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شروط وضوابط اإلجازة الدراسية بدون راتب
أوالا  :الدراسة بالجامعات داخل المملكة العربية السعودية :
 -1أن يكون طالب اإلجازة الدراسية قد أمضى في الخدمة ثالث سنوات بتقدير ال يقل عن جيد جداً .
 -2أن يكمل طالب اإلجازة الدراسية في الخدمة بعد آخر مؤهل علمي حصل عليه وهو على رأس العملل
مدة تعادل الفترة التي قضاها في الدراسة .
 -3أن يكون التخصص المطلوب الدراسة فيه يخدم تخصصه األصلي أو عمله الحالي .
 -4أن يكون التخصص والدرجلة العلميلة المطللوب دراسلتتا متوافقلة ملة طبيعلة عملل طاللب اإلجلازة
الدراسية أو للعمل الذي يعد للدراسة من أجله .
 -5أن يتم أخذ تعتد خطي على طالب اإلجازة الدراسية بالعودة إلى عمله السابق ما لم يوجله إللى عملل
آخر حسب ما تراه مناسبا إدارة التربية والتعليم أو الوزارة .
 -6موافقة جتة العمل على منح اإلجازة الدراسية وعدم مطالبة اللوزارة ببلديل فلي حاللة الموافقلة عللى
منحة اإلجازة الدراسية .
 -7أن يتم منح اإلجازة الدراسية للمعلمين في نتاية العام الدراسي .
 -8ال تحتسب مدة اإلجازة الدراسية ألغراض التعيين أو الترقية إذا للم يتحقلق الضلرض اللذي ملن أجلله
منحت اإلجازة وفقا لما جاء بالمادة رقم ()21/28من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
 -9أن يلتزم الحاصل على اإلجازة الدراسية بتقديم نسخة من السجل األكاديمي بنتاية كل فصل دراسلي
إلدارة التدريب التربوي واالبتعاث .
ثانيا  :الدراسة بالجامعات خارج المملكة العربية السعودية :
تطبق الشروط الواردة في أوال إضافة إلى الشروط اآلتية :
 -1يطبق على طالب اإلجازة الدراسية ما جلاء بقلرار لجنلة معادللة الشلتادات الجامعيلة بلوزارة التعلليم
العالي رقم 22/13وتاريخ  1408/8/11هل الخاص بشروط وضلوابط معادللة الشلتادات الجامعيلة ملن
الخارج .
 -2يرفق بطلب اإلجازة خطلاب قبلول ملن الجامعلة التلي سليدرس فيتلا ممصلدقا ملن الملحلق التعليملي
السعودي في بلد الدراس ة موضحا فيه (تاريخ بدء الدراسة م التخصص الذي يرغب الدراسة فيه ).
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مدير إدارة شؤون المعلمين
ثانياا :رأي إدارة التدريب التربوي واالبتعاث :
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الهاتف الجوال

أتعهد وأقر باآلتي :
 1ل العودة بعد انتتاء مدة اإلجازة الدراسية إلى عملي السابق أو أي جتة تحددها إدارة التربية والتعليم أو الوزارة م
وأن أكمل بعد عودتي من اإلجازة في الخدمة مدة تعادل المدة التي قضيتتا في الدراسة .
 2ل أن أزود إدارة التدريب التربوي بنسخة من السجل األكاديمي بنتاية كل فصل دراسي.
 3ل أن أزود إدارة التدريب التربوي بثالث نسخ من بحث الحصول على الدرجة العلمية ( الماجستير م الدكتوراه ).
 4ل إطالعي على قرار لجنة معادلة الشتادات الجامعية رقم  1/8/1418الصادر من وزارة التعليم العالي بشأن
الشروط والقواعد المنظمة لمعادلة الشتادات الجامعية وشروط الدراسة في الخارج على حساب الطالب ( في حالة
الدراسة في الخارج فقط ) .
 5ل التزامي بالدراسة وفق الئحة وشروط اإلجازة الدراسية وعدم تضيير التخصص أو الجامعة إال بموافقة الوزارة.
 6ل عدم طلب قطة اإلجازة الدراسية إال بموجب إفادة من الجامعة بانتتاء الدراسة أو تأجيلتا أو إلضائتا أو انتتاء
المدة الالزمة للتفرغ .
الرئيس المباشر

المرشح
االسم :
االسم :
.................................................................. ..................................................................
الوظيفة :
الوظيفة :
..............................................................
..............................................................
التوقية :
التوقية :
................................................................ ................................................................
 14 /هل
/
التاريخ :
 14 /هل
/
التاريخ :

