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 الالئحة(

(1) 

فضوول الغرض من ابتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصووول ىلم موووتوم  لم  أ

 وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. 

(2) 

 م ابتعاث الموظفين: يت

 ليا. للحصول  لم دبلوم  ال أو درجة الماجوتير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراوات الع -أ

 للحصول  لم درجة الليوانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما.  -ب

 للحصول  لم دبلوم متووط ف  دراوة متخصصة.  -ج   

(3) 

عاث موظف  الخدمة المدنية توووووووومم )لجنة تدريب تشوووووووكل ف  وخارة الخدمة المدنية لجنة تدريب وابت

 (:1وابتعاث موظف  الخدمة المدنية(  لم النحو التال )

 وخير الخدمة المدنية                                                 رئيواً  -

 وكيل وخارة التعليم                                                   ضواً  -

 لتخطيط واالقتصاد                                     ضواً وكيل وخارة ا -

 نائب محافظ المؤووة العامة للتدريب التقن  والمهن                 ضواً   -

توووووتعين بمن  وتتولم ىدارة التدريب واالبتعاث بوخارة الخدمة المدنية وووووكرتارية هذه اللجنة. ولها أن 

 ص. ترم االوتعانة بهم من ذوي االختصا

(4) 

 تختص لجنة االبتعاث بما يل : 

 روم وياوة ابتعاث الموظفين بما يتمشم مع حاجة الجهات الحكومية.  -أ

 قبول أو رفض طلبات االبتعاث  لم ضوء أحكام االبتعاث.  -ب

 تحديد مدة ابتعاث الموظف.  -ج    

(5) 

ا صووووحيحة ىذا حضوووورهتجتمع اللجنة بد وة من رئيوووووها كلما اقتضووووم ا مر ذلكا وتكون اجتما اتها 

قة وف  حالة أغلبية ا  ضووووواءا  لم أن يكون من بينهم الرئيسا وتتخذ اللجنة قراراتها با غلبية المطل

 التواوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 

 (6) 

                                                           

ـــــــــــــــ القاضي بالماافقن  ال قرار الا  ن ال ا ا 16/6/1409م وتاريخ /7/1247( تم وضع هذه المادة وفقًا لما ورد باألمر السامي رقم 1) هـ
هـ المتضمن دمج ل  ن التدريب ول  ن االبت اث في ل  ن واحدة تسمل )ل  ن تدريب 14/9/1408وتاريخ  183رقم  لإلصالح اإلداري 

وابت اث ماظفي الخدمن المدن ن( وإ ادة تشـــــــــــــى ا الا  ن  ال ال ها الاارد ز اله برداةـــــــــــــن و ير الخدمن المدن ن( وتتالل  دارة التدريب 
 واالبت اث بالا ارة ةىرتاريتها. 
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 يشترط فيمن يبتعث من الموظفين: 

ريوس أو أن يكون قد أمضوووووم وووووونتين  لم ا قل ف  الخدمة بعد حصووووووله  لم درجة البكالو -أ

الليوووووانس أو ما يعادلهما وذلك بالنوووووبة للحصووووول  لم دبلوم  الا أو درجة الماجوووووتيرا أو 

الدكتوراه وغيرها من الدراوووووووات العلياا أما بالنوووووووبة للمبتعث للحصووووووول  لم الليوووووووانس أو 

البكالوريوس أو ما يعادلهما والمبتعث للحصوووووول  لم الدبلوم المتوووووووط فيشوووووترط أن يكون قد 

 (.1الث ونوات ف  الخدمة مع حصوله  لم الثانوية أو ما يعادلها)أمضم ث

 أن يحصل  لم القبول من ىحدم الجامعات أو المعاهد المعترف بها. -ب

 أن يكون للجهة الت  يعمل بها حاجة لتخصصه.  -ج

 أن تكون التقارير الونوية  ن  مله ف  العامين الوابقين البتعاثه بتقدير )جيد(.  -د

 متحانا ف  لغة الدراوة بموتوم معين تقرره لجنة االبتعاث. أن يجتاخ ا -هـ

 (7) 

بإحالتها  تقوم وخارة الخارجية والجهات الحكومية ا خرم الت  تتلقم منحاً دراوووووووية من جهات أجنبية

 ىلم لجنة التدريب. 

(8) 

 . يجب أن تتوفر ف  الموظف المرشح إلحدم المنح الشروط المنصوص  ليها ف  أحكام االبتعاث

(9) 

راوته ف  د لم المبتعث أن يكون حون الويرة محافظاً  لم ومعة بالده مواظباً  لم دراوته وأن يُتم 

المدة اإلضوووووافية  المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوخ للجنة االبتعاث أن تمدد فترة االبتعاث بقرار يحدد

دارة التقارير الت  تقدمها اإلبعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراووووووته  لم وجه مرض  لم ضووووووء 

 العامة للعالقات الخارجية بوخارة التعليم. 

(10) 

                                                           
هـ المتضمن الماافقن  ال تاص ات الا  ن المشىان بدراةن زوضاع الطابن 28/8/1401وتاريخ  19851صدر األمر السامي رقم  - (1)

 الس ادي ن في الخارج وقد تضمن في فقرته الثان ن ما ياي: 
 . بت ث طالبًا زو ماظفاً قصر االبت اث  ال الدراةات ال ا ا و دم  يفاد زي مبت ث لادراةن دون هذا المستاى ةااء كان الم -ز

في هذه   دم  يفاد زي مبت ث قبا  ماه في الدولن لمدة ال تقا  ن  ام ن وال يت او   ن الشرط  ال في الهاالت االةتث اد ن ويتم -ب
 الهالن دراةن الماضاع من قبا و ير الت ا م ورد س ال هن ذات ال القن وو ير الخدمن المدن ن وبماافقن المقام السامي. 

ال  يفاد زي مبت ث  ال ب د حصال الماهق الت ا مي في ال هن التي ة افد لها  ال قباله من ال ام ن التي ة اتهق بها    دم -ج
 زن تكان هذه ال ام ن من ب ن ال ام ات المقبالن. 

  دم  يفاد زي مبت ث  ال وفق برامج مهددة وم تمدة من رد س المصاهن الم   ن وله ا تمادات في الم زان ن.  -د
ت اث ق ام ال ام ات مع ال هات ذات االحت اج بدراةن احت اج هذه ال هات ووضع البرامج والدراةات الم اةبن بما يغ ي  ن االب -ه

 خاصن في م ال الدراةات ال ام  ن. 
ألطباء من هـ بالماافقن  ال تفايض ل  ن تدريب وابت اث الماظف ن في اةتث اء ا29/5/1419م وتاريخ /337صدر األمر السامي رقم  -

 خدمن الس ت ن   د الرغبن في ابت اثهم وفقًا لما تض ه الا  ن من م اي ر. 
هـ ويقضي بفسح الم ال البت اث الماظف ن لاهصال  ال البىالارياس 28/7/1422وتاريخ  213كما صدر قرار م اس الا راء رقم   -

 ن األجهزة الهىام ن، مع د م ب د التدريب واالبت اث. في الم االت الطب ن والصه ن و اام الهاةب اآللي بهسب ما تقتض ه حاج
هـ باةتث اء م سابي الكا ات )الم  دين والمهاضرين( في غ ر 24/1/1426وتاريخ  1/1028كما صدر قرار م اس الخدمن المدن ن رقم  -

   ال ام ات من شرط الس ت ن واالكتفاء بس ن واحدة.
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 (.1يتولم الملحقون الثقافيون ف  الخارج اإلشراف  لم الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم)

(11) 

رم ال يجوخ للموظف المبتعث تغيير التخصووووص المبتعث من أجله أو تحويل دراوووووته من دولة ىلم أخ

 ال بموافقة لجنة االبتعاث والجهة الت  يتبعها الموظف. ى

(12) 

قاف   ل قة الملحق الث عد مواف قل من جامعة ىلم أخرم ىال ب م أن ال ال يجوخ للموظف المبتعث أن ينت

 يؤثر ذلك  لم المدة المحددة لدراوته. 

 (13) 

 ثقاف  بذلك. ال يجوخ للموظف المبتعث أن يترك مقر دراوته ىال بعد ىخطار الملحق ال

 (14) 

وووويره  ال يجوخ للموظف المبتعث أن يباشووور أي  مل خالل مدة دراووووته ىال ىذا كان ذلك ال يؤثر  لم

 الدراو . ويشترط موافقة الملحق الثقاف   لم ذلك. 

(15) 

يصوووورف للموظف المبتعث نصووووف مرتبه من الجهة الت  يعمل بها ويعامل من حيث المخصووووصووووات 

التعليم( ما لم  ملة الطالب المبتعث من قبل )وخارة التعليم( ويتم صوورفها من )وخارةوالمخايا المالية معا

 يكن لدم الجهة الت  يتبعها الموظف ا تماد خاص بذلك.

 

 

(16) 

( من هذه ا حكام نصووف مرتبه من 7-8يصوورف للموظف الحاصوول  لم منحة دراوووية وفق المادتين )

ة  ن المخصووووصووووات والمخايا المنصوووووص  ليها ف  المادالجهة الت  يعمل فيهاا وىذا نقصووووت المنحة 

 الوابقة فيصرف له الفرق.

(17) 

باً  يا باً وى نة فيعطم الموظف المبتعث تذاكر ىركاب ذها خوجته لىذا كان االبتعاث لمدة تخيد  ن وووووووو

 وأوالده القصر  ند وفرهم لإلقامة معه ف  البلد المبتعث ىليه. 

(18) 

أوالده القصووووووور تذاكر ىركاب ىلم المملكة ذهاباً وىياباً كل وووووووونتين يعطم الموظف المبتعث وخوجته و

 (.3()2دراويتينا بشرط أال تقل المدة المتبقية من بعثته  ن ونة دراوة)

(19) 

                                                           
 لخارج من اختصاص وزارة التعليم.أصبح اإلشراف على شؤون االبتعاث في ا( 1)

هـــــــ بالماافقن  ال زن تكان  ادة المبت ث ن المتزوج ن  لل المماكن كا ة ن 19/8/1398وتاريخ  515( صدر قرار م اس الا راء رقم 2)
 مرة  ال زن يىان لهم الهق في الهصال  ال تذاكر اإلياب والذهاب ول ادالتهم. 

ـــــــــــــــ ب دم  ركاب ماظفي المرتبن ال اشرة فما فار المبت ث ن لادراةن في 10/1/1396وتاريخ  33 ( كما صدر قرار م اس الا راء رقم3) هـ
  الخارج بالدرجن األولل.
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قدم ىلم الجهة الت  يتبعها خالل شوووووووهر من  لذي أُ ط  أكثر من تذكرة أن ي  لم الموظف المبتعث ا

عدد وصفة من وصل ىلم مقر دراوته من أفراد  ائلته وذلك صرف التذاكر شهادة من الملحق الثقاف  ب

من واقع وثائق الوووفر. وىذا ثبت  دم اوووتعمال ا شووخاص للتذاكر الصووادرة لهم  غراض الوووفر ىلم 

مقر الدراوووة يكلف الموظف بإ ادتها فوراً وىذا لم يعدها خالل شووهر من تاريل تكليفه بذلك تلغم بعثته 

 نظمة ا خرم من جخاءات وف  حالة صووووورف التذاكر وتأخر ووووووفر من دون ىخالل بما تقضووووو  به ا

صرفت لهم مدة تخيد  لم شهرين من تاريل ىصدارها فيتعين ى ادتها وتطلب ف  الوقت الذي يرغبون 

 الوفر فيه. 

 (20) 

يبدأ صوووورف المخصووووصووووات المالية للموظف المبتعث من تاريل توجهه ىلم مقر دراوووووتها  لم أن ال 

 المحدد لبدء الدراوة بأكثر من شهر. يوبق المو د

(21) 

 ال يتأثر حق الموظف المبتعث ف  المخصصات المالية بما يحصل  ليه بوبب تفوقه من جوائخ. 

 

 

(22) 

لها  بعثته بناء  لم طلب الجهة التابعيجوخ للجنة االبتعاث أن تووومح للموظف المبتعث باالوووتمرار ف  

 قاً ف  دراوته حوب ما تضعه )وخارة التعليم( من معايير. للحصول  لم مؤهل أ لم ىذا كان متفو

(23) 

للجنة االبتعاث ىنهاء بعثة أي موظف ىذا كانت التقارير الدراوية  نه تنبئ بعدم ىمكانية تحقيق الغرض 

 الموفد من أجله. 

(24) 

ها و ليه  لم الموظف المبتعث أن يعود ىلم المملكة خالل شووووهر  لم ا كثر من تاريل انتهاء دراوووووت

 أن يباشر  مله ف  خالل  شرة أيام من وصوله.

(25) 

 لم الموظف المبتعث بعد انتهاء دراووته أن يعمل ف  الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه ويعتبر جخء الوونة 

الدراوووية ووونة كاملةا و ند امتنا ه يلخم بدفع مقدار ما أنفق  ليه لمدة االبتعاث أو ما بق  منها حوووب 

 ا حوال. 

(26) 

 تحتوب مدة االبتعاث بموجب هذه ا حكام ف  الخدمة. 

 (27) 

ال يجوخ ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه. وىذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فال 

 تحتوب مدة ابتعاثه  غراض الترقية.

(28) 
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عاث أن تصوووووووو لة ىخالل مع  دم اإلخالل بمجاخاة الموظف وفق أي نظام آخرا للجنة االبت در ف  حا

 الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباوترداد كل أو بعض ما صرف له. 

 (29) 

يجوخ منح الموظف ىجاخة دراوووية للدراوووات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة الت  يعمل فيها ويعامل 

 من حيث اوتمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث للدراوة.

 

 

 

 

 وامر صادرة على أحكام االبتعاثقرارات وأ

 

 )التعويض  ن تذاكر الوفر ف  الخارج( 

 هـ ونص بالموافقة  لم: 28/10/1397وتاريل  1257صدر قرار مجلس الوخراء رقم 

تعويض الطالب الذين يدرووووووون بالخارج  ن أقيام تذاكر الووووووفر الت  يووووووتخدمونها من مدينة  -1

عة المبتعث لها  وووووووباب قفل باب القبول أو ىلغاء  خرم بوووووووبب  دم قبولهم بالمعهد أو الجام

 البرنامج أو  دم اوتيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر من الطالب. 

 يتم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد ىرفاق كعب التذكرة من قبل الطالب.  -2

 لفعلية. يصرف للطالب الذين يملكون وويلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة ا -3

 ال يجوخ صرف التعويض بأي حال من ا حوال  كثر من مرة.  -4

غ  أو أن الجامعة أو القبول قد أقفل وأن البرنامج أل  لم الملحقين التعليميين التأكد من أن باب -5

 المعهد ال يوتو ب  دداً من الطالب وفق شروط يضعها الملحق التعليم . 

 أو من معهد آلخر بعد موافقة الملحق التعليم  الموبقة. أن يتم انتقال الطالب من جامعة  خرم  -6

تطبق هذه الشووروط  لم ووووائل النقل ا خرم كالقطارات أو ووووائل النقل الجما   ىذا لم يكن  -7

 بين هذه المدن خطوط جوية. 

 .للدراوة ف  الخارج  كثر من ونةتشمل هذه القوا د الطالب الذين يبتعثون  -8

 

هـوو ونص  لم أنه )يجوخ لوخير التعليم 20/1/1413وتاريل  13اء رقم كما صدر قرار مجلس الوخر

تعويض الطالب المبتعثين نقداً  ن التذاكر الت  يتم شووووووراؤها من حوووووووابهم الخاص وهم ف  ا صوووووول 

 يوتحقونها نظاماً ف  حدود الشروط التالية: 

 أن تكون التذاكر موتحقة نظاماً. -1

الووووووعودية ىذا كان خط ووووووير الطالب المبتعث ف   أن يكون الووووووفر قد تم  لم الخطوط الجوية -2

 مجال طيرانها. 

 أن يكون الوفر قد تم  ن طريق أقصر خط وير ممكن.  -3
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 (قيام المبتعث بأبحاثه داخل المملكة ومكافأته  لم ذلك)

هـوووووووووو بالموافقة  لم  19/11/1390وتاريل  1112ووووبق أن صووودر قرار مجلس الوخراء رقم  -

دكتوراه(  لم المج ء  –شووووجيع المبتعثين للدراوووووات العليا )ماجوووووتير مرئيات وخير المالية بت

للمملكة إل داد روووووووائلهم وحصوووووور مواضوووووويع المبتعثين ف  البحوث المتعلقة بالمملكة حوووووووب 

 الترتيبات التالية: 

يكون قدوم المبتعث لغرض ى داد روووووووالته الجامعية بناء  لم توصووووووية الموووووووتشووووووار الثقاف   -1

 ليه ف  الجامعة  لم أن يؤخذ رأي الجهة الحكومية ذات العالقة والمووووووتشوووووار أو المشووووورف 

 بموضوع الروالة إلبداء مالحظاتها. 

يجري المبتعث أبحاثه خالل وجوده ف  المملكة تحت ىشوووووووراف الجهة الحكومية ذات العالقة  -2

بموضع الروالة أو جامعة الملك وعود ما لم توجد جهة مختصة بالموضوعا و لم المبتعث أن 

حق فور وصووووووووله بالجهة المشووووووورفة ويعمل بها و لم هذه الجهة أن تكتب لوخارة التعليم يلت

 المختصة حالياً بهذا ا مر(  ن الكيفية والمدة الت   مل بها.)

يعط  المبتعث باإلضووافة ىلم تذكرة الوووفر بالدرجة الوووياحية مخصووص شووهر ىضوواف   ن كل  -3

شهر وال يدخل ف  ذلك نصف شهر يمضيه داخل المملكة  لم أال يخيد ما يتقاض اه  ن ثالثة أ

 الراتب الذي يتقاضاه ىذا كان موظفاً والذي يوتمر ف  صرفه كمبتعث. 

يطبق هووذا  لم جميع المبتعثين ووووووووواء من وخارة التعليم أو الجهووات الحكوميووة ا خرم أو  -4

 المؤووات العامة. 

هـوووووووو وقرر الموافقة  لم 13/11/1395وتاريل  1570كما صوودر بعد ذلك قرار مجلس الوخراء رقم 

منح  ائلة الطالب أو الموظف المبتعث للدراووووووووات العليا تذاكر ىركاب ف  حالة قيامه برحلة  لمية 

هـ ف  حدود  دد التذاكر 1390لعام  1112تتعلق بروالته ىلم المملكة طبقاً لقرار مجلس الوخراء رقم 

 المقررة لهم نظاماً. 

 

 ابتعاث الطبيبات

هـوووووو بالموافقة  لم اقترا  لجنة 10/4/1418م وتاريل  7/181م  الكريم رقم صدر ا مر الوا -

تدريب وابتعاث موظف  الخدمة المدنية بابتعاث الطبيبات ف  مختلف التخصوووصوووات الطبية  لم 

 أن يرافق المبتعثة أحد محارمها الشر يين. 

 

 صرف تذاكر للمبتعث ف  حالة وفاة أحد ا قارب

هـوووووووو ونص  لم الموافقة  لم طلب 25/1/1415وتاريل  12قم صوودر قرار مجلس الوخراء ر -

معال  وخير التعليم صوووووورف تذاكر لعائلة المبتعث للدراوووووووة ف  الخارج من مقر دراوووووووته ىلم 
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أو أحد أوالده ف  حدود  دد التذاكر المقررة ة جوالمملكة مرجعين ف  حالة وفاة أحد والديه أو خ

 لهم نظاماً. 

هـوووووو بصرف تذاكر وفر للمبتعث 11/4/1419وتاريل  82ء رقم كما صدر قرار مجلس الوخرا -

للدراووووة ىلم المملكة )ذهاباً وىياباً( ف  حدود  دد التذاكر المقررة لهم نظاماً وذلك ف  حالة وفاة 

 أحد والدي خوج المبتعث. 

 

 

 ىلحاق خوجات المبتعثين والعاملين بالخارج وأوالدهم بالبعثات التعليمية

 هـ الموجه لمعال  وخير التعليم ويقض : 10/3/1421وتاريل  62خراء رقم صدر قرار مجلس الو -

)بجواخ ىلحاق خوجة المبتعث للدراوووووووة خارج المملكة أو خوجة الموظف الموفد للعمل بالخارج  -أوالا 

 بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية: 

 و  مله. أن تكون الخوجة وعودية وأن تقيم مع خوجها ف  مقر دراوته أ -أ

أن تواصوول دراوووتها باالنتظام ف  أي مرحلة من مراحل التعليم. وأن تكون المؤووووووة التعليمية  -ب

 الملتحقة بها معتمدة لدم وخارة التعليم. 

 أن يكون تخصصها متفقاً مع التخصصات الت  تحددها وخارة التعليم.  -ج

 عث. أن تكون متابعتها دراوياً وفق الضوابط المطبقة  لم الطالب المبت -د

ا  تنته  بعثة الخوجة بانتهاء  مل خوجها أو بعثته ما لم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوووووابط تضووووعها  – ثانيا

وخارة التعليم بعد التنوووويق مع وخارة الخدمة المدنية ىذا كان خوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم ابتعاثه  ن 

 طريق لجنة تدريب وابتعاث الموظفين. 

ا  الدراووووووية  ن خوجات المبتعثين للدراووووووة وخوجات الموظفين الموفدين للعمل تدفع الروووووووم  – ثالثا

بالخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنخل  أو ا شوووغال النوووووية أو أي 

 تخصصات أخرم مالئمة للمرأة الوعودية يصدر بها قرار من وخير التعليم. 

ا  ذي تقيم معه خوجته ف  مقر دراوووته  الوة تعادل مكافأته الشووهرية ا ووواوووية يمنح المبتعث ال – رابعا

 ف  حالة  دم ىلحاقها بالبعثة. 

ا  يعامل محرم المبتعثة )غير المبتعث( معاملة خوجة المبتعث وفق هذه القوا د والقرارات  – خامساااااااا

 ا خرم ذات العالقة. 

ا   عثة ضمن ميخانية وخارة التعليم. تعتمد تكاليف دراوة من يتم ضمهن ىلم الب – سادسا

هـوووووو بالموافقة  لم ىلحاق أوالد 20/6/1421وتاريل  148كما صدر قرار مجلس الوخراء رقم  -

الموظف الموفد للعمل ف  الخارج بإحدم الجامعات المعترف بها ف  أي من المجاالت المقرة 

لد و لة وجود من وخارة التعليم دون اشوووووووتراط أن تكون الجامعة ف  مقر  مل الوا ذلك ف  حا

  وائق للدراوة ف  مقر  مله مثل  وائق اللغة أو ضعف موتوم الجامعات أو  دم القبول. 

هـووووووووو ووافق  لم ىلحاق أوالد 24/6/1423وتاريل  166كما صووودر قرار مجلس الوخراء رقم  -

 تعليم.الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة للدراوة العليا وفقاً للضوابط الت  تضعها وخارة ال
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هـوووووووو بتشجيع الموظفين 6/4/1393وتاريل  437كما وبق أن صدر قرار مجلس الوخراء رقم  -

الت   الووووووووعوديين الموفدين للعمل بالخارج بااللتحاق بالدراووووووووة ف  هذه البلدان ف  المجاالت

وتوواريل  843 /1تحتوواجهووا المملكووةا وقوود صوووووووودر مؤخراً قرار مجلس الخوودمووة الموودنيووة رقم 

 لم ضوابط صرف المكافأة المقررة ف  الفقرة الثانية من قرار مجلس  هـووووو ونص8/11/1423

 هـ بالضوابط التالية: 1393لونة  437الوخراء المشار ىليه أ اله رقم 

 أن تكون الدراوة بإشراف ومعرفة الملحقين الثقافيين.  .1

معية جاأن تكون جهة الدراوة جامعة أو كلية معترف بها بالنوبة للحاصلين منهم  لم مؤهالت  .2

 أو مدروة  الية أو متووطة لمن ال يحمل مؤهالت جامعية. 

 أن تتم الدراوة مواًء وليوت  لم حواب أوقات أ مالهم ا صلية.  .3

 أن ال تقل الدراوة  ن ونة دراوية تنته  بشهادة  لمية.  .4

 أن تكون حقول التخصص وفق ما تحدده لجنة تدريب وابتعاث موظف  الخدمة المدنية.  .5

رف المكافأة بعد االنتهاء من الدراوووووة والحصووووول  لم المؤهل العلم  ومصووووادقة أن يتم صوووو .6

 الملحق الثقاف   لم ذلك. 

 

 

 

 الحقوق والمخايا الت  تصرف للمبتعث

 –هـوووووووووووو ف  فقرته )الثالثة( 28/8/1401وتاريل  19851تضووووومن ا مر الووووووام  الكريم رقم  -

القتصار واواة بين جميع المبتعثين ف  احيث نص  لم مبدأ الم –ت والبدالت آفاالمرتبات والمك

.  لم صووورف )نصوووف الراتب( فقط لجميع الموظفين المبتعثين من الدولةا من وظيفته ا صووولية

 وتثبيت المكافآت باللاير الوعودي. 

 كالتال :  ةعث لها ىلم فئتين وفقاً لألوضاع االقتصاديتتقويم البلدان الت  يب -أ

 فئة )أ(:

 اليات المتحدة ا مريكية. ( وتشمل مبتعث  الو1)أ/

وجنوب  ( وتشووووومل دول أمريكا الجنوبية وكندا وأوروبا واليابان والصوووووين واووووووتراليا ونيوخيلندا2)أ/

 أفريقيا. 

 فئة )ب(:

 وتشمل الدول العربية واإلوالمية وغيرها. 

 ويتم الصرف كاآلت :

 ( لاير شهرياً. 3250تثبت مكافأة الطالب ف  الفئة ا ولم )أ( ) -ب
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ً 2000بت مكافأة الطالب ف  الفئة الثانية )ب(  )وتث  . (1)( لاير شهريا

ما ( لاير بدل كتب ولمرة واحدة كل  ا1700يصوووووورف للطالب المبتعث ف  الفئة ا ولم مبل  ) -ج

مدة لك للذ( لاير وذلك لمرة واحدة كل  ام. و1200ويصووووووورف للمبتعث ف  الفئة الثانية مبل  )

 . ه للمدة الت  تخيد  ن مدة االبتعاث الموحدة المحددةالمحددة لالبتعاثا وال تصرف هذ

( 2000( لاير وف  الفئة الثانية مبل  )4000يصووووووورف للطالب المبتعث ف  الفئة ا ولم مبل  ) -د

ووونوات لاير وذلك كبدل مالبس ولمرة واحدة كل  اما وال يتم صوورفها لأل وام الت  تخيد  ن ال

 المقررة البتعاثه والموحدة  مثاله. 

ي أ( لاير بدل معدات وأدوات  لمية لطالب الدراووووات العليا العلمية ف  3000صووورف مبل  )ي -ه

 من الفئتين وذلك لمرة واحدة ف  كل مرحلة  لمية. 

( لاير لمرة واحدة ف  كل مرحلة  لمية بدل مراجع لطالب الدراووووووات 3000يصووووورف مبل  ) -و

 النظرية العليا. 

  بدل طبا ة ا وراق والتقارير. ( لاير3000يصرف ونوياً لكل مبتعث مبل  ) -خ

تصوورف المكافأة التشووجيعية للطالب  ن كل فصوول دراووو   لم أال يقل العبء الدراووو  الذي  - 

وووجل فيه الطالب  ن خمس  شوورة وووا ة ف  الجامعات الت  تتبع الفصوولينا و ن ثمانية  شوور 

اثنت   شوووورة  وووووا ة ف  الجامعات الت  تتبع نظام ثالث فصووووول وذلك للمرحلة الجامعية و ن

وا ة ف  الجامعات الت  تتبع نظام الفصلين وخمس  شرة وا ة للجامعات ذات ثالث فصول 

 بالنوبة للمرحلة فوق الجامعية. 

 تصرف المكافأة بواقع راتب كامل لمن حصل  لم أربع درجات من أربعا وبواقع نصف الراتب -ط

ويصرف للمتفوق راتب كامل للمرحلة الجامعية.  لمن حصل  لم ثالث درجات من أربعا وذلك

ىذا حصوول  لم ثالث درجات ونصووف من أربع درجات وذلك للدراوووات العلياا ويكون صوورف 

شجيعية لمن لم يغير تخصصه وأن تكون جامعته من الجامعات ذات الموتوم ال طيب المكافأة الت

 الذي توص  به المكاتب التعليمية والجامعات الوعودية. 

ه ( لاير للطالب المتخوج الذي تقيم مع8000لطالب ا  خب و )( لاير ل4000يصوورف مبل  ) -ي

 خوجته ونوياً كبدل  الج وتتحمل الدولة مصاريف العمليات الجراحية. 

مدة  من المكافأة للطالب المتخوج الذي تقيم معه خوجته شوووهرياً وذلك ٪50يصووورف ما يعادل  -ك 

 ىقامتها معه ف  البلد الذي يدرس فيه. 

 %50لكل طفل من أطفاله المقيمين معه وبحد أ لم ال يتجاوخ  %25اوي كما يصووورف ما يوووو -

 . (2)خموين بالمائة من المكافأة

                                                           
هــــــــــ وقد اشار األمر الكريم  لل 21/12/1428م ب( وتاريخ /10981( تم وضع هذه الفئات حسب ما ورد باألمر السامي الكريم رقم )1)

لتثب ع ةــ ر الصــر  في دول  %20و يادة نســبن في حدود  %15من  يادة مىافآت المبت ث ن ب ســبن  ما اشــتماع  ا ه اةــتمارة االبت اث
 م طقن ال ارو وك دا وزةترال ا وبريطان ا وج اب زفريق ا. 

هـ بتهما الدولن رةام تأش رة المبت ث في الدول التي تفرض 16/12/1427م ب وتاريخ  /9122صدر األمر السامي الكريم رقم  (2)
 امًا  ال تأش ر الدخال. رة
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هـوو بأن مجلس 26/6/1427ب وتاريل /28838ورد بخطاب ديوان رئاوة مجلس الوخراء رقم  -

م هـووووووو  لم المحضر المعد ف  هيئة الخبراء رق21/6/1427الوخراء اطلع خالل جلوته بتاريل 

ة هـوو  لم توصية اللجنة العامة بمجلس الوخراء ووجه )بأخذ موافق30/12/1426ريل وتا 453

شووووووور  لجنة تدريب وابتعاث موظف  الخدمة المدنية قبل تنفيذ الدورات الت  تخيد  لم أربعة 

 ً  واالبتعاث للحصول  لم الدراوات العليا.  ايوما

 

 

ضمن  دد من الفقرات الت  ـووووو الذي ت25/3/1405وتاريل  54صدر قرار مجلس الوخراء رقم  -

 تنص  لم: 

 ( لاير8000( لاير المخصصة للمبتعث ا  خب والـ )4000االوتمرار ف  صرف مبل  ) -أوالا 

وتوواريل  19851المخصوووووووصووووووووة للمبتعووث المتخوج كمووا كووان مقرراً بووا مر الوووووووووام  رقم 

 هـ. 28/8/1401

ا   :ثانيا

هما كان  ددهم وذلك كمصاريف ( لاير لكل واحد من أوالد المبتعث م2000صرف مبل  )  -1

  الج.

ت  تتحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية وا مراض الموووووتعصووووية وا مراض المخمنة ال -2

يري تتطلب مراجعة الطبيب بشووكل موووتمر والت  يحددها وخير التعليم وتكاليف العالج الووور

مقر  تقيم معه ف  ف  للموووووتشووووفم وذلك بالنوووووبة للمبتعث وخوجته وأوالده ووالدته ىذا كانت

 دراوته ف  الخارج بصفة دائمة. 

لة ىوعافية تتحمل الدولة تكاليف  الج الحاالت الطارئة الت  يتم ىدخالها ىلم الموتشفم ف  حا -3

 لكل من المبتعث وخجته وأوالده. 

ضانة حتتحمل الدولة تكاليف  الج حاالت الحمل والوالدة وما تتطلبه من ىجراء  مليات أو  -4

 وها.  للطفل ونح

 تتحمل الدولة تكاليف ا طراف الصنا ية و مليات تركيبها.  -5

ا         يشترط الوتفادة خوج المبتعث من هذا القرار اإلقامة معه.  - ثالثا

ا        والعشرين.  يشترط الوتفادة أوالد المبتعث من هذا ىقامتهم معه و دم بلوغهم ون الواحد -رابعا

ا       يادات الت  لملحق التعليم  والملحق الصوووح  لتحديد المووووتشوووفيات والعيتم التنوووويق بين ا -خامساااا

 يمنع التعامل معها. 

ا       ريق الملحق طيكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العالج للموتشفم أو العيادات  ن  -سادسا

نة ديالتعليم  بناء  لم تقرير طب  وكشوووف بالتكلفة مصووودق  ليه من الملحق الصوووح  ىن وجد ف  الم

 الت  فيها مقر دراوة المبتعث وىال فيتم الصرف تحت موئولية الملحق التعليم . 

                                                           
والده (  شرة آال  ريال ة ايًا لكا من الالدين الثالث والرابع من ز10000كما تضمن األمر الكريم باإلضافن  لل ذلك  ال صر  مباغ )

 . %25المرافق ن له واةتمرار تقاضي الطفا ن األول والثاني مباغ الـ 
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  الج والد المبتعث

هـوووووووو المبل  بخطاب ديوان رئاوووة مجلس 27/5/1426وتاريل  139صوودر قرار مجلس الوخراء رقم 

مل هـووووووووووووو ونص  لم )الموافقة  لم قيام وخارة التعليم بتح6/6/1426وتاريل  21803الوخراء رقم 

تكاليف  الج والد المبتعث الذي يرافقه ف  مقر دراوووووووته ف  الخارج ما دام المبتعث هو العائل الوحيد 

 لوالده بموجب صك ى الة شر  (.

وقد نص ا مر الوام   لم تطبيق هذه القوا د  لم جميع الوخارات والمصالح الحكومية 

 والمؤووات العامة.  

 

 :لمدنية على الئحة االبتعاث اآلراء الصادرة من وزارة الخدمة ا

هل تحتووووب الخدمة الت  يقضووويها الموظف  لم بند المشووواريع لغرض ىكمال الخدمة المطلوب  -1-س

 توافرها فيمن يتم ابتعاثه كموظف للدراوة ف  الخارج؟ 

لفظ الخدمة الوارد ف  المادة الووووووادووووووة من الئحة االبتعاث لفظ  ام يشووووومل جميع من يخدم ف   -1-ج

لة لدو عد  ا مت ب قد ت ية  مة الحكوم خد هذه ال مت  ما دا بالتعيين  تحت أي تنظيم وظيف  معين يوووووووومح 

الحصول  لم المؤهل العلم  المحدد للبعثة وال يقتصر ا مر  لم من يخدم وفقاً لنظام الخدمة المدنية 

 ولوائحه فقط. 

الموظف المبتعث ( من الئحة االبتعاث الخاصة بوجوب  ودة 24هل يجوخ تطبيق نص المادة ) -2-س

خالل شوووهر من تاريل انتهاء بعثته ومباشووورته خالل  شووورة أيام من العودة  لم الموظف الذي انتهت 

 بعثته بوبب ظروفه الصحية؟ 

مفهوم انتهاء الدراوووة ورد ف  المادة المشووار ىليها  لم وووبيل العموم وبالتال  تشوومل هذه المادة  -2-ج

 بما فيها هذه الحالة. ة يجميع حاالت انتهاء البعثة الدراو

ف  الفترة المحددة ما بين انتهاء بعثة الموظف ومباشووووووورته لعمله والت  مدتها )شوووووووهر( للعودة   -3-س

( من الالئحة ماذا يصوووورف للموظف؟ هل يصوووورف الراتب 24)و شوووورة أيام( للمباشوووورة وفق المادة )

 كامالً أم نصفه؟ وهل تصرف المخصصات الدراوية؟ 

أنه  س ن الفترة المشوووار ىليها راتبه كامالً وذلك من قبل جهة  مله  لم أووووايصووورف للموظف  -3-ج

 موظف  لم رأس العمل وانتهت بعثتها وتوقف  نه مخصصات االبتعاث النتهاء البعثة. 

ما مدم ىمكانية صووووووورف بدل الرحالت العلمية للمبتعثين للدراووووووووة ف  الخارج ف  حالة تأمين  -4-س

 ت أو الجميع؟ الوكن والطعام أو المواصال

هـوووووووو الخاص بتنظيم الرحالت 19/11/1390وتاريل  1112قرار مجلس الوخراء رقم لاوتناداً  -4-ج

هـووووو فإنه 13/4/1393( وتاريل 32/1/1351/30العلمية ف  الداخلا وكذلك قرار وخارة التعليم رقم )

 مواصالت أو كالهما. لم يرد بهما ما يقر الخصم من هذا البدل ف  حالة تأمين الوكن والطعام أو ال

وانطالقاً من ذلك يصووووورف بدل الرحالت العلمية ف  حالة تأمين الووووووكن والطعام أو المواصوووووالت أو 

 كالهما لعدم وجود نص يقض  باقتطاع ش ء مما ورد بالقرار  ند تأمين ما وبق.
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  .أ اله( 8هـ بالصفحة  1390لونة  1112)نص قرار مجلس الوخراء رقم ملحوظة: 

ظف ابتعث للدراووووووة ولكنه  اد قبل تحقيقه الغرض الذي ابتعث من أجله ويرغب ف  ترك مو -5 -س

العمل قبل خدمته مدة تعادل مدة البعثة ولكن له ووووووووابق خدمة قبل البعثة ما مدم جواخ احتوووووووواب تلك 

 المدة لغرض ىكمال مدة الخدمة اإللخامية المعادلة لمدة االبتعاث؟ 

من البعثة بالخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه ووووووووواء تحقق الغرض من المبتعث ملخم بعد  ودته  -5-ج

البعثة أم لم يتحققا وال تغن   ن ذلك مدة الخدمة الوابقة الت  أداها قبل االبتعاث وال تقبل اوتقالته قبل 

ديد ما ( من الالئحة وىذا انقطع  ن العمل قبل تووو25اوووترداد ما صوورف  ليه أثناء البعثة وفقاً للمادة )

أنفق  ليه فإنه يطوم قيده من تاريل انقطا ه وتشعر الجهات المختصة بذلك لمطالبته بالتوديد بالطرق 

 الرومية. 

 

 )قرارات مؤقته(  

 

 هـ وقرر ما يلي:20/3/1435( وتاريخ 1/1820صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )

ف  الخارج وااليفاد للدراووووووة بالداخل ىلم  رفع الحد ا  لم للوووووون المحدد لالبتعاث للدراووووووة أوالا:")

 (  اماً بالنوبة لدراوة درجات )الدبلوم بعد البكالوريوسا الماجوتيرا الدكتوراه(.45)

ا: (  اماً حداً أقصوووم لالبتعاث للدراووووة بالداخل بالنووووبة لحملة الثانوية المرشوووحين 45تحديد وووون) ثانيا

 فوق الثانوية المرشحين لدراوة درجة البكالوريوس.  لدراوة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم

ا: (  اماً حداً أقصوووم لالبتعاث للدراووووة بالخارج بالنووووبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية 40ىبقاء وووون ) ثالثا

 المرشحين لدراوة درجة البكالوريوس.

ا: راوووة بالداخل بالنوووبة (  اماً حداً أقصووم لالبتعاث للدراوووة بالخارج وااليفاد للد40ىبقاء ووون ) رابعا

 لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراوة درجة البكالوريوس.

ا: بقاء االووووتثناءات من وووون "االربعين" الواردة ف  محضووور اللجنة الووووابقة المشوووكلة لدراووووة  خامساااا

هـوووووووووو والموافق  ليها با مر 13/5/1424( وتاريل 22363الموضوووووع با مر الوووووام  الكريم رقم )

هـوووووووووووو وما أقرته اللجنة بعد ذلك وه  : 21/12/1424( وتاريل 60704ب//7ام  الكريم رقم )الووووووو

التخصوووصوووات الهندوووويةا والدبلومات التربويةا والتخصوووصوووات الت  يغلب  ليها الندرة مقارنة بحجم 

فيه الحاجة الفعلية لهاا وما يوتجد مما تقتنع اللجنة بضرورة اوتثناءه أو ما توجب الحاجة ى ادة النظر 

 من المجاالت الموتثناة المشار ىليها.

ا: يكون العمل بهذه الترتيبات لمدة "خمس ونوات" من تاريل تبلي  القرار ويتم تقييم الوضع بعد  سادسا

ذلك ف  ضوء نتائج التطبيق  لم أن تقوم وخارة الخدمة المدنية وف  بداية الونة "الخاموة" برفع طلب 

 تمديد العمل بالقرار(".

 

 

 هـ وقرر ما يل :20/3/1435( وتاريل 1/1821قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )صدر 
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الموافقة  لم ما ورد ف  محضر اللجنة المشكلة لدراوة الموضوع من توصيات وذلك  لم  أوالا:")

 النحو التال :

الموافقة  لم الضوابط المحددة بالجدول "المرفق" مع تعديل  نوان الضوابط ىلم ضوابط  -1

المؤهالت العلمية لألغراض الوظيفية الحاصل  ليها الموظفين المشمولين بنظام الخدمة  احتواب

 المدنية دون موافقة لجنة تدريب واالبتعاث موظف  الخدمة المدنية.

( الخاصة بالدراوة 5تعديل الموافة بين مقر  مل الموظف وجهة دراوته الواردة ف  الحالة رقم ) -2

( كيلو 375خموة أضعاف موافة االنتداب المحدد نظاماً لتصبح )خارج وقت الدوام الروم  ىلم 

 متر.

من حصل  لم المؤهل العلم  وفق الضوابط "المرفقة" أمكن اوتفادته منه بعد توفر ضوابط  -3

الحالة  ليها وبعد اوتكمال اإلجراءات النظامية ا خرم المتعلقة با تماد المؤهل من الجهات 

 المختصة.

 االوتفادة من المؤهل أي التخامات مالية  لم جهة الموظف  ن فترة دراوته.ال يترتب  لم ىقرار  -4

أن تكون الجهة التعليمية الت  حصل منها  لم المؤهل من الجهات المعتمدة والموصم بها من  -5

الجهة الحكومية المشرفة  ليها ىذا كانت الدراوة داخل المملكةا وأن تتم معادلة الشهادة من وخارة 

 الدراوة خارج المملكة. كانتالتعليم ىذا 

ا: تطبق الضوابط  لم جميع الحاالت الت  لم توجل باإلدارة العامة لتقنية المعلومات بوخارة  ثانيا

 الخدمة المدنية.

ا: يُعمل بهذه الضوابط لمدة "خمس ونوات" من تاريل تبلي  القرار من الديوان الملك ا وتقوم  ثالثا

در حول الضوابط من مالحظات تظهر بعد التطبيق ورفعها وخارة الخدمة المدنية برصد ما يص

 لمجلس الخدمة المدنية(."

 

 هـ11/1438حدثت هذه الالئحة 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ضوابط احتساب المؤهالت العلمية لألغراض الوظيفية الحاصل عليها الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية دون موافقة لجنة تدريب 

 هـ20/3/1435( وتاريخ 1/1821لمدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )وابتعاث موظفي الخدمة ا

الحالة وقت  التسلسل

 الدراسة

الجهة المعنية بتطبيق  األوراق الثبوتية المطلوبة الضوابط

 الضوابط

1 
خالل إجازة 

 دراسية

 موافقة صاحب الصالحية في الجهة.

في المادة السابعة عشرة من تطبيق ضوابط منح اإلجازة الدراسية الواردة 

الئحة االجازات والمتمثلة بأنه يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون 

راتب إذا كان يحمل مؤهالً علمياً ال يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما 

 :ا بشرطيعادله

( وأن ال يقل تقويم أدائه ن قد أمضى في الخدمة )ثالث سنواتن يكو

 الوظيفي عن جيد.

 أن يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.

أن تكون اإلجازة مسجلة بإدارة التسجيل بوزارة الخدمة المدنية وتغطي 

مدة الدراسة المنهجية وإذا زادت مدة الدراسة عن فترة اإلجازة يغطى 

 الجزء الزائد بإجازة نظامية أخرى.

 صورة من قرار اإلجازة الدراسية.

من الشهادة مصدقة من الجهة  صورة

التعليمية والجهة الحكومية المخولة نظاماً 

االشراف عليها إذا كانت الدراسة بجامعة 

أهلية داخل المملكة، ومعادلة إذا كانت 

 الدراسة خارج المملكة.

إذا كانت اإلجازة الدراسية غطت جزء من 

الدراسة المنهجية فقط فال بد من إحضار 

جازات الصادرة من صور من قرارات اإل

جهة العمل المتممة لفترة الدراسة 

 المنهجية.

 اإلدارة العامة للمراجعة:

وابط التأكد من توفر الض

ليها وتسجيل عالمشار 

 المؤهل.

خالل إجازة  2
مرافقة 

 )للمبتعث(

 موافقة صاحب الصالحية في الجهة.
وتغطي أن تكون اإلجازة مسجلة بإدارة التسجيل بوزارة الخدمة المدنية 

مدة الدراسة المنهجية وإذا زادت مدة الدراسة عن فترة اإلجازة يغطى 
 الجزء الزائد بإجازة نظامية أخرى.

 مراعاة الضوابط النظامية في منح اإلجازة.
 

 صورة من قرار المرافقة.
صورة من الشهادة مصدقة من الجهة 
التعليمية والجهة الحكومية المخولة نظاماً 

كانت الدراسة بجامعة  االشراف عليها إذا
أهلية داخل المملكة، ومعادلة إذا كانت 

 الدراسة خارج المملكة.

اإلدارة العامة  -
 للمراجعة:

التأكد من توفر  -
ليها عالضوابط المشار 
 وتسجيل المؤهل.
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وقت  الحالة التسلسل

 الدراسة

 

 الضوابط

 

 األوراق الثبوتية المطلوبة

 

 لضوابطالجهة المعنية بتطبيق ا

3 

 

خالل اجازة 

 استثنائية

 موافقة صاحب الصالحية في الجهة. -1

أن تكون االجازة مسجلة بإدارة التسجيل بوزارة  -2

الخدمة المدنية وتغطي مدة الدراسة المنهجية وإذا 

زادت مدة الدراسة عن فترة االجازة يغطى الجزء 

 الزائد بإجازة نظامية أخرى.

االجازة  مراعاة الضوابط النظامية في منح  -3

االستثنائية المنصوص عليها في المادة العشرين من 

 الئحة االجازات.

 صورة من قرار االجازة االستثنائية.-1

صورة من الشهادة مصدقة من الجهة التعليمية والجهة -2

ً االشراف عليها إذا كانت الدراسة  الحكومية المخولة نظاما

الدراسة خارج  بجامعة أهلية داخل المملكة، ومعادلة إذا كانت

 المملكة.

 اإلدارة العامة للمراجعة: -

التأكد من توفر الضوابط المشار إليها وتسجيل  -

 المؤهل.

4 

خالل اجازة 

نهاية 

االسبوع في 

 المملكة

 

أن تكون الدراسة اثناء اجازة نهاية االسبوع في  -1

 المملكة وبدايتها اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس.

هذه الحالة دراسة البرامج الطبية والطبية  ال تدخل في -2

المساعدة وطب االسنان وكافة البرامج التي تتطلب تطبيقاً 

 عملياً وسريرياً.

 

 خطاب من الجهة التعليمية بقبوله. -1

الجداول الدراسية أو إفادة من جهة الدراسة بمواعيد  -2

 وفترات الدراسة.

مية والجهة صورة من الشهادة مصدقة من الجهة التعلي -3

ً االشراف عليها إذا كانت الدراسة  الحكومية المخولة نظاما

بجامعة أهلية داخل المملكة، ومعادلة إذا كانت الدراسة خارج 

 المملكة.

 

 اإلدارة العامة للمراجعة: -

التأكد من توفر الضوابط المشار إليها وتسجيل  -

 المؤهل.

5 

خارج وقت 

الدوام 

 الرسمي

ة خارج وقت الدوام الرسمي وأن ال أن تكون الدراس -1

 يتعارض ذلك مع أداء عمل الموظف.

ال تزيد المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة  أن-2

 375دراسته عن خمسة أضعاف مسافة االنتداب أي )

 كيلو متر(.

ال تدخل في هذه الحالة دراسة البرامج الطبية والطبية  -3

تتطلب تطبيقاً  المساعدة وطب االسنان وكافة البرامج التي

 عملياً وسريرياً. 

الجداول الدراسية أو إفادة من جهة الدراسة بمواعيد  -1

 وفترات الدراسة.

صورة من الشهادة مصدقة من الجهة التعليمية والجهة  -2

ً االشراف عليها إذا كانت الدراسة  الحكومية المخولة نظاما

سة خارج بجامعة أهلية داخل المملكة، ومعادلة إذا كانت الدرا

 المملكة.

مشهد من جهة العمل يفيد بأن وقت الدراسة لم يتعارض  -3

 مع وقت الدوام الرسمي.

 اإلدارة العامة للمراجعة: -

التأكد من توفر الضوابط المشار إليها وتسجيل  -

 المؤهل.
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 التسلسل
الحالة وقت 

 الدراسة
 عنية بتطبيق الضوابطالجهة الم األوراق الثبوتية المطلوبة الضوابط

6 

خالل فترة 

التكليف في 

ممثليات المملكة 

 في الخارج

( وتاريخ 14475ب//7يطبق قرار مجلس الوزراء رقم )

هـ على الموظفين الذين يعملون في الملحقيات 25/3/1424

 ويرغبون أن يكملوا دراستهم بناء على القواعد التالية :

 لحقين الثقافيين. .أن تكون الدراسة باإلشراف ومعرف الم1

 .أن تكون جهة الدراسة الجامعة أو الكلية معترف بها.2

.أن تكون الدراسة خارج وقت الدوام الرسمي وليس على حساب 3

 أوقات العمل األصلية.

 .اال تقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية.4

ً لما حددته لجنة تدريب وابتعاث 5 . أن تكون التخصصات وفقا

( وتاريخ 486ي الخدمة المدنية في قرارها رقم )موظف

هـ والتي تشتمل على التخصصات النظرية 10/11/1425

 والحاسب اآللي.

.إفادة من الملحق الثقافي باإلشراف على الموظف أثناء 1

 دراسته.

 . نسخة من قرار التكليف بالعمل بالخارج.2

ت وفترا . الجداول الدراسية أو إفادة من جهة الدراسة بمواعيد3

 الدراسة.

. صورة من الشهادة مصدقة من الجهة التعليمية ومعادلة من 4

 وزارة التعليم العالي. 

 اإلدارة العامة للمراجعة:

التأكد من توفر الضوابط المشار إليها وتسجيل 

 المؤهل.

 

7 

خالل فترة 

التكليف بعمل 

 وظيفة أخرى

ترة فلرسمي خالل ال يتعد بالمؤهل اذا كانت الدراسة اثناء الدوام ا

مل التكليف فاذا كانت الدراسة في غير اوقات الدوام الرسمي فتعا

 كل حالة وفق ضوابطها 

 
التأكد من توفر  االدارة العامة للمراجعة:

 الضوابط المشار إليها وتسجيل المؤهل.

8 

خالل فترة 

اإلعارة التي 

تتحمل الدولة 

المخصصات 

 المالية للمعار

فترة  كانت الدراسة اثناء الدوام الرسمي خالل ال يتعد بالمؤهل اذا

مل اإلعارة فاذا كانت الدراسة في غير اوقات الدوام الرسمي فتعا

 كل حالة وفق ضوابطها

 

 االدارة العامة للمراجعة: -

التأكد من توفر الضوابط  المشار إليها  -

 وتسجيل المؤهل

16 



 

 

 

 

 

 

 

 الجهة المعنية بتطبيق الضوابط األوراق الثبوتية المطلوبة الضوابط الحالة )وقت الدراسة( التسلسل

9 
خالل فترة اإلعارة التي ال 
تتحمل الدولة المخصصات 

 المالية للمعار فيها

 .افقة جهة المعار لها على الدراسة.مو1
 .أن تتم اإلعارة وفق ضوابط اإلعارة النظامية.2

 .صورة من قرار اإلعارة
والجهة  صورة من الشهادة التعليمية

الحكومية المخولة نظاماً اإلشراف عليها إذا 
، دراسة بجامعة أهلية داخل المملكةكانت ال

 ومعادلة إذا كانت الدراسة خارج المملكة.
مشهد من إدارة شئون الموظفين يفيد أن 
مخصصاته المالية تصرف من الجهة المعار 

 لها.

 اإلدارة العامة للمراجعة:
لمشار إليها التأكد من توفر الضوابط ا

 وتسجيل المؤهل.

10 

دراسة الممارسين الصحيين 
لمؤهالت مهنية )الزماالت( 
وهم على رأس العمل دون 

 موافقة اللجنة

 موافقة صاحب الصالحية في الجهة التي يعمل بها الممارس الصحي.
 أن يكون البرنامج معترفاً به من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 لبرنامج نفس مقر الوظيفة التي يمارسها.أن يكون مقر عقد ا

نسخة من موافقة الجهة على الدراسة 
 صادرة قبل التحاقه بالدراسة.

 البرنامج.صورة من قبوله في 
صورة من التصنيف المهني للمؤهل من 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 وبطاقة التسجيل المهني.
 

 اإلدارة العامة للمراجعة:
لضوابط المشار إليها التأكد من توفر ا

 وتسجيل المؤهل.

11 

أثناء الدوام الرسمي قبل 
الئحة اإليفاد التي بلغت 
للجهات الحكومية في 

 هـ2/9/1421

  ال يعتد بهذه المؤهالت ما لم تتم الموافقة من قبل مجلس الخدمة المدنية

 اإلدارة العامة للمراجعة:
تسجل المؤهل إذا وافق عليه مجلس 

 الخدمة المدنية

17 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الجهة المعنية بتطبيق الضوابط األوراق الثبوتية المطلوبة الضوابط الحالة وقت الدراسة التسلسل

12 

أثناء الدوام الرسمي بعد 
صدور الئحة اإليفاد 

لدراسة درجات )الدبلوم 
بعد البكالوريوس أو 

الماجستير أو الدكتوراه 
 أو ما يعادلها(

وابتعاث موظفي الخدمة المدنية رقم  يطبق عليهم قرار لجنة تدريب
هـ المتضمن إمكانية عرض حاالت من 13/1/1426( وتاريخ 39/307)

هـ على اللجنة إلجازة اإلجراء، ومن 26/7/1425كانت بداية دراسته قبل 
كانت دراسته بعد هذا التاريخ فال يمكن تسجيل المؤهل أو االعتداد به 

 لخدمة المدنية.لألغراض الوظيفية إال بموافقة مجلس ا

نسخة من موافقة الجهة على إكماله الدراسة 
 وتكون صادرة قبل بدء الدراسة.

الجداول الدراسية أو إفادة من جهة الدراسة 
 بمواعيد وفترات الدراسة.

صورة من الشهادة التعليمية والجهة 
الحكومية المخولة نظاماً اإلشراف عليها إذا 

 لمملكة.كانت الدراسة بجامعة أهلية داخل ا

 األمانة العامة للجنة التدريب واالبتعاث.
التأكد من توفر الضوابط المشار إليها 

 ثم عرض الحالة على اللجنة.
 اإلدارة العامة للمراجعة:

التعامل مع المؤهل وفقاً لما يرد إليها 
من األمانة العامة للجنة التدريب 

 واالبتعاث.

13 
قبل التعيين في الوظيفة 

 الحكومية

لتحق بالدراسة قبل التعيين وتعين ولم يكمل الدراسة بعد، يمكنه من ا
مواصلة دراسته بما يستحقه من إجازات نظامية. أو تعامل الحالة بما يتوافق 

 معها من الحاالت الواردة في هذه الضوابط.

نسخة من موافقة الجهة على إكماله 
 الدراسة وتكون صادرة قبل بدء الدراسة.

 يين.صورة من قرار التع
الجداول الدراسية أو إفادة من جهة 
 الدراسة بمواعيد وفترات الدراسة.

صورة من الشهادة التعليمية والجهة 
الحكومية المخولة نظاماً اإلشراف عليها إذا 

 كانت الدراسة بجامعة أهلية داخل المملكة.
صورة من قرار اإلجازة التي تغطي الفترة 

من تاريخ التعيين حتى نهاية السنة 
المنهجية إذا كانت الدراسة أثناء الدوام 

 الرسمي.

 اإلدارة العامة للمراجعة:
التأكد من توفر الضوابط المشار إليها 

 وتسجيل المؤهل.

 
14 
 
 

عن طريق االنتساب في 
 الداخل

 أن يسجل في الشهادة )وثيقة التخرج( بأنها عن طريق االنتساب.
ة والموصى بها من قبل الجهة أن تكون الجهة التعليمية من الجهات المعتمد

 المشرفة داخلياً.
ال تدخل في هذه الحالة دراسة البرامج الطبية والطبية المساعدة وطب 

 االسنان وكافة البرامج التي تتطلب تطبيقاً عملياً وسريرياً.
 

 صورة من المؤهل

 اإلدارة العامة للمراجعة:
تسجل المؤهل إذا وافق عليه مجلس 

 الخدمة المدنية

18 



 

 

 

 

 

 

 

 الجهة المعنية بتطبيق الضوابط الثبوتية المطلوبة األوراق الضوابط الحالة )وقت الدراسة( التسلسل

 عن طريق االنتساب في الخارج 15

 اإلدارة العامة للمراجعة:  ال يعتد بهذه المؤهالت االبعد معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم .
لمشار إليها التأكد من توفر الضوابط ا

 وتسجيل المؤهل.

16 

التفرغ الجزئي قبل الئحة 
اإليفاد التي بلغت للجهات 

هـ 2/9/1421الحكومية في 
 لكافة الدرجات العملية

ال يعتد بهذه المؤهالت مالم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الخدمة 
 المدنية.

 

 

17 

التفرغ الجزئي بعد الئحة 
وم االيفاد لدراسة مرحلة )الدبل

بعد البكالوريوس أو الماجستير 
 أو الدكتوراه(

هـ القاضي 25/11/1426( وتاريخ 721/343يطبق قرار اللجنة رقم )
بالموافقة على عرض حاالت من كانت بداية دراسته عن طريق التفرغ 

هـ على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة 13/1/1426الجزئي قبل 
وفر شروط وضوابط اإليفاد على الحالة، المدنية إلجازة اإلجراء وذلك بعد ت

هـ فال يمكن تسجيله أو االعتداد به 13/1/1426أما من كانت دراسته بعد 
 لألغراض الوظيفية إال بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

 األمانة العامة للجنة التدريب واالبتعاث.
التأكد من توفر الضوابط المشار إليها ثم 

 عرض الحالة على اللجنة.
 إلدارة العامة للمراجعة:ا

التعامل مع المؤهل وفقاً لما يرد إليها من 
 األمانة العامة للجنة التدريب واالبتعاث.

أما المؤهل الذي حصل عليه بعد 
هـ يتم تسجيله بعد موافقة 13/1/1426

 مجلس الخدمة المدنية عليه.

18 

دراسة البكالوريوس أو دبلوم 
فوق الثانوية قبل قرار مجلس 

مة المدنية رقم الخد
( في 1/1443)
هـ عن طريق 8/9/1430

 التفرغ

ال يعتد بهذه المؤهالت مالم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الخدمة 
 المدنية.

 

 اإلدارة العامة للمراجعة:
تسجل المؤهل إذا وافق عليه مجلس 

 الخدمة المدنية

19 

دراسة البكالوريوس أو دبلوم 
 فوق الثانوية بعد قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم 

( في 1/1443)
 هـ8/9/1430

  تعامل كل حالة بما يتوافق معه من الحاالت الواردة في هذه الضوابط.
 اإلدارة العامة للمراجعة:

تسجل المؤهل إذا وافق عليه مجلس 
 الخدمة المدنية
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 خالل إجازة مرضية 20

ال يعتد بالمؤهل الذي يتم الحصول عليه خالل اإلجازة المرضية وذلك لكون اإلجازة 
 المرضية منحت للظروف الصحية التي ال يمكن معها الجمع بين الدراسة والعالج.

 
 اإلدارة العامة للمراجعة:

التأكد من توفر الضوابط المشار 
 سجيل المؤهل.إليها وت

 خالل إجازة اعتيادية 21

( 120يمكن االستفادة من اإلجازة االعتيادية لبدء الدراسة أو تكملتها لمدة ال تزيد عن )
 يوم في السنة .

ال يمكن الحصول على مؤهل بواسطة االجازة االعتيادية بسبب أن أعلى مدة يمكن 
ً في السنة وهذا ال يغطي مد120الحصول عليها ) ة أي من مراحل الدراسات ( يوما

 المختلفة.

 
 اإلدارة العامة للمراجعة:

التأكد من توفر اإلجازة االعتيادية 
 إلكمال المدة وتسجيل المؤهل.

 خالل إجازة االمومة 22

إمكانية إجازة المؤهل الذي تم الحصول عليه قبل قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي 
هـ بعد الرفع عن الحالة إلى 14/9/1431( وتاريخ 2303/497الخدمة المدنية رقم )

اللجنة للتأكد من انطباق باقي شروط االيفاد األخرى على الدراسة، وعدم الموافقة على 
اعتبار إجازة األمومة أو جزء منها كمستند نظامي للدراسة األكاديمية على حاالت من 

ـ، وذلك حسب ه14/9/1431بدأن الدراسة بعد تاريخ قرار اللجنة "المشار إليه" في 
 هـ7/6/1432( وتاريخ 3227/513قرار اللجنة رقم )

 
األمانة العامة للجنة التدريب 

 واالبتعاث.
التأكد من توفر الضوابط المشار 

 إليها ثم عرض الحالة على اللجنة.
 اإلدارة العامة للمراجعة:

التعامل مع المؤهل وفقاً لما يرد إليها 
من األمانة العامة للجنة التدريب 

 االبتعاث.و

 الدراسة عن بعد 23

تكون الدراسة متفقة مع الئحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة 
هـ 22/6/1431( وتاريخ 5/60/1431الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم )

هـ مع شرط أن 23/7/1431م ب( وتاريخ /5643المؤيد بالتوجيه البرقي الكريم رقم )
اية الدراسة بعد صدور هذه الالئحة وبعد إقرار برنامج التعليم عن بعد الذي تكون بد

 يدرسه من قبل مجلس التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي.
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حيين حصول الممارسين الص

على مؤهل عن طريق تأدية 

 امتحانات فقط دون تفرغ

 

 إجازة حصولهم على المؤهل إذا لم ينقطع الدارس عن العمل بدون مستند نظامي.

صورة من المؤهل مصنف مهنياً 

من الهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية أو من الجهة المشرفة 

 للبرامج األخرى.

مشهد من الجهة يفيد بأن حصوله 

ؤهل لم يتعارض مع وقت على الم

 العمل.

 اإلدارة العامة للمراجعة:

التأكد من توفر الضوابط المشار إليها 

 وتسجيل المؤهل.

21 


