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تنقيح الالئحة

پ     مت اعتماد الالئحة احلالية للبعثات والإجازات الدرا�سية واملنح من قبل اإدارة 

املعهد وجمل�س اأمناء املعهد ب�سورة نهائية واأ�سبحت �سارية املفعول اعتباراً من 

فرباير 1985.

پ    مت اعتماد التنقيح الأول لالئحة بتاريخ 15 مار�س 1993 واأ�سبحت �سارية 

املفعول اعتباراً من تاريخ العتماد.

پ    مت اعتماد التنقيح الثاين لالئحة بتاريخ 21 مار�س 1999واأ�سبحت �سارية 

املفعول من تاريخ العتماد.

پ    مت تعديل عدد من مواد الالئحة خالل الفرتة من عام 2001 وحتى تاريخه.

 



7

األحكـام  العـامـة
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الفصـــل األول

مادة )١( هدف البعثات والإجازات الدرا�سية واملنح والتدريب العملي والتطوير املوجه:

اأوًل: هــدف البعثات: 

الهدف من البعثة هو احل�سول على درجة علمية عليا وفقاً ملا تتطلبه م�سلحة العمل يف 

املعهـد، ومبا يتفق مع خطط وم�ساريـع الدوائر والإدارات ذات العالقـة، وحتقيق الطموحـات 

الفردية للعامليـن.

حكم  يف  تعترب  ل  العلمي  التفرغ  واإجــازات  والتدريبيـة  والعلميـة  الر�سميـة  املهمــات 

البعثات، لذا فهي ل تخ�سع لأحكام هذه الالئحة.

ثانيًا: هدف الإجازات الدرا�شية:

الهدف من الإجازات الدرا�سية هو منح موظفي املعهد ممن ل يحق لهم احل�سـول على 

بعثة درا�سية اأو منحة فر�سة لنيل موؤهل عال يلي �سهادة درا�سة الثانوية اأو ما يعادلها يف 

اأحد جمـالت التخ�س�س، وفقاً ملا تتطلبه م�سلحة العمل يف املعهد، ومبـا يتفق مع خطط 

وم�ساريـع الدوائر والإدارات ذات العالقة، وحتقيق الطموحــات الفردية للموظفني.

ثالثًا: هدف التدريب العملي والتطوير املوجه:

خربة  باملعهد  العاملني  اإك�ساب  املوجه  والتطوير  العملي  التدريب  برنامج  من  الهدف 

عملـية يف جمـال التخ�س�س وتطوير قدراتهم وفقاً ملتطلبات م�سلحة العمل ومبا يتفق مع 

اخلطة الإ�سرتاتيجية للمعهد وم�ساريع الإدارات املعنية.

الفصـــل الثاني

مادة )٢( ت�سكيل جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه:

ي�سكل املدير العام جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه من ت�سعة اأع�ساء، 

ويعاد ت�سكيلها كلما اقت�ست احلاجة.
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مادة )٣( اجتماعات اللجنة:

جتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س مرة كل اأ�سبوعني وكلما دعت ال�سرورة. ويلزم لكتمال 

الن�ساب ح�سور ثلثي اأع�ساء اللجنة مبن فيهم رئي�س اجلل�سة، وتوؤخذ القرارات باأغلبية 

اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين، ويف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة.

مادة )٤( �سكرتارية اللجنة:

تتوىل دائرة تنمية القوى العاملة �سكرتارية اللجنة.

الفصـــل الثالث

مادة )٥( تناط بلجنة البعثات مهام برنامج التدريب العملي والتطوير املوجه.

مادة )٦( مهام جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه:

ت�سطلع جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه باملهام التالية:

)اأ(   مراجعة خطة البعثات اخلم�سية للمعهد، ا�ستناداً اإىل اخلطة ال�سرتاتيجية وخطة 

تطوير القوى العاملة، ورفع تو�سية بها لالإدارة العليا لالعتماد.

)ب(  مراجعة واعتماد خطط البعثات ال�سنوية املقدمة من دائرة تنمية القوى العاملة بناء 

على تو�سيات اإدارات املعهد املختلفة ومبا يتفق مع البند )اأ( اأعاله.

)ج(   درا�سة طلبات الرت�سيح للبعثات املقدمة من قبل الإدارات، واملعتمدة من قبل نائب 

ل�سيا�سة  وفقاً  املطلوبة  ال�سروط  فيهم  تتوافر  واختيار ممن  املخت�س،  العام  املدير 

وخطط البعثات املعتمدة، و�سمن العتمادات املخ�س�سة يف امليزانية.

)د(   درا�سة حالت املبتعثني والعقبات التي تواجههم، واملرفوعة اإليها من قبل �سكرتارية 

اللجنة واتخاذ القرارات والتو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها.

)هـ(  درا�سة التقارير التي ير�سلها امللحقون وامل�ست�سارون الثقافيون عن املبتعثني وتقدمهم 

والإدارات  الدوائر  راأي  اأخذ  بعد  املنا�سبة  والتو�سيات  القرارات  واتخاذ  الدرا�سي، 

املعنية.
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ورفع  والأجنبية،  املحلية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  من  املقدمة  الدرا�سية  املنح  درا�سة  )و(   

تو�سية اإىل الإدارة العليا للمعهد لالعتماد يف حالة املوافقة عليها.

)ز(   اعتماد التقرير ال�سنوي عن برنامج البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه )املقدم 

من قبل دائرة تنمية القوى العاملة(.

)ح(   مراجعة خطة برنامج التدريب العملي والتطوير املوجه ال�سنوية، ا�ستناداً اإىل اخلطة 

ال�سرتاتيجية وخطة تطوير القوى العاملة.

)ط( درا�سة طلبات الرت�سيح لربنامج التدريب العملي والتطوير املوجه املقدمة من قبل 

الإدارات واختيار من تتوافر فيهم ال�سروط املطلوبة وفقاً ل�سيا�سة وخطط الربنامج 

املعتمـدة، واأولويـة برامـج الأبحاث وذلك �سـمن امليزانـية املخ�س�سة للربنامج.

)ي( ال�ستفادة من التفاقيات ومذكرات التفاهم واملربمة بني املعهد واجلهات اخلارجية 

التي يت�سمن جزء منها تدريب الكوادر الوطنية.

)ك( اعتماد جهات التدريب املقرتحة.

)ل(  متابعة تطور �سري الربنامج التدريـبي للمتدربني.

الفصـــل الرابع

مادة )٧( تعديل اأحكام الالئحة:

يجوز تعديل اأحكام لئحة البعثات والإجازات الدرا�سية واملنح والتدريب العملي والتطوير 

املوجه باملعهد كلما دعت حاجة ملحة تقت�سي هذا التعديل وذلك بناء على تو�سية من جلنة 

البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه وموافقة املدير العام.





األحكـام الخاصة
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الفصل األول

البعثــــــــــــات

المبحـــث األول: شـــروط البعثـــات
مادة )٨( حتديد جمالت التخ�س�ص:

متنح البعثات طبقا حلاجة املعهد وخططه، وترتبط جمالت التخ�س�س ارتباطا وثيقا 

بالربنامج الإ�سرتاتيجي لالأبحاث، وكذلك بخطط التطوير الوظيفي للمر�سحني للبعثات.

مادة )٩( معايري اختيار املر�سحني للبعثات )پ(:

املعايري املقرتحة لختيار املر�شحني للبعثات الدرا�شية

يتم اختيار املر�سحني للبعثات ح�سب ترتيب معيار الأف�سلية )م( كما يلي:

م = م 1 + م 2 + م 3+ م 4 + م 5+ م 6

وذلك وفقا للمعايري التف�سيلية م١ اإىل م٦ املبينة تالياً:

اأوًل: اأولوية عنا�شر برامج الأبحاث م1: 30 درجة 

يتم احت�ساب معيار اأولوية برامج الأبحاث م١ كما يلي:

30 x 1م1 = �س

�س١: املعامل الوزين لأولوية عنا�سر الأبحاث

* املعتمدة من ال�سيد/ املدير العام اأو من يخوله.

ثانيًا: املعدل الدرا�شي م2: 25 درجة 

يتم احت�ساب معيار املعدل الدرا�سي م٢ وفق نظام ٤.٠ نقطة كما يلي:

 4 / )25 x 2م2 = )�س

اأ – املعامل الوزين �س2 ملر�شحي بعثات املاج�شتري:

�س٢= ] )٠.٤ x املعدل العام( + )٠.٦ x معدل التخ�س�س(  - �س

)پ( مت تعديل املعيار الأول من املادة )٩( بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٤.

)پ( كما عدلت املادة )٩( بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢.

)پ( وعدلت كذك املادة )٩( بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩.

ثـــالثــــــةثــــانيـــــــة اأولـــــــى اأولوية عنا�شر برامج الأبحاث*

0.٧0.4 1.0 �س1
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مبوجب املعامل الت�سحيحي �س جلامعة التخرج ح�سب العالقة التالية:

�س = ٠ جامعات املجموعة الأوىل    

�س = ٠.٢٥ جامعات املجموعة الثانية    

�س = ٠.٧٥ جامعات املجموعة الثالثة    

پ بح�سب اجلداول العاملية لت�سنيف اجلامعات يف التخ�س�سات املطلوبة املعّدلة �سنوياً.

ب – املعامل الوزين �س2 ملر�شحي بعثات الدكتوراه: 

ملر�سحي  العام  املعدل  ح�ساب  بطريقة  للبكالوريو�س  العام  املعدل  احت�ساب  يتم   -  ١

املاج�ستري.

٢ - يتم احت�ساب معدل املاج�ستري بحذف معدل التخ�س�س يف املعادلة ال�سابقة.

٣ - يتم احت�ساب املعدل العام ل�سهادتي البكالوريو�س واملاج�ستري على النحو التايل:

�سx 0.65( =2 �س2 ل�شهادة البكالوريو�س( + )x 0.35 �س2 ل�شهادة املاج�شتري(

ثالثًا: �شنوات اخلدمة م3: 10 درجات

يتم احت�ساب معيار �سنوات اخلدمة م٣ كما يلي:

 10 x 3م3 = �س

�س3: املعامل الوزين ل�سنوات اخلدمة باملعهد قبل بدء الدرا�سة للدرجة العلمية املطلوبة.

١ - املعامل الوزين ل�سنوات اخلدمة ملر�سحي درجة املاج�ستري:

* ل يعتد بفوارق ال�سهور الإ�سافية عند ح�ساب �سنوات اخلدمة املبينة يف كل خانة.

٢ - املعامل الوزين ل�سنوات اخلدمة ملر�سحي درجة الدكتوراه

* ل يعتد بفوارق ال�سهور الإ�سافية عند ح�ساب �سنوات اخلدمة املبينة يف كل خانة.

2 اأو

اأقــل

٧ اأو2.533.555.566.5

اأكرث

عـــــدد

ال�شنوات

0.60.٧0.80.910.90.80.٧0.6 �س3

9.09.5
10 اأو

اأكــــرث

2 اأو

اأقل

٠.٦٠.٥٠.٤

8.5

٠.٧

8.0

٠.8

٧.5

٠.٩

٧.0

١

4.5

٠.٩

4.0

٠.8

3.5

٠.٧

3.0

٠.٦

2.5

٠.٥ ٠.٤

عدد ال�شنوات

�س 3
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رابعًا: تقييم الأداء م4: 15 درجة

يتم احت�ساب معيار تقييم الأداء م٤ كما يلي:

 15 x 4م4 = �س

�س4: املعامل الوزين لتقييم الأداء بح�ساب متو�سط تقييم اأداء املر�سح لآخر ثالث �سنوات 

كحٍد اأق�سى، وفقاً للتايل:

خام�شًا: م�شتوى جامعة البتعاث م5: 5 درجات 

يتم احت�ساب معيار م�ستوى جامعة البتعاث م٥ كما يلي:

5 x 5م5 = �س

�س 5: املعامل الوزين مل�ستوى جامعة البتعاث، وفقاً لالآتي:

* بح�سب اجلدول العاملي لت�سنيف اجلامعات تبعاً للتخ�س�سات املطلوبة، املعّدل �سنوياً.

�شاد�شًا: تقييم املقابلة م6: 15 درجة 

الدكتوراه فقط، وذلك بح�سب  املر�سح م٦ ملر�سحي  تقييم مقابلة  يتم احت�ساب معيار 

العوامل التالية:

م 6= املتو�شط احل�شابي لتقييم اأع�شاء اللجنة ملا يلي*:

�س٦ )١( = ٥ درجات بحد اأق�سى ١– التمكن من اللغة الجنليزية   

�س٦ )٢( = ٤ درجات بحد اأق�سى ٢– معلومات املر�سح يف التخ�س�س املطلوب 

�س٦ )٣( = ٣ درجات بحد اأق�سى ٣ – اخلربات العلمية والبحثية   

�س٦)٤( = ٣ درجات بحد اأق�سى ٤ – مهارات الت�سال    

* يتم تعيني املتو�سط احل�سابي باإ�سافة معّدلت جمموع درجات تقييم املر�سح املقدمة 
من كل ع�سٍو من اأع�ساء اللجنة، وتق�سميها على عدد الأع�ساء احلا�سرين.
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١.٠
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التقييم

�س4

O-

٠.٩
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٠.٧
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٠.٦
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M واأقل

٠

املجموعـــة الثــانيـــــةاملجموعـــة الأولـــــــى م�شتوى جامعة البتعاث*

1.00.5 �س 5
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مادة )١٠( ق�سر البعثات على الكويتيني:

يقت�سر الإيفاد يف البعثات الدرا�سية على الكويتيني فقط.

مادة )١١( �سن املر�سح للبعثة:

يجب اأن ليزيد �سن املر�سح للبعثة عن ٤٠ �سنة عند تقدمي طلب الرت�سيح للبعثة.

مادة )١٢( الدرجات العلمية للبعثات وجمالتها:

اأو ما يعادلهما يف  اأو الدكتوراه  متنح البعثات فقط للح�سول على درجتي املاج�ستري 

جمالت الهند�سة اأو العلوم اأو القت�ساد اأو الإدارة اأو غريهما من املجالت التي يحتاجها 

املعهد، ويجوز اأن تكون البعثة داخل الكويت اأو خارجها.

مادة )١٣( ق�سر البعثة على حملة درجتي البكالوريو�ص واملاج�ستري )پ(:

يتمتع بحق الإيفاد يف بعثة للح�سول على درجة املاج�ستري حاملو درجة البكالوريو�س 

فقط ولدرجة الدكتوراه حاملو درجة املاج�ستري اأو ما يعادلها. ول يجوز منح اأي فر�سة 

اأخرى لالبتعاث ملن اأوفد �سابقا للدرجة نف�سها من قبل املعهد اأو اأي موؤ�س�سة اأخرى ومل 

يوفق يف احل�سول على الدرجة.

مادة )١٤( حتديد اجلامعات:

من  باختيار عدد  املبا�سر  رئي�سه  من  وبتو�سية  للبعثة  املر�سح  لها  التابع  الإدارة  تقوم 

اجلامعات املطلوب التحاقه بها وفقا للتخ�س�س العلمي املبتعث من اجله كما يجب اأن تكون 

من �سمن قائمة اجلامعات التي �سبق اعتمادها من اللجنة، اأو اأية جامعات اأخرى معرتف 

بها على اأن يتم اعتمادها من اللجنة. ويعترب احل�سول على قبول غري م�سروط من اإحدى 

هذه اجلامعات �سرط ملنح البعثة.

مادة )١٥( مدد البعثات )پ(:

�سنتان درجة املاج�ستري  

اأربع �سنوات درجة الدكتوراه  

)يرجع للمادة )٢٥( ب�ساأن متديد هذه املدد(.

)پ( عدلت املادة )١٣( بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٢.

)پ( عدلت املادة )١٥( بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٧.
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مادة )١٦( �سرط املعدل الدرا�سي ومدة اخلدمة وتقييم الأداء )پ(:

الدرا�سية ومدة اخلدمة  ل�سهاداتهم ومعدلتهم  املر�سحني وفقا  اللجنة طلبات  تدر�س 

وتقاييم الأداء ووفقا خلطة البعثات بعد ح�سولهم على تو�سية من الإدارات التابعني لها، 

ومبا يتفق مع ال�سروط التالية: 

ي�سرتط  املاج�ستري  درجة  على  للح�سول  البكالوريو�س  حملة  من  للبعثات  املر�سحون  )اأ( 

نظام  تتبع  التي  اجلامعات  خريجي  من   )٣( عن  يقل  ل  عام  تقدير  على  ح�سولهم 

الدرا�سة  بدء  عند  الأقل  على  �سنتان  املعهد  ق�ساوؤهم يف  ي�سرتط  كما  نقاط  الأربع 

ويجري اختيارهم وفقا ملبداأ املناف�سة على اأ�سا�س معايري الختيار املبينة يف مادة )٩( 

من لئحة البعثات وي�ستثنى من هذا ال�سرط احلا�سلون على تقدير عام ل يقل عن 

)٣.٦٧( حيث ي�سرتط ق�ساوؤهم �سنه على الأقل يف خدمة املعهد.

)ب( املر�سحون للبعثات من حملة املاج�ستري لنيل درجة الدكتوراه ي�سرتط ح�سولهم على 

معدل )٣.٣٣( من نظام اأربع نقاط اأو ما يعادله، ومرور �سنتان على الأقل يف خدمة 

درجة  على  احلا�سلون  اخلدمة  مدة  �سرط  من  وي�ستثني  البعثة،  طلب  قبل  املعهد 

اأ�سهر على الأقل يف  املاج�ستري عن طريق بعثة من املعهد حيث ي�سرتط مرور �ستة 

خدمة املعهد. كما ي�ستثنى من نف�س ال�سرط حملة املاج�ستري احلا�سلون على معدل ل 

يقل عن )٣.٦٧( حيث ي�سرتط ق�ساوؤهم �سنة يف خدمة املعهد.

)ج( يجوز للجنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه ا�ستثناء احلا�سلني على درجة 

البعثة  طلب  قبل  املعهد  يف  العمل  �سرط  من  املعهد  من  بعثة  طريق  عن  املاج�ستري 

وال�سماح لهم مبتابعة درا�ستهم للح�سول على درجة الدكتوراه ب�سرط احل�سول على 

تو�سية من مدير الإدارة املعنية ومبا يتفق مع خطة البعثات وان ل يكونوا قد زاولوا 

العمل يف املعهد بعد ح�سولهم على درجة املاج�ستري ويجري اختيارهم وفقاً ملعايري 

اختيار مر�سحي البعثات كما جاء يف املادة رقم )٩( من لئحة البعثات.

)د( املر�سحون للبعثات الدرا�سية لدرجة املاج�ستري والدكتوراه ي�سرتط اأن ل تقل تقاييم 

.)E( اأدائهم لآخر �سنة عن

مادة )١٧( معاجلة اوجه الق�سور الدرا�سي: 

يعترب املبتعث مق�سر درا�سيا يف اإحدى احلالتني التاليتني: 

١ - اإذا كان املجموع الإجمايل للوحدات املكملة خالل عام اأكادميي واحد اقل من ١8 وحدة 

للنظام الف�سلي اأو ما يعادلها.

)پ( عدلت املادة )١٦( بتاريخ ٦/٢٢/٢٠٠8.
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٢ - اإذا اأ�سار م�سرفه العلمي باأنه ل ي�سري يف درا�سته واأبحاثه ب�سورة مر�سية.

وتتم معاجلة كل من هاتني احلالتني على النحو التايل: 

پ اإذا لوحظ اأن عدد الوحدات املكملة خالل ف�سل درا�سي واحد اقل من ٩ وحدات 

)ما مل ير امل�سرف العلمي غري ذلك(، فانه تتم الكتابة اإىل املبتعث للفت نظره اإىل 

ق�سوره وحثه على بذل اجلهود الكافية ليتمكن يف نهاية العام الأكادميي من اإكمال 

ما جمموعه ١8 وحدة للنظام الف�سلي اأو ما يعادلها.

پ تتم الكتابة اإىل املبتعث للفت نظره اإىل ق�سوره وحثه على اإزالة اوجه الق�سور يف 

نهاية العام الأكادميي.

ويف كلتا احلالتني اإذا ف�سل املبتعث يف اإزالة اأوجه الق�سور فانه يجوز للجنة البعثات 

والتدريب العملي والتطوير املوجه وقف خم�س�سات بعثته حتى يتم اتخاذ قرار ب�ساأنه.

المبحث الثاني: حقوق وواجبات المبتعثين

مادة )١٨( التقيد باأحكام الالئحة: 

يقر احلا�سل على بعثة كتابة باإطالعه على اأحكام الالئحة والتقيد بكل ما ورد فيها 

من �سروط واأحكام.

مادة )١٩( ال�سفر قبل موعد البعثة: 

يجوز للموفد يف بعثة درا�سية اأن ي�سافر قبل املوعد املحدد للت�سجيل يف اجلامعة ب�سهر 

واحد، ب�سرط احل�سول على موافقة الإدارة املعنية.

مادة )٢٠( املحافظة على �سمعة الكويت: 

على املبتعث الهتمام بدرا�سته، واأن يكون حممود ال�سرية حمافظاً على �سمعة الكويت 

وكرامتها، وان يحرتم قوانني وعادات البلد املوفد اإليه. ويف حالة عدم تقيده بذلك فاأنه 

يحق للجنة اإلغاء بعثته.
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مادة )٢١( اللتحاق مبقر الدرا�سة واملواظبة: 

على املبتعث اأن يلتحق مبقر درا�سته يف التاريخ املحدد، ويواظب على ح�سور مقررات 

الدرا�سة، واأن يبقى هناك طيلة مدة الدرا�سة التي يحددها املعهد اأو اجلامعة التي يلتحق 

بها اإل يف احلالت التي جتيزها املادة )٣٦(، ويف حالة عدم تقيده يف ذلك فاإنه يحق للجنة 

النظر باإلغاء بعثته ما مل يقدم مربراً لذلك تقبله اللجنة.

مادة )٢٢( اخلطة الدرا�سية: 

على املبتعث لدرجة الدكتوراه اللتزام باإعداد خطة درا�سية مف�سلة لربنامج الدكتوراه 

ت�سمل املواد الدرا�سية ومو�سوع البحث والبيانات املطلوبة ومدى احلاجة ومربرات القيام 

بزيارات ميدانية، على اأن يتم اإعداد وتقدمي الربنامج خالل ال�ستة اأ�سهر الأوىل من فرتة 

البتعاث يف ظل النظام الربيطاين وخالل العام الأول من فرتة البتعاث يف ظل النظام 

والتدريب  البعثات  وجلنة  املعنية  والإدارة  العلمي  امل�سرف  قبل  من  واعتمادها  الأمريكي 

العملي والتطوير املوجه، ولن تنظر اللجنة يف اأي طلبات متعلقة بالزيارات امليدانية غري 

املدرجة اأو اأية نفقات اأخرى تتعلق بالدرا�سة ما مل تكن من �سمن اخلطة املعتمدة.

مادة )٢٣( مغادرة مقر الدرا�سة: 

ل يحق للمبتعث مغادرة مقر درا�سته بدون موافقة م�سبقة من اللجنة فيما عدا الإجازات 

الر�سمية للجامعة. ويف حالة حدوث ذلك دون عذر قهري تقبله اللجنة يحق لها ا�ستقطاع 

تتجاوز هذه  اإذا مل  درا�سته،  بعيدا عن مقر  يق�سيها  التي  الفرتة  بعثته عن  خم�س�سات 

الفرتة خم�سة ع�سر يوما، فاإذا جتاوزت هذه املدة اأو اإذا تكررت املخالفة يحق للجنة اإلغاء 

بعثته وتطبيق املادة )٣٤( ب�ساأنه.

مادة )٢٤( التقارير الدرا�سية: 

على املبتعث اأن يتعهد كتابيا بتاأمني و�سول تقاريره الدرا�سية ب�سفة منتظمة اإىل مكتب 

امل�ست�سار الثقايف وذلك بتخويل جامعته اإر�سال ن�سخة من هذه التقارير الدرا�سية اأو نتائج 

اأ�سابيع من نهاية الف�سل الدرا�سي. ويف حال عدم  اأق�ساها �ستة  المتحانات خالل مدة 

التقيد بذلك فانه يجوز للجنة اإيقاف خم�س�سات بعثته ب�سفة موؤقتة.
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مادة )٢٥( درا�سة اللغة ومتديد البعثة )پ(: 

اللغة قبل التحاقه بالبعثة الدرا�سية وعلى املبتعث  اأي فرتة لدرا�سة  )اأ( ل مينح املبتعث 

اجتياز اختبار التوفل بدرجة ٥٥٠ ملر�سحي درجة املاج�ستري والدكتوراه و٥٠٠ ملر�سحي 

درجة البكالوريو�س.

اأن يكمل مهمته يف املدة املحددة وفقا لأحكام املادة )١٥( غري انه يف  )ب( على املبتعث 

تقرر  اأن  املوجه  والتطوير  العملي  والتدريب  البعثات  للجنة  يجوز  ا�ستثنائية  حالت 

متديد مدة البعثة بناء على طلب املبتعث وتقاريره الدرا�سية وتو�سية امل�سرف على 

درا�سته ومدير كل من الدائرة والإدارة التابع لها، وذلك وفقا ملا يلي: 

پ بالن�سبة لطلبة املاج�ستري والدكتوراه ميكن التمديد كالآتي:

- مدة �ستة ا�سهر بحد اأق�سى كاإجازة درا�سية مبرتب، كما يجوز متديدها ملدة �سنة 

اأخرى كحد اأق�سى بدون مرتب.

اأو

- مدة �ستة اأ�سهر كاإجازة درا�سية بدون مرتب، كما يجوز متديدها ملدة �سنة اأخرى كحد 

اأق�سى بدون مرتب.

ويف حالة عدم متكنه من ا�ستكمال متطلبات درجته تعترب درا�سته منتهية وتطبق عليه 

ن�سو�س الالئحة.

مادة )٢٦( التفرغ للدرا�سة: 

على املبتعث اأن يتفرغ متاما لدرا�سته، واأن ل يقوم باأي عمل اأثناء مدة الدرا�سة دون 

موافقة م�سبقة من جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه وبناء على تو�سية كل 

من امل�سرف العلمي والإدارة املعنية.

مادة )٢٧( تغيري اجلامعة اأو جمال التخ�س�ص: 

ل يجوز للمبتعث تغيري اجلامعة اأو جمال التخ�س�س اأو التخ�س�س الدقيق اإل مبوافقة 

م�سبقة من جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه وبعد ا�ست�سارة امل�سرف على 

املبتعث والإدارة املعنية. ويف حالة تغيري اجلامعة يجب اأن تكون املوؤ�س�سة العلمية الأخرى 

من امل�ستوى نف�سه على الأقل وت�ستخدم لغة املوؤ�س�سة الأوىل نف�سها، و�سمن فرتة البتعاث 

الأ�سلية نف�سها.

)پ( عدلت املادة )٢٥ ب( بتاريخ ٢٠١٠/٢/٤.
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مادة )٢٨( الإجازة امل�ستحقة بعد اإكمال الدرا�سة )پ(: 

يحق للمبتعث بعد اإكمال الدرا�سة بنجاح التمتع باإجازة وفقاً لآخر و�سع و�سل اإليه كما 

هو مو�سح اأدناه: 

- بعثة: ٣٠ يوما مدفوعة الراتب واملخ�س�سات.

- اإجازة مبرتب: ٣٠ يوما مدفوعة الراتب.

- اإجازة بدون مرتب: ٣٠ يوما بدون مرتب.

ويف حالة عدم عودة املبتعث اإىل عمله يف املعهد بعد انتهاء املدة امل�سار اإليها يتم اإيقاف 

اأو جزاءات  اأحكام  من  واللوائح  القوانني  به  تق�سي  الإخــالل مبا  مع عدم  مرتبه  �سرف 

اأخرى.

مادة )٢٩( الوثائق املطلوبة بعد اإكمال الدرا�سة: 

على اخلريج اأن يقوم قبل عودته اإىل عمله يف املعهد مبراجعة دائرة تنمية القوى العاملة 

- وحدة البعثات وتقدمي الوثائق التالية ك�سرط لإجراء تعديل و�سعه الوظيفي: 

١ - �سهادة اأو وثيقة ر�سمية تثبت ا�ستكماله متطلبات درجته.

٢ - ن�سختني من اأطروحته.

مادة )٣٠( �سرط مدة اخلدمة باملعهد بعد اإكمال الدرا�سة: 

يلتزم املبتعث الذي ح�سل على الدرجة العلمية املوفد للح�سول عليها بالعمل يف املعهد 

مدة مماثلة للمدة التي ق�ساها يف البعثة. ويف حالة عدم تنفيذه لهذا اللتزام يحق للمعهد 

اأثناء البعثة بن�سبة ما مل ينفذ من التزامه بخدمة  ا�سرتجاع النفقات التي �سرفها عليه 

املعهد، وذلك وفقا لأحكام املادة )٣٢(. ويجوز للمدير العام اإعفاوؤه من اللتزام امل�سار اإليه 

كليا اأو جزئيا اإذا دعت حاجة وطنية لذلك.

مادة )٣١( اعتبار مدة البعثة �سمن مدة اخلدمة يف املعهد: 

تعترب مدة البعثة الدرا�سية جزءا من اخلدمة يف املعهد ول مينح املبتعث اإجازة �سنوية 

كما انه ل يخ�سع لنظام تقييم الأداء والعالوات الدورية والرتقيات خالل مدة البعثة.

)پ( عدلت املادة )٢8( بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٩.
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مادة )٣٢( الكفالة اخلطية: 

على املبتعث اأن يقدم تعهداً خطياً موقعاً منه ب�سمان مايل اأو كفيل كويتي اجلن�سية 

يتعهد فيه ب�سداد كافة م�ساريف الدرا�سة ونفقات ال�سفر التي يتحملها املعهد يف اإحدى 

احلالت التالية: 

١ - الف�سل من البعثة ب�سبب عدم اإكمال برنامج الدرجة املن�سو�س عليها يف البعثة.

٢ - عدم التقيد بقوانني ولوائح البعثة.

٣ - تخليه عن البعثة مبح�س اإرادته.

٤ - عدم اأدائه اخلدمة امل�سار اإليها يف املادة )٣٠(.

مادة )٣٣( تعليق البعثة: 

يرتك  ملحة  لذلك ظروف  دعت  اإذا  اإل  مبتعث  لأي  الدرا�سية  البعثة  تعليق  يجوز  ل 

ف�سل  تزيد عن  ل  اأن  وعلى  املوجه  والتطوير  العملي  والتدريب  البعثات  للجنة  تقديرها 

اإجازة مبرتب )بدون خم�س�سات  التعليق هذه  اأ�سهر(. وتعترب فرتة  درا�سي واحد )اأربعة 

بعثة( ول حتت�سب �سمن مدة البعثة الأ�سلية.

مادة )٣٤( معاجلة حالت عدم اإكمال الربنامج )پ(: 

)اأ( يف حالة عدم متكن املبتعث من اإكمال برنامج الدرجة املن�سو�س عليها يف البعثة، فانه 

يتوجب عليه العودة اإىل عمله يف املعهد خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإلغاء البعثة 

واإل اعترب منقطعا عن العمل وتطبق يف حقه لئحة �سئون املوظفني.

)ب( يعفى املبتعث من الآثار املالية املرتتبة على اإلغاء البعثة اإذا ح�سل على املوؤهل املوفد 

من اجله، ويف نف�س التخ�س�س خالل �سنة من تاريخ الإلغاء واإذا كان الإلغاء ب�سبب 

املر�س وبناء على تو�سية املجل�س الطبي العام اأو الوفاة.

اإكمال برنامج الدرجة املن�سو�س عليها يف البعثة على نفقته  )ج( يف حالة رغبة املبتعث 

اخلا�سة فانه يتوجب عليه التقدم اإىل جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه 

بتقرير حول و�سعه الدرا�سي ورغبته يف اإكمال الربنامج خالل �سنة واحدة.

)د( �سيبداأ خ�سم امل�ساريف املرتتبة على اإلغاء البعثة من تاريخ الإلغاء ويعفى املبتعث من 

�سنة من  املن�سو�س عليها خالل  الدرجة  امل�ساريف حال ح�سوله على  بقية  ت�سديد 

تاريخ الإلغاء.

)پ( عدلت املادة )٣٤( بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١.
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المبحـــث الثالث: القـــواعــد المــاليــة
مادة )٣٥( نفقات ال�سفر )پ(:

يتحمل املعهد نفقات ال�سفر للمبتعث ولأفراد عائلته )الزوج / الزوجة وثالثة من الأولد 

ممن هم دون �سن الثامنة ع�سرة( على الدرجة ال�سياحية وفقاً ملا يلي: 

)اأ(  ال�سفر من الكويت اإىل مقر البعثة على اخلطوط اجلوية الكويتية اأو بوا�سطتها والعودة 

اإىل الكويت بعد اإكمال الدرا�سة بنجاح. ويف حالة عدم �سفر اأفراد العائلة مع املبتعث 

فانه ميكن �سرف التذاكر لهم �سريطة اأن تكون املدة املتبقية من البعثة ل تقل عن 

�سنة واحدة.

)ب( العودة اإىل الكويت يف حالة عدم حتقيق الغر�س من البعثة.

)ج( تكاليف �سحن )٢٠ كلغم( اأمتعة زائدة م�ساحبة عند املغادرة و )٣٠ كلغم( عند العودة 

بعد اإمتام الدرا�سة بنجاح ولكل فرد من اأفراد عائلته املرافقني، بالإ�سافة اإىل نفقات 

�سحن الأمتعة الزائدة غري امل�ساحبة برا اأو بحرا اأو جوا، ومبا ل يزيد عن )٢٠٠ د.ك( 

للحا�سلني على املاج�ستري و )٣٠٠ د.ك( للحا�سلني على الدكتوراه والتي يتم التعوي�س 

عنها عند تقدمي الإي�سالت.

)د( ل يتحمل املعهد نفقات ال�سفر املبينة اأعاله لزوج/زوجة املبتعث احلا�سل على بعثة 

درا�سية من موؤ�س�سة اأخرى.

مادة )٣٦( ال�سفر اأثناء البعثة: 

)اأ( يتحمل املعهد م�ساريف ال�سفر للمبتعث ولأفراد عائلته املرافقني له من مقر البعثة اإىل 

الكويت والعودة اإليها على الدرجة ال�سياحية خالل فرتة البعثة يف حالة عودة املبتعث اإىل 

الكويت �سنويا �سريطة اأن ل تقل الفرتة املتبقية للفرتة الدرا�سية عن �سنة واحدة، وان 

يفيد كل من امل�سرف على املبتعث واملكتب الثقايف بان الرحلة ل توؤثر على �سري الدرا�سة، 

اأو حالة املبتعث ال�سحية ت�ستدعي العودة اإىل الكويت بناء على تقارير طبية معتمدة من 

مكتب امل�ست�سار الثقايف ومبوافقة جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه، اأو 

يف حالة وفاة املبتعث اأو اأحد اأفراد العائلة املرافقني )الزوج/الزوجة اأو الأولد( يتحمل 

املعهد نفقات جتهيز ونقل اجلثمان، وكذلك نفقات �سفر بقية اأفراد العائلة.

)پ( عدلت املادتني )٣٥، ٣٦( بتاريخ ٣/٢٤/٢٠٠8.
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اخلطة  �سمن  مدرجة  الرحلة  كانت  اإذا  فقط  املبتعث  �سفر  نفقات  املعهد  يتحمل  )ب( 

اجلامعة  م�سرف  من  تو�سية  على  وبناء   )٢٢( املادة  يف  جاء  كما  املعتمدة  الدرا�سية 

والإدارة املعنية وموافقة جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه.

مادة )٣٧( املخ�س�سات املالية )پ(: 

تكون املخ�س�سات املالية للمبتعثني كالآتي: 

والعالوة  الأ�سا�سي  )املرتب  ال�سامل  ال�سهري  املرتب  الكويت  للمبتعثني داخل  )اأ( ي�سرف 

الجتماعية، عالوة غالء املعي�سة، بدل التمثيل والعالوة اخلا�سة اإن وجدا(.

من   %  ٢٥ منه  خم�سوما  ال�سامل  ال�سهري  املرتب  الكويت  خــارج  للمبتعث  ي�سرف  )ب( 

اإجمايل جمموع املرتب الأ�سا�سي، عالوة غالء املعي�سة وبدل التمثيل والعالوة اخلا�سة 

اإن وجدا، م�سافا اإليه العالوة الجتماعية وخم�س�سات بعثة �سهرية كالآتي: 

٤8٠ د.ك للمبتعثني اإىل الوليات املتحدة وكندا واأوروبا الغربية وا�سرتاليا واليابان.

٤٠8 د.ك للمبتثعني اإىل البالد الأخرى.

)ج( اأما بالن�سبة لل�سهر ال�سابق لبدء البعثة في�سرف مبلغ ١8٠٠ د.ك جلميع املبتعثني الذين 

يوفدون لأول مرة اإىل كافة الأقطار ما عدا الدرا�سة داخل الكويت.

ول يجوز تكرار �سرف هذه املخ�س�سات اإل اإذا اأم�سى املبتعث فرتة عمل يف املعهد ل تقل 

عن عام واحد )وفقا لن�س املادة ١٦ ب(، بني درجتي املاج�ستري والدكتوراه اأو يف حالة 

تغيري البلد الذي ح�سل فيه على املاج�ستري.

)د( ي�سرف للمبتعثني داخل وخارج الكويت مبلغ ٤٠٠ د.ك �سنويا ل�سراء الكتب. كما ت�سدد 

املاج�ستري  لر�سالة  د.ك   ٢٥٠ قيمته  مبا  الر�سالة  بطباعة  خا�سة  ونفقات  م�ساريف 

و٣٥٠ د.ك لر�سالة الدكتوراه وذلك بعد احل�سول على الدرجة ومبا ل يتعار�س مع 

الو�سع الدرا�سي للمبتعث عند التخرج.

)هـ( يتم تعوي�س املبتعث عن م�ساريف �سراء حا�سوب �سخ�سي مببلغ ل يتجاوز ٥٠٠ د.ك.

مادة )٣٨( احلالت التي يوقف فيها �سرف خم�س�سات البعثة: 

الهدف  ويحققون  درا�ستهم  ينهون  الذين  للمبتعثني  البعثة  �سرف خم�س�سات  يوقف  )اأ( 

املن�سود من البعثة وذلك بعد ٣٠ يوما من احل�سول على الدرجة املبتعث من اجلها اأو 

اعتبارا من تاريخ التحاقهم بعملهم قبل انتهاء تلك املدة.

)پ( عدلت املادة )٣٧( بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢.



27

دون حتقيق  بعثتهم  فرتة  انتهت  الذين  للمبتعثني  البعثة  �سرف خم�س�سات  يوقف  )ب( 

ذلك  من  وي�ستثنى  للبعثة.  املقررة  املــدة  انتهاء  تاريخ  من  وذلــك  البعثة  من  الغر�س 

املوجـه  والتطوير  العملي  والتدريب  البعثات  للجنة  املبتعث  يقدم فيها  التي  احلالت 

طلبا للتمديد م�سـفوعا بتو�سية من امل�سرف العلمي ومبوافقة الإدارة التابع لها على 

اأن يتم ذلك قبل ثالثة اأ�سهر على الأقل من تاريخ انتهاء البعثة.

)ج( ت�ستقطع املبالغ املدفوعة كمخ�س�سات بعثة عن اأية فرتة يق�سيها املبتعث بعيدا عن 

موؤ�س�سته التعليمية اإذا كان ذلك لأ�سباب ل تقرها القواعد واللوائح املعمول بها.

مادة )٣٩( العودة اإىل الكويت اأثناء البعثة: 

املبتعث الذي يعود اإىل الكويت اأثناء البعثة يعامل ماليا كالآتي: 

)اأ( اإذا كانت عودته خالل الإجازة العتيادية امل�سرح بها فانه يتقا�سى كامل املخ�س�سات 

عن فرتة الإجازة.

بعثته  يتقا�سى خم�س�سات  فانه  بدرا�سته  تتعلق  اإجــراءات  بغر�س  عودته  كانت  اإذا  )ب( 

الفرتة عن ذلك فيخ�سم ٥٠ % من  اإذا زادت  اأما  الأوىل،  الثالثة  الأ�سهر  كاملة عن 

املخ�س�سات ال�سهرية للبعثة اإل يف حالة ا�سطرار الزوج/الزوجة والأولد اإىل البقاء 

يف مقر الدرا�سة ملوا�سلة الدرا�سة اأو العالج فانه يتقا�سى خم�س�سات البعثة كاملة.

)ج( اإذا كانت الرحلة تتعلق مبا�سرة مبو�سوع الدرا�سة فان املعهد يتحمل م�ساريف زيادة 

وزن الأمتعة عند احل�سور وعند العودة بحد اأق�سى )٣٠ كلغم( اأو ما يعادلها ح�سب 

قواعد الطريان الأخرى من الكتب والأدوات الأخرى التي تت�سل بدرا�سته.

مادة )٤٠( املوؤمترات العلمية واحللقات الدرا�سية والزيارات الأكادميية: 

بزيارات  القيام  اأو  درا�سية  حلقات  اأو  علمية  موؤمترات  يف  امل�ساركة  للمبتعث  يجوز  )اأ( 

لل�سروط  وفقا  خارجها  اأو  الدرا�سة  مقر  يف  بدرا�سته  مبا�سرة  �سلة  ذات  اأكادميية 

التالية: 

پ احل�سول على تزكية امل�سرف العلمي.

پ موافقة الإدارة املعنية.

پ توفر العتمادات املالية.

)پ( عدلت املادة )٤٠( بتاريخ ٣/٢٤/٢٠٠8.

)پ( كما عدلت اأي�ساً بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠.



28

پ موافقة جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه.

پ مرة واحدة طوال فرتة البعثة لطلبة املاج�ستري.

پ ثالث مرات طوال فرتة البعثة لطلبة الدكتوراه.

ويف جميع الأحوال يجوز للجنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه ا�ستثناء بع�س 

احلالت من توافر ال�سروط املحددة اأعاله بناء على طلب الإدارة املعنية. ويجوز تخويل 

اإدارة املوارد الب�سرية بالبت يف املادة )٤٠( عند عدم اكتمال ن�ساب اللجنة لعقد اجتماع.

)ب( يتم تعوي�س املبتعث عن امل�ساركة يف الأن�سطة املبينة يف )اأ( اأعاله وفقا ملا يلي: 

١ - ر�سوم الت�سجيل.

الدرجة  على  واإيــابــا  ذهــابــا  املــوؤمتــر  مقر  اإىل  البعثة  مقر  مــن  ال�سفر  نفقات   -  ٢

ال�سياحية.

٣ - اإذا كان الن�ساط امل�سارك فيه املبتعث ي�ستوجب مبيته بعيدا عن مقر بعثته تدفع 

له املخ�س�سات اليومية وفقا لالئحة املالية اخلا�سة مبوظفي املعهد املوفدين يف 

مهمات تدريبية اإىل اخلارج.

املوؤمتر  اأي من هذه الأن�سطة تقدمي تقرير عن  )ج( يجب على املبتعث الذي ي�سارك يف 

التي متت  املو�سوعات  اأهم  مت�سمنا  بها؛  قام  التي  الزيارة  اأو  الدرا�سية  احللقة  اأو 

مناق�ستها، وكذلك تقييما موجزا يو�سح فيه راأيه ومدى الفائدة التي حققها من خالل 

م�ساركته، على اأن يتم اإر�ساله اإىل املعهد خالل فرتة �سهر من تاريخ انتهاء املوؤمتر اأو 

احللقة اأو غريه، ويف حالة عدم تنفيذه ذلك ت�سرتد جميع النفقات التي حتملها املعهد 

نظري م�ساركته.

مادة )٤١( امل�ساريف الدرا�سية لأولد املبتعث وزوجته: 

دولة  )خــارج  له  املرافقني  املبتعثني  اأولد  جلميع  الدرا�سية  امل�ساريف  املعهد  يتحمل 

الكويت( بعد اإكمال �سن الرابعة وحتى نهاية املرحلة الثانوية، وكذلك م�ساريف التحاق الزوج 

/ الزوجة بالدرا�سة حتى نهاية املرحلة الثانوية بالإ�سافة اإىل م�ساريف تعلمه/تعلمها للغة 

البلد املوفد اإليها املبتعث بحد اأق�سى �ستة اأ�سهر وي�سرتط ل�سرف ذلك ما يلي: 

پ اأن تكون الدرا�سة يف معاهد ومدار�س حكومية. ويف حالة عدم توفر مدار�س حكومية 

امل�ساريف  جميع  يتحمل  املعهد  فان  وال�ساد�سة(  الرابعة  )بني  الأطفال  ريا�س  ملرحلة 

الدرا�سية لهذه املرحلة.
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پ اأن ل ت�سمل هذه امل�ساريف الدرو�س اخل�سو�سية.

پ اأن يتم تعليم اأفراد العائلة يف مقر درا�سة املبتعث.

پ اإذا كانت الدرا�سة يف مدار�س خا�سة فان املعهد يتحمل فقط ن�سف امل�ساريف الدرا�سية 

للمراحل الدرا�سية التي تبداأ من البتدائي اإىل نهاية املرحلة الثانوية ومبا ل يتجاوز ٣٠٠ 

دولر اأمريكي �سهريا للطفل الواحد.

مادة )٤٢( العالج الطبي: 

يعولهم  من  عن  اأو  نف�سه  عن  يتحملها  التي  الطبي  العالج  م�ساريف  للمبتعث  ت�سدد 

ويجب  الكويت،  اإىل  املبتعث  عودة  الطبي حلني  العالج  هذا  اإرجــاء  اإمكان  عدم  �سريطة 

التقيد بلوائح املكتب الثقايف يف كل احلالت.

وتت�سمن امل�ساريف الطبية نفقات اإجراء اجلراحة ويجب - كلما اأمكن ذلك - اأن يكون 

اختيار امل�ست�سفى بالت�ساور مع الطبيب الذي قام بفح�س احلالة وبناء على موافقة املكتب 

الثقايف. ويجب موافاة جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه بتقرير عن حالت 

املعاجلة الطبية التي تتعدى الثالثة ا�سهر.
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الفصل الثاني

اإلجازات الدراسية

المبحث األول: شروط اإلجازات الدراسية

مادة )٤٣( اأنواع الإجازات الدرا�سية:

تكون الإجازات الدرا�سية اإما مبرتب كامل اأو بن�سف مرتب اأو بدون مرتب.

مادة )٤٤( ق�سر الإجازات الدرا�سية مبرتب على الكويتيني: 

يقت�سر منح الإجازات الدرا�سية على الكويتيني فقط. ول حتت�سب مدة الإجازة الدرا�سية 

بدون مرتب �سمن خدمة املوظف يف املعهد، ول ي�ستحق احلا�سلون على الإجازات الدرا�سية 

باأنواعها الثالثة عالوة اأداء اأو الرتقية اأثناء فرتة الإجازة.

مادة )٤٥( �سروط اخلدمة لالجازات الدرا�سية )پ(: 

الإدارات  يف  للعاملني  البكالوريو�س  درجة  على  للح�سول  الدرا�سية  الإجــازات  نح  متمُ

البحثية والتقنية امل�ساندة، وفقاً لالتي:

اأوًل: ق�ساء املوظف ملدد اخلدمة الآتية:

پ خم�س �سنوات واأكرث بالن�سبة لالإجازات الدرا�سية مبرتب كامل.

پ اأربع اإىل دون اخلم�س �سنوات بالن�سبة لالإجازة الدرا�سية بن�سف مرتب.

پ ثالث �سنوات بالن�سبة لالإجازة الدرا�سية بدون مرتب.

 )E( ثانيًا: اأن ل يقل معدل تقييم اأداء املوظف لآخر �سنتني عن اأعلى من امل�ستوى املطلوب

واأن ل يقل املعدل العام عن ٣ نقاط من نظام الأربع نقاط.

ثالثا: ل يجوز منح اإجازة درا�سية ملوظف ومُّقعت عليه اإحدى العقوبات، اإل بعد انق�ساء 

الفرتات املحددة املن�سو�س عليها يف الالئحة التاأديبية.

)پ( عدلت املادة )٤٥( بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩.
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مادة )٤٦( تغيري نوع الإجازة: 

يجوز تغيري نوع الإجازة من اإجازة بن�سف مرتب اإىل اإجازة مبرتب كامل يف حالة اإكمال 

املجاز اأثناء الإجازة ملدة اخلدمة املطلوبة وهي ٥ �سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ اإكماله 

املدة امل�سار اإليها.

مادة )٤٧( مدد الإجازات الدرا�سية والتمديد )پ(: 

حتدد مدة الإجازة الدرا�سية لنيل درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها باأربع �سنوات حلملة 

الدرا�سية مدداً خالف ذلك، وعند  املعاهد  اأو  الثانوية، ما مل حتدد اجلامعات  ال�سهادة 

احت�ساب عدد من املواد بالن�سبة حلملة �سهادات الدبلوم، يعاد النظر يف تقرير مدة الإجازة، 

ويجوز متديد الإجازة الدرا�سية لطلبة البكالوريو�س بحد اأق�سى �سنة واحدة بدون مرتب، 

ب�سرط احل�سول على تو�سية من امل�سرف اجلامعي، وموافقة الإدارة املعنية، وجلنة البعثات 

التمديد امل�سموح بها دفعة  اأن ل يتم منح فرتة  العملي والتطوير املوجه، على  والتدريب 

درا�سته  تعترب  التخرج،  متطلبات  ا�ستكمال  من  درا�سياً  املجاز  عدم متكن  وعند  واحــدة، 

منتهية، وتطبق عليه ن�سو�س الالئحة.

مادة )٤٨( ينطبق على املجازين درا�سيا ما ينطبق على املبتعثني من حيث: 

- �سرورة احل�سول على قبول من جامعة معرتف بها كما جاء باملادة )١٤(.

المبحث الثاني: القواعد المالية لإلجازات الدراسية 

مادة )٤٩( امل�ستحقات املالية للمجازين درا�سيًا مبرتب كامل )پ(: 

يتحمل املعهد النفقات التالية للحا�سلني على اإجازات درا�سية مبرتب كامل: 

)اأ( املرتب ال�سهري ال�سامل )املرتب الأ�سا�سي والعالوة الجتماعية وبدل التمثيل والعالوة 

اخلا�سة اإن وجدا وعالوة غالء املعي�سة(.

)ب( تكاليف ال�سفر اأ�سوة باملبتعثني وفقاً للمادتني )٣٥، ٣٦ اأ، ج، د(.

)پ( عدلت املادة )٤٧( بتاريخ ٦/٢٩/٢٠٠8.

)پ( عدلت املادة )٤٩( بتاريخ ٦/٢٩/٢٠٠8.
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)ج( كافة الر�سوم الدرا�سية وبدل الكتب بواقع ٤٠٠ د.ك �سنوياً.

)د( نفقات العالج الطبي للمجاز واأفراد عائلته املرافقني )الزوج / الزوجة والأولد( وفقاً للمادة 

.)٤٢(

مادة )٥٠( امل�ستحقات املالية للمجازين درا�سيًا بن�سف مرتب )پ(: 

يتحمل املعهد النفقات التالية للحا�سلني على اإجازات درا�سية بن�سف مرتب:

)اأ( ن�سف )املرتب الأ�سا�سي والعالوة اخلا�سة وبدل التمثيل اإن وجدا وعالوة غالء املعي�سة( 

والعالوة الجتماعية كاملة.

)ب( تكاليف ال�سفر اأ�سوة باملبتعثني وفقاً للمادتني )٣٥، ٣٦ اأ، ج، د(.

)ج( كافة الر�سوم الدرا�سية وبدل الكتب بواقع ٤٠٠ د.ك �سنوياً.

)د( نفقات العالج الطبي للمجاز واأفراد عائلته املرافقني )الزوج / الزوجة والأولد( وفقاً 

للمادة )٤٢(.

مادة )٥١( امل�ستحقات املالية للمجازين درا�سيا بدون مرتب: 

ل يتحمل املعهد اأية نفقات للحا�سلني على اإجازات درا�سية دون مرتب.

المبحث الثالث: حقوق وواجبات المجازين دراسيا 

مادة )٥٢( حالت ال�ستقالة اأو الف�سل اأو عدم اإكمال الدرجة: 

يف حالة ا�ستقالة املوظف املجاز اأو ف�سله اأو عدم ا�ستكماله للربنامج الدرا�سي اأو عدم 

قيامه بخدمة املعهد للفرتة املطلوبة يكون م�سوؤول عن ت�سديد كافة امل�ساريف الدرا�سية 

ونفقات ال�سفر التي حتملها املعهد اأثناء الإجازة الدرا�سية.

ويجوز للمدير العام بعد تو�سية من جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه 

)پ( عدلت املادة )٥٠( بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩.
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اإذا كان الف�سل يف اإكمال برناجمه  اإعفاوؤه من �سداد ن�سبة معينة من امل�ساريف املذكورة 

الدرا�سي راجعا اإىل ظروف �سحية اأو قهرية خارجة عن اإرادته.

مادة )٥٣( ال�سفر قبل الإجازة الدرا�سية والعودة بعدها: 

ب�سرط  واحــد  ب�سهر  للت�سجيل  املحدد  املوعد  قبل  ي�سافر  اأن  درا�سيا  للمجاز  يجوز 

احل�سول على موافقة الإدارة املعنية. وكذلك عليه العودة اإىل اأعماله خالل �سهر من انتهاء 

الدرا�سة.

مادة )٥٤( ينطبق على املجازين درا�سيا ما ينطبق على املبتعثني من حيث: 

اأ – معاجلة اأوجه الق�سور الدرا�سي كما جاء يف املادة رقم )١٧(.

ب – التقيد باأحكام الالئحة كما جاء يف املادة رقم )١8(.

ج – املحافظة على �سمعة الكويت كما جاء يف املادة رقم )٢٠(.

د – اللتحاق مبقر الدرا�سة واملواظبة كما يف املادة رقم )٢١(.

هـ - اأحكام مغادرة مقر الدرا�سة كما جاء يف املادة رقم )٢٣(.

و – التقيد باإر�سال التقارير الدرا�سية كما جاء يف املادة رقم )٢٤(.

ز – التفرغ للدرا�سة كما جاء يف املادة رقم )٢٦(.

ح – تغيري اجلامعة اأو جمال التخ�س�س كما جاء يف املادة رقم )٢٧(.

ط – الوثائق املطلوبة بعد اإكمال الدرا�سة كما جاء يف املادة رقم )٢٩(.

ي – �سرط مدة اخلدمة بعد اإكمال الدرا�سة كما جاء يف املادة رقم )٣٠(.

ك – الكفالة اخلطية كما جاء يف املادة رقم )٣٢(.
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الفصل الثالث

المنح المقدمة من المؤسسات الوطنية

والحكومية والهيئات األجنبية

مادة )٥٥( �سروط قبول املنحة املقدمة من جهات اأخرى غري املعهد: 

الجازات  اأو  البتعاث  �سروط  عليهم  تنطبق  الكويتيني ممن  من  املعهد  ملوظفي  يحق 

قبل  من  املقدمة  املنح  من  ال�ستفادة  و)٤٥(  د(   ١٦( رقمي  املادتني  يف  املبينة  الدرا�سية 

املوؤ�س�سات الوطنية واحلكومات والهيئات الأجنبية والدولية.�سريطة قبول املنحة من قبل 

جلنة البعثات والتدريب العملي والتطوير املوجه وموافقة كل من الإدارة املعنية على املر�سح 

لهذه البعثة ومبا يتفق مع ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة ب�سان الرت�سيح والختيار كما جاء 

يف املادة رقم )٩(.

مادة )٥٦( احلا�سلون على منحة من غري املعهد: 

املوظف احلا�سل على اإحدى املنح املبينة يف املادة )٥٥( يعطى اإجازة درا�سية مبرتب 

على اأن ل تتجاوز مدة الإجازة الدرا�سية عن مدة املنحة. ويف حالة احلاجة لأي متديد 

يعطى اإجازة بدون مرتب ملدة اأق�ساها �سنة واحدة.

مادة )٥٧( �سرط املوافقة امل�سبقة لقبول املنح من جهات اأخرى: 

ل يحق ملوظفي املعهد احلا�سلني على بعثة اأو اإجازة درا�سية مبرتب قبول املنح الدرا�سية 

املقدمة من موؤ�س�سات اأخرى. ويف حالة الإخالل بهذا ال�سرط يجوز للجنة البعثات والتدريب 

العملي والتطوير املوجه اإلغاء بعثته اأو اإجازته الدرا�سية.
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الفصل الرابع

التدريب العملي والتطوير الموجه

مادة )٥٨(: �سروط اللتحاق يف الربنامج:

ال�سنة،  يف  مرتني  امل�ساندة  والتقنية  البحثية  الإدارات  من  الرت�سيحات  ا�ستقبال  يتم  )اأ( 

.
واعتمادها من قبل اللجنة )پ(

)ب( تكون متابعة �سري الربنامج مع اجلهة املنظمة ح�سب التايل:

انتهاء  وعند  الفرتة  منت�سف  يف  املتابعة  تكون  اأ�سهر   ٤ حتى  �سهر  من  للربنامج   -

الربنامج.

- للربنامج من ٤ اأ�سهر فاأكرث تكون املتابعة كل �سهرين وعند انتهاء الربنامج.

)ج( ي�سرتط خدمة ل تقل عن �سنة واحدة عند الرت�سيح اأو �سـنة بعد احل�سول على درجة 

علمية.

)د( اأن يت�سمن الربنامج التدريبي خطة وا�سحة ومف�سلة للمتدرب من قبل جهة التدريب 

ومعتمدة من الإدارة.

)هـ( اأن يكون الربنامج التدريبي ذو طابع علمي وعملي، على اأن ل يتوفر هذا الربنامج 

�سمن برامج التدريب الداخلي واملحلي.

)و( اأن يكون املتقدم من الكوادر الوطنية العاملة يف الإدارات البحثية اأو التقنية امل�ساندة، 

وي�سرتط اعتماد نائب املدير العام املخت�س.

)ز( مدة الربنامج التدريبـي �سهر واحد بحد اأدنى و٦ اأ�سهر بحد اأق�سى - للعاملني من فئة 

الباحثني واملهنيني والفنيني يف املعهد. كما يجوز للجنة النظر يف الطلبات ذات املدد 

.
التي تقل عن ٣٠ يوماً اأو تزيد عن ٦ اأ�سهر )پ(

)ح( اأن يتم التدريب يف جامعـات اأو موؤ�سـ�سات اأو مراكز علميـة طبقا لربنامج تدريبـي مدرج 

خارج الكويت ومعتمد من قبل اللـجنة.

)ط( اأن يتم اختيار املر�سحني من قبل اللجنة وفقا للمعايري التالية: 

١ - اأولوية تقدمي الطلبات.

٢ - احتياجات م�ساريع الأبحاث اإىل التدريب العملي املقرتح.

)پ( مت تعديل البند )اأ( من املادة )٥8( بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٥.

)پ( مت تعديل البند )ز( من املادة )٥8( بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١١.
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٣ - اأهمية امل�ساريع وحجم الدعم املايل لها.

٤ - تو�سيات امل�سئول الإداري املبا�سر للمر�سح.

الربنامج  انتهاء  تاريخ  من  �سنة  عن  تقل  ل  فرتة  املعهد  املتدرب يف  ق�ساء  ي�سرتط  )ي( 

التدريبـي الذي التحق به.

مادة )٥٩(: حقوق وواجبات املتدربني: 

التي  للفرتات  وبعدها  التدريبية  املهمة  قبل  يومني  ملدة  باإجازة  التمتع  للموظف  يحق  )اأ( 

لتزيد عن �ستة اأ�سهر. ويحـق للموظف التـمتع باإجـازة ملدة اأ�سـبوع قبل وبعد املهـمة 

التدريبية التي تتعدى �ستة اأ�سهر.

)ب( يحق للموظف التمتع بتاأمني �سحي.

)ج( عدم مغادرة مقر التدريب اإل مبوافقـة اجلهة املنظـمة للربنامج التدريـبي واللجنة اأما 

يف حالة حدوث ظروف قاهرة فيجب على املتدرب اإبالغ اللجنة بذلك.

)د( يلتزم املتدرب باملحافظة على �سمعة الكويت وكرامتها، واأن يحرتم قوانني البلد املوفـد 

اإليه.

)هـ( يلتزم املتدرب بتزويد دائرة تنمية القوى العاملة بعنوان اإلكرتوين قبل م�ساركـته يف 

الربنامج التدريـبي.

)و( يلتزم املتدرب باإعداد تقرير مف�سل وتقدميه اإىل اإدارته بعد اإكمال الربنامج التدريـبي 

وتقدمي حما�سرة حول الربنامج خالل فرتة ل تتعدى �سهر من تاريخ عودته للعمل.

مادة )٦٠(: القواعد واملخ�س�سات املالية:

)اأ( يتحمل املعهد ر�سوم الربنامج التدريـبي ونفقات ال�سفر للمتدرب بالدرجة ال�سياحية.

)ب( يتحمل املعهد تكـاليف �سـحن )٢٠ كلغم( اأمـتعة زائدة م�ساحبة عند املغادرة والـعودة 

للمتدرب.

اخلارجي  التدريب  برنامج  خم�س�سات  تعادل  يومية  خم�س�سات  للمتدرب  ي�سرف  )ج( 

.
املعتمدة )پ(

)پ( مت تعديل البند )ج( من املادة )٦٠( بتاريخ ٢٠٠8/٣/٢٤، وفقاً لقرار ديون اخلدمة املدنية رقم ٢٠٠٧/٦.
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مادة )٦١(: معاجلة حالت عدم اإكمال الربنامج التدريـبي:

)اأ( يف حالة عدم متـكن املتدرب من اإكمـال الربنامج التدريـبي املعتمد اأو ان�سـحابه اأو اإلغائه 

من قبل اجلهة املنظمة ب�سبـب تدين اأداء املتـدرب، يتحمـل املتـدرب امل�ساريف التي 

اأنفقها املعـهد ويتوجب عليه العودة اإىل عمله خالل اأ�سبوع من تاريـخ الن�سـحاب اأو 

الإلغاء واإل اعترب منقطعاً عن العمل وتطبق يف حقـه لئحـة �سـئون املوظفني.

اإكمـال  عدم  على  املرتتبة  امل�ساريف  �سداد  من  الإعفاء  طلبات  النظر يف  للجنة  يجوز  )ب( 

الربنامج التدريبي ب�سبب ظروف قاهرة خارجة عن اإرادته، ويجوز للجنة اأن ترفع تو�سية 

اإىل ال�سيد/ املدير العام لإعفاء املتدرب من �سداد جميع امل�ساريف اأو ن�سبة معينة منها.
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مراجعة خطة البعثات ال�سنوية

اعتماد اخلطة

الإعالن عن البعثات

اقرتاح اجلامعات وعمل الرت�سيحات

مراجعة الرت�سيحات واجلامعات املقرتحة

اعتماد اجلامعات املقرتحة

تقدمي طلب احل�سول على بعثة

معاجلة الطلبات

اختيار املر�سحني

١ يناير

١ فرباير

١ اأبريل

١٥ اإبريل

١ مايو

١٥ مايو

١٥ اأكتوبر

١ نوفمرب

١٥ نوفمرب

١ اأكتوبر

١٥ اأكتوبر

١ نوفمرب

١٥ نوفمرب

١٥ اأبريل

١ مايو

١٥ مايو

ف�شل الربيع ف�شل اخلريفالإجـــــــــــــــــــــــراء

)پ( مت تعديل اخلطوات الإجرائية للبعثات الدرا�سية بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٠.

مرفق )١(

اخلطوات الإجرائية للبعثات الدرا�سية
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مرفق )٢(

اخلطوات الإجرائية للبعثات الدرا�سية

á``«æ©ŸG IQGOE’Gájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEGäÉ``ã©ÑdG á``æ÷í`````°Tô``ŸG

á£N á©LGôe

ájƒæ°ùdG äÉã©ÑdG

ôjÉæj 1

ôjGÈa 1

á£N á°ûbÉæe

ájƒæ°ùdG äÉã©ÑdG

OÉªàYG

á£ÿG

øY ¿ÓYE’G

äÉã©ÑdG

πjôHCG 1ôHƒàcCG 1

äÉ©eÉ÷G ìGÎbG

äÉë«°TÎdG πªYh

á£ÿG OÉªàYG ΩóY ádÉM ‘

OÉªàY’G ΩóY ádÉM ‘

πjôHCG 15ôHƒàcCG 15

äÉë«°TÎdG á©LGôe

áMÎ≤ŸG äÉ©eÉ÷Gh

ƒjÉe 1Èªaƒf 1

äÉ©eÉ÷G á©LGôe

áMÎ≤ŸG

∫ƒÑb ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

º°ùb IóYÉ°ùÃ

á°UÉÿG èeGÈdG

∫ƒ°ü◊G Ö∏W Ëó≤J

áã©H ≈∏Y

ôHƒàcCG 15πjôHCG 15

á÷É©e

äÉë«°TÎdG

Èªaƒf 1ƒjÉe 1

äÉÑ∏£dG ‘ ô¶ædG

äGAGôLEG ∫Éªµà°SG

á©eÉ÷ÉH ¥Éëàd’G

Úã©àÑŸG IóYÉ°ùe

¥Éëàd’G ≈∏Y

äÉ©eÉ÷ÉH

™«HôdG π°üØd áÑ°ùædÉH

∞jôÿG π°üØd áÑ°ùædÉH

OÉªàYG

äÉ©eÉ÷G

áMÎ≤ŸG

QÉ«àNG

Úë°TôŸG

ƒj
Ée

 1
5

È
ª
aƒ

f 
1
5

È
ª
aƒf 1

5

ƒjÉe
 1

5
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