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ةـــــــالئح   

 ةــدي الجامعــات معیــاد في بعثــاإلیفتنظیــم   

 ل األول ) ــ( الفص 

 ات ـــریف ــتع

 )1ادة (ــــم

 :  اـل منھ ـ ام كـة أمـي المثبتـان ـة المعــات اآلتیـراد بالمصطلحــی

ومعید   : ةـــــــــــالبعث الكویت  جامعة  بین  عقد  خاللھ    ھي  من  یلتزم  البعثة 

یعادلھا   الفلسفة أو ما  دكتوراهو  درجة الماجستیربالحصول على  

(أو درجة دكتوراه الفلسفة أو ما یعادلھا في حالة الحاصلین على 

الماجستیر) جامعة في    درجة  من  أجلھ  من  الموفد  التخصص 

معتمدة من قبل جامعة الكویت وذلك خالل المدة المحددة بالالئحة  

 ً ،    لإلجراءات والمتطلبات المنصوص علیھا في ھذه الالئحة  طبقا

ویتم االستثناء من درجة الماجستیر في حالة الجامعات المرموقة 

التي ال یتطلب البرنامج الدراسي بھا لدرجة الدكتوراه الحصول 

 على شھادة الماجستیر.  

 .  المبتعث منھ معید البعثة العلميھو تخصص مرتبط بالقسم  :   امـالتخصص الع

 .  العلميھو تخصص فرعي یندرج ضمن تخصص عام بالقسم  التخصص الدقیق:  
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بتعاث بتخصص معین من قبل لجنة الھي جامعة تم اعتمادھا ل الجامعة المعتمدة : 

القسم   وبعثات  الكلیةالعلمي  بعثات  لمتطلبات    لجنة  طبقاً   ،

 .  عامة للبعثاتالتي تضعھا اللجنة ال االعتمادومعاییر 

 .  االیفاد في بعثات معیدي الجامعةویقصد بھا الئحة  :   ةـح ـــــــــــــالالئ

للح  :   دمــــــــــــــالمتق الثقافیة  العالقات  إلدارة  طلبا  قدم  من  بعثة كل  على  صول 

ویجب أن یكون الطلب مستوفیا للشروط  ،    دراسیة من الجامعة

القسم   وشروط  للبعثة  المختصةالعامة  والكلیة  وذلك   العلمي   ،

 . ضمن فترة اإلعالن عن بعثات الجامعة
شروط :   مرشح معید البعثة استوفى  من  على    ھو  الموافقة  وتمت    ھحصولالبعثة 

للبعثات ولم یصدر  على العامة  اللجنة  قبل  من    قرار  بعثة من 

 .  مدیر الجامعة بتعیینھ

معید   :   ةــــــد البعثــــمعی مرشح  بتعیینھھو  الجامعة  مدیر  من  قرار  تمھیداً    صدر 

والشروط   لإلجراءات  طبقا  بعثة  في  علیھا    المنصوصإلیفاده 

 .  الالئحة في ھذه

ــ مق  .  معید البعثة إلیھا إیفادھو مقر الجامعة المعتمدة التي تقرر  :   ةــــــالبعثر ـــ

وفیما یخص ذوي اإلعاقة من غیر    –  واألبناءالزوج / الزوجة   :   أسرة معید البعثة
المتزوجین من الجنسین یكون أحد األقارب من الدرجة األولى 

بالرعایة   المكلف  أو  الثانیة  األحوال  على  أو  وفقاً وذلك  حسب 
لسنة  8(رقم  للقانون   من   2010)  األشخاص  حقوق  شأن  في 

 .)1ذوي اإلعاقة (

 
 . 2021) لسنة 1205) قرار مدیر الجامعة رقم (  1( 
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والخا  االستمارةھي   :   ةـستمارة المقابلا للبعثات  المتقدمین  بمقابالت  المعتمدة  صة 

 . من اللجنة العامة للبعثات

البعث :   بـــــــــــالمرت معید  یتقاضاھا  التي  المالیة  المبالغ  عند ھي  الكویت  في  ة 

 .  صدور قرار تعیینھ 

ثة من المكتب الثقافي معید البع   یتقاضاھاھي المبالغ المالیة التي   :   صــــــالمخص

 أثناء فترة دراستھ.  بمقر البعثة التحاقھ عند

تظلمات  :  لجنة التظلمات في  للنظر  الجامعة  مدیر  یشكلھا  التي  اللجنة  ھي 

 .  ممن تم رفض طلبھم  للبعثةالمتقدمین 

 ة ــن البعثــدف مـــالھ

 )2( ادةـــم
الھدف من البعثة ھو الحصول على شھادة دكتوراه الفلسفة أو ما یعادلھا في  

أجلھ   من  الموفد  البعثة  التخصص  ومعاییر  معید  لمتطلبات  طبقا  معتمدة  جامعة  من 

 . االعتماد التي تضعھا اللجنة العامة للبعثات
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 ي ) ـان ـل الثــ( الفص 

 واختصاصاتھا تشكیل اللجنة العامة للبعثات بالجامعة 
 )3ادة (ـــم

ل الجامعة  مدیر  نائب  برئاسة  بالجامعة  للبعثات  العامة  اللجنة  ون  ئلشتشكل 
 :  ةالعلمیة أو من ینیبھ وعضوی

 .   عنھم ن ینوبأو م عمداء الكلیات -أ
 . مدیر إدارة العالقات الثقافیة أو من یقوم مقامھ -ب

 )4ادة (ـــم

 :  ةـالتالیور ـات باألمـة للبعثـة العامـص اللجنــتخت

 وضع السیاسة العامة للبعثات وفق احتیاجات الجامعة.  -أ
   .مراجعة وإقرار الخطة العامة السنویة لبعثات الجامعة ومتابعة تنفیذھا -ب

 عتماد الجامعات.ضع المعاییر العامة والمتطلبات الو -جـ

بعثة في ضوء توصیات لجان شیح المتقدمین لشغل وظیفة معید  تررفع توصیة ب -د
 .)2(   الدكتور مدیر الجامعة العتمادھا، ثم إحالتھا لألستاذ  الكلیاتفي البعثات 

) 27) فقرة (د) والمادة (13مع مراعاة الحاالت المنصوص علیھا في المادة ( -ھـ
لجان البعثات في األقسام العلمیة والكلیات   توصیاتفقرة (ب) تبت اللجنة في  

بشأن سحب بعثة وإلغاء وظیفة معیدي البعثات المتعثرین في دراستھم خالل  
 المدة المقررة للبعثة. 

 البت في طلبات تغییر مقر البعثة. -و
 .   ما تراه من توصیات في ھذا الشأن وإصدار للبعثاتمناقشة التقریر السنوي  -ز
 النظر في الموضوعات التي یحیلھا إلیھا مدیر الجامعة. -حـ

 
 2022) لسنة  1007قرار مدیر الجامعة رقم (    )   2(
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 ) 5ادة (ــم
اللجنة مرة واحدة على األقل كل فصل دراسي ویجو لھا أن تجتمع    زتجتمع 

تھا صحیحة بحضور أغلبیة األعضاء وتكون  اوتكون اجتماع  ي صل الصیففخالل ال

التسقراراتھا   حالة  وفي  الحاضرین  أصوات  عدد  الذي  ابأغلبیة  الجانب  یرجح  وي 

 . یوجد فیھ رئیس اللجنة

 
 ث ) ــالــل الثــ( الفص 

 اـ اتھـاصـة واختصـات بالكلیـة البعثـل لجنــتشكی
 )6(مـــــادة 

البعثات  یشكل   لجنة  الكلیة سنویاً  في  بالكلیة  عمید  البعثات  لجان  مقرري  من 

وتكون  العلمیةاألقسام   األكادیمیة  للشؤون  المساعد  أو    والعمید  الكلیة  عمید  برئاسة 

 ن األكادیمیة. و شؤل العمید المساعد ل

 )7( ادةـــم

 :  لبعثات بالكلیة باألمور التالیةتختص لجنة ا

للبعثات  -أ العامة  الخطة  ضوء  على  بالكلیة  للبعثات  السنویة  الخطة  إعداد 

 والتخصص والشروط الواجب توافرھا.بالجامعة من حیث العدد 

فیما   العلمیةالنظر في التقاریر المرفوعة من قبل لجان البعثات في األقسام   -ب

یخص المتقدمین لشغل وظیفة معید البعثة ومقابلة جمیع من تم ترشیحھم من  
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یعلو   ممن  رفضھم  تم  من  إلى  باإلضافة  العلمي  القسم  بعثات  لجنة   قبل 

،    ن تم ترشیحھم من قبل لجنة بعثات القسم العلميأو یساوي معدلھم العام م

 ورفع توصیاتھا بالترشیح أو الرفض المسبب إلى اللجنة العامة للبعثات. 

م خالل المدة ھ في دراست  المتعثرین  فصل معیدي البعثاتتمدید فترة البعثة أو    -ج

العلمي بالقسم  البعثات  لجنة  توصیات  ضوء  في  للبعثة  ورفع    المقررة   ،

 .  التوصیات الالزمة إلى اللجنة العامة للبعثات

لجان لال الجامعات    اعتماد -د توصیات  ضوء  في  الكلیة  لتخصصات  بتعاث 

التي تضعھا اللجنة    م العلمیة طبقا لمتطلبات ومعاییر االعتمادالبعثات باألقسا

 العامة للبعثات.

 .  النظر في الموضوعات التي یحیلھا إلیھا عمید الكلیة-ھـ

واعتماد  یفوض   -و البعثة  ووقف  تمدید  على  بالموافقة  ینیبھ  من  أو  الكلیة  عمید 

 القبول الدراسي خالل فترة الصیف. 

یجوز لكل من لجنة بعثات القسم العلمي ولجنة بعثات الكلیة إجراء المقابالت   -ز

، وذلك    بواسطة وسائل االتصال المرئیة في حالة تعذر وجود المتقدم شخصیا

 رات مقنعة. استنادا إلى توافر مبر 
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 ع ) ـرابـل الـــ( الفص 

 اـ اتھـاص ـي واختصـم العلمـات بالقســة البعثـل لجنـتشكی

 ) 8ادة (ـم

من خمسة أعضاء وبما   العلميعلى مستوى القسم  للبعثات  شكل سنویاً لجنة  تُ 

ال یقل عن ثالثة ویكون رئیس القسم مقرراً لھا ویختار مجلس القسم بقیة األعضاء  

من بین أعضاء ھیئة التدریس بالقسم على أال تقل رتبة أغلبیة األعضاء عن أستاذ  

النحو    ل وفي حالة تعذر تشكی  .مساعد الكلیة تشكیلھا   یستكملاللجنة على ھذا  عمید 

 .  الشروط من بین أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة بمعرفتھ بذات

 

 )9ادة (ـــم

 :  ةـاآلتیور ـباألم العلميم ـات بالقسـة البعثـص لجنـتخت

القسم    ستراتیجیةاوخطة البعثات في ضوء احتیاجات البرامج الدراسیة  إعداد   -أ

 التي تھدف إلى بناء مجموعات بحثیة في مجاالت علمیة حیویة.  العلمي 

طل -ب في  معید  النظر  وظیفة  لشغل  المتقدمین  وإجراء  بات  مع بعثة  مقابالت 

بالبعثة   االلتحاق  لشروط  المستوفین  في  جمیع   والقیام  ،  الالئحةھذه  الواردة 

المقابالت متضمنا   بنتائج ھذه  المرشحین  بإعداد تقریر  لعمید    ، ورفعھأسماء 

 الكلیة تمھیدا لعرضھ على لجنة بعثات الكلیة. 
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تمدید    -ج طلبات  في  الالزمة  التوصیات  ورفع  دراسیاً  البعثات  معیدي  متابعة 

وفي   المقررة    فصل البعثات  المدة  خالل  دراسیاً  المتعثرین  البعثات  معیدي 

 إلى عمید الكلیة.للبعثة 

الجامعات   -د المختلفةاقتراح  القسم  لتخصصات  لمتطلبات   لالبتعاث  طبقا   ،
 التي تضعھا اللجنة العامة للبعثات. اعتماد الجامعاتومعاییر 

أو من ینیبھ برفع التوصیات الالزمة بشأن تمدید    العلميفوض رئیس القسم  یُ  -ھـ
القبول   واعتماد  البعثة  الصیف  الدراسيووقف  فترة  أن    خالل  شریطة   ،

 . تكون الجامعة من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة لدى القسم العلمي

 ) ســامــل الخــالفص(
 اـ ح لھــراءات الترشیــ بھا وإج االلتحاق روطــات وشــالبعث

 ) 10ادة (ــم

 :  ةـد البعثـمعی بوظیفةن  ـد التعییـ رط عنـیشت
 .  أن یكون كویتي الجنسیة -أ

ولم   -ب السلوك  وحسن  السیرة  محمود  یكون  جنایة    یسبقأن  في  علیھ   الحكم 
 .  أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة

 أن یكون الئقاً طبیاً.  -ج
عمر -د یزید  والدكتوراه    أال  الماجستیر  درجتي  على  للحصول   المتقدم 

خمس الطلب  و  عن  تقدیم  عند  میالدیة  سنة  البعثة  لوظیفةثالثین   ،    معید 
جامعة   إلعالن  وفقاً  التقدیم  طلبات  لقبول  المحددة  المواعید  خالل  وذلك 

 )3(  .الكویت
من إحدى الجامعات المعتمدة في غیر مشروط  قبول  أن یكون حاصال على   -ھـ

 التخصص.  

 
 (  ) قرار وزاري رقم (118) لسنة 2017. 3
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الجامعیةالحصول على معدل عام   -و من  على االقل  نقاط  )    3  (  في اإلجازة 
، ویستثنى من ذلك مركز العلوم الطبیة في    نقاط أو ما یعادلھا)    4  (   أصل

) عن  العام  المعدل  یقل  أال  فیشترط   ، فقط  اإلكلینیكیة  )  2.67التخصصات 
 )4(.) نقاط 4نقطة من (

 ) 11ادة (ــم
 اآلتي :   العالقات الثقافیةالبعثات و إدارة  تتولى

التوصیة    -أ یتم  لم  من  بإخطار  الثقافیة  والعالقات  البعثات  إدارة  تقوم 
 )5بترشیحھم من قبل اللجنة العامة للبعثات بإخطار مسبب.(

اإلعالن عن شواغر بعثات الجامعة واستالم طلبات التقدیم لوظیفة معید   -ب
المبعوثین وإجراءات تعیینھم واإلشراف على تطبیق   البعثة ومتابعة أمور 

في بعثات معیدي الجامعة وإعداد جدول    یفاداإلفي الئحة    المقررةالقواعد  
 .  أعمال اللجنة العامة للبعثات
 ) 12ادة (ـــم

 : راعـى اآلتـي) یُ 10مع استیفــاء شــروط التعییــن وفـق المـادة (

على مرشح معید البعثة أن یلتحق بمقر بعثتھ خالل مدة أقصاھا سنة واحدة   -أ
اعتماد   تاریخ  یلي  الذي  الثاني  أو  األول  الدراسي  الفصل  بدایة  من  اعتبارا 

   .ترشیحھلغى  من اللجنة العامة للبعثات وفي حالة تخلفھ عن ذلك یُ  ترشیحھ
بعثة  معید  في وظیفة  مرشح معید البعثة الذي تم اختیاره لبعثة دراسیة یعین   -ب

 . وذلك قبل بدء الدراسة بشھر وعلیھ أن یلتحق بمقر بعثتھ خالل ھذه الفترة
 عام إذا كانت الدراسة في  علىیجوز أن یتم االیفاد لدراسة اللغة لمدة ال تزید   -ج

 . یزیةجامعة االیفاد بغیر اللغة العربیة أو اإلنجل
 

 
 ( ) قرار وزاري رقم (215) لسنة 2016. 4

 2022) لسنة 1007قرار مدیر الجامعة رقم ()  5(
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( -د األسنان  كلیة طب  مرشحو  الوزاري   اإلكلینیكیونیعامل  القرار  وفق  فقط) 

) فیما یتعلق بالتعیین بوظیفة طبیب مقیم لمدة سنتین كحد  106/2005رقم (

 . أقصى

 ادس )ــل الســ( الفص 
 ة ــدة البعثــم
 ) 13ادة (ــم

المدة األصلیة للبعثة ھي خمس سنوات للحصول على درجتي الماجستیر   إن -أ

، وتكون مدة البعثة ثالث سنوات للحاصلین على درجة الماجستیر   الدكتوراهو

درجة   على  للحصول  إیفادھم  البعثة    فقط  الدكتوراهویتم  بدایة  وتحسب   ،

ادر من  اعتباراً من تاریخ بدء الدراسة الموضح في إشعار قبول الطالب الص

 .لالبتعاث  الجامعة المعتمدة

ا -ب وفقاً  إذا  للبعثة  األصلیة  المدة  أعالهلنقضت  (أ)  البند  في  جاء  جاز   ما   ،
 موافقة ، وذلك بعد    والمخصصات المقررة  المرتباتالتمدید لسنة أخرى بذات  

لجنة البعثات بالكلیة بناء على توصیة لجنة بعثات القسم العلمي وتوصیة من  
 .   المشرف على دراسة معید البعثة

جستیر ھو سنتان من بدء  للحصول على درجة الما  األقصىیراعى أن الحد    -ج
، وإذا لم یحصل معید البعثة على درجة الماجستیر خالل    كادیمیة الدراسة األ

حالتھ على اللجنة العامة للبعثات للبت في وضعھ بناء على ھذه المدة تعرض  
 توصیة من لجنتي البعثات في كل من القسم العلمي والكلیة.
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إذا استنفد معید البعثة المدة األصلیة للبعثة المنصوص علیھا في البند (أ) ومدة   -د
بناء  لجنة البعثات بالكلیة    وبموافقة(ب) فإنھ یجوز    السنة المشار إلیھا في البند 

واحدة   سنة  أقصى  وبحد  البعثة  تمدید  العلمي  القسم  بعثات  لجنة  توصیة  على 
خالل ھذه السنة    الدكتوراهفإذا لم یحصل على درجة  بمرتباتھ ومخصصاتھ ،  

الحاجة  الجامعة دون  بقرار من مدیر  تلقائیاً  الوظیفة  وإلغاء  البعثة  یتم سحب 
 .  لیة واللجنة العامة للبعثاتلعرضھا على لجنتي البعثات في القسم العلمي والك

البعثة  إذا حصل م -ھـ بعثتھ  –عید  إلغاء  تم  لھا على   المدة  النتھاء  الذي  المقررة 
وتقدم خالل ثالثة أشھر من  خالل سنة من تاریخ إلغاء البعثة    الدكتوراهدرجة  

على  تاریخ   التدریس    الدكتوراهحصولھ  ھیئة  في  عضوا  لتعیینھ  بطلب 
بالجامعة یجوز الموافقة على طلبھ بناء على توصیة لجنة بعثات القسم العلمي 
بذلك   الجامعة  مدیر  من  قرار  یصدر  أن  على  الكلیة  بعثات  لجنة  وموافقة 

تاریخ ، وتحسب الفترة من    شروط اإلیفاد  بأي شرط من  إخاللھعدم    شریطة
جازه دراسیة بدون مرتب وبدون مخصصات مع اعیین  اإللغاء حتى تاریخ الت 

 .  إسقاط مطالبتھ بتسدید مصاریف الدراسة
حصل على درجة    ثم،    ةنتھاء المدة المقررید البعثة الذي تم إلغاء بعثتھ المع -و

دكتوراه الفلسفة أو ما یعادلھا بعد انقضاء الفترة المشار إلیھا في البند (ھـ) وتم  

، یسقط ما لم یسدده من مصاریف    ةفي ھیئة التدریس بالجامع   اتعیینھ عضو

، مع    بغرض التعیین  االنتداب، مع وقف مطالبتھ بالسداد طوال فترة    الدراسة

 .  ) من أحكام ھذه الالئحة24المادة ( بما ورد في االلتزام  مراعاة
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 ع ) ـابـل الســ( الفص 
 م ـاتھـات وواجبــدي البعث ــوق معیـحق

 ) 14ادة (ـم

على معید البعثة أن یكمل دراستھ خالل المدة المقررة لبعثتھ وأن یواظب على  

، محافظاً   ، وأن یكون محمود السیرة  حضور المحاضرات وأداء واجباتھ الدراسیة

 وتقالیده .  م قوانین البلد الموفد إلیھ ونظمھ، وأن یحتر سمعة بالده وكرامتھاعلى 

 ) 15ادة (ـــم

لمعید البعثة أن یباشر أي عمل خالل مدة البعثة إال إذا كان مرتبطاً    ال یجوز

بعثتھ وبعد    بموضوع  دراستھ  سیر  على  یؤثر  وال  األكادیمي  المشرف  وبموافقة   ،

 .  بعثات الكلیة بناء توصیة لجنة بعثات القسم العلميلجنة حصولھ على موافقة 

 
 

 ) 16ادة (ـــم
تغییر   یجوز  بعثات   التخصصال  لجنة  من  مسبقة  بموافقة  إال  الدقیق  العلمي 

الجدید   التخصص  یكون  أن  الكلیة شریطة  بعثات  ولجنة  العلمي  ما  القسم  متسقا مع 

 . )9المادة (من البند (أ) ورد في 
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 ) 17ادة (ـــم

) إال بتوصیة مسبقة من لجنة الجامعة (خالل المرحلة الدراسیةال یجوز تغییر   -أ

القسم   مع  بعثات  للبعثات  العامة  اللجنة  وموافقة  الكلیة  بعثات  ولجنة  العلمي 

یاة  مراع البعثة وذلك خالل مدة ال تقل  تأن  البعثة بطلب تغییر مقر  قدم معید 

،    شھور من تاریخ بدء الدراسة بالجامعة التي یرغب بالتحویل إلیھا  ثالثةعن  

القبول مستندات  بھ  خالل    مرفقاً  ذلك  یكون  أن  وعلى  الدرا،  مع  العام  سي 

حوال ال یبت في الطلبات خالل ، وفي جمیع األ  إخطار المكتب الثقافي بذلك

 . جازة الصیفیةاإل

ألسباب    -ب إال  البعثة  مقر  دولة  تغییر  یجوز  إرادة   ةخارج  موضوعیةال  عن 

المبعوث تقدرھا اللجنة العامة للبعثات مع مراعاة أن یتقدم معید البعثة بطلب  

تقل عن   مدة ال  المقر خالل  دولة  الدراسة    ثالثةتغییر  بدء  تاریخ  شھور من 

إلیھا بالتحویل  التي یرغب  القبول  بالجامعة  بھ مستندات  ، وعلى أن    ، مرفقا 

، وفي جمیع    ر المكتب الثقافي بذلك یكون ذلك خالل العام الدراسي مع إخطا

 .  األحوال ال یبت في الطلبات خالل اإلجازة الصیفیة

 ) 18(مــادة 

بعد   بعثتھ  مقر  یغادر  أن  البعثة  لمعید  العلميیجوز  القسم  المكتب  و  موافقة 

 ملتزما بمقر، ویستمر صرف المخصصات الشھریة طالما كان معید البعثة    الثقافي

) المادة  في  جاء  ما  مراعاة  مع  لدراستھ  ومباشرا  والمادة 28البعثة  (ج)  بالفقرة   (

)33( . 



                                                                       
   المكتب الفني   -جامعة الكویت    ] 25[              جامعة الكویتالئحة تنظیم اإلیفاد في بعثات معیدي 

 

15 
 

 ) 19ادة (ــم

بصفة  -أ الدراسیة  تقاریره  من  نسخ  بإرسال  كتابیاً  یتعھد  أن  البعثة  معید  على 

إلى   بواسطة  منتظمة  العلمي  الثقافیة  القسم  العالقات  الثقافي وإدارة  المكتب 

فیھابتفویضھ  وذلك   یدرس  التي  إرسال    الجامعة  في  التأخر  حالة  وفي   ،

تة أسابیع من نھایة  عن مدة أقصاھا س  االمتحاناتالتقاریر الدراسیة أو نتائج  

جاز   الدراسي  بصفة   للمكتبالفصل  بعثتھ  مخصصات  وقف صرف  الثقافي 

 . على أن یتم صرفھا لدى ورود التقاریر المشار إلیھا مؤقتة

القیام بمخاطبة  البعثة أن یفوض المكتب الثقافي    كما یشترط على معید

یدرس   التي  واالالجامعة  الدراسیة  التقاریر  لطلب  عفیھا  سیر ستفسار  ن 

 .  دراستھ

المشار   التفویضتوقف تلقائیاً مخصصات معید البعثة إذا قام المعید بسحب    -ب

 .  إلیھ في الفقرة السابقة

نقضاء سنة دراسیة دون ورود التقاریر  توقف صرف المخصصات في حالة ا -ج

استمراریة  في  للنظر  للبعثات  العامة  اللجنة  على  الحالة  وتعرض  الدراسیة 

 .  البعثة

معیدي   -د على  واإلشراف  المتابعة  عملیة  الخارج  في  الثقافیة  المكاتب  تتولى 

، وعلیھا موافاة إدارة العالقات الثقافیة بالجامعة بتقریر مفصل   بعثات الجامعة

 .   عن سیر دراستھم عن كل فصل دراسي
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 ) 20ادة (ــم

البعثة   -أ معید  الجامعة   االلتزامعلى  قبل  من  والمحدد  الكامل  الدراسي  بالعبء 

 المسجل فیھا.

حالة عدم    -ب البعثة    االلتزامفي  معید  یجب على  إلیھ  المشار  الدراسي  بالعبء 

 .  إبداء األسباب التي حالت دون ذلك

المطلوب  -ج الدراسي  العبء  من  أقل  في  التسجیل  استمرار  حالة  یحال    في   ،

 . تخاذ القرار المناسب في شأنھثات الضوع إلى اللجنة العامة للبعالمو

، توقف المخصصات    أي فترة یقضیھا معید البعثة في مقر بعثتھ دون دراسة -د

، وإذا استمرت مدة توقف الدراسة ألكثر من    عن تلك الفترة وال یعوض عنھا

فصل دراسي واحد دون مبررات مقبولة یجوز للجنة العامة للبعثات بناء على  

 . لجنتي بعثات القسم العلمي والكلیة أن تقرر سحب بعثتھتوصیة من 

 ) 21ادة (ــم

محدد   -أ ھو  لما  طبقا  وفصلي  عام  دراسي  معدل  تحقیق  البعثة  معید   على 

أربع    بجامعتھ نقاط من أصل  یقل عن ثالث  أال  األحوال یجب  ، وفي جمیع 

 . نقاط أو ما یعادلھا

إدارة العالقات الثقافیة بناء على  ، توجھ    في حالة انخفاض المعدل ألول مرة  -ب

العل القسم  بعثات  لجنة  من  یطالبھتوصیة  البعثة  معید  إلى  تنبیھا  بتحسین    مي 

 . نخفاض المعدلالتي أدت إلى ا األسبابوضعھ الدراسي وبیان 
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انخفاض    -ج بالجامعة  المعدل  في حالة  المطلوب  الحد  یعرض    الثانیةللمرة  عن 

 .  األمر على اللجنة العامة للبعثات للنظر في أمر استمراریة البعثة

ینظر   اإلكلینیكیة  التخصصات  في  الطبیة  العلوم  مركز  مبعوثي  یخص  وفیما 

المذكورة   ج)  ، ب    ،(أ  ا یتعلق بالبنود  في تقریر المشرف األكادیمي في كل م

 .أعاله 

 ) 22ادة (ـــم
، تطبق    ص العبء الدراسيالتام بما تنص علیھ الالئحة فیما یخ   االلتزاممع  

 :  آلتیةالقواعد ا

تسجیلھ -أ حالة  في  البعثة  معید  على    یلتزم  بالعمل  الجامعة  البرنامج   انجازفي 
 . المحدد لھ خالل المدة المقررة

البعثة من أي مقرر مسجل بھ -ب كتب  ، علیھ أن یخاطب الم  إذا انسحب معید 
 .  نسحابباألسباب الداعیة لالالثقافي 

سباب التي قدمھا معید  بعثات القسم العلمي على األ  لجنةفي حالة عدم موافقة    -ج
 .  منھ  انسحب، یتحمل نفقات المقرر الذي  نسحاب من المقررالبعثة لال

البعثة   -د معید  بھا  یسجل  التي  المقررات  رسوم  الكویت  جامعة   والتي    تتحمل 
 . العلمي برنامجھال تعتبر خارجة عن 

معی  -ھـ  مشرفھیلتزم  من  یفید  ما  بتقدیم  البعثة  أطروحة   د  بأن  األكادیمي 
 .  من ضمن التخصص الدقیق الدكتوراه

بتقدیم تقریر دراسي مشفوعا   الدكتوراهیلتزم معید البعثة خالل مرحلة دراسة   -و
 . على األطروحةبتقریر سنوي من المشرف 

في حالة قیام الجامعة التي یدرس بھا معید البعثة بسداد الرسوم الدراسیة أو    -ز
 . جزء منھا فال یجوز لمعید البعثة المطالبة بھا
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 ) 23ادة (ــم

تاریخ   من  األكثر  على  أشھر  ثالثة  خالل  العمل  بمباشرة  البعثة  معید  یلتزم 

الفلسفة أو ما یعادلھا    دكتوراهإكمالھ لجمیع المتطلبات الالزمة للحصول على درجة  

ا جامعة  لھذا    بتعاثالمن  تنفیذه  عدم  حالة  وفي  كافة   االلتزام،  یعید  أن  علیھ  یجب 

 . نفقات البعثة

 ) 24ادة (ــم

درجة  یلتزم مع بعد حصولھ على  البعثة  تعیینھ    الدكتوراهید  قرار  ، وصدور 

،    كعضو ھیئة تدریس بالعمل لدى الجامعة مدة ال تقل عن المدة التي قضاھا بالبعثة

لھذا   تنفیذه  حالة عدم  البعثة  االلتزاموفي  نفقات  كافة  یعید  أن  ویجوز    یجب علیھ   ،

 .  ذلكإعفاءه من  –لمصلحة وطنیة  –لمجلس الجامعة 

 ) 25( ادةـــم

كفیل   ومن  شخصیاً  منھ  علیھ  موقعاً  مكتوباً  تعھداً  یقدم  أن  البعثة  معید  على 

قادر   بموجبكویتي  السفر 50سداد    ھیلتزمان  نفقات  من  الجامعة  تحملتھ  ما  من   %

أو قبول استقالتھ البعثة  تاریخ صدور قرار سحب  الدراسة حتى  ، كما   ومصاریف 

لھ من مرتبات ونفقات سفر ومصاریف دراسة  المبعوث كل ما صرف  یسترد من 

 . رار سحب البعثة أو قبول استقالتھمصاریف أخرى بعد تاریخ صدور قأي و
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 ن ) ـامـل الثــ لفص( ا

 اـ ة ووقفھـب البعثـسح

 ) 26ادة (ــم

قرار من م بعد صدور  إال  نافذة  تعتبر  فال  باستقالتھ  البعثة  معید  تقدم  دیر إذا 

الجامعة   وال تلتزمعلى األكثر من تاریخ تقدیمھا.    یوما  30الجامعة بقبولھا أو مضى  

 . االستقالة بدفع أي مصاریف دراسیة من تاریخ تقدیم طلب 

 ) 27( ادةـــم

واحدة  یجوز   -أ لمرة  البعثة  االوقف  على   ، األكثر  على  مرتین  یتجاوز   أو 
بناء على طلب من عشر شھراً خالل مدة البعثة ،  عن اثني فاجمالي مدة الوق 

ویتم    ، الوقف  أسباب  بھ  البعثة موضحا  مدیر  معید  من  یصدر  بقرار  الوقف 
الجامعة بناء على توصیة لجنة بعثات القسم العلمي وموافقة لجنة بعثات الكلیة 
بدایة وقف   تاریخ  فقط من  المخصصات  ویتم وقف   ، للبعثات  العامة  واللجنة 

   )6( .البعثة
بعد انقضاء مدة الوقف یلتزم المبعوث بإخطار القسم العلمي بواسطة المكتب   -ب

  حالة عدم مباشرتھ  فيو  ،  الثقافي وإدارة العالقات الثقافیة بمباشرتھ الدراسة
یتم سحب البعثة وإلغاء الوظیفة تلقائیاً بقرار من مدیر الجامعة دون لدراسة  ا

الحاجة لعرضھا على لجنتي البعثات في القسم العلمي والكلیة واللجنة العامة  
 .  للبعثات
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 ) 28ادة (ــــم

البعث   یتعین -أ السعي  على معید  قبول    للحصولة    دراستھ أثناء    للدكتوراهعلى 
 . للماجستیر

درجة  ال   -ب أنھى  لمن  الدراسیة  الرسوم  الجامعة  یحصل    الماجستیرتدفع  ولم 
، ولكن یجوز التعویض عن تلك النفقات إذا احتسبت لھ    دكتوراهعلى قبول لل 

ً  الدكتوراهببرنامج   . الحقا
تلقائیاً إلى   دوتمد  الماجستیر فترة ثالثة شھور بمخصصیمنح الحاصل على   -ج

قبول على  للحصول  وذلك  مخصصات  بدون  إضافیة  شھور  غیر    ثالثة 
، وفي حالة   ة. وتحسب ھذه الفترة من المدة اإلجمالیة للبعثدكتوراهلل مشروط

قبول على  مشروط  عدم حصولھ  تنظر    دكتوراهلل  غیر  الفترتین  ھاتین  بعد 
 .  اللجنة العامة للبعثات في أمر استمراریة البعثة

 ) 29ادة (ـــم

ك -أ ومخصص  بمرتب  شھرین  لمدة  وضع  إجازة  المبتعثة  ،  تستحق  امل 
الوضع والتقد یتم  المدة ،  شریطة أن  وتضاف م بطلب اإلجازة خالل ھذه 

 ھذه المدة إلى المدة األصلیة للبعثة . 
،   -ب مخصصات  بدون  كامل  بمرتب  مرضیة  إجازة  على  المبتعث  یحصل 

التقار الثقافي   یرعلى أن ترد  المكتب  للحالة المرضیة من  المعتمدة  الطبیة 
العام الطبي  المجلس  على  عرضھا  العتماد    ویتم  الكویت  دولة   في 

المجلس    توصیاتھ توصیة  في  الواردة  المرضیة  اإلجازة  مدة  وتضاف   ،
الطبي العام إلى المدة األصلیة للبعثة ، وفي حالة تجاوز اإلجازة المرضیة 

المو یعرض  سنتین  في  عن  للبت  للبعثات  العامة  اللجنة  على  ضوع 
التي  الجامعة  بنفس  الدراسة  في  استمراره  شریطة   ، البعثة  استمراریة 
ابتعث لھا على اال تتجاوز فترة االنقطاع الدراسي عن سنتین في أي حال 

 )7. ( من األحوال 
بعثتھ    –ج   إتمام  البعثة من  بإعفاء معید  أن توصي  للبعثات  العامة  متى  للجنة 

المجلس  من  معتمدة  صحیة  ألسباب  دراستھ  في  االستمرار  علیھ  تعذر 
الطبي العام في الكویت ، وال یجوز في ھذه الحالة مطالبتھ بأیة التزامات  

 مالیة ، كما تسقط كافة االلتزامات المالیة في حالة وفاة معید البعثة . 
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 ع ) ــل التاســ( الفص 
 ة ــد المالیــواعــ الق

 ن )ـن الجنسیـات مـدي البعث ـمعی ى ـري علـ( تس
 )8( )03ادة (ــــم

بعثتھ   إلى مقر  الكویت  البعثة وأسرتھ من  نفقات سفر معید  الجامعة  ،  تتحمل 
 : وذلك وفقا لما یلي،  الكویتالبعثة إلى  انتھاءكما تتحمل نفقات العودة عقب 

نقدا   -أ السفر  البعثة أجور  لمعید  المخفضة یصرف  السیاحیة  الدرجة  )  (بقیمة 
، وذلك وفقاً للجدول المعتمد من قبل وزارة   دراستھ  لمقر   مطار  بإلى أقر

 التعلیم العالي .  
( -ب نفقات  الجامعة  عند  20تتحمل  نقدا  وتصرف  زائدا  وزنا  جرام  كیلو   (

، كما تتحمل   من أفراد أسرتھسفر معید البعثة إلى مقر بعثتھ لھ ولكل فرد  
من  الھدف  تحقیق  بعد  عودتھ  عند  للمبعوث  الزائدة  األمتعة  شحن  نفقات 

فرد من أفراد أسرتھ إذا    ل) كیلو جرام لھ ولك20بعثتھ وذلك في حدود (
،  ) كیلو جرام لكل واحد منھم إذا كان براً أو بحراً  100(السفر جوا وكان  

یتجاوز   ال  بما  شحن  نفقات  إلى  خمسمائة    د.ك  500باإلضافة  دینار ( 
 ) .  كویتي

سرتھ  أفراد  أفر ومخصصات مالیة لمرافق المبتعث وسكر  اال یصرف تذ  -ج
یتم   أن  وعلى   ، البعثة  فترة  نفس  في  مبتعث  الزوجین  كال  كان  توقیع  اذا 

 .دواجیة الصرف زتعھد من قبلھما حتى ال یتم ا
 ) 31ادة (ـــم

البعثة   لمعید  المخفضةیصرف  السیاحیة  الدرجة  (بقیمة  نقداً  السفر  ) أجور 
 :  من مقر بعثتھ إلى الكویت وعودتھ منھا في األحوال اآلتیة هخالل مدة إیفاد

الحالة المرضیة لمعید  شھور ومتى ما استدعت    6إذا زادت فترة العالج عن   -أ
 . البعثة حضوره وثبت ذلك من واقع شھادة طبیة مصدقة من المكتب الثقافي

إذا حضر معید البعثة في اجازة اعتیادیة مرة واحد كل سنة وبشرط إخطار   -ب
 .  أشھر 6ة عن المكتب الثقافي على أال تقل المدة المتبقیة على نھایة البعث

ال وفق  الموفد  البعثة  لمعید  لھ ویحق  یحق  كما  أسرتھ  اصطحاب  (ب)  حالة 
 . شھور فأكثر 3اصطحاب أسرتھ وفق (أ) أعاله إذا كان حضوره یستغرق 
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 )9( )23ادة (ــــم
الشامل   المرتب  إلى  إضافة  بعثتھ  بمقر  الملتحق  البعثة  لمعید  تصرف 

 -الذي یتقاضاه بالكویت المخصصات المبینة في الجدول اآلتي:

 

 

 
 

 . 8201) لسنة 63قرار وزاري رقم ()   9(

  المخصص الشھري مقر البعثة  م
 ملةالعُ  بالعملة األجنبیة 

 دوالر أمریكي  2300.00 الوالیات المتحدة األمریكیة  1

 دوالر كندي  3300.00 كندا 2

 جنیھ إسترلیني  1700.00 المملكة المتحدة  3

 یورو  2290.00 دول أوروبا  4

 دوالر استرالي  2900.00 استرالیا  5

المخصص الشھري   مقر البعثة  م
 العُملة بالعملة األجنبیة 

 دوالر استرالي  2900.00 الیابان  6

 دوالر استرالي  2900.00 نیوزیالند  7

 دوالر استرالي  2500.00 مالیزیا  8

 دوالر أمریكي  1700.00 مصر 9

 دینار أردني  1200.00 األردن  10

 لایر سعودي  6400.00 المملكة العربیة السعودیة  11

 درھم إماراتي  6200.00 اإلمارات  12
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یعا ما  المتزوج  البعثة  لمعید  یصرف  قیمة    )%50(  دلكما  من 

الشھري و  المخصص  ثالثة    )10%(،  أقصى  وبحد  أبنائھ  من  ابن  كل  عن 

 .  أبناء

ویصرف لمعید البعثة عن الشھر األول مبلغ ما یعادل خمسة أضعاف 

 . واحدة فقط، كدفعة أولى لمرة  المخصص الشھري المقرر لھ بمفرده

) ات كلیة الطب وكلیة طب األسنان (اإلكلینیكیون فقطویعامل معیدو بعث

الصحة وزارة  لمبعوثي  المالیة  المعاملة  المخصص   نفس  لھم  ویصرف   ،

 . األعلى ما بین جامعة الكویت ووزارة الصحة

وال یجوز صرف مخصصات المرافق للمبعوثة إذا كان الزوج مبتعث  

 ". خالل نفس فترة البعثة
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 ) 33ادة (ــــم

) نقداً  السفر  أجور  البعثة  لمعید  السیاحیة یصرف  الدرجة  بقیمة 
على  المخفضة بناء  سفره  یكون  أن  بشرط  بدراستھ  تتصل  ألمور  سافر  إذا   (

على أن یكون ذلك لمرة واحدة توصیة المشرف وموافقة لجنة البعثات بالكلیة  
لمرحلة  فقط   فقط  واحدة  ومرة  الماجستیر  تتحمل ،    الدكتوراهلمرحلة  كما 

وزن  ن كتب وأبحاث على أال یزید الالجامعة نفقات الوزن الزائد لما جمعھ م
، وتصرف لھ المخصصات التي یتقاضاھا   كیلو جرام وتصرف نقدا  30  على

المدة   تجاوز ھذه  أشھر وفي حالة  أربعة  أقصاھا  لمدة  إلیھا  الموفد  الدولة  في 
 . توقف المخصصات

 ) 34ادة (ــم

تحرص الجامعة على توفیر الفرص لحضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة 
البیانات   وجمع  والمعرفة  الخبرة  كسب  في  ألھمیتھا  تُ وتنظیم،  وذلك  لذلك  تبع  ا 

 :  القواعد اآلتیة

ایُ  -أ لمعید  وقدره  لخصص  إجمالي  مبلغ  ( د  1000بعثة  دینار    .ك  ألف 

لتغطیة تكالیف حضور المؤتمرات وورش العمل   كویتي ) أو ما یعادلھ

 .  ، وذلك طیلة فترة بعثتھ المتخصصة

على معید البعثة الحصول على توصیة المشرف وموافقة المكتب الثقافي  -ب

 وفقا للقواعد المقررة قبل حضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة.
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على معید البعثة تزوید المكتب الثقافي بصورة من تذكرة السفر ویقوم   -ج

اإلقامة  تكالیف  وحساب  بتعویضھ  البعثة  مقر  في  الثقافي  المكتب 

المؤتمرات   المستحقة من رصید مخصصات حضور  ذلك  ویخصم  لھ 

 .  وورش العمل المتخصصة

مدى  یُ  -د فیھ  یبین  تقریر  كتابة  البعثة  معید  على   من  االستفادةشترط 

المؤتمر   العملحضوره  بواسطة   إلى  وإرسالھ   أو ورشة  العلمي  القسم 

الثقافیة العالقات  وإدارة  المعني  الثقافي  أسبوعین    المكتب  خالل  وذلك 

عودتھ عدم    من  حالة  وفي  ل  االلتزام ،  یوافق  ال  على بذلك  مستقبالً  ھ 

 . شة عمل متخصصةأو ور آخر حضور مؤتمر

 ) 35ادة (ــم
لمعید  تُ  نفقاصرف  الدراسةالبعثة  ورسوم  كانت    االمتحاناتورسوم    ت  متى 

 . ضمن متطلبات برنامجھ الدراسي

 ) 36ادة (ــم
 البعثة: في تعلیم أفراد أسرة معید البعثة المرافقین لھاآلتیة لتكالیف تتحمل الجامعة ال

 .  بمقر البعثة لفصلین دراسیین فقط اللغةتعلیم  -أ

( -ب التعلیم  مراحل  في  أطفال    الدراسة     –متوسط    –ابتدائي    –ریاض 

والمزایا    ثانوي التعلیم  الجامعة رسوم  بالدراسة    األخرى) وتتحمل  المتعلقة 

وذلك بحد أقصس التعلیم حكومیا أو خاصاً  ( ثالثة  د.ك    3500ى  واء كان 

  ( كویتي  دینار  وخمسمائة  أفراد آالف  من  فرد  لكل  سنویا  یعادلھا  ما  أو 

 األسرة.  
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التعلیم حكومیا أو خاصاتتحمل الجامعة ر  -ج التعلیم الجامعي سواء كان  ،    سوم 
ماجستیر    –وال تتحمل الجامعة نفقات التعلیم لما بعد المرحلة الجامعیة (دبلوم  

 دكتوراه) أو الدروس الخصوصیة.   –
 ) 10تتحمل الجامعة الرسوم الدراسیة ألبناء المبتعثة كویتیي الجنسیة . ( -د

األحوال   جمیع  الملتحقین   المتعلقةوفي  البعثة  معید  وأبناء  زوج  بتعلیم 
مع   الدولة  بعثات  تنظیم  في  المتبعة  واللوائح  النظم  تطبق  الجامعي  بالتعلیم 

 مراعاة عدم تحمل الجامعة ألي نفقات بخالف ما ورد أعاله.

 ) 37( ادةــم
اشتراكیُ  وبدل  كتب  بدل  البعثة  لمعید  ذات    صرف  العلمیة  بالمجالت 

بواق التخصص  بمجال  كویتي  500ع  الصلة  دینار  (خمسمائة   )  د.ك 
 ً د.ك   600صرف لھ بدل حاسب آلي وبحد أقصى  كما یُ ،    أو ما یعادلھا سنویا

( ستمائة دینار كویتي ) أو ما یعادلھا لمرة واحدة فقط أثناء فترة الدراسة في 
 ضوء ما یقدمھ من مستندات. 

 ) 38ادة (ــم
وأبحاث رسالة  طبع  نفقات  الجامعة  أقصى   تتحمل  بحد  البعثة   معید 

،    الماجستیر) أو ما یعادلھا لدرجة  وخمسون دینارا كویتیا   مائتاند.ك (  250
ً   350و   اه ) أو ما یعادلھا لدرجة الدكتورد.ك (ثالثمائة وخمسون دینار كویتیا

العلمي القسم  إلى  الرسالة  من  نسختین  تسلیم  المكتب  ونسخة    ،  شریطة  إلى 
 د.ك   150یزید عن ذلك وبحد أقصى  صرف ما قد    اعتماد، وللمكتب    الثقافي

 . ) أو ما یعادلھا مائة وخمسون دیناراً كویتیا (
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 )11( )39ادة (ــم

 : تتحمل الجامعة ما یأتي

بمقر معھ  لھ /  المرافقین  كویتیي الجنسیة    واسرتھ  نفقات عالج معید البعثة -أ
وذلك   بھذا البعثة  الصحة  وزارة  تقررھا  التي  والتعلیمات  للقواعد  طبقا 

 .  الشأن
اج  التي تحتكویتیي الجنسیة  نفقات حاالت اإلعاقة ألفراد أسرة معید البعثة   -ب

 . جتماعیة خاصةإلى عنایة تعلیمیة وتأھیلیة وا
، أو أي من    في حالة وفاة معید البعثة  –نفقات نقل الجثمان إلى الكویت    -ج

 ، فضال عن تذاكر العودة لباقي أفراد األسرة.  أسرتھأفراد 
 .التأمین الصحي ألفراد االسرة الكویتیین فقط  -د

 ) 40ادة (ــم

رُ  ممن  للبعثة  المتقدمین  تظلمات  في  للنظر  لجنة  الجامعة  مدیر  فض  یشكل 

من األستاذ الدكتور مدیر الجامعة ممن تم اخطارھم بأسباب  ، والمحالة إلیھا    طلبھم

  ، الترشیحات  في  البت  قبل  وذلك   ، إلى  الرفض  توصیاتھا  ترفع  أن  األستاذ على 

 )12.(  للبت فیھا الدكتور مدیر الجامعة

 ) 41ادة (ــم

إلدارة العالقات الثقافیة في حالة مخالفة معید البعثة ألي حكم من أحكام ھذه  

 .  اإلجراء المناسب التخاذالالئحة رفع الموضوع إلى اللجنة العامة للبعثات 
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