
ما والتى تخص األساتحة وليذ األساتحة السداعجين عمى  2491لدشة  94( من قانهن 88تشص السادة ) -
 -:يمى

يجهز التخخيص لألساتحة فى إجازة تفخغ عمسى داخل الجسيهرية أو خارجيا، لسجة سشة واحجة بسختب بعج 
مخاعاة عجم التخخيص فى  مزى كل ست سشهات فى األستاذية متى وجج من يقهم مقاميم أثشاء تفخغيم ومع

 اإلجازة ألكثخ من أستاذ واحج فى كل قدم فى الدشة الهاحجة.
وال يتم التخخيص فى اإلجازة إال بعج إقخار السشيج العمسى أو الفشى  الحى بتقجم بو طالب اإلجازة ويرجر ىحا 

عمى اقتخاح مجمذ الكمية التخخيص بقخار من رئيذ الجامعة بعج مهافقة مجمذ الجراسات العميا والبحهث بشاء 
 أو السعيج بعج أخح رأى مجمذ القدم السختص.

وعمى السخخص لو فى اإلجازة أن يتقجم بعج انتياء أجازتو بتقخيخ عن األعسال التى قام بيا وندخًا من البحهث 
راسات التى يكهن قج أجخاىا أثشاء ىحه األجازة عمى أن يعخض التقخيخ والبحهث عمى مجمذ الكمية ومجمذ الج

 العميا والبحهث.

 -:ما يمىعمى  2491لدشة  94( )مكخر( من قانهن 88تشص السادة ) -

يجهز لخئيذ الجامعة بعج مهافقة مجمذ الكمية واقتخاح القدم السختص التخخيص لألساتحة بالتفخغ لمتجريذ 
السختص، وذلك لسجة عام  بالجراسات العميا داخل كمياتيم، وفقًا لمزهابط واألعجاد التى يحجدىا مجمذ الجامعة

قابمة لمتججيج لقاء مكافأة إضافية يزع حجودىا وضهابظيا السجمذ األعمى لمجامعات فى حجود مهازنة كل 
جامعة، ويرجر بيا قخار من الهزيخ السختص بالتعميم العالى، ويجهز لخئيذ الجامعة بعج مهافقة مجمذ الكمية 

عزاء ىيئة التجريذ بالتفخغ العمسى لفتخات محجودة لمعسل واقتخاح مجمذ القدم السختص التخخيص لبعض أ
 فى الرشاعة أو فى البحث العمسى أو فى االستذارات أو نقل التكشهلهجيا.

أن يخخص لبعض  كسا يجهز لخئيذ الجامعة بعج مهافقة مجمذ الجامعة واقتخاح الكمية والقدم السختص
أعزاء ىيئة التجريذ بالتفخغ لمبحث العمسى داخل كمياتيم أو جامعاتيم وذلك فى إطار خظة الجامعة فى 
البحث العمسى داخل كمياتيم أو جامعاتيم وذلك فى إطار خظة الجامعة فى البحث العمسى بسا يحقق خجمة 

كافأة مجدية وفقًا لمقهاعج التى يزعيا السجمذ البيئة وتشسية السجتسع ويتقاضى عزه ىيئة التجريذ الستفخغ م
 األعمى لمجامعات وذلك من حريمة الهحجات ذات الظابع الخاص ومن حريمة الخجمات التى تؤدييا لمغيخ.

 وتزع كل جامعة القهاعج التى تكفل متابعة ما أنجد من بحهث وكيفية االستفادة بيا.
 
 -:عمى ما يمي( 2491لدشة  94من القانهن  49تشص )السادة  -



ال يجهز التخخيص فى إعارة عزه ىيئة التجريذ أو إيفاده فى ميسة عمسية أو إجازة تفخغ عمسى وبسخاعاة حكم 
( قبل انقزاء مجة مساثمة لمسجة التى سبق أن قزاىا العزه فى إعارة أو ميسة عمسية أو إجازة 88السادة )

 لسخافقة الدوج.

 قزاء ثالث سشهات عمى بجء خجمة السخخص لو فى ىيئة التجريذ.وال يجهز التخخيص فى اإلعارة قبل ان

 
 -:( عمى ما يمي2491لدشة  94من القانهن  42تشص )السادة  -

فى جسيع األحهال ال يجهز أن يديج مجسهع مجد اإلعارة والسيسات العمسية وإجازات التفخغ العمسى وإجازة مخافقة 
ة عزه ىيئة التجريذ، ويجهز فى الحاالت التى تقتزييا الدوج ورعاية الظفل عذخ سشهات طهال مجة خجم

السرمحة القهمية التجاوز عن ىحه السجة بقخار من رئيذ مجمذ الهزراء عمى عخض الهزيخ السختص بالتعميم 
 العالى بعج أخح رأى رئيذ الجامعة السختص.


