تعليمات التفرغ العلمي في جامعة عالمية مرموقة أو مركز بحث عالمي متميز
صادرة استنادا ً ألحكام المادة /33ب 2/من نظام أعضاء الهيئة التدريسية المعمول به في جامعة
مؤتة رقم ( )143لسنة  2003وتعديالته
صـــادرة بمـــوجب قـــرار مجلــس العمــداء رقم (  )2017/137تاريخ .2017/3/13
المادة ()1

تسمى هذه التعليمات بـ (تعليمات التفرغ العلمي في جامعة عالمية مرموقة أو

مركز بحث عالمي متميز) .
المادة ()2

يكون للكلمـات االباـاتات أدنـاه المعــان المصصصـل ل ـا مـا لـت تـ

غير ذلك:
الجامعة:

جامعل مؤتل.

المجلس:

مجلس العم اء .

عضو الهيئة التدريسية :

لضو ال يئل الت تيسيل ف الجامعل.

المكافأة الشهرية:

المكافأة الت ت فع إلـى لضـو ال يئـل الت تيسـيل

أثناء إجازة التفرغ العلم .

اإلجازة :
المادة (:)3

إجازة التفرغ العلم .

يص ت المجلس ق ارته بالموافقل للى منح إجازة التفـرغ العلمـ الموفـوا بالمـادة

( )33مــا النمــام المع ـ
( )146لسنل . 2018

المادة ()4

القرينـل للـى

( )1

لنمــام ألضــاء ال يئــل الت تيســيل ف ـ جامعــل مؤتــل تقــت

باإلضافل إلـى الرـراا العامـل الـواتدة فـ نمـام ألضـاء ال يئـل الت تيسـيل اتعليمـات
ألضاء ال يئـل الت تيسـيل المعمـو بـ فـ الجامعـل لمـنح إجـازة التفـرغ العلمـ

فانـ يرــترا لصــرا المكافــأة الرـ ريل المنصــول للي ــا فـ المــادة ( )3مــا

هذه التعليمات ما يل :

 .1أن تكــون الجامعــل العالميــل المرموقــل مــا أفض ـ ( )200جامعــل ف ـ
إح ـ

الس ــنوات ال ـ

األخي ـرة قب ـ الس ــنل الت ـ

لض ــو ال يئ ــل الت تيس ــيل اإلج ــازة بحسـ ـ

ــوا يم ــنح في ــا

أحـ ـ التص ــنيفات العالمي ــل

التاليل:
أShanghai .
بQs .
جTimes Higher Education (THE) .

( )2

 .2أن يتفــرغ لضــو ال يئــل الت تيســيل تفرغ ـاك مــام ك للاحــم العلم ـ أثنــاء
م ة اإلجازة .

 .3أن ال يتقاضــى لضــو ال يئــل الت تيســيل أم تاات ـ

مــا الج ــل الت ـ

وا يقض ب ا اإلجازة ابص ا ذلـك تسـترد المكافـأة التـ فـرف

ل بموج
المادة ()5

إذا مانـ ـ

المادة ( )3ما هذه التعليمات .

اإلج ــازة التـ ـ

ــوا يقض ــي ا لض ــو ال يئ ــل الت تيس ــيل فـ ـ مرمـ ـ

للم متمي فيرترا أن يكون ذلك المرم تابعاك لجامعل لالميل مرموقل افقاك

للرراا الواتدة ف المادة ( )4ما هذه التعليمات .

مجلـ ــس العم ـ ـ اء ف ـ ـ المسـ ــال الت ـ ـ لـ ــت يـ ــرد للي ـ ــا ن ـ ـ

المادة ()6

يب ـ ـ

( :)1تت تع ي ن

المادة بموج

قرات مجلس العم اء تقت ( )2020/2019/105تاتيخ .2019/10/30

( :)2تت تع ي ن

المادة بموج

قرات مجلس العم اء تقت ( )2020/2019/105تاتيخ .2019/10/30

التعليمات.

ف ـ ـ ه ـ ــذه

