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٧



المادة ا�ولى
       

البند ا�ول: لجنة االبتعاث والتدريب

االئحة التنفيذية ل�بتعاث والتدريب رقم المادة

الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ٨

يهدف االبتعاث والتدريب إىل تأهيل منسويب اجلامعة علميا للحصول على درجة علمية، أو تطوير مهاراهتم أكادمييا، وإداريا، وفنياًا 
عن طريق التدريب حسب ماتقتضيه مصلحة اجلامعة.

المادة الثانية
ينشأ يف اجلامعة جلنة دائمة لالبتعاث والتدريب يكوهنا جملس اجلامعة برئاسة وكيل اجلامعة للدراسات العليا وترفع توصياهتا إىل 

املجلس بعد اعتمادها من رئيس اجلامعة.

المادة الثالثة

ختتص جلنة االبتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون االبتعاث والتدريب باجلامعة وهلا على األخص ما يأيت:
١- إقتراح السياسة العامة لالبتعاث والتدريب.

٢- إقتراح اخلطة السنوية البتعاث وتدريب منسويب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بعد التنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة يف اجلامعة.

٣- النظر يف توصية جمالس الكليات، واملعاهد ومايف حكمها بابتعاث منسويب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، 
والتنسيق فيما بينها والتوصية مبا تراه مناسبا يف ضوء اخلطة السنوية لالبتعاث مع مراعاة ما يأيت:

ددأ. عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني ونسبتهم إلمجايل أعضاء هيئة التدريس يف القسم، وختصصاهتم الدقيقة، وأعبائهم 
التدريسية.

ددب. عدد املحاضرين واملعيدين يف القسم.
ددج. عدد املبتعثني من القسم، واملتوقع عودهتم، وختصصاهتم الدقيقة.

٤- التوصية بابتعاث منسويب اجلامعة من اإلداريني والفنيني وغريهم وفقا للخطة املعتمدة يف اجلامعة.
٥- التوصية بتمديد أو إهناء االبتعاث أو التدريب بناًء على اقتراح جمالس األقسام والكليات واملعاهد واجلهات ذات العالقة.

٦- متابعة أوضاع املبتعثني واملتدربني بالتنسيق مع األقسام العلمية أو اجلهة التابع هلا املبتعث أو املتدرب، على أن ترفع ملجلس 
اجلامعة تقريرا عن املبتعث املتعثر يف دراسته بعد مضي نصف املدة.

٧- إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتدريب على مستوى الكليات واألقسام واإلدارات ورفعه إىل جملس اجلامعة.



المادة الرابعة

       

البند الثاني: ابتعاث المحاضرين والمعيدين

٩الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة

يكون االبتعاث لداخل اململكة وخارجها على النحو اآليت:
  ١- للماجستري فقط.
  ٢- للدكتوراه فقط.

  ٣- للماجستري والدكتوراه معا مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (٣) من املادة (٧).
  ٤- للزمالة يف التخصصات الطبية.

       

البند الثاني: ابتعاث المحاضرين والمعيدين

المادة السابعة

تكون مدة االبتعاث على النحو اآليت:
  ١- سنة لدراسة اللغة وجيوز ملجلس اجلامعة أن جيعلها سنتني إذا تطلب األمر ذلك بناًء على توصية كل من جملسي القسم

 والكلية، أو املعهد ومايف حكمهما.
  ٢- سنتان للماجستري.

  ٣- ثالث سنوات للدكتوراه أو ما يعادهلا يف كل التخصصات ماعدا الطب والزماالت السريرية األخرى فتحدد مدة دراسته وفقا 
لنظام البلد الذي يدرس فيه املبتعث.

المادة الخامسة

       

البند الثالث: شروط االبتعاث

  ١- أن يكون سعودي اجلنسية.
  ٢- أن يكون حاصًال على قبول من جامعة معترف هبا أكادمييا من قبل وزارة التعليم.

  ٣- أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها.
  ٤- اال يتجاوز عمر املبتعث (٣٠) عاما للمعيد و (٣٥) عاما للمحاضر وملجلس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط.

  ٥- على املبتعث بعد االنتهاء من املدة املحددة لدراستة أن يعمل لدى اجلهة اليت ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثة وعند امتناعة عن 
ذلك أو عدم اكماله مدة العمل املطلوبة يلزم بدفع مجيع التكاليف املالية اليت صرفت عليه لغرض االبتعاث حبسب املدة اليت تعادل 
مدة اتبعاثه أو ما تبقى منها وجيوز ملجلس اجلامعة اعفاؤه من العمل لدى اجلهة للمدة املشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية 

اخرى، واعفاؤه مبا ال يتجاوز نصف تلك املدة إذا كان سيعمل لدى جهة غري حكومية.

       المادة السادسة

       

البند الرابع: مدة االبتعاث

يتم االبتعاث لداخل اململكة وخارجها بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم والكلية، أو املعهد ومايف حكمهما 
وجلنة االبتعاث والتدريب ويتضمن القرار حتديد الدرجة العلمية اليت يوفد املبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والدقيق، 

ومدة االبتعاث وفقا ألحكام املادة السابعة من هذة الالئحة، واجلامعة اليت سيدرس هبا.



المادة الثامنة

الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ١٠

يتم سفر املبتعث إىل مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي البتعاثه، ويلغى القرار إذا مل يصل إىل مقر دراسته بعد مضي ثالثة 
أشهر من التاريخ املحدد يف القرار.

 المادة الرابعة
عشر

يصرف للمبتعث إىل اخلارج احلاصل على منحة دراسية من جهة أخرى، نصف مرتبه من اجلهة اليت يعمل لديها، وإذا نقصت        
خمصصات املنحة، أو الزمالة عن املخصصات واملزايا املقرره لغريه من املبتعثني فيصرف له الفرق.

المادة التاسعة
       

يبدأ الصرف على املبتعث من تاريخ وصوله إىل مقر بعثته على اال تزيد املدة بني تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد.

 المادة الثالثة
عشر

يصرف للمبتعث إىل اخلارج املستحقات املالية اليت تصرف ملوظفي الدولة املبتعثني للخارج، ويعامل حمرم املبتعثة (غري املبتعث) 
معاملة زوجة املبتعث يف أحكام االبتعاث.

 المادة الحادية
عشر

الجيوز للمبتعث تغيري ختصصه العام أو الدقيق الذي ابتعث من أجله اال مبوافقة جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم        
والكلية أو املعهد ومايف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب. ويف حال تغيري التخصص قبل صدور املوافقة، توقف مجيع خمصصات 

املبتعث، وينظر يف إهناء بعثته.

 المادة الثانية
عشر

ال جيوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إىل أخرى، أو من بلد إىل آخر اال بعد موافقة جملس اجلامعة املبنية على توصية جملسي 
القسم والكلية، أو املعهد ومايف حكمهما، وموافقة اجلهة التابع هلا املبتعث لغري املعيدين واملحاضرين، وجلنة االبتعاث والتدريب، 

وتأييد امللحق الثقايف بالنسبة للمبتعثني للخارج.

المادة العاشرة

       

البند الخامس: التمديد 

البند السابع: المستحقات المالية

جيوز ملجلس اجلامعة متديد فترة االبتعاث األصلية يف الداخل واخلارج سنة واحدة للماجستري، وسنتني للدكتوراه والزماالت الطبية 
بناء على إقتراح املشرف على دراسة الطالب وتوصية جملسي القسم والكلية أو املعهد ومايف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب، كما 
جيوز ملجلس اجلامعة بناء على إقتراح املشرف على دراسة الطالب وتوصية جملسي القسم والكلية أو املعهد ومايف حكمهما، وجلنة 
االبتعاث والتدريب إضافة سنة أخرى حدا أقصى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة لذلك. وبالنسبة لالبتعاث للخارج يلزم أن 

يؤيد رأي املشرف على دراسة الطالب من امللحق الثقايف.

البند السادس: تغيير التخصص والتحويل



 المادة الخامسة
عشر

البند الثامن: الرحالت العلمية

جيوز للمبتعث إىل اخلارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة إىل اململكة أو غريها 
خارج مقر البعثة وفقا للضوابط اآلتية:

١- أن يوصي املشرف على دراسة الطالب حباجة البحث إىل الرحلة العلمية.
٢- تأييد امللحق الثقايف.

٣- موافقة جملسي القسم والكلية، أو املعهد ومايف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة.
٤- اال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر كحدا أقصى.

٥- إذا كانت الرحلة العلمية إىل اململكة فعلى املبتعث أن يباشر أحباثه حتت إشراف القسم التابع له ويقوم القسم بإعداد تقرير واف 
عن الرحلة.

٦- إذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثة و إىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إىل امللحق الثقايف من قبل املشرف على 
دراسة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع هلا املبتعث بصورة منه.

 المادة السادسة
عشر

البند التاسع: تذاكر السفر

تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو اآليت:
١- املبتعث األعزب أو املتزوج الذي ال ترافقه أسرته:

        أ. تذكرة سفر وحيدة االجتاه من اململكة إىل مقر دراسته لاللتحاق بالبعثة.
       ب. تذكرة سفر ذهابا وإيابا من مقر دراسته إىل اململكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية.

       ج. تذكرة سفر ذهابا و إيابا من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية.
        د. تذكرة سفر ذهابا وإيابا داخل الدولة مقر البعثة وملرة واحدة للقيام بإجراء األحباث أو أداء االختبارات بشرط أن تزيد 

املسافة عن (١٠٠) مائة كيلو متر.
      ه. تذكرة سفر ذهابا وإيابا من مقر دراسته إىل اململكة يف حال وفاة أحد والدي املبتعث أو زوجه أو أحد أوالده.

      و. تذكرة سفر وحيدة اإلجتاه من مقر دراسته إىل اململكة بعد التخرج أو إهناء البعثة.
٢- املبتعث املتزوج الذي ترافقه أسرته:

       يستحق املبتعث وزوجه وأوالده القصر مهما كان عددهم وبناته غري املتزوجات ، ووالدته إذا كان يعوهلا شرعا ورافقته إىل مقر 
دراسته، التذاكر املشار إليها يف "أ،ب،ج،هـ،و" من الفقرة (١) من هذه املادة.

١١الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة



 المادة السابعة
عشر

       

الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ١٢

يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهابا وإيابا ملرة واحدة حلضور املؤمترات، والندوات العلمية، أو الدورات القصرية وذلك خالل املرحلة 
الدراسية الواحدة وفق الضوابط اآلتية:

١- أن يكون للمؤمتر، أو الدورة عالقة مباشرة بتخصصه أو موضوع حبثه.
٢- موافقة جلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة بناًء على توصية املشرف على دراسة الطالب وتأييد امللحق الثقايف بالنسبة لالبتعاث 

للخارج.

 المادة الثامنة
عشر

البند العاشر: االبتعاث الداخلي

يكون االبتعاث للداخل يف احلاالت اآلتية:
١- من مؤسسة تعليمية إىل مؤسسة تعليمية أخرى يف مكانيني خمتلفني.

٢- من مؤسسة تعليمية إىل مؤسسة تعليمية أخرى يف املدينة نفسها.
٣- من فرع إىل فرع داخل املؤسسة التعليمية الواحدة ولكن يف مقرين خمتلفني.

المادة العشرون

جيوز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة خارج مقر الدراسة سواء كان        
السفر داخل اململكة أو خارجها وفقا للضوابط اآلتية:

١. أن يوصي املشرف على دراسة الطالب حباجة البحث إىل الرحلة العلمية.
٢. موافقة جملسي القسم والكلية، أو املعهد ومايف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة.

٣. اال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة أشهر كحدا أقصى.

 المادة التاسعة
عشر

يكلف املعيد أو املحاضر املبتعث للدراسات العليا يف الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على اال يؤثر ذلك 
على حتصيله العلمي وفقا ملا يقرره جملس القسم املبتعث إليه.

 المادة الثانية
والعشرون

يصرف للمبتعث إىل مؤسسة تعليمية يف مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل راتب شهر واحد إذا كانت املسافة بني املدينتني متاثل املسافة 
املقررة لصرف االنتداب.

 المادة الحادية
والعاشرون

       
يتقاضى املبتعث للداخل راتبه كامًال وبدل االنتقال املستحق له شهريا.



 المادة الثالثة
والعشرون

يصرف للمبتعث، ولزوجه، وأوالده القصر وبناته الغري متزوجات، ولوالدته اليت يعوهلا شرعا تذاكر سفر بالطائرة على النحو اآليت:       
١- تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة إالجتاه من مقر عمله إىل مقر دراسته.

٢- تذاكر سفر على الدرجة السياحية يف هناية كل عام دراسي ذهابا وإيابا من مقر دراسته إىل مقر عمله.
٣- إذا تعذر السفر بالنقل اجلوي بني مقر عمله إىل مقر دراسته فيعوض تعويضا يعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة.

١٣الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة

 المادة الثامنة
والعشرون

جيوز ملجلس اجلامعة أو من يفوضه أن ينهي بعثة املبتعث بناء على توصية جملسي القسم والكلية، أو املعهد ومايف حكمهما، وجلنة        
االبتعاث والتدريب يف احلاالت اآلتية:

١- عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا للتقارير املتعلقة بسري دراسته.
٢- طلبه إهناء البعثة والعودة إىل اململكة.

٣- إذا خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
٤- إذا مل حيصل على املؤهل املطلوب يف املدة املحددة.

٥- إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.

البند الحادي عشر: إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة

 المادة الرابعة
والعشرون

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

 المادة الخامسة
والعشرون

يصرف للمبتعث وملرة واحدة بدل طباعة وجتليد الرسالة لدرجة املاجستري مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثالثة آالف ريال، ولدرجة الدكتوراه 
مبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آالف ريال.

 المادة التاسعة
والعشرون

ال جيوز للمبتعث يف الداخل أو اخلارج الذي يرغب يف إهناء ابتعاثه قبل احلصول على املؤهل املطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة 
جملس اجلامعة. ويف حال عودة املبتعث قبل موافقة جملس اجلامعة يطبق بشأنه ما ورد يف إحدى الفقرتني (١ أو ٢) من املادة 

الثالثون من هذه الالئحة.

 المادة السادسة
والعشرون

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

 المادة السابعة
والعشرون

توقف خمصصات املبتعث حبصوله على الدرجة العلمية أو إذا غري مقر دراسته أو ختصصه أو جامعتة دون موافقة جملس اجلامعة.       



المادة الثالثون

       

الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ١٤

يف حال موافقة جملس اجلامعة على إهناء بعثة املبتعث وفقا ألحكام املادة (٢٨) فللمجلس ما يأيت:
١- اختاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز السنة من تاريخ إهناء ابتعاثه.

٢- أو إحالته إىل وظيفة إدارية إذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.
٣- أو إبقاءه على وظيفته وحتديد املدة الالزمة الستئنافه دراسته العليا على أن ال تتجاوز تلك املدة السنتني. ويف حال جتاوزه هلا 

يطبق بشأنه ماورد يف إحدى الفقرتني . (١ أو ٢) من هذه املادة.

 المادة الحادية
يطبق يف اإلحلاق بالبعثة بالنسبة للزوجات واألبناء املرافقني للمبتعث التعليمات الواردة يف القرارات واللوائح املنظمة لذلك.والثالثون

 المادة الثالثة
مع مراعاة ماورد يف املواد (٣٦/٣٢) تطبق األحكام الواردة يف ابتعاث املحاضرين واملعيدين على ابتعاث بقية منسويب اجلامعة.والثالثون

 المادة الرابعة
والثالثون

ال جيوز للمبتعث أن يلتحق بربناجمني للدراسات العليا يف وقت واحد، وجيوز ملجلس اجلامعة االستثناء من ذلك بناًء على توصية 
من جهة عمله.

البند الثاني عشر: ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين و المعيدين

 المادة الثانية
والثالثون

يشترط فيمن يبتعث من املوظفني للحصول على درجة علمية اآليت:       
١- أن يكون سعودي اجلنسية.

٢- أال يتجاوز عمره (٤٠) عاًما وملجلس اجلامعة االستثناء من هذا الشرط.
٣- أال يقل تقديره العام يف الشهادة اجلامعية أو املعادلة هلا عن تقدير"جيد".

٤- أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ تعيينه، ويستثىن من ذلك األطباء الذين جيوز ابتعاثهم 
بعد اكمال سنة من تاريخ تعيينهم.

٥- أن تكون هناك عالقة مباشرة بني التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
٦- أال يقل تقومي األداء الوظيفي للسنتني األخريتني عن تقدير "جيدجدا".

٧- أن يكون حاصًال على قبول من مؤسسة علمية معترف هبا علميا من وزارة التعليم.
٨- أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها.



١٥الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة

 المادة السابعة
يصرف ملنسويب اجلامعة اإلداريني والفنيني املبتعثني للتدريب املميزات املالية حسب اللوائح الداخلية للجامعة.والثالثون

 المادة الخامسة
والثالثون

يشترط فيمن يبتعث للتدريب ما يأيت:       
١- أن يكون سعودي اجلنسية.

٢- أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ تعيينه، ويستثىن من ذلك األطباء الذين جيوز ابتعاثهم 
للتدريب بعد اكمال سنة من تاريخ تعيينهم.

٣- أن تكون هناك عالقة مباشرة بني التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
٤- أال يقل تقومي األداء الوظيفي للسنتني األخريتني عن تقدير "جيدجدا".

٥- أن يكون حاصًال على قبول من مؤسسة تدريبية معترف هبا من وزارة التعليم -لشؤون التعليم العايل-.
٦- أن جييد اللغة اليت يقدم هبا برنامج التدريب.

٧- أن يهدف الربنامج إىل إكتساب املتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل احلايل أو املستقبلي.
٨- أن يكون الترشيح للتدريب من اجلهة التابع هلا املرشح مع حتديد نوعية الربنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد االنتهاء من 

الربنامج.
٩- أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها.

 المادة السادسة
والثالثون

يتم االبتعاث والتدريب بقرار من جملس اجلامعة أو من يقوم مقامه بناء على توصية اجلهة اليت يتبعها املوظف وجلنة االبتعاث 
والتدريب ويتضمن قرار االبتعاث الدرجة العلمية اليت يبتعث املوظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعام، ومدة الدراسة 

واملؤسسة العلمية اليت تتم الدراسة هبا.



الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ١٦

البند الثالث عشر: شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة اªيفاد للدراسة 
بالداخل التي أقرها فريق العمل المشكل لدراسة هذا الموضوع وشاركت فيه وزارة التعليم العالي وذلك بموجب 

المحضر المعتمد بتاريخ 11 / 1 / 1434هـ (كما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه)

 المادة الثامنة
والثالثون

أوًال: حصول املوفد على قبول من منشأة تعليمية أو مهنية معتمدة موضحا بالقبول أن الربنامج يتضمن برنامج إكلينيكي سريري        
أو معملي ال تقل نسبته عن (٥٠٪) من الربنامج.

ثانيا: حتصر هذه البدالت يف الربامج وفق الشروط التالية:-
أ- أن يكون التخصص املوفد له إمتدادا لتخصصه السابق.

ب- أن يكون الربنامج مرتبطا برعاية املريض بصورة مباشرة أو ذات عالقة وطيدة باحلالة الصحية للمريض.
ج- أن يكون التدريب السريري أو املعملي أو جمموع الساعات العلمية السريرية للمقررات الدراسية وحبث التخرج السريري ال يقل 

عن (٥٠٪) من حمتوى الربنامج وفق الضوابط التالية:
١. أن يكون من خالل العمل يف العيادات أو املعامل السريرية والتنومي.

٢. أن تكون فترة التدريب متصلة أثناء تنفيذ الربنامج وهو جزء ال يتجزأ منه.
٣. اخلضوع جلداول املناوبات أو أي متطلبات معملية/عيادية.

٤. أن يكون التدريب حتت إشراف متخصصني بنفس جمال املهنة الصحية.
د- أن يكون املستشفى الذي يتم فيه التدريب السريري أو املعملي جامعيا معتمدا من وزارة التعليم العايل أو حاصًال على شهادة 

اعتماد من قبل اهليئة السعودية للتخصصات الصحية بإعتباره مركزًا تدريبيا وفق الضوابط املعمول هبا يف اهليئة.
هـ- تشمل هذه الترتيبات الربامج التالية:

١. الربامج احلكومية يف املجاالت التالية: (الطب البشري، األسنان، الصيدلة - العلوم الطبية التطبيقية، التمريض، علم النفس 
اإلكلينيكي إذا كان يقدم يف كلية صحية)

٢. برامج املؤسسات غري احلكومية اليت حتتوي على التدريب السريري أو املعملي املعتمدة من وزارة التعليم (املركز الوطين 
للتقومي واالعتماد األكادميي) واهليئة السعودية للتخصصات الصحية.

٣. برامج اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
٤. الربامج املهنية اليت تقدم يف املؤسسات األكادميية والصحية املعتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.

ثالثا: بالنسبة لربامج اهليئة السعودية للتخصصات الصحية فلكون طبيعتها مهنية (١٠٠٪) وكافة براجمها حتتوي على تدريب 
سريري أو معملي، فال حاجة إىل إرفاق مايثبت ذلك، ومن أجل التأكد من توفر التدريب السريري أو املعملي يف غري الربامج اليت 
حتت اإلشراف املباشر للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيجب إرفاق خطاب من اجلهة أو املؤسسة أو القسم الذي قبل فيه 
الطالب للحصول على درجة أكادميية أو مهنية مثل البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه أو الزماالت اليت تقدم يف مؤسسات أكادميية 

يوضح فيه أن التدريب السريري أو املعملي حيتوي على مانسبته (٥٠٪) من الربامج.



١٧الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة

البند الرابع عشر:ا�حكام العامة

 المادة التاسعة
كل مامل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات واللوائح النافذة يف اململكة.والثالثون

المادة االربعون
املبتعثني  معاجلة وضع  اجلامعة  وملجلس  أحكام  من  معها  مايتعارض  كل  وتلغي  تاريخ صدورها  من  اعتبارا  الالئحة  يعمل هبذه 

القائمني على رأس البعثة وقت صدور هذه الالئحة ممن جتاوزوا املدة املحددة لالبتعاث املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

 المادة الثانية
ملجلس اجلامعة حق تفسري مواد هذه الالئحة.واالربعون

 المادة الحادية
واالربعون

على املبتعث أن يباشر عمله خالل (٣٠) ثالثني يوما من تاريخ إنتهاء دراسته.




