
 2014) لسنة 13تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 بالسياسةبدء العمل تاريخ  02/03/2014  دليل سياسات العاملين األكاديميين السياسةرقم  09-ع.أ
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 ستثنائيةالجازة  ااإل
 الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:  هذه السياسة  اتصفحعدد  1 من  1

 

 ستثنائيةالجازة  ااإل. 9

 نظرة عامة
إجازة أعضاء هيئة التدريس على القواعد واإلجراءات الواجبة لحصول  واإلجراءات الخاصة بها تُحِدد هذه السياسة 

 .هاوشروط منحجازة استحقاق اإلاإلجراءات المتعلقة بوتغطي استثنائية 

 مجال التطبيق
 .بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس 

 الهدف
في بالحصول على إجازة استثنائية  لهم من خالل السماح أعضاء هيئة التدريستوفير المرونة فيما يتعلق بمسؤوليات 

 .التي تستدعي ذلكظروف ال

 السياسة
 فصالن دراسيان. جازة االستثنائية عادة لمدة أقصاهااإلمنح  يجوز )1

 جازة االستثنائية.اإلال يحق لعضو هيئة التدريس الحصول على راتب أو أي استحقاقات خالل فترة  )2

جازة االستثنائية ألسباب اإلمنح  ويجوز .الجامعةبالفائدة على عود تجازة االستثنائية عندما اإل الموافقة علىيتم عادة  )3
 إنسانية.

بشكل عمل البعين االعتبار تأثير الغياب على سير  الجامعةعند النظر في طلبات الحصول على إجازة استثنائية، تأخذ  )4
 .طبيعي

  
  



 م2014) لسنة 41تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  09-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2016  ستثنائيةالجازة  ااإل   تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  الجامعة للشؤون العلمية نائب مديرالمكتب المسئول:   ھذه السياسة  اتصفحعدد 
 

  ستثنائيةالجازة ااإل - )9السياسة رقم ( إجراءات

1 
قبل التقدم بطلب  من العمل الفعلي بالجامعة أربع سنوات أمضىيجب على عضو ھيئة التدريس أن يكون قد   -أ 

  .اإلجازة

عمله بعد لعضو ھيئة التدريس عودة أربع سنوات من تاريخ قبل مرور  إلجازة استثنائية تقديم طلب آخر جوزال ي  - ب 
  سابقة.الستثنائية االجازة اإل

فصل في خالل نفس الستثنائية ألكثر من عضو ھيئة تدريس واحد في كل قسم علمي الجازة ااإلال يجوز منح   - ج 
 .الدراسي

  

2 
على أن يتوافق ھذا  االستثنائيةجازة اإلبدء التاريخ المقترح لأشھر على األقل من  أربعةتقديم الطلبات قبل  جبي  -أ 

  .التاريخ مع بداية الفصل الدراسي

  يجب أن تشمل الطلبات على:  - ب 
  .تواريخ بدء اإلجازة وانتھائھا -1
  في الجامعة. مقدم الطلب خدمةمدة  -2
  .عن الغرض من الحصول على اإلجازة مفصلبيان  -3
 ود على عضو ھيئة التدريس والقسمبما في ذلك الفوائد التي تع ،على اإلجازةاألسباب التي تبرر الموافقة  -4

  .والجامعة العلمي
  .من تلك النتائج تحدأن  يجوزوالكلية والجامعة، والتدابير التي القسم العلمي  النتائج المترتبة عن الغياب عن -5

ً افقة على طلب اإلجازة وفقتتم المو  - ج   للجھة المفوضة بالتوقيع. ا

  

3 
التأمين (بما في ذلك  لمزايا األخرىالراتب وا، عندما يتم منحه إجازة استثنائية، عضو ھيئة التدريساليستحق   -أ 

ويجب إخالء السكن قبل تاريخ بدء  ).خدمةنھاية ال مكافأة، وتذاكر الطيران والسكن وتعليم األبناء ، ورسومالصحي
  االستثنائية.جازة اإل

تحتفظ الجامعة بمكافأة السنة السابقة لإلجازة وتدفعھا عند عودة فسنوياً، خدمة مكافأة نھاية ال في حالة صرف  - ب 
  عضو ھيئة التدريس من اإلجازة.

المطلوبة للترقية، أو نھاية الخدمة، أو المدة المطلوبة لمنح  خدمةجازة االستثنائية ضمن مدة الاإلال تُحتسب مدة   - ج 
  إجازة التفرغ العلمي.

جازة االستثنائية أو إنھائھا وذلك لمدة ال تقل عن مدة اإليعود عضو ھيئة التدريس للعمل عند نھاية يجب أن   -د 
 . إلجازةا

بمثابة استقالة ويتم تطبيق األنظمة المعتادة  اإلجازة االستثنائيةانتھاء بعد عضو ھيئة التدريس  عتبر عدم عودةيُ   -ه 
  إذا لم يتم إشعار الجامعة باالستقالة قبل ستة أشھر.سياسة الجامعة الخاصة بإنھاء العقود وفق 

  اإلجازة. قبل بدء والمزايا بنفس الدرجة والراتب الجامعةيعود عضو ھيئة التدريس إلى   -و 

اء أو التجديد خالل فترة اإلجازة، يجوز عندئذ تمديد العقد لمدة على وشك االنتھ إذا كان عقد عضو ھيئة التدريس  - ز 
  .بعد تاريخ انتھائهأقصاھا سنة واحدة 

   




