بسم ميحرلا نمحرلا هللا
عبيعخ انسٕداٌ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب
أياَت انشؤوٌ انعهًيت
الئحت انخفرغ انعهًى (انسبخي) 2009و حعديم 2013و
()Sabbatical Leave of Absence
 .1اسى انالئحت وحاريخ بدء انعًم بها:
رسًٗ ْزِ انالئؾخ "الئؾخ انزفشغ انعهً(ٙانسجزٗ) العضبء ْٛئخ انزذسٚس ثغبيعخ انسٕداٌ نهعهٕو
ٔانزكُٕنٕعٛب"ٚٔ .عًم ثٓب يٍ ربسٚخ رٕلٛع انسٛذ /يذٚش انغبيعخ عهٓٛب.
 .2انغرض يٍ انخفرغ انعهًي (انسبخي):
أ .رغذٚذ خجشاد ٔيعبسف أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔلذسارٓى انًُٓٛخ.
ة .رٕسٛع آفبق أعضبء ْٛئخ انزذسٚس انعهًٛخ.
ط .يٕاكجخ انزطٕس انعهًٗ انًزسبسع ٔؽذاصزّ.
د .يُؼ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس فشطب ً نهزفشغ نهجؾش انعهًٗ ٔانزأنٛف ٔانزشعًخ.
 .3شروط االههيت نهخقديى:
٘ يٍ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس انزٚ ٍٚسزٕفٌٕ انششٔط انزبنٛخ انزمذٚى نهزفشغ انعهً(ٙانسجزٗ):
ٚؾك أل ّ
أ .أٌ ٚكٌٕ لذ عًم ثًب ال ٚمم عٍ خًسخ سُٕاد ثبنغبيعخ ثعذ رع ُّٛفٗ انخذيخ ثٓب .
ة .أٌ ركٌٕ فزشح انخذيخ فٗ (أ) أعالِ يزظهخ.
ط .أٌ ٚكٌٕ ؽبطالً عهٗ دسعخ انذكزٕساح.
د.أٌ ٚكٌٕ لذ اسزٕفٗ يذح انخذيخ انًطهٕثخ َزٛغخ نعمذ إثزعبس سبثك ّ ،كهٓب أٔ يب ال ٚمم عٍ
خًسخ سُٕاد يُٓب .
ْـ .أٌ ٚكٌٕ لذ عًم نًب ال ٚمم عٍ صالس سُٕاد ثعذ انعٕدح يٍ آخش رفشغ عهًٗ أٔ إعبصح ثذٌٔ
يشرت.
ٔٚ .غٕص نهغُخ انًٕافمخ عه ٙطهجبد اعضبء ْٛئخ انزذسٚس انزٚ ٍٚؾظهٌٕ عهٗ يُؼ ثؾضٛخ
ئو نهجُذ( )3
خبسعٛخ يًٕنخ رًٕٚال كبيال ٔثذٌٔ اعجبء يبنٛخ عه ٙانغبيعخ ف ٙؽبنخ عذو اسزٛف ا ِ
انفمشِ (د) ٔيُؾٓى االعبصح انسجزٛخ ثًشرت داخه ٙفمظ ٔثذٌٔ ا٘ انزضايبد يبنٛخ عه ٙانغبيعخ.
 .4شروط انحصىل عهى انخفرغ انعهًي (انسبخي):
نكٗ ٚؾظم عضٕ ْٛئخ انزذسٚس عهٗ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٚ )ٙغت اسزٛفبء انششٔط اٜرٛخ:
أ.أٌ ٚسزضًش انزفشغ فٗ أؽذ االَشطخ اٜرٛخ-:
 .iانجؾش انعهًٗ.
 .iiانزذسٚس ٔرطٕٚش انًُبْظ انذساسٛخ .
 .iiiانزأنٛف ٔانزشعًخ.
 .ivانًشبسكخ فٗ يشبسٚع عبيخ راد عاللخ ثبنزخظض.
ب .أٌ ٚؾظم عهٗ يٕافمخ ثبالسزضبفخ فٗ عبيعخ أٔ يؤسسخ عهًٛخ يزخظظخ الداء ثؾش أٔ
انًشبسكخ فٗ انزذسٚس أٔ انخذيبد االكبدًٛٚخ ٔٚغٕص لضبء انفزشح داخم انسٕداٌ ششٚطخ
أٌ ٚمذو يمزشػ خطخ رٕضؼ َٕع انُشبط ٔيكبَّ يع االنزضاو ثًب ٔسد فٗ "أ" أعالِ.
ج .أٌ ٕٚلع عهٗ عمذ ثأٌ ٚعًم نًذح ال رمم عٍ سُخ ثعذ عٕدرّ يٍ انزفشغ انعهً(ٙانسجزٗ) رسشٖ
ثعذ اسزٛفبئّ أٖ يذح عًم سبثمخ يطهٕثخ يُّ َزٛغخ نعمذ سبثك.
د .أٌ ٚهزضو ثزمذٚى رمشٚش شبيم عٍ َشبطّ خالل انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ) ثعذ عٕدرّ يُٓب.
 .5انخقديى واالخخيار:
ً
أ .رمذو انطهجبد ٔفمب السزًبسح انزمذٚى نهزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ).
ً
ة .رسهى انطهجبد نشئٛس انمسى انًعُٗ نٕٛطٗ عهٓٛب ٔٚمذيٓب يغزًعخ نهسٛذ عًٛذ انكهٛخ.
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طٚ .شفع انسٛذ انعًٛذ انطهجبد يع رٕطٛبرّ نهغُخ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ).
دٚ .كٌٕ االعزًبد ثُب ًء عهٗ رٕطٛخ نغُخ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ).
ْـٚ .عزًذ انسٛذ /يذٚش انغبيعخ انزٕطٛبد.
ٔ .رمذو انطهجبد لجم سزّ أشٓش عهٗ األلم يٍ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ) ٔٚكٌٕ انزمذٚى يشرٍٛ
فٗ انسُخ.
صٚ .خضع االخزٛبس نهفشص انًزبؽخ.
 .6حكىيٍ نجُت انخفرغ انعهًي (انسبخي) ويهايها:
ٚكٌٕ انسٛذ /يذٚش انغبيعخ "نغُخ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ)".
أّ .
ب .ركٌٕ نهغُخ انًٓبو اٜرٛخ:
( )1اإلعالٌ ،يشربٌ فٗ انسُخ ٔلجم ٔل ٍ
ذ كبفٍ عٍ ثذاٚخ َٔٓبٚخ فزشح انزمذٚى نهزفشغ انعهًٙ
(انسجزٗ)
( )2انزٕطٛخ نهسٛذ يذٚش انغبيعخ ثمجٕل أٔ إسعبء أ سفض انطهت يع رٕضٛؼ أسس انٕطٕل
ان ٙانزٕطٛخ.
( )3يشاععخ انزمبسٚش انًمذيخ يٍ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ثعذ انعٕدح يٍ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ)
ثبنزُسٛك يع إداسح انكهٛخ انًعُٛخ.
( )4يشاععخ الئؾخ انزفشغ انعهً( ٙانسجزٗ) دٔسٚب ً ٔانزٕطٛخ ثزعذٚهٓب عُذ انهضٔو.
( )5رمذٚى رمشٚش سُٕٖ عٍ عًهٓب نًغهس االسبرزح.
 .7يدة انخفرغ انعهًي (انسبخي):
ٚكٌٕ انزفشغ انعهًٗ (انسجز )ٙنًذح سُخ ٔٚهزضو عضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثًذأيخ عًهّ ثبنغبيعخ ثُٓبٚخ
فزشح انزفشغ.
 .8االيزٛبصاد
أًُٚ .ؼ انًشرت كبيالً (انًشرت انشبيم).
ةًُٚ .ؼ يب ٚعبدل يجهػ  1000دٔالس عُذ لضبئٓب خبسط انجالدٔ ,يب ٚعبدل  500دٔالس عُذ
لضبئٓب ثبنذاخم نًمبثهخ ركبنٛف انسفش ٔانًشاعع انعهًٛخ.
ط .ال ٚؾشو يٍ أٖ إيزٛبصاد ٚؾظم عهٓٛب خالل انزفشغ انعهً. ٙ
د .رعزجش فزشح انزفشغ انعهً ٙعض ٌء يٍ يذحانخذيخ انًسزذًٚخ ثبنغبيعخ.
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أ.د .هاشى عهي دمحم سانى
يدير انجايعت
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