
ا�وراق المطلوبة لمنح المعيدين والمدرسين المساعدين إجازة خاصة 
 لمرافقة الزوج أو الزوجة

 .ارير ا شراف نفس ا�وراق الخاصة بأعضاء ھيئ التدريس ماعدا تق �
بمنح إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة بعد إجازة دراسية  حيصر ! �

في بعد العمل بالكلية لتسوية وضعه الوظي أو بعثة خارجية إ! بعد المودة واست7م سيادته
 .الحصول على الدكتوراه 

 مع مراعاة
 يوليو من 31عاقد �ول مرة ھو و التسواء التجديد أ آخر موعد للبت في طلبات ا عارة •

 .كل عام 
قد أكد على ضرورة ا!لتزام بما  27/4/2003في  288أن مجلس الجامعة بجلسته رقم  •

عدد ا!عارات والمھمات العلمية  بأ! تزيد 72لسنة  49من القانون رقم  91جاء بالمادة 
 .وإجازات التفرغ العلمي وإجازات مرافقة الزوج على عشر سنوات 

 29/4/2004و 25/3/2004تزام بتطبيق قرار المجلس ا�على للجامعات بجلسته في ا!ل •
نوات بناء س 10يجوز مدھا إلى ، سنوات أ 6بأن تكون مدة ا عارة سنتين قابلة للتجديد حتى 

موافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الجامعة دون  التعليم العالي بعدوزير . د.على قرار من ا
مدھا بعد العام العاشر إ! في حالة المھمة  زالعملية التعليمية و! يجو ا خ7ل بحسن سير

 .رئيس المجلس الوزراء / تاذ الدكتور سد ا�ٍ وبعد موافقة السي القومية
 .يتم تسليم عضو ھيئة التدريس للمعار عمله بالكلية فور انتھاء إعارته المصرح له بھا  •
عميد الكلية �خذ الموافقة . د.ا/ ب للسيدم بطلحالة طلب العضو قطع ا عارة يتقدفي  •

نائب رئيس الجامعة / المبدئية حتى يتسنى لنا عرض ا\مر على السيد ا�ستاذ الدكتور 
للدراسات العليا والبحوث للموافقة على ا عارة واعتماد است7م سيادته العمل من تاريخ تقدمه 

الجھة المعار إليھا تفيد إنھاء  ھادة منمع ضرورة أن يرفقوا بطلباتھم ش. بطلب است7م العمل 
 .تعقدھم بدولة التعاقد 

في حالة نقدم عضو ھيئة التدريس بطلب لقطع إعارته وتسلمه العمل قبل موعد انتھاء  •
ة من الجھة المعار إليھا تفيد إنھاء تعاقده بتسلم عمله فور عودته ولكن ودون تقمه بشھاد إعارته

 .التالي !نتھاء عقده الذي سافر عليه  من اليوم !إيصرف له راتبه  !
على أن تطبق لكل فئة وظيفة بحد % 40الموافقة على ا!ستمرار بالعمل بنسبة ا عارة  •

سنوات متقطعة  وھذا   بناء على إفادة من ) 10(سنوات للمرة الواحدة وبإجمالي ) 6(أقصى 
لحفاظ على مصلحة من مطلق ا م وھذا27/7/2010في ) 376(مجلس الجامعة بجلسته رقم 

ة وا!عتماد على مستوى ا�قسام وتحقيق معايير الجود عضو ھيئة التدريس بخصوص الترقي
 .والكليات 

 


