بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي
دورة االنعقاد الحادية والعشرون لسنة 2010م
االجتماع رقم ( )

الئحة التدريب الموحدة
لمؤسسات التعميم العالى والبحث العممي
لسنة 2003م تعديل سنة 2010م

نسخة منقحة

شعبان 1431ه الموافق يوليو 2010م
قاعة إتحاد أصحاب العمل الخرطوم

الئحة التدريب الموحدة لمؤسسات

التعميم العالى والبحث العممي لسنة 2003م تعديل سنة 2010م.
عمالً بالسمطات المخولة لو بموجب المادتين (

العالى والبحث العممي لسنة

 )6و( )25من قانون تنظيم التعميم

1990م أصدر رئيس المجمس القومى لمتعميم العالى

والبحث العممي الالئحة اآلتي نصيا -:

الفصل األول

أحكام تمييدية

اسم الالئحة وبدء العمل بيا
/1تسمى ىذه الالئحة (الئحة التدريب الموحدة لمؤسسات التعميم العالى والبحث
العممي لسنة 2003م تعديل 2010م ).ويعمل بيا من تاريخ التوقيع عمييا .
تعديل
/2تعدل الئحة التدريب الموحدة لمؤسسات التعميم العالى والبحث العممي لسنة
2003م عمى أن تظل كل التدابير والمنشورات الصادرة بموجبيا سارية إلى أن
يجاز ىذا التعديل وفق أحكام ىذه الالئحة .

سيادة أحكام الالئحة
 /3فى حالة تعارض أي نص فى الئحة أخرى مع نصوص ىذه الالئحة تسود
أحكام ىذه الالئحة بالقدر الذي يزيل التعارض .

تطبيق
 /4تطبق أحكام ىذه الالئحة عمى جميع مؤسسات التعميم العالى والبحث العممي

 /5في ىذه الالئحة -:
(أ)

تفسير

تكون لمكممات والعبارات الواردة فييا ذات المعاني الممنوحة ليا في

قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي لسنة 1990م

(ب)

مالم يقتض السياق معنى آخر -:

(المجمس)

يقصد بو المجمس القومى لمتعميم العالي والبحث العممي .

(رئيس المجمس)
العممي .

(الو ازرة)

يقصد بو رئيس الممجمس القومى لمتعميم العالى والبحث

يقصد بيا و ازرة التعميم العالى والبحث العممي .

(األمين العام ) يقصد بو األمين العام لو ازرة التعميم العالى والبحث العممي .
ومقرر المجمس القومى لمتعميم العالي والبحث العممي .

(اإلدارة) يقصد بيا اإلدارة العامة لمعالقات لمعالقات الخارجية والتدريب.

(المؤسسة) يقصد بيا أي من الجامعات  ،المعاىد والكميات التابعة لممجمس
القومي لمتعميم العالي والبحث

العممي ورئاسة الو ازرة .

(الكمية) يقصد بيا أي وحدة أكاديمية ذات كيان قائم بذاتو تجمع عدداً من

األقسام وتنشأ بموجب النظم األساسية حسبما يحددىا المجمس القومى لمتعميم

العالي والبحث العممي .

(القسم) يقصد بو أي وحدة تدريس أو بحث أو أي وحدة أخرى تعتمدىا

المؤسسة .
(الشعبة)

يقصد بيا أي وحدة أكاديمية داخل القسم .

(ىيئة التدريس)

يقصد بيا األساتذة واألساتذة المشاركون واألساتذة

المساعدون والمحاضرون أو أي أشخاص آخرين يحددىم المجمس حسب قوانين

ولوائح المؤسسة .

(المجنة)

يقصد بيا لجنة العالقات الخارجية والتدريب.

(المجنة التنفيذية) يقصد بيا المجنة التنفيذية المنبثقة عن المجنة وتعمل وفق
الموجيات التي تحددىا المجنة .

(القانون) يقصد بو قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي لسنة 1990م .
( فترة تدريبية قصيرة ) يقصد بيا فترة تدريب لمدة تقل عن سنة وال يشترط فييا
الحصول عمى درجة عممية داخل أو خارج السودان .

(فنرة بحثيو) يقصد بيا فترة بحثيو لمدراسة بالخارج تمنح لممسجمين بالداخل
لدرجة الدكتوراه لفترة ال تزيد عن عام .

(فترة بحثيو لما بعد الدكتوراه) يقصد بيا فترة بحثيو لمدة ال تزيد عن تسعة أشير
يقضييا المبعوث خارج السودان فى مؤسسة عمميو بحثيو معروفة ومشيورة .

(المشرف) يقصد بو عضو ىيئة التدريس الذي يقوم بميام اإلشراف األكاديمي
أو التدريب فى مجال الدراسات العميا بالمؤسسة .

(منحة دراسية ) يقصد بيا منحة دراسية أو تدريبيو تقدم لممؤسسة أو الو ازرة من

منظمة دولية أو إقميمية أو حكومة أجنبيو أو منظمة خاصة أو جامعة وتكون تمك

المنحة عمى نفقة ىذه الجية المانحة كمياً أو جزئياً .

( المبعوث )

يقصد بو أي من أعضاء ىيئة التدريس أو مساع

المدرسيين أو الفنيين أو التقنيين أو العاممين بالمؤسسات والذي يوفد في بعثة أو

منحو دراسية أو تدريبية داخل السودان أو خارجو في إطار خطة التدريب والتأىيل

.

(الزوج)

(األسرة)

يقصد بو الزوج أو الزوجة .

يقصد بيا الزوج واألطفال .

(العزب) يقصد بو غير المتزوج أو غير المصحوب بزوجو أو أسرتو في البعثة أو
جزء منيا .

(السنة) يقصد بيا أثنى عشر شي اًر وفقاً لمتقويم الميالدي .

(المستشار الثقافي) يقصد بو الشخص المكمف من قبل الو ازرة أو المكمف من

قبل البعثة الدبموماسية لمقيام بميام واختصاصات المستشار الثقافي الواردة في ىذه

الالئحة .

(مؤسسات التأىيل والتدريب) يقصد بيا الجامعات  ،المعاىد  ،الكميات  ،مراكز
البحوث ومراكز التدريب داخل وخارج السودان .

دي التدريس أو

الفصل الثاني

أجيزة التأىيل والتدريب
المجان

لجنة العالقات الخارجية والتدريب ومقرىا
 -6أ/تنشأ لجنة دائمة بالمجمس وتسمى (لجنة العالقات الخارجية والتدريب)
ويكون مقرىا و ازرة التعميم العالي والبحث العممي .

ب /تكون المجنة مسئولة لدى المجمس عن طريق رئيسيا .

تشكيل لجنة العالقات الخارجية والتدريب

 -7أ /تشكل المجنة عمى الوجو التالي -:
.1

وزير التعميم العالي والبحث العممي رئيس المجمس

.2

وزير الدولة

.4

ممثمون لست جامعات حكومية

.6

مدير اإلداره الثقافية بو ازرة الخارجية

.3
.5

.9

مدير عام التمويل

أعضاء بالتناوب
عضواً

عضواً

عضواً

األمين العام لممجمس القومي لمتدريب

.10

مدير عام القبول وتقويم وتوثيق الشيادات

.12

المستشار القانوني

.14

مدير عام اإلدارة

.13

نائباً لمرئيس

األمين العام لممجمس القومى لمتخصصات الطبية

.7

.11

رئيساً مناوباً

األمين العام

مدير عام التعاون الثنائي بو ازرة التعاون الدولي

.8

رئيساً

مدير عام البحث العممي

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً
عضواً

ثالثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارىم السيد/الوزير.

عضواً ومقر اًر

ب/تستمر عضوية المجنة (عدا األعضاء المعينين بحكم مناصبيم) لمدة أربع
سنوات ويجوز إعادة تعيينيم .

ج/في حالة إعفاء أي عضو أو استقالتو يجوز تعيين بديل لو بذات الطريقة التي
تم تعيينو بيا.

د /تتولى اإلدارة سكرتارية المجنة .

إختصصات المجنة
 /8تختص المجنة باآلتي -:

أ/وضع الموجيات العامة وسياسات التأىيل والتدريب لمؤسسات التعميم العالي .

ب /التوصية بإجازة التشريعات الخاصة بالتأىيل والتدريب .
ج /استقطاب الدعم لمتأىيل والتدريب .

د /أي ميام أخرى يوكميا ليا المجمس.

اجتماعات المجنة
 -9أ /تجمع المجنة بصفة دورية مرة في العام عمى األقل.

ب /يكتمل النصاب القانوني لمجنة بحضور أكثر من نصف األعضاء
ج /تجاز الق اررات بأغمبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي

األصوات يكون لرئيس المجنة صوتاً مرجحاً.

د /يجوز لمجنة دعوة أي شخص الجتماعاتيا متى مارأت ذلك مناسباً دون أن
يكون لو الحق في التصويت .

ه /يجوز لمجنة وضع الئحة داخمية لتنظيم أعماليا .

إنشاء وتشكيل المجنة التنفيذية لمعالقات الخارجية والتدريب

 -10أ /تنشأ لجنة تنفيذية لمعالقات الخارجية والتدريب وتكون عضويتيا عمى
الوجو التالي -:
.1

األمين العام

.2

مدير عام اإلدارة

.4

مدير عام البحث العممي

.6

المستشار القانوني بالو ازرة

.3
.5

مدير عام التمويل
مدير عام القبول وتقويم وتوثيق الشيادات

.7

ممثمون ألربع جامعات حكومية

.9

نائب مدير عام اإلدارة

.8

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

أعضاء بالتناوب

عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة يعينيما رئيس المجنة .أعضاء

ب /تتولى اإلدارة سكرتارية المجنة.

مقر اًر

اختصصات واجتماعات المجنة التنفيذية لمتدريب
 -11أ/إجازة الخطة والميزانية الموحدة لمتأىيل والتدريب .

ب /التوصية بالتصديق النيائي عمى سفر المبعوثين لمدراسة بالخارج .
ج /إجازة طمبات الترشيح لممنح المقدمة وأىمية المرشحين .

د /البت في طمبات تمديد فترة اإلبتعاث بالخارج.

ه /يجوز لمجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً في إنفاذ مياميا .
و /أي ميام أخرى توكل ليا.

ز/تجتمع المجنة بصفة دورية إلنجاز أعماليا.
لجان التدريبب بالمؤسسات
 /12تنشأ في كل مؤسسة لجنة لمتأىيل والتدريب وفق مايحدده قانون أو أمر
تأسيس المؤسسة ويكون ضمن اختصاصاتيا -:

أ /وضع وتنفيذ خطة التأىيل والتدريب بالمؤسسة وفقاً لمضوابط المحددة واعداد
الميزانية الال زمة لتنفيذىا .

ب /توزيع المنح الخارجية والبعثات الدراسية عمى مستحقييا بالتنسيق مع الجيات
المعنية .

ج /متابعة آداء المبعوثين بالداخل والخارج وتمقى تقارير دورية بشأنيم اتخاذ
مايمزم من إجراءات مالية وادارية وقانونية .

د /إنشاء قاعدة بيانات لمتدريب في كل مؤسسة مع ربطيا شبكياً اإلدارة .

ه /النظر في قضايا المبعوثين وحميا بالتنسيق مع جيات االختصاص ومتابعة
طمبات تمديد البعثات وفقاً ألحكام ىذه االئحة والتوصية بشأنيا لجيات

االختصاص .

الفصل الثالث

خطط وبرامج التأىيل والتدريب
 -13أ /يكون لمتأىيل والتدريب بالداخل األسبقية في الخطط متى ماتوفرت

اإلمكانيات ويشمل التأىيل والتدريب جميع المجاالت والمستويات التى يمكن

إنجازىا داخل السودان

ب /تقدم المؤسسات المختمفة لمؤسسات التدريب بالداخل بياناً باحتياجات التدريب

فييا بغرض أن تعمل مؤسسات التدريب بالداخل عممى مقابمة تمك االحتياجات في

حدود اإلمكانيات المتاحة

ج /لمجنة الحق في تحديد مراكز تميز لتسجيل مبعوثي التعميم العالي .
د /عمى جميع المؤسسات أن تيتم بالتأىيل والتدريب باعتباره أم اًر ضرورياً لجميع
العاممين إلعداد القدرات والكفاءات البشرية الالزمة لتنفيذ خطط وبرامج الدولة بما

يخدم أىداف تمك المؤسسات في حدود اإلمكانيات المالية المتاحة وفقاً لالحتياجات

الفعمية ليا وطبقاً لألسس والقواعد المنصوص عمييا في القانون وىذه الالئحة .

ه /لتحقيق ماسبق يجب عمى جميع المؤسسات أن تقوم باآلتى -:

 /1إجراء حصر وتحميل لمبرامج العممية واحتياجات األقسام والشعب لمعرفة
احتياجات التدريب الفعمية .

 /2حصر ووصف وتحميل الوظائف وتحديد مؤىالت شاغمييا لمعرفة احتياجات
التدريب الفعمية.

و /تراعي المؤسسات عند وضع خطط التأىيل والتدريب والبرامج اآلتي :

 /1االىتمام بالتأىيل والتدريب بمفيومو الشامل .

 /2تشجيع برامج البحث ذات الصمة بمشروعات التنمية .
 /3تنفيذ برامج التأىيل والتدريب بما يحقق اإلكتفاء الذاتي للمؤسسات .

/4إعطاء األولوية لمتأىيل والتدريب لما يستحدث من أقسام ومجاالت عممية جديدة
.

 /5مراعاة احتياجات المؤسسات في تنفيذ خططيا التدريبية من حيث الذيادة في
أعداد الطالب .

 /6اإلىتمام بالتدريب الفني في المجاالت المينية والحرفية .

إعداد الخطة السنوية لمتدريب

 -14أ /تطمب اإلدارة من المؤسسات مشروعات تدريب العاممين وفقاً لخطط
وبرامج التدريب بالمؤسسة .

ب /تمتزم المؤسسات بتقديم قائمة لإلدارة بعدد وأسماء مبعوثييا لمبعثات القائمة
والمقترحة وفقاً لالستمارات المعدة لذلك من اإلدارة .

ج /تمتزم المؤسسة بمشروع التدريب الذي تقدمو لمجنة وال يجوز إجراء أي تعديل

فيو بعد إجازتو .

د /تدرس اإلدارة المقترحات المقدمة من المؤسسات وتراجعيا وتقدر تكمفتيا المالية
وترفعيا لمجنة التنفيذية .
التقيد بالخطة
 /15ال يجوز ألية مؤسسة بعد تصديق المجنة التنفيذية عمى الخطة أن تتقدم بأي
مشروعات لتدريب العاممين بيا خالفاً لما أدرج في الخطة المصدقة ليا عمى أن
يستثنى من ذلك المنح الدراسية أو التدريبية من الدول األجنبية والمنظمات

اإلقميمية والعالمية والمؤسسات النظيرة التي ترد خالل السنة إلى اإلدارة أو

المؤسسة.

تنفيذ الخطة

 -16أ /تقوم اإلدارة بعد تصديق المجنة التنفيذية عمى الخطة بإخطار المؤسسات
بيا وتقوم بتنفيذىا بالتنسيق مع المؤسسات .

ب /توصي المجنة التنفيذية بالتصديق

النيائي لسفر المبعوث

للخارج بناء عمى

الخطة المصدقة .

ج /تجيز المجنة التنفيذية قائمة الترشيحات لمتدريب بالداخل لممؤسسات المختمفة

د /تقوم اإلدارة بتكممة اإلجراءات الالزمة لسفر المبعوث لمخارج بالتنسيق مع

المؤسسة .

ه/ال يجوز سفر المبعوث قبل صدور التصديق النيائي والتأكد من خمو طرفو من

قبل مؤسستو.
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الفترة التدريبية القصيرة

 /1-19يجب أن تتضمن الخطة السنوية لكل مؤسسة احتياجاتيا من فترات
التدريب القصيرة سواء داخمية أم خارجية .

ب /ال تزيد الفترة التدريبية القصيرة عن العام .

ج /يؤدي المتدرب أثناء الفترة التدريبية القصيرة دراسة نظرية أو تدريباً ع
األثنين معاً وال يشترط فييا الحصول عمى مؤىل دراسي ويشمل ذلك :

.1

ملاً أو
ي

أي برامج تقدميا المنظمات الدولية أو اإلقميمية أو الدول األجنبية أو

المؤسسات الخ ا صة لجميع المستويات في شكل منح أو تمول بواسطة اإلدارة
والمؤسسة بعد التصديق عمييا من المجنة التنفيذية.

.2

برامج تدريبيه ومحمية تقدميا المؤسسات .

المنح

 -20أ /تكون انواع المنح كاآلتى -:

 /1منح طويمة األجل لمحصول عمى مؤىل عممي أو تدريب عممي بتمويل من
الجية المانحة ويجوز لممؤسسة و/أو اإلدارة أن تتكفل بأي نفقات إضافية وفقاً
ألحكام ىذه الالئحة .

 /2منح قصيرة لحضور برنامج تدريبي قصير األجل أو إجراء أبحاث أو
المشاركة في ورشة عمل أو مؤتمر عممي وال يشترط الحصول عمى مؤىل

وتكون بتمويل من الجية المانحة ويجوز أن تتكفل المؤسسة و/أو اإلدارة بأي

نفقات إضافية وفقاً ألحكام ىذه الالئحة كمياً أو جزئياً.

ب/تقوم المجنة التنفيذية بدراسة المنح المقدمة وتحديد إمكانية االستفادة منيا

وتوزيعيا عمى المؤسسات حسب االحتياجات التدريبية المصدق عمييا في مشروع

الخطة .

ج /يجوز لممؤسسات أن تقبل المنح المقدمة ليا وفق قانونيا عمى أن تضمن في
خطتيا التدريبية .

عممي

الفصل الخامس

األحكام الخاصة بالبعثة

المدى الزمني لمبعثة الدراسية أو التدريبية
 /21مع مراعاة أحكام ىذا الفصل تحدد المجنة التنفيذية فترة البعثة الدراسية أو
التدريبة وفقاً لنظام الجامعات أو المؤسسات أو المعاىد أو المراكز التدريبية .
شروط زيادة الفترة المقرره

بناء
 /22ال يجوز زيادة أو تعديل الفترة المقررة لمبعثة الدراسية أو التدريبية إال ً
عمى طمب من المؤسسة  ،مصحوباً بتوصية من الجية التى يدرس أو يتدرب فييا
المبعوث .

تمديد فترة البعثة

 -23أ /يجوز تمديد فترة البعثة المصدق بيا لممبعوث في الحاالت الضرورية
وبسبب ظروف قاىرة وخارجة عن إرادة المبعوث  ،ويثبتيا بشيادة موثقة من

جيات االختصاص عمى أال تزيد فترة التمديد عن ستة أشير لممبعوث بالخارج

ويعامل خالليا كمبعوث أعزب .

ب .1 /يقدم المبعوث طمب التمديد لممؤسسة الباعثة ويكون ذلك قبل ثالثة أشير
من تاريخ انتياء البعثة مصحوباً بتوصية من األستاذ

 /المشرف أو المؤسسة التي

يتمقي فييا الدراسة أو التدريب  ،ويرسل طمب التمديد واالستمارة المعدة لذلك عن

طريق المستشار الثقافي في حالة المبعوث بالخارج .

 /2تدرس المؤسسة طمب التمديد وتوصي بشأنو لمجنة التنفيذية والتي تقرر
بالموافقة عمى التمديد أو رفضو .

شروط وضوابط الدراسة الميدانية

 /24يقتصر التصديق لمدراسة الميدانية عمى درجة الدكتوراه وذلك وفقاً لمشروط
اآلتية -:

أ/أن تكون الدراسة الميدانية مضمنو في خطة البحث المقرره والتي تمت الموافقة
عمييا من المؤسسة مسبقاً .

ب /أال تزيد مدة الدراسة الميدانية عن ثالثة أشير.
ج/أال تقل الفترة المتبقية من البعثة عن ستة أشير

د /أن تكون الرحمة الميدانية لدولة واحدة فقط وذلك في الدولة التي يدرس فييا
المبعوث أو السودان .

ه /يجوز لمجنة التنفيذية النظر في زيادة الفترة الزمنية أو عدد رحالت الزيارات

الميدانية.

الفترات البحثية أثناء الدراسة ولما بعد الدكتوراه

 /25الفترات البحثية أثناء الدراسة ولما بعد الدكتوراه

أ /تكون لمفترات البحثية أسبقية في خطة التأىيل والتدريب .

ب /تضمن كل مؤسسة احتياجاتيا من الفترات البحثية أثناء الدراسة ولما بعد
الدكتوراه في خطتىا السنوية .

ج/تشجع المؤ سس ات لالستفادة من اتفاقياتيا الثنائية أو المتعددة األطراف في
إتاحة فرص التأىيل عن طريق اإلشراف المشترك لممبعوث المسجل داخل

السودان لدرجة الدكتوراه

د/يجوز ان يقضي المبعوث لدرجة الدكتوراه بالداخل فتره دراسية بحثية خارج

السودان حسب خطة الدراسة وتوصية األستاذ /المشرف عمى دراسة المبعوث

ويعامل المبعوث بالخارج لمفترة البحثية أثناء الدراسة ولما بعد الدكتوراه معاممة

المبعوث بالخارج .

ه/يجوز أن يمنح عضو ىيئة التدريس من ىم في رتبة األستاذ أو األستاذ

المشارك فترة بحثية لما بعد الدكتوراه لقضائيا بالخارج ووفقاً لموائح والضوابط التي
تنظم ذلك .

الفصل السادس

واجبات المبعوث وحقوقو
واجبات المبعوث

/26يمتزم كل مبعوث بالواجبات اآلتيو -:

أ /يقدم المبعوث ضماناً مقبوالً لممؤسسة التي يعمل بيا لضمان عودتو فور انتياء
بعثتو وأن يمتزم بالعمل بالمؤسسة ضعف مدة البعثة  ،مع كتابة إقرار بذلك .

ب /أن يكون محمود السيرة وحسن السموك محافظاً عمى سمعة بالده ومراعياً
لقوانين ونظم وتقاليد الدولة التي يدرس أو يتدرب فييا .

ج /أن يحقق أعمى مستوى في الدراسة أو التدريب ويجوز لمجنة التنفيذية

وبالتنسيق مع المؤسسة إنيا البعثة فو اًر إذا اتضح ضعف مستواه الدراسي أو

التدريبي.

د /ان يمتزم بطبيعة وموضوع الدراسة أو التدريب الذي أوفد من أجمو وال يجوز لو
إجراء أي تعديل إال بعد الحصول عمى إذن كتابي من المؤسسة وموافقة المجنة

التنفيذية لمتدريب .

ه /أن يتفرغ تفرغاً كامالً أو جزئياً حسب تقدير المؤسسة لمدراسة أو التدريب .
و/ال يجوز لممبعوث تغيير الدولة أو المؤسسة الموفد إلييا أو موضوع الدراسة

الذي أوفد من أجمو إال بموافقة المجنة التنفيذية أو المؤسسة كتابة وفي حدود المدة

المصدق بيا أصالً

ز/عمى المبعوث إخطار السفارة السودانية في البمد جية الدراسة أو السفارة

المسئولة عن رعايا السودان فور وصولو وافادة اإلدارة عبر المستشار الثقافي
بإكمال إجراءات تسجيمو لمدراسة.

ح /يجب عمى المبعوث في بعثة دراسية أو تدريبية خارج القطر أن يعود الى مقر
وبناء عمى توصية السفارة
عممو فور انتياء بعثتو وبالطريقة التى تقررىااإلدارة
ً
المعنية .

ط /ال يجوز لممبعوث خارج السودان أن يغادر الدولة التي يدرس أو يتدرب فييا
خالل مدة البعثة سواء كانت تمك المغادره لمسودان أو لبمد آخر إال بعد إخطار

وبناء عمى توصية السفارة المعنية .
وموافقة اإلدارة والمؤسسة
ً
ى/عمى المبعوث تسميم أربع نسخ من األطروحو لممؤسسة واإلدارة والمكتبة
الوطنية والدار القومية لموثائق .

ك /عمى المبعوث االلتزام بكافة العقود والشروط واإلق اررات الموقعة مع مؤسستو
والتي وافق عمييا قبل اإلبتعاث .

ل /يجب عمى المبعوث تقديم خطة إنجاز بحثو خالل ستة أشير من وصولو

لمقر دراستو وتقديم تقرير أداء سنوى عن سير دراستو حسب االستماره المعدة

لذلك الغرض من المجنة التنفيذية .

م /يجب عمى المبعوث المصدق لو بدراسة ميدانية تقديم تقرير مفصل عن سير
الدراسة الميدانية ونتائجيا لإلدارة والمؤسسة وذلك قبل عودتو إلى مقر دراستو.
حقوق المبعوث

الراتب وتذاكر السفر
-27أ /تحسب مدة البعثة الدراسية أو التدريبية ضمن مدة خدمو المبعوث الفعمية
.

ب/يستحق المبعوث راتبو كامالً أثناء فترة البعثة بما في ذلك جميع العالوات
والبدالت .

ج /يستحق المبعوث في بعثة دراسية أو فترة بحثية ال تقل عن عام أربع تذاكر
كاممة (تذكرة لشخصو وتذكرة لزوجو وتذكرتين ألبنائو) ذىاباً واياباً ولمرة واحدة
فقط  ،أما المبعوث في منحة دراسية فتخصم قيمة التذاكر التي تقدميا الجية

المانحة من استحقاقو في التذاكر .

د /يستحق المبعوث لفترة تدريبية قصيرة تذكرة واحدة فقط لشخصو ذىاباً واياباً.

ه /الزوجة المبعوثة في بعثة دراسية مع زوجيا المبعوث تعامل معاممة المبعوث
العزب وتسقط عن زوجيا قيمة تذكرة سفرىا .

العالوة الموحدة

-28أ /تدفع اإلدارة لممبعوث خارج السودان عالوة موحدة شيرية وفقاً لمفئات التي
تقررىا الدولة وتصرف من تاريخ وصولو إلى الدولة التي يدرس أو يتدرب فييا

ووفق إفادة من السفارة المعنية .

ب /إذا كانت الفئة النقدية لممنحة أقل في قيمتيا من العالوة الموحدة المستحقة
لممبعوث يستحق المبعوث الفرق بين فئة المنحة والعالوة الموحدة .

ج /يستحق المبعوث المصحوب بزوجو أو بأسرتو في بعثة دراسية بالخارج فئة
العالوة الموحدة المقرره من تاريخ وصول الزوج أو األسرة إلى الدولة التي يدرس

أو يتدرب فييا وحتى تاريخ مغادرة الزوج أواألسرة لتمك الدولة .

د /يستحق كل من المبعوث وزوجو الموفدين في بعثة دراسية في دولة واحدة
العالوة الموحدة المقررة لمعزب إذا لم يكونا مصحوبين بأبنائيما  ،وفي حالة

اصطحابيما لألبناء فيستحق الزوج المبعوث فئة العالوة الموحدة المقررة لممبعوث

المصحوب باألسرة بينما تستحق الزوجة المبعوثة فئة العالوة المقررة لممبعوث
العزب.

ه /يستحق المبعوث لمدراسة بالداخل عالوة موحدة شيرياً حسبما تقررىا جيات
االختصاص بالدولة .

الرسوم الدراسية والمستحقات األخرى

-29أ /تسدد اإلدارة لممؤسسة التي يدرس بيا المبعوث بالخارج الرسوم التالية-:
.1

رسوم الدراسة أو التدريب .

.2

.رسوم التسجيل .

.3

رسوم االمتحان

ب /يستحق المبعوث لمدراسة بالداخل مايمي وفق الشروط

والضوابط الخاصة

بذلك:

 .1دعم مال البحث وفق ماتقرره المجنة التنفيذية .
 .2سداد الرسوم الدراسية لمجية التي يدرس بيا المبعوث وفق الفئات التي يتفق
عمييا بين المجنة التنفيذية ومؤسسات التأىيل والتدريب .

 .3تشمل الرسوم الدراسية المتفق عمييا مكافأة اإلشراف  ،رسوم التسجيل والبطاقة
والطباعة ومال البحث .

ج /منحة نياية البعثة تسددىا اإلدارة لممؤسسة .
 /30اإلدارة غير مسئولة عن سداد أي
.

م طمبات مالية غير مضمنة بيذه الالئحة

الفصل السابع

واجبات المستشار الثقافي أو من ينوب عنو
 /31يقوم المستشار الثقافي أومن يكمفو رئيس البعثة باآلتي -:
أ.

اإلشراف عمى شئون المبعوثين في بعثات دراسية أو تدريبية من النواحي

الدراسية و االجتماعية و المالية و اخطار المبعوثين برفع جميع المسائل

الخاصة بيم لطرفو ميما كانت طبيعتيا (يقوم مقام الجية المخدمة لممبعوث

بالداخل ).

ب .المسئولية عن حفظ سجالت استحقاقات المبعوثين من العالوة الموحدة أو أي
استحقاقات أخرى واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بصرفيا ليم شيرياً ووفقاً لمضوابط

المحددة وارسال الحسابات الشيرية لإلدارة .

ج /التعرف عمى اإلمكانيات التأىيل والتدريب في الدولة أو الدول التي يعمل بيا
والتي يمكن االستفادة منيا لمقابمة حاجة فعمية مقررة في أسبقيات التدريب

لمؤسسات التعميم العالي بالسودان .

د /يشكل حمقة اتصال بين اإلدارة ومؤسسات التدريب والجامعات بالخارج فيما
يتعمق بقبول المبعوثين ومتابعة سير دراستيم وأدائيم وسموكيم

ه /أن يرسل تقارير دورية لإلدارة وبصورة لممؤسسة عن أداء مبعوثييا

ومتطمبات دراستيم وتدريبيم من الجامعات أو مؤسسات التدريب بالخارج مع

توضيح مدى التزاميم بخطة التدريب أو الدراسة وسموكيم العام نحو وطنيم .

و /استالم الشيادات واإلجازات العممية بعد إكمال المبعوث لدراستو وتسميميا
لمجية الباعثة في حالة عودة المبعوث قبل استالم الشيادة .

ز/متابعة التعديالت التي تحدث في الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة وما
يحدث فييا من تغيير ودراستيا والتوصية بشأنيا ورفعيا في تقارير دورية

بغرض النظر في إمكانية تعديل فئات العالوة الموحدة بالتنسيق مع السمطات
المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

