذة تف�صيلية ي�صرح فيها �لظروف و�الأ�صباب �لد�عية �إيل طلب تغيري �جلامعة 	

مرفقًا معها قبول من �جلامعة �لتي يريد �النتقال �إليها مو�صحًا فيها �لتخ�ص�ص ومدة 
يفيد  ما  �إرفاق  �ملبتعث  فعلى  م�صروطًا  �لقبول  كان  �إذ�   ( �لعلمية  و�لدرجة  �لدر��صة 
لبدء  �ملطلوب  �مل�صتوى  يحقق  مل  �إذ�  �للغة  لدر��صة  قبول  �أو  بال�صروط  ��صتيفاءه 

�لدر��صة �لعلمية( . 
• تقوم �جلامعة ب�صحب كل �الأور�ق من �ملوقع بعد �عتماد �مللحق �لثقايف.	
• �إىل �لكلية �ملعنية للدر��صة من خالل جمل�صي 	 �أور�ق �ملعاملة مبرفقاتها  حتال جميع 

�لق�صم و�لكلية .
• يعر�ص �ملو�صوع على �للجنة �لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب.	
• يعر�ص �ملو�صوع على جمل�ص �جلامعة.	
• ي�صدر �لقر�ر �لتنفيذي.	
• يبلغ �مللحق �لثقايف ب�صورة �لقر�ر �لذي بدوره يقوم بتزويد �ملبتعث و�جلامعة �ملعنية 	

بذلك �لقر�ر.
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حضور المؤتمرات والندوات العلمية والدورات القصيرة

          �إن جامعة �صلمان بن عبد�لعزيز ت�صجع مبتعثيها على �مل�صاركة �لفعالة يف �ملوؤمتر�ت 
للمبتعث  �لعلمي  �مل�صتوي  على  ق�صوى  �أهمية  من  لذلك  مبا  منها  �إميانا  �لعاملية,  �لعلمية 
و�ملردود �ملثمر للوطن, وتوؤكد على �صرورة ت�صجيل ��صم جامعة �صلمان بن عبد�لعزيز على 

تلك �لبحوث لتعك�ص �صورة �جلامعة يف �ملحافل �لدولية. 
وقد حددت �ملادة �ل�صابعة ع�صرة من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات �الأحكام 
�ملتعلقة بح�صور �ملوؤمتر�ت , و�لندو�ت �لعلمية , �أو �لدور�ت �لق�صرية, على �أن يجوز للمبتعث 
يف مرحلتي �ملاج�صتري و�لدكتور�ه ح�صور موؤمتر علمي و�حد يف �لدرجة �لعلمية �لو�حدة 

�صو�ء كان هذ� �ملوؤمتر د�خل �أو خارج دولة �لبعثة. حيث ن�صت على :
و�لندو�ت   , �ملوؤمتر�ت  حل�صور  و�ح��دة  ملرة  و�إيابًا  ذهابًا  �صفر  تذكرة  للمبتعث  ي�صرف   «
�ل�صو�بط  وفق  �لو�حدة  �لدر��صية  �ملرحلة  خالل  وذلك  �لق�صرية  �ل��دور�ت  �أو   , �لعلمية 

�الآتي�ة :
�أن يكون للموؤمتر , �أو �لدورة عالقة مبا�صرة بتخ�ص�صه �أو مو�صوع بحثه .. 1
مو�فقة جلنة �البتعاث و�لتدريب يف �جلامعة بناًء على تو�صية �مل�صرف على در��صة . 2

�لطالب وتاأييد �مللحق �لثقايف بالن�صبة لالبتعاث للخارج .“
�إجر�ء�ت ح�صور موؤمتر �أو دورة :

• �أو 	 �ملوؤمتر  بد�ية  قبل  �اللكروين,  �صفري  برنامج  طريق  عن  بطلب  �ملبتعث   يتقدم 
�لدورة مبدة ال تقل عن ثالثة �أ�صهر, يو�صح فيه رغبته يف ح�صور �ملوؤمتر �أو �لدورة 
�لدر��صي على  �مل�صرف  من  در��صته مرفقًا بخطاب  �أوجمال  بتخ�ص�صه  موؤكدً� عالقته 
�ملبتعث باجلامعة �لتي يدر�ص بها يوؤيد فيه ح�صوره هذ� �ملوؤمتر �أو تلك �لدورة. ويتم 

تاأكيد �لطلب عن طريق �مللحق �لثقايف و�إبد�ء �لر�أي يف طلب �ملبتعث.
• تقوم �جلامعة ب�صحب جميع �ملرفقات من �ملوقع بعد �عتماد �مللحق �لثقايف.	
• يعر�ص �ملو�صوع على �للجنة �لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب.	
• ي�صدر �لقر�ر �لتنفيذي.	
• يبلغ �مللحق �لثقايف ب�صورة �لقر�ر.	
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  مخصصات وبدالت الطالب المبتعثين )4(

مستحقات المبتعث للداخل. 1

• �لر�تب �ل�صهري وبدل �لنقل	
يعامل �ملبتعث للد�خل من حيث �لر�تب معاملة �ملوظف على ر�أ�ص �لعمل, في�صرف له ر�تبه 
�لعالو�ت  وي�صتحق  �لتقاعد,  بدل  منه  ويح�صم  �لنقل,  بدل  مع  كامال  �الأ�صا�صي  �ل�صهري 

�ل�صنوية.
وقد ن�صت �ملادة �حلادية و�لع�صرون من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات على: 

 » يتقا�صى �ملبتعث للد�خل ر�تبه كامال وبدل �النتقال �مل�صتحق له �صهريا.«

• بدل ترحيل	
من �لبدالت �لتي ت�صرف للمبتعث د�خليًا  » بدل ترحيل« وهو عبارة عن ر�تب �صهر ي�صرف 
للمبتعث د�خليا �إىل موؤ�ص�صة تعليمية يف مدينة �أخرى تبعد �مل�صافة �لتي ي�صرف لها بدل 

�النتد�ب, وي�صرف مرة و�حدة عند بد�ية �البتعاث.
حيث ن�صت �ملادة �لثانية و�لع�صرون  من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات على: 
» ي�صرف للمبتعث �إىل موؤ�ص�صة تعليمية يف مدينة �أخرى بدل ترحيل يعادل ر�تب �صهر �إذ� 

كانت �مل�صافة بني �ملدينتني متاثل �مل�صافة �ملقررة ل�صرف �النتد�ب.«
وهذ� �لبدل تقوم �إد�رة �لبعثات با�صتكمال �إجر�ء�ت �صرفه مبجرد �صدور قر�ر �البتعاث 

ومبا�صرة �ملبتعث �لدر��صة, ويودع يف ح�صاب �ملبتعث �آليا من قبل �الإد�رة �ملالية.

• بدل �لكتب و�ملر�جع	
ر�تب  و�ملر�جع« وهو عبارة عن  �لكتب  » بدل  للمبتعث د�خليا  �لتي ت�صرف  �لبدالت  ومن 
�صهر ي�صرف للمبتعث �صنويا خالل �ملدة �الأ�صلية للبعثة دون �لتمديد�ت, وذلك وفق �أحكام 
�ملادة �لر�بعة و�لع�صرين من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات  �لتى تن�ص على:

�ملخ�ص�صات �صحيحة وقت طباعة هذ� �لكتيب وقد تتغري الحقًا.  .4
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 »  ي�صرف للمبتعث �صنويا بدل كتب ومر�جع يعادل ر�تب �صهر و�حد على �أن يقت�صر �صرفه 
على �ملدة �الأ�صا�صية لالبتعاث دون �لتمديد.«

�البتعاث  قر�ر  �صدور  بعد  �صرفه  �إج��ر�ء�ت  با�صتكمال  �لبعثات  �إد�رة  تقوم  �لبدل  وهذ� 
�آليا من قبل  �ملبتعث  لدر��صته, ويودع يف ح�صاب  �ملبتعث  ومرور ف�صل در��صي على مبا�صرة 

�الإد�رة �ملالية.
• بدل طباعة وجتليد �لر�صالة �لعلمية	

ومن �لبدالت �أي�صا �لتي ت�صرف للمبتعث د�خليا » بدل طباعة وجتليد �لر�صالة �لعلمية« 
وهو عبارة عن مبلغ مقطوع ي�صرف للمبتعث لقاء طباعة وجتليد �لر�صالة �لعلمية وذلك 
�جلامعات  ملن�صوبي  و�لتدريب  �البتعاث  الئحة  من  و�لع�صرين  �خلام�صة  �ملادة  �أحكام  وفق 

و�لتي تن�ص على :
 » ي�صرف للمبتعث وملرة و�حدة بدل طباعة وجتليد �لر�صالة لدرجة �ملاج�صتري مبلغ قدره 

)3000( ثالثة �آالف ريال, ولدرجة �لدكتور�ه مبلغ قدره )4000( �أربعة �آالف ريال.«

          وي�صرط ل�صرف هذ� �لبدل ح�صول �ملبتعث على �لدرجة �لعلمية ومنحه �ل�صهادة, 
من  �إفادة  �أو  �لتخرج  وثيقة  من  ب�صورة  م�صفوعا  خطي  بخطاب  �ملبتعث  يتقدم  ذلك  عند 
�صرف  فيه  يطلب  �لدرجة,  منحه  تفيد  �إليها  �ملبتعث   باجلامعة  �لعليا  �لدر��صات  عمادة 
�أن �ملبلغ حمدد  �إرفاق �أي فو�تري حيث  بدل طباعة وجتليد ر�صالته �لعلمية, وال ي�صرط 

ومقطوع.
• تذ�كر �صفر	

ت�صرف تذ�كر �ل�صفر للمبتعث و �أفر�د �أ�صرته �لذين ير�فقونه مرة كل �صنة �إذ� كان �إبتعاثه 
الئحة  من  و�لع�صرين  �لثالثة  �ملادة  �أحكام  وفق  وذلك  جوي,  مطار  بها  يوجد  مدينه  �إيل 
رقم  �لعايل  �لتعليم  و�ملعدلة مبوجب قر�ر جمل�ص  ملن�صوبي �جلامعات  و�لتدريب  �البتعاث 
1431/61/14 بتاريخ 26 /10/ 1431ه� حيث حددت �حلاالت �لتي ي�صرف فيها �لتذ�كر 

للمبتعث وهي:
 » ي�صرف للمبتعث« ولزوجه, و�والده �لق�صر وبناته غري �ملتزوجات, ولو�لدته �لتي يعولها 

�صرعًا  تذ�كر �صفر بالطائرة على �لنحو �الآتي: 
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تذ�كر �صفر على �لدرجة �ل�صياحية وحيدة �الجتاه من مقر عمله �إىل مقر در��صته.. 1
مقر . 2 من  و�إيابًا  ذهابًا  در��صي  عام  كل  نهاية  يف  �ل�صياحية  �لدرجة  على  �صفر  تذ�كر 

در��صته �إيل مقر عمله.
تذ�كر �صفر على �لدرجة �ل�صياحية ذهابًا و�إيابًا عند قيامه برحلة علمية.. 3
�إذ� تعذر �ل�صفر بالنقل �جلوي بني مقر عمله �إىل مقر در��صته عند قيامه بالرحلة . 4

�لعلمية فيعو�ص تعوي�صًا يعادل قيمة �ل�صفر بو�صائل �لنقل �لعام.

2.    مستحقات المبتعث للخارج

• �لرو�تب و�لبدالت �لتي ت�صرف للمبتعث من قبل جهة عملة	
ت�صرف رو�تب �ملبتعث �خلارجي وذلك وفق �أحكام �ملادة �لثالثة ع�صرة من الئحة �البتعاث 

و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات �لتي تن�ص:
�ملبتعثني  �لدولة  ملوظفي  ت�صرف  �لتي  �ملالية  �مل�صتحقات  �خل��ارج  �إىل  للمبتعث  ي�صرف   «

للخارج, ويعامل حمرم �ملبتعثة )غري �ملبتعث( معاملة زوجة �ملبتعث يف �أحكام �البتعاث.«
• �ملخ�ص�صات �ملالية �لتي ت�صرف للمبتعث من قبل �مللحقية 	

تق�صم بلد�ن �البتعاث �إىل فئتني:
و�ليابان  و�أورب��ا  وكند�  �جلنوبية  و�أمريكا  �ل�صمالية  �أمريكا  وت�صمل  )�أ(:  �الأوىل  �لفئة 

و��صر�ليا ونيوزلند� 
�لفئة �لثانية )ب(: وت�صمل �لدول �الأخرى عربية و�إ�صالمية وغريها 

وبالتايل فاإن �ملخ�ص�صات و�لبدالت و�ملكافاآت تختلف من فئة �إىل فئة �إىل �أخرى وت�صرف 
تلك �ملخ�ص�صات بعملة بلد �البتعاث وفق �صعر �ل�صرف لعملة ذلك �لبلد و�لذي يتم حتديده 

من قبل وز�رة �لتعليم �لعايل . 
وي�صرط ل�صرف �مل�صتحقات �ملالية للمبتعث للخارج �إقامته �لد�ئمة يف مقر �لبعثة , ويتم 
تاأخرت  �إذ�  �أو  م�صبقا  �ل�صعودية  �لثقافية  �مللحقية  مو�فقة  دون  �لبعثه  غادر  �إذ�  �إيقافها 

ثالثة �أ�صهر عن �لعودة من �الإجازة �ل�صنوية. 
• تاريخ بدء �ل�صرف	

�إىل مقر  تاريخ و�صوله  �ملبتعث بعد �صدور قر�ر �البتعاث و�عتبارً� من  �ل�صرف على  يبد�أ 
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�لبعثة �صريطة �أال ي�صبق �لتاريخ �ملح��دد لبدء �لدر��صة باأكرث من �صه��ر , ح�ص��ب �أحك���ام 
�ملادة �لتا�صعة من الئحة  �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات و�لتي تن�ص على :

» يبد�أ �ل�صرف على �ملبتعث من تاريخ و�صوله �إىل مقر بعثته على �أال تزيد �ملدة بني تاريخ 
و�صوله وبد�ية در��صته عن �صهر و�حد «.

�جلامعات  ملن�صوبي  و�لتدريب  �البتعاث  الئحة  من  ع�صرة  �لثالثة  �مل��ادة  �أو�صحت  وقد 
�مل�صتحقات �ملالية �لتي ت�صرف للمبتعث �إجماال , حيث ن�صت على :

�ملبتعثني  �لدولة  ملوظفي  ت�صرف  �لتي  �ملالية  �مل�صتحقات  �خل��ارج  �إىل  للمبتعث  ي�صرف   «
للخارج, ويعامل حمرم �ملبتعثة )غري �ملبتعث( معاملة زوجة �ملبتعث يف �أحكام �البتعاث «.

ون�صت �ملادة �ل�صابعة و�لع�صرون من الئحة �البتعاث و�لتدريب ملن�صوبي �جلامعات على:
�أو  در��صته  مقر  غري  �إذ�  �أو  �لعلمية  �لدرجة  على  بح�صوله  �ملبتعث  خم�ص�صات  توقف   «

تخ�ص�صه �أو جامعته دون مو�فقة جمل�ص �جلامعة.«
و�أي�صا توقف م�صتحقات �ملبتعث بعد م�صى ثالثة �أ�صهر من منحه �لتذ�كر لل�صفر �إىل �ململكة 
بعد  �صرفها  وي�صتاأنف   , �البتعاث  بلد  �إىل  يعد  مل  �إذ�  �ل�صنوية  باإجازته  للتمتع  �لعربية 
�لتاأكد من عودة �ملبتعث من �إجازته من و�قع جو�ز�ت �ل�صفر وبعد مو�فقة �جلهة �ملخت�صة.

• �ملخ�ص�ص �ل�صهري �الأ�صا�صي:	
ي�صرف للمبتعث خم�ص�ص �صهري ح�صب �لفئة �لتى تندرج حتتها �لدولة �ملبتعث �إليها )�أ( 

�أو)ب( ح�صب ما هو مو�صح يف جد�ول �ملخ�ص�صات يف نهاية �لكتاب.
• �لب��دالت �ل�صن��وية	

ي�صرف للمبتعث �لبدالت �ل�صنوية �ملن�صو�ص عليها يف �لنظام وهي :
وت�صرف   ) و�لتقارير  �الأبحاث  طباعة  بدل  ,و  عالج  ,وب��دل  مالب�ص  ,وب��دل  كتب  بدل   (

�أق�صاطًا مت�صاوية كل �صهر , وي�صاف كل ق�صط �إىل �ملخ�ص�ص �ل�صهري.
كما ي�صرف للمبتعث بدالت �أخرى �إذ� وجدت �أ�صبابها وتتمثل يف :

 )بدل �لتنقالت �لعلمية , وبدل مر�جع للدر��صات �لعليا �لنظرية , وبدل �أدو�ت للدر��صات 
وتو�صيحها   ) �لتخرج  وبدالت   , �ململكة  �إىل  علمية  برحلة  �لقيام  وبدل   , �لعلمية  �لعليا 

كالتايل :
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• ب�دل �لتن�قالت �لعلم�ية	
   ويق�صد بها �لبدالت �لتي ت�صرف للمبتعثني للدر��صات �لعليا ) ماج�صتري _ دكتور�ه ( 
زيارة  �أو  �الأبحاث   الإجر�ء  �لبعثة  مقر  خارج  �ل�صفر  �لدر��صية  ظروفهم  تقت�صي  عندما 
هذه  لقاء  وي�صرف   . علمية  ون��دو�ت  موؤمتر�ت  ح�صور  �أو  �المتحانات  �أد�ء  �أو  �ملكتبات 

�لتنقالت �لبدالت �لتالية :
• خم�ص�ص �صهر و�حد للمبتعث للماج�صتري .	
• خم�ص�ص �صهرين للمبتعث للدكتور�ه .	
• بو�صيلته 	 �نتقل  �إذ�  قيمتها  ن�صف  عن  �لتعوي�ص  ,ويكن  �الأم��ر  لزم  �إذ�  �صفر  تذكرة 

�خلا�صة وال يجوز �لتعوي�ص عن �أية فو�تري �أخرى . 
وي�صرط ل�صرف هذه �لبدالت ما يلي :

�أن يتحقق �مللحق �لثقايف من �أن �ملبتعث يتقدم ب�صكل مر�ِص يف در��صته .. 1
�أن يقدم �ملبتعث خطابًا من �جلامعة ) �مل�صرف على �لدر��صة ( يثبت �أنه مكلف بالقيام . 2

باإجر�ء بحوث خارج مقر در��صته .
�أال تقل �مل�صافة بني مقر �لدر��صة ومقر تلك �لبحوث عن مائة كيلو مر )63( ميل.. 3

• ب�دل �لقي�ام برح�لة عل�مية �إىل �ملم��لكة	
ي�صرف للمبتعث لقاء قيامه برحلة علمية �إىل �ململكة خم�ص�ص �إ�صايف عن كل �صهر مي�صيه 
د�خل �ململكة على �أال يزيد جمموع ما يتقا�صاه عن ثالثة �أ�صهر وال يدخل يف ذلك ن�صف 

�لر�تب �لذي يتقا�صاه �إذ� كان موظفًا و�لذي ي�صتمر يف �صرفه كمبتعث .
• ر�صوم �ختبار�ت �للغة �الإجنليزية:	

بالن�صبة لر�صوم �ختبار�ت �للغة �الإجنليزية مثل )�لتوفل( فيلزم �إرفاق �صورة من نتيجة 
�الختبار.

• ر�صوم ح�صور �ملوؤمتر�ت �لعلمية :	
بالن�صبة للتعوي�ص عن ر�صوم ح�صور �ملوؤمتر�ت �لعلمية فيلزم �إرفاق �صورة من �ملو�فقة على 
�إرفاق �صورة  يلزم  �لتعوي�ص, كما  وتاريخها يف طلب  رقمها  �إىل  �الإ�صارة  �أو  �ملوؤمتر,  ح�صور 
وعن  �ملوؤمتر  عن  تقرير  �إرفاق  كذلك  ,ويلزم  �ملبلغ  دفع  يفيد  مبا  خمتومة  �لفاتورة  �أ�صل 

�لدور �لذي قام به �ملبتعث.
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إعانات للمرافقين للمبتعث في مقر البعثة

�إعانة �لزوجة:. 1
ي�صرف للمبتعث �ملتزوج �إعانة �إ�صافية لكل زوجة تر�فقه يف مقر �لبعثة , تعادل خم�ص�ص 
�ملبتعث �ل�صهري �الأ�صا�صي ) بدون �لبدالت ( , �إذ� كانت �لزوجة تر�فقه يف �أثناء �إقامته 
�إذ� �ختارت �لزوجة متابعة حت�صيلها  �أما   , يف بلد �لبعثة ومتفرغة ملنزلها دون �لدر��صة 
�لعلمي و�لتحقت بالدر��صة �جلامعية فتعامل معاملة �ملبتعث من حيث �لتمتع باملز�يا �ملالية 
 . �لزوج  �نتهاء بعثة  �لزوجة مبجرد  , وتوقف بعثة  �إذ� ن�ص على خالف ذلك  �إال  للبعثة 
وي�صرط للح�صول على هذه �الإعانة , �أن تكون �لزوجة �صعودية �جلن�صية و�ن يكون �لزوج 
قد قدم �مل�صتند�ت �لالزمة , ل�صمها يف ملفه كمر�فقة , في�صرف له خم�ص�ص �ملبتعث �ل�صهري 

�الأ�صا�صي ) بدون �لبدالت ( بعد ��صتكمال �لنموذج �خلا�ص ب�صرف �الإعانة:
) �صدرت مو�فقة وز�رة �لتعليم �لعايل على ��صتمر�ر بعثة �لزوجة �لتي �نتهت بعثة زوجها 
��صتكمال  حال  يف  لها  كمحرم  �ل��زوج  ي�صم  بحيث  در��صتها  مدة  من   %  75 �أم�صت  ما  متى 

�مل�صوغات �لنظامية لذلك(.
�إعانة �الأطفال:. 2

مقد�رها%25  �إعانة  در��صته  مقر  يف  له  مر�فقني  �أطفااًل  ويعول  �ملتزوج  للمبتعث  ي�صرف 
من �ملخ�ص�ص �ل�صهري �الأ�صا�صي ) بدون �لبدالت ( , �لذي يح�صل عليه �ملبتعث �لعزب عن 
كل طفل من �أبنائه ير�فقه يف مقر �لبعثة وبحد �أق�صى طفلني وبحيث ال يتجاوز جمموع 
�الإعانة �لتي يح�صل عليها عن �أطفاله �صهريا 50 % من �ملخ�ص�ص �لذي يح�صل عليه �ملبتعث 
�لعزب , وعلى �ملبتعث يف هذه �حلالة �أن يثبت مر�فقة �الأبناء له �أثناء فرة در��صته يف بلد 
�لبعثة , وذلك عن طريق �إبر�ز جو�ز�ت �ل�صفر �لد�لة على دخولهم �إىل بلد �لبعثة خالل 

مدة �لبعثة و�مل�صتند�ت �لتالية:
�أ -           �صورة من جو�ز�ت �ل�صفر �لتي تو�صح تاريخ �لو�صول �إىل بلد �لبعثة لكل طفل من 

�أطفاله �ملر�فقني له يف �أثناء فرة �لدر��صة.
ب -           �صورة من ختم �خلروج من �ململكة على جو�ز �ل�صفر �ملدرج فيه ��صم �لطفل, و�لذي 

يو�صح تاريخ مغادرة �ململكة لكل طفل من �الأطفال �ملر�فقني له.
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�أما �إذ� رزق �ملبتعث بطفل يف �أثناء فرة در��صته, فعليه �لتقدم مب�صتند �صهادة ميالد من بلد 
�لبعثة العتباره مر�فقا وفق ما تقت�صيه �لالئحة.

ويتوقف �صرف �الإعانة لعائلة �ملبتعث �أو مر�فقيه �مل�صتحقني لالإعانة �إذ� عادو� نهائيا �إىل 
�ململكة , �أو �إذ� جتاوز بقاوؤهم خارج بلد �لبعثة مدة ثالثة �أ�صهر, كما يتم �إيقاف �صرف هذه 

�الإعانة مع باقي خم�ص�صات �ملبتعث عند �إيقاف بع�ث�ت�ه الأي �صبب ما.

تذاكـر السفـر واإلركـاب
ورد يف الئحة �البتعاث و�لتدريب ما ينظم �أوجه �صرف تذ�كر �ل�صفر بالن�صبة للمبتعثني 
) �ملادتني �ل�صاد�صة ع�صرة و�ل�صابعة ع�صرة ( حيث  ت�صرف للمبتعث للخارج تذكرة �صفر 

بالطائرة بالدرجة �ل�صياحية على �لنحو �الآتي:
�ملبتعث �لعزب �أو �ملتزوج �لذي ال تر�فقه �أ�صرته :. 1

�أ-    تذكرة �صفر وحيدة �الجتاه من �ململكة �إىل مقر در��صته لاللتحاق بالبعثة .
ب- تذكرة �صفر ذهابا و �إيابا من مقر در��صته �إىل �ململكة بعد م�صي �صنة در��صية لق�صاء 
�إجازته �ل�صنوية )على �أن ال تقل �ملدة �ملتبقية من فرة �البتعاث عن ثمانية �أ�صهر(.

ت-    تذكرة �صفر ذهابا و�إيابا من مقر در��صته للقيام بالرحلة �لعلمية.
ث-   تذكرة �صفر ذهابا و�إيابا د�خل �لدولة مقر �لبعثة وملرة و�حدة للقيام باإجر�ء�ت 

�الأبحاث �أو �أد�ء �الختبار�ت ب�صرط �أن تزيد �مل�صافة عن )100( مائة كم.
ه�-   تذكرة �صفر ذهابا و�إيابا من مقر در��صته �إىل �ململكة يف حال وفاة �أحد و�لدي �ملبتعث 

�أو زوجه �أو �أحد �أوالده.
و-     تذكرة �صفر وحيدة �الجتاه من مقر در��صته �إىل �ململكة بعد  �لتخرج �أو �إنهاء �لبعثة. 

�ملبتعث �ملتزوج �لذي تر�فقه �أ�صرته:. 2
ي�صتحق �ملبتعث وزوجه و�أوالده �لق�صر مهما كان عددهم وبناته غري �ملتزوجات, وو�لدته 
�إذ� كان يعولها �صرعا ور�فقته �إىل مقر در��صته, �لتذ�كر �مل�صار �إليها يف ”�أ, ب, ج, ه�, و“ من 

�لفقرة )1( من هذه �ملادة.
�ملوؤمتر�ت, . 3 حل�صور  و�ح��دة  ملرة  و�إيابا  ذهابا  �صفر  تذكرة  للمبتعث  ي�صرف  كذلك  

و�لندو�ت �لعلمية, �أو �لدور�ت �لق�صرية وذلك خالل �ملرحلة �لدر��صية �لو�حدة وفق 
�ل�صو�بط �لتي ذكرت يف ح�صور �ملوؤمتر�ت. 
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إجـراءات ومستحقات التخـرج

من  م�صتحقاته  كافة  وتوقف  مبا�صرة,  تخرجه  بعد  �ملبتعث  �إبتعاث  مدة  تنتهي            
�ملحددة يف  �بتعاثه  لو مل تنته مدة  تاريخ تخرجه وال يجوز �ال�صتمر�ر يف �صرفها حتى 
قر�ر �بتعاثه . يثبت تخرج �ملبتعث مبوجب خطاب �صادر من مكتب �لت�صجيل يف �ملوؤ�ص�صة 
�لتعليمية �مللتحق بها. ويفيد �خلطاب باأن �ملبتعث �أنهى بنجاح متطلبات �لدرجة للتخ�ص�ص 
�لتاريخ  هو  �لتاريخ  هذ�  ويعترب  �ملتطلبات  هذه  �إنهاء  تاريخ  بها  ويحدد  الأجله,  �ملبتعث 

�لفعلي للتخرج.
          ويرتب على تخرج �ملبتعث , �إنهاء �لبعثة , وعدم ��صتحقاقه للمز�يا و�ال�صتحقاقات 
�لتي كان يتمتع بها يف �أثناء در��صته , حتى و�إن مت تخرجه قبل �نتهاء مدة �لبعثة �ملقررة 

له نظامًا .
 ت�صرف م�صتحقات �لتخرج للمبتعث �لذي �أنهى �لتخ�ص�ص �ملبتعث الأجله بنج����اح خ������الل 

فرة �بتعاثه وم�صتحقات �لتخرج ال ت�صري على �ملر�فق �مللحق )�مل�صموم للبعثة(.

إجراءات التخرج بالملحقية الثقافية 
وفيما يلي �لوثائق و�مل�صتند�ت �لتي ينبغي للمبتعث �لتقدم بها الإثبات �لتخرج: 

• وثيقة �إنهاء �لدر��صة �صادرة من م�صجل �جلامعة �أو عميد �لدر��صات �لعليا , �أو عميد 	
�لفعلي الإكماله متطلبات  و�لتاريخ  , تفيد بتخرجه  �لعليا �جلامعية  �لدر��صات  كلية 

�لدرجة.
• ك�صف �أ�صلي للدرجات م�صدق من �جلامعة ومذكور به �ملرحلة �لدر��صية �لتي �أكملها 	

وتاريخ �إكمالها.
• �صهادة �لتدريب �لتي �أكملها.	
• ر�صالة 	 من  �لت�صوير  لغر�ص  جملدة  غري  و�ح��دة  ون�صخة  جملدة  ن�صخ   )4( �إرف��اق 

�ملاج�صتري �أو �لدكتور�ه �لتي �أجنزها.
• ,ال�صتكمال 	 عليها  و�لت�صديق  ملر�جعتها  للملحقية   �لوثائق  هذه  تقدمي  �ملبتعث  على 

�لعايل  �لتعليم  ووز�رة  �البتعاث  جهة  و�إ�صعار  �ل�صرف  و�إيقاف  �مللف  قفل  �إج��ر�ء�ت 
كتابة بذلك.
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• �أثناء 	 يف  مر�فقيه  و�صفر  �صفره  مبوعد  �لثقافية  �مللحقية  �إبالغ  �ملبتعث  على  يتعني 
ف�رة �لبعثة , التخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة الإ�صد�ر تذ�كر �لعودة لهم وفق ما تقت�صيه 
, ولن ت�صرف تذ�كر  �لتذ�كر  باإر�صال منوذج طلب  , وذلك  �أحقيتهم  �صاأن  �لالئحة يف 

�ل�صفر �إال بوجود ما يثبت �لتخرج.

استحقاقات المبتعث من التخرج )5(

          ت�صرف ��صتحقاقات �ملبتعث �إذ� كانت بعثة �لطالب الز�لت �صارية, �أو �إذ� تخرج يف 
حدود �صهر من �نتهاء �لبعثة على �لنحو �لتايل :

بدل طباعة �لر�صالة :. 1
ورقية  ن�صخًا  تقدميه  و  �لعلمية  �لدرجة  على  ح�صوله  بعد  �ملكافاأة  هذه  �ملبتعث  ي�صتحق 
يعادل  مبا  �ملاج�صتري  لطالب  وت�صرف  �لدكتور�ه.  �أو  �ملاج�صتري  ر�صالة  من  و�إلكرونية  
يعادل  مبا  �لدكتور�ه  ولطالب  ب��دالت,  بدون  �لعزب  �ملبتعث  خم�ص�ص  من  �صهر  خم�ص�ص 

خم�ص�ص �صهر ون�صف من خم�ص�ص �ملبتعث �لعزب بدون �لبدالت.
بدل �ل�صحن:. 2

ي�صتحق �ملبتعث �ملتخرج بدل �ل�صحن وفقا للمعايري �لتالية : 
• بدل �صحن للمبتعث �لعزب يعادل قيمته �صهر و�حد من خم�ص�ص �ملبتعث �لعزب بدون 	

�لبدالت.
• بدل �صحن للمبتعث �ملتزوج �لذي تر�فقه عائلته يعادل قيمة �صهر ون�صف من خم�ص�ص 	

�ملبتعث �لعزب بدون �لبدالت .
• زوجة 	 لكونها  ولي�صت  خا�صة  بعثة  �ملبتعثة  على  �ل�صابقني  �لبندين  ��صتحقاق  ي�صري 

مبتعث �أو موظف, وال ي�صري هذ� �ال�صتحقاق على �لزوجة �مللحقة )�مل�صمومة( للبعثة .
• بدل �صحن للمتدرب ملدة ال تقل عن �صنة �صو�ء كان عزبًا �أو متزوجا يعادل قيمته �صهر 	

و�حد من خم�ص�ص �ملبتعث �لعزب بدون بدالت .

�مللحقية �لثقافية �ل�صعودية بكند�  .5
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تذ�كر �لعودة �لنهائية :. 3
ي�صتحق �ملبتعث ومر�فقوه تذ�كر �صفر وحيدة �الجتاه على منت طائر�ت �خلطوط �جلوية 
�لعربية �ل�صعودية , يتم حتديدها عرب �أق�صر طريق ممكن من مقر در��صته يف بلد �لبعثة 
�إىل �أقرب مطار للبلدة �أو �ملدينة �لتي يقطنها يف موطنه باململكة بغ�ص �لنظر عما �إذ� كانت 

�لبعثة �صارية �أم ال.

إلحـاق الزوجـة بالبعثـة
          يت�صمن قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 62 وتاريخ 1421/3/10ه� �لقو�عد �ملنظمة الإحلاق 
زوجات �ملبتعثني بالبعثة �لتعليمية ) �صريطة �أن يكون قد بقي على �نتهاء �لبعثة �أكرث من 

�صتة �أ�صهر ( وفقًا ملا يلي:
�أوال: �صروط �إحلاق �لزوجة مبرحلة �لتعليم �لعايل :

در��صية . 1 ب�صهادة  �ملنتهية  �ملر�حل  ويف  �لثانوية  �ل�صهادة  فوق  ملا  �لدر��صة  تكون  �أن 
وت�صمل: �لكليات �ملتو�صطة و�لبكالوريو�ص و�ملاج�صتري و�لزمالة و�لدكتور�ه.

بها �عتبارً� من تاريخ مو�فقة معايل . 2 �ملو�صى  بالبعثة يف �جلامعات  �لزوجة  �أن تلحق 
�لوزير على �أن ال ي�صبق هذ� �لتاريخ تاريخ �إحلاقها بالدر��صة.

الإحلاقها . 3 متهيد�  �للغة  مرحلة  يف  �لد�ر�صة  للزوجة  �لدر��صية  �لر�صوم  تدفع  �أن 
�إال بعد ح�صولها على قبول �صريح من جامعة مو�صى بها  بالبعثة وال تلحق بالبعثة 
يف �أحد �لتخ�ص�صات �لتالية: �لطب, �لعلوم �لطبية, �ل�صيدلة, �لريا�صيات, �حلا�صب 
�الآيل, �لقانون, �للغة �الجنليزية, �القت�صاد �ملنزيل, �لعلوم �ل�صحية, �ل�صحة �لعامة, 
�لقر�ء�ت,  �ل�صن,  كبار  رعاية  �الإع��الم,  �مل�صت�صفيات,  �إد�رة  �للغات,  �خلا�ص,  �لتعليم 

و�لعمارة و�لت�صميم.
�ليها . 4 �مل�صار  �لتخ�ص�صات  غري  تخ�ص�ص  يف  �لبعثة  بع�صوية  �لزوجة  �إحل��اق  ميكن 

بال�صروط �لتالية:
�أ-     �أن تكون قد در�صت يف �إحدى جامعات �ململكة �أو ما يعادلها مدة ال تقل عن �صنتني يف 

غري �لتخ�ص�صات �مل�صار �إليها.
ب-    �أن يكون لديها قبول �صريح يف جامعة من بني �جلامعات �ملعتمدة من قبل وز�رة �لتعليم 

�لعايل.
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ج-    �أن ال يقل عدد �ل�صاعات �ملحولة ) �ملعادلة ( عن �أربعني �صاعة يف �جلامعة �لتي قبلتها.
�لكليات    . 5 يف  تدر�ص  �لتي  �لتخ�ص�صات  جميع  يف  �لبعثة  لع�صوية  �لزوجة  �إحلاق  ميكن 

و�الأق�صام �لن�صائية باململكة �إذ� كانت تدر�ص يف مرحلة �لدر��صات �لعليا.
يجوز �لتمديد, للزوجة �لتي تنتهي بعثة زوجها �أو عمله قبل تخرجها, مدة �صنة بحد . 6

�أعلى ب�صرط �جتيازها ) 75 % ( من �ملرحلة �لدر��صية نف�صها ,وذلك برفع �أور�ق طلب 
�لتمديد لوز�رة �لتعليم �لعايل.

هذه . 7 وفق  �ملبتعث  زوجة  معاملة  �ملبتعثة  لزوجته  �ملر�فق  �ملبتعث  غري  �ملحرم  يعامل 
يف  و�حد  ملحرم  بالبعثة  �اللتحاق  فر�صة  تكون  �ملحارم  تعدد  حالة  ويف  �لقو�عد, 

�ملنطقة �لتي تدر�ص فيها �ملبتعثة.
هذ� . 8 يف  �ل�صادر  1421/3/10ه����  وتاريخ   62 رقم  �ل��وزر�ء  جمل�ص  قر�ر  تطبيق  يتم 

�ل�صاأن على جميع �حلاالت �لتي يتم �إحلاقها بعد �صدوره ,وتبقى �لزوجة �ملبتعثة قبل 
�صدوره على ما هي عليه حتى تنتهي عالقتها بالبعثة.

ثانيًا:�إحلاق �لزوجة ملا دون مرحلة �لتعليم �لعايل :
�إذ� كانت در��صة �لزوجة دون مرحلة �لتعليم �لعايل  فال يحق لها �اللتحاق  بع�صوية . 1

�لبعثة , �إال �أن للمحلق �لثقايف دفع �لر�صوم �لدر��صية �لنا�صئة عن �لتحاقها مبعاهد 
�للغة �أو مر�حل �لتعليم �لعام �أو معاهد �لتدريب �ملهني للتخ�ص�صات �لتالية : ) �لتدبري 
�ملنزيل و�الأ�صغال �لن�صوية - �حلا�صب �الآيل – �للغات �الأجنبية – �ل�صجالت �ل�صحية 
– �الإ�صعافات �الأولية – رعاية �ملعوقني وكبار �ل�صن – �لتمري�ص – تربية �الأطفال – 

�لتغذية – �لديكور �ملنزيل – �لتجميل – �الإد�رة �ملكتبية ... �لخ (.
يتم �صد�د �لر�صوم �لدر��صية وفقا لل�صو�بط �الآتية:. 2

�ل��دور�ت  هذه  تكون  و�أن  بها,  تلتحق  �لتي  و�ل��دور�ت  �لرب�مج  ح�صور  على  �ملو�ظبة  �أ-   
متنوعة ومتعددة ومتدرجة.

ب-  �أن تكون �لدر��صة يف �لتخ�ص�صات �ملذكورة �أعاله , منتهية ب�صهادة ممنوحة من جامعة 
�أو موؤ�ص�صات حكومية ودولية �أو جمعيات مهنية معرف بها.

ج-   �أال تقل �لدورة عن ثالثة �أ�صهر ومبعدل دورتني يف �ل�صنة يف �ملعاهد �ملتخ�ص�صة ذ�ت 
�لدور�ت �لق�صرية �لتي تقرر �لزوجة �اللتحاق و�لدر��صة بها.
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  إيقـاف المخصصات وإنهـاء البعثـة

و�لع�صرين من الئحة �البتعاث  �ل�صابعة  �ملادة  ما ورد يف  �ملبتعث ح�صب  توقف خم�ص�صات 
و�لتدريب بح�صوله على �لدرجة �لعلمية, �أو �إذ� غري مقر در��صته �أو تخ�ص�صه �أو جامعته 

دون مو�فقة جمل�ص �جلامعة. 
     ويجوز ملجل�ص �جلامعة كما ورد يف �ملادة �لثامنة و�لع�صرين من �لالئحة �أن ينهي بعثة 
�ملبتعث بناء على تو�صية جمل�صي �لق�صم و�لكلية, �أو �ملعهد وما يف حكمهما, وجلنة �البتعاث 

و�لتدريب يف �حلاالت �الآتية:
عدم قدرته على مو��صلة �لدر��صة وفقاأ للتقارير �ملتعلقة ب�صري در��صته.. 1
 طلبه �إنهاء �لبعثة و�لعودة �إىل �ململكة .. 2
�إذ� خالف �الأنظمة �أو�لتعليمات �أو �متنع عن تنفيذها.. 3
�إذ� مل يح�صل على �ملوؤهل �ملطلوب يف �ملدة �ملحددة.. 4
�إذ� ثبت توقفه عن �لدر��صة دون عذر مقبول.. 5

     وال يجوز للمبتعث يف �لد�خل �أو �خلارج �لذي يرغب يف �إنهاء �بتعاثه قبل �حل�صول على 
�ملوؤهل �ملطلوب ترك مقر در��صته قبل مو�فقة جمل�ص �جلامعة. ويف حال عودة �ملبتعث قبل 
مو�فقة جمل�ص �جلامعة يطبق ب�صاأنه ما ورد يف �إحدى �لفقرتني )1�أو 2( من �ملادة �لثالتني 

من هذه �لالئحة ) كما ن�صت �ملادة �لتا�صعة و�لع�صرون(.
�إنهاء بعثة �ملبتعث وفقاأ الأحكام �ملادة �لثامنة       ويف حال مو�فقة جمل�ص �جلامعة على 

و�لع�صرين فللمجل�ص )كما ورد يف �ملادة �لثالثني( ما ياأتي:
�تخاذ قر�ر بطي قيده يف مدة ال تتجاوز�ل�صنة من تاريخ �إنهاء �بتعاثه.. 1
�أو �إحالته �إىل وظيفة �إد�رية �إذ� كانت �جلامعة يف حاجة خلدماته.. 2
�أن . 3 على  �لعليا  در��صته  ال�صتئنافه  �لالزمة  �مل��دة  وحتديد  وظيفته  على  �إبقاوؤه  �أو 

�إحدى  يف  م��اورد  ب�صاأنه  يطبق  لها  جت��اوزه  حال  ويف  �ل�صنتني.  �ملدة  تلك  تتجاوز  ال 
�لفقرتني. )1 �أو 2( من هذه �ملادة.
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  ضوابط االبتعاث لدراسة اللغة أو الماجستير او الدكتوراه

�للجنة  , فقد �عتمدت  ملبتعثيها  �لعاملية  �أف�صل �جلامعات  �نتقاء  حر�صًا من �جلامعة على 
�لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب على �لهيئات �لعاملية العتماد �جلامعات يف و�صع �ملعايري �لتي 
يلتزم بها �ملعيدون و�ملحا�صرون و�ملر�صحون �الأخرون لالبتعاث عند �ل�صروع يف �لبحث عن 

قبول . وهي كالتايل : 
�أوال: 

�أن تنطبق على �ملبتعث �ل�صروط و�الأحكام �لو�ردة يف الئحة �البتعاث و�لتدريب  ملن�صوبي 
�جلامعات .
ثانيا:          

�ل� بنظام  ولي�ص  تخرج(  م�صروع  �أو  )ر�صالة  �لبحث  و  �ملقرر�ت  بنظام  �لدر��صة  تكون  �أن 
�ملقرر�ت  فبنظام  �لدكتور�ه  مرحلة  يف  ,�أما  �ملاج�صتري  مرحلة  يف     Course Work

و�لر�صالة ما عد� �لدول �لتي ال تتيح �ملقرر�ت لطلبة �لدكتور�ه .
ثالثا :

�أن يكون معهد �للغة �الجنليزية تابعًا جلامعة ويف�صل �أن  تكون من  �جلامعات �ملو�صى بها 
من قبل جامعة �صلمان بن عبد�لعزيز.

ر�بعًا :          
�البتعاث لدر��صة �ملاج�صتري �أو �لدكتور�ه :

�البتعاث للواليات �ملتحدة �الأمريكية  :. 1
�أ-     �أن تكون �جلامعة مدرجة �صمن �أف�صل مئة و �صبعني جامعة  وفقًا لت�صنيف  :           

US News National University Rankings

ب-  �أو �أن يكون  �لربنامج �ملبتعث �إليه مدرجًا �صمن قائمة �أف�صل مئة برنامج يف �لتخ�ص�ص  
وفقًا لت�صنيف :                                                                                   

US News- Best Graduate Schools- specialty Ranking 

و�جلامعة �ملنتمي لها �لربنامج �صمن �لقو�ئم �ملعلنة ح�صب  ت�صنيف : 
                           US News National University Ranking
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�أف�صل مئة وخم�صني جامعة وفقًا لرتيبها بني  �أن تكون �جلامعة مدرجة و�صمن  �أو  ت-   
�جلامعات �الأمريكية يف ت�صنيف :  

         The center for world-class Universities of Shanghai.

�البتعاث �ىل �ململكة �ملتحدة  :. 2
�أ-    �أن  تكون �جلامعة �صمن �أف�صل ع�صرين جامعة  بريطانية وفقا لرتيبها بني �جلامعات 

�لربيطانية يف ت�صنيف : 
 The Times Higher Education World University Rankings.

ب-   �أو �أن يكون �لربنامج �ملبتعث �إليه �صمن �أف�صل ع�صرة بر�مج يف �لتخ�ص�ص على م�صتوى 
بريطانيا وفقًا لت�صنيف  : 

The Times Higher Education World Universities Rankings.

ت-   �أو �أن تكون �جلامعة مدرجة �صمن �أف�صل ع�صرين جامعة بريطانية وفقا لرتيبها بني 
�جلامعات �لربيطانية يف ت�صنيف : 

The center for world-class Universities of Shanghai.

 �البتعاث �ىل جمهورية كند� :. 3
         �أن تكون �جلامعة مدرجة �صمن �أف�صل ع�صر جامعات كندية وفقا لرتيبها بني �جلامعات 

�لكندية يف ت�صنيف :  
 The center for world-class Universities of Shanghai.

 The Times Higher Education World University                 :  أو ت�صنيف�
Rankings

 �البتعاث �إىل دول �أخرى :. 4
يجب �أن يكون ترتيبها �صمن �أف�صل ثالثمائة جامعة وفقًا لت�صنيف :     

   The center for world-class Universities of Shanghai                          

 و�أن تكون �لدر��صة بها باللغة �الإجنليزية. 
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خام�صًا :          
تقوم �للجنة �لد�ئمة لالبتعاث و�لتدريب مبوجب �ل�صالحيات �ملخولة لها نظاما بالنظر 
وكذلك  �لعربية  و�للغة  �الإ�صالمية  �لدر��صة  يف  متخ�ص�صني  �بتعاث  ب�صوؤون  يتعلق  ما  بكل 

�ملعيد�ت و�ملحا�صر�ت �لالئي ال ت�صمح ظروفهن باالبتعاث �خلارجي.

�صاد�صًا : 
يطبق على �ملو�طنني �مل�صتقطبني من برنامج خادم �حلرمني �ل�صريفني لالبتعاث �خلارجي 
للعمل يف جامعة �صلمان بن عبد�لعزيز كاأع�صاء هيئة تدري�ص وهم ال يز�لون يف مرحلة 

�لدر��صة �لعليا ما يطبق على مبتعثي �جلامعة �لو�ردة يف هذه �لوثيقة.

�صابعًا : 
يعمل بهذه �ل�صو�بط من تاريخ �إقر�رها على �أن يعاد تقوميها بعد عام .

ثامنًا :
 �أن تكون �جلامعة �ملختارة �صمن �جلامعات �ملو�صى بها من قبل وز�رة �لتعليم �لعايل.
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_http://www.aucc.ca/can_uni/our�جلامعات �لكندية
universities/index_e.html

��صر�ليا
http://www.petra.ac.id/asc/education/

univ_colleges/

مواقع المبتعثين السعوديين في الخارج على الشبكة العنكبوتية

م��ل��ت��ق��ى �ل���ط���الب �ل�����ص��ع��ودي��ني يف 
بريطانيا

http://www.saudistudents.org/

vb/

ن�����ادي �ل��ط��ل��ب��ة �ل�����ص��ع��ودي��ني يف 
مونريال

http://www.sshmontreal.com/
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طرق تواصل  المبتعثين والمبتعثات مع العمادة
�لربيد �اللكروين �خلا�صة بالتو��صل بني �ملبتعثني و�ملبتعثات مع عمادة �لدر��صات �لعليا 

بجامعة �صلمان بن عبد�لعزيز
dgsm@sau.edu.sa                          لربيد �اللكروين �خلا�ص بامل�صرف على �ملبتعثني�

dgsf@sau.edu.sa                             لربيد �اللكروين �خلا�ص بامل�صرفة على �ملبتعثات�

النماذج واالستمارات
تتوفر جميع �لنماذج و�ال�صتمار�ت يف موقع عمادة �لدر��صات �لعليا وعمادة �صوؤون �أع�صاء 

هيئة �لتدري�ص و�ملوظفني

www.sau.edu.sa                                  :وميكن �لدخول عليها من خالل �لر�بط �لتايل

موقع سفير

يوجد ر�بط دليل ��صتخد�م موقع �صفري للطالب �ملبتعثني هو:
http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/student_portal/

images/User_Guide_for_Gateway_students_on_
scholarships.pdf
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مخصصات المبتعثين بالريال السعودي فئة )أ(

يتم �حت�صاب �ملخ�ص�صات �ل�صهرية للمبتعثني ما بني 20 �إىل 25 من �ل�صهر �لهجري

يوجد ر�بط �أخر يف �لقن�صلية �ل�صعودية بكند� لنف�ص �ملخ�ص�صات �ملالية هو :
 http://www.saudibureau.org/FinancialGuide.html#other
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مخصصات المبتعثين بالريال السعودي فئة )ب(
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