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مواد الالئحة المنظمة إلجازة التفرغ العلمي

مواد الالئحة املنظمة إلاجزة الفرغ اللمم
املزد احلزدية والسفون
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية والقسم المختصيين والمجليس العلمي
أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علم لمدة عام دراس بعد مض خمس سينوا مين تعيينيو أو
تمتعو بإجازة تفرغ علم سابقة ،أو لمدة فصل دراس واحد بعد مض ثالث سنوا من تعيينو أو تمتعيو بإجيازة
تفييرغ علمي سييابقة ،علييى أل يييىثر رلييع علييى سييير العملييية التعليمييية ،ول تحتسي مييدة ا عييارة

ييمن المييدة

المطلوبة.
ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة جازة التفرغ العلم بناء على اقتراح المجلس العلم .

املزد الثزنية والسفون
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلم ما يأت :
 .1أل يرخص ف إجازة التفرغ العلم ألكثر من عضو هيئة تدريس واحيد أو  %10مين أعضياء هيئية التيدريس
ف كل قسم ف السنة الواحدة.
 .2أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علم ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلم .
املزد الثزلثة والسفون
يصرف للمرخص لو بإجازة تفرغ علم ما يأت :
 .1مرتبو كامال وبدل النتقال الشهري عن كامل المدة.
 .2تذاكر سفر بالطائرة لو ولزوجتو وأبنائو دون سن الثامنة عشرة ولبناتو الالت يعولهن.
 .3مخصص الكت الذي يصرف لمبعوث الجامعة للدراسا العليا.
 .4مصاريف البحث العلم  ،وتقدر حس كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلم .
 .5مصاريف العالج لمن يقض إجازتو خارج المملكة لو ولعائلتيو في حيدود خمسية رلف رييال إرا كيان بمفيرده
وعشرة رلف ريال إرا كانت ترافقو عائلتو ،ونصف رلع لمن منح إجازة لمدة فصل دراس واحد.
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 .6بدل التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس ورلع مقابل تفرغهم وأدائهم لساعا من العميل ا

ياف ل

تقل عن ثالث ساعا يوميًا بما فيها دوام الخميس بحيث ل يقيل عين ثالثية رلف رييال حيدًا أدنيى إرا كانيت
ا جازة ف المستشفيا الحكومية داخل المملكة.
املزد الغابلة والسفون
ل يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علم  ،كما ل يجوز لو الرتباط بعقد عمل أو استشارة.

املزد اخلزمسة والسفون
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفيرغ ليو وفيل البرنيامج العلمي المقير مين مجليس الجامعية وعلييو خيالل ميدة
أقصاها نهاية الفصل الدراس التال لنتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسيم تقرييراً مفصيالً عين إنجازاتيو
خالل التفرغ ،ويرفل مع التقرير نسخاً من األعمال العلمية الت أنجزها تمهييداً لعر يها عليى مجليس الكليية ثيم
المجلس العلم .
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