شروط وضوابط
االبتعاث واإليفاد الداخلي واالنتساب والدراسة
املسائية والتعليم عن بعد
لشاغلي الوظائف غري التعليمية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
تس عععز وةار التعل ععيم ممثل ععة ك وةال ععة التال ععيط والتل ععوير (اإلدار العام ععة للتل ععوير
اإلداري) لرفععك ةفععامل املععوظفال مععن خععبرب مجععااسم بععاامم دراسععية ك ا امعععا و املعا ععد و
الكليا للحصورب علز مستوى علمي فضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل  ،وبنامل علز ذلك مت
معداد شروط وضوابط االبتعاث واإليفاد و االنتساب والدراسة املسائية والتعليم عن بعد لشاغلي
الوظائف غري التعليمية وذلك تسسيب علز املستفيدين ولسرعة اجناة العمل .

الشروط والضوابط
مت معداد ذه الشروط والضوابط بنامل علز الئحة حكام و ابتعاث املوظفال الصعادر بعارمر السعامي
رام (  )27771وتاريخ 2932/7/12ه و الئحة اإليفعاد للدراسعة ك العداخل الصعادر بقعرار خللعة ا دمعة
املدنية رام (  ) 676/2وتاريخ  2212/1/26ع  ..وما تبعسما من تعليما وارارا مجاايه .

والً  :شروط االبتعاث واإليفاد:
 )2االبتعاث :
و الدراسة خارج اململكة العربية السعودية من خبرب جامعا ومؤسسا علمية معرتف بسا من
وةار التعليم ( التعليم العالي ) وذلك لغرض :
) اجصورب علز دبلوم عالي بعد البكالوريوس  ،و درجيت املاجستري والدةتوراه.
ب) اجصورب علز درجة البكالوريوس ك اجملاال اللب ية والصحية وعلوم اجاسب اآللي

.

 )1اإليفاد :
و الدراسة داخعل اململكعة العربيعة السععودية معن خعبرب الكليعا وا امععا اجكوميعة وبعع
املؤسسا العلمية املستثنا وذلك لغرض :
) اجصورب علز دبلوم عالي بعد البكالوريوس  ،و درجيت املاجستري والدةتوراه .
ب) اجص ععورب عل ععز درج ععة البك ععالوريوس  ،و ش ععساد ال ععدبلوم بع ععد الثانوي ععة العام ععة ك
االحتياجا اليت تليب حاجة الوةار .

 )9ن يكون التاصص والدرجة العلمية املللوب اجصورب عليسا ضمن خلة االبتعاث واإليفاد
السنوية للوةار .
 )2ن يكون التاصص مناسب للوظيفة اليت يشغلسا املرشح و املكلف عليسا رمسياً .
 )7ان يكون املؤ ل السابق من جامعة معرتف بسا من وةار التعليم ( التعليم العالي) وبتقدير
ال يقل عن( جيد )  ،و ن يكون مسجبً مبرةز املعلوما بوةار ا دمة املدنية.

 )6ان يكون اد امضز سنتال علز ارال ك ا دمة اجكومية .
 )7يُشععرتط لفيفععاد للدراسععة بالععداخل اجصععورب علععز ابععورب مععن محععدى ا امعععا و الكليععا
اجكوميععة داخععل اململكععة و ممععن لععديسم منحععة صععر ة مععن احععدى ا امعععا و الكليععا
املصرح هلا من التعليم العالي علز ن يكون القبورب نسائياً وغري مشروط وموضحاً فيه سم
الكلية  ،والقسم  ،والتاصص املقبورب فيه  ،ومد الدراسة وبدايتسا .
 )8يشرتط لببتعاث للدراسة با ارج اجصورب علز ابورب من محدى ا امعا

و الكليا ك

الدورب املتقدمة مصادق عليه من التعلعيم الععالي او امللحعق الثقعاك بسعفار اململكعة ك بلعد
ا سة التعليمية املاحنة علز ن يكون القبورب نسائياً وغري مشروط وموضحاً فيه سم الكلية
 ،والقسم  ،والتاصص املقبورب فيه  ،ومد الدراسة وبدايتسا .
 )3ن يكون املرشعح لفبتععاث حاصعل علعز مسعتوى معن اللغعة مكنعه معن االلتحعاق بالدراسعة (
التوفععل مبعععدرب ( ) 272فمععا فععوق مععا عععدا خر ععي ةليععا اللععب البشععري وطععب ارسععنان
وخر ععي اسععام اللغععة اإلجنليزيععة واجاصععلال علععز مععؤ ب معتمععده مععن خععارج اململكععة
وةانت الدراسة باللغة اإلجنليزية.
 )22ن تكون تقارير اردامل الوظيفي خبرب العامال السابقال ال تقل عن تقدير(جيد جدا) .
 )22بالنسبة لعمر املرشح يشرتط اآلتي :
) مخس ععة واربع ععون عامععاً ةح ععد اص ععز لببتع ععاث واإليف ععاد لدراس ععة درج ععا ال ععدبلوم بع ععد
البكالوريوس  ،واملاجستري  ،والدةتوراه .
ب) مخسة واربعون عاماً ةحد اصز لفيفاد لدراسة شساد الدبلوم بعد الثانوية  ،وشعساد
البكالوريوس جملة الدبلوم بعد الثانوية .
ج) ربعععون عامعاً ةحععد اصععز لببتعع اث لدراسععة شععساد البكععالوريوس جملععة الععدبلوم بعععد
الثانوية .
د) ربع ععون عامععاً ةح ععد اص ععز لببتع ععاث و اإليف ععاد لدراس ععة ش ععساد البك ععالوريوس جمل ععة

الثانوية العامة .

 )21ن ال يكون اد صعدر قعق املرشعح حكعم تعيدييب خعبرب الععامال السعابقال وال يكعون طرفعا ك
اضية اائمة .
 )29ان تتوفر االعتمادا املالية ك بند التدريب واالبتعاث .
 )22ن يكون الرتشيح اد مت مبوافقة الرئية ارعلز للمرشح مدير عام و وةيل الوةار و من
ك مستوا ما.
 )27ان

تاة املرشح املقابلة الشاصية ك اللجنة املرةزية لفيفاد واالبتعاث بالوةار .

 )26حصورب املرشح علز اجد االدنز(  77نقلة ) املللوب من خلموع نقاط املفاضلة .

 )27ان يكععون التاصععص املععراد اجصععورب عليععه امتععداد ملؤ ععل املرشععح ك التاصصععا التاليععة :
{ القععانون  ،اساسععبة  ،اجاسععب اآللععي  ،التاصصععا اهلندسععية  ،اإلحصععامل  ،والرياضععيا ،
اللغة اإلجنليزية } وبالنسبة للتاصصا ارخرى فإنه

عب علعز املرشعح ن تكعون دراسعته

السابقة اريبة من التاصص املراد الرتشيح له .
 )28تُلبق شروط وضوابط اإليفاد واالبتعاث واملفاضلة علز من تتم دراسته بالدراسة املسائية او
بإجاة دراسية و اجاة استثنائية ويرغب ك تفريغه للدراسة .
 )23عدم نقل املبتعث و املوفد للدراسة بعد خترجه من الوةار اىل خارج الوةار اال بعد ممضائه
ك ا دمة بالوةار مد تساوي مد دراسته .
 )12تزود االدار العامة للتلوير االداري بنساة من الرسالة او قث الدرجة العلمية اليت حصل
عليسا املبتعث و املوفد .
 )12للوةار اجعق ك توجيعه املبتععث او امل وفعد بععد خترجعه للعمعل ك ا سعة استاجعة واملناسعبة
للمؤ ل الذي حصل عليه .

ثانياً  :املستندا املللوبة لببتعاث اإليفاد - :
)2

استكمارب النماذج اإلجرائية و ي منوذج طلب االبتعاث ( )221و طلب اإليفاد ()222
ا ععاب بععوةار ا دمععة املدنيععة ومنععوذج بلااععة املرشععح ومنععوذج التعسععد بالعمععل
بالوةار بعد التارج ملد تساوي مد الدراسة ومنوذج مرافقة حمرم للمرشحا .

)1

نساة مصداة من املؤ ل الدراسي والسجل ارةادميي علز ن يكون مسجبً ك
مرةز املعلوما بوةار ا دمة املدنية .

)9

خلععاب ال قبععورب مععن ا امعععة و صععور مصععداة منععه

ععدد فيععه الكليععة والقسععم

والتاصص املقبورب فيه للدراسة ومد الدراسة وبدايتسا وك حالة منسامل جعزمل معن
الدراسة يتم ارفاق املستند النظامي الذي التحق علز ساسه بالدراسة .
)2

صور من تقييم اردامل الوظيفي للسنتال ارخريتال .

)7

صور بلااة ارحوارب – السجل املدني .

)6

للمرشحال لببتعاث ك ا ارج ارفاق ش ساد التوفل قيث ال تقل عن ( )272و ما
يعادهلا من درجا اآليلة.

)7

صور من الدورا التدريبية والديبلوما اجاصل عليسا املرشح بعد اخر مؤ ل .

)8

بيان خدمة حديث .

)3

بيان بارعمارب اليت يقوم بسا املرشح مصدق وخمتوم من رئيسه .

ثالثاً :مجراملا وآلية الرتشيح لببتعاث و اإليفاد- :
)2

تقععوم اإلدار املاتصععة بععإدارا التعلععيم باسععتكمارب املسععتندا وتوايعسععا مععن مععدير
التعليم وترفك لفدار العامعة للتلعوير االداري  ،وك جسعاة العوةار ترفعك مسعوغا
الرتشيح بعد استكماهلا لفدار العامة للتلوير االداري من الرئية االعلز لقلاع
املرشح.

)1

املرش ععحون لببتع ععاث و اإليف ععاد

مي ععك ال ععدرجا العلمي ععة جت ععرى هل ععم املقابل ععة

الشاصية ك اللجنة املرةزية لببتعاث واإليفاد بالوةار  ،وتوصي اللجنة بر يسا
وتعاد للتلوير االداري إلجرامل املفاضلة بال املرشحال.
)9

تتم عملية املفاضلة بال املرشحال الختيار املرشعح اجاصعل علعز النقعاط االعلعز
من خبرب اآللية التالية :
) نقاط سنوا ا دمة .
ب ) نقاط تقييم االدامل الوظيفي .
ج ) نقاط التقدير ك اخر مؤ ل علمي .
د ) نقاط املقابلة الشاصية
و ) نقاط الدورا التدريبية .

)2

بعد اختيار املرشح اجاصل علز نقاط علز يتم خذ موافقة صاحب الصبحية
علز الرتشيح.

)7

االرتباط علز التكاليف املالية .

)6

يقععوم التلععوير االداري برفععك طلععب الرتشععيح اىل

نععة تععدريب وابتعععاث مععوظفي

ا دمة املدنية بوةار ا دمة املدنية .
)7

بعد موافقة

نة تدريب وابتعاث موظفي ا دمعة املدنيعة بعوةار ا دمعة املدنيعة

يتم مصدار ارار االبتعاث و اإليفاد .

رابعاً :ضوابط الرتاية لدرجة علز ك االبتعاث واإليفاد:
بالنسععبة للمبتعععث او املوفععد اجاصععل علععز درجععة علميععة ويرغععب ك اجصععورب علععز درجععة
علمية علز ثنامل بعثته او ايفاده  ،ومك عدم اإلخبرب بشروط وضوابط االبتعاث وااليفعاد
املوضحة عبه يراعز اآلتي:
)2

حاجة جسة العمل للدرجة العملية املللوب الرتاية هلا علز ن تكون ضمن خلعة
الوةار السنوية لببتعاث او اإليفاد او مضافة اليسم ا مبوافقة صاحب الصبحية .

)1

ن يكون متفوااً ك دراسته و ن ينسي فرت ابتعاثه و ميفاده للفرت االساسية بنجاح
خبرب املد االصلية اسدد له بقرار ابتعاثه و ميفاده .

)9

ان تكععون نععاص توصععية علععز الرتايععة مععن ابععل املشععرف علععز الدراسععة وتؤيععد مععن
خللة ا امعة و الكلية  ،ويراعز ك حالة االبتعاث ان تؤيد الرتاية معن امللحعق
الثقاك .

)2

ان تكون الدراسة امتداد للدراسة ك مرحلته اجالية .

)7

خيضك طالب الرتاية ك حالة وجود منافس ال له علز املقعد وك نفة التاصص
للمفاضلة .

)6

تتم الرتاية بقرار من

نة تدريب وابتعاث معوظفي ا دمعة املدنيعة بععد موافقعة

الوةار ( اللجنة املرةزية ).

خامسًا  :شروط وضوابط االنتساب والدراسة املسائية والتعليم عن بعد :
 )2اجصورب علز موافقه من جسة عمله ويشرتط ان تكون املوافقة ابل بدمل الدراسة .
 )1خل ععاب موافق ععة عل ععز الدراس ععة موج ععه للجامع ععة او الكلي ععة معتم ععد م ععن ص ععاحب
الصبحية او من يفوضه.
 )9ابورب من ا امعة و الكلية ي تضمن اسم ا امعة او الكلية والقسم و التاصص .

 )2اال يتعارض وات الدراسة مك وات العمل ودون ي التزاما ماليعة علعز العوةار او
امللالبة بسا باي حارب من االحوارب .
 )7ان تكون الدراسة ك احدى ا امعا او الكليا املعرتف بسا علميا و اةادمييا من
ابل ال وةار ( التعليم العالي ) .
 )6يراعز ان تكون الدراسة املسائية بنفة املدينة اليت بسا مقر العمعل او اريبعا منسعا
مك االلتزام باملسافة اسدد علز ن ال تزيد عن ( 977ةم ) بال مقر العمل ومقر
الدراسة  ،وفقا لألنظمة والتعليما املنظمة لذلك .

سادساً  :املستندا املللوبة لبنتساب او الدراسة املسائية والتعليم عن بعد .
 )2منوذج طلب املوافقة علز الدراسة معتمد من ابل صاحب الصبحية .
 )1صور مصداة من خلاب موافقة صاحب الصبحية املوجسة للجامعة و الكلية .
 )9خلاب ابورب ا امعة او الكلية .
 )2صور مصداة من خر مؤ ل دراسي حصل عليه .
 )7صور من اهلوية الوطنية .
 )6صور مصداة من تقييم اإلدامل الوظيفي للسنتال ارخريتال ويشرتط ن ال يقل
عن جيد جداً .

سابعاً  :النماذج :
 )2منوذج اإليفاد ا اب با دمة املدنية ( منوذج رام . ) 222
 )1منوذج االبتعاث ا اب با دمة املدنية ( منوذج .) 221
 )9منوذج تعسد مرشح االيفاد بالعمل بالوةار بعد اجصورب علز املؤ ل وك ا سة اليت
ترا ا الوةار مناسبة .)227( ،
 )2منوذج تعسد مرشح االبتعاث بالعمل بالوةار بعد اجصورب علز املؤ ل وك ا سة اليت
ترا ا الوةار مناسبة  ،منوذج (.)226
 )7استمار احتساب الاامم والدورا التدريبية  ،منوذج (.)9
 )6منوذج مرافقة حمرم (.)227

 )7طلب املوافقة علز االنتساب والدراسة املسائية والتعليم عن بعد ( خاب مبوظفي
ادارا التعليم منوذج . ) 228
 )8طلب املوافقة علز االنتساب والدراسة املسائية والتعليم عن بعد(خاب مبوظفي جساة
الوةار منوذج . )223
 )3استمار حصر نقاط مرشح .
 )22حمضر ترشيح ومفاضلة .
 )22منوذج طلب مديد ميفاد رام (. )222
 )21منوذج فسرسة بيانا ملف مرشح ابتعاث رام(. )2
 )29منوذج فسرسة بيانا ملف مرشح ميفاد رام (. )1

مبحظا

امة :
 )2ميكن اجصورب علز ذه النماذج من مواك اإلدار العامة للتلوير اإلداري
علز الشبكة العنكبوتية.
 )1تستوفز مجيك بنود وفقرا النماذج طباعة وبكل داة  ،واعتماد ا من
املاتصال ك ا سة وختمسا با تم الرمسي للجسة .
)9

ب ن تكون مجيك صور النماذج والوثائق ع ع املرفقة ضمن الللب ع ع موثقة
من املاتصال ك ا سة وختمسا بصور طبق ارصل .

 )2وضك النماذج والوثائق واروراق املللوبة ك ملف مرتبة ومفسرسة.
 )7ك حالة وجود نقص ك اروراق و عدم اةتمارب تصديقسا من ابل املاتصال
سيتم معادتسا للجسة الوارد منسا ويتحمل املتسبب مسئولية التيخري .

