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 دولة لیبیا
التعليم  وزارة�

جامعة�ص��اتھ

إدارة�شؤون�أعضاء هيئة�التدر�س

إستمارة�طلب�إجازة�تفرغ�علمي�ألعضاء هيئة�التدر�س 

 القسم األول: ) يعبأ من قبل عضو هيئة التدريس(

أوال: البيانات الشخصية:

 
ً
أسم املتقدم رباعيا

الجامعةتاريخ الحصول على الدكتوراه

الدولة

عنوان رسالة الدكتوراه

الوظيفة الحاليةالتخصص الدقيق

رقم القرار/العام الجامعيتاريخ الترقية ألستاذ مساعد

رقم القرار/العام الجامعيتاريخ الترقية ألستاذ مشارك

رقم القرار/العام الجامعيألستاذتاريخ الترقية 

رقم الهاتفالبريد االلكتروني

: بيانات التفرغ العلمي السابق :
ً
ثانيا

ال  نعم  هل سبق لك الحصول على إجازة تفرغ علمي 

خالل العام الجامعي :مدتها

الدول والجامعات التي تمت زياراتها خالل إجازة التفرغ 

 العلمي السابقة:

1.2.3.

البحوث والدراسات التي أنجزتها خالل إجازة التفرغ العلمي السابقة

1.2.

3.4.

Form #: 
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: مدة وجهة وتاريخ التفرغ العلمي الحالية:
ً
ثالثا

 املدة املطلوبة إلجازة التفرغ العلمي:

 جهة التفرغ العلمي: 

الدولة:أسم الجامعة:

 (قسم العلميالقسم الثالث ) يعبأ من قبل ال

: بيانات عن أعضاء هيئة التدريس بالقسم :
ً
أوال

((   (التخصص العام للمتقدم لإلجازة: التخصص الدقيق للمتقدم لإلجازة :) 

غير  ليبي العدد الدقيق التخصص غير ليبي ليبي العدد الدقيق التخصص

ليبي

أستاذأستاذ

أستاذ مشاركأستاذ مشارك

أستاذ مساعدأستاذ مساعد

محاضرمحاضر

محاضر مساعدمحاضر مساعد

م/           م.       /        م، للعام الجامعي:    /بمحضر االجتماع رقم:)         ( املنعقدة بتاريخ:     القسمتوصية مجلس 

  . موافقة بدون شروط 

  :موافقة مع الشرط أو الشروط التالية

1- ...........................................................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................................................

:رئيس القسماسم 
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ـــــــه: ـــــ ـــ ـــــ ـــــ توقيعـ

التاريـــــــــــــــــــــــخ:

) يعبأ من قبل الكلية( رابعالقسم ال

م/           م.       /        م، للعام الجامعي:    /توصية مجلس الكلية بمحضر االجتماع رقم:)         ( املنعقدة بتاريخ:    

  . موافقة بدون شروط 

  :موافقة مع الشرط أو الشروط التالية

1- ...........................................................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................................................

اسم عمـيد الكليـة:

ـــــــه: ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  توقيعـ

التاريـــــــــــــــــــــــخ:

)يعبأ من قبل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ( الخامسالقسم 

  أطلعت لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس على بيانات االستمارة وتأكدت من استكمال كافة الوثائق املطلوبة ، كما تأكدت

من تواريخ التعيين والترقية التي ذكرها املتقدم من واقع ملفه.

 كما أن املتقدم لإلجازة:

  .لم يسبق له أن حصل على إجازة تفرغ علمي

 ى إجازة تفرغ علميسبق له الحصول عل:

بقرار مجلس الجامعة رقم: )      ( بتاريخ )   /    /     (، للعام الجامعي: )        (،   -

( .قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم: )          ( بتاريخ: )   /    /      (،  للعام الجامعي: )   -

لجنةس الاسم رئي

توقيعه

التاريخ
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: برنامج التفرغ العلمي  املزمع إنجازه ) املشروع البحثي(:القسم السادس

1-  .................................................................................................................................................................................

2- ......................................................................... ............................................................................................................

3- ........................................................................................... ..........................................................................................

4- ................................................................................................ ................................................................................

نعم ، فضال حدد جهة الدعم:   ال هل البحث/ األبحاث مدعومة ؟  

ومبلغ الدعم: ) ..........................................................................................( ....................................................................................

 وضح ذلك:   ال  هل سبق وأن حصلت على أي دعم إلنجاز هذا البحث ؟
ً
نعم ، فضال

............................................................................................................................................................................................................

نعم ، وتكلفتها:   ال  فرغ ؟هل توجد رسوم لقضاء إجازة الت

).............................................................................................(

: الجدول الزمني ملراحل ومهام التفرغ العلمي:القسم السابع

.................................................. ............................................................................... عنوان البحث  / الدراسة : -1

املهمة املطلوب إنجازها مع ذكر الجهة / املدينة / 

 الدولة

 املدة / الفترة

م.2 م  ،      إلى     /     /      2من     /     /        

123456789101112

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 :يفضل أن يكون كل بحث / دراسة في نموذج مستقل. مالحظة 

التي أجريتها خالل األربع سنوات السابقة: : البحوث واملؤلفات املنشورة أو املقبولة للنشر القسم الثامن
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1- .......................................................................................... ............................................................................................

2- ....................................................................................................................................................... ................................

3- .................................................................... .................................................................................................................

4- ............................................................................... ..........................................................................................................

5- ............................................................................... .......................................................................................................

6- .............. ............................................................................................................................................................................

7- ............................................................................... ...........................................................................................................

8- ............................................................................... ...........................................................................................................

رشح لإلجازة العلمية رباعي:اسم امل

ـــــه: ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ توقيعـــــــ

التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ:
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