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موظفي التعليم العام (بنين – بنات) من شاغلي غير الوظائف التعليمية

م

التخصص

الفئه المستهدفة

وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري

مالحظات هامة جداً:
اوالً :أعداد المقاعد المو ضحة بالجدول أعاله تمثل مخ صص الوزارة من مقاعد اإليفاد

لمراحله وتخصصاته للعام الدراسي 1438/1437هــــ تويتم تررارها ساوياع بعدد
ســاواا الخطة المحددة بثالس ســاواا دراســية اعتماراع من هاا العام الدراســي
1438/1437هـ .
ثانيا ً  :تقتصـــر طة الوزارة ل يفاد لهاا العام على أربعة مراحل وهي المرالوريوس
والدبلوم والماجســتير والدكتوراه واقا للتخصــصــاا والمقاعد الموضــحة
بالجدول أعاله .
ثالثا ً :ت ستقمل االدارة العامة للتطوير االداري (ادارة االيفاد واالبتعاس) طلماا التر شيح
ل يفاد الل الفترة من  1437/10/6هـــ حتى 1437/12 /4هـــ مع مراعاة ان تصل
الطلماا اي موعد اقصاه تاريخ 1437/12 /4ه ـ  ..وسيتم اعادة أي طلب يصل بعد
هاا التاريخ .وعلى الجميع مراعاة ذلك .
رابعا ً  :تطمق على المرشــح شــروو وضــوابط اإليفاد المحددة والموضــحة اي موقع
التطوير اإلداري .
( http://www.tatwier.net
خامس اا ً :على كل مر شح وادارة معاية قراءة ال شروو وال ضوابط برل دقة وا ستيفاء
الا ماذج والو ثائق المطلو بة ط ما عة مع تواقيع المختصـــين و تم ها بالختم
الرسمي.
سادسا ً  :الاماذج المطلوب ارااقها على ان يتم تعمئتها (آليا) :
 )1نموذج اإليفاد الخاص بالخدمة المدنية ( نموذج .) 101
 )2نموذج تعهد مرشـــح اإليفاد بالعمل بالوزارة بعد الحصـــول على
المؤهل واي الجهة التي تراها الوزارة مااسمة ت نموذج (.)105
 )3استمارة احتساب المرامج والدوراا التدريمية ت نموذج ( .) 3
 )4موااقة ولي أمر المرشــحة على الدراســة مصــد من جهة عمل
المرشحة .
ويتم تدوين هاه الاماذج والوثائق والمســتاداا اال رف اي ( نموذج اهرســة
ب يا ناا ملف مرشـــح ابت عاس نموذج رقم  .. ) 1وتوضـــع اي ملف مرت مه
ومفهرســة  .مع مراعاة تعمئة كااة حقول الاماذج طماعة واســترمال تواقيع
المخت صين واراا صور ال شهاداا والوثائق المطلوبة و تمها ب صورة طمق
اال صل مع توقيع الموظف الاي قام بالت صديق وتدوين ا سمه و صفته و سيتم
اعادة أي ملف غير مرتمل .
سااااابعا ً  :يمرن الحصــول على الاماذج  ..واالطالع على شــروو وضــوابط اإليفاد من
الل ا ل مو قع اإل ل ر ترو ني ل دارة ا لعــامــة ل ل ت طو ير االداري (
. ) http://www.tatwier.net
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شــروط وضــوابط االيفاد
تم إعداد هذه الشروط والضوابط بناء على الئحة اإليفاد للدراسة في الداخل الصادرة
بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (  )676/1وتاريخ  1421/2/16هـ  ،وما تبعهما من
تعليمات وقرارات إلحاقيه .
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اإليفاد:
هو الدراساااااااة داخل المملكة العربية الساااااااعودية من خالل الكليات والجامعات الحكومية
وبعض المؤسسات العلمية المستثناة وذلك لغرض :
أ ) الحصول على دبلوم عالي بعد البكالوريوس أو درجتي الماجستير والدكتوراه.
ب) الحصاااااااول على درجة البكالوريوس أو شاااااااهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة في
االحتياجات التي تلبي حاجة الوزارة .

أوال :شروط اإليفاد:
 )1أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الحصول عليها ضمن خطة اإليفاد
السنوية للوزارة.
 )2ان يكون المؤهل المطلوب دراسااااته امتدادا او ذا عالقة بمؤهل المرشااااح الحالي
ومتناسبا ً مع مسمى وظيفته الحالية .
 )3ان يكون المؤ هل السااااااااابع من جام عة معترف ب ها من وزارة التعليم ( التعليم
العااالي) وبتقاادير ال يقاال عن( جيااد )  ،وأن يكون مساااااااجالً بمركز المعلومااات
بوزارة الخدمة المدنية.
 )4ان يكون قد امضى سنتين على األقل في الخدمة الحكومية .
 )5يُشاااااترط لإليفاد للدراساااااة بالداخل الحصاااااول على قبول من إحد الجامعات أو
الكليات الحكومية داخل المملكة أو ممن لديهم منحة صريحة من احد الجامعات
أو الكليات المصااااااارن لها من التعليم العالي على أن يكون القبول نهائيا ً وغير
مشااروط وموضااحا ً فيه أساام الكلية  ،والقساام  ،والتخصااص المقبول فيه  ،ومدة
الدراسة وبدايتها .
 )6اال يكون المرشااااااح ممن ساااااابع ان انهيت ايفاده من قبل اللجنة نتيجة إهمال أو
تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو لسلوك غير مقبول .
 )7في حال حصاااااول المرشاااااح على ايفاد ساااااابع عن طريع اللجنة ف نه يشاااااترط
لترشااايحه لدرجة علمية جديدة مضاااي فترة عمل توازت فترة إيفاده المحددة في
قرارات اللجنة .
 )8ان يكون قرار التفرغ لدراساااة التخصاااصاااات النظرية لمدة الدراساااة المنهجية (
المقررات ) فقط  ،وأما التخصااصااات العلمية كـااااااااا ( الهندسااة ) التي تحتا إلى
معامل وتطبيع عملي فتمنح المدة المحددة في خطاب القبول .
تجاوز لها:
 )9يجوز تمديد مدة اإليفاد للفترات اآلتية دون
ٍ
أ) فصالً دراسيا ً للماجستير .
ب) فصلين دراسيين للدكتوراه .
 )10أن تكون تقارير األداء الوظيفي خالل العامين الساااااااابقين ال تقل عن تقدير(جيد
جدا).
 )11أن ال يكون قد صدر بحع المر شح حكم تأديبي خالل العامين ال سابقين وال يكون
طرفا في قضية قائمة .
 )12ان تتوفر االعتمادات المالية في بند التدريب واالبتعاث .
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 )13أن يكون الترشااااايح قد تم بموافقة الرئيس األعلى للمرشاااااح مدير عام أو وكيل
الوزارة أو من في مستواهما.
 )14ان يجتاز المرشاااااح المقابلة الشاااااخصاااااية في اللجنة المركزية لإليفاد واالبتعاث
بالوزارة.
 )15حصاااااااول المرشاااااااح على الحد االدنى(  75نقطة ) المطلوب من مجموع نقاط
المفاضلة .
 )16ان يكون التخصاااااااص المراد الحصاااااااول عليه امتداد لمؤهل المرشاااااااح حساااااااب
التخصااصااات الموجودة بالخطة ،وبالنساابة للتخصااصااات األخر ف نه يجب على
المرشح أن تكون دراسته السابقة قريبة من التخصص المراد الترشيح له.
 )17تُطبع شروط وضوابط اإليفاد والمفاضلة على من تتم دراسته بالدراسة المسائية
او ب جازة دراسية أو اجازة استثنائية ويرغب في تفريغه للدراسة .
 )18عدم نقل الموفد للدراسااااااااة بعد تخرجه من الوزارة الى خار الوزارة اال بعد
إمضائه في الخدمة بالوزارة مدة تساوت مدة دراسته .
 )19للوزارة الحع في توجيه الموفد بعد تخرجه للعمل في الجهة المحتاجة والمناسبة
للمؤهل الذت حصل عليه .
 )20تزود االدارة العامة للتطوير االدارت بنسخة من الرسالة او بحث الدرجة العلمية
التي حصل عليها الموفد .
 )21بالنسبة لعمر المرشح يشترط اآلتي :
أ) خمسااااة واربعون عاما ً كحد أقصااااى لالبتعاث واإليفاد لدراسااااة درجات
الدبلوم بعد البكالوريوس  ،والماجستير  ،والدكتوراه .
ب) خمساااة واربعون عاما ً كحد أقصاااى لإليفاد لدراساااة شاااهادة الدبلوم بعد
الثانوية  ،وشهادة البكالوريوس لحملة الدبلوم بعد الثانوية .
) أربعون عاما ً كحد أقصاى لالبتعاث لدراساة شاهادة البكالوريوس لحملة
الدبلوم بعد الثانوية .
د) أربعون عا ما ً ك حد أقصاااااااى لالبت عاث أو اإلي فاد لدراسااااااااة شااااااا هادة
البكالوريوس لحملة الثانوية العامة .

ثانيا ً  :المستندات المطلوبة لإليفاد -:
)1
)2
)3
)4
)5

اساااااااتكمال النماذ اإلجرائية وهي نموذ طلب اإليفاد ( )101الخاص بوزارة
الخدمة المدنية ونموذ بطاقة المرشاااااااح ونموذ التعهد بالعمل بالوزارة بعد
التخر لمدة تساوت مدة الدراسة .
نسااخة مصاادقة من المؤهل الدراسااي والسااجل األكاديمي على أن يكون مسااجالً
في مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية .
خطاب القبول من الجامعة أو صاااااااورة مصااااااادقة منه يحدد فيه الكلية والقسااااااام
والتخصااص المقبول فيه للدراسااة ومدة الدراسااة وبدايتها وفي حالة إنهاء جزء
من الدراسة يتم ارفاق المستند النظامي الذت التحع على أساسه بالدراسة .
صورة من تقييم األداء الوظيفي للسنتين األخيرتين.
صورة بطاقة األحوال – السجل المدني .
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 )6صاااااورة من الدورات التدريبية والديبلومات الحاصااااال عليها المرشاااااح بعد اخر
مؤهل .
 )7بيان خدمة حديث.
 )8بيان باألعمال التي يقوم بها المرشح مصدق ومختوم من رئيسه.

ثالثاً :إجراءات وآلية الترشيح لإليفاد-:
)1

)2
)3

)4
)5
)6
)7

تقوم اإلدارة المختصااة ب دارات التعليم باسااتكمال المسااتندات وتوقيعها من مدير
التعليم وترفع لإلدارة العااااامااااة للتطوير االدارت  ،وفي جهاااااز الوزارة ترفع
مساااوغات الترشااايح بعد اساااتكمالها لإلدارة العامة للتطوير االدارت من الرئيس
االعلى لقطاع المرشح.
المرشااااحون لإليفاد لجميع الدرجات العلمية تجر لهم المقابلة الشااااخصااااية في
اللجناة المركزياة لالبتعااث واإليفااد باالوزارة  ،وتوصاااااااي اللجناة برأيهاا وتعااد
للتطوير االدارت إلجراء المفاضلة بين المرشحين.
تتم عملية المفاضلة بين المرشحين الختيار المرشح الحاصل على النقاط االعلى
من خالل اآللية التالية :
أ) نقاط سنوات الخدمة .
ب) نقاط تقييم االداء الوظيفي .
) نقاط التقدير في اخر مؤهل علمي .
د) نقاط المقابلة الشخصية
و) نقاط الدورات التدريبية .
بعد اختيار المرشح الحاصل على نقاط أعلى يتم أخذ موافقة صاحب الصالحية
على الترشيح.
االرتباط على التكاليف المالية .
يقوم التطوير االدارت برفع طلب الترشااااااايح الى لجنة تدريب وابتعاث موظفي
الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية .
بعد موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية
يتم إصدار قرار االبتعاث أو اإليفاد .
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رابعاً :ضوابط الترقية لدرجة أعلى في اإليفاد:
بالنسااابة للموفد الحاصااال على درجة علمية ويرغب في الحصاااول على درجة علمية أعلى
أثناء بعثته او ايفاده  ،ومع عدم اإلخالل بشاااااروط وضاااااوابط االبتعاث وااليفاد الموضاااااحة
أعاله يراعى اآلتي:
 )1حاجة جهة العمل للدرجة العملية المطلوب الترقية لها على أن تكون ضمن خطة
الوزارة السنوية لإليفاد بموافقة صاحب الصالحية .
 )2أن يكون متفوقا ً في درا سته وأن ينهي فترة إيفاده للفترة اال سا سية بنجان خالل
المدة االصلية المحددة له بقرار إيفاده .
 )3ان تكون هناك توصاااية على الترقية من قبل المشااارف على الدراساااة وتؤيد من
مجلس الجامعة أو الكلية .
 )4ان تكون الدراسة امتداد للدراسة في مرحلته الحالية .
 )5يخضاااااااع طا لب الترق ية في حا لة وجود م نافساااااااين له على المق عد وفي نفس
التخصص للمفاضلة.
 )6تتم الترقية بقرار من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بعد موافقة
الوزارة ( اللجنة المركزية ).

خامسا ً  :النماذ :

 )1نموذ اإليفاد الخاص بالخدمة المدنية ( نموذ رقم . ) 101
 )2نموذ تعهد مرشااااح االيفاد بالعمل بالوزارة بعد الحصااااول على المؤهل
وفي الجهة التي تراها الوزارة مناسبة .)105( ،
 )3استمارة احتساب البرامج والدورات التدريبية  ،نموذ (.)3
 )4استمارة حصر نقاط مرشح .
 )5محضر ترشيح ومفاضلة .
 )6نموذ طلب تمديد إيفاد رقم (. )110
 )7نموذ فهرسة بيانات ملف مرشح إيفاد رقم (. )2

----------------------------
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