
 القواعد املنظمة التى يتم على أساسها معاملة 

 السادة أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على مجيع املهمات العلمية 

 واملنح الشخصية البحثية 

********** 
عمى تعديل الزهابط التى يتم عمى  38/23/3122وافق مجمس الجامعة بجمدتو السشعقدة بتاريخ  -

التدريس الحاصمين عمى ميسات عمسية بشاء عمى مشح شخرية  أساسيا معاممة الدادة أعزاء ىيئة
 -:الشحه التالىواردة ليم من الخارج عمى 

جشيو(  4111جشيو( لمسدافرين إلى دول أوربا ومبمغ ) 3111تكهن مداىسة الجامعة بسبمغ ) -2
 لمسدافرين إلى األمريكتين والذرق األقرى.

لسا حزر إلى أرض الهطن بعد حرهلو عمى درجة عدم التقيد بسرور عام عمى تعيين مدرس طا -3
الدكتهراه ومعو خطاب يفيد باالستفادة من السيسة العمسية إلجراء األبحاث بعد الدكتهراه وذلك بعد 

 صدور قرار الديد أ.د/ رئيس الجامعة بتعييشو فى وظيفة مدرس بالكمية.
 عالسية أو ىيئة دولية. أن تكهن السيسة العمسية واردة من أى جامعة أو مؤسدة عمسية -4
ال يجهز مداىسة الجامعة لمدادة أعزاء ىيئة التدريس الذين كانها فى إجازات )إعارات أو ميسات  -5

عمسية أو إجازات لسرافقة الزوج أوإجازة لرعاية الطفل..( إال بعد قزاء مدة مساثمة لمسدة التى قزيت 
 إجازة رعاية الطفل. فى إعارة أو ميسة عمسية أو إجازة لسرافقة الزوج أو

ضرورة مهافقة مجمس القدم ومجمس الكمية ثم مجمس الدراسات العميا والبحهث بسا ال يؤثر عمى  -6
 حدن سير العسل بالقدم أو الكمية خاصة فيسا يتعمق بأعسال االمتحانات.

 يتقدم العزه بتقرير عمسى عن الزيارة لسجمس الكمية. -7
 مرة كل ثالث سشهات.يدتفيد العزه بيذه السداىسة  -8
 أال تقل مدة السيسة عن شير. -9

إضافة البشدين التاليين إلى الزهابط عمى  38/8/3126كسا وافق مجمس الجامعة بجمدتو السشعقدة بتاريخ  -
 -:وىساالدابقة 

ال يجهز مداىسة الجامعة فى نفقات سفر الدادة أعزاء ىيئة التدريس فى حالة سفرىم فى  -2
ى مذاريع أو برامج تبادل الزيارات بين ج.م.ع والييئات واالتحادات األجشبية والتى ميسات عمسية عم

 يتم الشص عمى بشد التسهيل السالى لشفقات الدفر ضسن بشهد ىذا البرنامج.
ال يجهز مداىسة الجامعة فى نفقات سفر الدادة أعزاء ىيئة التدريس فى حالة سفرىم فى  -3

ردة ليم من جامعات أو ىيئات أجشبية وتتحسل الجية السانحة ميسات عمسية شخرية عمى مشح وا
 نفقات الدفر )تذاكر الدفر(.

  
 


