
البعثات مكاتب ومهام واإلجازات المنح تنظيم ضوابط على تعرف  

 

 واإلجازات والمنح البعثات تنظيم قانون بإصدار 0101 لسنة 041 رقم القانون من 01 رقم المادة نصت

 لهم، يعقد الذى االختبار يجتازوا أن الدولة من الممولة والمنح للبعثات المتقدمين على يتعين على الدراسية،

.اللجنة من قرار بها يصدر التى ومعاييره التقييم وضوابط للقواعد وفقا ذلكو  

 فى اللجنة تحددها التى للقواعد وفقا الالزمة التدريبية الدورات اجتياز االختيار عليه يقع من على يتعين كما

.الشأن هذا  

00 المادة ونصت  

 غير لعذر البعثات إدارة تحددها التى المواعيد عن إجراتها يؤجل أو المنحة أو البعثة عن يتخلف موفد كل

 أعوام ثالثة لمدة أخرى منحة أو بعثة ألى الترشيح من كذلك ويحرم المنحة، أو البعثة هذه من يحرم مقبول

.اللجنة من بقرار وذلك المنحة أو للبعثة الترشيح من حرمانه تاريخ من  

00 المادة  

 بين العالقة تحكم التى والواجبات الحقوق يحدد االبتعاث جهة مع اتفاق بإبرام المختص البعثات مكتب يلتزم

 التزام الخصوص وجه على االتفاق هذا يتضمن أن على ، الموفد أو والمبعوث البعثات بمكتب االبتعاث جهة

 استجابته ومدى ، الموفد أو المبعوث عن سنوى نصف بتقرير المختص البعثات مكتب بإبالغ االبتعاث جهة

.الدراسى برنامجه عن تطور وأى ، منها الغرض وتحقيق البعثة لبرنامج  

01 المادة  

 وثيقة صلة ذات تكون وأن ، البعثات أغراض من غرض أى لتحقيق الدراسية اإلجازات منح يكون أن يتعين

 توفرها التى الدراسة أو الخبرة إلى ماسة حاجة فى الموفدة الجهة تكون وأن ، المستفيد الشخص بعمل

.البعثة  

04 المادة  

 إجازات لجنة تشكل ، الدراسية باإلجازات المختصة واللجان للجهات المنظمة بالتشريعات اإلخالل عدم مع

 تختص ، بها المختصة السلطة من بقرار القانون هذا ألحكام الخاضعة الجهات من جهة كل فى دراسية

 ، مرتب دون أو بمرتب المدة محددة دراسية إجازات على للحصول بها العاملون يقدمها التى الطلبات بنظر

القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التى للقواعد وفقا وذلك . 

 والجهة المشرف واألستاذ المختص البعثات مكتب من كل رأى أخذ بعد إال الدراسية اإلجازة مد يجوز وال

نة.اللج وموافقة الموفدة  


