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 قواعد استضافة باحثین من الخارج  
  جازة التفرغ العلمي بجامعة الكویتلقضاء ا

 10/5/1993كما وافق علیھا مجلس الجامعة في 
----------------- 

 :  الغرض من االستضافة

اھتمامھ   مجال  في  المختصین  مع  والتشاور  والدراسات  البحوث  إجراء 
 الكویت .األكادیمي بجامعة 

 ال یتجاوز عام دراسي واحد .   :  المدة

 :  الشروط المطلوب توافرھا

 على المتقدم لقضاء اجازة تفرغ علمي بجامعة الكویت استیفاء الشروط التالیة :

أن یكون معینا بشكل دائم في جامعة أو معھد أبحــاث معتــرف بــھ أو أیــة جھــة  -1
 رسمیة .

 يعمید الكلیة المختص مبینا فیھ ما ینــو أن یتقدم بطلب رسمي لرئیس القسم أو  -2
 من سیرتھ الذاتیة .  ةا بنسخ القیام بھ خالل مدة التفرغ مشفوع

 أن یتقدم بإثبات موافقة مركز عملھ على اجــازة التفــرغ وااللتزامــات المترتبــة -3
 .  على ذلك تجاه المتقدم

 :  التزامات جامعة الكویت

والمكتبــات الجامعیــة والمكــان  یحــق للمتقــدم االســتفادة مــن المرافــق البحثیــة -1
 المناسب وذلك بتنسیق وموافقة القسم العلمي والكلیة المختصة .

 اإلقامة على كفالة الجامعة لھ فقط للمدة المعتمدة للزیارة . -2

ــدریس  -3 ــة الت ــادة لعضــو ھیئ ــة المعت ــا الوظیفی ــر المزای ال یحــق للباحــث الزائ
 اكر السفر .بالجامعة مثل الرواتب والسكن والمھمات وتذ
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 :  واجبات الباحث الزائر

 مراعاة القوانین المعمول بھا في البالد . -1

 المحافظة على ممتلكات الجامعة ومراعاة النظم والقواعد الجامعیة . -2

 عدم االشتغال  بأعمال خارج أغراض الزیارة . -3

 :  اإلجراءات
بعد   إال  المتقدم  تجاه  االلتزام  األحوال  جمیع  في  یجوز            استكمال ال 

 اإلجراءات التالیة :

یقیم الطلب من قبل القسم العلمي المختص الذي یرفع توصیتھ المناسبة لعمیــد  -1

 الكلیة . 

طلــب یرفــع العمیــد توصــیتھ إلــى نائــب المــدیر الفي حالة موافقة الكلیة على   -2

 للشئون العلمیة الذي یقدم بدوره التوصیة المناسبة لمدیر الجامعة .

حالة موافقة مدیر الجامعة على التوصیة تتولى العالقــات الثقافیــة إخطــار في   -3

 الكلیة بذلك واستصدار سمة دخول البالد وفق القواعد المعمول بھا .
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