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 الفر�ق املصغر إلعداد سياسة التفرغ العل�ي  28/11/2018  التفرغ العل�ي  سياسة 01

 االعتماد جهة  االعتمادتار�خ  جهة املراجعة  تار�خ املراجعة

 للدراسات العليا  مجلس معهد الدوحة 02/10/2019 مجلس معهد  الدوحة للدراسات العليا   08/05/2019

 للدراسات العليا  مجلس أمناء معهد الدوحة 24/10/2019 األ�اديمية  السياسات �جنة  14/05/2019
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 التفرغ العل�ي  سياسة   -األ�اديمية السياسات 

 

 

 

 



األ�اديميةالسياسات  –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ) 2سياسة التفرغ العل�ي ( – األ�اديميةالسياسات 

أعد النواة األو�� لهذه السياسة الدكتور عبد الرحيم بنحادة، وناقشها �� فر�ق مصغر تألف منھ �خصيا، والدكتور إسماعيل الناشف  •

  – واألستاذة ألفت حماد بت�ليف من مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا، وانضمت إ�� الفر�ق �ش�ل الحق األستاذة م��فت الر�ماوي  

 . 28/11/2018وح�ى  01/11/2018البشر�ة، وذلك �� الف��ة ما ب�ن مدير إدارة املوارد 

 ، وأحيلت إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للمراجعة08/05/2019�� مجلس املعهد، �� جلستھ املنعقدة بتار�خ    املق��حة  نوقشت السياسة  •

 .  حسب مجموعة من املالحظات والتعديالت

 ، ورفعت مرة أخرى إ�� مجلس املعهد. 20/05/2019و�تار�خ  14/05/2019�� �جنة السياسات بتار�خ السياسة املق��حة نوقشت  •

وأجر�ت �عديالت، ثم عرضت مرة أخرى �� جلستھ   27/05/2019بتار�خ    �� مجلس املعهد �� جلستھ املنعقدة   املق��حة  عرضت السياسة •

بتار�خ   بتار�خ  ، وجرى �عد18/09/2019املنعقدة  التار�خ، وعرضت ع��    02/10/2019يلها وعرضت مرة أخرى  بنفس  وأقرها ا�جلس 

مشروطة ببعض التعديالت  ،  24/10/2019بتار�خ    080/2019بكتاب رقم  وجرى إقرارها    12/10/2019مجلس األمناء �� اجتماعھ بتار�خ  

 النص �� الئحة الفئات األ�اديمية.   الوارد ع��لتقرأ التعديل  21/04/2020فقرة التوطئة بتار�خ وعدلت  . ال�ي أدرجت عل��ا

 األ�اديميةالسياسات 

 سياسة التفرغ العل�ي 

 

 :توطئة

ع�� ما    "�عنوان "إجازة التفرغ العل�ي أو اإلجازة الدراســــــــــــيةاملعدلة  الئحة الفئات األ�اديمية  ��   2.3الفقرة رقم  تنص  

 ي��:

ستاذّية  يحّق للمتفرغ�ن "
ُ
وملدة   أسا��ي شهري   براتب  التقّدم بطلب ل�حصول ع�� إجازة تفّرغ عل�يّ   من ذوي الّرتب األ

(مع إم�انية تقسيم اإلجازة إ�� فصل �ل   سنوات متواصلة ع�� العمل �� املعهد  ستانقضاء  ة �املة �عد  سنة أ�اديميّ 

السادسة) السنة  �عد  فّعل 
ُ
ت بحيث  سنوات  البحث  .ثالث  اإلجازات  هذه  مثل  من  الغرض  العلمّية. و   ي�ون     الكتابة 

ب منح إجازة التفّرغ توصية باملوافقة من رئيس 
ّ
، وموافقة نائب  ـة/املسؤول  ة/ال��نامج األ�ادي�ي، والعميد  ـة/يتطل

� نائب رئيس املعهد للشؤون األ�اديمية، �عد موافقة الرئيس، �شر و�عميم املعاي��  ي  الرئيس للشؤون األ�اديمية.
ّ
تو�

قة بتقديم طلبات إجازة التفّرغ واملوافقة عل��ا.واألنظمة 
ّ
 "واإلجراءات املتعل

 

االســــــــتفادة من    بتنظيملشــــــــروط واإلجراءات املتعلقة  لهذه الســــــــياســــــــة   �عرضبناء ع�� هذه الفقرة وعمال بمنطوقها  

 .التفرغ العل�ي إجازة

 

 :مقدمة

إجازة  من  ف��ا عضـــو الهيئة األ�اديمية �� معهد الدوحة للدراســـات العليا   �ســـتفيدال�ي   املدة، �� التفرغ العل�ي  إجازة

عضـــــــــــــو الهيئــة  يجــب أن �عود    هــذا التفرغمقــابــل ا�حفــاظ ع�� األجر حســـــــــــــبمــا يحــدد �� البنود الالحقــة. و�عــد ان��ــاء  

 مع االستفادة من أقدميتھ.�� املعهد عملھ  ملباشرةاأل�اديمية 

 

 
ً

 :التفرغ العل�ي إجازةشروط االستفادة من  - أوال

 إذا استو�� الشروط التالية: التفرغ العل�ي إجازة�سمح لعضو الهيئة األ�اديمية باالستفادة من 



األ�اديميةالسياسات  –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ) 3سياسة التفرغ العل�ي ( – األ�اديميةالسياسات 

أعد النواة األو�� لهذه السياسة الدكتور عبد الرحيم بنحادة، وناقشها �� فر�ق مصغر تألف منھ �خصيا، والدكتور إسماعيل الناشف  •

  – واألستاذة ألفت حماد بت�ليف من مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا، وانضمت إ�� الفر�ق �ش�ل الحق األستاذة م��فت الر�ماوي  

 . 28/11/2018وح�ى  01/11/2018البشر�ة، وذلك �� الف��ة ما ب�ن مدير إدارة املوارد 

 ، وأحيلت إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للمراجعة08/05/2019�� مجلس املعهد، �� جلستھ املنعقدة بتار�خ    املق��حة  نوقشت السياسة  •

 .  حسب مجموعة من املالحظات والتعديالت

 ، ورفعت مرة أخرى إ�� مجلس املعهد. 20/05/2019و�تار�خ  14/05/2019�� �جنة السياسات بتار�خ السياسة املق��حة نوقشت  •

وأجر�ت �عديالت، ثم عرضت مرة أخرى �� جلستھ   27/05/2019بتار�خ    �� مجلس املعهد �� جلستھ املنعقدة   املق��حة  عرضت السياسة •

بتار�خ   بتار�خ  ، وجرى �عد18/09/2019املنعقدة  التار�خ، وعرضت ع��    02/10/2019يلها وعرضت مرة أخرى  بنفس  وأقرها ا�جلس 

مشروطة ببعض التعديالت  ،  24/10/2019بتار�خ    080/2019بكتاب رقم  وجرى إقرارها    12/10/2019مجلس األمناء �� اجتماعھ بتار�خ  

 النص �� الئحة الفئات األ�اديمية.   الوارد ع��لتقرأ التعديل  21/04/2020فقرة التوطئة بتار�خ وعدلت  . ال�ي أدرجت عل��ا

 .متواصلةسنوات  ستاملعهد ملدة  العمل �� -

 .بدء اإلجازةعند  ملدة سنت�ن ع�� األقل إذا �ان عقده ساري املفعول  -

  اإلجازة  من  �ســــتفيد  وال من توليھ املنصــــب�� الســــنة األخ��ة   الطلب إاليحق لرئيس ال��نامج أو العميد تقديم ال   -

 .واليتھ مدة انقضاء �عد إال

تفصــــــيل اإلطار الزم�ي   مع  املعدلة  الئحة الفئات األ�اديميةللتفرغ العل�ي حســــــب ما تنص عليھ تقديم مشــــــروع   -

  إلنجازه.

  .ال��نامج وعمادة ال�ليةرئيس ا�حصول ع�� موافقات من  -

نـائـب   عل��ـا مســـــــــــــبقـا يوافقإال �� حـاالت اســـــــــــــتثنـائيـة   ،هـذه الف��ةجهـة أخرى خالل العمـل مع �عـدم  �عهـد توقيع   -

و�� حالة العمل دون أخذ  .  هوشـــــــروط إنجاز  التفرغ العل�ي  ، إذا �انت من متطلباتالرئيس للشـــــــؤون األ�اديمية

ــالتــــا�� يحق للمعهــــد اتخــــاذ مــــا يلزم من    ،�عت�� ذلــــك إخالال �شـــــــــــــروط التفرغ  ،املوافقــــات الالزمــــة اإلجراءات  و�ــ

 عل��ا �� سياسة املوارد البشر�ة. املنصوص

إ��   إضـــــــــــــافـة  ،ملـدة ال تقـل عن عـام�ن أـ�اديمي�ن  �عـد ان��ـاء إجـازة التفرغ،  املعهـدالعمـل �� إ��   بـالعودة توقيع �عهـد -

  إجازة التفرغ. العقد الذي ير�طھ باملعهد قبل االستفادة من ما تبقى من مدة 

 

 :التفرغ العل�يمدة  - ثانًيا

 .�املةمدة التفرغ العل�ي سنة أ�اديمية مجمل  -

  .التفرغ العل�ي تمديد ف��ةيمكن  ال -

  .طلب سنة التفرغ العل�ي ع�� فصل�ن منفصل�ن أو متصل�ن األ�اديميةيمكن لعضو الهيئة  -

يوافق عل��ـــا نـــائـــب الرئيس للشـــــــــــــؤون   ،ألســـــــــــــبـــاب قـــاهرة  التفرغ العل�ي  إجـــازة  األـ�ــاديميـــةعضـــــــــــــو الهيئـــة  قطع  إذا   -

ــتكمال ما  طلبتقديم    حي��ا  يمكنھ، فاملدة املرخص ��اقبل ان��اء   ،األ�اديمية شــــــــــر�طة أال  ،  اإلجازةتبقى من    الســــــــ

 (فصل درا��ي �امل). شهور أر�عة  عن ما تبقى م��اقل ي

 



األ�اديميةالسياسات  –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ) 4سياسة التفرغ العل�ي ( – األ�اديميةالسياسات 

أعد النواة األو�� لهذه السياسة الدكتور عبد الرحيم بنحادة، وناقشها �� فر�ق مصغر تألف منھ �خصيا، والدكتور إسماعيل الناشف  •

  – واألستاذة ألفت حماد بت�ليف من مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا، وانضمت إ�� الفر�ق �ش�ل الحق األستاذة م��فت الر�ماوي  

 . 28/11/2018وح�ى  01/11/2018البشر�ة، وذلك �� الف��ة ما ب�ن مدير إدارة املوارد 

 ، وأحيلت إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للمراجعة08/05/2019�� مجلس املعهد، �� جلستھ املنعقدة بتار�خ    املق��حة  نوقشت السياسة  •

 .  حسب مجموعة من املالحظات والتعديالت

 ، ورفعت مرة أخرى إ�� مجلس املعهد. 20/05/2019و�تار�خ  14/05/2019�� �جنة السياسات بتار�خ السياسة املق��حة نوقشت  •

وأجر�ت �عديالت، ثم عرضت مرة أخرى �� جلستھ   27/05/2019بتار�خ    �� مجلس املعهد �� جلستھ املنعقدة   املق��حة  عرضت السياسة •

بتار�خ   بتار�خ  ، وجرى �عد18/09/2019املنعقدة  التار�خ، وعرضت ع��    02/10/2019يلها وعرضت مرة أخرى  بنفس  وأقرها ا�جلس 

مشروطة ببعض التعديالت  ،  24/10/2019بتار�خ    080/2019بكتاب رقم  وجرى إقرارها    12/10/2019مجلس األمناء �� اجتماعھ بتار�خ  

 النص �� الئحة الفئات األ�اديمية.   الوارد ع��لتقرأ التعديل  21/04/2020فقرة التوطئة بتار�خ وعدلت  . ال�ي أدرجت عل��ا

 

ا
ً
  إجراءات تقديم الطلب: - ثالث

ســــنة قبل  وذلك    ،وفق النموذج املعد لهذا الغرضإ�� رئيس ال��نامج  ا  مكتو�ً طلًبا    األ�اديميةيقدم عضــــو الهيئة   -

   .التفرغ العل�يإجازة لالستفادة من  املتوقعالتار�خ من 

دون ا�حـــاجـــة إ��   املقررات ال�ي يضـــــــــــــطلع ��ـــا األســـــــــــــتـــاذ،ت�ون موافقـــة رئيس ال��نـــامج مبنيـــة ع�� �غطيـــة جميع   -

ــال�جوء إ�� ��نـامج  لل  و�مكن  �عي�ن جـديـد ع�� تعو�ضال ــاتـذة أو ،)Adjunct(  �نمتعـاون ةذاتـأســـــــــــ عنـد  زائر�ن   أســـــــــــ

من إجازة  عن االســـتفادة    الدرا�ـــ�ي امل��تبالعبء   تغطيةل ؛األ�اديميةالضـــرورة بموافقة نائب الرئيس للشـــؤون 

 هذه الت�لفة �� موازنة ال�لية.  أن �عكسالعميد ، وع�� التفرغ

 .حاجة ال�لية مع مراعاة، الواحداأل�ادي�ي �� العام  واحد تفريغ أك�� من أستاذبسمح لل��نامج �ُ ال  -

إ�� نائب الرئيس للشــــــــــؤون األ�اديمية   �� حال قبولها ف��ا ورفعهاللبت يقدم رئيس ال��نامج توصــــــــــيتھ إ�� العميد   -

 لالعتماد.

  .نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية بالقبول أو الرفضيقوم   -

 

 :التفرغ العل�ي إجازةاألجر أثناء  - را�ًعا

ما   املنافع حســـــــــــببا��   منويســـــــــــتمر �� االســـــــــــتفادة    الراتب،ع��   إجازتھخالل    األ�اديميةيحافظ عضـــــــــــو الهيئة   -

  .تنص عليھ سياسة املوارد البشر�ة �� املعهد

 ومتا�عة  ،األبحاث  صــــــــــناديق  من  املمولة  البحثية  مشــــــــــاريعھ  إدارة ��  االســــــــــتمرارباأل�اديمية  يل��م عضــــــــــو الهيئة   -

 . الدكتوراه طالب ع�� اإلشراف

 

 :�عد ان��اء اإلجازة العملمباشرة   -خامسا

ــاء إجازة التفرغ العل�ي، لعمل �عدا  ةمباشــــــــــر عند   - ــو الهيئة األ�اديمية  قدم يُ   انقضــــــــ وفق   إجازتھ عنتقر�را  عضــــــــ

  .طلب إجازة التفرغما ورد �� نموذج  ع�� امبنيً النموذج املعد لهذا الغرض. و�نب�� أن ي�ون التقر�ر 



األ�اديميةالسياسات  –معهد الدوحة للدراسات العليا   

 ) 5سياسة التفرغ العل�ي ( – األ�اديميةالسياسات 

أعد النواة األو�� لهذه السياسة الدكتور عبد الرحيم بنحادة، وناقشها �� فر�ق مصغر تألف منھ �خصيا، والدكتور إسماعيل الناشف  •

  – واألستاذة ألفت حماد بت�ليف من مجلس معهد الدوحة للدراسات العليا، وانضمت إ�� الفر�ق �ش�ل الحق األستاذة م��فت الر�ماوي  

 . 28/11/2018وح�ى  01/11/2018البشر�ة، وذلك �� الف��ة ما ب�ن مدير إدارة املوارد 

 ، وأحيلت إ�� �جنة السياسات األ�اديمية للمراجعة08/05/2019�� مجلس املعهد، �� جلستھ املنعقدة بتار�خ    املق��حة  نوقشت السياسة  •

 .  حسب مجموعة من املالحظات والتعديالت

 ، ورفعت مرة أخرى إ�� مجلس املعهد. 20/05/2019و�تار�خ  14/05/2019�� �جنة السياسات بتار�خ السياسة املق��حة نوقشت  •

وأجر�ت �عديالت، ثم عرضت مرة أخرى �� جلستھ   27/05/2019بتار�خ    �� مجلس املعهد �� جلستھ املنعقدة   املق��حة  عرضت السياسة •

بتار�خ   بتار�خ  ، وجرى �عد18/09/2019املنعقدة  التار�خ، وعرضت ع��    02/10/2019يلها وعرضت مرة أخرى  بنفس  وأقرها ا�جلس 

مشروطة ببعض التعديالت  ،  24/10/2019بتار�خ    080/2019بكتاب رقم  وجرى إقرارها    12/10/2019مجلس األمناء �� اجتماعھ بتار�خ  

 النص �� الئحة الفئات األ�اديمية.   الوارد ع��لتقرأ التعديل  21/04/2020فقرة التوطئة بتار�خ وعدلت  . ال�ي أدرجت عل��ا

 لعمل ��ااألســــــــــتاذ    مباشــــــــــرةأجل ال يز�د عن أر�عة أســــــــــابيع من  ��  هذا التقر�ر إ�� رئيس ال��نامج   رفعيُ نب�� أن  ي -

 .املعهد

إ�� نـائـب الرئيس للشـــــــــــــؤون   إضــــــــــــــافـة تقييمـھ�عـد  رئيس ال��نـامج إ�� العميـد الـذي يحيلـھ  تقييمرفع التقر�ر مع يُ  -

 .العتماده األ�اديمية

 .األ�اديميةاألداء السنوي ألعضاء الهيئة تقييم التقر�ر ��  األ�اديمية هذانائب الرئيس للشؤون �عتمد  -

 

 :عامة مقتضيات -سادسا 

فيتوجب   املواليت�ن،  خالل الســـنت�ن  العملاســـتقال من  ، أو  �عد ان��اء إجازتھ  املســـتفيد العمل �� املعهد  يباشـــرلم  إذا  

 .�� املعهد تنص عليھ سياسة املوارد البشر�ةما  ، حسبخالل سنة اإلجازةمن املعهد �عيد ما تقاضاه عليھ أن 

 


