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  العلمية اإليفادات. 9

  نظرة عامة
مالي وتلقي الدعم ال العلمي يفادلإلعضو ھيئة التدريس والمحاضر  مدى استحقاقتحدد ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا 

  ، كما تفّصل الخطوات التي ينبغي اتباعھا.ذلكمن أجل 

  مجال التطبيق
  .بالجامعة ماعدا كلية الطب والعلوم الصحيةتُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين 

  الھدف
لإليفاد بھدف التطوير المھني وتطوير الرسالة البحثية الخاصة  والمحاضرينتدرك الجامعة حاجة أعضاء ھيئة التدريس 

ح باإليفاد وتقديم الدعم المالي لعضو ھيئة التدريس والمحاضر أثناء اإليفاد بالجامعة، ولھذا السبب فعـّلت الجامعة إجراء يسم
  للغايات المبينة في ھذه السياسة.

  السياسة

  أي من البنود التالية:إذا تحقق على نفقة الجامعة،  والمحاضرينيجوز إيفاد أعضاء ھيئة التدريس  )1
  س أو المحاضر.أن يكون اإليفاد داعماً للتطوير المھني لعضو ھيئة التدري  -أ
  في إجراء بحث علمي ذي جودة عالية ونشر ذلك البحث. أو المحاضر أن يساھم اإليفاد لعضو ھيئة التدريس  -ب
مساھماً في االرتقاء بسمعة الجامعة كجامعة تجري أبحاثاً علمية أو المحاضر أن يكون اإليفاد لعضو ھيئة التدريس   -ج

  متميزة.
  تطوير الرسالة البحثية للجامعة.أجل أن يطور شراكات خارجية مع الجامعات المعترف بھا دولياً من   -د
المحاضر أو أن ترشحه جھات حكومية  وأأن يكون اإليفاد مطلوباً وبناًء على ترشيح الجامعة لعضو ھيئة التدريس   -ه

  أو غير حكومية لتمثيل الجامعة أو الحكومة في فعالية رسمية.

من إطار ض المشاركة الفعالةالمستفيدين من الدعم المالي مسؤولية  والمحاضرينى عاتق أعضاء ھيئة التدريس تقع عل )2
  أولوية على أية فرص أخرى قد تنشأ أثناء اإليفاد.بالنشاط المحدد، ويجب أن يحظى تحقيق المتطلبات الخاصة بالنشاط 

  الكليات المختلفة ويتوقف ذلك على الميزانية المتاحة. قد يتباين مستوى الدعم المالي الذي تقدمه الجامعة بين )3
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  اإليفادات العلمية –) 9السياسة رقم ( إجراءات

  الحقوق) 1

الفترة الممتدة بين أول أيام االمتحان النھائي وفي  خالل األسبوع األول من بدء الدراسةسمح باإليفاد ال يُ عادة   -أ
  نتائج الطلبة أثناء الفصل الدراسي. إلصدار والموعد الرسمي

  و ھيئة التدريسعض  -ب
  .الواحد العام الدراسيفي  ةل الدراسيوالفص خاللأيام عمل  10يتجاوز عدد أيام اإليفاد  يجب أال -1
واحدة  لرحلةلإليفاد  من الجامعة تدريس الحصول على دعم مالياليجوز لعضو ھيئة في حالة توفر الميزانية،  -2

  .دراسي كل عامخارج الدولة، وأخرى داخل الدولة في 
ال أن إ خارج أو داخل الدولة، واحدةإضافية علمية رحلة  التقدم بطلب لإليفاد فيتدريس اليجوز لعضو ھيئة  -3

  .عن طريق الجامعة ال تدعم مالياً  عادة ھذه الرحلة

  المحاضر  -ج
  .عامين دراسيين خاللأيام عمل  10أيام اإليفاد  يتجاوز عدديجب أال  -1
الحصول على دعم مالي لمحاضر ل يجوزفي حالة توفر الميزانية ووجود بحث ذو عالقة بمھام المحاضر،  -2

  كل عامين دراسيين. داخل الدولة،أخرى و واحدة خارج الدولة، لإليفاد لرحلة
 خارج الدولة أو داخلھا، كل عام دراسي، واحدةإضافية علمية رحلة  لإليفاد في أن يتقدم بطلب محاضريجوز لل -3

  .عن طريق الجامعة ال تدعم مالياً  إال أن ھذه الرحلة

 .العميد وتوصية المديربموافقة نائب ستثناء من القواعد المذكورة في حاالت خاصة اال يجوز  -د
  

  الموافقة ) إجراءات2
تقدم الطلبات قبل خمسة أسابيع على األقل من تاريخ اإليفاد إلى رئيس القسم المعني، والذي يقدم توصيته إلى عميد   -أ

 الكلية.
كان  واءً سقبل أسبوعين على األقل من تاريخ السفر، لكترونية إلا إليفاد من خالل نظام الخدماتاطلب  يجب أن يُقدم  -ب

  أم ال. مطلوباً المالي دعم ال
  بالتوقيع. المفوضةتمنح الموافقات من قبل الجھة   -ج
 مسؤوالً عن ضمان تقديم ھذا التقرير. رئيس القسم العلميعتبر ويُ  ،عودته بعدتقريراً حول رحلته  الموفديقدم   -د
آليات خاصة بھا لإليفاد، وفي كل األحوال يجب الحصول على موافقة رئيس القسم العلمي يجوز للكليات وضع   -ه

 والعميد.
  

  معايير الموافقة) 3
مالي أو بدونه اعتماداً على الميزانية المتاحة) ومن ثم الموافقة عليھا عند  دعميتم تقييم الطلبات الخاصة باإليفاد (ب  -أ

  ر:المعايير التالية أو أكث ألحدتحقيقھا 
  ضمن المجال األكاديمي. جيدةوسمعة قصوى أن يكون للنشاط أو الفعالية أھمية  -1
  ضمن المجتمع األكاديمي. جيدةأن يكون للمؤسسة التعليمية المستضيفة سمعة  -2
   .(أو المحاضر) لعضو ھيئة التدريس البحثوأن يمت النشاط بصلة مباشرة إلى مجال التخصص  -3
  المؤتمر من خالل عملية المراجعة والتحكيم. قبول الورقة العلمية وتقديمھا في -4
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  المؤتمر. مطبوعاتنشر الورقة ضمن  -5
  .الفعالية أو النشاطبحضور  كاديمية بارزة ذات سمعة دولية في المجال األكاديميأشخصيات علمية ومشاركة  -6
  أو سمعة الجامعة. عضو ھيئة التدريسالتطور المھني لالنشاط بشكل إيجابي على انعكاس  -7

  .النشاط أو الفعالية على أنه تجاري بشكل رئيسيإذا تم تقييم  منح الموافقةال تُ   -ب

 .اً لتطلعاتھا وحاجتھايحق للكليات وضع معايير أخرى وفق  -ج
  

  مستويات التمويل) 4
  جزئي. كلي أو مالي دعم يجوز لمقدم الطلب التقدم بطلب  -أ

  .التي تحملھا عضو ھيئة التدريس/المحاضر المالي مع التكلفة اإلجمالية الدعمأن يتناسب  يجوز  -ب

توافر االعتمادات الالزمة والتقيد بالمتطلبات واإلجراءات على المصحوب بمنح الدعم المالي يتوقف السماح باإليفاد   -ج
 .المحددةوالمواعيد  ذات العالقة

  

  ) تنظيم عقد ندوات5
م/كلية بتنظيم ندوة واحدة على األقل في كل فصل دراسي قوم كل قسي اإليفاد مھماتحجم القسم العلمي وعدد على  عتماداً ا

  حيث يقدم أعضاء ھيئة التدريس عرضاً لنتائج بحوثھم المنشورة في المؤتمرات والدروس المستفادة من المھمة.
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