إجازة التفرغ العلمي
املادة احلادية والستون
جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية من جملسي الكلية والقسم
املختصــــــــــــــــــني واجمللس العلمي أن حيصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام
دراسي بعد مضي مخس سنوات من تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة  ،أو ملدة فصل
دراســـــــــــــي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة  ،على أال
يؤثر ذلك على ســــــري العملية التعليمية  .وال حتتسب مدة اإلعارة ضمن املدة املطلوبة .
ويضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء على اقرتاح اجمللس
العلمـي.

املادة الثانية والستون
يشرتط ملنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي :
- 1أال يرخص يف إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو %11من أعضـــــــاء
هيئة التدريس يف كل قسم يف السنة الواحدة .
- 2أن يتقدم عضو هيئة التدريس بربنامج علمي ينوي إجنازه خالل إجازة التفرغ العلمي .

املادة الثالثة والستون
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي :
ال وبدل االنتقال الشهري عن كامل املدة .
 .1مرتبه كام ً

 .2تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعوهلن .
 .3خمصص الكتب الذي يصرف ملبعوثي اجلامعة للدراسات العليا .
 .4مصاريف البحث العلمي  ،وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من اجمللس العلمي .
 .5مصاريف العالج ملن يقضي إجازته خارج اململكة له ولعائلته يف حدود مخسة آالف ريال
إذا كان مبفرده وعشرة آالف ريال إذا كانت ترافقه عائلته ونصف ذلك ملن منح إجازة
ملدة فصل دراسي واحد .
 .6بدل التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من
العمل اإلضايف التقل عن ثالث ساعات يومياً مبا فيها دوام اخلميس حبيث اليقل عن ثالثة
آالف ريال حدًا أدنى إذا كانت اإلجازة يف املستشفيات احلكومية داخل اململكة .

املادة الرابعة والستون
ال جيوز إعارة أو ندب احلاصل على إجازة تفرغ علمي كما الجيوز له االرتباط بعقد عمل أو
استشارة .

املادة اخلامسة والستون
يلتزم املتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق الربنامج العلمي املقر من جملس اجلامعة  .وعليه خالل مدة
أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم جمللس القسم تقريرًا مفصالً
عن إجنازاته خالل التفرغ ويرفق مع التقرير نسخاً من األعمال العلمية اليت أجنزها متهيداً
لعرضها على جملس الكلية ثم اجمللس العلمي .

