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ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قــــــرار
رقـــم 2014/1
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لربنامـــــج اخلبــــــراء العمانيـــــــني
ا�ستنـ ــادا �إلـ ــى الأوامـ ـ ـ ــر ال�سامي ـ ــة ملوالن ـ ــا ح�ضـ ــرة �صاح ـ ــب اجلاللـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ــان املعظـ ـ ـ ــم
 حفظه اللـه ورعاه  -ب�إن�شاء برنامج لإعداد خرباء فـي خمتلف التخ�ص�صات ,وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنفيذ وت�سيري برنامج اخلرباء العمانيني ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من �شعبــــــان 1435هـ
املوافـــــق  16 :من يونيــــــــو 2014م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ــي
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ـ ــة اخلب ـ ـ ـ ـ ــراء العمانـ ـ ـ ــيني
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الالئحـة التنظيميـة لربنامـج اخلرباء العمانيني
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد قرين كـ ــل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
اللجنــــــــــــــــــــــة  :اللجنة الرئي�سية املن�صو�ص عليها باملادة ( )8من هذه الالئحة .
الرئيــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س اللجنة .
الربنامـــــــــــــــــــج  :برنامج اخلرباء العمانيني .
وهو برنامج خا�ص البتعاث الكوادر الوطنية (العمانية)  ،فـي خمتلف
املج ــاالت والتخ�ص�صـ ــات التـ ــي تقت�ضيه ـ ــا امل�صلح ـ ــة العامـ ـ ــة العليـ ــا
للدولة  ،وذلك لت�أهيلها و�إعدادها علميا وعمليا وفنيا خلدمة ومتثيل
ال�سلطنة وحمايـة م�صاحلهــا فـي خمتل ــف املجاالت وكافة املحافل ،
وعلى جميع الأ�صعدة داخليا وخارجيا .
الالئحـــــــــــــــــــة  :الالئحة التنظيمية للربنامج .
فريـــــق العمــــــل  :الفريــق امل�س�ؤول عن متابعة متطلبات تنفيذ الربنامــج من النواحي
الأكادميية والفنية والتدريبية .
اللجنــة الفنيـــة  :اللجنة املخت�صة باتخاذ �إجراءات تقييم الكوادر املتقدمة لالبتعاث
مــن خـالل الربنامــج  ،وفقا لل�شــروط وال�ضوابط املن�صـو�ص عليهــا
فـي هذه الالئحــة والقــرارات التنفيذيــة والتنظيمية التي ت�صدره ــا
اللجنة .
البكالوريــــــــو�س  :درا�سة بعد دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله  ،ملدة ثالث �سنوات درا�سية
على الأقل .
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املاج�سـتيــــــــــــــر  :درا�سة للح�صول على درجة علمية �أعلى من البكالوريو�س  ،وتختلف
مدتها من �سنة �إىل ثالث �سنوات درا�سية ح�سب النظام التعليمي
املقرر فـي بلد الدرا�سة .
الدكتــــــــــــــــوراه  :درا�سة للح�صــول علــى درجة علمية �أعلــى من املاج�ستيــر  ،وتختلف
مدتها ح�سب النظام التعليمي املقرر فـي بلد الدرا�سة .
البعثة الدرا�سية  :الدرا�سة خارج ال�سلطنــة للح�صول علـى م�ؤهل �أكادميي  ،من خالل
الربنامج ووفقا لأحكام هذه الالئحة .
املبعــــــــــــــــــــــوث  :من يتم ابتعاثه فـي بعثة درا�سية من خالل الربنامج ووفقا لأحكام
هذه الالئحة .
اخلبيــــــــــــــــــــــر  :اخلريج الذي يح�صل على م�ؤهل �أكادميي من خالل الربنامج  ،ويتم
تعيينه فـي �إحدى اجلهات احلكومية .
ال�سجــــــــــــــــــــــل � :سجل املبتعثني واخلرباء .
املــادة ( ) 2
ت�سري  ،فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع مقت�ضيات
ومتطلبــات تنفي ــذ الربنامــج وحتقيــق �أهداف ــه � ،أحكام قانون البعثــات واملنــح والإعان ــات
الدرا�سية والئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 3
يجب �أن يكون االبتعاث من خالل الربنامج ب�إحدى �أف�ضل ( )25خم�س وع�شرين جامعة
ف ـ ــي بلـ ــد الدرا�س ـ ــة ترد فـي القائم ــة املعتم ــدة من قبـ ــل وزارة التعليـ ــم العالـ ــي فـي املج ـ ــال
�أو التخ�ص�ص حمل االبتعاث  ،و�أن يكون هــذا االبتعاث لدرا�سة التخ�ص�ص الذي يحدده
فريق العمل لكــل مبعوث من بني التخ�ص�صات املعتمدة من اللجنة مبا يخدم امل�صلحة
العامة العليا للدولة  ،ومبراعاة تنــوع بلدان الدرا�ســة  ،و�أن تكون تلك الدرا�سـة باللغة
الإجنليزية ب�صفة �أ�سا�سية  ،وباللغة الفرن�سية فـي بع�ض احلاالت  ،وبغريها من اللغات
الأجنبية الأخرى فـي حالة ال�ضرورة .
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املــادة ( ) 4
تتقدم وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي حتتاج �إىل كوادر م�ؤهلة فـي تخ�ص�صات معينة
بطلب �إىل اللجنة  ،مت�ضمنا بيانا تف�صيليا بالتخ�ص�ص �أو التخ�ص�صات التي حتتاجها  ،ومدى
احلاجة �إليها  ،ومربرات ذلك  ،ومن ترى تر�شيحه من موظفيها ( �إن وجد ) ممن تنطبق
عليهم �شروط االبتعاث املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,وذلك لالبتعاث لدرا�سة تلك
التخ�ص�صات  ،وتتوىل اللجنة درا�سة هذه الطلبات والنظر فيها فـي �ضوء �أهداف الربنامج
والغايـ ــات املرج ــوة من ورائ ــه  ،وطبقا للأولويات التــي تقدرهــا  ،فـي هــذا ال�ش ـ�أن فـي �إط ــار
ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
املــادة ( ) 5
تتوىل وزارة التعليم العايل من خالل اجلهات املعنية واملخت�صة لديها م�س�ؤوليات و�أعمال
الإ�شراف الإداري واملايل اخلا�صة باالبتعاث عن طريق الربنامج  ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف
الفني واملتابعة الأكادميية 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 �سن ــة من �سن ــوات بعثته الدرا�سي ــة  ،و�إال التزم بوجوب �سداد قيمــة جميع مــا �صــرف لــه
من مبالغ مالية خالل مدة البعثة الدرا�سية كاملة .
الف�صــل الثانــي
�أهـداف الربنامـج و�آليـة �إدارتـه
املــادة ( ) 7
يهدف الربنامج �إىل :
 امل�ساهمة فـي حتقيق �أهداف التنمية الب�شرية .-4-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1062

 ت�أهيل خرباء متخ�ص�صني فـي �سائر فروع املعرفة  ،و�إتاحة التدريب العلمي والعمليله ـ ــم فـي الهيئ ـ ــات واملنظم ــات الدولي ـ ــة واجلامعـ ــات واملراكـ ــز البحثيـ ــة واملعاهـ ـ ــد
املتخ�ص�صة  ،وذلك حتقيقا للم�صالح العامة العليا للدولة .
 رف ــع م�ستـ ــوى م�شارك ــة ال�سلطــنة فـي املحاف ــل الدوليــة  ،والإ�سه ــام الفاع ــل املتمي ــزفـي �أعمالهـ ــا  ،والتعبيـ ــر ع ــن وجهــات نظرها والدفــاع عن مواقفه ــا مبو�ضوعيــة ،
وعلى �أ�س�س علمية �سليمة وا�ضحة مما يك�سبها مكانة رائدة وم�شرفة فـي هذا املجال .
 رعاية م�صالح ال�سلطنة فــي ك ــل مــن  :االتفاقي ــات اجلماعية التي تعده ــا الهيئ ــاتواملنظمات واللجان الدولية  ،واالتفاقيات الثنائية  ،والعقود التجارية واال�ستثمارية
التي تربمها ال�سلطنة مع الدول واملنظمات الدولية وال�شركات العاملية واملحلية ،
وتقدمي امل�شورة املنا�سبة للجهات احلكومية املعنية فـي �أثناء التفاو�ض ب�ش�أنها ،
وذلك من خالل م�شاركة اخلرباء فـي مناق�شاتها و�إعدادها منذ البداية .
	�إع ـ ــداد نخبـ ــة من اخلبـ ــراء الدوليـ ــني ميكـ ــن تر�شيحهـ ــم لتولـ ــي منا�صـ ــب رفيع ـ ــةفـي الهيئات واملنظمات الدولية .
املــادة ( ) 8
يتولـ ــى �إدارة الربنامـ ــج جلنــة رئي�سيــة ت�شك ـ ــل برئا�ســة وزي ــر ديــوان البـ ــالط ال�سلطان ـ ــي
وع�ضوية كل من :
 - 1وزير ال�ش�ؤون القانونية .
 - 2وزير التعليم العايل .
 - 3رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س .
(مقررا)
� - 4أمني عام جمل�س التعليم .
املــادة ( ) 9
تعق ــد اللجنة اجتماعاتها ب�صف ــة دوريــة مرة كل �ستة �أ�شهر على الأقــل  ،وال يكون انعقــاد
اجتماعاته ـ ــا �صحيحـ ــا �إال �إذا ح�ض ــره �أغلبيـ ــة عـ ــدد الأع�ض ــاء عل ــى الأق ــل  ،عل ــى �أن يكـ ـ ــون
من بينهم الرئي�س .
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ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها لالنعقاد متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،على �أن تكون
الدعوة لالجتماع قبل موعده ب�أ�سبوعني على الأقل .
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من تراه من ذوي اخلربة �أو غريهم  ،لال�ستعانة
بهم فـي مبا�شرة اخت�صا�صاتها � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،دون �أن يكون لهم �صوت
معدود فـي املداوالت .
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي
منه الرئي�س .
املــادة ( ) 10
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
أ�  -ر�سم ال�سيا�سات العامة لالبتعاث من خالل الربنامج  ،وتخطيطها و�آليات تنفيذها
وحتديد الأهداف والغايات املرجوة من ورائها فـي �ضوء االحتياجات واملتطلبات
الالزمة حتقيقا للم�صلحة العامة العليا للدولة  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ب  -حتديد �أعداد املبعوثني والتخ�ص�صات الدرا�سية املطلوبة وفق االحتياجات الفعلية
للربنامج واالعتمادات املالية املتاحة .
ج  -حتديد املخ�ص�صات ال�شهرية والبدالت والإعانات الدرا�سية وغريها للمبعوثني .
د  -الإ�شراف واملتابعة ل�سري العمل بالربنامج و�آليات تنفيذه  ،وو�ضع اخلطط الالزمة
لتطويره فـي �ضوء الأهداف والغايات املرجوة .
هـ  -إ	�ق ــرار املوازن ــة ال�سنوية للربنامــج  ،واتخاذ كل ما يلزم ل�ضمان ا�ستمــراره بانتظــام
واطراد على نحو يكفل حتقيق الأهداف املرجوة .
و  -ت�شكيـ ــل فريـ ــق عمل وجلنة فني ــة  ،و�أي �أجهــزة �أخرى تراها اللجنة للقيام مبهــام
�أو �أعمال معينة لتنفيذ مقت�ضيات الربنامج .
ز �	-إقرار �إجراءات و�آليات و�ضوابط تقدمي طلبات الرت�شيح للمناف�سة على االبتعاث
من خالل الربنامج .
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ح  -حتديد الو�ضع الوظيفـي واملخ�ص�صات املالية للخرباء .
ط  -بحـث ودرا�سة املو�ضوعـ ــات الأخــرى املرتبطة بهذه االخت�صا�ص ــات  ،واتخاذ كل ما
يلزم ب�ش�أن كل منها .
املــادة ( ) 11
يكون للجنة فريق عمل ي�سمى فريق عمل برنامج اخلرباء العمانيني  ،ي�صدر بت�شكيله
قرار من الرئي�س يحدد به رئي�س الفريق ونائبه  ،يخت�ص مبتابعة تنفيذ جميع الإجراءات
والقرارات اخلا�صة بتنفيذ الربنامج  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -متابعــة تنفيــذ كل ما ي�صدر عن اللجنة من قــرارات �أو توجيــهات �أو تو�صيـات ،
واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذها .
ب  -درا�س ــة التقاريــر واالقرتاحــات والآراء التي ترفع من اللجـنة الفنيــة �أو غريهــا ،
واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
ج  -رفع �أي اقرتاحات �أو درا�سات �أو تقارير �إىل اللجنة ب�ش�أن متابعة تنفيذ الربنامج .
د �	-إعداد تقرير �سنوي �شامل ملا قام به فريق العمل من �إجراءات و�أعمال م�شفوعا
باالقرتاحات والتو�صيات املنا�سبة للعر�ض على اللجنة لدرا�سته  ،واتخاذ ما يلزم
ب�ش�أنه .
هـ  -و�ضع م�شروع املوازنة ال�سنوية للربنامج  ،ورفعه للجنة لإقراره .
و  -اقرتاح �إجراءات و�آليات و�ضوابط تقدمي طلبات الرت�شيح للمناف�سة على االبتعاث
من خالل الربنامج  ،ورفعها للجنة لإقرارها .
ز  -حتديد الدول وامل�ؤ�س�سات الأكادميية التي يتم االبتعاث �إليها .
ح �	-إقرار ت�أجيل �أو متديد �أو �إنهاء البعثة الدرا�سية �أو تغيري بلد الدرا�سة �أو تغيري
امل�ؤ�س�ســة التعليمي ــة للمبعوث  ،بعد االطالع على التقاريــر واملــربرات والتو�صيــات
املقدمة فـي هذا ال�ش�أن .
ط �	-إق ــرار الربامــج الأكادمييــة العليــا والــدورات الفنيــة والتدريبيــة التــي يلتحـ ــق به ــا
اخلرباء �أو املبعوثون خارج نطاق الربنامج الدرا�سي وفـي �أثناء الإجازات الدرا�سية .
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ي  -البت فـي التقارير والتو�صيات املعدة من اجلهات املعنية ب�ش�أن اخلرباء واملبتعثني .
ك �	-أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 12
يعقد فريق العمل اجتماعاته ب�صفة دورية مرة كل �أربعة �أ�شهر على الأقل  ،وال يكون انعقاد
اجتماعاته �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية عدد الأع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبه  ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه �أو وجود مانع لديه .
ويجوز لرئي�س الفريق دعوته لالنعقاد متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،على �أن تكون
الدعوة لالجتماع قبل موعده ب�أ�سبوعني على الأقل .
ولفري ــق العمــل �أن يدعــو �إىل ح�ضــور اجتماعات ــه من ي ــراه م ــن ذوي اخلربة �أو غريهـ ــم ،
لال�ستعانة بهم فـي مبا�شرة اخت�صا�صاته � ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،دون �أن يكون
لهم �صوت معدود فـي املداوالت .
وي�صدر فريق العمل قراراته ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب
الذي منه رئي�س اجلل�سة .
املــادة ( ) 13
ي�شكل بقرار من الرئي�س  ،بناء على اقرتاح فريق العمل  ،جلنة فنية ت�سمى اللجنة الفنية
لربنامج اخلرباء العمانيني تعمل حتت �إ�شراف وتوجيه فريق العمل  ،وتخت�ص مبا ي�أتي :
أ�  -بحـ ــث ودرا�سـ ــة طلب ــات الرت�شيــح املقدم ــة للتنافــ�س علــى االبتع ــاث م ــن خـ ــالل
الربنامج  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
ب  -القيام بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية الالزمة الختيار املر�شحني
لالبتعــاث من خــالل الربنامج  ،والتي يتقـرر �إجرا�ؤهـا لهذا الغـر�ض  ،مبــا فيهــا
االمتحانات التحريرية  ،واملقابالت ال�شخ�صية للمتناف�سني .
ج  -تقدمي �أي مقرتحات لتطوير �سري العمل باللجنة الفنية  ،ورفعه �إىل فريق العمل
التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
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د  -رفع تقاريـر ب ـ�أي �أعمال �أو �إجراءات تقوم بها اللجنة م�شفوعــة بر�أيها وتو�صياتها
�إىل فريق العمل التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
هـ �	-أي مهـ ــام �أو �أعمـ ــال �أخرى يتم تكليفهــا بــها من قبــل فريــق العمــل تت�صــل بتنفي ــذ
الربنامج .
الف�صــــــــــل الــثـــالــــــث
�شــروط االبتعــــاث
املــادة ( ) 14
ي�شرتط فـي املتقدم �أو املر�شح للح�صول على بعثة درا�سية من خالل الربنامج ما ي�أتي :
أ� �	-أن يكون عماين اجلن�سية .
ب �	-أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
ج �	-أال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ولو رد �إليه
اعتباره .
د �	-أن يكون الئقا �صحيا  ،و�أن يجتاز الك�شف الطبي فـي حالة اختياره لالبتعاث .
هـ �	-أن يكون قادرا على التعبري باللغتني العربية والإجنليزية بطالقة وي�سر .
و �	-أن يوقع على عقد البعثة الدرا�سية فـي حالة اختياره لالبتعاث .
املــادة ( ) 15
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه فـي املادة (  ) 14من هذه الالئحة  ،ي�شرتط فـي املتقدم
�أو املر�شح لالبتعاث لبعثة درا�سية للح�صول على البكالوريو�س من خالل الربنامج ما ي�أتي :
�أ �	-أن يك ــون حا�صـال عل ـ ــى دبل ــوم التعليــم العــام �أو مــا يعادلــه مبع ــدل عـ ـ ــام (ب ) علـ ــى
الأقل  ،وبدرجة ال تقل عن ( ب ) فـي مادتـ ــي اللغة العربي ــة واللغـ ــة الإجنليزي ــة ،
وال يقل عن ( جـ ) فـي مادة الريا�ضيات .
ب �	-أن يكون حا�صال على ما ال يقل عن (  ) 5٫5فـي امتحان اللغة الإجنليزية ()IELTS
�أو ما ال يقل عن (  ) 550فـي امتحان ( . ) TOEFL
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ج �	-أن يكون م�ستوفيا ل�شروط القبول فـي التخ�ص�ص الذي ير�شح للدرا�سة فيه .
د �	-أال يزيد عمره عند تقدمي الطلب على ( )25خم�سة وع�شرين عاما .
هـ �	-أن يجتاز �أي اختبارات �أو مقابالت تتم فـي هذا ال�ش�أن بنجاح  ،وعند الت�ساوي تكون
الأولوية للأعلى فـي م�ستوى لغة الدرا�سة  ،ثم فـي املواد الأ�سا�سية ثم الأ�صغر �سنا .
و �	-أن ي�ستوفـي جميع �شروط قبول ونظام الدرا�سة باجلامعة التي يبتعث �إليها .
ز �	-أن يكون م�ستعـدا لل�سفــر  ،مع �ضرورة املوافق ــة اخلطي ــة لولـ ــي �أمـ ــره علـ ــى ذلك ،
و�أن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي والتخ�ص�ص .
املــادة ( ) 16
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه فـي املادة ()14من هذه الالئحة  ،ي�شرتط فـي املتقدم
�أو املر�شح لالبتعاث من خالل الربنامج للح�صول على درجة املاج�ستري ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون حا�صــال على درجة جامعية فـي املجاالت املعلن عنها من جامعة �أو م�ؤ�س�سة
�أكادميية معرتف بها .
ب �	-أن يكــون حا�صــال علــى تقدي ــر ( )Class two , Division twoعل ــى الأق ــل وفقـ ــا
لنظام التقييم الربيطاين � ،أو ما يعادله فـي النظم الأخرى .
ج � -أن يكون قادرا على التعبري باللغتني العربية والإجنليزية بطالقة .
د � -أال يزيد عمره على ( )35خم�سة وثالثني عاما .
هـ � -أن يكــون حا�صال على ما ال يقل عـن ( )7فـي امتحـان اللغة الإجنليزيــة ()IELTS
�أو ما ال يقل عن ( )750نقطة فـي امتحان (. )TOEFL
و �	-أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية  ،واالمتحان التحريري و�أي اختبارات �أخرى .
ز �	-أن يلتزم بالتخ�ص�ص الدرا�سي الذي �سيتم تر�شيحه للدرا�سة فيه .
ح �	-أن ي�ستوفـ ــي جمي ــع �شـ ــروط قبول ونظـ ــام الدرا�سة باجلامعــة التي يبتعث �إليهــا ،
و�أن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي .
وفـي جميــع الأحوال ي�ستثنى احلا�صل ــون علـى البكالوري ــو�س من خ ــالل الربنامـ ــج
من ال�شروط الواردة فـي البنود (ب  ،هـ  ،و ) .
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املــادة ( ) 17
بالإ�ضافة �إىل ما هو من�صو�ص عليه فـي املادة ( )14من هذه الالئحة  ،ي�شرتط فـي املتقدم
�أو املر�شح لالبتعاث للح�صول على درجة الدكتوراه من خالل الربنامج ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون حا�صال على درجة املاج�ستري فـي �أي من املجاالت املعلن عنها من جامعة
�أو م�ؤ�س�سة �أكادميية معرتف بها .
ب �	-أن يكــون حا�صــال على تقديــر ( )Distinction or meritعلــى الأق ــل وفقا لنظــام
التقييم الربيطاين �أو ما يعادله فـي النظم الأخرى .
ج �	-أال يزيد عمره على ( � ) 40أربعني عاما .
د � -أن يكـ ــون حا�ص ـ ــال علـ ــى مـ ــا ال يقـ ـ ــل ع ـ ـ ــن (  ) 7فـي امتحـ ـ ــان اللغ ـ ــة الإجنليزي ـ ــة
(� ، )IELTSأو ما ال يقل عن (  )750فـي امتحان ( . ) TOEFL
هـ �	-أن ي�ستوف ـ ــي جميـ ــع �ش ــروط قبول ونظام الدرا�سة باجلامع ــة التــي يبتعــث �إليها ،
و�أن يلتزم بنظم االبتعاث والربنامج الدرا�سي .
و�	-أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية �أو �أي اختبارات �أخرى .
وفــي جميــع ا ألحــوال ي�ستثن ــى احلا�صلــون عل ــى املاج�ستي ــر مـ ــن خ ــالل الربنام ــج
من ال�شروط الواردة فـي البنود (ب  ،ج  ،د  ،و) .
الف�صــل الرابــع
التزامـات وحقـوق املبعـوث
املــادة ( ) 18
يحظ ــر تغييـ ــر اجلامع ــة املبتعث �إليهــا �أو تغييــر التخ�ص ــ�ص �أو بل ــد الدرا�س ــة �أو الدرج ـ ــة
العلمية � ،إال بعد احل�صول على موافقة فريق العمل .
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املــادة ( ) 19
يلتزم املبعوث مبا ي�أتي :
أ� �	-أن يواظب على الدرا�سة املبتعث �إليها  ،و�أن يح�ضر التدريبات التطبيقية املرتبطة
بها  ،و�أن ينهي درا�سته فـي املدة املقررة .
ب �	-أال يبا�ش ـ ـ ــر عمـ ـ ــال ي�ؤثـ ــر �سلبـ ــا فـي �سي ـ ــر درا�ستـ ــه � ،أو مي ــار�س ن�شاط ـ ــا يتعـ ـ ــار�ض
مع متطلباتها .
ج �	-أن يكـون حمافظــا على �سمعــة بل ــده  ،وحمرتما لعادات وتقاليد وقوانني و�أنظمة
البلد التي يدر�س فيها .
د � -أن ينف ــذ كــل م ــا يطلب منه �أو يوجه �إلي ــه من توجيهـ ــات �أو تعليمـ ــات مــن جانـ ــب
�أي من املعنيني �أو املخت�صني القائمني على الربنامج .
املــادة ( ) 20
يجوز للمبعوث طلب ت�أجيل �أو متديد البعثة الدرا�سية وفقا ملا ي�أتي :
�أوال � :أن يكون طلب ت�أجيل البعثة الدرا�سية ملدة ال تتجاوز ف�صلني درا�سيني منف�صلني
�أو مت�صلــني �أو �سنــة درا�سيــة بح�ســب الأحــوال  ،و�أن تتواف ــر ب�ش ـ�أن هذا الطلــب
�أي من احلاالت الآتية :
أ��	-إذا مل يتمكــن املبعــوث من االلتحــاق بدرا�ست ــه فـي املوع ــد املحــدد لأ�ســباب
تربر ذلك .
ب �	-إذا �أثبــت �أن هنــاك �أ�سباب ــا �أو ظروفـ ــا خا�ص ــة اجتماعيــة �أو �صحيـ ــة تب ــرر
هذا الطلب .
ثانيـا � :أن يتوافر ب�ش�أن طلب متديد البعثة الدرا�سية �أي من احلاالت الآتية :
أ�  -ت�أجيل البعثة الدرا�سية .
ب  -تغييــر اجلامعــة �أو بلد الدرا�سة �أو نوع التخ�صــ�ص  ،واقت�ضــى هــذا التغييــر
مد مدة البعثة .
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ج �	-إذا لــم يتمكــن املبع ــوث م ــن ت�سجي ــل متطلب ـ ــات الدرا�سـ ــة لع ـ ــدم طرحهـ ــا
من اجلامعة خالل مدة درا�سته .
د �	-إذا تعر�ض املبعوث مل�شاكل �أكادميية �أو م�شاكل تتعلق بالإ�شراف الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال على املبعوث �أن يقدم ما يربر طلبه كتابة .
الف�صــل اخلامـــ�س
انتهــاء البعثــة الدرا�سيــة
املــادة ( ) 21
تنتهي البعثة الدرا�سية للمبعوث فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا فقد كل �أو بع�ض من ال�شروط الالزم توافرها البتعاثه .
ب �	-إذا تخلف عن �إنهاء �إجراءات البعثة فـي املواعيد التي حتددها اللجنة .
ج �	-إذا ف�صل من اجلامعــة لأ�سباب �أكادمييــة �أو �سلوكية �أو ملخالفتـه وعــدم احرتامــه
لأنظمتها .
د �	-إذا خالف �أيا من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )18و ( )19من هذه
الالئحة  ،بعد �إنذاره من املعنيني �أو املخت�صني القائمني على الربنامج ب�إزالة
�أ�سباب تلك املخالفة دون جدوى .
املــادة ( ) 22
يجوز �إنهاء البعثة الدرا�سية للمبعوث فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا طلب املبعوث �إنهاء البعثة كتابة .
ب � -إذا جتاوز املدة املحددة للبعثة دون �إبداء �أ�سباب يقبلها فريق العمل .
ج � -إذا انقطع عن الدرا�سة دون عذر مقبول .
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املــادة ( ) 23
يرتتب على �إنهاء البعثة وفقا للمادتني ( )21و( )22من هذه الالئحة التزام املبعوث برد
جميع ما �صرف له من مبالغ مالية خالل مدة البعثة .
الــف�صــل ال�ســـاد�س
ال�ســجـــــــــــــل
املــادة ( ) 24
يعد فريق العمل �سجال خا�صا لهذا الربنامج ي�سمى �سجل املبتعثني واخلرباء  ،يقيد به
ا�سـ ــم املبتعـ ـ ــث  ،والتخ�ص ـ ــ�ص  ،واجلام ـع ــة  ،والبلــد التــي يـ ــدر�س فيه ــا  ،و�سنـ ــة التخ ــرج ،
وا�س ــم اخلبري  ،وجمال تخ�ص�صه  ،واجلهة التي يعمل بها .
املــادة ( ) 25
يتم تق�سيم ال�سجل على النحو الآتي :
 جدول بـ�أ�سـمــاء املبـتعثـيـن ع ــن طــري ــق الــربنـامـ ـ ــج . جدول ب�أ�سماء اخلرباء احلا�صلني على م�ؤهل الدك ـ ـتــوراه . جدول ب�أ�سماء اخلرباء احلا�صلني على م�ؤهل املاج�ســتيــر . -جدول ب�أ�سماء اخلرباء احلا�صلني على م�ؤهل البكالوريـ ــو�س .
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