1

القواعد املنظمة لإليفاد فى
إجازات دراسية
مادة ( :)1تعريف

*****

اإلجااازة اراراةااي جااة تجااازة تطااظ رلطعيااا ا مارطارةاايا ارطااااما ا لمليااا ار امع ا ارط ل ا

داخل اروطا أم خارجه لغرض ارقيام باراةا ملطي أم فظي أم مطلي أم ارحصول ملى مؤجل ملطة أم

كاب مران ملطة مذرك راااد نقص أم حاج ت ضيها مصلح مام ملاى أن كماون اراا ر ملاى مظحا

حمومي أم ش صي أم ملى ن ق ه ار اص .

مادة ( :)2شرمط ارحصول ملى اإلجازة اراراةي

رامى فة اإلجاا از اراراةاي ار اة تطاظ رلطعياا ا مارطارةايا ارطاااما ا بظااب ملاى طلاب كقاام

مظهم ارشرمط اآلتي -:

 .1أن كمون ارط قام قا أمضة ةظ يا فة معي ه ارحاري .
 .2أال زيا ةا ارط قام مظا بااك اإلجازة ما  44مام.

 .3أن كمون م ال اراراة ارط قام ره ضطا ار ظ اربحثي رلقام.

 .4أن كمون ارط قام ما ل ببرنامج دراةة لار امع ار ة ةيارس بها أم حاصل ملى مظح دراةي .
مادة ( :)3مظ تجازة دراةي

بظا  :1كصار قرار ار امع لطظ اراارس تجازة دراةي رطاة مام قابل رل ا اا ميحااد ماا تذا اان لطرتاب
ام بامن بظاب ملى قرار م لس اراراةا مبعا موافق م لااة ارقاام ماريليا ماةا ي اب ارطاا ظاا

ارطظلوب فة جذا ارشأن.

بظا  :2ا م اخظاار اإلدارة ارعاما رلبعثاا لقارار ار امعا لارطوافقا ملاى ماظ االجاازة اراراةاي ح اى ا م
مرض االمار ملاى ارل ظا ار ظ يذكا رلبعثاا فاة حارا حصاول ارااارس ملاى مااة تزياا ماا اراا

أشهر.

بظا  :3م اخظار اريلي ار الع رها اراارس لصورة ما قرار ارطوافق ملى مظ االجارة اراراةي ح اى ا م
اخالب طرف اراارس لشمل نهائة.

مادة ( :)4ما اإلجازة اراراةي .

بظا  :1وافق ارايا أ.د /نائاب رئايس ار امعا رلاراةاا ارعلياا ماربحاوم ملاى ماا االجاازة اراراةاي ح اى
ارعام اررالع لعا موافق م لاة ارقام ماريلي ار الع رهم اراارس مبظاب ملى ارظلب ارطا ارطقام مظه
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ماروارد ما طريق اإلدارة ارعام رلبعثا مارطرفق له تقرير دراةة مموافق ارطم ب ارثقافة ارطصار

لارامر ارط واجا بها اراارس.

بظا  :2م مرض طلب ارطا ام با ار ما ارعام ار امس ملاى م لاس ار امعا لعاا موافقا م لااة ارقاام
ماريلي مبظاب ملى طلب ارااارس اراوارد ماا طرياق اإلدارة ارعاما رلبعثاا ممشا وما ب قريار دراةاة

مموافق ارطم ب ارثقافة ارطصر لارامر ارط واجا بها اراارس.

بظا  :3م ارطا ح ى ارعام ار امس لطريب لارااخل ما رم ترى ار ه ارط ص غير ذرك.
مادة ( :)5انهاب اإلجازة اراراةي .

بظااا  :1ا م انهاااب االجااازة اراراةااي لعااودة اراااارس ارااى ارض ارااوطا لعااا تحقيااق ارغاارض اراذى تاام مااظ
االجازة ما اجله مبعا مرمد اة طارة مضو تجازة دراةي مائا ما اإلدارة ارعام رلبعثا .

بظاا  :2ا م اح اااال ار ا ار اربيظيا فااة حارا ماودة اراااارس م اأخر ماا تاااريم اخار ماا طبقااا رطاا قاارر
م لس ار امع ما ت ويض ارايا أ.د /رئيس ار امع فة اح اال ار ا ار فيطاا زياا ماا خطاا

مشر وما مترك اح ااال ار ا ار ح اى خطاا مشار اوم تراى اراايا أ.د /مطياا اريليا ار االع رهاا

اراارس.
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