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ً
أوال  :مفهوم التفرغ العلمي

القواعد املنظمة إلجازة التفرغ العلمي

هو إجازة علمية دراسية تهدف إلى النهوض بالبحث العلمي عنن ريقنا البحنث تالين ليل تالييجمنة تالننني تمنحهنا
الجامعة(بصفة جوازقة) لعضو هيئة اليدرقس لمدة عام دراسي تاحد بعد مضي خمس سنوات أت فصن دراسني تاحند بعند
مضي ثالث سنوات من تعيينه أت تميعه بإجازة تفيغ علمي سابقة  ،تذلك تفقًا لمنا صصنع علينه الال حنة المنلمنة لنن ت
منسوبي الجامعات السعودقينن من أعضناء هيئنة اليدرقنس تمن في حكمهم تالقواعد المنلمة إلجازة اليفيغ العلمي.

ً
ثانيا  :حتكم إجازة التفرغ العلمي عدد من املواد يف الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني من

أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهــم ،وهي

المادة  .65 ،64 ،63 ،62 ،61كما صصع المادة الحادقة تالسيو على قيام مجلس الجامعة بوضع القواعد المنلمنة
إلجازة اليفيغ العلمي بناءً على اقيياح المجلس العلمي.

ً
ثالثا :ضوابط منح التفرغ العلمي
 .1ال قجوز لعضو هيئة اليدرقس إذا كا معاراً خارج الجامعة ثم عاد من إعارته إلنى الجامعنة أ قيقندم ببلنل الحصنو
على إجازة اليفيغ العلمي إال بعد مضي مدة ال تق عن مدة إعارته.
 .2أال ق ثي اليفيغ العلمني علنى سنيي العملينة اليعليمينة تال قييتنل علنى ذلنك حجنل مقنيرات دراسنية معيننة منا كاصنع
سيحجل لو كا موجوداً  ،تأ هناك من ققوم بعملنه أثنناء تفي نه العلمني دت أ قييتنل علنى الجامعنة أم الي امنات
مالية قد تحص من زقادة العلء اليدرقسي عن الحد األعلى المقير صلاماً.
 .3خبابات قبو من الجامعات تالم سسات أت الجهات العلمية اليي قنوم قضاء إجازته فيها أت زقارتها خال إجازة اليفنيغ
العلمي موضحاً فيها الفيية ال منية اليي قنوم قضاءها تمصارقل البحث العلمي إ تجدت.
 .4أ قكو قد قام بما الي م به من منيتع علمي في إجازة اليفيغ العلمي السابا ،إ تجد.
 .5احيساب شيط المدة الواردة في المادة الحادقة تالسيو من الال حة المنلمنة لنن ت منسنوبي الجامعنات السنعودقة
من أعضاء هيئة اليدرقس تمن في حكمهم اعيباراً من تارقخ موافقة المجلس العلمي على اليقيقي العلمي عن اليفيغ
السابا ( تذلك في حالة تميع الميقدم بيفيغ علمي سابا ).
 .6أ قكو الميقدم إلجازة اليفيغ العلمي من أعضاء هيئة اليدرقس في رتبة أسياذ مساعد قد صني أت لدقه عمنالً علمينًا
مقبوالً للنني.
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ً
رابعا :صفة برنامج التفرغ العلمي
أ .على الميقدم إلجازة اليفيغ العلمي تقدقم بيصامج علمي قنوم إصجازه في هذه الفيية في أحد المجاالت اليالية:
 .1إعداد بحث ( صليم أت تببيقي في حق اليخصص ).
 .2ت ليل كياب دراسي أت ميجع في مجا اليخصص.
 .3تيجمة ألحد األعما األساسية في تخصصه.
 .4تحقيا عم تياثي.
 .5مجاالت أخيى قيى المجلس العلمي أهمييها بناءً علي توصييي مجلس القسم تالكلية.
ب .أ قنم البيصامج العلمي العناصي الي يسية اليالية:
 .1موضوع المنيتع تمجاله.
 .2مقدمة عن المنيتع تأهمييه تمبيرات اخيياره.
 .3أهداف المنيتع.
 .4منهجية إصجاز المنيتع العلمي.
 .5الخبة ال منية المقييحة لينفيذ المنيتع.
 .6المي اصية المقييحة لهذا المنيتع في حالة تبلبه لدعم مالي.
 .7جهة اليفيغ العلمي تالفيية ال منية اليي قياد قضاءها.

ً
خامسا  :إجراءات التفرع العلمي
 .1قيقدم عضو هيئة اليدرقس ببلل إجازة اليفيغ العلمي إلى مجلس القسم ميفقاً به االسيمارة تالبيصنامج العلمني النذم
قنوم إصجازه تذلك خال الفص األت من السنة اليي تسبا سنة تفي ه ،على أ تص كام أتراقه إلى أماصة المجلس
العلمي قب صهاقة الفص المذكور  ،تفي حالة ر بنة عضنو هيئنة اليندرقس اليمينع بإجنازة اليفنيغ العلمني فني الفصن
الثاصي قجل أ تص كام أتراقه إلى أماصة المجلس العلمي قب بداقة الفص الدراسي األت من عام اليفيغ ذاته.
 .2قعيض رلل إجازة اليفيغ العلمي على مجلس القسم التخاذ القيار الالزم ،تفي حالة اليوصية بالموافقنة قيفنع البلنل
إلى مجلس الكلية.
 .3قناقش مجلس الكلية البلل بناء على توصية مجلس القسم إلتخاذ القيار المناسل تفي حالة اليوصية بالموافقة قيفع
البلل إلى المجلس العلمي.
 .4قُعد عميد الكلية تر يس القسم تقيقياً عن رالل اليفيغ العلمي قبين فيه :صناراته العلمية تاألكادقمية ،تكفاءتنه فني
مجا عمله ،تإسهاماته في خدمة الجامعة تالمجيمع .تقيس هذا اليقيقي سيًا إلى ر يس المجلس العلمي.
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 .5في حالة تقدم أكثي من عضو هيئة تدرقس بالقسم الواحد إلجازة اليفيغ العلمني تبنسنبة ت قند عنن النسنبة المقنيرة (
المادة  62من الال حة ) فييم إجياء المفاضلة حسل األسس اليالية:
أ.

من لم قسبا له اليفيغ العلمي.

ب .أهمية البيصامج العلمي الميقدم به إلجازة اليفيغ العلمي تمدى إسهامه في خدمة الجامعة تالمجيمع.
ج .الننارات البحثية تاألقدمية العلمية تإسهاماته في خدمة الجامعة تالمجيمع.
د .من قيقد السفي بمفيده.
 .6قحدد المجلس العلمي ربيعنة اليفنيغ ( داخليناً أت خارجيناً ) تفنا منا قنياه كمنا قحندد خنر السنيي تمندة ال قنارة العلمينة
الخارجية إ تجدت.
 .7قيفع المجلس العلمي توصية إلى مجلس الجامعة في حالة الموافقة التخاذ القيار المناسل.
 .8إشعار الميقدم باألسباب في حالة عدم الموافقة.

ً
سادسا :التزامات عضو هيئة التدريس املرخص له بإجازة التفرغ العلمي
 .1أال قيتبر خال فيية اليفيغ العلمي بعقد عم أت اسينارة.
 .2تنفيذ بيصامج اليفيغ العلمي تفا الخبة المقية من مجلس الجامعة.
 .3تقدقم تقيقي مفص عن إصجازاته خال فيية اليفيغ العلمي لمجلس القسم فني مندة أقصناها صهاقنة الفصن الدراسني
اليالي إلصيهاء إجازة اليفيغ العلمي تققوم المجلس العلمني بوضنع الضنوابر الالزمنة لمعالجنة الحناالت اليني قنيم فيهنا
تجاتز المدة المحددة أت عدم قبو اليقيقي.
 .4أ قيفا مع اليقيقي صسخة من األعما العلمية اليي أصج ها.
 .5ققوم مجلس القسم بدراسة اليقيقي تاألعما اليي تم إصجازها خال إجازة اليفنيغ العلمني فني ضنوء البيصنامج العلمني
المقي من مجلس الجامعة ،تقيفع اليقيقني لمجلنس الكلينة لدراسنيه تاتخناذ القنيار المناسنل ،تمنن ثنم قيفنع للمجلنس
العلمي.

ً
سابعا :استحقاقات عضو هيئة التدريس املتفرغ
 .1قصيف للميخص له بإجازة اليفيغ العلمي ما صصع عليه المادة ( الثالثة تالسيو ) من الال حة المنلمة لنن ت أعضناء
هيئة اليدرقس السعودقين تمن في حكمهم ،تذلك تفا الينليم المقير.
 .2حصي مصارقل البحث العلمي الواردة في الفقية اليابعة من المادة المذكورة فيما قلي:
أ.

أجه ة تأدتات علمية.

ب .حضور الندتات تالم تميات تحلقات البحث تالنقاشات.
ج .خدمات بحثية ( إحصاء ،تصوقي دراسة تأبحاث ،تكاليل مساعد باحث ،تكاليل خدمات تاسينارات أخيى).
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 .3ققدر المجلس العلمي مصارقل البحث العلمي ك حالة على حده على أ تكو بحد أقصى ثماصو ألل رقنا فني حالنة
رلل اليفيغ لعام دراسي تاحد تأربعو ألفاً في حالة رلل اليفيغ لفص دراسي تاحد.
 .4قصيف للميخص له بإجازة تفيغ علمي خارجي تذاكي سفي بالبا ية له تل تجه تأبنا نه دت سنن الثامننة عنني تلبناتنه
الال ي قعولهن شيقبة أ ققضي في الجهة اليي قنوم اليفيغ العلمي فيها ثالثة أشهي على األق .
 .5في حالة ال قارات العلمية لفييات قصيية ( أق من ثالثة أشهي ) تتعدد الجهات العلمينة اليني قنياد زقارتهنا فيصنيف لنه
دت العا لة تذكية سفي ذهاباً تإقابًا بخر سيي تاحد بما ال قيجاتز أربع محبات خارجية.
 .6في حالة ال قارات العلمية لفييات روقلة ( ثالثة أشهي ف كثي في جهة تاحدة ) تتعدد الجهات العلمية اليي قنياد زقارتهنا،
فيصيف له تذاكي سفي بالبا ية تل تجيه تأبنا ه دت سن الثامنة عننية تلبناتنه الال ني قعنولهن منن المملكنة تلجهنة
تاحدة فقر.
 .7ال تيجاتز قيمة اليذاكي اليي تصيف له تلعا ليه 000ر 150رقا ( ما ة تخمسو ألل رقا ).

ً
ثامنا  :تأجيل إجازة التفرغ العلمي
قجوز ت جي إجازة اليفيغ العلمي لعضو هيئة اليدرقس بعد صدتر الموافقة تقيار اليفيغ تفقًا للضوابر اليالية:
 .1ققدم عضو هيئة اليدرقس الميخص له بإجازة اليفيغ العلمي رلل ت جي لمجلس القسم ميفقاً به األسباب تالمبنيرات
قب بداقة اليفيغ العلمي.
 .2في حالة توصية مجلس القسم بالموافقة ،قيفع البلل لمجلس الكلية التخاذ القيار المناسل.
 .3في حالنة توصنية مجلنس الكلينة بالموافقنة ،قيفنع البلنل للمجلنس العلمني التخناذ القنيار المناسنل ترفعنه لمجلنس
الجامعة.
 .4ال ت قد فيية الي جي عن سنة دراسية تاحدة.

أقيت هذه الضوابر بقيار مجلس الجامعة رقم 1428/1427-2-4
تعد الحد األعلى للمصارقل البحثية بقيار المجلس العلمي رقم 1434/1433-5-8
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