
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 املنظمة ملنح اإلعارة قواعد ال
***** 

 (: تعخيف1مادة )
اإلعارة ىى اإلجازة بجون مختب التى تسشح لعزؾ ىيئة التجريذ بعج مخور ثالثة سشؾات عمى تعييشو 

عخبية مجرس )عمى األقل( لسجة عام قابل لمتججيج حتى عذخة أعؾام بحج أقرى وذلػ لمعسل بإحجى الجامعات ال
أو األجشبية أو السعاىج العمسية فى مدتؾى الكميات أو لمعسل بالؾزارات الحكؾمية ومرالحيا أو الييئات أو 
السؤسدات العامة لمجولة أو بجية غيخ حكؾمية فيسا تخررؾا فيو متى كانت السيسة فى مدتؾى الؾعيفة 

 التى يذغمؾنيا فى الجامعة.

 ى سبيل اإلعارة(: مشح اإلجازة بجون مختب عم2مادة )
يرجر قخار مؽ الديج أ.د/ رئيذ الجامعة بالسؾافقة عمى إعارة عزؾ ىيئة التجريذ لسجة عام لمعسل 
بالجاخل أو بالخارج وذلػ بشاءًا عمى مؾافقة مجمدى القدؼ والكمية عمى طمب عزؾ ىيئة التجريذ عمى أن 

 يكؾن تؼ إستيفاء جسيع السدتشجات السظمؾبة فى ىحا الذأن.

 (: شخوط الحرؾل عمى إعارة3) مادة
 : مخور ثالث سشؾات عمى تعييؽ مجرس.1بشج 
 : تؾافخ التخرص الجقيق بالقدؼ.2بشج 
: أال يقل عجد أعزاء ىيئة التجريذ بالقدؼ بعج السؾافقة عمى اإلعارة عؽ ثالثة أعزاء بأى حال 3بشج 

 مؽ األحؾال.
 %.44ة التجريذ بالقدؼ عؽ : أال تديج ندبة اإلجازات السسشؾحة ألعزاء ىيئ4بشج 

 (: مؾاد القانؾن السشغسة لإلعارات 4مادة )
 : 85السادة 

تقخر اإلعارة لسجة سشتيؽ قابمة لمتججيج مخة أخخى بقخار مؽ رئيذ الجامعة السختص، ويجؾز 
لسجمذ الجامعة تججيج اإلعارة لسجة أخخى ويجؾز لخئيذ مجمذ الؾزراء في الحاالت التى تقتزييا 

مية تججيجىا مجة أخخى فأكثخ، بشاء عمى عخض الؾزيخ السختص بالتعميؼ العالي، وتقخر مرمحة قؾ 
اإلعارة لسجة سشتيؽ قابمة لمتججيج مخة واحجة، فيسا عجا الحاالت التى تقتزييا مرمحة قؾمية فتكؾن 

 اإلعارة قابمة لمتججيج مجتيؽ.
ام األول إلى العام الخابع بقخار مؽ الديج * تتؼ السؾافقة عمى إعارة الدادة أعزاء ىيئة التجريذ مؽ الع

 أ. د/ رئيذ الجامعة.
 * تكؾن السؾافقة عمى اإلعارة لمعاميؽ الخامذ والدادس مؽ مجمذ الجامعة السختص. 
 عمى اآلتي: 24/2/2415( السشعقج بتاريخ 6* وافق مجمذ الجامعة بجمدتو رقؼ ) 
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مؾافقة مجمذ الجامعة عمى تججيج إعارة الدادة أعزاء ىيئة التجريذ مؽ العام الدابع إلى  -1
العام العاشخ وذلػ لمسدتؾفييؽ لمسدتشجات الخاصة باإلعارة وليذ ىشاك أي مؾانع قانؾنية في 

 ذلػ.
 العالي.تفؾيض مجمذ الجامعة السؾقخ الديج أ. د/ رئيذ الجامعة في رفع األمخ لؾزيخ التعميؼ  -2

 : 94السادة 
ال يجؾز التخخيص في إعارة عزؾ ىيئة التجريذ أو إيفاده في ميسة عمسية أو إجازة تفخغ عمسي 

( أو في إجازة مخافقة الدوج قبل انقزاء مج مساثمة لمسجة التى سبق أن قزاىا 88وبسخاعاة حكؼ السادة )
 العزؾ في إعارة أو ميسة عمسية أو إجازة لسخافقة الدوج.

يجؾز التخخيص في اإلعارة قبل انقزاء ثالث سشؾات عمى بجء خجمة السخخص لو مؽ ىيئة  وال
 التجريذ.

 * ممحؾعة:  ال يجؾز إعارة السعيجيؽ أو السجرسيؽ السداعجيؽ.

 : 91السادة 
في جسيع األحؾال ال يجؾز أن يديج مجسؾع مجد اإلعارات والسيسات العمسية وإجازات التفخغ 

فقة الدوج ورعاية الظفل عمى عذخ سشؾات طؾال مجة خجمة عزؾ ىيئة التجريذ العمسي وإجازة مخا
ويجؾز في الحاالت التى تقتزييا السرمحة القؾمية التجاوز عؽ ىحه السجة بقخار مؽ رئيذ مجمذ 

 الؾزراء بشاء عمى عخض الؾزيخ السختص بالتعميؼ العالي بعج أخح رأي رئيذ الجامعة السختص.
حيث  29/4/2444( بتاريخ 417السجمذ األعمى لمجامعات بجمدتو رقؼ )وأكج عمى ذلػ قخار 

قخر بأن يظبق في شأن األساتحة الستفخغيؽ ما يظبق عمى الدادة أعزاء ىيئة التجريذ العامميؽ فيسا 
 يتعمق بالشجب واإلعارة واإلجازات والسيسات العمسية.

 (: قؾاعج مجمذ الجامعة السشغسة لإلعارات5مادة )
 31/8/2449خار مجمذ الجامعة بجمدتو بتاريخ أواًل: ق

 أن ال يخمؾ أي تخرص دقيق بالقدؼ مؽ أعزاء ىيئة التجريذ عشج السؾافقة عمى مشح اإلجازة. -1
أال يقل عجد أعزاء ىيئة التجريذ بالقدؼ بعج السؾافقة عمى مشح اإلجازة عؽ ثالثة أعزاء بأي حال  -2

 مؽ األحؾال.
زؾ لكل التكميفات السدشجة لو ضسؽ مذاريع ضسان الجؾدة واالعتساد وتظؾيخ التأكج مؽ استيفاء الع -2

 التعميؼ بالكمية والجامعة.
 


