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ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــــرار 

رقـــم 2014/1

باإ�سدار الالئحة التنظيمية 

لربنامـــــج اخلبــــــراء العمانيـــــــني

ا�ستنــــادا اإلــــى االأوامــــــــر ال�ساميـــــة ملوالنـــــا ح�ســــرة �ساحـــــب اجلاللــــــة ال�سلطــــــان املعظــــــــم 

- حفظه اللـه ورعاه - باإن�ساء برنامج الإعداد خرباء فـي خمتلف التخ�س�سات , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنفيذ وت�سيري برنامج اخلرباء العمانيني باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 18 من �سعبــــــان 1435هـ

املوافـــــق : 16 من يونيــــــــو 2014م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــــوان البــــــــالط ال�سلطانــــــــي

رئيــــــــــ�س جلنــــــــــة اخلبـــــــــــراء العمانــــــــيني
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 الالئحـة التنظيميـة لربنامـج اخلرباء العمانيني 

الف�ســل الأول 

 تعاريـف واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية ، املعنى املحدد قرين كــــل 

منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

اللجنــــــــــــــــــــــة : اللجنة الرئي�سية املن�سو�س عليها باملادة )8( من هذه الالئحة .

الرئيــــــــــــــــــــ�س : رئي�س اللجنة .

الربنامـــــــــــــــــــج : برنامج اخلرباء العمانيني .

وهو برنامج خا�س البتعاث الكوادر الوطنية )العمانية( ، فـي خمتلف 

املجـــاالت والتخ�س�ســــات التــــي تقت�سيهـــــا امل�سلحـــــة العامــــــة العليــــا 

للدولة ، وذلك لتاأهيلها واإعدادها علميا وعمليا وفنيا خلدمة ومتثيل 

ال�سلطنة وحمايـة م�ساحلهــا فـي خمتلـــف املجاالت وكافة املحافل ، 

وعلى جميع االأ�سعدة داخليا وخارجيا .

الالئحـــــــــــــــــــة : الالئحة التنظيمية للربنامج .

الفريــق امل�سوؤول عن متابعة متطلبات تنفيذ الربنامــج من النواحي  فريـــــق العمــــــل : 

االأكادميية والفنية والتدريبية .

اللجنة املخت�سة باتخاذ اإجراءات تقييم الكوادر املتقدمة لالبتعاث  اللجنــة الفنيـــة : 

مــن خـالل الربنامــج ، وفقا لل�ســروط وال�سوابط املن�سـو�س عليهــا 

فـي هذه الالئحــة والقــرارات التنفيذيــة والتنظيمية التي ت�سدرهـــا 

اللجنة .

البكالوريــــــــو�س : درا�سة بعد دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله ، ملدة ثالث �سنوات درا�سية 

على االأقل .
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درا�صة للح�صول على درجة علمية اأعلى من البكالوريو�س ، وتختلف  املاج�سـتيــــــــــــــر : 

التعليمي  النظام  ح�صب  درا�صية  �صنوات  ثالث  اإىل  �صنة  من  مدتها 

املقرر فـي بلد الدرا�صة .

درا�صة للح�صــول علــى درجة علمية اأعلــى من املاج�صتيــر ، وتختلف  الدكتــــــــــــــــوراه	:	

مدتها ح�صب النظام التعليمي املقرر فـي بلد الدرا�صة .

الدرا�صة خارج ال�صلطنــة للح�صول علـى موؤهل اأكادميي ، من خالل  البعثة	الدرا�سية : 

الربنامج ووفقا لأحكام هذه الالئحة .

املبعــــــــــــــــــــــوث	:	من يتم ابتعاثه فـي بعثة درا�صية من خالل الربنامج ووفقا لأحكام 

هذه الالئحة .

اخلبيــــــــــــــــــــــر	: اخلريج الذي يح�صل على موؤهل اأكادميي من خالل الربنامج ، ويتم 

تعيينه فـي اإحدى اجلهات احلكومية .

ال�سجــــــــــــــــــــــل	:	�صجل املبتعثني واخلرباء .

املــادة ) 2 ( 

ت�صري ، فيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذه الالئحة ، ومبا ل يتعار�س مع مقت�صيات 

، اأحكام قانون البعثــات واملنــح والإعانـــات  اأهدافـــه  ومتطلبــات تنفيـــذ الربنامــج وحتقيــق 

الدرا�صية ولئحته التنفيذية .

املــادة ) 3 ( 

يجب اأن يكون البتعاث من خالل الربنامج باإحدى اأف�صل )25( خم�س وع�صرين جامعة 

فـــــي بلــــد الدرا�صـــــة ترد فـي القائمـــة املعتمـــدة من قبــــل وزارة التعليــــم العالــــي فـي املجـــــال 

التخ�ص�س الذي يحدده  واأن يكون هــذا البتعاث لدرا�صة   ، التخ�ص�س حمل البتعاث  اأو 

امل�صلحة  اللجنة مبا يخدم  املعتمدة من  التخ�ص�صات  لكــل مبعوث من بني  العمل  فريق 

باللغة  الدرا�صـة  تلك  تكون  واأن   ، الدرا�صــة  بلدان  تنــوع  ومبراعاة   ، للدولة  العليا  العامة 

اللغات  ، وبغريها من  فـي بع�س احلالت  الفرن�صية  وباللغة   ، اأ�صا�صية  ب�صفة  الإجنليزية 

الأجنبية الأخرى فـي حالة ال�صرورة .
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املــادة ) 4 ( 

تتقدم وحدات اجلهاز االإداري للدولة التي حتتاج اإىل كوادر موؤهلة فـي تخ�س�سات معينة 

بطلب اإىل اللجنة ، مت�سمنا بيانا تف�سيليا بالتخ�س�س اأو التخ�س�سات التي حتتاجها ، ومدى 

احلاجة اإليها ، ومربرات ذلك ، ومن ترى تر�سيحه من موظفيها ) اإن وجد ( ممن تنطبق 

عليهم �سروط االبتعاث املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة ، وذلك لالبتعاث لدرا�سة تلك 

التخ�س�سات ، وتتوىل اللجنة درا�سة هذه الطلبات والنظر فيها فـي �سوء اأهداف الربنامج 

والغايــــات املرجـــوة من ورائـــه ، وطبقا لالأولويات التــي تقدرهــا ، فـي هــذا ال�ســاأن فـي اإطـــار 

ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

املــادة ) 5 ( 

تتوىل وزارة التعليم العايل من خالل اجلهات املعنية واملخت�سة لديها م�سوؤوليات واأعمال 

االإ�سراف االإداري واملايل اخلا�سة باالبتعاث عن طريق الربنامج ، باالإ�سافة اإىل االإ�سراف 

الفني واملتابعة االأكادميية امل�ستمرة للمبعوثني من خالل ملحقياتها الثقافية فـي بلدان 

الدرا�سة . 

 املــادة ) 6 ( 

يلتزم اخلبري بخدمة اجلهة احلكومية التي حتددها اللجنة مدة ال تقل عن �سنتني مقابل 

كل �سنـــة من �سنـــوات بعثته الدرا�سيـــة ، واإال التزم بوجوب �سداد قيمــة جميع مــا �ســرف لــه 

من مبالغ مالية خالل مدة البعثة الدرا�سية كاملة .

 الف�ســل الثانــي 

 اأهـداف الربنامـج واآليـة اإدارتـه

 املــادة ) 7 ( 

يهدف الربنامج اإىل :

امل�ساهمة فـي حتقيق اأهداف التنمية الب�سرية .  -
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تاأهيل خرباء متخ�س�سني فـي �سائر فروع املعرفة ، واإتاحة التدريب العلمي والعملي   -

لهـــــم فـي الهيئـــــات واملنظمـــات الدوليـــــة واجلامعــــات واملراكــــز البحثيــــة واملعاهــــــد 

املتخ�س�سة ، وذلك حتقيقا للم�سالح العامة العليا للدولة .

رفـــع م�ستــــوى م�ساركـــة ال�سلطــنة فـي املحافـــل الدوليــة ، واالإ�سهـــام الفاعـــل املتميـــز   -

فـي اأعمالهــــا ، والتعبيــــر عـــن وجهــات نظرها والدفــاع عن مواقفهـــا مبو�سوعيــة ، 

وعلى اأ�س�س علمية �سليمة وا�سحة مما يك�سبها مكانة رائدة وم�سرفة فـي هذا املجال .

رعاية م�سالح ال�سلطنة فــي كـــل مــن : االتفاقيـــات اجلماعية التي تعدهـــا الهيئـــات   -

واملنظمات واللجان الدولية ، واالتفاقيات الثنائية ، والعقود التجارية واال�ستثمارية 

 , واملحلية  العاملية  وال�سركات  الدولية  واملنظمات  الدول  مع  ال�سلطنة  تربمها  التي 

 ، ب�ساأنها  التفاو�س  اأثناء  فـي  املعنية  احلكومية  للجهات  املنا�سبة  امل�سورة  وتقدمي 

وذلك من خالل م�ساركة اخلرباء فـي مناق�ساتها واإعدادها منذ البداية .

اإعـــــداد نخبــــة من اخلبــــراء الدوليــــني ميكــــن تر�سيحهــــم لتولــــي منا�ســــب رفيعـــــة   -

فـي الهيئات واملنظمات الدولية .

 املــادة ) 8 ( 

يتولــــى اإدارة الربنامــــج جلنــة رئي�سيــة ت�سكـــــل برئا�ســة وزيـــر ديــوان البــــالط ال�سلطانـــــي 

وع�سوية كل من :

1 - وزير ال�سوؤون القانونية . 

2 - وزير التعليم العايل .

3 - رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س . 

4 - اأمني عام جمل�س التعليم .              )مقررا(

 املــادة ) 9 ( 

تعقـــد اللجنة اجتماعاتها ب�سفـــة دوريــة مرة كل �ستة اأ�سهر على االأقــل ، وال يكون انعقــاد 

اجتماعاتهـــــا �سحيحــــا اإال اإذا ح�ســـره اأغلبيــــة عــــدد االأع�ســـاء علـــى االأقـــل ، علـــى اأن يكــــــون 

من بينهم الرئي�س .
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 ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها لالنعقاد متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، على اأن تكون 

الدعوة لالجتماع قبل موعده باأ�سبوعني على االأقل .

، لال�ستعانة  اأو غريهم  تراه من ذوي اخلربة  اجتماعاتها من  اأن تدعو حل�سور  وللجنة 

بهم فـي مبا�سرة اخت�سا�ساتها ، اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، دون اأن يكون لهم �سوت 

معدود فـي املداوالت .

وت�سدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي 

منه الرئي�س .

 املــادة ) 10 ( 

تخت�س اللجنة مبا ياأتي :

ر�سم ال�سيا�سات العامة لالبتعاث من خالل الربنامج ، وتخطيطها واآليات تنفيذها  اأ - 

وحتديد االأهداف والغايات املرجوة من ورائها فـي �سوء االحتياجات واملتطلبات 

الالزمة حتقيقا للم�سلحة العامة العليا للدولة ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

حتديد اأعداد املبعوثني والتخ�س�سات الدرا�سية املطلوبة وفق االحتياجات الفعلية  ب - 

للربنامج واالعتمادات املالية املتاحة . 

حتديد املخ�س�سات ال�سهرية والبدالت واالإعانات الدرا�سية وغريها للمبعوثني . ج - 

االإ�سراف واملتابعة ل�سري العمل بالربنامج واآليات تنفيذه ، وو�سع اخلطط الالزمة  د - 

لتطويره فـي �سوء االأهداف والغايات املرجوة .

اإقـــرار املوازنـــة ال�سنوية للربنامــج ، واتخاذ كل ما يلزم ل�سمان ا�ستمــراره بانتظــام  هـ - 

واطراد على نحو يكفل حتقيق االأهداف املرجوة .

ت�سكيــــل فريــــق عمل وجلنة فنيـــة ، واأي اأجهــزة اأخرى تراها اللجنة للقيام مبهــام  و - 

اأو اأعمال معينة لتنفيذ مقت�سيات الربنامج .

اإقرار اإجراءات واآليات و�سوابط تقدمي طلبات الرت�سيح للمناف�سة على االبتعاث  ز - 

من خالل الربنامج .
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حتديد الو�سع الوظيفـي واملخ�س�سات املالية للخرباء . ح - 

بحـث ودرا�سة املو�سوعــــات االأخــرى املرتبطة بهذه االخت�سا�ســـات ، واتخاذ كل ما  ط - 

يلزم ب�ساأن كل منها .

 املــادة ) 11 ( 

بت�سكيله  ي�سدر   ، العمانيني  برنامج اخلرباء  فريق عمل  ي�سمى  فريق عمل  للجنة  يكون 

قرار من الرئي�س يحدد به رئي�س الفريق ونائبه ، يخت�س مبتابعة تنفيذ جميع االإجراءات 

والقرارات اخلا�سة بتنفيذ الربنامج ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

 ، اأو تو�سيـات  اأو توجيــهات  متابعــة تنفيــذ كل ما ي�سدر عن اللجنة من قــرارات  اأ - 

واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذها .

درا�ســـة التقاريــر واالقرتاحــات واالآراء التي ترفع من اللجـنة الفنيــة اأو غريهــا ،  ب - 

واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها .

رفع اأي اقرتاحات اأو درا�سات اأو تقارير اإىل اللجنة ب�ساأن متابعة تنفيذ الربنامج . ج - 

اإجراءات واأعمال م�سفوعا  العمل من  ملا قام به فريق  اإعداد تقرير �سنوي �سامل  د - 

باالقرتاحات والتو�سيات املنا�سبة للعر�س على اللجنة لدرا�سته ، واتخاذ ما يلزم 

ب�ساأنه .

و�سع م�سروع املوازنة ال�سنوية للربنامج ، ورفعه للجنة الإقراره . هـ - 

اقرتاح اإجراءات واآليات و�سوابط تقدمي طلبات الرت�سيح للمناف�سة على االبتعاث  و - 

من خالل الربنامج ، ورفعها للجنة الإقرارها .

حتديد الدول واملوؤ�س�سات االأكادميية التي يتم االبتعاث اإليها . ز - 

اأو تغيري  اأو تغيري بلد الدرا�سة  اإنهاء البعثة الدرا�سية  اأو  اأو متديد  اإقرار تاأجيل  ح - 

املوؤ�س�ســة التعليميـــة للمبعوث ، بعد االطالع على التقاريــر واملــربرات والتو�سيــات 

املقدمة فـي هذا ال�ساأن .

اإقـــرار الربامــج االأكادمييــة العليــا والــدورات الفنيــة والتدريبيــة التــي يلتحــــق بهـــا  ط - 

اخلرباء اأو املبعوثون خارج نطاق الربنامج الدرا�سي وفـي اأثناء االإجازات الدرا�سية .
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البت فـي التق�رير والتو�شي�ت املعدة من اجله�ت املعنية ب�ش�أن اخلرباء واملبتعثني . ي - 

ك - اأي مه�م اأخرى يكلف به� من قبل اللجنة .

 املــادة ) 12 ( 

يعقد فريق العمل اجتم�ع�ته ب�شفة دورية مرة كل اأربعة اأ�شهر على االأقل ، وال يكون انعق�د 

اجتم�ع�ته �شحيح� اإال اإذا ح�شره اأغلبية عدد االأع�ش�ء على االأقل ، على اأن يكون من بينهم 

الرئي�س اأو ن�ئبه ، ويحل ن�ئب الرئي�س حمل الرئي�س فـي ح�لة غي�به اأو وجود م�نع لديه .

ويجوز لرئي�س الفريق دعوته لالنعق�د متى اقت�شت امل�شلحة الع�مة ذلك ،  على اأن تكون 

الدعوة لالجتم�ع قبل موعده ب�أ�شبوعني على االأقل .

ولفريـــق العمــل اأن يدعــو اإىل ح�شــور اجتم�ع�تـــه من يـــراه مـــن ذوي اخلربة اأو غريهــــم ، 

لال�شتع�نة بهم فـي مب��شرة اخت�ش��ش�ته ، اإذا اقت�شت امل�شلحة الع�مة ذلك ، دون اأن يكون 

لهم �شوت معدود فـي املداوالت .

وي�شدر فريق العمل قراراته ب�أغلبية اأ�شوات احل��شرين ، وعند الت�ش�وي يرجح اجل�نب 

الذي منه رئي�س اجلل�شة .

 املــادة ) 13 ( 

ي�شكل بقرار من الرئي�س ، بن�ء على اقرتاح فريق العمل ، جلنة فنية ت�شمى اللجنة الفنية 

لربن�مج اخلرباء العم�نيني تعمل حتت اإ�شراف وتوجيه فريق العمل ، وتخت�س مب� ي�أتي :

بحــــث ودرا�شــــة طلبـــ�ت الرت�شيــح املقدمـــة للتن�فــ�س علــى االبتعـــ�ث مـــن خــــالل  اأ - 

الربن�مج ، طبق� لل�شروط وال�شوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .

القي�م بك�فة االإجراءات االإدارية والتنظيمية والفنية الالزمة الختي�ر املر�شحني  ب - 

لالبتعــ�ث من خــالل الربن�مج ، والتي يتقـرر اإجراوؤهـ� لهذا الغـر�س ، مبــ� فيهــ� 

االمتح�ن�ت التحريرية ، واملق�بالت ال�شخ�شية للمتن�ف�شني .

تقدمي اأي مقرتح�ت لتطوير �شري العمل ب�للجنة الفنية ، ورفعه اإىل فريق العمل  ج - 

التخ�ذ م� يراه من��شب� ب�ش�أنه� .
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رفع تقاريـر بــاأي اأعمال اأو اإجراءات تقوم بها اللجنة م�سفوعــة براأيها وتو�سياتها  د - 

اإىل فريق العمل التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ساأنها .

اأي مهــــام اأو اأعمــــال اأخرى يتم تكليفهــا بــها من قبــل فريــق العمــل تت�ســل بتنفيـــذ  هـ - 

الربنامج .

الف�ســــــــــل الــثـــالــــــث

 �ســروط البتعــــاث 

 املــادة ) 14 ( 

ي�سرتط فـي املتقدم اأو املر�سح للح�سول على بعثة درا�سية من خالل الربنامج ما ياأتي :

اأن يكون عماين اجلن�سية . اأ - 

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك . ب - 

اأال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ، ولو رد اإليه  ج - 

اعتباره .

اأن يكون الئقا �سحيا ، واأن يجتاز الك�سف الطبي فـي حالة اختياره لالبتعاث . د - 

اأن يكون قادرا على التعبري باللغتني العربية واالإجنليزية بطالقة وي�سر . هـ - 

اأن يوقع على عقد البعثة الدرا�سية فـي حالة اختياره لالبتعاث . و - 

 املــادة ) 15 ( 

باالإ�سافة اإىل ما هو من�سو�س عليه فـي املادة ) 14 ( من هذه الالئحة ، ي�سرتط فـي املتقدم 

اأو املر�سح لالبتعاث لبعثة درا�سية للح�سول على البكالوريو�س من خالل الربنامج ما ياأتي :

اأن يكـــون حا�سـال علـــــى دبلـــوم التعليــم العــام اأو مــا يعادلــه مبعـــدل عــــــام )ب ( علــــى  اأ - 

االأقل ، وبدرجة ال تقل عن ) ب ( فـي مادتــــي اللغة العربيـــة واللغــــة االإجنليزيـــة ، 

وال يقل عن ) جـ ( فـي مادة الريا�سيات .

 )IELTS( فـي امتحان اللغة االإجنليزية ) اأن يكون حا�سال على ما ال يقل عن ) 5٫5 ب - 

 . ) TOEFL ( فـي امتحان ) اأو ما ال يقل عن ) 550
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اأن يكون م�ستوفيا ل�سروط القبول فـي التخ�س�س الذي ير�سح للدرا�سة فيه . ج - 

اأال يزيد عمره عند تقدمي الطلب على )25( خم�سة وع�سرين عاما . د - 

اأن يجتاز اأي اختبارات اأو مقابالت تتم فـي هذا ال�ساأن بنجاح ، وعند الت�ساوي تكون  هـ - 

االأولوية لالأعلى فـي م�ستوى لغة الدرا�سة ، ثم فـي املواد االأ�سا�سية ثم االأ�سغر �سنا .

اأن ي�ستوفـي جميع �سروط قبول ونظام الدرا�سة باجلامعة التي يبتعث اإليها . و - 

اأن يكون م�ستعـدا لل�سفــر ، مع �سرورة املوافقـــة اخلطيـــة لولــــي اأمــــره علــــى ذلك ،  ز - 

واأن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي والتخ�س�س . 

 املــادة ) 16 ( 

 باالإ�سافة اإىل ما هو من�سو�س عليه فـي املادة )14(من هذه الالئحة ، ي�سرتط فـي املتقدم 

اأو املر�سح لالبتعاث من خالل الربنامج للح�سول على درجة املاج�ستري ما ياأتي :

اأ - اأن يكون حا�ســال على درجة جامعية فـي املجاالت املعلن عنها من جامعة اأو موؤ�س�سة 

اأكادميية معرتف بها .

اأن يكــون حا�ســال علــى تقديـــر )Class two , Division two( علـــى االأقـــل وفقــــا  ب - 

لنظام التقييم الربيطاين ، اأو ما يعادله فـي النظم االأخرى .

ج - اأن يكون قادرا على التعبري باللغتني العربية واالإجنليزية بطالقة .

د - اأال يزيد عمره على )35( خم�سة وثالثني عاما .

 )IELTS( فـي امتحـان اللغة االإجنليزيــة )هـ - اأن يكــون حا�سال على ما ال يقل عـن )7

. )TOEFL( نقطة فـي امتحان )اأو ما ال يقل عن )750

اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية ، واالمتحان التحريري واأي اختبارات اأخرى . و - 

اأن يلتزم بالتخ�س�س الدرا�سي الذي �سيتم تر�سيحه للدرا�سة فيه . ز - 

اأن ي�ستوفــــي جميـــع �ســــروط قبول ونظــــام الدرا�سة باجلامعــة التي يبتعث اإليهــا ،  ح - 

واأن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي .

وفـي جميــع االأحوال ي�ستثنى احلا�سلـــون علـى البكالوريـــو�س من خـــالل الربنامــــج 

من ال�سروط الواردة فـي البنود )ب ، هـ ، و ( .
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 املــادة ) 17 ( 

باالإ�سافة اإىل ما هو من�سو�س عليه فـي املادة )14( من هذه الالئحة ، ي�سرتط فـي املتقدم 

اأو املر�سح لالبتعاث للح�سول على درجة الدكتوراه من خالل الربنامج ما ياأتي : 

اأ - اأن يكون حا�سال على درجة املاج�ستري فـي اأي من املجاالت املعلن عنها من جامعة 

اأو موؤ�س�سة اأكادميية معرتف بها .

اأن يكــون حا�ســال على تقديــر )Distinction or merit( علــى االأقـــل وفقا لنظــام  ب - 

التقييم الربيطاين اأو ما يعادله فـي النظم االأخرى .

اأال يزيد عمره على ) 40 ( اأربعني عاما . ج - 

اأن يكــــون حا�ســـــال علــــى مــــا ال يقــــــل عـــــــن ) 7 ( فـي امتحــــــان اللغـــــة االإجنليزيـــــة  د - 

 . ) TOEFL ( فـي امتحان )( ، اأو ما ال يقل عن ) 750IELTS(

اأن ي�ستوفـــــي جميــــع �ســـروط قبول ونظام الدرا�سة باجلامعـــة التــي يبتعــث اإليها ،  هـ - 

واأن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي .

اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية اأو اأي اختبارات اأخرى . و- 

وفــي جميــع االأحــوال ي�ستثنـــى احلا�سلــون علـــى املاج�ستيـــر مــــن خـــالل الربنامـــج 

من ال�سروط الواردة فـي البنود )ب ، ج ، د ، و( .

  الف�ســل الرابــع

 التزامـات وحقـوق املبعـوث

 املــادة ) 18 ( 

يحظـــر تغييــــر اجلامعـــة املبتعث اإليهــا اأو تغييــر التخ�ســـ�س اأو بلـــد الدرا�ســـة اأو الدرجـــــة 

العلمية ، اإال بعد احل�سول على موافقة فريق العمل .
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 املــادة ) 19 ( 

يلتزم املبعوث مبا ياأتي :

اأن يواظب على الدرا�سة املبتعث اإليها ، واأن يح�سر التدريبات التطبيقية املرتبطة  اأ - 

بها ، واأن ينهي درا�سته فـي املدة املقررة .

اأال يبا�ســـــــر عمــــــال يوؤثــــر �سلبــــا فـي �سيـــــر درا�ستــــه ، اأو ميـــار�س ن�ساطـــــا يتعــــــار�س  ب - 

مع متطلباتها .

اأن يكـون حمافظــا على �سمعــة بلـــده ، وحمرتما لعادات وتقاليد وقوانني واأنظمة  ج - 

البلد التي يدر�س فيها .

د - اأن ينفـــذ كــل مـــا يطلب منه اأو يوجه اإليـــه من توجيهــــات اأو تعليمــــات مــن جانــــب 

اأي من املعنيني اأو املخت�سني القائمني على الربنامج .

 املــادة ) 20 ( 

يجوز للمبعوث طلب تاأجيل اأو متديد البعثة الدرا�سية وفقا ملا ياأتي :

اأن يكون طلب تاأجيل البعثة الدرا�سية ملدة ال تتجاوز ف�سلني درا�سيني منف�سلني  اأول : 

اأو مت�سلــني اأو �سنــة درا�سيــة بح�ســب االأحــوال ، واأن تتوافـــر ب�ســاأن هذا الطلــب 

اأي من احلاالت االآتية :

اإذا مل يتمكــن املبعــوث من االلتحــاق بدرا�ستـــه فـي املوعـــد املحــدد الأ�ســباب  اأ- 

تربر ذلك .

اإذا اأثبــت اأن هنــاك اأ�سبابـــا اأو ظروفــــا خا�ســـة اجتماعيــة اأو �سحيــــة تبـــرر  ب - 

هذا الطلب .

ثانيـا : اأن يتوافر ب�ساأن طلب متديد البعثة الدرا�سية اأي من احلاالت االآتية : 

تاأجيل البعثة الدرا�سية . اأ - 

تغييــر اجلامعــة اأو بلد الدرا�سة اأو نوع التخ�ســ�س ، واقت�ســى هــذا التغييــر  ب - 

مد مدة البعثة .
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اإذا لــم يتمكــن املبعـــوث مـــن ت�سجيـــل متطلبـــــات الدرا�ســــة لعـــــدم طرحهــــا  ج - 

من اجلامعة خالل مدة درا�سته .

اإذا تعر�ض املبعوث مل�ساكل اأكادميية اأو م�ساكل تتعلق بالإ�سراف الأكادميي . د - 

وفـي جميع الأحوال على املبعوث اأن يقدم ما يربر طلبه كتابة .

الف�صــل اخلامـــ�س

 انتهــاء البعثــة الدرا�صيــة

 املــادة ) 21 ( 

تنتهي البعثة الدرا�سية للمبعوث فـي اأي من احلالت الآتية :

اإذا فقد كل اأو بع�ض من ال�سروط الالزم توافرها لبتعاثه . اأ - 

اإذا تخلف عن اإنهاء اإجراءات البعثة فـي املواعيد التي حتددها اللجنة . ب - 

اإذا ف�سل من اجلامعــة لأ�سباب اأكادمييــة اأو �سلوكية اأو ملخالفتـه وعــدم احرتامــه  ج - 

لأنظمتها .

اإذا خالف اأيا من اللتزامات املن�سو�ض عليها فـي املادتني )18( و )19( من هذه  د - 

باإزالة  الربنامج  على  القائمني  املخت�سني  اأو  املعنيني  من  اإنذاره  بعد   ، الالئحة 

اأ�سباب تلك املخالفة دون جدوى .

 املــادة ) 22 ( 

يجوز اإنهاء البعثة الدرا�سية للمبعوث فـي اأي من احلالت الآتية :

اأ - اإذا طلب املبعوث اإنهاء البعثة كتابة .

ب - اإذا جتاوز املدة املحددة للبعثة دون اإبداء اأ�سباب يقبلها فريق العمل .

ج - اإذا انقطع عن الدرا�سة دون عذر مقبول . 
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 املــادة ) 23 ( 

يرتتب على اإنهاء البعثة وفقا للمادتني )21( و)22( من هذه الالئحة التزام املبعوث برد 

جميع ما �سرف له من مبالغ مالية خالل مدة البعثة . 

الــف�ســل ال�ســـاد�س

ال�ســجـــــــــــــل

 املــادة ) 24 ( 

يعد فريق العمل �سجال خا�سا لهذا الربنامج ي�سمى �سجل املبتعثني واخلرباء ، يقيد به 

ا�ســــم املبتعــــــث ، والتخ�ســـــ�س ، واجلامــعـــة ، والبلــد التــي يــــدر�س فيهـــا ، و�سنــــة التخـــرج ، 

وا�ســـم اخلبري ، وجمال تخ�س�سه ، واجلهة التي يعمل بها .

 املــادة ) 25 ( 

يتم تق�سيم ال�سجل على النحو االآتي :

- جدول بـاأ�سـمــاء املبـتعثـيـن عـــن طــريـــق الــربنـامــــــج .

- جدول باأ�سماء اخلرباء احلا�سلني على موؤهل الدكــــتــوراه .

- جدول باأ�سماء اخلرباء احلا�سلني على موؤهل املاج�ســتيــر .

- جدول باأ�سماء اخلرباء احلا�سلني على موؤهل البكالوريــــو�س .
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