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 البعثات اخلارجيةاإليفاد فى  قواعد 
***** 

 (: تعخيف1مادة )
البعثة  الخاريةةة  سةر مةةوخ معةااءر يئزةةات سةسة  العةةجريذ مةؼ معةةةجدؼ امجرمةةؼ مدةةائجدؼ 
بالجامعات السرخي  الى دال  يخخى بغخض الحرؽل ئمةى درية  الةجرعؽرات ات ةؽت مةجتبا يرععة  يئةؽا  

 ا  خامذ ئشج الحاي .قابم  لمسج لع
: الغخض مؼ البعث  مؽات يكاءت داخل الجسبؽري  العخعة  السعحجة ي  خاريبا سؽ القةا  بجرامةات 1بشج 

يا ردب مخات ئمسى اذلةغ لدةج ءقة   ئمسة  يا فشة  يا ئمسة  يا الحرؽل ئمى مؤسل ئمسى
 يا حاي  تقعزةبا مرمح  ئام 

 : يءؽاع البعثات سى:2بشج 
ئمسةةة  يا  لمحرةةؽل ئمةةى دريةة  ئمسةةة  يا دبمةةؽ  يا لةةبادة يا القةةةا  بجرامةة بعثةة  ئمسةةة   -ي

 إئجاد بحث ئمسى.
 بعث  ئمسة  ل دب مخات يا خبخة. -ب
 بعث  ئمسة  ئسمة  تعشاال الغخضةؼ الدابقةؼ معًا. -ج
تطبةقةة  يا  بعث  قرةخة لسعابع  العطؽرات الحجدث  فى ءاحة  مةؼ ءةؽاحى السعخفة  ءعخية  يا -د

 قخرات درامة  مؽمسة  معةش .حزؽر م
لوعةةخة معةشةة   ايجةةؽز يت تعزةةسؼ البعثةة  الخاريةةة  يا الجاخمةةة  مةةؼ يى مةةؼ سةةحت ا ءةةؽاع درامةة 

 .داخل الجسبؽري  العخعة  السعحجة يا خاريبا
 اال تععبخ بعث  فى تطبةق يحكا  سحا القاءؽت السبسات االسأمؽريات العى تؤدى فى الخارج.

 (: العخلةح2مادة )
:  دعػ تخلةح يئزات البعثات الخارية  ئؼ طخيق اإلدارة العام  لمبعثات بعج اإلئالت ئمةى مؽقعبةا 1بشج 

اإلل عخاءةةر ئةةؼ العخررةةات االذةةخاب السطمؽعةة  ايةةعػ ابةةالة رمةةةات الجامعةة  بسؽائةةةج اإلئالءةةات 
 حال ارادسا.

العخلةةحات مؽضةحا ببةا امةػ : دعػ إخطار الجامعة  بقةخار المجشة  العشوةحلة  لمبعثةات بائعسةاد ءعةجة  2بشج 
 السخلح االجال  السؽفج الةبا.

: دةةعػ اخطةةار ال مةةةات بقةةخار المجشةة  العشوةحلةة  بائعسةةاد ءعةجةة  العخلةةةحات اتحجدةةج ا مةةسات االةةجال 3بشةةج 
 السؽفجدؼ الةبا.

 (: السج3مادة )
ؽات قابمة  لمسةج : دعػ السج لعا  رابع  ئزةات البعثةات الحايةمةؼ ئمةى بعثة  خاريةة  لسةجة  ةالث مةش1بشج 

لعا  رابع ئشج الحاي  دات القةا  باي ايخات ادارى. )طبقا ل عاب قطاع الذسؽت الثقافةة  االبعثةات 
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: ئشج طمب السج بعج العا  الخابع البج مؼ اراد طمب السج ئؼ طخيق اإلدارة العام  لمبعثات مذوؽئا 2بشج 
سذخف ا يشبر فر طمب السج اارى السكعةب الثقةافر السرةخي فةر بعقخيخ درامر مؽضح به ريى ال

 دال  االلواد.
 : دعػ ئخض طمب السج بعج العا  الخابع ئمى مجمذ الجامع  بعج اخح ريى مجمدر القدػ اال مة .3بشج  

: دعػ مخاطب  قطاع الذةسؽت الثقافةة  االبعثةات بةؽزارة الععمةةػ العةالر بةخاي مجمةذ الجامعة  لعخضةه 4بشج 
 مى المجش  العشوةحل  لمبعثات.ئ

 : لكؽت السج بعج العا  الخامذ بجات مختب بالجاخل.5بشج 
: فةةر حالةة  طمةةب ئزةةؽ البعثةة  مةةج بقالةةه بالخةةارج لمعةةجريب العسمةةر دةةعػ ئةةخض االمةةخ ئمةةى مجمةةذ 6بشةةج 

الجامعةة  بعةةج اخةةح ريى مجمدةةر القدةةػ اال مةةة  ئمةةى ات دةةخد طمةةب السةةج ئةةؼ طخيةةق اإلدارة العامةة  
ت امخفقا به تعاقج العجريب مؽضحا بةه مةجة العةجريب ارةحلغ راى رةال مةؼ السذةخف االيشبةى لمبعثا

 االسكعب الثقافر.

 (: إءبات البعث  الخارية 4مادة )
 : تشبى البعث  الخارية  ائعبارا مؼ تاريخ مشاقذ  العزؽ لمجرعؽرات.1بشج 
دعؽيةةه ئزةةؽ البعثةة  ئقةةب ايةةؽله  رض الةةؽطؼ الةةى اإلدارة العامةة  لمبعثةةات المةةعةوات امةةعسارة ئزةةؽ بعثةة   :2بشةةج 

 -العالى: 1959لدش   112مؼ القاءؽت  32ئالج. طبقا لش  السادة 
ئمر ئزؽ البعث  يا ا يازة الجرامة  يا السشح  يت لقج  ءوده إلدارة البعثات خالل يمةبؽع ئمةر 

لر اطشه فإذا رات مؽظوا يحةل إلر الجب  ياحب  البعثة  يا ا يةازة يا السشحة  ا إذا ا كثخ مؼ ايؽله إ
لةػ لكةةؼ مؽظوةًا ايةةب ئمةر تمةةغ الجبة  تعةةشةةه فةةر الؽظةوة  العةةر دمحةق ببةةا خةالل  ال ةة  يلةبخ مةةؼ دةةؽ  
 ئؽدته، ائمر الجبةات السؽفةجة يت تةجرج فةر مةداءةعبةا دريةات تحرارية   ئزةات بعثاتبةا ي شةات درامةعبػ.

 افر يسةع ا حؽال بعقاضر العزؽ مختبًا مؼ إدارة البعثات مؼ دؽ  ئؽدته إلر يت لقؽ  بالعسل.
: لقةةج  ئزةةؽ البعثةة  العالةةج امةةعسارة السبعةةؽث العالةةج لةةالدارة العامةة  لمعالقةةات العمسةةة  االثقافةةة  3بشةةج 

 بالجامع  االعر تعؽلى مخاطب  ال مة  لعدمػ العسل.
  فةةر العةةؽدة المةةعال  العسةةل ئةةؼ تةةاريخ اخةةخ مةةج دةةعػ ئةةخض امةةخ احعدةةاب : إذا تةةأخخ ئزةةؽ البعثةة4بشةةج 

دؽما ئمى الدةج ي.د/ رلةذ الجامع  البجا الخاى موؽضا ئةؼ مجمةذ  15الوعخات العر تعجااز ال 
 -العالى: 1959لدش   112مؼ القاءؽت  31الجامع . مع االلعدا  بش  السادة 

شح  يت لعؽد إلةر اطشةه خةالل لةبخ ئمةر ا كثةخ ئمر ئزؽ البعث  يا اإليازة الجرامة  يا الس
مؼ اءعبات درامعه اإال ياقف يخف مختبه مع ئج  اإلخالل بسا تقزر به القؽاءةؼ االمؽالح مؼ يحكةا  

 يا يداتات يخخي.
: ئمةةى ئزةةؽ البعثةة  العالةةج امةةعةوات امةةعسارة تعبةةج ئزةةؽ بعثةة  ئالةةج بةةاإلدارة العامةة  لمعالقةةات الثقافةةةه 5بشةةج 

 -العالى: 1959لدش   112مؼ القاءؽت  31طبقا لش  السادة االعمسة . 
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دمعد  ئزؽ البعث  يا ا يازة الجرامة  يا السشح  بخجم  الجب  العر يافجته يا يي يب  حكؽمةة  
يخخي تخي إلحاقه ببا باالتوةا  مةع المجشة  العشوةحلة  لمبعثةات لسةجة تحدةب  ئمةر يمةاس مةشعةؼ ئةؼ رةل 

( مشؽات لعزؽ ا يةازة 5( مشؽات لعزؽ البعث  ا)7يازة اعحج يقرى قجرت )مش  قزاسا فر البعث  يا ا 
الجرامةةة  إال إذا تزةةسشت لةةخاب البعثةة  يا ا يةةازة الجرامةةة  يحكامةةا يخةةخي. ايجةةؽز لمجشةة  العمةةةا لمبعثةةات 

 إئوات إذا دئت ضخارة قؽمة  يا مرمح  اطشة  إلر اإلفادة مشه فر يب  غةخ حكؽمة .
 1959لدةةش   112مةةؼ القةةاءؽت  33لبعثةة  يا اإليةةازة اذلةةغ طبقةةًا لةةش  السةةادة : لجةةؽز إءبةةات ا6بشةةج 

 -العالى:
لمجش  العشوةحل  يت تقخر إءبات بعثة  يا ييةازة يا مشحة  رةل ئزةؽ لخةالم يحكةا  احةجي السةؽاد 

( رسةةا يت لبةةا يت تقةةخر مطالبةة  العزةةؽ بشوقةةات البعثةة  يا السختبةةات العةةر 31ا 29ا 27ا 25ا 23)
   (.31ا 25يازة يا السشح  إذا خالوت السادة )يخفت له فر ا 


