
 
 
 

 
 
 
 
 

 الئحة التفرغ العلمي

ألعضبء هيئتي التدريس 

 والتدريب
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (835/0229)قرار رقم 
 ألعضبء هيئتي التدريس والتدرية الئحة التفرغ العلنيتشأه إصدار 

 
 :الهدير الؾبن 

 .ج الهدىيج َخؾديالخٍب تؾد اإلعالػ ؽمِ أحكبن القبىَو َىغبن الخده -
في شأو إىشبء الٍيئج الؾبهج لمخؾمين  36/28تؾد االعالػ ؽمِ القبىَو رقن  -

 .الخعتيقي َالخدرية 

 ألؽظبء ٌيئخي الخددريس َالخددرية   الخفرؿ الؾمهيإجبزث الئحج َؽمِ  -
 .َخؾديالخٍب  376/0661الضبدر تقرار الٍيئج رقن 

تخدبري    8011/63ئدج رقدن   َؽمِ الئحج التؾثبح الضبدرث تقرار الٍي -
60/08/0663 . 

تخدبري    006َؽمِ هَافقج هجمس إدارث الٍيئج فدي اجخهبؽدً رقدن     -
 .ؽمِ هشرَػ الئحج إجبزث الخفرؿ الؾمهي  0/6/81166

 .َتىبء ؽمِ هب خقخظيً هضمحج الؾهل  -
 

 ررــــتق
 لخدريةألؽظبء ٌيئخي الخدريس َا الخفرؿ الؾمهي إجبزث الئحجيؾهل تأحكبن : هبدث أَلِ 

 .الهرافقج لٍذا القرار 
خىفيذ ٌذا القرار َالؾهل تهَجتدً   –كل فيهب يخضً  –جٍبح االخخضبص : هبدث ثبىيج 

َيمغِ كل هب يخؾبرط هدؼ أحكدبن الالئحدج    , هو خبري  ضدَري  اؽختبرًا
 الهرفقج هو أحكبن أَ قراراح أخرُ 

 الندير العبم
 

 

 

 
 
 
 
 



 الفصل األول

 :وأهدافها ( إجازة التفرغ العلمي)في تعريف 
 

 (1)مادة 
 :تعريف إجازة التفرغ العلمي 

 عضو هيئة التدريب للقيام/ هيئة التدريس  هي الفترة التي يتفرغ فيها عضو
بإجراء أبحاث ودراسات علمية أو تأليؾ كتاب بناء على طلبه وموافقة جهات 

 .في الهيئة  صاالختصا
 

 (0)مادة 

 :أهداف إجازة التفرغ العلمي 
 

 ريب التد/ لعضو هيئة التدريس  والمهني المساهمة في االرتقاء بالمستوى العلمي
 .لهم للتفرغ للبحث العلمي أو تأليؾ كتاب  بالهيئة ، وذلك بإتاحة الفرص

 التدريب وذلك بإتاحة الفرصة / تكثيؾ اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس
ي مشروعات بحث علمي كبيرة أو تأليؾ كتاب تتطلب التفرغ التام لها للخوض ف

. 

  تدعيم الروابط العلمية واألكاديمية بين الهيئة وؼيرها من الجهات األخرى ذات
 عالقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 شروط منج إجازة التفرغ العلمي 

 التدريب/ ريس لعضو هيئة التد
 
 

 (3)مادة 
 :التدريب وفقاً للشروط التالية / تمنح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس 

 :الشروط المتعلقة بطالب الحصول على إجازة التفرغ العلمي  (أ 

التووودريب بإحووودى الكليوووات أو المعاهووود أو / أن يكوووون عضوووو هيئوووة التووودريس  .1
 .المراكز التابعة للهيئة 

 .ي الجنسية أن يكون كويت .0

التدريب إجازة التفرغ العلموي ، مورة واحودة فقوط / يمنح عضو هيئة التدريس  .3
خالل المسمى الوظيفي بشرط مرور أربعة سنوات متصلة مون العمول الفعلوي 

 .في هذا المسمى الوظيفي نفسه عند بداية تمتعه باإلجازة 

فتورة مسوما  ال ينطبق علوى مون يتمتوإ بإجوازة التفورغ العلموي خوالل ( 6)البند  .4
الوووظيفي السووابقة حيووث تحسووب لووه السوونوات السووابقة موون ضوومن فتوورة األربووإ 

 .سنوات 

بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس وعن " مدرس " أن ال يقل مسما  الوظيفي عن  .5
 .ألعضاء هيئة التدريب " مدرب متخصص " 

أن يكون حاصالً على مؤهول يتناسوب موإ البحوث والدراسوة العلميوة المطلووب  .6
رغ لهووا وأال يقوول هووذا المؤهوول عوون الماجسووتير ألعضوواء هيئووة التوودريس التفوو

 .والبكالوريوس ألعضاء هيئة التدريب 

ويجوووز فووي حوواالت اسووتثنائية وبترشوويح موون الموودير العووام موونح ؼيوور الكووويتيين  .7
إجووازة التفوورغ علمووي بوودون أ  مخصصووات ماليووة بمووا فووي ذلووك المرتووب طبقوواً 

 .ي هذ  الالئحة للشروط والضوابط المنصوص عليها ف

 
 

 :الشروط المتعلقة بالبحث أو الدراسة العلمية أو تأليف كتاب  (ب 

 .أن ال يكون الؽرض منها هو الحصول على مؤهل علمي  .1

الدراسة العلمية أو تأليؾ الكتاب يسهم في رفإ مستوى أداء / أن يكون البحث  .0
 .ازة والجهة التي يعمل بها طالب اإلج

أن يكون التفرغ في مؤسسات أكاديمية وبحثية ومهنية أو منظمات علمية  .3
متخصصة في البحث العلمي والتطوير وذات صلة بطبيعة البحث داخل أو 

 .خارج دولة الكويت 

التفرغ التام لها ، أن تتطلب طبيعة البحث أو الدراسة العلمية أو تأليؾ الكتاب  .4
 التفرغ العلمي طوال فترة



أن يكون البحث أو الدراسة أو تأليؾ الكتاب متصالً بالتخصص العام لطالب  .5
 .اإلجازة 

 

 :الشروط العامة  (ج 

من األعضاء في أ  قسم علمي % 01ال يجوز الترخيص باإلجازة ألكثر من  .1
 .تدريبي خالل السنة الدراسية / 

 .الحصول عليها تكون األولوية لمنح إجازة التفرغ العلمي لمن يسبق له  .0

أن يتقدم طالب اإلجازة بطلبة قبول الموعود المحودد لبودء إجوازة التفورغ العلموي  .3
اإلشورافية / ويسوتثنى مون ذلوك شواؼلو الوظوائؾ القياديوة ، بعام دراسوي كامول 

 . 8-0المذكورون في المادة الرابعة بند 

ر التودريب مون ؼيو/ يكون منح إجازة التفورغ العلموي ألعضواء هيئوة التودريس  .4
أم لموودة فصوول ، وبنوواء علووى طلبووه ، اإلشوورافية / شوواؼلي الوظووائؾ القياديووة 

 .أو سنة دراسية كاملة كحد أقصى في المرة الواحدة ، دراسي واحد 

فإنهوا ال تشوتمل علوى اإلجوازات ، إذا كانت مدة اإلجوازة فصوالً دراسوياً واحوداً  .5
 .التي تليها سواء كانت إجازة الربيإ أو الصيؾ 

 

 

 

 الفصل الثالث
 التدريب / شروط منح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس 

 :من شاغلي الوظائف القيادية واإلشرافية 
 
 

 (4)مادة 
ائف انتهاء مدة شغله إلحدى الوظ دالتدريب بع/ يشترط لمنح لعضو هيئة التدريس 

 :اإلشرافية بالهيئة المنصوص عليها بالبنود التالية ما يلي / القيادية 

التدريب من / يجوز الحصول على إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس  (1
 -:شاغلي الوظائف اآلتي 

  مدير عام الهيئة. 

  نائب مدير عام الهيئة. 

  مساعد مدير عام الهيئة. 

  عميد كلية ومن في حكمهم. 

 معهد  مدير. 

  مساعد عميد كلية ومن في حكمهم. 

  مساعد نائب المدير العام. 

  مساعد مدير معهد. 

  مدير إدارة. 

  (بمستوى مدير إدارة ) مدير مكتب 

  مدير مركز 



 

ازة تفرغ وللعضو الذ  أمضى مدة ال تقل عن أربإ سنوات في وظيفته الحصول على إج
علمي بمرتوب شوامل ومنحوه تعوادل المرتوب الشوامل لمودة ال تتجواوز السونتين يقضويها فوي 
إحدى الجامعات أو مراكز البحوث العلمية في الخوارج أو داخول دولوة الكويوت أو لمودة ال 

ال تقول عون  ةتتجاوز السنة وبوذات المعاملوة الماليوة إذا كانوت مودة شوؽل الوظيفوة اإلشورافي
سنتين وذلك بعد تركهم للوظيفة اإلشرافية وعوودتهم إلوى وظوائفهم السوابقة كأعضواء هيئوة 

 .تدريب بكليات أو معاهد الهيئة / تدريس 

الذ  ال تقل درجته " رئيس القسم العلمي " يجوز لعضو هيئة التدريس من شاؼلي وظيفة  (0
أو " ج"عن مودرب متخصوص الذ  تقل درجته " رئيس قسم تدريبي " أو " مدرس" عن 

الووذين ، موودير مركووز اللؽووات ورؤسوواء وحوودات مركووز اللؽووات ورؤسوواء المكاتووب النوعيووة 
دون اإلخالل بالشروط العامة المتعلقة بطالب الحصول } يصدر بهم قرار من المدير العام 

لموي لمونح إجوازة التفورغ الع" أ"على إجازة التفرغ العلمي المذكور في الموادة الثالثوة البنود 
يجوز له الحصول على إجازة التفرغ العلمي بمرتب شامل ومنحه تعادل المرتب الشامل {

إذا كانت مدة شؽل لهذ  الوظيفوة ال تقول عون سونتين أو لمودة ال ، لمدة فصل دراسي واحد 
إذا كانت مدة شؽل للوظيفة ال تقل عن أربإ سنوات ، تتجاوز السنة وبذات المعاملة المالية 

يها فوي إحودى الجامعوات أو مراكوز البحووث العلميوة فوي خوارج الكويوت أو وله أن يقضو، 
وذلك بعد تركهم للوظيفة اإلشرافية وعودتهم إلى وظائفهم السابقة كأعضاء هيئة ، داخلها 
 .تدريب بكليات الهيئة أو معاهدها / تدريس 

ة ولم يكن قود يجوز لمن قام بإجازة التفرغ العلمي عن إحدى الوظائؾ القيادية أو اإلشرافي (3
أن يقوووم بهووا مباشوورة بعوود ، توودريب / قووام بهووا عوون وظيفتووه السووابقة كعضووو هيئووة توودريس 

االنتهاء من إجازة التفرغ العلمي التي قام بها عن وظيفته القيادية أو اإلشرافية أو العكوس 
. 

أن ، يجوز لمون شوؽل أكثور مون وظيفوة قياديوة أو إشورافية مون الوظوائؾ الموذكورة أعوال   (4
مدد شؽله لهذ  الوظائؾ ليستحق بموجبه إجوازة التفورغ العلموي الخاصوة بالوظوائؾ  يجمإ

 .اإلشرافية 

التودريب إجوازة التفورغ العلموي الخواص / في جميإ األحوال يستحق عضو هيئة التدريس  (5
بالوظائؾ القيادية أو اإلشرافية عند تبوئه لها خوالل السونوات الماضوية علوى أن ال تتعودى 

لووو تجوواوزت فتوورة شووؽله للوظووائؾ القياديووة أو اإلشوورافية أكثوور موون أربووإ حتووى ، السوونتين 
، وان ال تتعدى السنة فوي حالوة شوؽله للوظيفوة لمودة ال تقول عون األربوإ سونوات ، سنوات 

رئوويس القسووم / وان ال تتعوودى إجووازة التفوورغ العلمووي سوونة واحوودة لوورئيس القسووم العلمووي 
علوى أن ال تتعودى ، أكثر مون أربوإ سونوات التدريبي حتى لو تجاوزت مدة شؽله للوظيفة 

 .في حال شؽله للمنصب لمدة تقل عن أربإ سنوات ، الفصل الدراسي الواحد 

 

 



 الفصل الرابع

 :المميزات المالية 

 (5)مادة 

التودريب  /يكون منح إجازة التفرغ العلمي بمرتب شوامل ألعضواء هيئوة التودريس  .1
 .اإلشرافية / من ؼير شاؼلي الوظائؾ القيادية 

يستحق الممنوح إجوازة التفورغ العلموي توذكرة سوفر علوى الدرجوة السوياحية ذهواب  .0
وتكوون التوذكرة لوه فقوط إذا كانوت مودتها فصوالً ، إلى مقر إجازة التفورغ ، وعودة 

نائووه تحووت سوون الزوجووة أو الووزوج و ثالثووة موون أب) ولووه ولعائلتووه ، دراسووياً واحووداً 
 .إذا كانت مدة اإلجازة سنة دراسية  ( الثامنة عشر 

اإلشورافية الوذين تكوون مودة تفورؼهم العلموي / فوي حالوة شواؼلي الوظوائؾ القياديوة  .3
يتم صرؾ تذاكر سفر سنوية ذهاباً وعودة له ولعائلتوه وذلوك علوى درجوة ، سنتين 
ائووه تحوت سوون الثامنووة الوزوج وثالثووة مون أبن/ الزوجووة ) رجووال األعموال / الواحوة 
 (.عشر 

تكووون التووذاكر علووى الخطوووط الجويووة الكويتيووة أو بواسووطتها أو حسووب مووا تنظمووه  .4
وفوي جميوإ األحووال ال تصورؾ هوذ  التوذاكر للعوودة فوي حوال ، اللوائح والقوانين 

 .إلؽاء اإلجازة بسبب راجإ إلى من منحت له هذ  اإلجازة 

علوى المجوازين ، حقين لمونح دراسوته تسرى أحكوام وعوالج أبنواء المبعووثين المسوت .5
 .للتفرغ العلمي خارج دولة الكويت وعائالتهم 

يموونح المجوواز علميووا تعويضووا عوون قيمووة شووراء األجهووزة العلميووة بمووا فيهووا جهوواز  .6
طوووال موودة اإلجووازة علووى أن يووتم ، أو مووا يعادلهووا ( ك.د 311)كمبيوووتر بحوودود 

 :على النحو التالي الصرؾ وفقاً للفواتير التي يقدمها المجاز وذلك 

o  يوتم تقودم الفوواتير األصولية للمكتوب الثقوافي بمقور } المجاز خوارج الكويوت
 {التفرغ 
 .{يتم تقديم الفواتير األصلية إلى إدارة البعثات والعالقات الثقافية } المجاز داخل الكويت 

 

 

ألؾ وخمسمائة دينار كويتي ( " ك.د 0011)رغ العلمي ما قيمته يمنح المجاز للتف .7
 :طوال مدة اإلجازة على أن يتم صرفها على النحو التالي " 

o (701 ك.د " ) للمواد االسوتهالكية فقوط دون " سبعمائة وخمسون دينار كويتي
، كالكيماويووات ، كالقرطاسووية وبعووض المووواد الخاصووة بالتجووارب ، المعموورة 

 .أو شراء كتب علمية أو اشتراك في مجالت علمية ،  والمستهلكات



o (701ك.د " ) أجور عمال مؤقتة على أن ال " سبعمائة وخمسون دينار كويتي
ثالثمائة وخمسة وسوبعون دينوار ( " ك .د 670) يزيد اجر العامل الواحد عن 

 طوال مدة اإلجازة " كويتي 

o ذلك على النحو التالي أن يتم الصرؾ وفقاً للفواتير التي يقدمها المجاز و: 

يتم تقديم الفواتير األصلية للمكتب الثقافي بمقر التفرغ } المجاز خارج الكويت  -
} 

يتم تقديم الفواتير األصلية إلى إدارة البعثات والعالقات } المجاز داخل الكويت  -
 {الثقافية 

 

يجوووز للتفوورغ العلمووي االشووتراك فووي مووؤتمر  لموورة واحوودة خووالل موودة اإلجووازة  .8
وموا يعوادل ، إذا كوان داخول مقور التفورغ ( ك.د701)صرؾ له نظير ذلك مبلوػ وي
إذا كان الموؤتمر العلموي خوارج مقور " ألؾ ومائتين دينار كويتي ( " ك.د 0811)

 .التفرغ 

يتم تقديم طلوب الترشويح لحضوور الموؤتمر مون خوالل } المجاز خارج الكويت  -
 {المكتب الثقافي في مقر التفرغ 

يوتم تقوديم طلوب الترشويح لحضوور الموؤتمر مون خوالل } كويت المجاز داخل ال -
 .{إدارة البعثات والعالقات الثقافية 

تتكفل الهيئة برسوم ، إذا كان التفرغ داخل الكويت والمؤتمر أيضاً في الكويت  -
المؤتمر فقط ال ؼير وفي جميوإ الحواالت يجوب أن يكوون الموؤتمر العلموي 

مشورو  الوذ  تقودم بوه المتفورغ خوالل مرتبطاً بطبيعة البحوث العلموي أو ال
 .إجازته 

 

الممنوحون إجازة تفورغ علموي مون شواؼلي الوظوائؾ القياديوة أو اإلشورافية الوذين  .9
يجوز حضور مؤتمرين علميين خالل السونتين بواقوإ ، ينطبق عليهم نظام السنتين 

مووؤتمر واحوود لكوول سوونة دراسووية علووى أن يكووون متعلقوواً بطبيعووة البحووث العلمووي أو 
 .شرو  الذ  يقوم به المتفرغ خالل إجازته الم

 
 

 

 


