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 إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس الوطني 

 العلمي: تفرغ تعريف ال

هو أعفاء عضو هيئة التدريس من مهامه التدريسية وجميع نشاطاته ذات العالقة، وذلك لتهيئته للقيام بدراسات  

والترجمة أو تحقيق المخطوطات لسد نقص علمي   علمية أو أجراء البحوث والتجارب والقيام بأعمال التأليف

في مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من  أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو الكتساب خبرة علمية  

 على أخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه.  االطالع 

 - اإلجراء:  اشتراطات 

 ال تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذي يرغب في التفرغ ألول مرة عن درجة أستاذ مساعد.  .1

 (( من كل عام جامعي. 4بنهاية شهر أبريل ))ضرورة إنهاء اإلجراءات المتعلقة بإجازة التفرغ العلمي   .2

 أشهر قبل بداية اإلجازة.  6إلى القسم العلمي عن تقل مدة تقديم طلب إجازة التفرغ العلمي   ال .3

 (( من كل عام. 8)) أغسطس ضرورة إنجاز الجزء الخارجي من اإلجازة قبل نهاية شهر  .4

 كاملة. ال تزيد مدة إجازة التفرغ العلمي عن سنة جامعية  .5

 ال يجوز تجزئة مدة إجازة التفرغ العلمي بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة.  .6

عن درجة أستاذ   الثانية  التفرغ للمرة تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذي يرغب في  ال .7

 . مشارك

بعدها عن درجة    الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذي يرغب في التفرغ للمرة الثالثة وما ل ال تق .8

 استاذ. 

 إلجازته العلمية.   أن يتفرغ فعليا  .9

ئمين بالتدريس  االق     % من عدد أعضاء هيئة التدريس  20اليجوز منح إجازة التفرغ العلمي ألكثر من  . 10    

تعطي األولوية لطالب التفرغ ألول مرة ثم األقدم في الدرجة  %  20الفعلي في القسم العلمي، وإذا زادت عن 

 ثم األكبر عمرا  ثم األكثر بحوثا  منشورة. 

 عند منح اإلجازة يجب مراعاة المخصصات المالية المعتمدة. .11     

و هيئة التدريس في المرة الثانية فما فوق عن أربع سنوات  التقل مدة منح إجازة التفرغ لنفس عض .12     

 من تاريخ حصوله على التفرغ العلمي في المرة السابقة لها. 
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يقدم عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة التفرغ العلمي تقريرا  عما أنجزه من أبحاث ويسلمه    أن .13     

 مع نسخ من أبحاثه إلى رئيس القسم العلمي. 

 تفعيل االتفاقيات المشتركة في هذا المجال.   العمل على.14     

 خطوات اإلجراء: 

لغرض التفرغ العلمي بطلب الحصول    على إجازةيتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في الحصول   .1

 على هذه اإلجازة إلى رئيس قسمه العلمي مرفق بملخص للعمل العلمي الذي ينوي القيام به. 

يبدي مجلس القسم العلمي رأيه في اجتماعه الدوري او االستثنائي تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة   .2

 طلب التفرغ إلى عميد الكلية.  بإحالة الموافقة يقوم رئيس القسم العلمي 

 . هيئة التدريس اءعض يحيل عميد الكلية إجراء التفرغ العلمي إلى إدارة شؤون أ .3

 هيئة التدريس   اءعض شؤون أعلى لجنة االجراء  هيئة التدريس  اء عضأ يعرض مدير إدارة شؤون  .4

رأيها تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقتها توصي بتفرغ   هيئة التدريس  اء عضشؤون أ تبدي  .5

 هيئة التدريس   اءعضأ

اإلجراء إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية الذي يحيله    هيئة التدريس   اءعضشؤون أيحيل مدير إدارة   .6

 إلى رئيس الجامعة. 

حالة موافقته يحيل اإلجراء إلى وكيل الوزارة  تجاه الموافقة من عدمها وفي يبدي رئيس الجامعة  .7

للتعليم العالي الستكمال إجراءات إصدار قرار إجازة تفرغ علمي من وزير التعليم العالي والبحث  

 . العلمي
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