مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2002/83
ب�إ�صدار قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8وتعديالته ،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون امل�شار �إليه ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52
وتعديالتها ،
وعلى قانون البعثات والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  85/13وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ب�أحكام القانون املرافق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير التعليم العايل الالئحة التنفيذية للقانون املرافق و�إىل حني �صدورها ي�ستمر
العمل بالالئحة احلالية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة الثالـثــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  85/13امل�شار �إليه وكل ما يتعار�ض مع القانون املرافق .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من جمادي الثانية �سنة 1423هـ
املـوافـــــق  1 :من �سبتمبــــــــــــــــــر �سنة 2002م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزارة :
وزارة التعليم العايل .
الوزير :
وزير التعليم العايل .
اللجنة :
جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل .
التعليم دون اجلامعي :
درا�سة تلي الثانوية العامة �أو ما يعادلها ال تقل مدتها عن �سنة درا�سية  ،وال مينح الدار�س
بعدها �شهادة جامعية .
التعليم اجلامعي :
درا�سة للح�صول على �شهادة جامعية تلي الثانوية العامة �أو ما يعادلها مدتها �أربع �سنوات
درا�سية �أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة  ،ويجوز �أن تكون املدة ثالث �سنوات درا�سية
�إذا كانت م�سبوقة بدار�سة متهيدية بعد احل�صول على الثانوية العامة �أو ما يعادلها .
الدرا�سات العليا :
درا�سة للح�صول على درجة علمية �أعلى من ال�شهادة اجلامعية .
البعثة الدرا�سية :
الدرا�سة داخل �أو خارج ال�سلطنة على نفقة احلكومة للح�صول على م�ؤهل فـي التعليم دون
اجلامعي �أو اجلامعي �أو درجة علمية فـي الدرا�سات العليا .
املنحة الدرا�سية :
النفقات واملزايا املادية املقدمة من �أي جهة حكومية �أو غري حكومية وطنية كانت �أو �أجنبية
�أو هيئة دولية بغر�ض ح�صول املوفد على م�ؤهل فـي التعليم دون اجلامعي �أو اجلامعي �أو
درجة علمية فـي الدرا�سات العليا من داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
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املبعوث :
من توفده احلكومة على نفقتها فـي بعثة درا�سية داخل �أو خارج ال�سلطنة .
املوفـد :
من يوفد فـي بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية طبقا لأحكام هذا القانون .
الإعانة الدرا�سية :
امل�ساعدة املادية التي تقدمها الوزارة للدار�سني على نفقتهم فـي مراحل التعليم دون
اجلامعي واجلامعي والدرا�سات العليا .
الإجازة الدرا�سية :
موافقة جهة العمل على تفرغ املوظف للدرا�سة للح�صول على م�ؤهل فـي التعليم دون
اجلامعي �أو اجلامعي �أو الدرا�سات العليا .
املــادة ( ) 2
ت�سـري �أحك ــام ه ــذا القان ــون على البعثــات الدرا�سيــة الداخليــة �أو اخلارجيــة وعلى املنــح
والإعانات الدرا�سية .
وال ت�سري على املهام والدورات والدرا�سات التي تهدف �إىل ت�أهيل املوظفني بوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية  ،وال ت�ؤدي �إىل احل�صول على م�ؤهـل فـي التعليم
دون اجلامعي �أو اجلامعي �أو درجة علمية فـي الدرا�سات العليا  ،كما ال ت�سري على حاالت
�إيفاد املوظفني للدرا�سة باملعاهد التابعة للوحدات احلكومية التي يعملون بها .
املــادة ( ) 3
يجوز �أن تت�ضمن البعثة الدرا�سية اخلارجية �أو الداخلية درا�سة لفرتة معينة داخل �أو
خارج ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
يجوز لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �أن توفد موظفيها فـي بعثات درا�سية على نفقتها
بعد موافقة الوزارة .
وتتوىل وزارة اخلدمة املدنية اختيار من يتقرر �إيفادهم فـي بعثات درا�سية على نفقة
الوزارة من املوظفني اخلا�ضعني لأحكام قانون اخلدمة املدنية  ،الذين تر�شحهم الوحدات
احلكومية التي يعملون بها طبقا ل�ضوابط الأولوية التي حتددها الالئحة التنفيذية .
وفـي جميع الأحــوال يجب �أن تتوافـر فـي �ش�أن املبعــوث واملوفد ال�شروط املقررة بهذا
القانون  ،وتلتزم وحدات اجلهاز الإداري للدولة ب�إخطار وزارة اخلدمة املدنية بحاالت
�إيفاد املوظفني فـي البعثات الدرا�سية .
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املــادة ( ) 5
ت�شكل اللجنة برئا�سة وكيل الوزارة وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س				
		
مدير عام املديرية العامة للبعثات بالوزارة
			
مدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بالوزارة
				
ممثــل لـوزارة اخلدم ــة املدنية بدرجـ ــة مدي ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــام
				
ممث ـ ــل ل ـ ــوزارة املـ ـ ــالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بدرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــام
				
ممثـ ــل �أكادميـ ــي من ج ــامعـ ـ ـ ـ ــة ال�سلط ــان قــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س
مدير الدائرة القانونية بالوزارة				
ع�ضوا ومقررا
مـديــر دائــرة البعث ــات بالـ ــوزارة
وتعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صفة دورية كل �شهرين  ،وال يكون انعقادها �صحيحا �إال �إذا
ح�ضره ثلثا عدد الأع�ضاء على الأقل على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
ويجوز لرئي�س اللجنة دعوتها لالنعقاد متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك على �أن تكون
الدعوة لالجتماع قبل عقده ب�أ�سبوع على الأقل .
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك دون �أن يكون لهم �صوت معدود فـي املداوالت .
وت�صــدر اللجنــة قراراتهــا ب�أغلبيــة �أ�صــوات الأع�ضــاء احلا�ضريــن وعند الت�ســاوي يرجـ ــح
اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
�أ  -امل�شاركة فـي ر�سم �سيا�سة البعثات وتخطيطها وحتديد الغاية منها فـي �ضوء
احتياجات ال�سلطنة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ب  -حتديد �أعداد البعثات الدرا�سية التي على نفقة الوزارة فـي �ضوء االعتمادات
املالية املتاحة وحتديد تخ�ص�صات املبعوثني والبالد التي يوفدون �إليها .
ج  -اختيار �أن�سب املر�شحني من طالبي البعثات الدرا�سية من غري املوظفني وفقا
ل�ضوابط و�أحكام هذا القانون .
د  -حتديد مدة البعثة الدرا�سية مبا ال يقل عن احلد الأدنى املقرر للدرا�سة بامل�ؤ�س�سة
التعليمية التي يلتحق بها املبعوث .
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هـ  -اقرتاح املخ�ص�صات ال�شهرية والبدالت للمبعوثني والإعانات الدرا�سية لغريهم
من الدار�سني اخلا�ضعني لإ�شراف الوزارة واقرتاح تعديلها .
و  -البت فـي الطلبات املقدمة من املبعوثني لتغيري التخ�ص�ص  ،وي�شرتط لذلك
موافقة جهة العمل �إن كان املبعوث موظفا .
ز  -البت فـي طلبات متديد البعثة �أو وقف مدة �سريانها �أو تغيري بلد الدرا�سة طبقا
لل�ضوابط املقررة بهذا القانون .
ح  -درا�سة تقارير امللحقيات الثقافية وجهات الإ�شراف الأخرى وتو�صياتها ب�ش�أن
املبعوثني واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
ط  -درا�سة املقرتحات ب�ش�أن تقدمي الإعانات الدرا�سية ورفع التو�صيات الالزمة
للوزير .
ي  -بحث ودرا�سة املو�ضوعات الأخرى املماثلة التي حتال �إليها من الوزير .
املــادة ( ) 7
لكل ذي م�صلحة التظلم للوزير من قرارات اللجنة خالل ثالثني يوما من تاريخ علمه
بالقرار �أو �إخطاره به مبوجب كتاب م�سجل .
ويجب البت فـي التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه  ،وذلك كله وفقا
لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 8
للوزير بناء على تو�صية اللجنة وطبقا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية ،
املوافقـة على طلبــات ذوي اخلربة الذين يرغبون فـي الدرا�سة مبرحلتي التعليم اجلامعي
والدرا�سات العليا  ،بعد تقدمي ما يفيد القبول ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها من قبل
الوزارة وموافقة جهة العمل على االلتحاق بالدرا�سة املطلوبة .
املــادة ( ) 9
تقدم الوزارات والوحدات احلكومية �سنويا اقرتاحاتها عن احتياجاتها من البعثات فـي
ال�سنة املالية اجلديدة م�شفوعة ببيان تف�صيلي عن كل بعثة وتخ�ص�صها والغر�ض منها
ومدى احلاجة �إليها �إىل املديرية العامة للبعثات بالوزارة التي تتوىل عر�ضها على اللجنة
لدرا�ستها  ،و�أخذها فـي االعتبار عند امل�شاركة فـي ر�سم �سيا�سة البعثات الدرا�سية وحتديد
�أعدادها املطلوبة �سنويا .
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الف�صل الثاين
البعثات الدرا�سية
املــادة ( ) 10
ي�شتـرط ب�صفـة عامـة فـي املبعـوث �أن يكـون عمانـي اجلن�سيـة ح�سـن ال�سيـرة وال�سلـوك ولـ ــم
ي�سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره و�أن
يكون الئقا �صحيا و�أن ي�ستوفـي امل�ستندات التي حتددها الالئحة التنفيذية .
املــادة ( ) 11
بالإ�ضافة لل�شروط املن�صو�ص عليها باملادة ال�سابقة يجب �أن يكون املر�شح للبعثة الدرا�سية
لغري املوظفني حا�صال على الثانوية العامة �أو ما يعادلها بن�سبة جناح ال تقل عن  %75و�أال
يزيد عمره فـي �أول �أكتوبر التايل لرت�شيحه على خم�سة وع�شرين عاما وعند التزاحم
تكون الأولوية للأعلى فـي جمموع الدرجات وتف�ضل عند الت�ساوي التخ�ص�صات العلمية .
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل مبا هو متبع باجلهات ذات النظم الوظيفية اخلا�صة وما ورد ب�أحكام
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وباملادة ( )10من هذا القانون ي�شرتط فـي
املوظف الذي يوفد فـي بعثة درا�سية ما ي�أتي :
�أ �	-أال تقل ن�سبة جناحه فـي الثانوية العامة �أو ما يعادلها عن  %60بالن�سبة للدرا�سة
بالتعليم دون اجلامعي  ،وعن  %65بالن�سبة للدار�سـة بالتعليم اجلامعي .
ويعفى من هذه الن�سبة من ح�صل بعد الثانوية العامة �أو ما يعادلها على دبلوم
معرتف به من قبل الوزارة يكون التخ�ص�ص فيه مرتبطا بالدرا�سة املوفد �إليها .
ب �	-أن يكون امل�ؤهل اجلامعي احلا�صل عليه بتقدير جيد على الأقل فـي حالة الإيفاد
للدرا�سات العليا .
ج �	-أال يزيد عمره على (� )35سنة ميالدية بالن�سبة ملرحلة الدرا�سة بالتعليم دون
اجلامعي واجلامعي وعلى (� )45سنة ميالدية بالن�سبة ملرحلة الدرا�سات العليا
وذلك فـي �أول �أكتوبر التايل لرت�شحه للبعثة .
د �	-أن يكون قد �أم�ضى مدة خدمة فعلية ال تقل عن �سنتني بوحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،و�أن يتم تر�شيحه من قبل الوحدة التي يعمل بها للقيام بدرا�سات ذات
�صلة بطبيعة عمله .
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هـ �	-أال تقل كفايته فـي ال�سنتني الأخريتني عن جيد جدا .
ويجوز ملجل�س الوزراء للأ�سباب التي يقدرها  ،اال�ستثناء من ن�سبتي النجاح املن�صو�ص
عليهما بالفقرة ( �أ ) .
وللوزير بناء على تو�صية وزارة اخلدمة املدنية �أو جهة عمل املوظف اال�ستثناء من �شرط
تقدير امل�ؤهل اجلامعي ومن �شرط ال�سن املن�صو�ص عليهما بالفقرتني ( ب  ،ج ) و له بناء
على تو�صية ذات اجلهات تخفي�ض مدة اخلدمة املن�صو�ص عليها بالفقرة ( د ) بحـيث ال
تقل عن �سنة .
الف�صل الثالث
املنح والإجازات الدرا�سية
املــادة ( ) 13
فيما عدا املنح الدرا�سية املقدمة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل بال�سلطنة  ،ال يجوز لأي فرد
�أو وحدة حكومية قبول �أية منحة درا�سية �إال بعد �إخطار الوزارة  ،التي لها �أن تعرت�ض على
قبول املنحة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريـخ و�صول الإخطار �إليها  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون اعرتا�ض من الوزارة مبثابة موافقة على قبول املنحة الدرا�سية .
املــادة ( ) 14
يكون منح موظفي وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إجازات درا�سية طبقا لل�شروط والأحكام
املن�صو�ص عليها بالنظم الوظيفية التي ت�سري فـي �ش�أنهم  ،وال يجوز متديد الإجازة امل�شار
�إليها �إال بعد ا�ستطالع ر�أي الوزارة .
الف�صل الرابع
حقوق املوفدين والتزاماتهم
املــادة ( ) 15
حتدد الالئحة التنفيذية للقانون مقدار املخ�ص�صات ال�شهرية للمبعوثني والبدالت املقررة
لهم ح�سب بلدان درا�ستهم وتنظم قواعد و�إجراءات �صرف هذه املخ�ص�صات .
املــادة ( ) 16
تتوىل الوزارة الإ�شراف على املوفدين وعلى الطلبة العمانيني الدار�سني على نفقتهم
باخلارج من خالل �أجهزتها املخت�صة ولها بعد االتفاق مع وزارة اخلارجية �أن تعهد
بالإ�شراف على املذكورين �إىل موظفني خمت�صني بال�سفارات �أو القن�صليات العمانية فـي
البالد التي ال يوجد بها ملحقيات ثقافية .
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املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل بحكم املادة ال�سابقة  ،يتوىل امللحقون الثقافيون وم�ساعدوهم تقدمي
الرعاية الالزمة للمبعوثني والدار�سني على نفقتهم اخلا�صة  ،وم�ساعدتهم فـي حل
امل�شاكل التي تواجههم حتت رعاية ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية املعتمدين باخلارج .
املــادة ( ) 18
حت�سب مدة الدرا�سة التي مي�ضيها املوظف املوفد �سواء كانت داخل البالد �أو خارجها �ضمن
مدة خدمته .
املــادة ( ) 19
على املوفد �أن ينهي درا�سته فـي املدة املقررة و�أن يواظـب على ح�ضور الدرا�سة والتدريبات
العملية املرتبطة بها و�أن يكون حممود ال�سرية حمافظا على �سمعة بالده و�أن يحرتم
تقاليد البالد التي يوفد �إليها .
املــادة ( ) 20
للجنة �أن تقرر �صرف مكاف�أة للموفد فـي البعثة الدرا�سية الذي ينهي درا�سته بنجاح قبل
نهاية املدة املقررة لها ب�ستـة �أ�شهر على الأقل  ،على �أال جتاوز قيمة املكاف�أة ن�صف جمموع
ما كان �سيتقا�ضـاه فـي املدة الباقية من البعثة لو انتهت بعثته فـي ميعادها املحدد .
املــادة ( ) 21
يجب �أال يبا�شر املوفد عمال ي�ؤثر �سلبا فـي �سري درا�سته �أو ن�شاطا يتعار�ض معها  ،ويحظر
عليه ا�ستبدال اجلامعة املوفد �إليها �أو تغيري التخ�ص�ص �إال بعد موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 22
للجنة املوافقة على طلب املبعوث تغيري اجلامعة �أو بلد الدرا�سة �أو نوع التخ�ص�ص فـي
احلاالت الآتية :
�	- 1إذا �ألغي الق�سم �أو املادة التي تخ�ص�ص فيها املبعوث .
�	- 2إذا ثبت �أن املبعوث ال ميكنه حتمل الظروف املعي�شية �أو البيئية فـي بلد الدرا�سة
وفقا للتقارير املعتمدة من جهات الإ�شراف املحددة فـي املادة (. )16
�	- 3إذا �أ�صبح املبعوث غري �آمن على نف�سه .
املــادة ( ) 23
للجنة وقف �سريان مدة البعثة الدرا�سية مبا ال يجاوز ف�صلني درا�سيني �أو �سنة درا�سية
بح�سب الأحوال � ،أو مد هذه املدة فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا مل يتمكن املبعوث من االلتحاق بالدرا�سة فـي املوعد املحدد لذلك .
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�	- 2إذا طلـب املبعــوث ذلك لظـروف مر�ضيـة �أو اجتماعيـة متنعـه من اال�ستم ــرار فـي
الدرا�سة .
�	- 3إذا وافقـت اللجنــة على طلــب املبعــوث بتغييــر اجلامعــة �أو بلــد الدرا�ســة �أو نـ ــوع
التخ�ص�ص واقت�ضى التغيري مد مدة البعثة الدرا�سية .
�	- 4إذا ا�ستدعي املبعوث من قبل جهة عمله حلاجة ملحة .
املــادة ( ) 24
على اللجنة �أن تقرر �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقد كل �أو بع�ض ال�شروط الالزم توافرها لإيفاده طبقا لهذا القانون .
� - 2إذا ثبت �أنه �أ�ساء ملجتمعه �أو لوطنه �أو حلكومته .
�	- 3إذا �أخل بااللتزامات املن�صو�ص عليها باملادة (  ، ) 21ب�شرط ا�ستمراره فـي مبا�شرة
العمل �أو الن�شاط رغم �إنذاره مبعرفة اللجنة .
وللجنة �أن تقرر �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا تخلـف عن البعثــة �أو املنحـة الدرا�سيــة �أو �أجـل �إجراءاتهــا عن املواعيــد التــي
حتددها الوزارة .
� - 2إذا ر�سـب �سنتـني درا�سيتني متتاليتني � ،أو جتاوز املدة الكلية املحددة لالنتهاء من
الدرا�سة .
وللجنة فـي جميع احلاالت ال�سابقة �أن تو�صي جهة العمل بقطع الإجازة الدرا�سية .
املــادة ()25
يلتـزم املوظــف املبعــوث الــذي تقــرر اللجنــة �إنهــاء بعثتــه ب�س ــداد قيمــة ما �صــرف لــه مـ ــن
خم�ص�صات وبدالت وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�سرتداد النفقات امل�شار �إليها .
وللوزير بناء على تو�صية اللجنة الإعفاء من هذا االلتزام بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ()26
يلتزم املوظف املوفد بالعودة �إىل الوطن ومبا�شرة العمل خالل مدة ال تزيد على �شهر من
تاريخ �إنهاء الدرا�سة .
املــادة ()27
يلتزم املوظف املبعوث احلا�صل على الدرا�سات العليا بخدمة اجلهة التي يعمل بها مدة ال
تقل عن �سنة مقابل كل �سنة من �سنوات بعثته للدرا�سات العليا و�إال التزم برد جميع ما �أنفق
عليه خالل مدة البعثة الدرا�سية .
وملجل�س اخلدمة املدنـية الإعفاء من االلتزام امل�شار �إليه بعد موافقة جهة عمل املوظف
ووزارة املالية .
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الف�صل الخام�س
الإعانات الدرا�سية
املــادة ( )28
تتوىل الوزارة تي�سري مهمة العمانيني الراغبني فـي القيام بدرا�سات تنطبق عليها �أحكام
هذا القانون على نفقتهم اخلا�صة �أو على نفقة جهة �أخرى غري حكومية والإ�شراف عليهم
على النحو املقرر بالن�سبة لأع�ضاء البعثات الدرا�سية .
املــادة ( ) 29
للوزير بناء على تو�صية اللجنة منح الدار�سني على نفقتهم داخل ال�سلطنة �أو خارجها
اخلا�ضعني لإ�شراف الوزارة �إعانة درا�سية عند توافر االعتماد املايل املخ�صـ�ص لذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يكون الدار�س عماين اجلن�سية .
� - 2أن يكون مقيدا ب�إحدى اجلامعات �أو امل�ؤ�س�سات العلمية املعرتف بها من قبل الوزارة .
� - 3أن يكون ح�سن ال�سمعة والأخالق .
وتعطى الأولوية للدار�سني باملراحل النهائية ثم ال�سنوات الأحدث على الرتتيب وفـي
حالة الت�ساوي تكون الأولوية للدار�سني بالتخ�ص�صات العلمية .
وحتدد الالئحة التنفيذية مقدار الإعانات الدرا�سية .
املــادة( ) 30
للوزير بناء على تو�صية اللجنة وقف الإعانة الدرا�سية فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا تخلف �أحد �شروط منحها .
� - 2إذا ر�سب الدار�س فـي درا�سته بغري عذر مقبول .
�	- 3إذا ف�صل الدار�س من اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة العلمية �أو انقطع عن الدرا�سة بغري
عذر مقبول .
ول�صاحــب ال�ش ـ�أن التظلــم من القــرار للوزيــر خــالل �شهــر من تاريخ علمــه بوقــف الإع ــانـة
�أو �إخطاره بذلك مبوجب كتاب م�سجل .
ويجب البت فـي التظلم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
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