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تقديم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

          يف اإط���ار �سع���ي  حكوم���ة خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني لتحقيق التوا�سل العلم���ي واالهتمام يف برامج 
االبتعاث امل�ستمرة للطالب والطالبات يف بالدنا ، والتي و�سلت اإىل اإعداد كبرية ، ويف اإطار دعمها اأي�ساً 
لربام���ج االبتع���اث يف اجلامع���ات ؛ ياأت���ي اهتم���ام جامعة تبوك  يف  ه���ذا املجال من�سجماً م���ع تلك الروؤية 
الثاقب���ة  الت���ي  تعرب عن حر�ص قيادتنا الر�سي���دة على  دعم العمل االأكادميي والن�ساط البحثي وتوفري 
فر�ص منا�سبة  للتفاعل احل�ساري مع االأمم االأخرى والو�سول اإىل امل�ستجدات العلمية يف كل جمال .

          وجامع���ة تب���وك ، وم���ن خ���الل وكال���ة اجلامعة للدرا�سات العليا والبح���ث العلمي ، توا�سل جهودها 
احلثيث���ة يف �سبي���ل حتقي���ق ه���ذه االأه���داف وحماول���ة الو�س���ول اإىل م�ست���وى متميز يف جم���ال االبتعاث 
وت�اأهي���ل الك���وادر العلمي���ة وتاأ�سي����ص قاعدة  اأكادميي���ة ، ميكنها اأن تكون رافدا  علمي���اً للجامعة من جهة 

وللمجتمع من جهة اأخرى ومعيناً لها لتفعيل دورها التنموي ب�سكل عام.
          وق���د حر�س���ت اجلامع���ة على االهتمام باالبتعاث اخلارج���ي  وو�سعت الربامج واالآليات التي متّكن 
من�سوبيه���ا م���ن املعيدي���ن واملعيدات واملحا�سرين واملحا�س���رات من موا�سلة  م�سواره���م العلمي  يف كافة 
التخ�س�س���ات  ولينهل���وا من في����ص العلوم احلديثة والتط���ور الذي يعي�سه العامل ويكون���وا على توا�سل 
م�ستم���ر م���ع هذه املعرفة؛ حيث وظفت اجلامع���ة كافة اإمكانياتها ومواردها لتحقي���ق هذا االأمر بال�سك  
املاأم���ول ع���رب االبتعاث  للجامع���ات و املعاهد واملراك���ز العاملية املرموقة والتوا�سل م���ع مبتعثيها وتذليل 
كاف���ة ال�سعوب���ات الت���ي تواجهه���م لوق���ت اأن يح���ني قطافهم ويع���ودوا ليكون���وا اإ�سافة جدي���دة للجامعة 

وم�سريتها وللوطن الذي �سيبنونه ب�سواعدهم م�سّلحني بالعلم واأدواته املعا�سرة .                           
 واهلل ن�ساأل ان يحقق  ما يتطّلع اإليه اجلميع .

                   اأ.د.عوي�ص بن حمود العطوي

          وكيل اجلامعة للدرا�ضات العليا والبحث العلمي
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إدارة
 االبتعاث 

اإدارة االبتع���اث ه���ي اإح���دى االإدارات التابعة لوكالة اجلامعة للدرا�سات العلي���ا والبحث العلمي، وترتبط 
مبا�سرة بوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي، .وهي تخت�ص باإدارة �سوؤون مبعوثي اجلامعة 

يف الداخل واخلارج.
وتعم���ل اإدارة البعث���ات عل���ى اإيجاد ال�سلة بني اجلامعة وجامع���ات دول العامل االأخرى مما يحقق اأهداف 
اجلامع���ة م���ن ابتعاث من�سوبيها من املعيدين واملحا�سري���ن، بح�سولهم على الدرجات العلمية املبتعثني 
م���ن اأجله���ا، ومنحه���م اخل���ربات العلمي���ة والعملي���ة الت���ي توؤهله���م للعم���ل كاأع�س���اء يف �سل���ك التدري����ص 

اجلامعي.
كم���ا تق���وم االإدارة بعم���ل االإج���راءات الالزم���ة الإي�سال م���ا يحتاجه املبتع���ث اإىل كليته وكذل���ك ما حتتاج 
الكلي���ات اإي�سال���ه اإىل مبتعثيه���ا .. ومتابع���ة ذلك حتى ي�س���در على �سكل ق���رار اإداري اإن لزم االأمر كما يف 
حاالت متديد البعثة ، تغيري جامعة االبتعاث، تغيري التخ�س�ص ، الرحالت العلمية ، ح�سور املوؤمترات 

والدورات التدريبية ، اإنهاء البعثة. 

الهيكل التنظيمي لالإدارة:
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 جامعة تبوك
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إدارة االبتعاث

  دليل إجراءات االبتعاث

   
  إداز٠ االبتعاخ

ستبط ٚتٖٞ إسد٣ اإلدازات ايتابع١ يٛناي١ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞت  خعاتبإداز٠ اال

َبعٛثٞ  َباغس٠ بٛنٌٝ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞت .ٖٚٞ ؽتص بإداز٠ غؤٕٚ

 اؾاَع١ يف ايداخٌ ٚاـازز.
ٚتعٌُ إداز٠ ايبعجات ع٢ً إجياد ايص١ً بني اؾاَع١ ٚداَعات دٍٚ ايعا  األخس٣ مما وكل أٖداف 

اؾاَع١ َٔ ابتعاخ َٓطٛبٝٗا َٔ املعٝدٜٔ ٚاحملاضسٜٔت عصٛهلِ ع٢ً ايدزدات ايع١ًُٝ املبتعجني 

ن عطا٤ يف ضًو ايتدزٜظ  ٌُعًيد تؤًِٖٗ ئَ أدًٗات َٚٓشِٗ اـاات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ا

 اؾاَعٞ.

نُا تكّٛ اإلداز٠ بعٌُ اإلدسا٤ات ايالش١َ إلٜصاٍ َا وتاد٘ املبتعح إىل نًٝت٘ ٚنريو َا 

ؼتاز ايهًٝات إٜصاي٘ إىل َبتعجٝٗا .. َٚتابع١ ذيو ست٢ ٜصدز ع٢ً غهٌ قساز إدازٟ إٕ يصّ األَس 

داَع١ االبتعاخت تػٝري ايتخصص ت ايسسالت ايع١ًُٝ ت سطٛز نُا يف ساالت متدٜد ايبعج١ ت تػٝري 

  املؤمتسات ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ت إْٗا٤ ايبعج١.

 يإلداز٠: ٞاهلٝهٌ ايتٓعُٝ

 

ِ 

 

 

 

 ٚنٌٝ اؾاَع١

 يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

 َدٜس إداز٠ ايبعجات ايػ٦ٕٛ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ االتصاالت اإلداز١ٜ

 ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚايتدزٜب

 املػسف ايعاّ عًٞ إداز٠ االبتعاخ ٚايتدزٜب

دليل إجراءات االبتعاث



رؤية 
رسالة

واألهداف

الروؤية 
اأن تك���ون اإدارة االبتع���اث من االإدارات الرائدة باجلامعة واأن تقوم باإدارة �سئون املبتعثني داخلياً وخارجياً 

وفقاً الأحدث نظم االإدارة وبا�ستخدام االأ�ساليب العلمية احلديثة.

الر�ضالة
اأن ت�ساه���م اإدارة االبتع���اث يف النهو����ص بالك���وادر العلمي���ة ال�ساب���ة م���ن املعيدي���ن واملحا�سري���ن وتطوير 
مهاراته���م وخرباته���م اأكادميياً واإدارياً وفنياً لي�سبحوا بعدها قوة دافعة للجامعة و�سواًل باجلامعة اإىل 

امل�ستويات العلمية العاملية.

اأهداف االبتعاث
اإن من اأهم اأهدف االبتعاث ما يلي:

بناء الكوادر العلمية املتخ�س�سة.  
اإن�ساء قاعدة علمية تعتمد عليها اجلامعة الأداء ر�سالتها العلمية والوطنية.  
تبادل اخلربات العلمية والثقافية والرتبوية مع خمتلف اجلامعات العاملية  

وتاأتي هذه االأهداف بالتوافق مع ما ورد باملادة االأوىل من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات 
حيث ن�ست هذه املادة على ما يلي:

 " يه���دف االبتع���اث والتدري���ب اإىل تاأهي���ل من�سوب���ي اجلامع���ات علمي���ا للح�س���ول على درج���ة علمية، اأو 
تطوير مهاراتهم اأكادمييا و اإداريا وفنيا ، عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�سيه م�سلحة اجلامعة ". 
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درجات االبتعاث
طبقاً ملا ورد باملادة الرابعة من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات فاإن جماالت االبتعاث داخل وخارج اململكة  تتمثل يف : 

 1- املاج�ستري فقط.

 2- الدكتوراه فقط.
 3- املاج�ستري والدكتوراه معاً .

 4- الزمالة يف التخ�س�سات الطبية.
 

واأي�سا فاإن مدة االبتعاث كما ورد باملادة ال�سابعة من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات كما يلي:
 1- �سنة لدرا�سة اللغة ويجوز ملجل�ص اجلامعة اأن يجعلها �سنتني اإذا تطلب االأمر ذلك.

 2- �سنتان للماج�ستري .
 3- ثالث �سنوات للدكتوراه اأو ما يعادلها يف كل التخ�س�سات ما عدا الطب فتحدد مدة  درا�سته وفقاً لنظام البلد الذي يدر�ص فيه 

املبتعث

التمديدات:
يتم متديد البعثة كما يلي:

 1- �سنة واحدة للماج�ستري .
 3-  �سنتني للدكتوراه والزمالة الطبية 

اإىل جانب �سنة اأخرى كحد اأق�سى لكل مرحلة ، و�سيتم تو�سيح ذلك بالتف�سيل الحقاً يف هذا الدليل.

اأنواع االبتعاث
اإبتعاث خارجي:   ويتم اإبتعاث املر�سحني اإىل جهات وموؤ�س�سات علمية خارج اململكة.

اإبتعاث داخلي:   ويتم ابتعاث املر�سحني اإىل جامعات وموؤ�س�سات داخل اململكة.
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اآلية ابتعاث االأكادمييني )املعيدين/املحا�ضرين( )�ضكل رقم 1(
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 جامعة تبوك
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إدارة االبتعاث

  دليل إجراءات االبتعاث

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 ٜكّٛ املسغشٕٛ ٚاملسغشات بتكدِٜ طًب ضُإ َايٞ يًبشح عٔ قبٍٛ

 
 َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞايبشح عٔ قبٍٛ يف أسد اؾاَعات املعرتف 

 عسض  ايكبٍٛ ع٢ً ايكطِ ايعًُٞ يًُٛافك١ ع٢ً االبتعاخ 

 زف  تٛص١ٝ ايًذ١ٓ ايجالث١ٝ ع٢ً ٚنٌٝ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ يالعتُاد

 ايعسض ع٢ً ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚايتدزٜب

 َعايٞ َدٜس اؾاَع١ َفٛضًا عٔ فًظ اؾاَع١ يالعتُادايعسض ع٢ً 

 ال َٛافك١

 تٛص١ٝ فًظ ايكطِ ع٢ً فًظ ايه١ًٝ )ايًذ١ٓ ايجالث١ٝ(عسض 

 ال َٛافك١

 ْعِ

 ال َٛافك١

 ْعِ

 ال َٛافك١

 ْعِ

اضتهُاٍ اإلدسا٤ات ٚايُٓاذز ٚؼدٜد َٛعد ايطفس ٚاؿصٍٛ ع٢ً أَس 
اضتهُاٍ  إزناب ثِ إخال٤ ايوسف اضتعدادًا يًطفس

 املطتٓدات

 قبٍٛ

 قساز
 االبتعاخ

 ْعِ

 إصداز ايكساز ايتٓفٝرٟ يالبتعاخ ٚتطًُٝ٘ يًُبتعح

 ٚؼدٜح املًفات ٚقاعد٠ ايبٝاْات

 

 (1( )غهٌ زقِ ٜٔاضساحمل/ٜٔعٝداملاألنادميٝني ) آي١ٝ ابتعاخ

 



�ضروط ابتعاث املعيدين واملحا�ضرين
  بناء على اأحكام املادة اخلام�سة من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات وكذا قرارات اإدارة اجلامعة فاإنه ي�سرتط البتعاث 

املعيد اأو املحا�سر اإىل الداخل  اأو اإىل اخلارج ما يلي :
اأن يكون �سعودي اجلن�سية .  .1

اأن يك���ون ق���د اأم�س���ى يف خدم���ة اجلامعة مدة ال تقل عن �سنة م���ن تاريخ تعيينه يكلف خاللها بربنامج عم���ل منا�سب ت�سعه له   .2
الكلية ويقوم اأداوؤه بناء على ذلك )�سدرت موافقة جمل�ص التعليم العايل على اإلغاء هذا ال�سرط � وفق ما جاء يف خطاب معايل 

وزير التعليم العايل رقم 514/اأ وتاريخ 1431/3/27ه�( .
اأن يكون حا�ساًل على قبول من جامعة معرتف بها اأكادمييا .  .3

اأن يرافق املبتعثة للخارج حمرم لها طيلة مدة ابتعاثها .  .4
اأال يتجاوز عمر املبتعث )30( عاماً للمعيد و )35( عاماً للمحا�سر وملجل�ص اجلامعة اال�ستثناء من هذا ال�سرط .  .5

اأن يتعهد بالعمل يف اجلامعة بعد عودته مدة تعادل فرتة بعثته على االأقل.  .6
.احل�سول على تاأ�سرية دخول اإىل بلد االبتعاث )الدول التي ت�سرتط احل�سول تاأ�سرية لدخولها(.   .7
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اإلجراءات

اأواًل: اإجراءات ال�ضمان املايل
Financial Warranty املايل:    ال�ضمان  •   تعريف 

ال�سم���ان امل���ايل عبارة عن خط���اب للموؤ�س�سة التعليمي���ة التي يعتزم املر�سح الدرا�س���ة بها ي�سمن لها 
االلتزام بكافة التكاليف املالية للمبتعث.

  ويح�سل املبتعث على خطاب �سمان مايل يت�سمن كافة بيانات املبتعث وبيانات االبتعاث من حيث 
الدرجة والتخ�س�ص ونوع الدرا�سة . . . . . . . . الخ

ث���م يت���م بعده���ا رفع ا�سم املر�س���ح لالبتعاث اإىل وزارة التعلي���م العايل للموافقة عل���ى االبتعاث وهذا 
االإج���راء يت���م مبج���رد اإ�س���دار ال�سمان امل���ايل املبدئي ، بع���د ذلك يقوم املبتع���ث مبرا�سل���ة املوؤ�س�سات 
التعليمي���ة املعتم���دة من قبل وزارة التعليم العايل ، وميكن التاأكد من اجلامعات املعتمدة من خالل 

موقع وزارة التعليم العايل ))نظام اجلامعات املو�سي بها(( عن طريق الرابط التايل:
http://ru.mohe.gov.sa/Must_Read.aspx?url=%2fDefault.aspx

ويج���ب انتب���اه ال�س���ادة املر�سحني لالبتع���اث اإىل اأن اإج���راءات االبتعاث ت�ستغرق وقت���اً للح�سول على 
موافق���ات واعتم���ادات وزارة التعليم الع���ايل واملجال�ص واللجان وعمليات حج���ز الطريان وا�ستخراج 
التاأ�س���ريات وغريه���ا م���ن االإج���راءات  مم���ا ي�ستدع���ي وجود ف���رتة كافية ب���ني تاريخ احل�س���ول علي 
القب���ول وب���دء الدرا�سة  حت���ى يتمكن املر�سح من ا�ستكمال كافة اإج���راءات االبتعاث وال�سفر اإىل مقر 
الدرا�س���ة و اإنه���اء اإج���راءات الو�س���ول وفتح ملف بامللحقي���ة وعمل الرتتيبات الالزم���ة لل�سكن وفتح 
ح�ساب بالبنك وت�سجيل االأوالد يف املدار�ص. وهذا اأمر ال ينتبه اإليه الكثري من املبتعثني مما ي�سطر 
مع���ه اإىل تاأجي���ل موع���د الدرا�سة الأكرث من مرة مما ي�سبب لهم ح���رج واإرباك لقرب موعد الدرا�سة 

وعدم اكتمال اإجراءات االبتعاث.

  ل���ذا فاإنن���ا نو�س���ي كل مر�س���ح لالبتع���اث مبراعاة ه���ذه االأم���ور واأن يحر�ص اأن تكون امل���دة بني بدء 
اإجراءات االبتعاث وبداية الدرا�سة كافية لالنتهاء من ا�ستكمال اإجراءات االبتعاث وال�سفر .

االبتعاث باإدارة  للمبتعث  ملف  •   فتح 
يف هذه االأثناء يتم فتح ملف للمر�سح باإدارة االبتعاث وا�ستكمال مناذج االبتعاث ليكون املرجع لكافة 
معامالت���ه و حت���ى انتهاء بعثته وتخرج���ه ، وكذلك ت�سجيل بيانات املبتعث بقاع���دة بيانات املبتعثني 

باجلامعة.
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املالية: ال�ضمانات  •  اأنواع 
�سمان مايل مبدئي للبحث عن قبول  .1

�سمان مايل للح�سول على تاأ�سرية )للدول التي ت�سرتط احل�سول تاأ�سرية لدخولها(.   .2

اأواًل: ال�سمان املايل املبدئي:
يت���م ح�س���ول املر�س���ح عل���ى خطاب �سمان مايل مبدئ���ي با�ستخدام ا�ستمارة طل���ب �سمان مايل رق���م:  UTST-F-7-02 من خالل 

موقع اجلامعة عن طريق الرابط التايل:
  http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

وتعبئ���ة البيان���ات الالزمة واإرفاق امل�ستندات وتقدميه للرئي�ص املبا�سر )رئي�ص الق�سم( واعتماد عميد الكلية التابع لها واإر�ساله اإيل 
اإدارة البعثات للقيام باإعداد ال�سمان املايل واعتماده من وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وت�سليمه للمر�سح.

بع���د ح�س���ول املر�س���ح لالبتعاث على قبول يقوم بتقدمي طلب ابتعاث رقم: UTST-F-7-01  الذي يح�سل عليه من خالل موقع 
اجلامعة عن طريق الرابط التايل:  

http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
وتعبئ���ة البيان���ات الالزم���ة واإرف���اق امل�ستن���دات )كم���ا تقوم املر�سح���ات االإناث باإرف���اق منوذج موافق���ة ويل االأمر عل���ى االبتعاث رقم: 
UTST-F-7-03  ومنوذج مرافقة املحرم لها اأثناء االبتعاث رقم: UTST-F-7-04  من خالل موقع اجلامعة ال�سابق االإ�سارة 
اإلي���ه( ث���م تقدميه���ا للرئي����ص املبا�سر )رئي�ص الق�سم(  لعر�سه عل���ى جمل�ص الق�سم  وبعد موافقة املجل����ص واعتماد املح�سر من قبل 
عمي���د الكلي���ة يتم اإر�ساله اإىل عميد الكلية لعر�سه على جمل����ص الكلية )اللجنة الثالثية( وبعد موافقة اللجنة الثالثية يتم رفعه 
اإيل وكي���ل اجلامع���ة للدرا�س���ات العلي���ا والبحث العلمي العتماد حم�س���ر اللجنة الثالثية ثم يعر�ص بعد ذلك عل���ى اللجنة الدائمة 

لالبتعاث والتدريب ثم يعتمد املح�سر من مدير اجلامعة ثم يعر�ص على جمل�ص اجلامعة اأو مدير اجلامعة لالعتماد. 
بعد ذلك يتقدم املر�سح بطلب �سمان مايل نهائي للح�سول على تاأ�سرية )فيزا( ويحدد بعدها موعد ال�سفر ويح�سل اأمر اإركاب له 

وللمرافقني التابعني له.

لالبتعاث التنفيذي  القرار  •   اإ�ضدار 
بع���د �س���دور ق���رار جمل�ص اجلامعة باملوافقة على االبتعاث يقوم املر�سح باإنه���اء اإخالء الطرف من اجلهة التابع لها وا�ستكمال كافة 
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التعهدات وامل�ستندات وتقدميها الإدارة البعثات والتي تقوم بدورها 
باإعداد قرار االبتعاث ، وقرار االبتعاث ي�سدر ح�سب نوع القبول احلا�سل عليه املر�سح كما يلي:

ق���رار ابتع���اث ملرحل���ة درا�سة اللغة ، قرار ابتعاث ملرحل���ة اللغة واملاج�ستري ، قرار ابتعاث ملرحلة اللغ���ة واملاج�ستري والدكتوراه ، قرار 
ابتع���اث ملرحل���ة اللغ���ة والدكت���وراه ، للماج�ست���ري فق���ط ، اأو للدكت���وراه فق���ط ، اأو للزمال���ة الطبية ثم يت���م اعتماد الق���رار من وكيل 

اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ، وا�ستكمال ملف املبتعث  ثم  ت�سليمه قرار االبتعاث.
وبع���د اإ�س���دار الق���رار التنفيذي لالبتعاث، ال بد من ال�سف���ر اإىل مقر الدرا�سة قبل مرور ثالثة اأ�سهر م���ن تاريخ �سدوره اأو التاريخ 

املحدد بالقرار، فاإن مل ي�سل املبتعث اإىل مقر الدرا�سة خالل الثالثة االأ�سهر يعترب القرار الغيا .
 وذلك بناءاً على املادة الثامنة من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات والتي تن�ص على اأن : " يتم �سفر املبتعث اإىل مقر 
درا�سته بعد �سدور القرار التنفيذي البتعاثه، ويلغى القرار اإذا مل ي�سل اإىل مقر درا�سته بعد م�سي ثالثة اأ�سهر من التاريخ املحدد 

يف القرار ".
بع���د ذل���ك يق���وم م�سئول اإدارة البعث���ات بالدخول على النظام االإلك���رتوين للجامعة )النظام امل���ايل واالإداري( وت�سجيل كافة بيانات 
املبتع���ث وحتدي���د تاري���خ ب���دء االبتعاث من واقع  قرار االبتعاث وحتوي���ل حالة املبتعث من على راأ�ص العم���ل اإىل "على راأ�ص البعثة" 

حيث يرتتب علي ذلك املعامالت املالية للمبتعث. 

الو�ضول اإىل مقر البعثة وفتح ملف بامللحقية
 يت���م �سف���ر املبتع���ث اإىل مق���ر البعث���ة بعد �سدور القرار التنفي���ذي لالبتعاث، وينبغ���ي اأال تزيد املدة ما بني و�س���ول املبتعث اإىل مقر 
البعث���ة وب���ني تاري���خ ب���دء الدرا�سة عن �سهر واح���د الأنه ال يبداأ ال�سرف علي���ه اإال قبل بداية الدرا�سة ب�سهر واح���د كما هو ن�ص املادة 

التا�سعة من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات والتي تن�ص على االآتي:
"يب���داأ ال�س���رف عل���ى املبتع���ث م���ن تاريخ و�سوله اإىل مقر بعثته على اأال تزي���د املدة بني تاريخ و�سوله وبداية درا�سته عن �سهر 

واحد ".
ف���اإذا و�س���ل املبتع���ث اإىل مقر البعثة ف���اإن عليه اأن يبلغ امللحقي���ة الثقافية ال�سعودي���ة بو�سوله ويزودهم ب���االأوراق وامل�ستندات   
املطلوب���ة لفت���ح مل���ف خا�ص به ليت���م تعيني م�سرف درا�سي له ومنحه ال�سم���ان املايل للموؤ�س�سة التعليمي���ة وبطاقة ال�سمان الطبي 

والبدء يف ا�ستكمال اإجراءات �سرف املخ�س�سات املالية .
ومن اأهم االأوراق وامل�ستندات املطلوبة من ِقبل امللحقيات :

�سورة جواز ال�سفر وجوازات �سفر االأ�سرة املرافقة له مع �سور خلتم دخول البلد .  .1
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تاأ�سرية الدخول .  .2
�سورة خطاب القبول احلا�سل عليه من املوؤ�س�سة التعليمية يف بلد االبتعاث .  .3

�سورة قرار االبتعاث ال�سادر من جامعة تبوك .  .4
�سور ال�سهادات وال�سجالت االأكادميية احلا�سل عليها .  .5

�سورة بطاقة االأحوال اأو كرت العائلة للمرافقني .   .6
�سور �سخ�سية .  .7

رقم ح�سابه البنكي ببلد االبتعاث لتتمكن امللحقية الثقافية من اإر�سال املخ�س�سات املالية اإىل البنك مبا�سرة .   .8
وينبغ���ي عل���ى املبتع���ث عن���د و�سوله اإىل مقر البعث���ة اأن يقوم بت�سجيل ج���واز �سفره يف القن�سلي���ة ال�سعودية اإما باملراجع���ة ال�سخ�سية اأو 

بوا�سطة الربيد، وتزويدهم بعنوانه واأرقام هواتفه مل�ساعدته عند احلاجة .
 

 اال�ضتمرار يف  البعثة :
 من البيانات االأ�سا�سية التي يت�سمنها قرار االبتعاث الدرجة العلمية املبتعث من اأجلها )ماج�ستري، دكتوراه ، زمالة .. الخ ( وغالبا ما 

تكون م�سبوقة بدرا�سة اللغة االإجنليزية اأو لغة البلد حمل الدرا�سة كاالأملانية اأو الفرن�سية ... الخ ..
وت�سرتط جامعة تبوك لال�ستمرار يف البعثة لدرا�سة مرحلة درا�سية اأخرى كاملاج�ستري بعد اللغة ملن ابتعث بقبول اللغة ومل يكن لديه 
قبول للماج�ستري، اأو مرحلة اأعلى كالدكتوراه بعد املاج�ستري اأو التخ�س�ص الدقيق بعد الزمالة اأن يتم احل�سول على قبول توافق عليه 

املجل�ص املخت�سة باجلامعة وُين�ص على ذلك يف قرار االبتعاث .
وق���د منح���ت اجلامع���ة املبتعث فرتة ثالثة اأ�سهر بعد االنتهاء من املرحلة احلالية التي هو فيها للبحث عن قبول ملرحلة اأخرى اأو اأعلى 
ح�س���ب ق���رار اللجن���ة الدائم���ة لالبتعاث والتدري���ب باجلامعة ال�سادر به���ذا ال�ساأن. اإال اأنه ينبغ���ي عليه اأن يقوم بالبح���ث عن قبول قبل 

االنتهاء من املرحلة التي هو فيها بداراً اأن يفوته الوقت ومراعاة ملواعيد التقدمي باملوؤ�س�سات التعليمية.
ف���اإذا انته���ى املبتع���ث م���ن مرحلة اللغ���ة مثال وحقق املعدل املطل���وب يف كفاءة اللغة من قب���ل املوؤ�س�سات التعليمية يف بل���د االبتعاث اأو بلد 
اآخ���ر، وح�س���ل عل���ى قب���ول فاإنه يتوجب علي���ه تقدمي طلب ا�ستم���رار يف البعث���ة اإيل امللحقية الثقافي���ة ببلد االبتعاث من خ���الل البوابة 
االإلكرتوني���ة فيق���وم امل�سئول���ون بامللحقي���ة مبراجع���ة الطل���ب وامل�ستندات املرفق���ة والتاأكد من ا�ستيفاء كاف���ة البيانات و اإب���داء الراأي ثم 

حتويل الطلب اإىل اجلامعة اأو اجلهة التابع لها املبتعث .
يقوم امل�سئول مبتابعة �سئون املبتعثني باإدارة االبتعاث ب�سحب املعاملة عن طريق البوابة االإلكرتونية ورفعها لوكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي ليتم توجيهها اإىل الكلية التابع لها املبتعث لدرا�ستها. 
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يقوم امل�سئول بالكلية التابع لها املبتعث باإعداد طلب ا�ستمرار يف البعثة رقم: UTST-F-7-06  من خالل موقع اجلامعة عن طريق 
الرابط التايل:  

http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
واإرفاق���ه باملعامل���ة اخلا�س���ة باملبتع���ث واإر�ساله اإىل الرئي����ص املبا�سر )رئي�ص الق�س���م( لعر�سه على جمل�ص الق�سم وبع���د املوافقة واعتماد 
املح�سر يتم  اإر�ساله  اإىل عميد الكلية لعر�سه على جمل�ص الكلية )اللجنة الثالثية( وبعد املوافقة واعتماد املح�سر يتم رفعه اإىل وكيل 
اجلامع���ة للدرا�س���ات العلي���ا والبح���ث العلم���ي العتماده ثم يعر�ص عل���ى اللجنة الدائمة لالبتع���اث والتدريب وبعد موافق���ة اللجنة يتم 

اعتماد املح�سر من مدير اجلامعة ثم يعر�ص على جمل�ص اجلامعة اأو مدير اجلامعة لالعتماد.
بعد انتهاء موافقة املجال�ص املخت�سة تقوم اإدارة البعثات باإ�سدار قرار اال�ستمرار يف  البعثة واعتماده من وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي وتزويد امللحقية الثقافية ب�سورة من القرار.
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 جامعة تبوك
 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إدارة االبتعاث

  دليل إجراءات االبتعاث

   

 محقية الثقافيةالم

سحب المعاممة من خالل البوابة ورفعها لوكيل 
الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي لمتوجيو 

 لمكمية المعنية

 طلب استمرار في  البعثة
 من خالل البوابة اإللكترونية

 إدارة االبتعاث

 الكمية التابع لها المبتعث

 تقديم طمب االستمرار في  البعثة لمممحقية المبتعث

 
بداء الرأي  مراجعة الطمب والمستندات وا 

 للجامعة واإلحالة

 قرار االستمرار في  البعثة

حالة ا استكمال نماذج الستمرار في البعثة وا 
القسم ثم مجمس الكمية )المجنة المعاممة لمجمس 

لوكيل الجامعة لمدراسات المحضر ثم رفع الثالثية( 
 العميا والبحث العممي لالعتماد

 االستمرار في  البعثة رقم: نموذج
 UTST-F-7-60 

 من خالل موقع الجامعة

ب ثم العرض عمى المجنة الدائمة لالبتعاث والتدري
 إدارة االبتعاث س الجامعة لالعتمادملمجالمحضر رفع 

البعثة واعتماده من في  االستمرارإصدار قرار 
 إدارة االبتعاث وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي

 تزويد الممحقية بالقرار وتحديث
 الممفات وقاعدة البيانات

 

 إدارة االبتعاث

إزضققاي٘ إىل ايقس٥ٝظ املباغققس )ز٥ققٝظ ايكطقِ( يعسضقق٘ عًقق٢   باملبتعققح ٚ ٚإزفاقق٘ باملعاًَقق١ اـاصق١  
يعسضقق٘ عًقق٢ فًققظ   عُٝققد ايهًٝقق١فًققظ ايكطققِ ٚبعققد املٛافكقق١ ٚاعتُققاد احملطققس ٜققتِ  إزضققاي٘  إىل    

إىل ٚنٝققٌ اؾاَعقق١ يًدزاضققات   زفعقق٘ ايهًٝقق١ )ايًذٓقق١ ايجالثٝقق١( ٚبعققد املٛافكقق١ ٚاعتُققاد احملطققس ٜققتِ       
عققسض عًقق٢ ايًذٓقق١ ايدا٥ُقق١ يالبتعققاخ ٚايتققدزٜب ٚبعققد َٛافكقق١   عتُققادٙ ثققِ ٜالايعًٝققا ٚايبشققح ايعًُققٞ 

ٜ  ايًذٓقق١ ٜققتِ  َققدٜس اؾاَعقق١  أٚ اؾاَعقق١ فًققظعققسض عًقق٢ اعتُققاد احملطققس َققٔ َققدٜس اؾاَعقق١ ثققِ 
 .العتُادي

ايبعجقق١  االضققتُساز يف يظ املختصقق١ تكققّٛ إداز٠ ايبعجققات بإصققداز قققساز   ابعققد اْتٗققا٤ َٛافكقق١ اجقق 
ٞ  ٚنٚاعتُادٙ َٔ  ١ بصقٛز٠ َقٔ   ٝق ٚتصٜٚقد املًشكٝق١ ايجكاف   ٌٝ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشقح ايعًُق

 ايكساز.

 الـــوثــائـــق ـئـولالـمـسـ اإلجـــــراءات 

 (2)شكل رقم   ثةالبع االستمرار في آلية 



متديد البعثة
ق���د يتطل���ب االأم���ر متدي���د ف���رتة االبتعاث ح�سب ظ���روف املبتعث والدرج���ة العلمية الت���ي يدر�سها وق���د روعى ذلك يف الئح���ة االبتعاث 

والتدريب ملن�سوبي اجلامعات حيث اأن املادة العا�سرة من الالئحة تن�ص على االآتي:
 " يج���وز ملجل����ص اجلامع���ة متديد ف���رتة االبتعاث االأ�سلي���ة يف الداخل واخل���ارج �سنة واح���دة للماج�ستري، و�سنتني للدكت���وراه والزمالة 
الطبي���ة، بن���اء عل���ى اق���رتاح امل�سرف عل���ى درا�سة الطال���ب وتو�سية جمل�سي الق�س���م والكلية، اأو املعه���د وما يف حكمهم���ا، وجلنة االبتعاث 
والتدري���ب، كم���ا يج���وز ملجل�ص اجلامعة بناء على اقرتاح امل�سرف على درا�سة الطالب وتو�سية جمل�س���ي الق�سم والكلية، اأو املعهد وما يف 
حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب اإ�سافة �سنة اأخرى كحد اأق�سى لكل مرحلة بعد تقدمي املربرات املقنعة لذلك. وبالن�سبة لالبتعاث 

للخارج يلزم اأن يوؤيد راأي امل�سرف على درا�سة الطالب من امللحق الثقايف " .
وال يت���م التمدي���د اإال عن���د ال�س���رورة وبقدر احلاجة وبناًء على تو�سية امل�سرف الدرا�سي على املبتع���ث وتاأييد امللحق الثقايف ال�سعودي يف 

بلد االبتعاث وموافقة جمل�سي الق�سم والكلية وجلنة االبتعاث والتدريب وجمل�ص اجلامعة .
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فعل���ى املبتع���ث اأن يب���ذل غاي���ة اجله���د يف الدرا�س���ة والتح�سي���ل لينتهي م���ن احل�سول عل���ى الدرجة املبتعث م���ن اأجلها يف امل���دة االأ�سلية 
املح���ددة يف ق���رار ابتعاث���ه )خا�سة وقد تعهد املبتعث باحل�سول على الدرجة العلمية يف امل���دة النظامية يف ابتعاثه بتوقيعه النموذج رقم  
)UTST-F-7-15 (.. واإذا ا�سط���ر اإىل التمدي���د لظ���روف درا�سي���ة كتغي���ري امل�س���رف اأو تغيري خط���ة الدرا�سة اأو ظ���روف �سحية مثبتة 
بتقارير طبية اأو ظروف اأ�سرية حالت بينه وبني التح�سيل والدرا�سة اأو طبيعة الدرا�سة .. فحينئذ يتقدم بطلب متديد للبعثة مو�سحا 

فيه مربرات طلب التمديد واالأ�سباب التي اأدت اإىل تاأخره يف الدرا�سة واإرفاق امل�ستندات التي تدعم طلبه.
م���ع �س���رورة اإرف���اق خطاب ر�سمي ومعتمد من امل�سرف الدرا�سي باملوؤ�س�سة التعليمية التي يدر�ص بها يت�سمن تقريرا درا�سيا عن املبتعث 

منذ ت�سجيله باجلامعة وحتى تاريخه مو�سيا ب�سرورة التمديد مو�سحا اأ�سبابه واملدة املطلوبة والتاريخ املتوقع للتخرج .
واإذا كان التمدي���د لف���رتة اللغ���ة فريف���ق خطاب من املعه���د الذي يدر�ص به يو�سح في���ه الف�سول التي در�سها وع���دد ال�ساعات االأ�سبوعية 
ونتائ���ج اختبارات���ه م���ع بيان الدرجة املطلوبة لاللتحاق بالدرا�سات العلي���ا باجلامعة ، ثم يقوم بتقدمي طلب متديد البعثة اإيل امللحقية 
الثقافي���ة ببل���د االبتعاث من خ���الل البوابة االإلكرتونية واإرفاق امل�ستن���دات ال�سابق ذكرها فيقوم امل�سئول���ون بامللحقية مبراجعة الطلب 

وامل�ستندات املرفقة والتاأكد من ا�ستيفاء كافة البيانات و اإبداء الراأي ثم حتويل الطلب اإىل اجلامعة اأو اجلهة التابع لها املبتعث .
يقوم امل�سئول مبتابعة �سئون املبتعثني باإدارة االبتعاث ب�سحب املعاملة عن طريق البوابة االإلكرتونية ورفعها لوكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي ليتم توجيهها اإىل الكلية التابع لها املبتعث لدرا�ستها. 
يقوم امل�سئول بالكلية التابع لها املبتعث باإعداد طلب متديد بعثة رقم: UTST-F-7-07  من خالل موقع اجلامعة عن طريق الرابط 

التايل:  
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

وتتم عملية متديد البعثة بنف�ص االآلية الواردة يف اال�ستمرار يف البعثة )�سكل رقم 2(
ويج���ب مراع���اة تق���دمي طلب متدي���د البعثة مبدة كافية قب���ل تاريخ نهاية البعثة حت���ى ميكن احل�سول علي موافق���ة املجال�ص واللجان 

املخت�سة على التمديد وهو اأمر ي�ستغرق وقتا طويال قد ي�سل اإىل �سهرين اأو ثالثة يف بع�ص االأحيان .
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تغيري اجلامعة اأو البلد
ق���د يرغ���ب املبتعثني بعد ال�سف���ر اإيل بلد االبتعاث وبعد الوقوف عن كثب على امل�ستوى العلمي للجامعة اأو املوؤ�س�سة التعليمية التي 
ح�س���ل منه���ا عل���ى القب���ول قد يرغب البع�ص يف تغي���ري هذه املوؤ�س�سة واالنتق���ال اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى اأف�س���ل منها اإما بنف�ص 

البلد اأو يف بلد اآخر . فيبداأ البحث عن قبول ، فاإذا ح�سل عليه طلب تغيري اجلامعة اأو تغيري البلد .
كما اأن هناك اأ�سباب عديدة اأخري قد تكون ال�سبب وراء طلب تغيري اجلامعة اأو البلد:

. املبتعث  تخ�س�ص  جمال  يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  �سعف   •
درا�ستها. يف  يرغب  التي  للمرحلة  درا�سي  برنامج  وجود  عدم   •

 . عليه  ي�سرف  درا�سته  جمال  يف  متخ�س�ص  اأ�ستاذ  وجود  عدم   •
التعليمية. باملوؤ�س�سة  العليا  للدرا�سات  القبول  �سروط  حتقيق  عدم   •

ففي مثل هذه احلاالت اأو غريها ، يحتاج املبتعث اإىل االنتقال اإىل موؤ�س�سة تعليمية اأخرى اإما يف البلد نف�سه اأو يف بلد اآخر .
وقد ن�ست املادة الثانية ع�سر من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات على اأنه :

املبنية على تو�سية  اإال بعد موافقة جمل�ص اجلامعة  اآخر  اإىل  بلد  اأو من  اأخرى،  اإىل  ينتقل من جامعة  اأن  للمبتعث  " ال يجوز 
جمل�س���ي الق�س���م والكلي���ة، اأو املعهد وما يف حكمهم���ا، اأو اجلهة التابع لها املبتعث، وجلنة االبتعاث والتدري���ب، وتاأييد امللحق الثقايف 

بالن�سبة للمبتعثني للخارج ".
ف���ال يج���وز للمبتع���ث تغيري مق���ر الدرا�سة اأو بلد االبتع���اث اإال مبوافقة من اجلامعة وف���ق ال�سروط التي ن�ست عليه���ا املادة الثانية 
ع�سرة اآنفاً . وذلك يتطلب احل�سول على قبول من املوؤ�س�سة التعليمية املراد االنتقال اإليها واإذا كان م�سروطا بتحقيق درجة معينة 
يف كف���اءة اللغ���ة ي�س���رتط اأن يرف���ق املبتع���ث مع طلبه ما يفيد اأنه حق���ق تلك الدرجة ح�سب ما هو مطلوب . ه���ذا اإذا كان االنتقال اأو 

التحويل من اأجل درا�سة مرحلة علمية كاملاج�ستري اأو الدكتوراه ونحو ذلك .. 
ف���اإذا ا�سط���ر املبتع���ث اإىل تغيري مق���ر درا�سته فاإن عليه يتقدم للملحقية الثقافية بطلب تغي���ري اجلامعة اأو البلد ويذكر فيه اأ�سباب 

طلب التغيري ويرفق تقريرا عما مت اجنازه خالل الفرتة املا�سية مدعما بامل�ستندات الر�سمية التي توؤيد ذلك. 
�سريط���ة اأن تك���ون املوؤ�س�س���ة التعليمي���ة امل���راد االنتقال اإليه���ا �سمن املوؤ�س�س���ات التعليمية املو�سى به���ا من قب���ل وزارة التعليم العايل 
 )Times Higher Education( اأو التاميز )QS( على م�ستوى العامل يف تقييم )وذات تقييم ال يتجاوز ترتيبها  )300

وتقومي جودة االأبحاث )RAE( بالن�سبة للجامعة الربيطانية.
ث���م يق���وم امل�سئول���ون بامللحقي���ة مبراجعة الطل���ب وامل�ستندات املرفق���ة والتاأكد من ا�ستيفاء كاف���ة البيانات و اإبداء ال���راأي ثم حتويل 

الطلب اإىل اجلامعة اأو اجلهة التابع لها املبتعث .



يق���وم امل�سئ���ول مبتابع���ة �سئ���ون املبتعثني ب���اإدارة االبتعاث ب�سح���ب املعاملة عن طري���ق البواب���ة االإلكرتونية ورفعه���ا لوكيل اجلامعة 
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ليتم توجيهها اإىل الكلية التابع لها املبتعث لدرا�ستها. 

يقوم امل�سئول بالكلية التابع لها املبتعث باإعداد طلب تغيري اجلامعة رقم: UTST-F-7-08  من خالل موقع اجلامعة عن طريق 
الرابط التايل:  

http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
 يطلب فيه املوافقة على تغيري اجلامعة للمبتعث ويتم ذلك بنف�ص الطريقة امل�سار اإليها يف تقدمي طلب اال�ستمرار يف البعثة وي�سري 

بنف�ص اخلطوات حتى ي�سدر قرار التغيري .
وعل���ى املبتع���ث اأن يتق���دم  للملحقي���ة بطل���ب التغي���ري مبدة كافية اأي�س���اً قبل تاريخ بدء الدرا�س���ة حتى ال يفقد القب���ول ب�سبب تاأخر 

موافقة املجال�ص واللجان املخت�سة على التغيري وهو اأمر ي�ستغرق وقتا طويال قد ي�سل اإىل �سهرين اأو ثالثة يف بع�ص االأحيان.
ويجب على املبتعث اأال يغادر مقر درا�سته وال ينتقل اإىل اجلامعة اجلديدة حتى ي�سدر قرار املوافقة بالتغيري من اجلامعة، لكي ال 

يتعر�ص الإيقاف خم�س�ساته املالية . فقد ن�ست املادة ال�سابعة والع�سرون من الئحة االبتعاث والتدريب على اأنه:
" توقف خم�س�سات املبتعث بح�سوله على الدرجة العلمية اأو اإذا غري مقر درا�سته اأو تخ�س�سه اأو جامعته دون موافقة جمل�ص 

اجلامعة ". 
وتتم عملية تغيري مقر البعثة اأو اجلامعة بنف�ص االآلية الواردة يف اال�ستمرار يف البعثة )�سكل رقم 2(
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تغيري التخ�ض�ص
م���ن البيان���ات االأ�سا�سي���ة التي يت�سمنها قرار االبتعاث التخ�س�ص العام والدقيق املراد درا�ست���ه . وحتديد التخ�س�ص العام والدقيق 
يت���م م���ن قبل الق�س���م العلمي وفق احتياجات الق�س���م ون�سبة اأع�ساء هيئة التدري����ص وتخ�س�ساتهم الدقيقة ون�سب���ة املبتعثني منهم 

واملتوقع اإحالتهم للتقاعد واأعداد غري ال�سعوديني منهم .  
اإال اأنه يف بع�ص االأحيان يحتاج املبتعث اإىل تغيري تخ�س�سه اإما لعدم تطابق برنامج التخ�س�ص احلايل ملتطلبات الق�سم امل�ستقبلية 
اأو ال�ستح���داث تخ�س����ص جدي���د ولدرا�ست���ه اأهمي���ة وج���دوى علمية ت�ستفيد من���ه اجلامعة عن���د رجوعه من البعث���ة وغري ذلك من 

االأ�سباب التي تدعو املبتعث اإىل تغيري التخ�س�ص . 
ومهما تكن االأ�سباب الداعية اإىل تغيري التخ�س�ص ، فاإنه اإذا �سدر قرار االبتعاث وحدد فيه التخ�س�ص العام والدقيق فاإنه ال يجوز 
للمبتع���ث تغي���ري تخ�س�س���ه العام اأو الدقيق اإال بعد موافقة اجلامعة على ذل���ك وفق ال�سروط واالإجراءات املتبعة. ويف حالة االإقدام 
على ذلك بدون موافقة اجلامعة فاإنه يرتتب عليه اإيقاف جميع خم�س�سات املبتعث، وينظر يف اإنهاء بعثته. وذلك ح�سب ما جاء يف 

املادة احلادية ع�سر من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات والتي ن�ست على اأنه:
"ال يج���وز للمبتع���ث تغي���ري تخ�س�س���ه الع���ام اأو الدقي���ق ال���ذي ابتعث من اأجل���ه اإال مبوافقة جمل�ص اجلامعة بن���اء على تو�سية 
جمل�س���ي الق�س���م والكلي���ة، اأو املعه���د وم���ا يف حكمهما، وجلنة االبتع���اث والتدريب. ويف حال تغي���ري التخ�س�ص قبل �س���دور املوافقة، 

توقف جميع خم�س�سات املبتعث، وينظر يف اإنهاء بعثته".
فاإذا ا�سطر املبتعث اإىل تغيري تخ�س�سه العام اأو الدقيق فاإن عليه يتقدم للملحقية الثقافية بطلب تغيري تخ�س�سه العام اأو الدقيق 

ويذكر فيه اأ�سباب طلب التغيري مدعما بامل�ستندات الر�سمية التي توؤيد ذلك.
فيقوم امل�سئولون بامللحقية مبراجعة الطلب وامل�ستندات املرفقة والتاأكد من ا�ستيفاء كافة البيانات و اإبداء الراأي ثم حتويل الطلب 

اإىل اجلامعة اأو اجلهة التابع لها املبتعث .
يق���وم امل�سئ���ول مبتابع���ة �سئ���ون املبتعثني ب���اإدارة االبتعاث ب�سح���ب املعاملة عن طري���ق البواب���ة االإلكرتونية ورفعه���ا لوكيل اجلامعة 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي ليتم توجيهها اإىل الكلية التابع لها املبتعث لدرا�ستها. 
يق���وم امل�سئ���ول بالكلي���ة التاب���ع لها املبتعث باإع���داد طلب تغيري التخ�س�ص رق���م: UTST-F-7-08  من خ���الل موقع اجلامعة عن 

طريق الرابط التايل:  
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

 يطل���ب في���ه املوافق���ة على تغيري التخ�س�ص العام اأو الدقيق ويتم ذلك بنف����ص الطريقة امل�سار اإليها يف تقدمي طلب تغيري اجلامعة 
وي�سري بنف�ص اخلطوات حتى ي�سدر قرار التغيري .



ويجب على املبتعث اأال يغري تخ�س�سه حتى ي�سدر قرار املوافقة بالتغيري من اجلامعة ، لكي ال يتعر�ص الإيقاف خم�س�ساته املالية. 
وتتم عملية تغيري التخ�س�ص بنف�ص االآلية الواردة يف اال�ستمرار يف البعثة )�سكل رقم 2(

وُنو�س���ى الراغب���ني يف االبتع���اث بالرتي���ث يف اختي���ار التخ�س����ص ودرا�س���ة املو�س���وع م���ع االأق�س���ام العلمي���ة واالإط���الع عل���ى اخلطط 
االإ�سرتاتيجية للجامعة والبحث عرب ال�سبكة العاملية للمعلومات ومواقع املوؤ�س�سات التعليمية عن التخ�س�سات العلمية التي تتفق 
م���ع رغب���ات اأق�سامه���م العلمي���ة وبرامج تلك التخ�س�س���ات ودرا�ستها ومن ثم اختي���ار اجليد منها . حتى ال ي�سط���ر اإىل طلب تغيري 
التخ�س����ص وبالت���ايل ي�سيع وقت من ف���رتة االبتعاث يف درا�سة تخ�س�ص غري مرغوب فيه ، وبالتايل يتاأخر يف الدرا�سة مما يرتتب 

عليه احتياجه لطلب متديد البعثة الأكرث من مرة .
كم���ا ُنو�س���ى االأق�س���ام العلمي���ة القيام بدرا�س���ة جلميع التخ�س�سات الت���ي تدر�سها وت�سع قائم���ة باملوؤ�س�سات العلمي���ة املتميزة يف تلك 
التخ�س�س���ات وتوج���ه من�سوبيه���ا لاللتح���اق به���ا وم�ساعدتهم يف احل�سول عل���ى قبول للدرا�س���ة باأحدها ، اخت�س���ار للوقت وتوفريا 
للجه���د ال���ذي يبذل���ه املعي���د اأو املحا�سر يف ذلك ، خا�سة واأنه لي�ص لديه اخلربة الكافية واملعرف���ة العلمية الختيار االأف�سل من بني 

تلك املوؤ�س�سات التعليمية .

24

دليل إجراءات االبتعاث



25

دليل إجراءات االبتعاث

القيام برحلة علمية
الرحل���ة العلمي���ة ه���ي عب���ارة عن عمل ميداين يقوم ب���ه املبتعث مرة واحدة خ���الل املرحلة الدرا�سية الواحدة جلم���ع بع�ص البيانات 
املتعلقة ببحثه واأطروحته كالقيام بجمع بع�ص النباتات اأو احليوانات الإجراء جتارب خمربية عليها اأو جمع معلومات عن مو�سوع 
معني من خالل عمل ا�ستبانة معلومات وتوزيعها على الفئة امل�ستهدفة اأو اإجراء مقابالت مع عينة الدرا�سة اأو غريها من الطرق 

احلديثة جلمع البيانات .
وق���د ح���ددت امل���ادة اخلام�سة ع�سر من الئحة االبتع���اث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات االأحكام املتعلق���ة بالرحلة العلمية للمبتعث يف 

اخلارج ، حيث جاء فيها : 
" يجوز للمبتعث اإىل اخلارج القيام برحلة علمية اأثناء اإعداد الر�سالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة اإىل اململكة 

اأو غريها خارج مقر البعثة وفقاأ لل�سوابط االآتية :
1 - اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.

2 - تاأييد امللحق الثقايف.
3 - موافقة جمل�ص الق�سم والكلية، اأو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب يف 

         اجلامعة املبتعث منها.
4 - اأال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حداً اأق�سى.

5 - اإذا كانت الرحلة العلمية اإىل اململكة فعلى املبتعث اأن يبا�سر اأبحاثه حتت اإ�سراف 
         الق�سم التابع له ويقوم الق�سم باإعداد تقرير واف عن الرحلة.

6 - اإذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثة اإىل غري اململكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة اإىل امللحق الثقايف من قبل امل�سرف على 
درا�سة املبتعث ويقوم امللحق بتزويد اجلامعة التابع لها املبتعث ب�سورة منه ".

كما حددت املادة الع�سرون من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات االأحكام املتعلقة بالرحلة العلمية للمبتعث يف الداخل، 
حيث جاء فيها : 

" يج���وز للمبتع���ث القي���ام برحل���ة علمية اأثناء اإع���داد الر�سالة وملرة واحدة خالل املرحلة الدرا�سية الواحدة خارج مقر الدرا�سة 
�سواء كان ال�سفر داخل اململكة اأو خارجها وفقاأ لل�سوابط االآتية:

1 - اأن يو�سي امل�سرف على درا�سة الطالب بحاجة البحث اإىل الرحلة العلمية.
2 - موافقة جمل�سي الق�سم والكلية، اأو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعاث والتدريب يف اجلامعة املبتعث منها.

3 - اأال تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثالثة اأ�سهر حداً اأق�سى " .



ففي حالة احتياج املبتعث �سواء يف اخلارج اأو الداخل اإىل القيام برحلة علمية جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة بر�سالته، فاإن عليه 
اأن يح�س���ل عل���ى خط���اب م���ن امل�سرف على درا�ست���ه يو�سح حاجة البحث اإىل الرحل���ة العلمية ، ثم يتقدم للملحقي���ة الثقافية بطلب 
الرحل���ة العلمي���ة ويرف���ق به خطاب امل�سرف على درا�ست���ه ، فيقوم امل�سئولون بامللحقية مبراجعة الطل���ب وامل�ستندات املرفقة والتاأكد 

من ا�ستيفاء كافة البيانات و اإبداء الراأي ثم حتويل الطلب اإىل اجلامعة اأو اجلهة التابع لها املبتعث .
يق���وم امل�سئ���ول مبتابع���ة �سئ���ون املبتعثني ب���اإدارة االبتعاث ب�سح���ب املعاملة عن طري���ق البواب���ة االإلكرتونية ورفعه���ا لوكيل اجلامعة 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي ليتم توجيهها اإىل الكلية التابع لها املبتعث لدرا�ستها. 
يقوم امل�سئول بالكلية التابع لها املبتعث باإعداد طلب الرحلة العلمية رقم: UTST-F-7-10  من خالل موقع اجلامعة عن طريق 

الرابط التايل:  
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

يو�س���ح في���ه مدة الرحل���ة ووجهتها والتاريخ املحدد للقيام به���ا واإرفاق كافة املعاملة وي�سري طلب الرحل���ة العلمية بنف�ص اخلطوات 
ال�سابقة حتى ي�سدر قرار الرحلة .

وتتم عملية طلب الرحلة العلمية بنف�ص االآلية الواردة يف اال�ستمرار يف البعثة )�سكل رقم 2(

26

دليل إجراءات االبتعاث



27

دليل إجراءات االبتعاث

ح�ضور املوؤمترات والندوات العلمية والدورات الق�ضرية
احل�س���ول عل���ى بعث���ة درا�سية خارجية يعترب فر�سة ذهبية ال تق���در بثمن ، يفتح للمبتعث خاللها اآفاقا رحبة لرفع كفاءته وتطوير 
مهارات���ه وتنمي���ة قدرات���ه وزيادة معارفه للو�سول اإىل م�ست���وى علمي ومهني اأف�سل ميكنه من اأداء واجبات���ه الوظيفية على اأف�سل 

الوجوه . 
وبح�س���وره ال���دورات التطويري���ة الق�سرية يف جمال تخ�س�سه ، وح�سوره املوؤمت���رات ذات العالقة بدرا�سته، وامل�ساركة فيها بتقدمي 
اأوراق علمية، يكون له اأثر كبري يف �سقل مواهبه وزيادة معارفه وتنمية قدراته البحثية، من خالل االلتقاء بكبار العلماء والباحثني 

واالحتكاك بهم واال�ستفادة من بحوثهم وجتاربهم .
وجامع���ة تب���وك ت�سج���ع مبتعثيه���ا على امل�سارك���ة الفعالة يف املوؤمت���رات العلمية العاملية ون�س���ر االأبحاث يف املج���الت العلمية العاملية، 
اإميانا منها مبا لذلك من اأهمية ق�سوى على امل�ستوى العلمي للمبتعث واملردود املثمر للوطن احلبيب، وتوؤكد على �سرورة ت�سجيل 

ا�سم جامعة تبوك على تلك البحوث لتعك�ص �سورة اجلامعة يف املحافل الدولية .   
وق���د ح���ددت امل���ادة ال�سابعة ع�سر م���ن الئحة االبتعاث والتدري���ب ملن�سوبي اجلامعات االأح���كام املتعلقة بح�سور املوؤمت���رات والندوات 

العلمية والدورات الق�سرية حيث ن�ست على االآتي :
" ي�سرف للمبتعث تذكرة �سفر ذهاباً واإياباً ملرة واحدة حل�سور املوؤمترات، والندوات العلمية، اأو الدورات الق�سرية وذلك خالل 

املرحلة الدرا�سية الواحدة وفق ال�سوابط ا الآتية:
1 - اأن يكون للموؤمتر، اأو الدورة عالقة مبا�سرة بتخ�س�سه اأو مو�سوع بحثه.

2 - موافق���ة جلن���ة االبتع���اث والتدري���ب يف اجلامعة بن���اء على تو�سية امل�س���رف على درا�سة الطال���ب وتاأييد امللحق الثق���ايف بالن�سبة 
لالبتعاث للخارج " .

فف���ي حال���ة رغبة املبتع���ث امل�ساركة يف موؤمتر علمي اأو دورة تدريبية ق�سرية فعليه تق���دمي طلب بذلك اإىل امللحقية الثقافية   
يو�سح فيه عنوان املوؤمتر اأو الدورة وعالقته بتخ�س�سه اأو مو�سوع بحثه ومكان انعقاده �سواء كان ذلك يف بلد االبتعاث اأو بلد اآخر 
، وموع���د انعق���اده والف���رتة التي ي�ستغرقها . واإرفاق الن�سرات التعريفية بذل���ك ، على اأن يكون التقدمي قبل موعد اإقامة املوؤمتر اأو 

الدورة بوقت كاٍف ال يقل عن �سهرين لتتمكن اجلهات املخت�سة بامللحقية واجلامعة من البت يف املو�سوع .
وتتم عملية طلب ح�سور املوؤمترات العلمية بنف�ص االآلية الواردة يف اال�ستمرار يف البعثة )�سكل رقم 2(



28

دليل إجراءات االبتعاث

اإنهاء البعثة
املق�سود باإنهاء البعثة هو اإلغاوؤها وقطع الدرا�سة والعودة اإىل اأر�ص الوطن ومبا�سرة العمل باجلامعة . 

وكم���ا ذك���ر �سابق���ا فاإن الهدف من االبتعاث ملن�سوبي اجلامعة هو احل�سول على درج���ة املاج�ستري اأو الدكتوراه اأو زمالة طبية ح�سب 
التخ�س����ص اأو ح�س���ور دورات تدريبي���ة ، فعل���ى املبتع���ث ب���ذل غاي���ة الو�س���ع ونهاية اجله���د يف الدرا�س���ة والتح�سيل حت���ى يتمكن من 

احل�سول على تلك الدرجة يف املدة املحددة .
اإال اأن���ه ق���د يتعر����ص املبتعث خ���الل فرتة ابتعاثه اإىل ظروف علمية كع���دم احل�سول على قبول، اأو نظامية كع���دم جتديد التاأ�سرية، 
اأو �سحي���ة كتعر�س���ه حل���ادث اأو مر�ص مينعه من الدرا�سة ويحتاج اإىل فرتة طويل���ة ليتماثل لل�سفاء، اأو اأ�سرية كعدم ا�ستطاعة بقاء 
املح���رم م���ع املبتعث���ة يف مقر البعثة . مث���ل تلك الظروف وغريها حتول دون ا�ستمرار املبتعث يف البعثة ملوا�سلة درا�سته وجتربه على 

العودة اإىل اأر�ص الوطن ومبا�سرة عمله باجلامعة . 
وقد ن�ست املادة الثامنة والع�سرون من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات على اأنه :

 " يجوز ملجل�ص اجلامعة اأن ينهي بعثة املبتعث بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، اأو املعهد وما يف حكمهما، وجلنة االبتعاث 
والتدريب يف احلاالت االآتية :

1 -عدم قدرته على موا�سلة الدرا�سة وفقاً للتقارير املتعلقة ب�سري درا�سته.
2 -طلبه اإنهاء البعثة والعودة اإىل اململكة.

3 -اإذا خالف االأنظمة اأو التعليمات اأو امتنع عن تنفيذها.
4 -اإذا مل يح�سل على املوؤهل املطلوب يف املدة املحددة.

5 -اإذا ثبت توقفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول ".
ومهم���ا كان���ت الظ���روف واالأ�سب���اب الداعية الإنهاء البعث���ة، فاإن على املبتعث اأن يعل���م اأن اإنهاء البعثة يرتتب علي���ه اتخاذ قرار بحقه 
م���ن قب���ل جمل����ص اجلامعة اإم���ا بطي قيده )ف�سله( من اجلامع���ة، اأو اإحالته اإىل وظيفة اإدارية ح�سب حاج���ة اجلامعة ، اأو ا�ستئناف 
الدرا�سة يف مدة ال تتجاوز ال�سنتني، وذلك ح�سب ما جاء يف اأحكام املادة الثالثني من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات 

حيث ن�ست على :
 " يف حال موافقة جمل�ص اجلامعة على اإنهاء بعثة املبتعث وفقاً الأحكام املادة الثامنة والع�سرين فللمجل�ص ما ياأتي :

 1 - اتخاذ قرار بطي قيده يف مدة ال تتجاوز ال�سنة من تاريخ اإنهاء ابتعاثه.
2 - اأو اإحالته اإىل وظيفة اإدارية اإذا كانت اجلامعة يف حاجة خلدماته.

3 - اأو اإبق���اءه عل���ى وظيفت���ه وحتدي���د املدة الالزمة ال�ستئنافه درا�سته العليا على اأن ال تتج���اوز تلك املدة ال�سنتني. ويف حال جتاوزه 
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لها يطبق ب�ساأنه ما ورد يف اإحدى الفقرتني. )1 اأو 2( من هذه املادة " .
وعلي���ه فاإن���ه ينبغ���ي على املبتع���ث اأن يفكر مليا قبل االإقدام على اإنه���اء البعثة واأن يرتيث يف هذا االأم���ر واأال يتعجل يف تقدمي طلب 
االإنه���اء واأن يح���اول جاه���دا اأن يتغل���ب عل���ى العقب���ات وال�سعوب���ات والظ���روف التي مير به���ا واأن يتوج���ه بالدع���اء اإىل اهلل تعاىل اأن 
يي�س���ر اأم���ره ويف���رج همه وينف�ص كربه، واأن ي�ست�سري الزمالء وامللحق الثقايف ال�سع���ودي وامل�سئولني يف اجلامعة لعله يجد ما يعينه 
وي�ساع���ده عل���ى تخط���ي العقبات التي حت���ول دون موا�سلته الدرا�سة ، ول���ن يعدم باإذن اهلل تعاىل من الف���رج وانك�ساف الغم وتي�سري 

االأمر .
ف���اإذا ا�سط���ر املبتع���ث اإىل اإنه���اء البعثة فاإن علي���ه اأن يتقدم بطلب اإنهاء البعث���ة اإىل امللحقية الثقافية والتي تق���وم بدورها مبراجعة 

الطلب واإبداء الراأي ثم حتويل الطلب اإىل اجلامعة اأو اجلهة التابع لها املبتعث .
يق���وم امل�سئ���ول مبتابع���ة �سئ���ون املبتعثني ب���اإدارة االبتعاث ب�سح���ب املعاملة عن طري���ق البواب���ة االإلكرتونية ورفعه���ا لوكيل اجلامعة 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي ليتم توجيهها اإىل الكلية التابع لها املبتعث لدرا�ستها. 
يق���وم امل�سئ���ول بالكلي���ة التاب���ع لها املبتعث باإعداد طل���ب اإنهاء بعثة رق���م:UTST-F-7-11   من خالل موق���ع اجلامعة عن طريق 

الرابط التايل:  
http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms

 يطل���ب في���ه املوافق���ة عل���ى اإنهاء بعثة املذك���ور ويتم ذلك بنف�ص اخلط���وات النظامية امل�س���ار اإليها يف املراحل ال�سابق���ة وي�سري بنف�ص 
اخلطوات )�سكل رقم 2( حتى ي�سدر قرار اإنهاء البعثة.

وعلى املبتعث البقاء يف مقر البعثة حتى �سدور قرار االإنهاء حتى يطوى قيده اأو يحال اإىل وظيفة اإدارية وذلك ح�سب اأحكام املادة 
التا�سعة والع�سرين من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات والتي تن�ص على اأنه :

" ال يج���وز للمبتع���ث يف الداخ���ل اأو اخل���ارج ال���ذي يرغب يف اإنهاء ابتعاثه قبل احل�س���ول على املوؤهل املطلوب ترك مقر درا�سته 
قب���ل موافق���ة جمل����ص اجلامع���ة. ويف حال عودة املبتعث قب���ل موافقة جمل�ص اجلامعة يطب���ق ب�ساأنه ما ورد يف اإح���دى الفقرتني )1 

اأو 2( من املادة الثالثني من هذه الالئحة "



30

دليل إجراءات االبتعاث

التخرج
املق�سود بالتخرج هو ح�سول املبتعث على الدرجة العلمية املبتعث من اأجلها �سواء اأكانت املاج�ستري اأو الدكتوراه اأو الزمالة الطبية 

اأو اإنهاء برنامج التدريب بنجاح .
ف���اإذا ح�س���ل املبتع���ث على الدرج���ة العلمية املطلوب���ة اأو اأنهى برناجم���ه التدريبي بنجاح فاإنه يت���م اإيقاف خم�س�سات���ه املالية يف بلد 

االبتعاث. حيث ن�ست املادة ال�سابعة والع�سرون من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات على اأنه:
 "توقف خم�س�سات املبتعث بح�سوله على الدرجة العلمية ...". 

ويت���م اإيق���اف خم�س�سات���ه من تاري���خ ح�سوله على الدرجة العلمية حتى ولو مل تنتِه فرتة ابتعاث���ه كمن يبتعث ملدة �سنتني لدرا�سة 
املاج�ست���ري ويح�س���ل عليه���ا يف �سنة كما هو احلال يف بريطانيا واأ�سرتاليا .. فاإن ال�سنة الثانية تعترب الغية بعد التخرج ولي�ست من 

حق املبتعث الأن املدة املمنوحة للدرا�سة لي�ست حقا مكت�سبا له واإمنا اأعطيت له كي يتمكن خاللها من احل�سول على الدرجة .  
وق���د اأعط���ى النظ���ام املبتع���ث �سهرا كام���ال على االأكرث م���ن تاريخ تخرجه ينه���ي خالله اإج���راءات ال�سفر والع���ودة اإىل اأر�ص الوطن 

ومبا�سرة عمله باجلامعة ح�سب ما جاء يف املادة الرابعة والع�سرين من الئحة ابتعاث املوظفني:
" عل���ى املوظ���ف املبتع���ث اأن يع���ود اإىل اململك���ة خ���الل �سه���ر على االأكرث من تاريخ انته���اء درا�سته، وعلي���ه اأن يبا�سر عمله خالل 

ع�سرة اأيام من و�سوله " . 
ولي�ص من حق املبتعث البقاء يف مقر الدرا�سة بعد تاريخ التخرج اأكرث من �سهر. 
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اإقفال امللف بامللحقية
يت���م اإقف���ال مل���ف املبتعث بامللحقية الثقافي���ة ال�سعودية يف بلد االبتع���اث اإذا ح�سل على الدرجة العلمية املطلوب���ة اأو اأنهى برناجمه 
التدريب���ي بنج���اح وذل���ك باإيقاف خم�س�ساته وت�سوى م�ستحقاته و�سرف بدالته ومنحه تذاكر �سفر وحيدة االجتاه له وللمرافقني 

معه للعودة اإىل اأر�ص الوطن .

مبا�ضرة العمل باجلامعة
يج���ب عل���ى املبتع���ث مبا�سرة عمله باجلامعة خ���الل ع�سرة اأيام من تاريخ و�سول���ه للمملكة العربية ال�سعودي���ة عائدا من بعثته بعد 
ح�سوله على الدرجة العلمية املطلوبة اأو اأنهى برناجمه التدريبي، اأو بعد �سدور قرار اإنهاء البعثة . ح�سب ما جاء يف املادة الرابعة 
والع�سرين من نظام ابتعاث املوظفني : " على املوظف املبتعث اأن يعود اإىل اململكة خالل �سهر على االأكرث من تاريخ انتهاء درا�سته، 

وعليه اأن يبا�سر عمله خالل ع�سرة اأيام من و�سوله " .
حيث يقوم املبتعث بتعبئة منوذج اإ�سعار عودة مبتعث رقم: UTST-F-7-20  من خالل موقع اجلامعة عن طريق الرابط التايل:  

http://www.ut.edu.sa/ar/web/sponsorships-administration/forms
واإر�ساله اإىل الرئي�ص املبا�سر للتوقيع عليها والذي ير�سله بدوره اإىل رئي�ص اجلهة العتماده ثم يرفعه اإىل كيل اجلامعة للدرا�سات 
العليا والبحث العلمي حيث يوجهه اإىل اإدارة االبتعاث لتحديث قاعدة البيانات واإغالق ملف املبتعث باالإدارة ثم توجيه االإ�سعار اإىل 
اإدارة �س���وؤون املوظف���ني لت�سوي���ة امل�ستحقات املالية للمبتعث ، وليتم كذلك تغيري حالت���ه الوظيفية يف قاعدة بيانات �سوؤون املوظفني 

من "مبتعث" اإىل "على راأ�ص العمل" .
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م�ضتحقات املبتعث 
اأواًل: م�ضتحقات املبتعث للداخل

تتمثل م�ستحقات املبتعث اإىل الداخل فيما يلي:
الراتب ال�سهري وبدل النقل

بدل ترحيل
بدل الكتب واملراجع

بدل طباعة وجتليد الر�سالة العلمية

الراتب ال�ضهري وبدل النقل
  يعام���ل املبتع���ث للداخ���ل م���ن حيث الراتب معاملة املوظف على راأ����ص العمل ، في�سرف له راتبه ال�سه���ري االأ�سا�سي كامال مع بدل 

النقل، ويح�سم منه بدل التقاعد، وي�ستحق العالوات ال�سنوية .
 

وقد ن�ست املادة احلادية والع�سرون من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات على :
�سهريا" . له  امل�ستحق  االنتقال  وبدل  كامال  راتبه  للداخل  املبتعث  " يتقا�سى 

بدل ترحيل
  م���ن الب���دالت الت���ي ت�س���رف للمبتع���ث داخلي���ا " بدل الرتحي���ل " وهو عبارة ع���ن راتب �سهر ي�س���رف للمبتعث داخلي���ا اإىل موؤ�س�سة 

تعليمية يف مدينة اأخرى تبعد امل�سافة التي ي�سرف لها بدل االنتداب، وي�سرف مرة واحدة عند بداية االبتعاث .

 حي���ث ن�س���ت امل���ادة الثاني���ة والع�سرون م���ن الئحة االبتع���اث والتدريب ملن�سوب���ي اجلامعات عل���ى : " ي�سرف للمبتع���ث اإىل موؤ�س�سة 
تعليمية يف مدينة اأخرى بدل ترحيل يعادل راتب �سهر اإذا كانت امل�سافة بني املدينتني متاثل امل�سافة املقررة ل�سرف االنتداب ".

 وهذا البدل تقوم اإدارة البعثات با�ستكمال اإجراءات �سرفه مبجرد �سدور قرار االبتعاث ومبا�سرة املبتعث الدرا�سة ، ويودع يف ح�ساب 
املبتعث اآليا من قبل االإدارة املالية 
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بدل الكتب واملراجع
  وم���ن الب���دالت الت���ي ت�س���رف للمبتع���ث داخليا " بدل الكت���ب واملراجع " وهو عبارة ع���ن راتب �سهر ي�سرف للمبتع���ث �سنويا خالل 
املدة االأ�سلية للبعثة دون التمديدات ، وذلك وفق اأحكام املادة الرابعة والع�سرين من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات 

والتي تن�ص على االآتي:
 " ي�س���رف للمبتع���ث �سنوي���اً ب���دل كتب ومراجع يعادل رات���ب �سهر واحد على اأن يقت�س���ر �سرفه على امل���دة االأ�سا�سية لالبتعاث دون 

التمديد " .
 

وه���ذا الب���دل تق���وم اإدارة البعث���ات با�ستكمال اإج���راءات �سرفه بعد �س���دور قرار االبتعاث وم���رور ف�سل درا�سي عل���ى مبا�سرة املبتعث 
لدرا�سته، ويودع يف ح�ساب املبتعث اآليا من قبل االإدارة املالية .

بدل طباعة وجتليد الر�ضالة العلمية
وم���ن الب���دالت اأي�س���ا الت���ي ت�سرف للمبتعث داخليا " بدل طباع���ة وجتليد الر�سالة العلمية " وهو عبارة ع���ن مبلغ مقطوع ي�سرف 
للمبتع���ث لق���اء طباع���ة وجتليد ر�سالته العلمية بواقع )3000( ثالثة اآالف ريال للماج�ستري، و)4000( اأربعة اآالف ريال للدكتوراه ، 

وذلك وفق اأحكام املادة اخلام�سة والع�سرين من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات والتي تن�ص على االآتي:
اآالف ريال، ولدرجة  املاج�ستري مبلغ قدره )3000( ثالثة  الر�سالة لدرجة  " ي�سرف للمبتعث وملرة واحدة بدل طباعة وجتليد 

الدكتوراه مبلغ قدره )4000( اأربعة اآالف ريال " .
 

وي�س���رتط ل�س���رف ه���ذا البدل ح�سول املبتعث على الدرجة العلمية ومنحه ال�سهادة ، عند ذلك يتقدم املبتعث بخطاب خطي   
ملدي���ر اإدارة البعث���ات م�سفوع���ا ب�س���ورة من وثيق���ة التخرج اأو اإفادة من عم���ادة الدرا�سات العليا باجلامعة املبتع���ث اإليها تفيد مبنحه 

الدرجة، يطلب فيه �سرف بدل طباعة وجتليد ر�سالته العلمية ، وال ي�سرتط اإرفاق اأي فواتري حيث اأن املبلغ حمدد ومقطوع .

تذاكر �ضفر
ت�سرف تذاكر ال�سفر للمبتعث واأفراد اأ�سرته الذين يرافقونه مرة كل �سنة اإذا كان ابتعاثه اإىل مدينة يوجد بها مطار جوي ، وذلك 
وفق اأحكام املادة الثالثة والع�سرين من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات واملعدلة مبوجب قرار جمل�ص التعليم العايل 
رقم 1431/61/14 بتاريخ 1431/10/26ه�  حيث حددت احلاالت التي ي�سرف فيها تذاكر للمبتعث ، ف�� " ي�سرف للمبتعث، ولزوجه، 
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واأوالده الق�سر وبناته غري املتزوجات، ولوالدته التي يعولها �سرعاً تذاكر �سفر بالطائرة على النحو االآتي :
 1 - تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية وحيدة االجتاه من مقر عمله اإىل مقر درا�سته.

2 - تذاكر �سفر على الدرجة ال�سياحية يف نهاية كل عام درا�سي ذهاباً واإياباً من مقر درا�سته اإىل مقر عمله.
3 – تذكرة �سفر على الدرجة ال�سياحية ذهابا واإيابا عند قيامه بالرحلة العلمية .

4 - اإذا تعذر ال�سفر بالنقل اجلوي بني مقر عمله اإىل مقر درا�سته عند قيامه بالرحلة العلمية فيعو�ص تعوي�ساً يعادل قيمة ال�سفر 
بو�سائل النقل العامة .

ثانيًا: م�ضتحقات املبتعث للخارج
الرواتب والبدالت التي ت�ضرف للمبتعث من قبل جهة عمله

بالن�سب���ة للمعيدي���ن واملحا�سري���ن واملوظف���ني املبتعث���ني لدرج���ة املاج�ست���ري والدكت���وراه اأو زمال���ة طبية ونحو ذل���ك، في�سرف 
للمبتعث للخارج ن�سف مرتبه حم�سوما منه قيمة بدل التقاعد عن الراتب كامال.

املخ�س�ص ال�سهري
ي�سرف للمبتعث خم�س�ص �سهري ح�سب الفئة التي تندرج حتتها الدولة املبتعث اإليها )اأ( اأو )ب(

الفئة االأوىل )اأ(
الفئة االأوىل )اأ( : وت�ضمل اأمريكا ال�ضمالية واأمريكا اجلنوبية وكندا واأوربا واليابان وا�ضرتاليا ونيوزلندا .  
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امل�سدر موقع وزارة التعليم ) الدليل االإر�سادي للطالب املبتعث (
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/SCHOLARSHIPSAGENCY/Doc1/Dalil_Inside_NEW.pdf
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إدارة االبتعاث

  دليل إجراءات االبتعاث

   
 ثاًْٝا: َطتشكات املبتعح يً ازز

 ٚايبدالت اييت تىسف يًُبتعح َٔ قبٌ د١ٗ ىًُ٘ ايسٚاتب
 تعجت يدزد١ املادطتو ٚايدنتٛزاٙ أٚ شَاي١ بايٓطب١ يًُعٝدٜٔ ٚاحملاسسٜٔ ٚاملٛظفت املب
 

 اجاي١
امل ى  

 ايػٗسٟ
صى  

 َسافكت

 مجايٞ  ايبدالت ايط١ٜٛٓ )ٜتِ  سفٗا َع املهافي٠ ايػٗس١ٜ(

بايسٜاٍ 

 ايطعٛةٟ
 طباى١ ىالز نتب َالبظ

 15ب6929 53ب312 66ب416 38ب177 66ب416 33ب3 25ب5636 أىص  َبتعح

 82ب13595 53ب312 33ب833 38ب177 66ب416 33ب3253 25ب5636 َتصٚز

 65ب11616 53ب312 66ب1341 38ب177 66ب416 53ب4362 25ب5636 طفٌ + َتصٚز

 49ب12637 53ب312 33ب1253 38ب177 66ب416 33ب4875 25ب5636 طفٌ 2َتصٚز + 

 15ب13679 53ب312 33ب1458 38ب177 66ب416 33ب5738 25ب5636 طفٌ 3 + َتصٚز

 81ب14723 53ب312 66ب1666 38ب177 66ب416 66ب6541 25ب5636 طفٌ 4 + َتصٚز

 15ب14929 53ب312 33ب1875 38ب177 66ب416 66ب6541 25ب5636 طفٌ 5 + َتصٚز

 48ب15137 53ب312 33ب2383 38ب177 66ب416 66ب6541 25ب5636 طفٌ 6 + َتصٚز

 81ب15345 53ب312 66ب2291 38ب177 66ب416 66ب6541 25ب5636 طفٌ 7 + َتصٚز

 15ب15554 53ب312 33ب2533 38ب177 66ب416 66ب6541 25ب5636 طفٌ 8 + َتصٚز

 99ب7949 53ب312 33ب625 38ب177 66ب416 53ب812 25ب5636 طفٌ +َبتعح 

 82ب8973 53ب312 33ب833 38ب177 66ب416 33ب1625 25ب5636 طفٌ 2َبتعح+ 

 48ب13312 53ب312 66ب1341 38ب177 66ب416 33ب2458 25ب5636 طفٌ 3 +َبتعح

 15ب11354 53ب312 33ب1253 38ب177 66ب416 66ب3291 25ب5636 طفٌ 4 +َبتعح

 66ب3666   66ب416       33ب3253 ايصٚد١ أىا١ْ

 82ب1323   32ب238       53ب812  ىا١ْ طفٌ )د أى٢ً طفًت

 65ب1341   32ب238       33ب833 ايطفٌ ايجايح ٚايسابع  ىا١ْ

 
 

 الدليل اإلرشادي للطالب المبتعث ( وزارة التعليم )المصدر موقع 
/Dalil_Inside_NEW.pdf1http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/SCHOLARSHIPSAGENCY/Doc 

خم�ض�ضات املبتعثني بالريال ال�ضعودي فئة ) اأ (
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الفئة الثانية )ب(
الفئة الثانية )ب( : وت�ضمل الدول االأخرى عربية واإ�ضالمية وغريها .

خم�ض�ضات املبتعثني بالريال ال�ضعودي فئة )ب(
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 )ايجا١ْٝ )  ايف١٦

 ايدٍٚ األ س٣ ىسب١ٝ ٚ ضال١َٝ ٚغوٖا ب ايف١٦ ايجا١ْٝ ) ( : ٚتػٌُ
 

 مخصصبت المبتعثين ببلريبل السعودي فئة )ة(
 

 اجاي١
امل ى  

 ايػٗسٟ
صى  

 َسافكت
 مجايٞ بايسٜاٍ  ايبدالت ايط١ٜٛٓ )ٜتِ  سفٗا َع املهافي٠ ايػٗس١ٜ(

 طباى١ ىالز نتب َالبظ ايطعٛةٟ

 49ب4512 53ب312 66ب416 33ب125 33ب238 33ب3 3453 َبتعح أىص 

 16ب6929 53ب312 33ب833 33ب125 33ب238 2333 3453 َتصٚز

 49ب7637 53ب312 66ب1341 33ب125 33ب238 2533 3453 َتصٚز + طفٌ

 83ب8345 53ب312 33ب1253 33ب125 33ب238 3333 3453 طفٌ 2َتصٚز + 

 49ب9387 53ب312 33ب1458 33ب125 33ب238 33ب3833 3453 طفٌ 3َتصٚز + 

 15ب13429 53ب312 66ب1666 33ب125 33ب238 66ب4666 3453 طفٌ 4صٚز + َت

 49ب13637 53ب312 33ب1875 33ب125 33ب238 66ب4666 3453 طفٌ 5َتصٚز + 

 82ب13845 53ب312 33ب2383 33ب125 33ب238 66ب4666 3453 طفٌ 6َتصٚز + 

 15ب11354 53ب312 66ب2291 33ب125 33ب238 66ب4666 3453 طفٌ 7َتصٚز + 

 49ب11262 53ب312 33ب2533 33ب125 33ب238 66ب4666 3453 طفٌ 8َتصٚز + 

 83ب5223 53ب312 33ب625 33ب125 33ب238 533 3453 َبتعح+ طفٌ

 16ب5929 53ب312 33ب833 33ب125 33ب238 1333 3453 طفٌ 2َبتعح+ 

 82ب6973 53ب312 66ب1341 33ب125 33ب238 33ب1833 3453 طفٌ 3َبتعح+ 

 49ب8312 53ب312 33ب1253 33ب125 33ب238 66ب2666 3453 طفٌ 4عح+ َبت

 66ب2416   66ب416       2333 أىا١ْ ايصٚد١

 ىا١ْ طفٌ )د أى٢ً 

 طفًت
 32ب738   32ب238       533

 ىا١ْ ايطفٌ ايجايح 

 ٚايسابع
 65ب1341   32ب238       33ب833

 

 ي للطالب المبتعث (وزارة التعليم ) الدليل اإلرشادالمصدر موقع 
/Dalil_Inside_NEW.pdf1http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/SCHOLARSHIPSAGENCY/Doc 

امل�سدر موقع وزارة التعليم ) الدليل االإر�سادي للطالب املبتعث (
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/SCHOLARSHIPSAGENCY/Doc1/Dalil_Inside_NEW.pdf
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تاريخ بدء ال�ضرف
يب���داأ ال�س���رف عل���ى املبتعث بعد �سدور ق���رار االبتعاث واعتبارا من تاريخ و�سوله اإىل مقر البعث���ة �سريطة اأال ي�سبق التاريخ املحدد 
لبدء الدرا�سة باأكرث من �سهر، ح�سب اأحكام املادة التا�سعة من الئحة االبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات والتي تن�ص على االآتي:
" يب���داأ ال�س���رف عل���ى املبتع���ث م���ن تاريخ و�سوله اإىل مقر بعثته على اأال تزيد املدة بني تاريخ و�سوله وبداية درا�سته عن �سهر 

واحد " .
البدالت:

البدالت ال�ضنوية
ي�س���رف للمبتع���ث الب���دالت ال�سنوي���ة املن�سو�ص عليها يف النظ���ام وهي : )بدل كت���ب، وبدل مالب�ص، وبدل ع���الج، وبدل طباعة 

االأبحاث والتقارير( وت�سرف اأق�ساطاً مت�ساوية كل �سهر ، وي�ساف كل ق�سط  اإىل املخ�س�ص ال�سهري . 
 كم���ا ي�س���رف للمبتع���ث ب���دالت اأخرى اإذا وج���دت اأ�سبابها وتتمثل يف : )بدل التنق���الت العلمية، وبدل مراج���ع للدرا�سات العليا 
النظرية، وبدل اأدوات للدرا�سات العليا العلمية، وبدل القيام برحلة علمية اإىل اململكة، وبدالت التخرج( وتو�سيحها كالتايل : 

بدل التنقالت العلمية
ويق�سد بها البدالت التي ت�سرف للمبتعثني للدرا�سات العليا )ماج�ستري-دكتوراه ( عندما تقت�سي ظروفهم الدرا�سية ال�سفر 
خارج مقر البعثة الإجراء االأبحاث اأو زيارة املكتبات اأو اأداء االمتحانات اأو ح�سور موؤمترات وندوات علمية . وي�سرف لقاء هذه 

التنقالت البدالت التالية : 
. للماج�ستري  للمبتعث  واحد  �سهر  خم�س�ص   •

. للدكتوراه  للمبتعث  �سهرين  خم�س�ص   •
•   تذك���رة �سف���ر اإذا ل���زم االأم���ر، وميك���ن التعوي����ص عن ن�سف قيمتها اإذا انتقل بو�سيلت���ه اخلا�سة وال يجوز التعوي�ص عن 

اأية فواتري اأخرى . وي�سرتط ل�سرف هذه البدالت ما يلي : 
1.   اأن يتحقق امللحق الثقايف من اأن املبتعث ح�سل على تقدٍم مر�ٍص يف درا�سته. 

2. اأن يقدم املبتعث خطاباً من اجلامعة ) امل�سرف على الدرا�سة ( يثبت اأنه مكلف بالقيام باإجراء بحوث خارج مقر درا�سته . 
3.   اأال تقل امل�سافة بني مقر الدرا�سة ومقر تلك البحوث عن مائة كيلومرت )63( ميل . 

بدل مراجع للدرا�ضات العليا
  ي�سرف بدل املراجع للدار�سني يف املراحل العليا النظرية ) ماج�ستري - دكتوراه ( وي�سرتط اأن يقدم املبتعث ما يثبت حاجته 
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ل�سراء املراجع من قبل امل�سرف على درا�سته .
ي�سرف بدل اأدوات للدار�سني يف املرحل العليا العلمية ) ماج�ستري - دكتوراه ( وي�سرتط ل�سرف هذا البدل اأن يقدم املبتعث ما 

يثبت حاجته لالأدوات العلمية من قبل امل�سرف على درا�سته .

بدل القيام برحلة علمية اإىل اململكة 
 ي�سرف للمبتعث لقاء قيامه برحلة علمية اإىل اململكة خم�س�ص اإ�سايف عن كل �سهر مي�سيه داخل اململكة على اأال يزيد جمموع 
ما يتقا�ساه عن ثالثة اأ�سهر وال يدخل يف ذلك ن�سف الراتب الذي يتقا�ساه اإذا كان موظفاً والذي ي�ستمر يف �سرفه كمبتعث .
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