السادس :اإلجازات:
املادة الثانية و الثالثون
يستحق املتعاقد باإلضافة إىل عطلة نهاية األسبوع ,والعيدين ,إجازة سنوية براتب
كامل يدفع عند بدايتها مقدارها ( )06يوماا لعواو هي اة التادريم ,ومان ه و

ا و

( )54يوما ملن سواهم وتُستحق اإلجازة عن جزء من السانة ااا يتناساب ماع كلاو ,ويعتا
ه و م املستحق لإلجازة كاملة من بدأ عقده خالل شهر واود من تاريخ بدء العقود
باجلامعة ,وجمللم اجلامعة تعديل فرتة اإلجازة السنوية وفقا ملتطلبات التقويم الدراسي.
وجيوز أن تقل مدة اإلجازة ع ا هو مقرر باتفاق م توب بني الطارفني ,وللاامعاة ا اق
ه حتديااد بدايااة اإلجااازة ونهايتهااا ,و تُسااتحق عاان ماادة اإلعااارة ,واإلجااازة ا ساات نا ية,
والغياب.

املادة الثالثة و الثالثون
جيااوز ه والااة الواارورة بناااء علااا دلااب املتعاقااد ,وتومااية جهااة ع ل ا وموافقااة
مدير اجلامعة أن جتزأ إجازة املتعاقاد السانوية إىل فرتتاني علاا األك ار علاا أن تقال
ماادة أم منه ااا عاان جلا اإلجااازة وعلااا أن يت تااع املتعاقااد بنوااد الفرتتااني خااالل نفاام
السنة اليت اُستحقت عنها اإلجازة.

املادة الرابعة والثالثون
 .1ملدير اجلامعة وفقا ملتطلبات الع ل أو بنااء علاا دلاب املتعاقاد أن يحجال و اول
املتعاقااد علااا اإلجااازة العاديااة أو جاازء منهااا علااا أ تتااااوز ماادة التتجياال سااتة
أشهر من السنة اجلديدة لل تعاقد.
 .2ملدير اجلامعة تعديل موعد اإلجازة األسبوعية لل تعاقد وفقا ملقتويات الع ل.
 .3ملدير اجلامعة إلغااء اإلجاازة العادياة كلاها أو بعواها ماع تعاويق املتعاقاد عنهاا
علااا أن ي ااون هااغا اإللغاااء اوافقااة املتعاقااد إ ه والااة الواارورة الق ااو ,
وي ون التعويق عن املادة الايت ألغيات ااا يعاادل راتبا ه السانة الايت اساتحق
فيهااا اإلجااازة ويسااقمل وااق املتعاقااد ه تااغكرة الساافر افاارده ه والااة اإللغاااء
ال امل إلجازت .

 .5ملااادير اجلامعاااة إلغااااء إجاااازة عيااادم الفطااار و األضاااحا أو جااازء منه اااا وفقاااا
ملقتوااايات الع ااال علاااا أن ي اااون هاااغا اإللغااااء اوافقاااة املتعاقاااد إ ه والاااة
الورورة وي ون التعويق عن مدة اإلجازة امللغاة اا يعادل راتبها أو مدتها.

املادة اخلامسة و الثالثون
للاامعة منح املتعاقد إجازة اضطرارية تتااوز جم وعها عشرة أياا ه السانة
الواودة ارتب كامل وخت م من إجازت السنوية و يستحق عنها تغاكر سفر.

املادة السادسة و الثالثون
جيوز منح املتعاقد من أعواء هي ة التادريم ومان ه و

هام إجاازة اسات نا ية

باادون راتااب ملاادة تزيااد عاان ف اال دراسااي ل ااروف تقاادرها اجلامعااة ,وتعت ا ا دمااة
مت لة و يستحق عن هغه املدة أم من امل يزات املن وص عليها ه العقد.

املادة السابعة و الثالثون
يستحق املتعاقد الغم ي ااب اارمي عنعا مان أداء ع لا ب اورة محقتاة إجاازة
مرضية مدتها شهر واود براتب كامل وجيوز متديدها شاهرين خخارين بن اف الراتاب
و تستحق اإلجازة املرضية إكا وقعت اإلمابة أو املرمي أجناء وجاود املتعاقاد ه ا اار
ه إجازة وتسقمل اإلجازة املرضية بانتهاء السنة اليت استحقت فيها.
وإكا كان املرمي ناش ا عن الع ل أو بسبب في اون لل تعاقاد ا اق ه ضاعف اإلجاازة
املرضااية املسااتحقة .وتتبااع ه إجبااات املاارمي وه حتديااد ماادة اإلجااازة املرضااية القواعااد
املقررة بالنسبة لل وظفني السعوديني.

املادة الثامنة و الثالثون
تسااتحق املتعاقاادة  -براتااب كاماال إجااازة وضااع ماادتها وسااة و أربعااون يومااا
وإجازة عدة الوفاة لل تعاقدة املسل ة و إجازة شهر لغري املسل ة ه وال وفاة الزو .

املادة التاسعة و الثالثون
جيوز لل تعاقد خالل السنة الواودة أن جي ع بني أك ر من إجازة من اإلجاازات
املستحقة ل متا توافرت أسباب استحقاقها.

