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امودير امعبه

الباب األول  -البعثات الدراسية
==============
الفصل األول
تعرٌف البعثة وأغراضها
مادة ()0
تعرٌف البعثة الدراسٌة :
هي المدة التي يتفرغ الموظف خاللها للحصول على مههىل يلىي التملىيج اليىاممي
أو لحضور دورة تدريبية تقتضيها مصلحة الممل .
وال يمتد بالدراسات اليزئية أو غير المنتظمة وذلك كمستمع أو كزائر أو الدراسة
عن طريق المراسلة أو االنتساب أو كطالب أبحاث خاريي
تعرٌف المبعوث:
هو الموظف المتفرغ في بمثة دراسة
مادة ()0
الغرض من البعثات الدراسٌة :
تسىىىتهدف البمثىىىات الدراسىىىية تىىىوفير المىىىههالت الملميىىىة با عىىىداد والتخصصىىىات
والمستويات التي تقتضىيها مصىلحة الممىل بالهيئىة فىي خطىار خطتهىا ا سىتراتييية
والخطىىة المامىىة للبمثىىات  ,وكىىذلك رفىىع كفىىااة وأداا المىىاملين واسىىتكمال ت ى هيلهج
الملمي والتدريبي .
مادة ()1
أنواع البعثات الدراسٌة ومددها :
أ  -بعثة دراسٌة للحصول على درجة الماجستٌر أو ما ٌعادلها -:
وهي التي ال تزيد عن سنتين وييوز للينة المامة للبمثات – بناا عل توصية
المشرف عل دراسة المبموث  ,والمكتىب الثقىافي المخىت  ,ولينىة البمثىات
بالكلية التابع لها المبموث – تمديدها سنة واحدة فقط خذا كانت طبيمىة الدراسىة
تتطلب ذلك .
ب  -بعثة دراسٌة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما ٌعادلها -:

وهي التي ال تزيد مدتها عىن أربىع سىنوات  ,وييىوز للينىة المامىة للبمثىات –
بناا عل توصية المشرف عل دراسة المبموث  ,والمكتب الثقافي المخت ,
ولينة البمثات بالكلية التابع لها المبمىوث – تمديىدها لمىدة سىنة واحىدة فقىط خذا
كانت طبيمة الدراسة تتطلب ذلك .
ج -بعثة دراسٌة للحصول على درجتً الماجستٌر والدكتوراه :
وهي التي ال تزيد مىدتها عىن سىت سىنوات  ,وييىوز للينىة المامىة للبمثىات –
بناا عل توصىية المشىرف على دراسىة المبمىوث والمكتىب الثقىافي المخىت
ولينة البمثات بالكلية التابع لها المبمىوث – تمديىدها لمىدة سىنة واحىدة فقىط خذا
كانت طبيمة الدراسة تتطلب ذلك .

 وفي يميع الحاالت السابقة ال ييىوز للمبمىوث االسىتفادة مىن التمديىد أكثىرمن مرة طوال مدة خدمته .

الفصل الثانً
جهات االختصاص بشؤون البعثات
مادة ()2
تشىىكل عل ى مسىىتوم القسىىج الملمىىي والكليىىة والهيئىىة ليىىان البمثىىات وفق ىا ق للقواعىىد
واالختصاصات المبينة في المواد التالية-:
مادة ()3
لجنة البعثات بالقسم العلمً :
أوال  :تشكل لينة البمثات بكل قسج علمي برئاسة رئيس القسج الملمي وعضوية أربمة من
أعضائه يتج ترشيحهج من قبل القسج الملمي ويصدر بذلك قرار من عميد الكلية -:
ثانٌا  :تخص لينة البمثات بالقسج بما يلي -:
أ  -خعداد الخطة السنوية لبمثات القسج عل ضوا الخطة المامة للبمثات بالهيئة .

ب -اختيار أسماا المرشحين لإليفاد من بين طلبات المتقدمين التىي يىتج موافىاتهج بهىا
مىن قبىىل خدارة البمثىىات والمالقىىات الثقافيىىة بالهيئىىة  ,وذلىىك بمىىد أن تقىىوج بى يراا
المقابلة الشخصية األول لهج .
ج -عرض أسماا المرشحين عل لينة البمثىات بالكليىة بمىد ترتيىب أسىمائهج حسىب
األولوية .
د  -النظىر فيمىا يحىال خليهىا مىن عميىد الكليىة مىن موضىوعات تخى المبمىوثين مىىن
القسج الملمي .
مادة ()4
لجنة البعثات بالكلٌة -:
أوال  :تشكل البمثات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من -:
 .0مساعدي عميد الكلية .
 .0ثالثىىة مىىن أعضىىاا هيئىىة التىىدريس يختىىارهج عميىىد الكليىىة ال تقىىل دريىىتهج عىىن
وظيفة أستاذ مساعد ويصدر يهج قراراق سنويا ق من نائب مدير عاج الهيئة للتمليج
التطبيقي والبحوث .
ثانٌا  :تخ لينة البمثات بالكلية بما يلي -:
أ -اعتماد الخطة السنوية لبمثات الكلية عل ضوا الخطة المامة للبمثات بالهيئة من
حيث التخصصات والمههالت وا عداد المطلوبة .
ب -البت في ترشىيحات ليىان البمثىات باألقسىاج الملميىة قبىل عرضىها على اللينىة
المامة للبمثات بالهيئة .
ج -خبداا الرأي في التقارير الدراسية التي ترد دوريا ق خل الهيئة عن مبموثي الكلية
.
د  -خبىىداا الىىرأي فىىي طلبىىات تمديىىد البمثىىة أو وقفهىىا أو خلضائهىىا قبىىل المىىرض عل ى
اللينة المامة للبمثات بالهيئة .
مادة ()5
اللجنة العامة للبعثات -:
أوال  :تشكيل اللينة المامة للبمثات برئاسة مدير عاج الهيئة وعضويه كل من -:
 .0نواب مدير عاج الهيئة .
 .0عمداا الكليات .
 .1احد مديري مماهد التدريب – ممثالق عن المماهد .
 .2مدير مكتب الشئون القانونية .
 .3مدير مكتب التخطيط والمتابمة .
 .4مدير خدارة البمثات والمالقات الثقافية – عضواق مقرراق.

ويصدر الرئيس بمد موافقة اللينة قارا بنظىاج الممىل فيهىا  ,وللينىة أن تسىتمين بمىن تىرا
مناسبا ق في سبيل انياز عملها .

ثانيا ق  :تخت

اللينة المامة للبمثات بما يلي :

أ -رسج وتنسيق السياسة المامة للبمثات وفقا ق الحتيايات الهيئة .
ب -مرايمة الخطط السنوية لبمثات الهيئة وخقرارها .
ج -اعتماد أسماا المرشحين لإليفاد بناا عل توصيات ليان البمثات بالكلية .
د  -البت في الحاالت الخاصة التي تتطلب المرض عليها .
 البت في طلبات تمديد بمثات المبموثين للمدد االسىتثنائية  ,وفقىا ق للقواعىد الىواردةبالالئحة وذلك بناا عل توصيات ليان البمثات بالكليات .
و  -البت في خلضاا البمثات للمبموثين بناا عل توصيات اليهات الممنية .
ز  -البت في طلبات الوقف المهقت للبمثة أو تضيير التخص

أو مقر الدراسة .

ح -النظر في الموضوعات التي يحيلها خليها مدير عاج الهيئة .

تجتمع لجان البعثات مرة واحدة على األقل كل فصلل دراسلً  ,أو كلملا اقتضلت الحاجلة
إلللى كلللك وتكللون جلسللتها صللحٌحة بحضللور أغلبٌللة أعضللا ها وتكللون قراراتهللا بلغلبٌللة
أصوات الحاضرٌن  ,وفً حالة التساوي ٌرجح الجانب الكي فٌه الر ٌس

الفصل الثالث
شروط اإلٌفاد فً البعثات الدراسٌة
مادة ()7
ٌشترط إلٌفاد فً بعثة دراسٌة ما ٌلً -:
 .0أن يكون كويتي الينسية محمود السيرة ولج يسبق الحكج عليه فىي ينايىة أو ينحىة
مخلة بالشرف واألمانة.
 .0أال يكون قد سبق خيفاد في بمثة في التخص

نفسه وانتهت با لضاا .

عىال مناسىب مىن خحىدم الياممىات الممتمىدة وبمىدل
 .1أن يكون حاصالق عل مههىل
م
عاج ال بقل عن ثالث نقاط في نظاج األربع نقاط أو ست نقاط في التسع نقاط او ما
يمادله .
 .2أال يزيد سنة عنىد ا ي فىاد عىن خمىس وثالثىين سىنة ميالديىة بالنسىبة لضيىر المىاملين
بالهيئة وأربمين سنة للماملين بالهيئة .
 .3أن ييتاز المقابلة الشخصية .
 .4أن يستكمل خيرااات ا يفاد خالل سنة من تاريخ الترشيح .
 .5الحصول عل قبول أكاديمي غير مشروط من خحدم الياممات الممتمىدة مىن قبىل
المكتب الثقافي .
 .6أن يكون الئقا طبيا .
 .7أال تقل مدة خدمة المبموث للحصول عل درية الدكتورا عن سىنتين بالكليىة بمىد
حصوله عل المايستير وذلك فيما عدا مبموثي كلية التربية األساسية .
وييوز بقرار من مدير عاج الهيئة خضافة أو تمديل أية شروط أخىرم قىد تقتضىيها
مصلحة الممل وذلك بمد عرضها عل اللينة المامة للبمثات
 .02أن يحضر ما يثبت حصوله عل اللضة األينبية المههلة لإليفاد .

الفصل الرابع
حقوق المبعوثٌن وواجباتهم
مادة ()02
أ -يسمح للمبموث بالسفر خل مقر دراسىته قبىل الموعىد المنصىو عليىه فىي المىادة
رقىىج ( )00بمىىدة ال تتيىىاوز ثالثىىة شىىهور وذلىىك لترتيىىب أوضىىاعه والتكيىىف مىىن
الياممة أو الممهد أو البلد الذي أوفد خليه وتحسب ضمن مدة البمثة .
ب -وفىي حالىة عىىد التحىاق المبمىىوث بدراسىته األكاديميىىة بمىد انتهىىاا الفتىرة المقىىررة
لترتيىىب األوضىىام المشىىار خليهىىا فىىي عاليىىه تقىىوج الهيئىىة ب لضىىاا بمثتىىه الدراسىىية
وتحميله ما يترتب عل ذلك من آثار .
مادة ()00
الدراسة التمهٌدٌة :
يسمح للمبموث بدراسة مواد تمهيدية أو مواد فىي مسىتوم الدراسىة اليامميىة لمىدة
فصىىل دراسىىي واحىىد – خذا كانىىت شىىروط القبىىول تتطلىىب ذلىىك وتحسىىب المىىدة مىىن
ضمن فترة البمثة .
مادة ()00
تصارٌح السفر والعودة :
أ) يصىىرح للمبمىىوث بالسىىفر خىىالل خمسىىة عشىىر يومىا ق قبىىل موعىىد البمثىىة أو الدراسىىة
وييب عليه المودة خل الكويت عقب انتهاا بمثته أو دراسته أو خلضىاا قىرار خيفىاد
خالل مدة ال تياوز ثالثين يوما ق .
وتحسب المدة المقررة للمودة في حالة خلضاا قرار ا يفاد خالل  03يوج من تاريخ
خخطار المبموث بقرار ا لضاا .
ب) ييب التحىاق المبمىوث داخىل الكويىت بالبمثىة مىن تىاريخ بىدا الدراسىة كمىا ييىب
عودته لمزاولة الممل خالل اسىبوم مىن تىاريخ اسىتكمال متطلبىات الحصىول على
الدرية الملمية .
ج) وفي يميع الحاالت ت خذ المدة المقررة للمودة حكج البمثة في الخارج .
مادة ()01
القواعد المالٌة :
يستحق المبموث داخل الكويت مرتب األساسي والمالوة االيتماعية المقررة وبدل
السكن وفقا ق للضوابط المممول بها في الهيئة وذلك طوال مدة بمثته .
أمىىا المبمىىوث فىىي خىىارج الكويىىت فييىىوز منحىىه با ضىىافة خل ى مرتبىىه األساسىىي
والمالوة االيتماعية وبدل السكن  ,مخصصات مالية وفقا ق لليدول المرافق .

مادة ()02
تصرف المخصصات الماليىة للمبمىوث مىن تىاريخ وصىوله مقىر البمثىة فىي حىدود
المدد المصرح بها وحت تاريخ انتهىاا البمثىة أو تىاريخ مضىادرة مقىر البمثىة أيهمىا
اسبق مضافا ق خليها المخصصات الماليىة عىن فتىرة المىودة المصىرح بهىا كاملىة فىي
حالة النياح .
مادة ()03
تصرف المخصصات المالية للمبموث الذي تقرر خلضاا بمثته الدراسية حت تاريخ
مضادرته مقر البمثة فقىط  ,وفىي حىدود المىدة المصىرح بهىا للمىودة مىع أحقيتىه فىي
صرف تذاكر السفر للمودة النهائية له وألفراد أسرته المرافقين .
مادة ()04
نفقات السفر ومصروفات االنتقال :
أ) تتحمىىل الدولىىة نفقىىات سىىفر المبمىىوث وزويتىىه وثالثىىة مىىن أوالد ممىىن ال تزيىىد
أعمىىارهج ثمانيىىة عشىىر عام ىا ق مىىن الكويىىت خل ى مقىىر البمثىىة وكىىذلك عىىودتهج خل ى
الكويت عقب انتهائها .
ب) وييوز لهج يميما ق بمد ذلك السفر من مقر البمثة أو الدراسة خل الكويت والمودة
عل نفقة الدولة كل سنتين شريطة أال تقل المدة المتبقية على انتهىاا البمثىة عىن
ستة شهور وذلك عل الخطوط اليوية الكويتية أو بواسطتها بالدرية السياحية .
ج) كما ييوز صرف تذاكر السفر للىراغبين مىنهج فىي قضىاا عطالتهىج خىارج مقىر
البمثىىة خذا طلبهىىا قبىىل ثالثىىة أشىىهر مىىن تىىاريخ اسىىتحقاقها وبشىىرط أال تقىىل المىىدة
المتبقية عل انتهاا البمثة عن ستة أشهر .
مادة ()05
تتحمل الدولة نفقات األمتمىة الزائىدة للمبمىوث و فىراد أسىرته المىرافقين لىه وذلىك
عند السفر ألول مرة وعند المودة النهائية من مقر البمثة في حدود  32كيلو يراما ق
للمبموث و 02كيلو يراما ق للمرافقين له أو ما يمادلها في حالة الشحن يىواق أو بىراق
أو بحراق .
ميادة ()06
ق
ييوز التمويض النقدي عن تذاكر السفر للمبموث خذا سافر فمال عن نفقته الخاصة
في المواعيد المسموح بها شريطة أن يكون السفر على الخطىوط اليويىة الكويتيىة
أو بواسطتها وذلك وفقا ق للقوانين المممول بها .
مادة ()07
ييوز للهيئة الموافقىة على انتقىال المبمىوث مهقتىا ق خىارج مقىر بمثتىه – بنىاا على
توصيات المشرف عل دراسته ولينة البمثات بالكلية التابع لها المبموث – وذلىك
يراا بمض البحوث أو الدراسات أو يمع بمىض البيانىات المتملقىة ببمثتىه لمىرة

واحدة عند دراسته للمايستير ومرة أخرم عند دراسته للدكتورا وبما ال يزيد عن
شهرين في كل مرة وييوز مدها لمىدة أقصىاها شىهران بمىد موافقىة اللينىة المامىة
للبمثىات على أن تصىرف لىه المخصصىات الماليىة للبلىد المنتقىل خليىه مضىافا ق خليهىا
 %03من قيمة المخصصات التي تصرف له بمقر بمثته عالوة عل تذاكر السفر
وال ييوز صرف أي مخصصات مالية خذا كان االنتقال خل الكويت .
مادة ()02
أ) تتحمىىل الدولىىة مصىىاريف تملىىيج زويىىة المبمىىوث اللضىىة األج فىىي مقىىر البمثىىة لمىىدة
أقصاها سنة واحدة فقط  ,كما تتحمل بقيمة الرسوج الدراسية الخاصة بتمليج زوية
وأبناا المبموث المرافقين له بمقر بمثته في مرحلة رياض األطفال ويميع مراحل
التملىىىيج المىىىاج وفىىىي يميىىىع األحىىىوال ال تتحمىىىل الهيئىىىة نفقىىىات نشىىى ت عىىىن دروس
خصوصية قد تمط للمبموث أو لزويته أو ألوالد .
كما تمامل المبموثة الكويتية مماملىة المبمىوث الكىويتي مىن يميىع النىواحي الماليىة
شريطة أن يكون الزوج كويتي الينسية .
ب) تتحمىل الدولىىة قيمىة شىىراا األيهىزة الملميىىة الالزمىة لتمكىىين المبمىوث مىىن متابمىىة
برناميه الدراسي وبما ال يتياوز  422دينار كويتي أو ما يمادلها طوال البمثة .
ج) ييىىوز للمبمىىوث – بمىىد موافقىىة لينىىة البمثىىات بالكليىىة التىىابع لهىىا – االشىىتراك فىىي
مهتمر أو ندو علمية لمرة واحدة سنويا ق ويصرف له نظيىر ذلىك مبلى  622دينىار
كويتي خذا كان المهتمر أو الندوة خارج مقر بمثته أو  322دينار كىويتي خذا كانىت
داخل مقر بمثته .
د) يصرف للمبموث بد كتىب بواقىع  222دينىار كىويتي سىنويا ق كمىا يصىرف لىه 032
دينىىاراق كويتيىىا لطباعىىىة رسىىالة المايسىىىتير و  132دينىىار كىىىويتي لطباعىىة رسىىىالة
الدكتورا لمرة واحدة فقط .
مادة ()00
نفقات العالج :
تتحمل الدولة نفقات عالج المبموث وزويته وأوالد المرافقين له بمقر البمثة وفقا ق
للقواعىد والىىنظج التىي تقررهىىا وزارة الصىحة بهىىذا الشى ن كمىىا تتحمىل الدولىىة كافىىة
النفقات المترتبة عل نقل اليثمان خل الكويت في حالة وفاة أي منهج .
مادة()00
المكافلة التشجٌعٌة :
يمىىنح المبمىىوث الىىذي يحصىىل على المههىىل الملمىىي مىىن أيلىىه – قبىىل انتهىىاا المىىدة
األصلية المقررة لبمثته – مكاف ة تشىييمية تمىادل  %03مىن خيمىالي مخصصىات
المدة التي اختصرها من بمثته .
مادة ()01
واجبات المبعوث :
يلتزج المبموث بالتفرغ للدراسة تفرغىا ق كىامالق وبى ن يخصى وقتىه لدراسىته وبى ال
يباشىر أي عمىىل خىالل مىىدة بمثتىىه وأن يكىون محمىىود السىىيرة محافظىا ق على سىىممة
بالد ومراعيا ق لتقاليد البلد الموفد خليه .

مادة ()02
في حالة عىدج التحىاق المبمىوث بدراسىته نهائيىا ق أو تى خر عىن االلتحىاق بهىا دون أن
يكون عل رأس عمله فانه يمتبر منقطما عن الممل ويتحمل ما يترتب عل ذلك من
آثار بما في ذلك استرداد كافة المخصصات المالية التي صرفت له .
مادة ()03
ال ييوز للمبموث أن ينسىحب مىن دراسىته كليىا ق أو يزئيىا ق ألي سىبب مىن األسىباب
دون موافقة اللينة المامة للبمثات وفي حالة مخالفته ذلك فانه يمد منقطا ق عن الممل
ويتحمل ما يترتب عل ذلك من آثار بما في ذلك استرداد كافىة الرواتىب والنفقىات
والمخصصات المالية التي صرفت له .
مادة ()04
ال ييوز للمبموث تضيير تخصصه الملمي أو مقر بمثته ألي سبب من األسباب خال
بمىىد موافقىىة الليىىان المختصىىة بالبمثىىات المشىىار خليهىىا فىىي الفصىىل الثىىاني مىىن هىىذ
الالئحة .
مادة ()05
يلتزج المبموث الذي أوفد للحصول عل دريىة المايسىتير بمزاولىة الممىل بالكليىة
الممين بها ال تقل عن سنتين من تاريخ خنهاا بمثته وذلك قبىل ترشىيحه لإليفىاد فىي
بمثة دراسية للحصول عل درية الدكتورا .
مادة ()06
يلتزج المبموث بخدمىة الهيئىة بمىد انتهىاا بمثتىه مىدة مماثلىة للمىدة التىي قضىاها فىي
البمثة
مادة ()07
يلتزج المبموث بتقديج تقارير الدراسية خل المكتب الثقافي المخت في نهايىة كىل
فصل دراسي ويتج وقف صرف مخصصاته المالية مهقتا ق حت يثبت تقديمه لها .
مادة ()12
وقف البعثة :
أ) ييوز وقف البمثة وقفا ق مهقتا ق لمدة أقصاها فصل دراسىي واحىد ولمىرة واحىدة فقىط
طوال مدة البمثة خذا ما دعت الضرورة لذلك ويتج الوقف بقرار من اللينة المامة
للبمثات بناا عل توصية المشرف عل دراسة المبموث .
ب) بالنسبة للموفدين للمايستير والدكتورا مما ق ييىوز وقىف البمثىة وقفىا ق مهقتىا ق لمىدة
فصل دراسي واحد بمد الحصول عل درية المايستير خذا تمذر الحصول عل
قبول أكاديمي لمواصلة دراسة الدكتورا .
ج) وفي يميع الحاالت يكون الوقف براتب كامل بدون مخصصات مالية .
د) ال تحسب فترة الوقف ضمن المدة المقررة للبمثة .
مادة ()10

إلغاء البعثة :
أوال  :يكون خلضاا البمثة بقرار من مدير عاج الهيئة وبمد موافقة اللينة المامة للبمثات فىي
حاالت التالية -:
أ .خذا ما رغب المبموث بذلك .
ب .خذا لج يلتحق المبموث بدارسته األكاديمية عقب انتهاا الفترة المقررة لدراسة اللضة
.
ج .خذا اخل المبموث ب ي من الوايبات وااللتزامات المنصو عليها في الالئحة .
د .خذا كانت التقارير الدراسية تنبئ بمدج خمكانية تحقيق الضرض المقصود مىن ا يفىاد
.
 .خذا قرر الميلس الطبي الماج عدج لياقته الصحية لالستمرار في الدراسة .
و .خذا لج يتمكن المبموث من الحصول عل المههل الذي أوفد مىن ايلىه خىالل المىدة
المقررة .
ز .خذا انتهت الخدمة بالوفاة .
ح .أو ألية أسباب أخرم تراها اللينة المامة للبمثات .
ثانيا ق  :يسترد من المبموث الذي تلضي بمثته  %32من المرتبات والبىدالت والمخصصىات
والنفقات التي تحملتها الدولة خالل مدة البمثة فيما عدا الرسوج الدراسية عن زويته
واألوالد المنصىو عليهىا فىي المىادة ( )02ونفقىىات المىالج المنصىو عليهىا فىىي
المادة ( )00من هذ الالئحىة وذلىك مىن تىاريخ صىدور قىرار اللينىة المامىة للبمثىات
با لضاا وسحب البمثة .
مادة ()10
يمف المبموث من اآلثار المالية المترتبة عل خلضاا البمثة خذا حصل عل المههىل
الموفد من ايله  ,وفي نفس التخص خالل سنة من تاريخ ا لضاا أو كان ا لضاا
بسبب المرض وبناا عل توصية الميلس الطبي الماج أو الوفادة .
مادة ()11
يلزج كل مبموث لج يخدج الهيئة المدة المنصىو عليهىا فىي المىادتين ( 05و )06
بىرد كافىة النفقىىات والمخصصىات الماليىىة التىي تحملتهىىا الهيئىة خىىالل مىدة البمثىىة ,
ويمف من التزامه بالرد بقدر ما نفذ من التزامه بخدمة الهيئة بمد انتهاا بمثته
مادة ()12
تنه خدمة المبموث الذي تج تميينه او نقله للهيئة بهدف خيفاد في بمثة دراسية خذا
ألضيت بمثته أو سحب قرار خيفاد مع تحميله كافة اآلثار المالية المترتبة عل ذلىك
.
مادة ()13
األحكام االنتقالٌة :
تسرم أحكاج هذ الالئحة عل المبموثين الذين أوفدوا في البمثات دراسىية قبىل الممىل
بهذ الالئحة وما تزال بمثاتهج سارية فيما عاد ما يلي :

أ .المبموث الذي أكمل أو تياوز – عند هذ الالئحة – الحد األقص لمدة البمثة وفقا ق
لالئحة السابقة فتمتبر بمثتىه الدراسىية ملضىاة  ,وعليىه المىودة خىالل المىدة المقىررة
محسوبة من خالل تاريخ خخطار با لضاا .
ب .احتساب مدة البمثة السابقة عل خصدار هذ الالئحة ضمن المدة المقررة للمبموث
.

جدول
المخصصات المالٌة
المرافق لال حة البعثات الدراسٌة
الصادر بقرار الهٌ ة رقم (( ))0022لسنة 0991
البالد
الواليات المتحدة األمريكية
– كندا – انيلترا – أوروبا
– اليابان
غير ذلك من البالد

المخصصات الشهرٌة
 222دينار كويتي

مالحظات
خضافة خل بدل الكتب
ونفقات طباعة المايستير
والدكتورا

 122دينار كويتي

مالحظة  :المخصصات المالٌة عن الشهر األول ((  922د.ك )) تصلرف للمبعلوث قبلل
السفر ولمرة واحدة فقط

تعمٌم رقم ()0991/09
بشلن ضوابط تحمل الهٌ ة للرسوم الدراسٌة الخاصة
بتعلٌم أبناء المبعوث المرافقٌن له بمقر البعثة

قرار رقم ()0991/100
بشلن تعدٌل بعض أحكام ال حة البعثات الدراسٌة
الصادرة بقرار الهٌ ة رقم 91/0022

خعويه رقه ()0991/09
تشأى ظواتع خحول امهيئج منرسوه امدراسيج امخبضج
تخعنيه أتيبء اموتعود امورافقيى مه توقر امتعذج
إهى جيٌؼ اهينبخة اهذلبفٌج تشفبراح دّهج اهنٌّح تبهخبرر .
ٌغراً ألً أحنبى اهفلرث (أ) يً اهيبدث ركى (  ) 02يً الئحج اهتؾذبح اهدراشٌج اهضبدرث تيّجة
اهلرار اإلداري ركى  74/0022اهضبدر فً  0774/00/10كد ّردح ؽوى اهٌحّ اهخبهً :
امرسوه امدراسج امدراسيج واألجهزث اموؤخوراح املخة

أ  -خخحيل اهدّهج يضبرٌف خؾوٌى زّجج اهيتؾّد اهوغج األى فً يلر اهتؾذج هيادث أكضابُب
شٌج ّاحدث فلع نيب خخحيل تلٌيج اهرشّى اهدراشٌج اهخبضاج تخؾواٌى زّجاج ّأتٌابء
اهيتؾّد اهيرافلًٌ هَ تيلر تؾذخَ فً يرحوج رٌبط األعفبل ّجيٌؼ يراحال اهخؾواٌى
اهؾبى ّفً جيٌؼ األحّال ال خخحيل اهٌِئج ٌفلبح ٌشأح ؽاً درّس خضّضاٌج كاد
خؾعً هويتؾّد أّ هزّجخَ أّ ألّالدٍ .

ٌّغراً هنذرث اهخشبؤل ؽً نٌفٌج خحيل اهٌِئج هورشّى اهدراشٌج اهخبضج تأتٌبء اهيتؾّد
اهيرافلًٌ هَ تيلر تؾذخَ فً يرحوج رٌبط األعفبل ّجيٌؼ يراحل اهخؾوٌى اهؾبى اهيشبر
إهٌِب فً أؽالٍ  ,فئٌٌب ٌّد اإلفبدث تأً اهٌِئج شخخحيل نبيل اهرشّى اهدراشٌج ؽاٌِى إذا
نبٌّا يوخحلًٌ تبهيدارس اهخبتؾج هو جِبح اهحنّيٌج فً يلر اهتؾذج ّشخخحيل فلع ٌضف
كٌيج اهرشّى اهدراشٌج ؽٌِى إذا نبٌّا يوخحلًٌ تبهيدارس اهخبضج فً اهخبرر .

ترجبء امعنه واإلحبعج وامعول تووجة وتخعويه ذمك عنى امووفديى في تعذبح دراسيج وى
قتل امهيئج مديله .
يؼ كتّل ّافر خحٌبخٌب ,,,

امودير امعبه

قرار رقه ()0991/100
تشأى خعديل تعط أحلبه الئحج امتعذبح امدراسيج امضبدر تقرار امهيئج رقه 91/0022
اهيدٌر اهؾبى

 تؾد االعالػ ؽوى أحنبى كبًٌّ ٌّغبى اهخديج اهيدٌٌج . ّؽوى اهلبًٌّ ركى  60/41فً شأً إٌشبء اهٌِئج اهؾبيج هوخؾوٌى اهخعتٌلًّاهخدرٌة .

 ّؽوى اهلرار ركى  74/0022اهضبدر تخبرٌخ  74/00/10تشأً الئحج اهتؾذبحاهدراشٌج .
 ّؽوى يّافلج يجوس اإلدارث فً اجخيبؽَ ركى ( )47تجوشخَ اهيٌؾلدث تخبرٌخ. 76/0/06

 ّتٌبءاً ؽوى يب خلخظٌَ يضوحج اهؾيل .خقــــرر
يبدث أّهى  :إهغبء اهفلرث (أ) يً اهيبدث ( )02يً الئحج اهتؾذبح اهدراشٌج اهضبدرث تبهلرار ركى
 74/0022شبهف اهذنر ّاؽختبرُب نأً هى خنً .

يبدث ذبٌٌج  :إظبفج اهفلرث (ة) يً اهيبدث ( )02إهى اهيبدث ( )00هخضتح اهفلرث (د) ّخؾدل ؽوى
اهٌحّ اهخبهً:

" فً حبهج ؽدى اهخحبق اهيتؾّد تدراشخَ األنبدٌيٌج فً اهخبرٌخ اهيحدد هتدء
اهدراشج ٌخى شحة كرار اإلٌفبد ّاؽختبرٍ نأً هى ٌنً ٌّ ,خى اشخرداد نبفج اهرّاخة
ّاهتدالح ّاهيخضضبح ّاهٌفلبح اهخً خحيوخِب اهٌِئج " .

يبدث ذبهذج  :خؾدٌل اهفلرث (ر) يً اهيبدث ( )02هخنًّ ؽوى اهٌحّ اهخبهً :

" ٌشيح هويتؾّد – تؾد يّافلج هجٌج اهتؾذبح تبهنوٌج اهخبتؼ هِب – تبالشخرام فً
اهيؤخيراح ّاهٌدّاح اهؾويٌج خالل يدث دراشخَ هويبجشخٌر أّ اهدنخّراٍ ّ ,ال

خخحيل اهٌِئج اهٌفلبح اهيبهٌج إال ؽً حظّر اهيؤخيراح أّ اهٌدّاح اهؾويٌج اهخً

خؾلد فً خبرر دّهج اهنٌّح "
ّفً جيٌؼ اهحبالح ٌنًّ اهحد األكضى هجيوج يب خخحيوَ اهٌِئج يً ُذٍ اهٌفلبح
اهفؾوٌج ال ٌزٌد ؽً ( 622د.م) خالل يدث اهدراشج هويبجشخٌر ّ ,يذوِب خالل يدث
اهدراشج هودنخّراٍ .

يبدث راتؾج  :ؽوى جِبح االخخضبص – فٌيب ٌخضَ – خٌفٌذ ُذا اهلرار ّاهؾيل تيّجتَ .
امودير امعبه

قرار رقم ()0220/121
بشلن تعدٌل نص البند (ب) من المادة ( )01من ال حة البعثات الدراسٌة
الصادر بالقرار رقم 0991/0022

قرار رقم ()0220/100
بشلن تعدٌل نص المادة ( )20من ال حة البعثات الدراسٌة
الصادر بالقرار رقم 0991/0022

قرار رقه ()0220/121

تشأى خعديل يص امتيد (ة) وى اموبدث ( )01وى الئحج امتعذبح امدراسيج
امضبدر تبمقرار رقه 0991/0022

اهيدٌر اهؾبى :

 تؾد االعالػ ؽوى اهلبًٌّ ركى  60/41فً شأً إٌشبء اهٌِئج اهؾبيج هوخؾوٌىاهخعتٌلً ّاهخدرٌة .

 ّؽوى ٌص اهتٌد (ة) يً اهيبدث ( )04يً الئحاج اهتؾذابح اهدراشاٌجاهضبدر تِب اهلرار ركى  74/0022تخبرٌخ . 0774/00/10

 ّؽوى يّافلج يجوس إدارث اهٌِئج فً اجخيبؽَ اهذيبًٌّ ّاهذي ؽلد تخبرٌخ. 0220/1/06

 ّتٌبء ؽوى يب خلخظٌَ يضوحج اهؾيل .خقــــرر

يبدث أّهى ٌ :ؾدل ٌص اهتٌد (ة) يً اهيبدث ( )04يً الئحج اهتؾذبح اهدراشٌج اهضابدر
تبهلرار ركى  74/0022اهشبهف اهذنر هٌنًّ ؽوى اهٌحّ اهخبهً :

" ٌّجّز هِى جيٌؾبً تؾد ذهم اهشفر يً يلر اهتؾذج أّ اهدراشج إهى اهنٌّاح
ّاهؾّدث ؽوى ٌفلج اهدّهج نل شٌج شرٌعج أً ال خلتل اهيدث اهيختلٌاج ؽواى

اٌخِبء اهتؾذج ؽً شخج أشِر ّ ,ذهم ؽوى اهخعاّع اهجٌّاج اهنٌّخٌاج أّ

تّاشعخِب تبهدرجج اهشٌبحٌج "

يبدث ذبٌٌج  :ؽوى جِبح االخخضبص – نل فٌيب ٌخضَ – خٌفٌذ ُاذا اهلارار ّاهؾيال
تيّجتَ اؽختبراً يً 0220/1/06
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قرار رقه ()0220/100

تشأى خعديل يص اموبدث ( )20وى الئحج امتعذبح امدراسيج
امضبدر تبمقرار رقه 0991/0022

اهيدٌر اهؾبى :

 تؾد االعالػ ؽوى اهلبًٌّ ركى  60/41فً شأً إٌشبء اهٌِئج اهؾبيج هوخؾوٌىاهخعتٌلً ّاهخدرٌة .

 ّؽوى اهيبدث ( )10يً الئحج اهتؾذبح اهدراشٌج اهضبدر تِب اهلرار ركاى 74/0022تخبرٌخ . 0774/00/10

 ّؽوى يّافلج يجوس إدارث اهٌِئج فً اجخيبؽَ اهذيبًٌّ ّاهذي ؽلد تخبرٌخ. 0220/1/06

 ّتٌبء ؽوى يب خلخظٌَ يضوحج اهؾيل .خقــــرر

يبدث أّهى ٌ :ؾدل ٌص اهيبدث ( )10يً الئحج اهتؾذبح اهدراشٌج اهضبدر تابهلرار ركاى
 74/0022اهشبهف اهذنر هٌنًّ ؽوى اهٌحّ اهخبهً :

" ٌؾفى اهيتؾّد يً اٍذبر اهيبهٌج اهيخرختج ؽوى إهغبء اهتؾذج إذا حضل ؽوى
اهيؤُل اهيّفد يً اجوَ ّفً ذاح اهخخضص خالل شٌخًٌ يٌالدٌخاًٌ ياً

خبرٌخ اإلهغبء ّنبً اهيّفد فً خديج اهٌِئج أّ إذا نبً اإلهغبء تشتة اهيرط
ّذهم تٌبء ؽوى خّضٌج يً اهيجوس اهعتً اهؾبى أّ فً حبهج اهّفبث ".
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