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الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة
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املادة األوىل
       

البند ا�ول: لجنة االبتعاث والتدريب

االئحة التنفيذية ل بتعاث والتدريب رقم المادة

الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ٨

               


املادة الثانية      


املادة الثالثة
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املادة الثامنة
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عشر املادة الرابعة
       



املادة التاسعة
       



عشر املادة الثالثة
         



عشر املادة احلادية

       




عشر املادة الثانية

       
               



املادة العاشرة

       

البند الخامس: التمديد 

البند السابع: المستحقات المالية

              






البند السادس: تغيير التخصص والتحويل



عشر املادة اخلامسة

البند الثامن: الرحالت العلمية
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عشر املادة السادسة

البند التاسع: تذاكر السفر
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عشر املادة السابعة
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عشر املادة الثامنة

       

البند العاشر: االبتعاث الداخلي
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املادة العشرون
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عشر املادة التاسعة
       



والعشرون املادة الثانية




والعاشرون املادة احلادية
        



والعشرون املادة الثالثة
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والعشرون املادة الثامنة
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البند الحادي عشر: إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة

والعشرون املادة الرابعة




والعشرون املادة اخلامسة
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والعشرون املادة التاسعة

21



والعشرون املادة السادسة




والعشرون املادة السابعة
       





املادة الثالثون
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والثالثون املادة احلادية
 



والثالثون املادة الثالثة
           3632     



والثالثون املادة الرابعة
 



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

والثالثون املادة الثانية
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والثالثون املادة السابعة


والثالثون املادة اخلامسة
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والثالثون املادة السادسة







الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة ١٦

البند الثالث عشر: شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة ا§يفاد 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)

والثالثون املادة الثامنة
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١٧الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعة

البند الرابع عشر:ا�حكام العامة

والثالثون املادة التاسعة


املادة االربعون


واالربعون املادة الثانية

واالربعون املادة احلادية


 
141401243309

 




