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درجة حاملي  الئحة االبتعاث الخارجي ألعضاء هيئة التدريس و اإلداريين
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بهدف تـأهيل وتطوير المهارات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس لمواجهة التوسع 
المتوقع في برامج الكليات وتخصصاتها المختلفة وتمشياً مع توصيات الهيئة الوطنية 

و األكاديمي بزيادة عدد الحاصلين منهم على شهادة الدكتوراه  واالعتمادللتقويم 
 الحاصلين على درجة الماجستيرمن إعادة تأهيل الموظفين اإلداريين كذلك  االستفادة

في خدمة المجتمع  الجامعةفي زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن منطلق مساهمة 
منها في رفع جودة مخرجات التعليم الجامعي  واالستفادةوتطوير الكفاءات الوطنية 

استحداث الئحة شرف العام على األهلي فقد وافق سعادة رئيس مجلس األمناء والم
 :                                                       لإلبتعاث الخارجي على النحو التالي 

 المادة األولى : 
بتعاث الخارجي إلى تأهيل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس يهدف اال

واإلداريين الحاصلين على شهادة الماجستير علمياً للحصول على شهادة الدكتوراه وفقاً 
                                              .  للتخصص واالحتياجات األكاديمية للجامعة 

 المادة الثانية :
 مشكلة)لجنة اإلبتعاث الخارجي(بجامعة األعمال والتكنولوجيا بمسمى دائمة لجنة  تشكل

                                                                                            :على النحو التالي 
                                                                             

 رئيساً      وكيل جامعة األعمال والتكنولوجيا للشؤون األكاديمية     -   
نائباً للرئيس وأمين سر                    عميد الدراسات العليا والبحث العلمي -   

    اللجنة

 عضواً                 للطالب                         –عميد كلية إدارة األعمال  -    
 عضواً                للطالبات                      –عميدة كلية إدارة األعمال  -    
 عضواً                عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات                       -    

 
 
 

                                    عميد كلية اإلعالن                             -    
 عضواً 
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مدير عام إدارة الموارد البشرية                                                   -    
           عضوأ ومقرر اللجنة

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك وتتخذ اللجنة قراراتها 
وترفع اللجنة . باألغلبية وفي حالة التساوي يرجح القرار الذي صوت معه الرئيس 

                    .توصياتها لمدير الجامعة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة
 

 :المادة الثالثة 
 :اإلبتعاث الخارجي بجامعة األعمال والتكنولوجيا بما يلي تختص لجنة 

وفقاً  من حملة شهادة الماجستير إبتعاث المحاضرين والموظفينب التوصية •
من العمادات واإلدارات العامة والمبنية إما على طلباتهم  التوصيةللمبررات 

 .الشخصية أو احتياجات الكليات ومراجعة ملف وطلب هؤالء المتقدمين 
وتحديد األعداد التي يمكن إبتعاثها وفقاً للميزانية  قتراح الخطة السنوية لإلبتعاثا •

توصيات مجالس الكليات واإلدارات العامة في إبتعاث   المحددة لذلك وبناًء على
والتوصية بما تراه مناسباً من حملة درجة الماجستير المحاضرين والموظفين 

كليات وخططها تخصصات المختلفة بالالقوى العاملة من الوفقاً الحتياجات 
 . اإلستراتيجية

 .بناًء على التقارير الدراسية للمبتعث التوصية بتمديد أو إنهاء اإلبتعاث •
متابعة أوضاع المبتعثين وفق التقرير الدوري الذي ترفعه عمادة الدراسات العليا  •

 .والبحث العلمي 
 
 
 
 

وتواريخ توقع تخرجهم إعداد تقرير سنوي عن عدد المبتعثين وتخصصاتهم  •
 .مة ذلك مع خطط التوظيف واإلحالل ورفعه إلى مجلس الجامعة ئلموا

 
 المادة الرابعة :

ويجوز  جدا جيدممن ال يقل معدلهم الدراسي عن  يكون اإلبتعاث لحملة الماجستير
مع اإلداريين من أعضاء هيئة التدريس و ترشيح الحاصلين على تقدير جيد استثناء
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تم تحتى ،  المادة الخامسة من هذه الالئحةوجوب استكمال الشروط الموضحة في 
                                                                  الموافقة على دراسة الطلب من قبل لجنة اإلبتعاث الخارجي

 المادة الخامسة :
للدراسة خارج الحاصلين على درجة الماجستير يشترط إلبتعاث المحاضر أو الموظف 

 :المملكة ما يلي 
 . أن يكون سعودي الجنسية •
من تاريخ تعيينه ) سنة(أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة التقل عن  •

 . للموظفين اإلداريين) سنتين( و محاضراً 
األداء  فأعلى وفقاً لتقويم) جيد جداً (عن  مدة عملهأن ال يقل مستوى أدائه خالل  •

وموافقة القسم العلمي ومجلس الكلية على اإلبتعاث في حالة السنوى له 
المحاضرين باإلضافة إلى موافقة الرئيس المباشر بالنسبة للموظفين، مع تحديد 

 .التخصص والجامعة التي سوف يدرس بها
 
 
 
 
 
 
 

موافقة المبتعث الخطية بااللتزام بالعمل في الجامعة بعد تخرجه مدة تساوي  •
 .فترة إبتعاثه للحصول على درجة الدكتوراه 

التوقيع على تعهد بأنه في حالة عدم رغبته في العمل في الجامعة ألي سبب  •
سيقوم بدفع جميع مصاريف اإلبتعاث أو الرواتب التي صرفت له خالل فترة 

 . الخارجإبتعاثه في 
أن ال يكون قد مضى على حصول المتقدم على شهادة الماجستير أكثر من  •

 . خمس سنوات
 الحصول على قبول من جامعة معترف بها دولياً ومن قبل وزارة التعليم العالي •

. 
 . من أحد هذه الشروط أو بعضها االستثناء لمجلس الجامعةيجوز  •

 :المادة السادسة 
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 : النحو التاليتكون مدة اإلبتعاث على 
 .سنة لدراسة اللغة اإلنجليزية والتسجيل في متطلبات البرنامج األكاديمي  •
 .ما يعادلها في جميع التخصصات  أولتحضير الدكتوراه  ثالث سنوات •

 

 :المادة السابعة 
ويلغى ، إلبتعاثة  الجامعةيتم سفر المبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور قرار مجلس 

وعلى من تاريخ القرار ) شهرين(القرار إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مضي 
 .المبتعث اإلنتظام الكلي في الدراسة والتفرغ واإلقامة في بلد اإلبتعاث 

 :المادة الثامنة 
تزيد المدة  الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر دراسته على أن ال يبدأ

 ) .شهر واحد(خ الوصول وبدء الدراسة عن بين تاري
 
 
 

 :المادة التاسعة 
على تمديد فترة اإلبتعاث األصلية  التوصية لمجلس الجامعةاإلبتعاث الخارجي  للجنة 

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يد عن سنة واحدة وفقاً لمبررات زت لمدة ال
 . مبتعثالمبنية على سجل متابعة الدراسة األكاديمية لل

 :المادة العاشرة 
تغيير التخصص المحدد له سواء  من جامعة إلى أخرى ، وال االنتقال ال يجوز للمبتعث

المجالس التخصص العام أو الدقيق والمحدد في قرار اإلبتعاث الموافق عليه من 
 . للتوصية لمجلس الجامعة بذلك) مجلس القسم ، مجلس الكلية (المختصة 

 : ةعشرالمادة الحادية 
تتحمل جامعة األعمال والتكنولوجيا تكلفة دراسة المبتعث في أحد الجامعات المعترف 

 . بها حتى يتم ضم المبتعث إلى بعثة خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث الخارجي
 : ةالمادة الثانية عشر

صرف للطلبة المبتعثين في ت للمكافئة التييصرف للمبتعث مكافئة طالب مبتعث مساوي 
برنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث الخارجي لحين ضمه لبعثة برنامج خادم 

 . الحرمين الشريفين
 : ةالمادة الثالثة عشر
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ال يجوز للمبتعث أن يباشر أي عمل خالل مدة دراسته كما ال يجوز أن يترك مقر 
ولة عن ، الجهة المسئدراسته إال بعد إخطار عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

  .متابعة  المبتعثين 
 
 
 
 
 
 

 :المادة الرابعة عشرة 
) سواًء كان عضو هيئة تدريس او إداري( يصرف للموظف المبتعث من قبل الجامعة 

نصف مرتبه االساسي ويودع في حسابه المسجل لدى الجامعة على أن يستمر حسم 
امعة حسب النسبة مبلغ التأمينات االجتماعية الشهري منه الستمرار خدماته مع الج

 .المحدة نظاماً 
 :المادة الخامسة عشرة 

ال يجوز ترقية الموظف خالل فترة إبتعاثة وإذا لم يتحقق الغرض الذي أبتعث الموظف 
 . من أجله فال تحتسب مدة إبتعاثه ألغراض الترقية

 : ةعشردسةالمادة السا
 :تذاكر السفر 

زوجته وطفلين ( الموقع معه يصرف للمبتعث ومن يعولهم نظاماً حسب العقد  •
أوال تذاكر سفر بالدرجة السياحية وحيدة االتجاه من المملكة ) عاماً  ۱۸دون 

 . لمقر دراسته بعد صدور قرار اإلبتعاث
يصرف له سنوياً تذكرة سفر ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية مرة واحدة في العام  •

فصلين دراسيين من ما ال يقل عن من مقر دراسته للمملكة وذلك بعد إكمال 
 .تاريخ إصدار التذكرة األولى للمغادرة 
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 :عشرة  السابعةالمادة 
في حالة عدم تمكن المبتعث من استكمال بعثته ألي سبب أو رغبته في إنهاء إبتعاثه قبل 

اإلبتعاث الخارجي  لجنةالحصول على المؤهل المطلوب يتم عرض الموضوع على 
 : للتوصية 

 .طي الخدمة وتسوية مستحقاته من تاريخ الموافقة على إلغاء البعثة  •
 .الجامعة لخدماته حاجة إحالته إلى وظيفة إدارية في حالة  •
على وظيفته وتحديد المدة الالزمة الستئناف دراسته العليا على أن ال  ؤهإبقا •

 ) .تأجيل الدراسة ( يتجاوز ذلك مدة سنة  


