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 قواعــــــــــــد  
 فـــي المھمـــات العلمیـــة   اإلیفــــاد

 ومنــــــح اجـــــــازات التفــــــرغ العلمـــــــي 
 كما وافق علیھا مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة في 

 م  9/4/1983الموافق   ھـ 25/6/1403

 ــة ـــــمقدم

االرتقاء بھا إلي مستوى امتیاز  ن من األھداف األساسیة لجامعة الكویت ھو  ا

وتفوق في میدان البحوث والتعلیم العالي وذلك عن طریق توفیر األعداد الالزمة من  

الظروف   وتھیئة  الرفیعة  والكفاءات  القدرات  ذوي  من  التدریسیة  الھیئة  أعضاء 

 المناسبة التي تمكنھم من العطاء واإلبداع . 

ق ھذه األھداف ھي إیفاد أعضاء  الوسائل التي یجب استخدامھا لتحقی   وإحدى

العلمیة  التطورات  مواكبة  من  یتمكنوا  كي   ، علمیة  مھمات  في  التدریس  ھیئة 

المستمرة في مجاالت المعرفة المختلفة ، وذلك عن طریق لقاء أقرانھم من األساتذة 

مراكز   في  فترات  قضاء  طریق  عن  أو  العلمیة  والندوات  المؤتمرات  في  والعلماء 

 أو جامعات متمیزة . علمیة قیادیة 

 أوالً : المھمات العلمیة 

وتشكل    ، النشاط  من  النوع  ھذا  تتطلب  األكادیمي  الجامعي  العمل  ان طبیعة 

المھمات العلمیة نظما ثابتة ومتبعة في كل جامعات العالم وتساھم بصورة فعالة في  

 التطویر األكادیمي لعضو ھیئة التدریس . 

 أنواع :  وتنقسم المھمات العلمیة إلى ثالثة
 المؤتمرات والندوات والزیارات العلمیة .  -

 مھمات األبحاث . -

 االشتراك في أعمال االمتحانات .  -
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 قواعـــد عامــــة :  -1
یتم اإلیفاد في مھمة علمیة بقرار من مدیر الجامعة ، بناء على طلب  -1

عمید   وموافقة   ، العلمي  القسم  وتوصیة   ، التدریس  ھیئة  عضو  من 

 الكلیة .

یجب أال تتضرر عملیات التدریس باألقسام العلمیة نتیجة لقیام أعضاء  -2

 ھیئة التدریس بمھمات علمیة . 

تخصص لكل كلیة میزانیة سنویة للمھمات العلمیة وتقوم الكلیة بوضع   -3

احتیاجات  ووفق  المعتمدة  المیزانیة  حدود  في  العلمیة  للمھمات  خطة 

 األقسام العلمیة .

استمرار    إذا -4 یراعى   ، الصیفیة  العطلة  فترة  في  العلمیة  المھمة  كانت 

دراسي  عام  عن  تقل  ال  لفترة  الجامعة  مع  التدریس  ھیئة  عقد عضو 

ھیئة   لعضو  السنویة  التذكرة  وفق  السفر  تذكرة  تعدیل  مع   ، واحد 

 كان لھ الحق في تذكرة سفر سنویة . إذاالتدریس ، 

توف -5 بعد   ، التدریس  ھیئة  القیام لعضو   ، المقررة  والقواعد  الشروط  ر 

بمھمة علمیة واحدة في العام الجامعي . وفي حاالت استثنائیة ، یجوز  

علمیة   بمھمات  عدد   إضافیةالقیام  ویحدد   . الجامعة  مدیر  لتقدیر  وفقا 

العلمیة االستثنائیة لكل كلیة بما ال یزید على   % من عدد  25المھمات 

 .أعضاء ھیئة التدریس فیھا 

 المؤتمرات والندوات والزیارات العلمیة :  -2

المؤتمرات   -1 لحضور  الندوایشترط  مقبول من    تأو  بحث  توفر  العلمیة 

في   حدیثا  منشور  أو   ، العلمیة  الندوة  أو  المؤتمر  ھیئة   إحدىقبل 

القسم   لدى  تتوفر  أن  ویجب  ھذا   ، المرموقة  العلمیة   العلميالمجالت 

وعال المؤتمر  بأھمیة  قناعة  بالنشاط  والكلیة  ھیئة    البحثيقتھ  لعضو 

 التدریس وجدوى مشاركتھ فیھ . 
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یحدد الدعم المالي الذي تتحملھ الجامعة للموفدین في مھمات علمیة في   -2
نفقات سفر أو خالفھ     –حدود مبلغ شامل   للموقع    –دون تحمل  وفقاً 

 الجغرافي الذي سیوفد إلیھ العضو ، وذلك على الوجھ التالي : 
                                              أمریكا الشمالیة والجنوبیة واسترالیا   -

 د.ك.)  2500(    رق األقصى   ودول الش
 د.ك.)  2000(    أوربا والمغرب العربي   -
 )1(د.ك.) 1200( دول الشرق األوسط ودول الخلیج العربي    -

العلمیة   -3 الندوة  أو  المؤتمر  من  عودتھ  عند  التدریس  ھیئة  عضو  یقوم 
تقریر   لرفعھ    إليیرفعھ    الذي  العلميالقسم    إلىبتقدیم  الكلیة   إلى عمید 

 .  الجامعةمدیر 
یجوز لعضو ھیئة التدریس أن یشارك في المؤتمرات والندوات العلمیة   -4

بزیارة   یقوم  أن  عل  إحدىأو   ، زائر  كأستاذ  نفقة الجامعات  غیر  ى 
یزید  أن  یجوز  وال   . فقط  شامل  بمرتب  اجازة  بمنحھ  وذلك  الجامعة 

المدد   على    التي مجموع  الغرض  لھذا  التدریس  ھیئة  عضو  یتقاضاھا 
 في العام الجامعي الواحد .  أسابیعثالثة 

بعض   -5 في  للمشاركة  تدریس  ھیئة  أعضاء  ترشیح  للكلیات  یجوز 
لقض أو  الدراسیة  والحلقات  تدریب  المؤتمرات  فترات  لھذه   إذااء  كان 

في    األنشطة العمل  لسیر  بالنسبة  واضحة  وأھمیة  جید   األقساممردود 
العلمیة بتحدید   األقسامالعلمیة والكلیة . وتقوم عمادة الكلیة بالتعاون مع  

بحیث   العلمیة  المھمات  من  النوع  تتعد ھذا  خالل    ىال  مھمات  العشرة 
ا وتكون  ھذا   . الواحد  الدراسي  ورد  العام  لما  وفقا  المالیة                لمعاملة 

 . )2في البند (
 
 

 
 . 2011/ 7/ 6قرار مجلس الجامعة في   )1(
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التدریس   إلى  باإلضافة -6 ھیئة  لعضو  الجامعة  تسمح   ، ذكره  سبق  ما 
فترة  بینھما  تفصل   ، علمیتین  ندوتین  أو  مؤتمرین  بحضور  الكویتي 
ورد  لما  وفقا  المالیة  المعاملة  وتكون  ھذا   . سنتین  عن  تقل  ال               زمنیة 

 ) . 2البند ( في

 :  األبحاثمھمــــات  -3

لھ مشروع بحث ، القیام بمھمة أبحاث   الذيیمكن لعضو ھیئة التدریس   -1

المشروع   إذا میزانیة  ضمن  الالزمة  المیزانیة  لھا  وضعت  وأن        سبق 

المھمة  تكون  أن  ویشترط   . للكلیة  العلمیة  المھمات  میزانیة  ضمن  أو 

 المطلوبة ذات عالقة وثیقة بمشروع البحث . 

مطابقة لتلك الخاصة بالمؤتمرات    األبحاثتكون المعاملة المالیة لمھمات   -2

 والندوات العلمیة . 

بتقریر   -3 البحث  مھمة  انتھاء  عند  التدریس  ھیئة  عضو  رئیس    إلىیتقدم 

 مدیر الجامعة . إلىالقسم العلمي وعمید الكلیة لرفعھ 

 االشتراك في أعمال االمتحانات :  -4
االمتحانات في    أعمال  فيھیئة التدریس لالشتراك    أعضاء  إیفاد  یجوز

 اإلشرافجامعات أو معاھد أخرى على المستوى الجامعي أو لالشتراك أو  

العامة   االمتحانات  وذلك   التيعلى   ، الرسمیة  والھیئات  المؤسسات  تجریھا 

 بما ال یزید على أسبوعین .

 ویكون ذلك بقرار من مدیر الجامعة بعد أخذ رأي عمید الكلیة المختصة . 
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 ح اجازات التفرغ العلمي  ثانیاً : قواعد من

الرامیة   الجامعة  سیاسة  مع  العلمي    إلىانسجاما  النشاط  وتطویر  تعزیز 

الھام والفعال    ألعضاء  األكادیمي التدریس وتعزیزا للدور  تلعبھ اجازات    الذيھیئة 

فقد    لألستاذالعلمیة    اإلمكانیاتفي تطویر    العلمي التفرغ    ، العلمي  والقسم  الجامعي 

  أجازهمساعد ،  أستاذأو  أستاذبمنح عضو ھیئة التدریس في درجة   التزمت الجامعة

) من الئحة شئون  24تفرغ علمي لمدة فصل أو فصلین دراسیین وذلك في المادة (

المشار   المادة  وضحت  وقد   . التدریس  ھیئة   التي   اإلجراءاتأعاله    إلیھاأعضاء 

اال  منح  عملیة  عند    یليوفیما  ،  جازة  تصاحب  اتباعھا  یجب  التي  القواعد  نوضح 

 تحدید أعضاء ھیئة التدریس المستحقین لھا :

أن یكون المتقدم ملتزما بأداء واجباتھ وأن یكون نشاطھ التدریسى أو البحثي   -1

السنوات    اإلداريأو   باال  السابقةفي  التفرغ  لقیامھ  إلى  بحاجتھ  مقنعا  جازة 

 العلمي المطلوب . 

برنامجا   -2 یقدم  المطلوبة  أن  االجازة  من  االستفادة  كیفیة  فیھ  یحدد  علمیا 

وأھدافھا والمدة الالزمة لھا . وأن یكون ھذا البرنامج متمشیاً مع السیاسات  

الجامعة    واألولویات ومتطلبات   التيفي  والتدریس  العلمي  البحث  تخدم 

 المجتمع . 

طلبھ   -3 یكون  أن  فیجب  الكویت  جامعة  خارج  التفرغ  فترة  كانت  مشفوعا إذا 

الجامعة أو المؤسسة أو رئیس القسم المختص فیھا ،   إدارةبموافقة كتابیة من  

على استقبالھ للمدة المطلوبة وتوفیر المكان والتسھیالت الالزمة لعملھ خالل  

 فترة تفرغھ العلمي . 

أن یكون لدى المتقدم ، عند بدء اجازة التفرغ ، عقد نافذ مع جامعة الكویت   -4

عل عامین  عقده   األقلى  لمدة  تجدید  على  الكلیة  عمید  من  مبدئیة  موافقة  أو 

 لھذه المدة وذلك بالنسبة لمن یمنح اجازة تفرغ لمدة فصلین دراسیین .
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جملة  -5  ، قسم  أي  في  التفرغ  طلبات  في  النظر  عند   ، االعتبار  في  یؤخذ  أن 

العلمیة   كالمھمات   ، أخرى  نفسھا ألسباب  الفترة  القسم خالل  عن  المتغیبین 

بحیث   ، علمیة  مھمات  من  المتقدم  علیھ  حصل  أن  سبق  ما  وكذلك   ،      مثال 

 ال یؤدى تفرغھ إلى الخلل في سیر الدراسة بالقسم العلمي . 

یتمتع   -6 من  كل  بتقدیم    العلميالتفرغ    جازةاب یلتزم   ، قدمھ  الذي  بالبرنامج   ،

االجازة   عن  واف  البحوث    التيتقریر  یشمل  بھا  أو   التيتمتع  أجراھا 

اجازة   التي  األعمال لعودتھ من  التالي  الدراسي  الفصل  وذلك خالل  بھا  قام 

رأي  أخذ  بعد  الكلیة  مجلس  على  التقریر  ھذا  ویعرض   ، العلمي  التفرغ 

 مجلس القسم العلمي المختص . 

التدریس لھ مشروع بحث ممول ، الحصول على اجازة  -7 یجوز لعضو ھیئة 

رة مع مراعاة عدم صرف أكثر من  تفرغ علمي وفقا للشروط والقواعد المقر

الجامعة لألبحاث  یتولى مكتب مساعد مدیر  للمھمتین على أن  تذكرة واحدة 

 )1مع بین البحث الممول واالجازات العلمیة (وضع الضوابط المنظمة للج 
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