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 والستوناملادة احلادية  

الكلية والقسم املختصني واجمللس العلمي أن حيصل عضو  يعلى توصية من جملس جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناء  
هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي بعد مضي مخس سنوات من تعيينه أو متتعه إبجازة تفرغ علمي سابقة، 

ثر ذلك على يؤ  دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه أو متتعه إبجازة تفرغ علمي سابقة، على ألا فصل أو ملدة 
 سري العملية التعليمية، ول حتتسب مدة اإلعارة ضمن املدة املطلوبة.

   ويضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء على اقرتاح اجمللس العلمي.   

 

 تنفيذيةالقاعدة ال

 :احلصول على إجازة التفرغ العلمي ضوابط

تبلغ تدريبية أو البتعاث لدورة )يف حالة التفرغ( رتباط بعقد استشارة خارجي الندب وال يدخل يف حكم اإلعارة .1
 .أو تزيد فصل دراسي كامل مدهتا

أن يكون قد مضى على مباشرة املتقدم املعار أو من يف حكمه مدة ل تقل عن ثالث سنوات بعد مباشرته  .2
 إىل الفرتة النظامية املقررة لستحقاقه إجازة التفرغ العلمي.العمل يف اجلامعة بعد انتهاء فرتة إعارته إضافة 

مباشرة املتقدم بعد صدور قرار املطلوبة لستحقاق إجازة التفرغ العلمي اعتبار  من اتريخ  احتساب املدةيتم  .3
 .اتريخ قبول اجمللس العلمي لتقرير إجازة التفرغ العلمي السابقةمن أو  تعيينه

الفصل الدراسي الذي تبدأ فيه إجازة التفرغ العلمي هو احملدد لفرتة استحقاق إجازة التفرغ يعترب اتريخ بدء   .4
 العلمي.

 يعتمدها اجمللس العلمي يف أحد أوعية النشر العلمي اليت  وحدة حبثية منشورةعلى األقل أن يكون لدى املتقدم  .5
  .علمي سابقأو بعد متتعه إبجازة تفرغ  بعد تعيينه على رتبة أستاذ مساعد

 .اللغة اإلجنليزيةأن جييد املتقدم لغة البلد الذي سيقضي فيه إجازة التفرغ العلمي أو  .6

أل يؤثر منح إجازة التفرغ العلمي على سري العملية التعليمية ابلقسم وأل يؤدي إىل حجب أي مقرر دراسي أو  .7
 لتغطية العبء التدريسي للمتقدم.أبي صورة التعاقد 
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 جازة تفرغ علمي إذا تعذرإبعليها املرخص له  ية اليت يشرفاإلشراف على الرسائل العلمأتمني القسم  أن يتوىل .8
 .عليه الستمرار يف اإلشراف

 .أو حضور مؤمتر علمي أن يكون املتقدم قد أوىف ابلتزاماته السابقة من تفرغ علمي أو اتصال علمي .9

، األمر الذي يسهم يف تعزيز التعاون الدويل بني ثية متميزةأن تكون وجهة التفرغ اخلارجي جهة أكادميية أو حب .10
 ية املتميزة.ملاجلامعة واجلامعات العا

ضافة ومقدار الفرتة الزمنية اليت سيقضيها تاملستضيفة يبني اهلدف من الساحلصول على خطاب رمسي من اجلهة  .11
 املتقدم فيها.

املرشح على وشك اإلحالة على التقاعد األمر الذي تنتفي معه فائدة إجازة التفرغ العلمي ويتعذر عليه  يكونأل  .12
 اإليفاء ابلتزاماته.

اجمللس العلمي خالل األعوام عقوبة من أو  ،قه قرار أتدييبالتأديبية، أو صدر حبأل يكون املتقدم قيد املساءلة  .13
 التفرغ العلمي. ةاليت تسبق التقدم بطلب إجاز  الثالثة

أل يصدر القرار التنفيذي مبنح إجازة التفرغ العلمي إل بعد حصول املرشح على أتشرية البلد الذي سوف  .14
 .إذا كان دخوله يتطلبها يقضيها فيه

 

 والستوناملادة الثانية 

 :أييتريس إجازة التفرغ العلمي ما يشرتط ملنح عضو هيئة التد

 قسم كل  يف التدريس هيئة أعضاء من %10 أو واحد تدريس هيئة عضو من ألكثر العلمي التفرغ إجازة يف يرخص أل .1
 سنة الواحدة.ال يف
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 تنفيذيةالقاعدة ال

 اآلتية:وفق املعايري  النسبة املسموح هبا هميف حال جتاوز عددملفاضلة بني املتقدمني اب يقوم جملس القسم .1

 احلصول على فرصة إجازة تفرغ علمي سابقة. .أ

 عدد البحوث والكتب املنشورة. .ب

 املسامهة يف جملس القسم. .ج

 املسامهة يف جلان وأنشطة القسم. .د

 املسامهة يف املناصب القيادية يف الكلية أواجلامعة. .ه

يف احلصول على إجازة تفرغ علمي األولوية يعطى أعضاء هيئة التدريس الذين مل حيالفهم احلظ بسبب املفاضلة   .2
هبا، ول يدخل معهم يف املفاضلة إذا كان عددهم يتجاوز النسبة املسموح تتم املفاضلة بينهم خالل العام التايل. و 

 أي متقدم جديد.

 
 .العلمي التفرغ إجازة خالل إجنازه ينوي علمي بربانمج التدريس هيئة عضو يتقدم أن .2

 تنفيذيةالقاعدة ال

األحباث العلمية وأتليف الكتب اجلامعية تتضمن الربامج العلمية اليت ميكن إجنازها خالل إجازة التفرغ العلمي  .1
وترمجة الكتب العلمية املتخصصة وغري واملخطوطات ذات األمهية الكبرية واملراجع العلمية وحتقيق الكتب النادرة 

عن الربانمج العلمي مقرتحا  مفصال  طلب إجازة التفرغ العلمي  تويوجيب أن حي ذلك مما جييزه اجمللس العلمي.
 العناصر اآلتية:يتضمن 

 عنوان الربانمج العلمي. .أ

 أمهية الربانمج وأهدافه. .ب

 منهجية إجناز الربانمج. .ج

 املقرتحة إلجناز الربانمج.اخلطة الزمنية  .د

 العلمي ابجلدة واألصالة وأن يكون ضمن األوليات البحثية للجامعة. الربانمججيب أن يتميز  .2
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املقدم بياان  عن مدى أمهية الكتاب واحلاجة ي املراد إجنازه كتااب ، فإنه جيب تضمني املقرتح إذا كان املشروع العلم .3
راعى ت، وأن يف اجلامعة املرجوة منه. وجيب أن يكون موضوعه متفقا  مع أولوايت النشر العلمي والفائدةإىل أتليفه 

 فيه مجيع ضوابط نشر الكتب املقرة.

 

 ستوناملادة الثالثة وال

 يصرف للمرخص له إبجازة تفرغ علمي ما أييت:

 .املدة كامل  عن الشهري النتقال وبدل كامال  تبهار  .1
 .يعوهلن الاليت ولبناته عشرة الثامنة سن دون وأبنائه ولزوجته له ابلطائرة سفر تذاكر .2

 تنفيذيةالقاعدة ال

رج مقر اجلامعة لفرتة تقل االتفرغ العلمي خيستحق املتقدم تذكرة سفر ابلطائرة له وحده إذا كان سيقضي إجازة  .1
عن ثالثة أشهر، فإذا كانت الفرتة تزيد عن ثالثة أشهر استحق تذاكر سفر ابلطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن 
الثامنة عشرة وبناته الاليت يعوهلن، ومتنح التذاكر على الدرجة املستحقة له نظاما ، وإىل وجهة واحدة ذهااب  وإاياب  

  .ق أقرب خط سري إىل وجهته النهائيةوف

 .خيضع صرف تذاكر السفر ابلطائرة لتوفر املبالغ املالية املعتمدة يف امليزانية .2

 

 .العليا للدراسات اجلامعة ملبعوثي يصرف الذي الكتب خمصص .3
 يف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من اجمللس العلمي.مصار  .4
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 تنفيذيةالقاعدة ال

انون ألف رايل وفق قدره مثتفرغ علمي بتحديد مصاريف البحث العلمي حبد أقصى  إجازةيقوم املتقدم بطلب  .1
 :اآليتالبنود املبينة يف اجلدول 

 احلد األقصى للمبالغ املعتمدة البند

 األجهزة واللوازم العلمية
 15000 الكيميائية وأطقم التحليل املختلفةو  املستهلكةاملواد

 10000 رسوم املختربات
 10000 جهزة ولوازم املخترباتاأل

 اخلدمات البحثية

 5000 خدمات الطباعة والتصوير واملراجع
 10000 تكاليف مساعد الباحث

 5000 خدمات التحليل اإلحصائي
 5000 خدمات النشر العلمي

يدخل برامج الكمبيوتر املتخصصة ذات العالقة ابلبحث )ل 
ضمنها برامج التحليل اإلحصائي أو برامج حترير النصوص 

 وغريها من الربامج العامة(
5000 

 5000 خدمات الرتمجة
 10000 حضور الندوات واملؤمترات العلمية وحلقات النقاش املؤمترات

 
ويستبعد البنود العلمي  الربانمجطبيعة   يقوم اجمللس العلمي مبراجعة امليزانية املقرتحة والتحقق من انطباق البنود مع .2

 .املخالفة

 
 آلف وعشرة مبفرده كان  إذا رايل آلف مخسة حدود يف ولعائلته له اململكة خارج إجازته يقضي ملن العالج مصاريف .5

 .واحد دراسي فصل ملدة إجازة منح ملن ذلك ونصف عائلته، ترافقه كانت  إذا رايل
أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل اإلضايف ل تقل عن بدل التفرغ لألطباء من  .6

ثالث ساعات يوميا  مبا فيها دوام اخلميس حبيث ل يقل عن ثالثة آلف رايل حدا  أدىن إذا كانت اإلجازة يف 
 املستشفيات احلكومية داخل اململكة.
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 ستوناملادة الرابعة وال

 .استشارة أو عمل بعقد الرتباط له جيوز ل كما  علمي، تفرغ إجازة على احلاصل بند أو إعارة جيوز ل

 

 والستوناملادة اخلامسة 

يلتزم املتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق الربانمج العلمي املقر من جملس اجلامعة وعليه خالل مدة أقصاها هناية الفصل  
جمللس القسم تقريرا  مفصال  عن إجنازاته خالل التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخا  من الدراسي التايل لنتهاء إجازة التفرغ أن يقدم 

 األعمال العلمية اليت أجنزها متهيدا  لعرضها على جملس الكلية مث اجمللس العلمي.

 

 تنفيذيةالقاعدة ال

يقوم املتفرغ إبلقاء حماضرة علمية يف القسم يلخص فيها ما مت إجنازه وأبرز النتائج اليت توصل إليها، ويرفق تقرير  .1
 بذلك من رئيس القسم مع التقرير التفصيلي.

يقوم جملس القسم بدراسة التقرير التفصيلي واألعمال املنجزة وتقرير احملاضرة العلمية والتحقق من التزام املتفرغ  .2
 ىل اجمللس العلمي.ته بشأن ذلك إىل جملس الكلية مث إويرفع توصي لربانمج العلمي الذي تفرغ من أجلهاب

 ر قراره بشأهنا.والطالع على األعمال املنجزة ويصد يقوم اجمللس العلمي بدراسة التقرير التفصيلي .3

 ويصدر قرار من اجمللس العلمي بذلك يف احلالت اآلتية: العلميتنهى إجازة التفرغ  .4

البحث املقدم يف مقرتح احلصول على إجازة التفرغ العلمي يف أحد أوعية النشر أو قبول نشر نشر  .أ
 العلمي اليت يعتمدها اجمللس العلمي هلذا الغرض.

كمني اثنني وفق آلية من قبل حماملقدم يف مقرتح احلصول على إجازة التفرع العلمي إجازة الكتاب  .ب
 حتكيم الكتب يف اجمللس العلمي.

دون عذر يقبله  إذا مل يلتزم املتفرغ إبجناز ما تفرغ من أجله أو مل يقدم التقرير املطلوب منه خالل املدة النظامية .5
 .العلمي إجازة التفرغ أثناء، قامت اجلامعة ابستعادة مجيع ما صرف عليه اجمللس العلمي
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 أحكام عامة

 إلغاء إجازة التفرغ العلمي:

ال وجود حموافقة جملس اجلامعة واعتماد املخصصات املالية إل يف  صدورجيوز إلغاء إجازة التفرغ العلمي بعد  ل .1
 مربرات مقنعة حتول دون قدرة املتقدم على إجناز الربانمج العلمي املقدم. 

منافسة  ال حيق لهف ،تفرغ علمي مت من خالل املفاضلةإذا كان ترشيح عضو هيئة التدريس للحصول على إجازة  .2
 .زمالئه يف العام التايل على الفرص املتاحة

التفرغ العلمي إىل جملس القسم موضحا  فيه املربرات، ويرفع جملس إجازة إلغاء يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب  .3
 جملس اجلامعة.من اإللغاء قرار ويصدر  ،العلميالقسم توصيته بشأن الطلب إىل جملس الكلية مث إىل اجمللس 

 
 قطع إجازة التفرغ العلمي:

القسم والكلية  يجملس له جملس اجلامعة بناء  على توصيةيقب لعذرل جيوز للمتفرغ قطع إجازة التفرغ العلمي إل  .1
 .واجمللس العلمي

 وجب عليه إجناز ما تفرغ من أجله خالل مدة أقصاها عام من اتريخ النقطاع ،املتفرغ لعذر مقبولإذا انقطع  .2
 .وفق خطة حمددة

قامت اجلامعة ابستعادة مجيع ما صرف عليه  إبجناز ما تفرغ من أجله ،ألسباب مقبولة ،إذا مل يلتزم املتفرغ املنقطع .3
 .أثناء إجازة التفرغ العلمي

 العلمي. إجازة التفرغ أثناءمت استعادة ما صرف عليه  ،أبسباب انقطاع املتفرغإذ مل يقتنع جملس اجلامعة  .4

 


