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          ( ثانياً )           

 

 العـلمـــــــــــي  التفــــــــــــرغ

 ـة  ة واإلجرائي ـالقواعد التنفيذي
 مام عبدالرمحن بن فيصل جبــامعة اال

 هـ1432 -هـ  1431

 

رابعة) املوافق عليها من قبل جملس اجلامعة جبلسته ال  

 م ( 19/2/2011هــ املوافق  16/3/1432بتاريخ 
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 أوالً :  التعريــــــــــــــــــف 
 

التفرغ العلمي يعين إعفاء عضو هيئة التدريس من واجباته األكادميية بالكلية ملدة حمددة ألغراض البحث 

أو لتطوير مهاراته التعليمية أو للممارسة التطبيقية مبا ميكنه من تنمية مقدراته  ، العلمي, ملنحة دراسية

 . وكفاءاته يف جمال ختصصه ويعود بالنفع والفائدة للكلية واجلامعة

 

  ثانيًا : األهــــــــــــــــــــداف 

 متنح إجازات التفرغ ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة لتمكينهم من : 

أو االلتزامات اخلدمية ،   البحث العلمي ، التعليميةزيادة وتطوير قدراتهم على العطاء بفعالية سواء يف العملية  -1

 .  حنو املؤسسة

 . خربات وجتارب اآلخرين االستفادة  من -2

 . ومراكز البحوث، إجياد فرص للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي  -3

 (   للتفرغ العلمي)    الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف اجلامعات ثالثًا : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يأتييصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما   : 63املــادة 
 . مرتبه كاماًل وبدل االنتقال الشهري عن كامل املدة -1

 ن . يعوهل تيالالتذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته  -2

 . خمصص الكتب الذي يصرف ملبعوثي اجلامعة للدراسات العليا -3

 . مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من اجمللس العلمي -4

ضااااي إجازته خار  اململكة -5 صاااااريف العال  ملن يق سااااة رالف ريال إاا كان مبفرد   له ولعائلته م يف حدود مخ

 . ، ونصف الك ملن منح إجازة ملدة فصل دراسي واحد وعشرة رالف ريال إاا كانت ترافقه عائلته

ساااعات من العمل ا الااايف ال تقل  -6 بدل التفرغ لألطباء من أعضاااء هيئة التدريس والك مقابل تفرغهم وأدائهم ل

حاد أدنى إاا كاانات ا جاازة يف كال يادوام اخلميس حبياث ال يقال عن ثالثاة رالف ر  مباا فيهاا  سااااااعاات عن ثالث 

 .  املستشفيات احلكومية داخل اململكة

 

 

املختصني  والقسم الكلية بناًء على توصية من جملسي , وز بقرار من جملس اجلامعةــجي :61املــادة 

أن حيصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي بعد مضي مخس  , لس العلميــــــــواجمل

، أو ملدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من  سنوات من تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة

، وال حتتسب مدة  ؤثر الك على سري العملية التعليميةـــــ، على أال ي تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة

د املنظمة  جازة التفرغ العلمي بناءً على اقرتاح ـــــــــــــويضع جملس اجلامعة القواع . ةــــا عارة المن املدة املطلوب

 .  اجمللس العلمي
 

 : يشرتط ملنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي  : 62املــادة  

من أعضاء هيئة التدريس يف  ٪10إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو أال يرخص يف  -1

 . الواحدة  كل قسم يف السنة 

 . أن يتقدم عضو هيئة التدريس بربنامج علمي ينوي إجناز  خالل إجازة التفرغ العلمي -2
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 ـةرابعًا : القواعــــد التنفيذيــــة واإلجرائيـــ
 (من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف اجلامعات  ) 65،  64، 63, 62, 61) للمواد 

 

 الشـــروط  و األحـــكام  التفصــيليــــــة :  1املـــادة 
 

أن يكون املتـقدم قد أمضى الفرتة النظامية الستحقاق إجازة التفرغ العلمي من تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ  -1

 . علمي سابقة وال حتتسب مدة ا عارة وما يف حكمها الن املدة املطلوبة

املدة اليت يقضيها  حتتسب  ومل يتم تعيينه بها أو ترقيته إليها وظيفيًا ،  يف حالة شغل املتقدم لوظيفة علميًا -2

 . يف الوظيفة علميًا لغرض التقدم للحصول على إجازة التفرغ العلمي

، وبعد  أن يكون املتـقدم قد أجنز حبثًا منشورًا أو مقبواًل للنشر يف جملة علمية حمكمة يف مرتبته احلالية -3

 . رخر تفرغ علمي أو اتصال علمي حصل عليه

وجيب التأكد من عدم شغل  ، وم بعمل املرشح أثـناء فرتة التفرغ العلميأن يتوفر بالقسم العلمي من يق -4

أو التزامات مالية لقاء تكليف ، أو الندب أو حجب مقررات دراسية معينة ،  العبء التدريسي للمتفرغ بالتعاقد

 . رخرين للقيام بالعمل

ترمجة كتاب  ،أليف كتاب ت، يتـقدم عضو هيئة التدريس بربنامج علمي يف جمال ختصصه )حبث علمي  -5

 . ( يلتـزم بإجناز  خالل متتعه بإجازة التفرغ العلمي حتقيق أعمال الرتاث

 . أن تكون بداية إجازة التفرغ العلمي مع بدء العام الدراسي -6

 . أن يكون املرشح قد أوفى بالتزاماته السابقة من تفرغ أو اتصال علمي -7

 . اجلامعةأو صدر حبقه قرار تأدييب من إدارة  ، التأديبيةأن ال يكون املرشح قيد املساءلة  -8

يشارتط أن جييد طالب إجازة التفرغ العلمي لغة الدولة اليت ينوي قضااء إجازة التفرغ العلمي فيها أو اللغة  -9

 . ، ويفضل أال تقل إجازة التفرغ العلمي يف الدولة األجنبية عن سنة دراسية ا جنليزية

                     ال جيوز إعارة أو ندب احلاصل على إجازة تفرغ علمي، كما ال جيوز له االرتباط بعقد عمل أو :  64املــادة 

 . استشارة

 
 

 
ــــادة  عااااة:   65املــ لااااس اجلام ماااان جم قاااار  مااااي امل نااااامج العل فااااق الرب لااااه و فاااارغ  مااااا ت يااااذ  فاااارغ بتنف تاااازم املت ،  يل

صااال  ياااة الف صااااها نها مااادة أق خاااالل  ياااه  سااام وعل لاااس الق قااادم جمل فااارغ أن ي جاااازة الت هااااء إ تاااالي النت ساااي ال الدرا

فاااارغ خااااالل الت تااااه  عاااان إجنازا صاااااًل  ياااارًا مف لاااايت ،  تقر يااااة ا مااااال العلم ماااان األع سااااخًا  ياااار ن مااااع التقر فااااق  وير

 أجنزها متهيدًا لعرالها على جملس الكلية ثم اجمللس العلمي .
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أو يف مؤساساة االمام عبدالرمحن بن فيصال ، للتفرغ العلمي داخل اململكة يشارتط قضااء التفرغ يف جامعة  -10

 . علمية أخرى يف مستواها

يلتزم املرخص له بإجازة التفرغ العلمي بالربنامج العلمي والتفرغ التام له وأن ال يغري املكان املقرر للتفرغ  -11

 . ل الك التنقل املؤقت من أجل البحثإال مبوافقة اجلامعة وال يشم

ال جيوز لعضو هيئة التدريس املرتبط مبشروع حبث ممول احلصول على إجازة تفرغ علمي قبل االنتهاء  -12

 . من حبثه أو املوافقة على الك من قبل اجلهة املمولة للبحث

 
  معـــايـيــــر التــرشيـــح واملفـــــاضـــــلة :   2املـــادة  

 

 . فضلية لطلبات التفرغ العلمي ملدة عام دراسي تعطى األ -1

تكون األولوية للحصول على إجازات التفرغ العلمي ملن مل يسبق له احلصول على إجازة تفرغ علمي من قبل  -2

 . أو لألقل يف عدد مرات حصوله عليها

  يقبلوا لتجاوز النسبة املسموح بها أفضلية يف العام الذي يليه بشرط توفر الشروط األساسية يعطى الذين مل -3

 ومبا ال يتجاوز النقاط املخصصة هلا كحد أقصى:،  لة تؤخذ املعايري التاليةالعند املفا -4

والكلية  الربنامج العلمي  جازة التفرغ العلمي وجودته مبا حيقق أهداف القسم -أ

 نقاط( 10)                                    نقاط( 10من  5دنى لنقاط الرتشيح )احلد األ

أو املقبولة للنشر والكتب واألعمال احملكمة خالل السنتني ، البحوث املنشورة  -ب

 نقاط( 10)                                   ( نقطة لكل عمل 2بواقع  األخريتني عند املفااللة )

 نقاط( 10)                                   . اجملتمع  جوائز التميز يف البحث العلمي أو التدريس أو خدمة - 

 نقاط( 10)                                     . تقييم الطالب ألداء املتقدم خالل السنتني األخريتني عند املفااللة  -د

تقييم رئيس القسم/مدير املركز للمتقدم خالل السنتني األخريتني عند املفااللة  -هـ

, ا شراف األكادميي ، الساعات املكتبية, حضور جلسات  )تشمل العبء التدريسي

 نقاط( 5)                                     ( القسم واللجان

املركز للمتقدم خالل السنتني األخريتني عند  تقييم عميد الكلية أو املعهد / مدير -و

 نقاط( 5)                                      ( املفااللة )تشمل نشاط املتقدم يف جلان الكلية وخدمة اجملتمع

, وكالة  نقاط 4, عمـادة الكلية / املعهد  نقاط 5العمل ا داري )وكالـة اجلامعة  -ز

 نقاط( 10)                           . ( نقاط 3املعهد أو رئاسة القسم أو أي أعمال إدارية مماثلة الكلية / العمادة / 
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 الوثــــــــــــــــــائق املطلوبـــــــــــــــــــة: 3املـــادة 
 

 : يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي إىل جملس القسم ويتضمن الطلب ما يأتي

 . منوا  طلب إجازة التفرغ العلمي -1
 . من هذ  القواعد 7برنامج التفرغ العلمي وفقًا للمادة  -2

 . خطاب القبول من اجلهة املستضيفة موالحًا فيه مقدار الرسوم إن وجدت -3

 . ار اجمللس العلمي باملوافقة على رخر تقرير من إجازة تفرغ علميصورة من قر -4

 . صورة من قرار تعيني املشرف البديل على الرسائل العلمية إن وجد -5

 . منوا  طلب األركاب -6

 بدايتها ونهايتها إن وجدت( . فيها مدة ا عارة/موالحاً  االتصال العلمي/ا عارة )،  التفرغ العلمي قرارات -7

 

 اإلجــــــــــــــــــراءات :   4املـــادة  

 . جيب أن يستوفى الطلب الشروط والوثائق واملعاييـر والنماا  املنصوص عنها يف هذ  القواعد -1

 . ( من الالئحة62يقوم جملس القسم باملفااللة يف حالة تقدم عدد أعلى من النسبة املسموح بها يف املادة ) -2

ينظر جملس القسم يف طلبات التفرغ العلمي خالل الفصل الدراسي األول من كل عام, ويرفع الطلب بعد إجراء  -3

 . نياملفااللة جمللس الكلية خالل األسبوع الثالث من الفصل الثا

وإجراء   ينظر جملس الكلية يف طلبات التفرغ العلمي جلميع املتقدمني بناًء على توصيات جمالس األقسام -4

 . للمعايري والفرص اليت حيددها اجمللس العلمياملفااللة تبعاً  

لسابع من ترسل طلبات التفرغ العلمي من الكليات إىل اجمللس العلمي دفعة واحدة سنويًا حبد أقصى األسبوع ا -5

 . الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي

ينظر اجمللس العلمي يف طلبات إجازة التفرغ العلمي بناًء على توصيات جملسي القسم والكلية ووفقًا للمعايري  -6

 . والتعليمات والفرص املخصصة لكل كلية ويرفع توصيته جمللس اجلامعة

إال بعد مضي املدة جيوز التقدم بطلب إجازة التفرغ العلمي قبل ستة أشهر من تاريخ االستحقاق, على أن ال تبدأ  -7

  من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف اجلامعات 61احملددة املنصوص عليها يف املادة 

 األحـــــــــــــكام املــــــــــــاليــــــــة:  5ملـــادة   ا
تذاكر السفر( وفقاً للتعليمات اليت يقرها اجمللس العلمي يف  تصرف الرسوم )إن وجدت( وخمصصات األركاب ) -1

 . الوء تعليمات ميزانية اجلامعة وإمكاناتها

يصرف ملن يوافق له على التفرغ العلمي تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته  -2

 . ن، حبد أقصى ال يتجاوز مائة ومخسني ألف ريالالالتي يعوهل

جيب أن ال تزيد عدد الوجهات اليت سيقضي التفرغ بها عن وجهة واحدة )خار  اململكة( وميكن النظر يف جهات  -2

 . أكثر إاا وجدت املربرات الكافية
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يشرتط أن تكون رحلة التفرغ العلمي إىل اجلامعة أو اجلهات العلمية خار  اململكة على خط سري واحد ، وإاا تغري  -4

مسار الرحلة ألكثر من دولة أو خط سري عكسي فإن اجلامعة ال تتحمل سوى نفقات انتقال املتفرغ وحد  دون 

 . فقة مسبقة من اجلامعةته عند انتقاله إىل الدول األخرى مبوارغري  من أفراد أس

خار  اململكة مصاريف العال  له ولعائلته وفق املستندات الرمسية  تفرغ علمي يف  بإجازة  يصرف للمرخص له  -5

والنظامية يف حدود املبالغ

 

 . ( من هذ  اللوائح63/5املشار إليها باملادة )

 

لغ خالل مدة التفرغ مبا يف الك مرتبه والبدالت يف يعيد املرخص له بإجازة تفرغ علمي مجيع ما أنفق عليه من مبا -6

احلاالت التالية :

  

 إاا قطع إجازة التفرغ العلمي دون عذر يقبله اجمللس العلمي . -أ

 . إاا تأخر عن العودة للجامعة بعد انتهاء تفرغه العلمي مدة تزيد على نصف شهر دون عذر تقبله اجلامعة -ب

 قـطع / تـأجيــل / تغييــر موعـــد ومكــان ) التفرغ العلمـــي ( . :  6ملـــادة ا
 

ال جيوز للمتفرغ قطع إجازة تفرغه العلمي إال ألسباب طارئة يوافق عليها اجمللس العلمي بناًء على توصية  -1

جملسي القسم والكلية املعنيني, عندئذ ميكن معاودة  استكمال إجازة التفرغ العلمي ،  ومبوافقة اجلهة 

 . املستضيفة

ن عذر مقبول فللمجلس العلمي اختاا ا جراء الالزم من إاا انقطع املرخص له عن إجازة التفرغ العلمي دو -2

تأجيل أو حجب طلب عضو هيئة التدريس  جازة تفرغ أو اتصال علمي الحق, وتتم مساءلته وفق األنظمة 

 . واللوائح

صااااادرت له موافقة للتفرغ للقيام بعمل إداري خلدمة اجلامعة أو وزارة التعليم العالي، جيوز  -3 عند تكليف من 

 . يل التفرغ حتى انقضاء فرتة التكليفتأج

ياة من   -4 صااااا ميكن قبول طلاب إلغااء التفرغ عناد وجود املربرات الكاافياة بقرار من جملس اجلاامعاة بنااًء على تو

 . اجمللس العلمي

جيوز لعضو هيئة التدريس طلب تأجيل بداية إجازة التفرغ العلمي شريطة أن يتقدم بالطلب موالحًا به  -5

ربرات لطلب التأجيل لرئيس القسم قبل تاريخ بداية التفرغ الذي صدرت عليه موافقة جملس األسباب وامل

اجلامعة ، ويصدر قرار التأجيل معالي مدير اجلامعة بناًء على توصيات جملسي القسم والكلية واجمللس 

  لغى الطلب األساسيالعلمي على أن تكون البداية اجلديدة هي بداية العام الدراسي التالي وإن جتاوزت الك في

تكون املوافقة على تأجيلها حبد  احلاصل على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي وتقدم بطلب تأجيل بدايتها ، -6

على حاجة  ألساس إال إاا كان التأجيل بناءاًًأقصى للعام الدراسي الذي يليه وإن جتاوز الك يلغى الطلب ا

 . اجلامعة

احلاصل على إجازة تفرغ علمي ملدة فصل دراسي وتقدم بطلب تأجيل بدايتها ، تكون املوافقة على تأجيلها حبد  -7

على حاجة  اسي الذي يليه وإن جتاوز الك يلغى الطلب األساس إال إاا كان التأجيل بناءاًًأقصى للفصل الدر

 . اجلامعة

 

س 
دبا

 ال
/ 

ع
 

 



 

  

 

       

     وكالـــــــة اجلامعـــــــــــة للدراســــــــــات العليـــا والبـــحث العلمــــي 1982. ب  ص  31441اململكة العربية السعودية .. الدمام                        

MINISTRY OF EDUCATION

IMAM ABDULRAHMAN

BIN FAISAL UNIVERSITY 

SCIENTIFIC Council

 

 

 

7 

 

 

 

احلاصل على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي وانقطع عن التفرغ قبل نهاية الفصل الدراسي األول من تفرغه  -8

  د وتلغى بقية املدة ويرجع ملباشرة عملهيتم الرفع جمللس اجلامعة باحتساب مدة ا جازة ملدة فصل دراسي واح

 الربنــــامج العلمــــي إلجـــــازة التــــفرغ العلمــــي  :  7املـــادة 
 

,ويشرتط  على املتقدم  جازة التفرغ العلمي أن يقدم برناجمًا علميًا مفصاًل ملا ينوي إجناز  خالل إجازة التفرغ

 احتواء الربنامج على التالي :

 مقدمة توالح أهمية الربنامج .  -أ

 وصف تفصيلي للربنامج . -ب

 تفاصيل امليزانية املقرتحة, ومصادر التمويل األخرى .  - 

 ياجات املالية املطلوبة من اجمللس العلمي .االحت  -د

 . املدة الزمنية املقرتحة -هـ

 , مع الرورة إرفاق املوافقات . حتديد اجلامعات أو اجلهات اليت سيتم قضاء إجازة التفرغ العلمي بها -و

 يشرتط تعبئة النموا  املعد لذلك . -ز

 
 
 
 
 
 

 تقريـــــر عن إجـــــازة التــــفرغ العلمــــي  :  8املـــادة 
 

يلتزم املتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق الربنامج العلمي املقر من جملس اجلامعة, وعليه خالل مدة  -1

أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم جمللس القسم تقريرًا مفصاًل عن 

, ويرفق مع التقرير نسخًا من األعمال العلمية اليت أجنزها متهيدًا لعرالها على  إجنازاته خالل التفرغ

 جملس الكلية ثم اجمللس العلمي .

يقوم جملس القسم بدراسة التقرير يف الوء الربنامج العلمي املقر من جملس اجلامعة ويتأكد من  -2

سخة من األعمال العلمية اليت أن عضو هيئة التدريس قد أوفى بالتزاماته ويوصي برفع التقرير ون

 . أجنزها املتفرغ إىل جملس الكلية

وبعد انتهاء إجازة التفرغ العلمي, أن يقوم  جيوز أن يطلب القسم من املرخص له بإجازة التفرغ العلمي -3

 . بإلقاء حماالرة يف القسم يلخص ويناقش فيها ما مت إجناز 

لكلية بدراسة التقرير يف الوء الربنامج العلمي املقر من جملس اجلامعة ومينح التقرير ايقوم جملس  -4

(, ثم يرفع عميد الكلية التقرير مع نسخة من األعمال  مرالي أو غري مرالي التقدير الذي يستحقه )

 . اليت أجنزها إىل اجمللس العلمي

املقدمة من عضو هيئة التدريس يف الوء توصييت جملسي يقيم اجمللس العلمي التقرير وا جنازات  -5

 . , ويصدر قرار  بشأنه القسم والكلية

للمجلس العلمي اختاا ما يرا  من تأجيل أو حجب طلب عضو هيئة التدريس يف إجازة تفرغ أو اتصال  -6

 : علمي والك يف  احلاالت التالية
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 . أ. عدم املوافقة على تقرير إجازة التفرغ العلمي

 . . اختالف ما أجنز  عن اخلطة األساسية اليت وافق عليها اجمللسب

 .  . تأخر تقديم التقرير املطلوب

 وله إحالته للمساءلة وفقًا لألنظمة واللوائح عند عدم وفائه مبا التزم به .

  أحكــــام عامـــــة  :  9ملـــادة  ا
ـاااااااانفيذية املنظمة  جازة  الاااع القواعد الت ساااتنادًا إىل املواد )مت و ( من الالئحة 65 - 61التفرغ العلمي ا

ـاان من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ـااي ـااودي , وللمجلس  املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السع

 . العلمي حق تفسري ما يرد بهذ  القواعد

 
 
 
 
 
 

 النمـــاذج اخلاصـــة بالتفــــرغ العلمــــي  خامسًا :
 

 ( . 4/1  -منوا  خطاب عميد الكلية لطلب إجازة التفرغ العـلمي  ) منوا   -1

 صفحتني(.  3 /4 -  4/2 -منوا  طلب إجازة التفرغ العلمي للمتقدم  )منوا   -2

 ( .4/4 -ا  منوا  الفرص اليت حصل عليها املرشح خالل السنتني األخريتني )منو  -3

 . السرية الذاتية -4

 خطاب موافقة اجلهة لقضاء التفرغ العلمي. -5

 . صورة من قرار اجمللس العلمي يفيد الوفاء بالتزامات املتقدم يف تفرغ أو اتصال علمي سابق إن وجد -6

 موالحًا بها مدة ا عارة )بدايتها ونهايتها إن وجدت( . قرارات / وثائق ا عارة, -7

 صورة من امللف األكادميي .  -8
 سادسًا : املصـــــادر                                            

 

 م .2007هـ/1428نظام جملس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه , الطبعة الثالثة  -1

 هـ .1422/1423  القواعد التنفيذية وا جرائية للتفرغ العلمي جبامعة امللك فيصل  -2

 القواعد التنفيذية وا جرائية للتفرغ العلمي جبامعة امللك سعود . -3

 القواعد التنفيذية وا جرائية للتفرغ العلمي جبامعة امللك عبدالعزيز . -4
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