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ً

اولا :التعريفات
فسر وفق سياقها كما يلي:
المفردات الواردة في هذه الالئحة ُت َّ
أعضاء هيئة التدريس همً -:
المادة االولى
ًأً .األساتذة.
ًبً .األساتذةًالمشاركون
ًجً .األساتذةًالمساعدونً .
من هم في حكم أعضاء هيئة التدريسً -:
ًأً .المحاضرون
المادة الثانية
ًبً .المعيدون
ًجً .الباحثونًومساعدوهمًومدرسوًاللغات ً
الوحدة التدريسيةً:هيًالمحاضرةًالنظريةًاألسبوعيةًالتيًلًتقلًمدتهاًعنً(ً)50دقيقةً،أوًالدرسًالعمليًأوًالميدانيًاألسبوعيً
الذيًلًتقلًمدتهًعنً(ً)100دقيقةًالىً(ً)150دقيقةً،وتستمرًالوحدةًالتدريسيةًفصالاًدراسيااًعلىًاألقلً .
الجامعةً:المقصودًبهاًجامعةًالملكًسعودًبنًعبدالعزيزًللعلومًالصحيةً .
المادة الثالثة المتعاقدً:منًيعملًفيًالجامعةًبموجبًعقدًوفقًهذهًالالئحةً .
السنةً)12(ً:شهرااًميالدياا.
الشهرً:الشهرً(ً)30يومااًماًلمًينصًعلىًخالفًذلك.
العام األكاديميً:فصالنًرئيسيانً،وفصلًصيفيًإنًوجدً .
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ً
ً
ً

ثانياا :منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين
الفصل األول  :التعيين والترقية

المادة الرابعة

المادة الخامسة

المادة السادسة

المادة السابعة

تؤلف ًفي ًال جامعةًلجنةًدائمةًلشؤونًالمعيدينًوالمحاضرينًومدرسيًاللغاتًومساعديًالباحثينًيرأسهاًوكيلً
الجامعةًللدراساتًالعلياًويصدرًبتكوينهاًوتعيينًأعضائهاًقرارًمنًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًبناءًعلىً
توصيةًمنًمديرًالجامعةًوترفعًاللجنةًتوصياتهاًإلىًالمجلسًويكونًمنًمهامهاًماًيليً -ً:
ًأً .اقتراحًالسياسةًالعامةًإلختيارًالمعيدينًوالمحاضرينًومدرسيًاللغاتًومساعديًالباحثينًوتوزيعهمً
علىًاألقسامًوالكليات.
ًبً .إبداءًالرأيًفيًالتوصياتًالصادرةًمنًمجالسًالكلياتًبشأنًتعيينًالمعيدينًوالمحاضرينًومدرسيً
اللغاتًومساعديًالباحثينًوفقااًللمعاييرًاآلتية-ً:
 .1عددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالسعوديينًونسبتهمًإلجماليًعددًأعضاءًهيئةًالتدريسًفيً
القسمً،وتخصصاتهمًالدقيقةً،وأعبائهمًالتدريسية.
 .2عددًالمحاضرينًوالمعيدينًومدرسيًاللغاتًفيًالقسم.
 .3عددًالمبتعثينًمنًالقسمً،وتخصصاتهمًالدقيقةً،والتواريخًالمتوقعةًلعودتهم.
جً .اقتراحًتوزيعًوظائفًالمعيدينًوالمحاضرينًومدرسيًاللغاتًحسبًحاجةًاألقسامًالحاليةً
ً
والمستقبلية.
ًدً .دراسةًالتوصياتًالخاصةًبنقلًالمحاضرينًوالمعيدينًإلىًوظائفًإداريةًداخلًالجامعةًأوًإحالتهمً
إلىًوزارةًالخدمةًالمدنيةً .
يشترطًلتعيينًالمعيدً -ً:
ا
ًأً .أنًيكونًحاصالًعلىًالشهادةًالجامعيةًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبها.
ًبً .أن ًيكون ًتقديره ًالعام ًفي ًالمرحلة ًالجامعية ًجيد ًجداا ًعلى ًاألقل ًويستثنى ًمن ًذلك ًبعض ًخريجيً
التخصصات ًالطبية ًالتي ًتحددها ًاللجنة ًالدائمة ًلشؤون ًالمعيدين ًوالمحاضرين ًومدرسي ًاللغات
ومساعديًالباحثين.
ًجً .ما ًتصدره ًاللجنة ًالدائمة ًلشؤون ًالمعيدين ًوالمحاضرين ًومدرسي ًاللغات ًومساعدي ًالباحثين ًمنً
شروطًأخرىً .
يشترطًلتعيينًالمحاضرًومدرسًاللغةً -:
ًأً .أنًيكونًحاصالاًعلىًدرجةًالماجستيرًأوًماًيعادلهاًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبها.
ًبً .أنًيكونًتقديرهًالعامًفيًالماجستيرًجيداا ًجداا ًعلىًاألقلً(إذاًكانًحاصالا ًعليهاًمنًجامعةًتمنحهاً
بتقديرًأوًماًيماثلها).
ًجً .ماًتصدرهًاللجنةًالدائمةًلشؤونًالمعيدينًوالمحاضرينًومدرسيًاللغاتًمنًشروطًأخرى.
ًدً .ماًيصدرهًمجلسًالجامعةًمنًشروطًأخرىً .
يشترطًلتعيينًمساعدًالباحثً -ً:
ًأً .بالنسبةًلمنًيعيينًبدرجةًالماجستير(ً،يسمىًمساعدًباحثًأ):
 .1الحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبهاً،بتقديرًعامً
جيدًجداا ًعلىًاألقلً،إنًكانًحاصالا ًعلىًالماجستيرًمنًجامعةًتمنحًهذهًالدرجةًبتقدير ًأوً
ماًيماثلها.
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المادة الثامنة
المادة التاسعة

المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة

المادة الثانية عشرة

المادة الثالثة عشرة

المادة الرابعة عشرة

المادة الخامسة عشرة

المادة السادسة عشرة

 .2أيةًشروطًأخرىًتراهاًالجامعةًمناسبةً .
ًبً .بالنسبةًلمنًيعيينًبالشهادةًالجامعيةًالبكالوريوسًأوًماًيعادلهاً،وً(يسمىًمساعدًباحثًب):
 .1الحصول ًعلى ًالشهادة ًالجامعية ًبتقديرعام ً– ًجيد ًً -على ًاألقل ًمن ًجامعة ًسعودية ًأو ًجامعةً
أخرىًمعترفًبها.
 .2أيةًشروطًأخرىًتراهاًالجامعةًمناسبةً .
يتمًتعيينًالمعيدًوالمحاضرًومدرسًاللغةًبناء ًعلىًتوصيةًمجلسًالقسمًالذيًسيعملًبهًً -أوًماًيقومًمقامه ًً-
ومجلس ًالكلية ًواللجنة ًالدائمة ًلشؤون ًالمعيدين ًوالمحاضرين ًومدرسي ًاللغات ًومساعدي ًالباحثينً ،ويصدرً
بالتعيينًقرارًمنًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهً .
يتمًتعيينًمساعدًالباحثًبقرارًمنًمديرًالجامعةًبناءًعلىًتوصيةًمجلسًالقسم الذيًسيعملًبهًً -أو ًماًيقومً
مقامه ً ً -ومجلس ًالكلية ًالمختصين ًوتوصية ًاللجنة ًالدائمة ًلشؤون ًالمعيدين ًوالمحاضرين ًومدرسي ًاللغاتً
ومساعديًالباحثينً .
ًأً .يعينًالمعيدًالذيًيبلغًمعدلًدراستهًالجامعيةً(ً)4سنواتًفيًأولًدرجةًمنًرتبةًمعيد.
ًبً .يعينًالمعيدًالذيًيبلغًمعدلًدراستهًالجامعيةً(ً)5سنواتًفيًالدرجةًالثانيةًمنًرتبةًمعيد.
ًجً .يعينًالمعيدًالذيًيبلغًمعدلًدراستهًالجامعيةً(ً)6سنواتًفيًالدرجةًالثالثةًمنًرتبةًمعيد.
ًدً .يعينًالمعيدًالذيًيبلغًمعدلًدراستهًالجامعيةً(ً)7سنواتًفيًالدرجةًالرابعةًمنًرتبةًمعيدً .
تطبقًعلىًمدرسيًاللغاتًومساعديًالباحثينًلئحةًالوظائفًالتعليميةًالمعتمدةًبقرارًمجلسًالخدمةًالمدنيةً
رقمًً590وتاريخً1401/11/10هـً،وماًيطرأًعليهاًمنًتعديالتً ً.
يشترط ًللتعيين ًعلى ًرتبة ًأستاذ ًمساعد ًالحصول ًعلى ًدرجة ًالدكتوراه ًأو ًما ًيعادلها ًمن ًجامعة ًسعودية ًأوً
جامعةًأخرىًمعترفًبهاً،وللمجلسًالعلميًبالجامعةًومجلسًالجامعةًإضافةًأيًشروطًأخرىً .
يجوزًلمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًفيًحالًالضرورةًوبناء ًعلىًتوصيةًمنًمجلسًالقسمًأوًماًيقومًمقامهً
ومجلسًالكليةًالمختصينًوالمجلسًالعلميًالتعيينًعلىًرتبةًأستاذًمساعدًدونًاشتراطًالحصولًعلىًدرجةً
(الدكتوراه)ًأوًماًيعادلهاًفيًالتخصصاتًالتيًلًتمنحًفيهاًدرجةًالدكتوراهًأوًماًيعادلهاًوفقًالضوابطًاآلتيةً -:
ًأً .أن ًيكون ًالمرشح ًحاصالا ًعلىًدرجة ًالماجستير ًأو ًما ًيعادلها ًمن ًجامعة ًسعودية ًأو ًجامعة ًأخرىً
معترفًبها.
ًبً .أنًيكونًقدًأمضىًثالثًسنواتًعلىًاألقلًفيًوظيفةًمحاضر.
ًجً .أنًيتقدمًبإنتاجًعلميًلًيقلًعنًثالثًوحداتًمنشورةًبعدًحصولهًعلىًدرجةًالماجستيرًمنهاًوحدةً
واحدةًعلىًاألقلًفرديةً.وأنًيكونًاإلنتاجًالعلميًالمقدمًمتفقا ا ًمعًماًجاءًفيًالمادةً(ً)30منًهذهً
الالئحةً .
معًمراعاةًأحكامًالمادةًالثانيةًعشرةًيشترطًللتعيينًعلىًرتبةًأستاذًمشاركً :
ًأً .الحصولًعلىًدرجةًالدكتوراهًأوًماًيعادلهاًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبها.
ًبً .خبرةًفيًعضويةًهيئةًالتدريسًبالجامعةًأوًالجامعاتًاألخرىًالمعترفًبهاًلًتقلًعنًأربعًسنواتً
بعدًالتعيينًعلىًرتبةًأستاذًمساعد.
ًجً .أنًتكونًقدًتمتًترقيتهًعلميا ا ًإلىًرتبةًأستاذًمشاركًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفً
بهاً .
معًمراعاةًأحكامًالمادةًالثانيةًعشرةًيشترطًللتعيينًعلىًرتبةًأستاذً :
ًأً .الحصولًعلىًدرجةًالدكتوراهًأوًماًيعادلهاًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبها.
ًبً .خبرة ًفيًعضوية ًهيئة ًالتدريسًبالجامعة ًأو ًجامعة ًأخرى ًمعترف ًبهاً ،ل ًتقلًعن ًثماني ًسنواتً،
منهاًأربعًسنواتًعلىًاألقلًأستاذًمشارك.
ًجً .أنًتكونًقدًتمتًترقيتهًعلميااًإلىًرتبةًأستاذًمنًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبهاً .
يتمًتعيينًأعضاءًهيئةًالتدريسًبناء ًعلىًتوصيةًمنًمجلسًالقسمًأوًماًيقومًمقامه ًومجلسًالكليةًالمختصينً
وتوصيةًمنًالمجلسًالعلميًويصدرًبالتعيينًقرارًمنًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهً .
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المادة السابعة عشرة

المادة الثامنة عشرة

المادة التاسعة عشرة

المادة العشرون

المادة الحادية
والعشرون

المادة الثانية
والعشرون

المادة الثالثة
والعشرون

ًأً .يصنف ًمن ًينتقل ًمن ًأي ًمن ًالساللم ًالوظيفية ًإلى ًكادر ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًوالمحاضرونً
والمعيدين ًفي ًالجامعاتً ،ممن ًيحمل ًشهادة ًالدكتوراه ًعلى ًرتبة ًأستاذ ًمساعد ًفي ًالتخصص ًالذيً
حصلًفيهًعلىًالدكتوراهً،ويمنحًأولًدرجةًفيًرتبةًأستاذًمساعدً،فإنًكانًراتبهًعندًنقلهًيساويً
راتبًهذهًالدرجةًأوًيزيدًعليهًفيمنحًراتبًأولًدرجةًتتجاوزًراتبهً،وفيًحالةًتجاوزًراتبهًآخرً
مربوطًرتبةًأستاذًمساعدًفيمنحًالفرقًعلىًشكلًمكافأةًحتىًيتالشىًالفرقًبالترقيةًوالعالوة.
ًب ً .إذا ًكان ًمن ًيراد ًتصنيفه ًمن ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًالسابقين ًفيعين ًعلى ًالدرجة ًالعلمية ًالتي ًكانً
يشغلهاًسابقااًومنًثمًيعاملًوفقااًللفقرةً(أ)ًمنًهذهًالمادة.
ًجً .إذاًكانًلدىًمنًيرادًنقلهًخبراتًمكتسبةًبعدًالحصولًعلىًالمؤهلًالعلميًالالزمًللتعيينًوكانًراتبهً
المستحق ًوفق ًالفقرة ً(أ) ًمن ًهذه ًالمادة ًأقل ًمما ًيستحقه ًفي ًحال ًاحتساب ًالخبرةً ،فتحتسب ًله ًهذهً
الخبرةًعلىًأساسًكلًسنةًخبرةًبعالوةًإذاًكانتًفيًمجالًالتخصص.
ًدً .يقاس ًعلى ًماًورد ًفي ًالفقراتً(أ)ًو ً(ب)ًو ً(ج) ًمن ًهذة ًالمادة ًمن ًيحمل ًدرجة ًالبكالوريوس ًأوً
الماجستيرًللتعيينًعلىًرتبةًمعيدًأوًمحاضرً .
إذا ًكان ًلدى ًمن ًيراد ًتعيينه ًمن ًغير ًالمشمولين ًبالمادة ًالسابعة ًعشرةً ،خبرات ًمكتسبة ًبعد ًالحصول ًعلىً
المؤهل ًالعلمي ًالالزم ًللتعيينً ،فتحتسب ًله ًهذه ًالخبرة ًعلى ًأساس ًكلًسنة ًخبرة ًبعالوة ًإذا ًكانت ًفيًمجالً
التخصصً .
يمنحًعضوًهيئةًالتدريسًالمعيينًومنًفيًحكمهًأولًدرجةًفيًرتبةًالوظيفةًالتيًيعيينًعليهاً.فإذاًكانًراتبهً
عندًالتعيينًيساويًراتبًهذهًالدرجةًأوًيزيدًعليهًيمنحًراتبًأولًدرجةًتتجاوزًراتبهً.كماًيمنحًعضوًهيئةً
التدريسًومنًفيًحكمهًالمرقىًراتبًأولًدرجةًفيًرتبةًالوظيفةًالتيًيرقىًإليهاً.فإذاًكانًراتبهًعندًالترقيةً
يساويًراتبًهذهًالدرجةًأوًيزيدًعليهًيمنحًراتبًأولًدرجةًتتجاوزًراتبهً .
ًأً .يعامل ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًوالمحاضرون ًوالمعيدون ًالخاضعون ًلنظام ًالخدمة ًالمدنية ًمن ًحيثً
البدلتًوالمكافآتًوالمزاياًوفقااًلماًيعاملًبهًموظفوًالدولةًعلىًأساسًالمعادلةًاآلتيةً :
ًًًًًًًًًًًالمرتبةًالثامنة
 .1المعيد ً
ًًًًًًًًًًًالمرتبةًالتاسعة
 .2المحاضرً
 .3الستاذًالمساعد ًًًًًًًًًًًالمرتبةًالثانيةًعشرة
 .4الستاذًالمشارك ًًًًًًًًًًًالمرتبةًالثالثةًعشرة
ًًًًًًًًًًًالمرتبةًالرابعةًعشرة
 .5الستاذ ً
ويكونًبدلًالنقلًالشهريًلرتبةً(أستاذ)ًحسبًأنظمةًولوائحًالجامعةً .
ًبً .يعامل ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًوالمحاضرون ًوالمعيدون ًالخاضعون ًلنظام ًالعمل ًالسعودي ًمن ًحيثً
البدلتًوالمكافآتًوالمزاياًوفقااًللوائحًالداخليةًبالجامعةً .
لًيترتبًعلىًوصولًراتبًاألستاذًإلىًالدرجةًاألخيرةًمنًسلمًرواتبًأعضاءًهيئةًالتدريسًعدمًمنحهً
العالوةًالدوريةًالسنويةًبلًيستمرًمنحهًالعالوةً،ولًينطبقًذلكًإلًعلىًرتبةًأستاذًفقطً .
يشترطًللتقدمًللترقيةًمنًرتبةًأستاذًمساعدًإلىًرتبةًأستاذًمشاركً -:
ًأً .خدمةًلًتقلًعنًأربعًسنواتًفيًرتبةًأستاذًمساعدًفيًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبهاً،
علىًألًتقلًمدةًالخدمةًفيًجامعةًالملكًسعودًبنًعبدالعزيزًللعلومًالصحيةًعنًسنةًواحدة.
ًبً .استيفاءًالحدًاألدنىًمنًاإلنتاج ًالعلميًالمطلوبًللترقيةًوفقا ا ًألحكامًالمادةًالثانيةًوالثالثينًمنًهذهً
الالئحة.
ًجً .أنًيكونًماًتقدمًبهًمنًإنتاجًعلميًقدًنشرًأوًقًبلًللنشرًأثناءًشغلهًرتبةًأستاذًمساعد.
ًدً .أنًتكونًاألعمالًالمقدمةًلستيفاءًالحدًاألدنىًلإلنتاجًالعلميًفيًمجالًتخصصًواهتماماتًالمتقدمً
ذاتًالصلة.
ًهً .إذاًلمًيصدرًالمجلسًالعلميًقراراا ًبشأنًترقيتهًإلىًأستاذًمشاركًخاللً(ً )6أشهرًمنًتاريخًدخولً
طلبهًالمكتمل ً إلىًالمجلسًالعلميً،يتمًاحتسابًاإلنتاجًالعلميًبعدًتلكًالستةًأشهرًللترقيةًإلىًرتبةً
أستاذًفيًحالًصدرًقرارًبالموافقةًعلىًترقيتهًلحقااً .
يشترطًللتقدمًللترقيةًمنًرتبةًأستاذًمشاركًإلىًرتبةًأستاذً -ً:
ًأً .خدمةًلًتقلًعنً(ً)4سنواتًفيًرتبةًأستاذًمشاركًفيًجامعةًسعوديةًأوًجامعةًأخرىًمعترفًبهاً،
علىًألًتقلًمدةًالخدمةًفيًجامعةًالملكًسعودًبنًعبدالعزيزًللعلومًالصحيةًعنًسنةًواحدة.
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المادة الرابعة
والعشرون
المادة الخامسة
والعشرون

المادة السادسة
والعشرون

المادة السابعة
والعشرون

ًبً .استيفاء ًالحد ًاألدنى ًمنًاإلنتاج ًالعلمي ًالمطلوب ًللترقية ًوفقا ا ًألحكام ًالمادة ًالثالثة ًوالثالثين ًمن ًهذهً
الالئحة.
ًجً .أنًيكونًماًتقدمًبهًمنًإنتاجًعلميًقدًنشرًأوًقًبلًللنشرًأثناءًشغلهًلرتبةًأستاذًمشارك.
ًدً .انًتكونًاألعمالًالمقدمةًلستيفاءًالحدًاألدنىًلإلنتاجًالعلميًفيًمجالًتخصصًاهتماماتًالمتقدمً
ذاتًالصلةً .
لعضوًهيئةًالتدريسًالحقًفيًالتقدمًإلىًمجلسًالقسمًبطلبًالترقيةًقبلًاكتمالًالمدةًالنظاميةًبمدةًأقصاهاً(ً)6
أشهرً .
تحتسبًمدةًاإلعارةًوالندبًواإليفادًألغراضًالترقيةًعلىًالنحوًاآلتيً -:
ًأً .كاملًالمدةًإذاًكانتًاإلعارةًأوًالندبًأوًاإليفادًإلىًجهةًعلميةًوكانًالعملًفيًمجالًالتخصص.
ًبً .نصف ًالمدة ًإذا ًكانت ًاإلعارة ًأو ًالندب ًأو ًاليفاد ًإلى ًجهة ًغير ًعلمية ًوكان ًالعمل ًفي ًمجالً
التخصص.
ًجً .لًتحتسبًالمدةًلغرضًالترقيةًإذاًكانًالعملًفيًغيرًمجالًالتخصصً .
تتمًترقيةًأعضاءًهيئةًالتدريسًوفقًالمعاييرًاآلتيةً -:
ًأً .اإلنتاجًالعلمي.
ًبً .التدريس.
ًجً .خدمةًالجامعةًوالمجتمعً .
إجراءاتًالترقيةً -ً:
ًأً .يقدمًعضوًهيئةًالتدريسً،حسبًالنموذجًالمعتمدًمنًالمجلسًالعلميً،طلب ًالترقيةًإلىًمجلسًالقسمً
المختصًأوًماًيقومًمقامهًويتضمنًماًيأتي:
 .1بيانًبالمؤهالتًالعلميةًوالوظيفيةًوالتدرجًالوظيفي.
 .2بيانًبالنشاطاتًالتدريسية.
 .3بيانًبنشاطهًفيًمجالًخدمةًالجامعةًوالمجتمع.
 .4خمسًنسخًعلىًاألقلًمنًاإلنتاجًالعلميًالمقدمًللترقيةًوالبياناتًالموضحةًله.
 .5أيًمعلوماتًإضافيةًلدعمًطلبًالترقية.
 .6أيًمعلوماتًأوًوثائقًأخرىًيطلبهاًمجلسًالقسمًأوًمجلسًالكليةًأوًالمجلسًالعلمي.
بً .ينظر ًمجلس ًالقسم ًأو ًمن ًيقوم ًمقامه ًفي ًطلب ًالترقية ًويتحقق ًمن ًاستيفاء ًالشروط ًوالجراءاتً
ً
ويوصيًبرفعًالطلبًإلىًمجلسًالكليةًمعًاقتراحًأسماءًعددًمنًالمحكمينًالمتخصصينًلًيقلًعنً
ثمانية.
ًجً .ينظر ًمجلس ًالكلية ًفي ًالطلب ًبناء ًعلى ًتوصية ًمجلس ًالقسمً ،ويرشح ًعدداا ًمن ًالمحكمينً
المتخصصينًلًيقلًعنًثمانيةًممنًرشحهمًمجلسًالقسمًأوًمنًسواهم.
ًدً .يدرسًالمجلسًالعلميًطلبًالترقيةًبناء ًعلىًتوصيةًمجلسيًالقسمًوالكليةً،ويقومًبعدًالدراسةًبماً
يأتي-ً:
 .1إختيار ًخمسة ًمحكمين ًلتقويم ًالبحوثً ،يختارون ًمن ًالمرشحين ًمن ًمجلس ًالكلية ًأو ًمنً
غيرهم ًثالثة ًمنهم ًأساسيون ًوالرابع ًفاحصا ا ًاحتياطيا ا ًأولا ًوالخامس ًفاحصا ا ًاحتياطيا ا ًثانيااً
يً لجأًإليهماًعندًالحاجةً.ويجبًأنًيكونًاثنانًمنًالمحكمينًالثالثةً-علىًاألقلً -منًخارجً
الجامعةً .كما ًيفضل ًأن ًيكون ًأحدهما ًأوًكليهما ًمن ًخارج ًالمملكة ًحسب ًماًيراه ًالمجلسً
العلمي.
 .2إرسالًالبحوثًوالبياناتًالخاصةًبالترقيةًإلىًالمحكمينًبطريقةًسريةًلتقويمهاًوفقًالنموذجً
الذيًيعدًمنًقبلًالمجلسًالعلمي.
 .3بعدًمرورً(ً)6أسابيعً,منًإرسالًاإلنتاجًالعلميًوالقيامًبتذكيرًالمحكمًومتابعتهًوعدمًتلقيً
إجابةًمنًذلكًالمحكمًًيرسلًملفًاإلنتاجًالعلميًللمحكمًالحتياطيًويتابعًبنفسًالطريقةً.
 .4اتخاذًقرارًبترقيةًعضوًهيئةًالتدريسًأوًبعدمًالموافقةًعلىًترقيتهً،وذلكًبعدًالنظرًفيً
تقارير ًالمحكمينً ،والتقارير ًالخاصة ًبنشاط ًالمتقدم ًللترقية ًفي ًمجال ًالتدريس ًوخدمةً
الجامعةًوالمجتمع.
 .5فيًحالةًتلقيًأقلًمنً(ً)3تقاريرًمنًالمحكمينًاألساسيينًوالحتياطيينً،وتعذرًالحصولً
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المادة الثامنة
والعشرون

المادة التاسعة
والعشرون

المادة الثالثون

على ًتقارير ًمن ًبقية ًالمحكمين ًبسبب ًالعتذار ًأو ًعدم ًاإلجابة ًأو ًعدم ًالختصاصً ،يقومً
المجلسًالعلميًباختيارًمحكمين إضافيين.
 .6في ًحالة ًورود ًأكثر ًمن ًثالثة ًتقارير ًبسبب ًتأخر ًبعض ًردود ًالمحكمين ًاألساسيينً ،يتمً
النظرًفيًتقريرًالمحكمينًاألساسيينًأولاًثمًالحتياطيًاألولًثمًالحتياطيًالثانيًبالتتالي.
 .7إذا ًقرر ًالمجلس ًعدم ًالموافقة ًعلى ًالترقية ًلضعف ًاإلنتاج ًالعلميً ،يقوم ًبتحديد ًمصيرً
األبحاثًالمقدمةًوماًيستبعدًمنهاًوماًيصحًتقديمهًمرةًأخرىً،علىًأنًيشتملًالحدًاألدنىً
للترقيةًفيًحالًطلبًالترقيةًمرةًأخرىًوحدةًبحثيةًجديدةً– ًعلىًالقلً– ًللمتقدمًللترقيةً
إلىًرتبةًأستاذًمشاركً،ووحدتينًبحثيتينًجديدتينً–ًعلىًاألقلً–ًللمتقدمًللترقيةًإلىًرتبةً
أستاذً .
يتم ًتقويم ًجهود ًعضو ًهيئة ًالتدريس ًالمتقدم ًللترقية ًوفق ًالنموذج ًالمعتمد ًمن ًالمجلس ًالعلميً ،على ًأساسً
(ً)100مائةًنقطةًمقسمةًعلىًالنحوًاآلتيً -ً:
(ً)60نقطةًلإلنتاجًالعلميً .
(ً)25نقطةًللتدريسً .
(ً)15نقطةًلخدمةًالجامعةًوالمجتمعً .
ًأً .يجبًألًيقلًمجموعًماًيحصلًعليهًعضوًهيئةًالتدريسًلكيًتتمًترقيتهًعنً(ً)60نقطة.
ًبً .يجب ًأل ًيقل ًما ًيحصل ًعليه ًالمرشح ًللترقيةًعنً(ً )35نقطةًفيًمجال ًاإلنتاج ًالعلمي ًللترقية ًإلىً
رتبةًأستاذًمشاركًوً(ً)40نقطةًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذ.
ًجً .وتتم ًالترقية ًإلى ًرتبة ًأستاذ ًمشارك ًبأغلبية ًرأي ًالمحكمين ًالثالثةً ،أما ًالترقية ًإلى ًرتبة ًأستاذ ًفتتمً
بإجماعًرأيًالمحكمينًالثالثةً،وفيًحالًموافقةًاثنينًمنًالمحكمينًعلىًالترقيةًوعدمًموافقةًالمحكمً
الثالثً،يحالًاإلنتاجًالعلميًإلىًمحكمًرابعًويكونًرأيهًنهائياا.
ًدً .يلتزمًالمحكمونًبتقييمًالنتاجًالعلميًالمرسلًلهمًكامالا ًووضعًالدرجةًالمستحقةًلكلًاإلنتاجًالعلميً
الاًولًيجوزًاستبعادًأيًمنًاألعمالًالمقدمةً .
المرسلًلهمًكام ً
يدخلًضمنًالحدًاألدنىًلإلنتاجًالعلميًالمطلوبًلترقيةًعضوًهيئةًالتدريسًماًيأتيً -:
أ .البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة حسب المعايير التالية:
 .1فيماًيتعلقًبمعاييرًقبولًالمجالتًالمحكمةً،يتمًتبنيًالمعاييرًالتاليةً :
ًأً .أنًتكونًالمجلةًصادرةًعنًهيئةًعلميةً،أوًبحثيةً،محليةًأوًإقليميةًأوًعالمية.
ًبً .أنًتكونًالمجلةًمضافةًإلىًقائمةًالمعهدًالعالميًللعلومً(ً)ISIويستثنىًمنًذلكًمجالتً
الجامعاتًالسعودية.
ًجً .أنًتكونًالمجلةًمحكمةًولهاًرئيسًتحريرًوأعضاءًهيئةًتحريرًمتخصصينًولهاًقواعدً
نشر.
ًدً .أنًيكونًقدًصدرًمنهاًأربعةًأعدادًمنتظمةً،ومضىًعلىًصدورهاًسنتانً،ويستثنيًمنً
ذلكًمجالتًالجامعاتًالسعودية.
ًهً .أنًتكونًالمجلةًفيًمجالًالتخصصًالعامًأوًذاتًعالقةًبتخصصًالمتقدمًللترقية.
ًوً .يجب ًعلى ًالمتقدم ًإرفاق ًما ًيثبت ًأعاله ًمن ًخالل ًتحميل ًصفحة ًهيئة ًالتحرير ًوقواعدً
النشرًوغالفًالمجلةًمعًالبحثًالمنشورً.
ًزً .فيًحالةًاألبحاثًالمقبولةًللنشر؛ًيجبًأنًتكونًاإلفادةًبقبولًالنشرًقبولًنهائيًومطبوعةً
علىًالمطبوعاتًالرسميةًللمجلةًالتيًستنشرًالبحثًكماًلًتقبلًخطاباتًالقبولًالمبدئيةً
المشروطةًبإجراءًتصحيحاتًعلىًورقةًالبحثًقبلًالبتًفيًقبولهاً.
 .2فيما ًيتعلق ًبالبحوث ًالمنشورة ًأو ًالمقبولة ًللنشر ًفي ًمجالت ًعلمية ًوصحية ًمحكمةً ،تقبلً
البحوثًوفقًالمعاييرًالتاليةً :
ًأً .تحتسبًضمنًالحدًاألدنىًالمطلوبًللترقيةًاألبحاثًالمنشورةًذاتًالطابعًاألصليًضمنً
الجزءًالرئيسًمنًالمجلةً(.)Original Research
ًبً .يحتسب ًضمن ًالحد ًاألدنى ًمن ًاألبحاث ًفي ًمجال ًتخصص ًالمتقدم ًاألبحاث ًفي ًمجالً
التعليم ًوالتدريب ًالتخصصي ً(ً )Pedagogical Researchمثلً :مجال ًالتعليمً
الصحيً،بحدًأقصىًوحدةًواحدةًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذًمشاركً،ووحدتينًضمنًالحدً
األدنىًالمطلوبًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذ.
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ًيحتسب ًضمن ًالحد ًاألدنى ًالمطلوب ًللترقية ًاألعمال ًالتي ًتتميز ًبجهد ًعلمي ًواضحً
يشتملًعلىًتحليلًذوًخلفيةًعلميةًوتوصياتًيقبلهاًالمجلسًبماًلًيزيدًعلىًوحدةًبحثيةً
واحدةًللمتقدمً،وهذهًاألعمالًهي:
المقالةًالستعراضيةً(.)Review Article
المقالةًالمتخصصةً(.)Special Article
التصالًالمختصً(.)Special Communication
المقالةًتحريريةً(.)Editorial

ًدً .تقبلًالبحوثًوالمقالتًالتاليةً:
 التصالًالمختصرً(.)Brief Communication
 التصالًالقصيرً(.)Short Communication
 المقالةًالقصيرةً(.)Short Article
 المذكرةًالعالجيةً(.)Therapeutic Note
 المذكرةًالتقنيةً(.)Technical Note
 وجهةًالنظرًالفنيةً(.)Technical Point
 تقريرًحالةً )(Case Report
إذاًكانتًتسيرًوفقًالهيكلًالمتبعًوالمنهجيةًالعلميةًفيًالنشرًبماًلًيزيدًعنًوحدةًبحثيةًواحدةًللمتقدمً .
ً
ه ً .المراجعات ًفي ًالطب ًالمبنى ًعلى ًالبراهين ًويقبل ًمنها ًوحدتين ًكحد ًأقصى ضمن ًالحدً
األدنىًلإلنتاجًالعلميًالمقدمًللترقيةًوهي:
 الستعراضًالمنهجيً()Systematic Review
 تحليلًتلويً(ً)Meta-Analysis Reviewكمثالً()Cochrane Review
 قواعدًارشاديةًسريريةً()Clinical Guidelines
 مناظرةًبدعوةًخطية )(Invited Debate
ًوً .لًيحتسبًضمنًالحدًاألدنىًالمطلوبًللترقية:
 خطابًإلىًالمحررً(.)Letter to the Editor
 مراسلةً(.)Correspondence
ب.

ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.

البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو
مقبولة للنشر ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط .حسب المعايير التالية:
 .1أنًتكونًاإلفادةًبقبولًالنشرًمطبوعةًعلىًالمطبوعاتًالرسميةًأوًماًيقومًمقامهاًللجهةًالتيً
ستقومًبالنشر.
 .2ل ًيقبل ًالمجلس ًالعلمي ًخطابات ًالقبول ًالمبدئية ًأو ًالمشروطة ًمثل ًالقيام ًبإجراء ًتصحيحاتً
لحقةًقبلًقبولًالنشر.
البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط ،ويتم تحكيم الكتب
الجامعية والمراجع العلمية وترجمة الكتب العلمية المتخصصة من قبل المجلس العلمي حسب آلية
التحكيم المتبعة.
تحقيق الكتب النادرة المحكمة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعه للتحكيم،
ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
االختراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع المعترف بها محليا
ودوليا.
النشاط اإلبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي،
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ويقبل منه وحده واحدة فقطً .

المادة الحادية
والثالثون
المادة الثانية والثالثون

المادة الثالثة والثالثون

المادة الرابعة
والثالثون
المادة الخامسة
والثالثون
المادة السادسة
والثالثون
المادة السابعة
والثالثون

يجبًألًيقلًماًينشرًأوًيقبلًللنشرًفيًالمجالتًالعلميةًالمحكمةًضمنًالحدًاألدنىًالمطلوبًلترقيةًعضوً
هيئةًالتدريسًعنًوحدةًبحثيةًللمتقدمينًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذًمشاركً،ووحدتينًبحثيتينًضمنًالحدًاألدنىً
للمتقدمينًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذً .
ًأً .فيماًيتعلقًبالترقيةًلرتبةًأستاذًمشاركً،يجبًألًيزيدًماًهوًمنشورًأوًمقبولًللنشرًفيًمنفذًنشرً
واحدًعنًثالثًوحداتًمنًالحدًاألدنىًالمطلوبًللترقيةً،فيًحالةًالتقدمًبالحدًاألدنىًفقطً .
ًبً .فيماًيتعلقًبالترقيةًلرتبةًأستاذً،يجبًألًيزيدًماًهوًمنشورًأوًمقبولًللنشرًفيًمنفذًنشرًواحدًعنً
أربعًوحداتًمنًالحدًاألدنىًالمطلوبًللترقيةً،فيًحالةًالتقدمًبالحدًاألدنىًفقطً .
ًأً .الحدًاألدنىًلإلنتاجًالعلميًالمطلوبًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذًمشاركًأربعًوحداتًمنشورهً،أوًمقبولةً
للنشرً،علىًألًيقلًالمنشورًفعالاًعنًوحدةًواحدةً،ولًيشترطًالعملًالمنفردًولكنًيشترطًأنًيكونً
المتقدمًللترقيةًهوًالباحثًالرئيسً(السمًاألولًضمنًالمؤلفين)ًفيًوحدةًواحدةًكحدًأدنى.
ًبً .يشترطًأنًتكونًوحدةًواحدةًعلىًاألقلًهيًلعملًأوًبحثًتمًفيًجامعةًالملكًسعودًبنًعبدالعزيزً
للعلومًالصحيةً ً.
ًأً .الحدًاألدنىًلإلنتاجًالعلميًالمطلوبًللترقيةًإلىًرتبةًأستاذً(ً )6وحداتًمنشورةً،أوًمقبولةًللنشرً،
علىًألًيقلًالمنشورًفعالا ًعنً(ً )3وحداتً،ولًيشترطًالعملًالمنفردًولكنًيشترطًأنًيكونًالمتقدمً
للترقيةًهوًالباحثًالرئيسً(السمًاألولًضمنًالمؤلفين)ًفيًوحدتينًكحدًأدنى.
ًبً .يشترطًانًتكونًوحدتينًعلىًاألقلًهيًلعملًأوًبحثًتمًفيًجامعةًالملكًسعودًبنًعبدالعزيزًللعلومً
الصحيةً ً.
ا
يحتسبًالعملًالعلميًبوحدةًواحدةًإذاًكانًالمؤلفًمنفردا ًبتأليفهً،وبنصفًوحدةًإذاًاشتركًفيًتأليفهًاثنانً،
وإذاًكانًبحثا اًمشتركا اًبينًأكثر ًمنًاثنينًفيحسبًبنصفًوحدةًللباحثًالرئيسً(السمًاألولًضمنًالمؤلفين)ً
ولكلًواحدًمنًالباقينًبربعًوحدةً .
يجبًألًيكونًاإلنتاجًالعلميًالمقدمًللترقيةًمستالاًمنًرسائلًالماجستيرًأوًالدكتوراهًالتيًتمًتعيينهًبموجبهاً،أوً
منًمؤلفاتًسابقةًللشهاد ةًالتيًتمًتعيينهًبموجبهاً.وفيًحالًتثبتًالمجلسًالعلميًمنًأنًهناكًماًهوًمستلًمنً
ذلكً،فيحرمًالمتقدمًللترقيةًمنًالتقدمًبطلبًآخرًللترقيةًمدةًعامًمنًتاريخًصدورًقرارًالمجلسًالعلميًبذلكً .
يشترطًفيًالمحكمينًللترقياتًأنًيكونواًمنًاألساتذةً،ويجوزًإذاًكانتًالترقيةًإلىًرتبةًأستاذًمشاركًأنًيكونً
أحدًالمحكمينًمنًاألساتذةًالمشاركينً .

تتمًترقيةًعضوًهيئةًالتدريسًعلميااًمنًتاريخًصدورًقرارًالمجلسًالعلميًبذلكً،أماًترقيتهًوظيفيااًفتعتبرًمنً
المادة الثامنة والثالثون تاريخًصدورًالقرارًالتنفيذيًإذاًتوافرتًوظيفةًشاغرةًيمكنًالترقيةًعليهاً،مالمًينصًالقرارًالتنفيذيًخالفً
ذلكً .
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الفصل الثاني :الواجبات
المادة
التاسعة
والثالثون

المادة
األربعون

يجبًأنًيتصفًعضوًهيئةًالتدريسًبالصفاتًاآلتيةً -:
ًأً .األمانة ًوالخلق ًالقويم ًوأنًيلتزمًباألنظمةًوالتعليمات ًوقواعد ًالسلوك ًواألداب ًالمرعيةً .وأن ًيترفع ًعن ًكلً
ماهوًمخلًبشرفًالوظيفة.
ًبً .متابعةًماًيستجدًفيًمجالًتخصصهً،وأنًيسهمًمنًخاللًنشاطهًالعلميًفيًتطورًتخصصه.
ًج ً .أنًينقلًلطالبهًأحدثًماًتوصلًإليهًالعلمًفيًمجالًتخصصهًويثيرًفيهمًًحبًالعلمًوالمعرفةًوالتفكيرًالعلميً
السليم.
ًدً .أنًيشاركًبفعاليةًفيًأعمالًمجلسًالقسمًوفيًغيرهًمنًالمجالسًواللجانًالتيًيكونًعضوااًفيهاًعلىًمستوىً
القسمًوالكليةًوالجامعةً.كماًيشاركًبفعاليةًفيًأنشطةًالقسمًوالكليةًوالجامعةًفيًخدمةًالمجتمع.
ًهً .أن ًيتفرغ ًلعمله ًفي ًالجامعةً ،ول ًيجوز ًله ًالعمل ًخارج ًالجامعة ًإل ًبعد ًأخذ ًموافقة ًمسبقة ًوفق ًاألنظمةً
واللوائحً .
يتولىًعضوًهيئةًالتدريسًحفظًالنظامًداخلًالقاعاتًوالمختبراتًويقدمًإلىًرئيسًالقسمًتقريراا ًعنًكلًحادثًمنًشأنهً
اإلخاللًبالنظامً .

يكونًالحدًاألعلىًألنصبةًأعضاءًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهمًكماًيأتي-:
ًأً .األستاذًً10.........................وحداتًتدريسية.
المادة
ًبً .األستاذًالمشاركًً12..............وحدةًتدريسية.
ًجً .األستاذًالمساعدًً14...............وحدةًتدريسية.
الحادية
ًدً .المحاضرًً16......................وحدةًتدريسيةًوتخففًعنهًالوحداتًالتدريسيةًأثناءًفترةًدراسته.
واألربعون
ًهً .المعيدًً16..........................وحدةًتدريسيةًوتخففًعنهًالوحداتًالتدريسيةًأثناءًفترةًدراسته.
ًوً .مدرسًاللغةًً18...................وحدةًتدريسيةً .
يؤديًأعضاءًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهمًخمسا ا ًوثالثينًساعةًعملًأسبوعيا ا ً– ًويجوزًرفعهاًإلىًأربعين ًساعةًعملً
المادة
أسبوعيا ا ًبقرار ًمن ًمجلس ًالجامعة ًأو ًمن ًيفوضه ًيقضونها ًفي ًالتدريس ًوالبحث ًواإلرشاد ًاألكاديمي ًوالساعات ًالمكتبيةً
الثانية
واألربعون واللجانًالعلميةًواألعمالًاألخرىًالتيًيكلفونًبهاًمنًالجهاتًالمختصةًفيًالجامعةً ً.
منًيكلفونًبأعمالًإداريةًكوكالءً الجامعةًوالعمداءًووكالئهمًومديريًالمراكزًالعلميةًورؤساءًاألقسامًالعلميةًيخففًعنهمً
المادة
العبءًالتدريسيًعلىًألًيقلًماًيقومونًبهًعنًثالثًوحداتًتدريسيةً .
الثالثة

واألربعون
المادة
الرابعة
واألربعون

ًأً .يقدمًرئيسًالقسمًأو ًمنًفيًحكمهًتقريراا ًسنويا ا ًإلىًعميدًالكليةًأو ًمنًفيًحكمهًعنًسيرًالعملًفيًالقسمًوعنً
النشاطًالعلميًألعضائهً.كماًيقدمًعميدًالكليةًأوًمنًفيًحكمهًتقريرااًسنويااًإلىًمديرًالجامعة.
ًبً .يقدمًعميدًالكليةًتقريراا ًسنويا اًعنًكلًبرنامجًأكاديميًإلىًعمادةًالجودةًالنوعيةًمتضمنا اًالتوصياتًوخطةًالعملً
لتطويرًالبرنامجً .
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ً

الفصل الثالث :إجازة التفرغ العلمي
المادة الخامسة
واألربعون

المادة السادسة
واألربعون

المادة السابعة
واألربعون

المادة الثامنة
واألربعون
المادة التاسعة
واألربعون

يجوز ًبقرار ًمن ًمجلس ًالجامعة ًأو ًمن ًيفوضه ًبنا اء ًعلى ًتوصية ًمن ًمجلس ًالكلية ًومجلس ًالقسم ًأو ًما ًيقوم ًمقامه ًالمختصينً
والمجلسًالعلميً،أنًيحصلًعضوًهيئةًالتدريسًعلىًإجازةًتفرغًعلميًلمدةًعامًدراسيًبعدًمضيً(ً)5سنواتًمنًتعيينهًأوً
تمتعهًبإجازةًتفرغًعلميًسابقةً،أوًلمدةًفصلًدراسيًواحدًبعدًمضيً(ً)3سنواتًمنًتعيينهًأوًتمتعهًبإجازةًتفرغًعلميًسابقةً،
علىًألًيؤثرًذلكًعلىًسيرًالعمليةًالتعليميةً.ولًتحتسبًمدةًاإلعارةًضمنًالمدةًالمطلوبةً .
ويضعًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًالقواعد المنظمةًإلجازةًالتفرغًالعلميًبناءًعلىًاقتراحًالمجلسًالعلميً .
يشترطًلمنحًعضوًهيئةًالتدريسًإجازةًالتفرغًالعلميًماًيأتيً -:
ًأً .ألًيرخصًفيًإجازةًالتفرغًالعلميًألكثرًمنًعضوًهيئةًتدريسًواحدًأوً%10منًأعضاءًهيئةًالتدريسًفيًكلً
قسمًفيًالسنةًالواحدة.
ًبً .أنًيتقدمًعضوًهيئةًالتدريسًببرنامجًعلميًينويًإنجازهًخاللًإجازةًالتفرغًالعلميً .
يصرفًللمرخصًلهًبإجازةًتفرغًعلميًماًيأتيً -:
ًأً .مرتبهًكامالاًوبدلًالنقلًالشهريًعنًكاملًالمدة.
ًبً .تذاكرًسفرًبالطائرةًلهًولزوجهًوأبنائهًدونًسنًالثامنةًعشرةًولبناتهًالالتيًيعولهن.
ًجً .مخصصًالكتبًالذيًيصرفًلمبعوثيًالجامعةًللدراساتًالعليا.
ًدً .مصاريفًالبحثًالعلميً،وتقدرًحسبًكلًحالةًعلىًحدةًبقرارًمنًالمجلسًالعلمي.
ًهً .مصاريفًالعالجًلمنًيقضيًإجازتهًخارجًالمملكةًلهًولعائلتهًفيًحدودً(ً )5آلفًلايرًإذاًكانًبمفردهًوً(ً )10آلفً
لايرًإذاًكانتًترافقهًعائلتهً،ونصفًذلكًلمنًمنحًإجازةًلمدةًفصلًدراسيًواحد.
ًوً .بدلًالتفرغًلألطباءًمنًأعضاءًهيئةًالتدريسًوذلكًمقابلًتفرغهمًوأدائهمًلساعاتًمنًالعملًاإلضافيًلًتقلًعنً(ً)3
ساعاتًيوميااًبحيثًلًيقلًعنً(ً)3آلفًلايرًكحدااًأدنىًإذاًكانتًاإلجازةًفيًالمستشفياتًالحكوميةًداخلًالمملكةً .
لًيجوزًإعارةًأوًندبًالحاصلًعلىًإجازةًتفرغًعلميً،كماًلًيجوزًلهًاألرتباطًبعقدًعملًأوًاستشارةً .
يلتزم ًالمتفرغ ًبتنفيذ ًما ًتفرغ ًلهًوفق ًالبرنامج ًالعلمي ًالمقر ًمنًمجلس ًالجامعة ًأو ًمن ًيفوضهً.وعليه ًخالل ًمدة ًأقصاها ًنهايةً
الفصلًالدراسيًالتاليًعندًاإلنتهاء ًمن ًإجازةًالتفرغًأنًيقدمًلمجلسًالقسمًتقريراا ًمفصالا ًعنًإنجازاتهًخاللًالتفرغً،ويرفقًمعً
التقريرًنسخااًمنًاألعمالًالعلميةًالتيًأنجزهاًتمهيدااًلعرضهاًعلىًمجلسًالكليةًثمًالمجلسًالعلميً .
ًً
ً
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الفصل الرابع :الستشارات العلمية

المادة الخمسون

يجوزًاإلستفادةًمنًخدماتًعضوًهيئةًالتدريسًفيًالجامعةًكمستشارًغيرًمتفرغًفيًالجهةًالحكوميةًأوًالقطاعًالخاصً
أوًالمنظماتًاإلقليميةًأوًالدوليةًالتيًتكونًالمملكةًمقرااًلهاًوفقًماًيأتيً -:
ًأً .أنًيعملًمستشارااًفيًمجالًتخصصه.
ًبً .ألًيعملًمستشارااًفيًأكثرًمنًجهةًواحدة.
ًجً .يكونًالحدًاألقصىًلمدةًالستشارةًسنةًقابلةًللتجديد.
ًدً .يقدم ًالطلب ًمن ًالوزير ًالمختص ًبالنسبة ًللجهات ًالحكومية ًأو ًمن ًرئيس ًالجهاز ًأو ًالمؤسسة ًبالنسبةً
للقطاعاتًالخاصةًوالمنظماتًاإلقليميةًأوًالدوليةًإلىًوزيرًالتعليم.
ًهً .تتمًالموافقةًعلىًالستشارةًوالتجديدًبخطابًمنًوزيرًالتعليمًبنا اء ًعلىًتوصيةًمجلسيًالقسمًوالكليةًوتأييدً
مديرًالجامعة.
ًوً .علىًالمستشارًأنًيقدمًلوزيرًالتعليمًتقريرااًسنويااًوكذلكًعندًانتهاءًمدةًاستشارتهًعنًاألعمالًالتيًأنجزهاً
خاللًفترةًالستشارةًويزودًمديرًالجامعةًبنسخةًمنه.
ًزً .ألًيؤثرًعملًعضوًهيئةًالتدريسًمستشارااًغيرًمتفرغًعلىًأدائهًلعملهًاألصليًوبخاصةًفيماًيأتيً-:
 .1العبءًالتدريسيًلعضوًهيئةًالتدريس.
 .2التواجد ًفي ًمكتبهًخاللًساعاته ًالمكتبيةًوفي ًالعياداتًوالمختبراتًومراكز ًالحاسبًإذا ًكانتًطبيعةً
عملهًتقتضيًذلك.
 .3اإلسهامًفيًالمجالسًواللجانًالتيًترىًالجامعةًحاجتهاًإليهًفيهاً .

ً
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الفصل الخامس :الندب واإلعارة
المادة الحادية و
الخمسون

يجوزًندبًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًللعملًلدىًالجهاتًالحكوميةًبقرارًمنًمجلسًالجامعةًبناءًعلىًتوصيةً
مجلسيًالقسمًوالكليةًالمختصينً،وتتحملًالجامعةًراتبهًوبدلًالنقلًالشهريًمالمًيتمًالتفاقًعلىًخالفًذلكً .

المادة الثانية و
الخمسون

يجوز ًإعارة ًخدمات ًعضو ًهيئة ًالتدريس ًومن ًفي ًحكمه ًبقرار ًمن ًمجلس ًالجامعة ًبناء ًعلى ًتوصية ًمجلسي ًالقسمً
والكليةًالمختصينً.كماًيجوزًلمجلسًالجامعةًإلغاءًقرارًاإلعارةًقبلًانتهاءًالمدةً .

المادة الثالثة و
الخمسون

المادة الرابعة و
الخمسون
المادة الخامسة و
الخمسون
المادة السادسة و
الخمسون
المادة السابعة و
الخمسون

يشترطًإلعارةًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًماًيأتيً -:
ًأً .أنًيكونًقدًأمضىً(ً)3سنواتًعلىًاألقلًفيًالجامعةً.ولمجلس ًالجامعةًفيًحالتًالضرورةًالستثناءًمنً
ذلكً .
ًبً .ألًيزيدًعددًالمعارينًعنًعضوًهيئةًتدريسًواحدًأوًً%10منًأعضاءًهيئةًالتدريسًفيًكلًقسمًفيًالسنةً
الواحدة.
ًجً .أنًيمضيًمنًسبقًأنًأعيرتًخدماتهًمدةًفيًالعملًبالجامعةًلًتقلًعنًمدةًإعارتهًالسابقة.
ًدً .ألًيترتبًعلىًاإلعارةًإخاللًبسيرًالدراسةًخاللًمدةًاإلعارة.
ًهً .أيًشروطًأخرىًيراهاًمجلسًالجامعةً .
تكونًاإلعارةًللجهاتًاآلتيةً -:
ًأً .الجامعاتًوالكلياتًالجامعيةًفيًالداخلًوالخارج.
ًبً .الوزاراتًوالجهاتًالحكومية.
ًجً .المؤسساتًالعامةًأوًالخاصة.
ًدً .الحكوماتًوالهيئاتًاإلقليميةًأوًالدوليةً .
تكونًاإلعارةًلمدةًسنةًقابلةًللتجديدًمدةًأوًمدداا ًلًتزيدًكلًمنهاًعنًسنةً،ولًيجوز ًأنًتزيدًمدةًاإلعارةًعنًخمسً
سنواتًمتصلةً،ويجوزًلمجلسًالجامعةًاستثنا اء ًتجاوزًهذهًالمدةًبحدًأقصىًقدرهًسنتانً،علىًألًيزيدًمجموعًفتراتً
اإلعارةًعنًعشرًسنواتًطوالًفترةًعملًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًبالجامعةًأوًأيًجامعةًأخرىً .
تتحمل ًا لجهة ًالمستعيرة ًراتب ًالمعار ًوبدلته ًومكافآته ًمن ًتاريخ ًالمباشرة ًلديها ًويعامل ًالمعار ًفيما ًيختص ًبأقدميتهً
والعالواتًالمستحقةًلهًكماًلوًكانًفيًالجامعةًعلىًأنًيؤديًخاللهاًالحسمياتًالتقاعديةًوأنًيتمًتقويمًواحتسابًمدةً
اإلعارةًألغراضًالترقيةًوفقااًللمادةً(ً)25منًهذهًالالئحةً .
يجوز ًأن ًيتضمن ًقرار ًالموافقة ًعلى ًاإلعارة ًتكليف ًالمعار ًباإلسهام ًفي ًبعض ًاألعمال ًاألكاديمية ًمثل ًالتدريس ًأوً
اإلشرافًالعلميًأوًالتدريبًأوًغيرًذلكًعلىًألًتتحملًالجامعةًأيًنفقاتًنتيجةًلذلكً .
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الفصل السادس :التصال العلمي
المادة الثامنة و
الخمسون
المادة التاسعة و
الخمسون

المادة الستون

يجوزًبقرارًمنًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًبناءًعلىًتوصيةًالمجلسًالعلميًوتوصيةًمجلسيًالقسمًوالكليةًالمختصينً
إيفادًعضوًهيئةًالتدريسًفيًمهمةًعلميةًخارجًمقرًالجامعةًلمدةًلًتزيدًعنً(ً)4أشهرً،ويجوزًفيًحالًالضرورةًمدهاً
إلىًسنةًواحدة ً،ويعاملًالموفدًمعاملةًالمنتدبًإذاًلمًتزدًالمدةًعنًشهرًفإنًزادتًالمدةًعنًذلكًفيعاملًمعاملةًالموظفً
المبتعثًللتدريبًفيًالخارجً .
مع ًمراعاة ًالتعليمات ًالمطبقة ًيجوز ًبقرار ًمن ًمجلس ًالجامعة ًأو ًمن ًيفوضه ًبناء ًعلى ًتوصية ًمجلسي ًالقسم ًوالكليةً
المختصينًإيفادًعضوًهيئةًالتدريسًللتدريسًخارجًالمملكةً،ويعاملًمعاملةًالموفدينًللعملًرسميا اًفيًالخارجً،علىًألً
تتجاوزًمدةًاإليفادً(ً)4سنواتً .
يجوز ًبقرار ًمن ًمدير ًالجامعة ًبنا اء ًعلى ًتوصية ًمجلسي ًالقسم ًوالكلية ًالمختصينًوالمجلس ًالعلمي ًالسماح ًلعضو ًهيئةً
التدريسًبالسفرًإلجراءًبحوثًفيًجامعةًغيرًجامعتهًخاللًالعطلةًالصيفيةًوفقًماًيأتيً -:
ًأً .أنًيقدمًعضوًهيئةًالتدريسًطلبًالسفرًمتضمنااًالبياناتًالمؤيدةًله.
ًبً .أنًيقدمًتقريرااًبعدًعودتهًلمجلسًالقسمًالمختصًبماًأنجزًمنًبحوثًويتمًرفعهًإلىًالمجلسًالعلمي.
ًجً .يصرفًلهًتذكرةًسفرًبالطائرةً .
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ً

الفصل السابع :التأديب
تكونًلجنةًتأديبًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًبقرارًمنًمديرًالجامعةًوذلكًعلىًالنحوًاآلتيً -:
ًأً .أحدًوكالءًالجامعةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرئيسًا ا
ًبً .أحدًالعمداءًغيرًالذيًتولىًالتحقيقًًًًًًًًًًًًًًًًًعضوًاا
المادة الحادية و الستون
ًجً .عضوًهيئةًتدريسًلًتقلًرتبتهًعنًأستاذًًًًًًًًًًعضوًاا
ًدً .أحدًالمتخصصينًفيًالشريعةًأوًاألنظمةًًًًًًًًًًًعضوًاا ً
مع ًمراعاة ًأحكام ًنظام ًتأديب ًالموظفين ًإذا ًصدر ًمن ًأحد ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًومن ًفي ًحكمهم ًما ًيعتقد ًأنه ًمخلً
المادة الثانية و الستون بواجباتهً ،تتولى ًلجنة ًتحقيق ًمبدئي ًمكونة ًمن ًأحد ًالعمداء ًمع ًعضوين ًآخرين ًمباشرة ًالتحقيق ًمعه ًبتكليف ًمن ًمديرً
الجامعةًويقدمًللمديرًتقريرااًعنًنتيجةًالتحقيقً.ويحيلًمديرًالجامعةًالمحققًمعهًإلىًلجنةًالتأديبًإذاًرأىًموجبااًلذلك ً
لمديرًالجامعةًأنًيصدرًقرارااًبإيقافًأيًعضوًمنًأعضاءًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهمًعنًالعملًإذاًاقتضتًمصلحةً
المادة الثالثة و الستون التحقيقًمعهًذلكً،ولًيجوزًأنًتزيدًمدةًاإليقافًعنً(ً)3أشهرًإلًبقرارًمنًلجنةًالتأديبً .ويجوزًلهاًتمديدًمدةًأوًمددً
اإليقافًمدةًأوًمددااًأخرىًحسبماًتقتضيهًظروفًالتحقيقًبشرطًألًتزيدًمدةًاإليقافًفيًكلًمرةًعنًسنةًواحدةً .
يصرفًللموقوفًعنًالعملًنصفًصافيًراتبهً،فإذاًبرئًأوًعوقبًبغيرًالفصلًيصرفًلهًالباقيًمنًراتبهً،أماًإذاً
المادة الرابعة و الستون عوقبًبالفصلًفالًيستعادًمنهًماصرفًلهًمالمًتقررًالجهةًالتيًأصدرتًالعقوبةًغيرًذلكً .
المادة الخامسة و
الستون

يبلغًمديرًالجامعةًعضوًهيئةًالتدريسًأ ومنًفيًحكمهًالمحالًإلىًلجنةًالتأديبًبالتهمًالموجهةًإليهًوصورةًمنًتقريرً
التحقيقًوذلكًبخطابًمسجلًقبلًموعدًالجلسةًالمحددةًللمحاكمةًبـً(ً)15يومااًعلىًاألقلً .

المادة السادسة و
الستون

لعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًالمحالًإلىًلجنةًالـتأديبًالطالعًعلىًالتحقيقاتًالتيًأجريتًفيًاأليامًالتيًيعينهاً
المديرً .

تنظرًلجنةًالتأديبًفيًالقضيةًالمحالةًإليهاًوفقًماًيأتيً -:
ًأً .يتولىًسكرتاريةًاللجنةًموظفًيختارهًرئيسًاللجنة.
ًبً .تعقد ًاللجنةًاجتماعاتها ًبناء ًعلى ًدعوة ًالرئيسًويبلغ ًعضو ًهيئة ًالتدريس ًالمحقق ًمعه ًبتسليمه ًخطاب ًمسجلً
بالحضورًأمامًاللجنةًلسماعًأقوالهًودفاعه.
ًجً .تعقد ًاللجنة ًجلساتها ًبحضورًالمحقق ًمعه ًأوًوكيل ًعنهً،فإذا ًلم ًيحضر ًأوًوكيله ًجازًالنظر ًفي ًالقضيةًوتتمً
إجراءاتًالتحقيقًوالنظرًفيًالقضيةًبسريةً.وللجنةًالحقًفيًأنًتستمعًألقوالًالشهودًعندًالقتضاءً .
ًدً .تتخذًقراراتًاللجنةًباألغلبيةً،ولًتصحًاجتماعاتهاًإلًإذاًحضرًجميعًأعضائهاً.وترفعًاللجنةًقراراتهاًإلىً
مديرًالجامعةًضمنًمحضرًمرفقًبهًملفًالقضيةًخاللًمدةًلًتتجاوزً(ً)60يومااًمنًتاريخًإحالةًالمحققًمعهً
المادة السابعة و الستون
إليهاًللمصادقةًعليهًوفيًحالًعدمًمصادقةًمديرًالجامعةًعلىًقرارًاللجنةً،يعادًللجنةًمرةًأخرىًفإذاًبقيتً
اللجنةًعلىًرأيهاًيرفعًاألمرًإلىًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًوقرارهًفيًذلكًنهائيً .
ًهً .يقومًمديرًالجامعةًبإبالغًقرارًاللجنةًفورًصدورهًإلىًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًبخطابًمسجل.
ًوً .يجوزًلعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًالطعنًفيًالقرارًبخطابًيرفعهًإلىًمديرًالجامعةًفيًمدىً(ً)30
يوما ا ًعلىًاألكثرًمنًتاريخًإبالغهًبقرارًاللجنةًوإلًأصبحًالقرارًنهائيااً.وفيًحالًوصولًالطعنًقبلًإنتهاءً
المدةًالمحددةًيعيدًمدير ً الجامعةًالقضيةًإلىًلجنةًالتأديبًللنظرًفيهاًمرةًأخرىًفإذاًبقيتًاللجنةًعلىًرأيهاًيتمً
الرفعًإلىًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهً،ويكونًقرارًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًنهائيااً .

المادة الثامنة و الستون

مع ًمراعاة ًأحكام ًالمادة ً(ً )32من ًنظام ًتأديب ًالموظفين ًتكون ًالعقوبات ًالتأديبية ًالتي ًيجوز ًإيقاعاها ًعلى ًعضو ًهيئةً
التدريسًومنًفيًحكمهً -:
ًأً .اإلنذار
ًبً .اللوم
ا
ًجً .الحسمًمنًالراتبًبماًل ًيتجاوزًصافيًراتبًثالثةًأشهرًعلىًألًيتجاوزًالمحسومًشهريا ًثلثًصافيًالراتبً
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المادة التاسعة و الستون
المادة السبعون

الشهري
ًدً .الحرمانًمنًعالوةًدوريةًواحدة
ًهً .تأجيلًالترقيةًمدةًعام
ًوً .اإلبعادًعنًالعملًاألكاديميً،والتكليفًبعملًأخرًلمدةً(ً)5سنواتًكحدًأقصىً،ولًتحتسبًمدةًاإلبعادًضمنً
المدةًالمحسوبةًللترقية
ًزً .الفصل ً
لًتأثيرًللدعوىًالتأديبيةًفيًالدعاويًالقضائيةًاألخرىًالناشئةًعنًالواقعةًذاتهاً .
لمديرًالجامعةًأنًيوجهًتنبيها ا ًإلىًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًالذيًيخلًبواجباتهًويكونًالتنبيهًشفويا ا ًأوًكتابيااً
ولمدير ًالجامعة ًتوقيع ًعقوبتي ًاإلنذار ًواللوم ًعلى ًعضو ًهيئة ًالتدريس ًوذلك ًبعد ًالتحقيق ًمعه ًوكتابة ًوسماع ًأقوالهً
وتحقيقًدفاعهًويكونًقرارهًفيًذلكًمسببًا اًونهائيااً .
وعلىًالعمداءًأنًيبلغواًمديرًالجامعةًبناءاًعلىًماًيصلهمًمنًرؤساءًاألقسامًأوًماًيالحظونهًهمًعنًكلًماًيقعًمنًعضوً
هيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًمنًإخاللًبالواجباتًالمطلوبةًأوًأيًمخالفاتًأخرىً .

ً
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الفصل الثامن :إنهاء الخدمة
تنهىًخدمةًعضوًهيئةًالتدريسًبأحدًاألسبابًاآلتيةً -:
ًأً .الستقالة
ًبً .طلبًاإلحالةًعلىًالتقاعدًقبلًبلوغًالسنًالنظاميةًحسبًنظامًالتقاعد
المادة الحادية و
ًجً .إلغاءًالوظيفة
السبعون
ًدً .العجزًالصحي
ًهً .الغيابًبغيرًعذرًمشروعًأوًعدمًتنفيذًقرارًالنقل
ًوً .الفصلًألسبابًتأديبية
ًزً .الفصلًبأمرًملكيًأوًبقرارًمنًمجلسًالوزراء ً
يحال ًعضو ًهيئة ًالتدريس ًومن ًفي ًحكمه ًإلى ًالتقاعد ًبقرار ًمن ًمدير ًالجامعة ًإذا ًأتم ً(ً )60سنة ًهجرية ًمن ًالعمرً.
ويجوزًبقرارًمنًمديرًالجامعةًتمديدًخدمةًمنًبلغً(ً )60سنةًأثناءًالعامًالدراسيًإلىًنهايتهً.ولمجلسًالتعليمًبناء ًعلىً
المادة الثانية و السبعون
توصية ًمدير ًالجامعة ًتمديد ًخدمة ًمن ًيبلغ ً(ً )60سنة ًلفترة ًأو ًفترات ًحتى ًبلوغه ًسن ً(ً )65سنةً .أما ًعضو ًهيئةً
التدريسًمنًالممارسينًالصحيينًفيجوزًتمديدًالتعاقدًمعهًإلىًأنًيبلغً(ً)70سنةًهجريةً .
إذاًثبتًعجزًأحدًأعضاءًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًعنًالقيامًبواجباتهًبسببًالمرضً،فيقدمًمديرًالجامعةًتقريرااً
المادة الثالثة والسبعون عنًذلكًإلىًمجلسًالجامعةًأوًمنًيفوضهًللنظرًفيًإنهاءًخدمتهً .
لمجلس ًالجامعة ًأو ًمن ًيفوضهًبناء ًعلى ًتوصية ًمجلسيًالقسم ًأو ًمن ًيقوم ًمقامهًوالكليةًالمختصينًوالمجلسًالعلميً
المادة الرابعة والسبعون النظرًفيًقبولًاستقالةًعضوًهيئةًالتدريسًومنًفيًحكمهًأوًاحالتهًإلىًالتقاعدًالمبكرًبنا اًءًعلىًطلبهً .
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ثالثاا :منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس غير السعودين
الفصل األول :التوظيف والترقية
يشترط للتوظيف -:
ًأً .وجودًوظيفةًشاغرةًمعتمدةًفيًالميزانيةًأوًتوفرًاعتمادًماليًمخصصًلغرضًالتوظيفًضمنًبندًالرواتبً
المادة الخامسة و
المقطوعة.
السبعون
ًبً .عدمًتوفرًمواطنًمؤهلًلشغلًالوظيفة.
ًجً .أنًيتوفرًوصفًلواجباتًالوظيفةًومسؤولياتهاًبماًفيًذلكًالحدًاألدنىًللمؤهالتًالمطلوبةًلشغلهاً .
يشترط في المتعاقد أن يكون:
ًأً .قد ًأكمل ًمن ًالعمر ً(ً )20سنةً،ولم ًيتجاوز ً(ً )60سنة ًميالديةً ،ويجوز ًلمجلس ًالجامعة ًتجاوز ًالحد ًالعلىً
للعمرًفيًحدودً(ً)10سنواتًلألساتذةًً،والساتذةًالمشاركينًً،و ً(ً)5سنواتًلألساتذةًالمساعدينً،وذلكًبناءً
علىًتوصيةًمجلسًالقسمًأوًماًيقومًمقامهًومجلسًالكليةً)3(ً،سنواتًبالنسبةًللفئاتًاألخرىًبناءًعلىًتوصيةً
جهةًعملهم.
المادة السادسة والسبعون
ًبً .لئقااًصحيااًللخدمةً،بموجبًشهادةًصحيةًحديثةًصادرةًمنًجهةًطبيةًتعترفًبهاًالجامعة.
ًجً .حسنًالسيرةًواألخالقً.
ًدً .حائزااًعلىًالمؤهالتًالمطلوبةًللوظيفة.
ًهً .غيرًمرتبطًبعقدًمعًجهةًأخرىًبالمملكة.
ًوً .متفرغااًللعملًفيًالجامعةً .
يبرمًالعقدًلمدةًسنةًأوًأقلًأوًأكثرًقابالاًللتجديدًمثلًمدتهًأوًللمدةًالتيًتحددهاًالجامعةً .
المادة السابعة والسبعون
المادة الثامنة والسبعون
المادة التاسعة والسبعون

تبدأًمدةًالعقدًاعتبارااًمنًتاريخًوصولًالمتعاقدًإلىًمقرًعملهًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً،ولًيترتبًعلىًالجامعةًأيً
إلتزاماتًماليةًفيًحالًوصولهًقبلًالمدةًالمحددةًلبدايةًالعملًمنًقبلًالجامعةً .وفيًحالًكانًالمتعاقدًمقيما اًفيًالمملكةً
فيعتبرًبدايةًالعقدًمنًتاريخًمباشرةًالمتعاقدًللعمل.
لترقية ًمنسوبي ًالجامعة ًمن ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًغير ًالسعوديين ًينطبق ًعليهم ًما ًجاء ًفي ًالمادة ًالثانية ًوالعشرونً،
والمادة ًالثالثة ًوالعشرون ً ،والمادة ًالرابعة ًوالعشرون ًمن ًنظام ًترقية ًمنسوبي ًالجامعة ًمن ًأعضاء ًهيئة ًالتدريسً
السعوديينً .

الفصل الثاني :ساعات العمل المطلوبة
المادة الثمانون

ًأً .يؤديًأعضاءًهيئةًالتدريسً،والمحاضرونً،والمعيدونً،ومدرسوًاللغاتً(ً )40ساعةًعملًأسبوعيا اًيقضونهاً
فيًالتدريسً،والبحثً،واإلرشادًاألكاديميً،واألعمالًاإلداريةً واألكاديميةًاألخرىًالتيًيكلفونًبهاًمنًالجهاتً
المختصةًبالجامعة.
ًبً .يعاملًعضوًهيئةًالتدريسًالمتعاقد ًومنًفيًحكمه ًفيماًيتعلقًبساعاتًالنصابًالتدريسيًوالقواعدًالتيًتتبعً
فيًالمكافأةًعنًالساعاتًالتدريسيةًاإلضافيةًمعاملةًالسعوديينًمنًأعضاءًهيئةًالتدريس.
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الفصل الثالث :الندب والعارة والنقل
المادة الحادية
والثمانون

المادة الثانية والثمانون

المادة الثالثة والثمانون

لمجلسًالجامعةًأ وًمنًيفوضهًالموافقةًعلىًندبًالمتعاقدًأوًإعارتهًمنًالجامعةًلمدةًلًتزيدًعنًستةًأشهرًوفقًقواعدً
يضعهاًمجلسًالجامعةً علىًأنًتتحملًالجهةًالتيًسيندبًإليهاًمستحقاتهًالماليةًوتعتبرًخدمتهًمتصلةًولًيستحقًعنهاً
مكافأهًنهايةًخدمة.
للجامعةًنقلًالمتعاقدًإلىًوظيفةًأخرىًداخلًالجامعةًأوًالموافقةًعلىًنقلهًمنًخارجهاًبالشروطًاآلتيةً :
ًأً .أنًلًتتوفرًكفاءاتًسعوديةًلشغلًالوظيفةًالمنقولًإليهاً.
ًبً .أنًيكونًالمتعاقدًمستوفيااًللمؤهالتًالمطلوبةًللوظيفةًالمنقولًإليها.
ًجً .أنًيوافقًالمتعاقدًعلىًالنقلًوكذلكًالجهةًالمنقولًمنهاًفيًحالًالنقلًإلىًالجامعةًمنًجهةًأخرىً.وإذاًكانً
النقلًقبلًنهايةًمدةًالعقدًفتستمرًمعاملةًالمتعاقدًوفقا اًلعقده ًالمعمولًبهًويعدلًوضعهًبعدًانتهاءًالعقدًأوًأقربً
سنةًعقديةًإذاًكانتًمدةًالعقدًأكثرًمنًسنةً .
إذاًنقلًالمتعاقدًإلىًالجامعةًمنًجهةًحكوميةًأخرىًفيعاملًوفقًاآلتيً :
ًأً .يعتبرًالعقدًمستمرااًبالنسبةًلإلجازاتًومدةًالخدمة.
ًبً .بالنسبة ًلمكافأة ًنهاية ًخدمته ًالسابقة ًفيعامل ًوفقا ا ًلعقده ًمع ًجهته ًالسابقةً ،أما ًخدماته ًفي ًالجامعة ًفيعامل ًوفقااً
ألحكامًهذهًالالئحةً .

الفصل الرابع :الواجبات والمسؤوليات
يخضعًالمتعاقدًفيماًلمًينصًعليهًفيًهذهًالالئحةًللواجباتًوالمسؤولياتًالتيًتنصًعليهاًلوائحًالجامعةًوفيماًلمًيردً
المادة الرابعة والثمانون فيهًنصًفيًهذهًاللوائحًتطبقًبشأنهاًاألحكامًالواردةًفيًنظامًالعملًالسعوديًولوائحهًالتنفيذية.
المادة الخامسة
والثمانون
المادة السادسة
والثمانون

يخضعًالمتعاقدًبالنسبةًإلىً األخطاءًالوظيفيةًالتيًيرتكبهاًأثناءًالخدمةًألحكامًتأديبًالسعوديينًفيًالجامعةًونصوصً
هذهًالالئحة.
يلتزم ًالمتعاقد ًباتباع ًاألنظمة ًواللوائح ًوالتعليمات ًالنافذة ًفي ًالمملكة ًويجب ًعليه ًوعلى ًمن ًيعولهم ًاحترام ًالعاداتً
والتقاليدًالمرعيةًفيًالمملكةًوعدمًالمساسًبالدينًأوًالتدخلًفيًالسياسةً .
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الفصل الخامس :اإللغاء والتجديد واإلنهاء
يجوزًللجامعةًفسخًالعقدًدونًايًمسؤولية تترتبًعليهاًإذاًلمًيباشرًالمتعاقدًعملهًخاللًخمسةًعشرًيوماًمنًالموعدًالذيًتحددهً
المادة السابعة والثمانون
الجامعةًعندًالتعاقدً .
المادة الثامنة والثمانون يتجددًالعقدًتلقائياًمالمًيخطرًأحدًالطرفينًالطرفًاآلخرًبرغبتهًكتابةًفيًإنهاءًالعقدًقبلًانتهاءًمدتهًبشهرينًعلىًاألقلً .
ينتهي العقد قبل انتهاء مدته في الحاالت اآلتية:
ًأً .لحصولًالمتعاقدًعلىًالجنسيةًالسعودية
ًبً .قبولًالستقالة
ًجً .اإلصرارًعلىًالستقالةًعلىًالرغمًمنًعدمًقبولًالجامعةًلها
ًدً .النقطاعًعنًالعملًدونًعذرًمشروعًتقبلهًالجامعةًلمدةًتزيدًعلىً(ً)15يوما اًمتواليةًأوً(ً)30يوما اًمتفرقةًمتىًرأتً
الجامعةًإنهاءًالعقدًلهذاًالسببًويعتبرًالمتعاقدًفيًهذهًالحالًفيًحكمًالمصرًعلىًفسخًالعقد
ًهً .إلغاءًالوظيفة
ًوً .العجزًالدائمًعنًالعمل
ًزً .عدمًالكفاءة
المادة التاسعة والثمانون
ًحً .انخفاضًمستوىًاألداءًالوظيفي
ًطً .الفصلًالتأديبيًبقرارًمنًالجامعة
ًيً .مقتضياتًالمصلحةًالعامة
ًكً .الحكمًعلىًالمتعاقدًبحدًشرعيًأوًفيًجريمةًمخلةًبالشرفًواألمانة
ًلً .الوفاة
ًمً .إذا ًتجاوزتًمدة ًالمرضًمدة ًاإلجازةًالمرضية ًالمنصوص ًعليها ًفيًلئحة ًإجازات ًأعضاء ًهيئةًالتدريسً ،وفي ًهذهً
الحالًتصرفًللمتعاقدًتذاكرًالعودةًولتستعادًمنهًالبدلتًالتيًصرفتًله
ً

ًأً .إذاًانتهتًخدمةًالمتعاقدًوفقًالفقراتً(ج،د،ط،ك)ًمنًالمادةً(ً)88ترتبًماًيأتي:
 .1سقطًحقهًفيًتذاكرًالعودةًلهًولعائلتهً ،ومكافأةًنهايةًالخدمةًواإلجازةًأوًالتعويضًعنهاًويجوزًلمديرًالجامعةً
فيًالحالتًالستثنائيةًالموافقةًعلىًصرفًتذاكرًالعودة.
المادة التسعون
 .2يستعادًجزءًمنًبدلًالسكنًعنًالفترةًالمتبقيةًمنًالعقدًإذاًكانتًستةًأشهرًفأكثر.
ًبً .يطبقًماًجاءًفيً(ً)2منًالفقرةً(أ)ًمنًهذهًالمادةًعلىًمنًتنتهيًخدمتهًوفقًالفقرةً(ب)ًمنًالمادةً(.)88
ًجً .فيًحالًانتهاءًخدمةًالمتعاقدًوفقاًللفقرةً(أ)ًمنًالمادةً(ً)88يسقطًحقهًفيًتذاكرًالعودةًلهًولعائلتهً .
يجوز ًلمجلس ًالجامعة ًأ و ًمن ًيقوم ًمقامه ًفي ًحالت ًاستثنائية ًيقدرها ًأن ًيعفى ًالمتعاقد ًمن ًبعض ًأو ًكل ًالمصروفاتً
المادة الحادية والتسعون المترتبةًعلىًفسخهًالعقدًأوًإنهاءًخدمتهًوفقااًلألحكامًالواردةًفيًالمادةً(ً .)88
ًأً .يعطى ًالمتعاقد ًالذي ًتنتهي ًخدمته ًبسبب ًإلغاء ًالوظيفة ًأو ًمقتضيات ًالمصلحة ًالعامة ًتعويضا ا ًيعادل ًراتبً
شهرين.
المادة الثانية والتسعون
ًبً .يعاملًالمتعاقدًفيًحالًالوفاةًأوًاإلصابةًبعجزًأوًعاهةًتمنعهًعنًأداءًالعملًبصورةًقطعيةً،أوًبعجزًجزئيً
ا
أوًعاهةًمستديمةًلًتمنعانهًمنًأداءًعملهً،وفقا ًلألحكامًالمنصوصًعليهاًفيًنظام ًالمؤسسةًالعامة ًللتأميناتً
الجتماعيةًولوائحهاًالتنفيذيةًبشرطًأنًيكونًالعجزًأوًالوفاةًناشئينًبسببًالعملً .
إذاًتوفيًالمتعاقدًتتحملًالجامعةًجميعًالنفقاتًالالزمةًلنقلًجثمانهًونقلًأفرادًعائلتهًإلىًموطنهً،أماًفيًحالًوفاةًأحدً
المادة الثالثة والتسعون أفرادًعائلةًالمتعاقدًفتتحملًالجامعةًنفقاتًنقلًجثمانهًويمنحًالمرافقًتذكرةًإركابًذهابااًوإيابااً .

المادة الرابعة والتسعون

ًأً .معًمراعاةًاألحكامًالواردةًفيًالمادةًالخامسةًيجوزًللجامعةًأنًتتعاقدًمعًمنًسبقًلهًالتعاقدًمعًإحدىًالجهاتً
األخرىًبالمملكةًوذلكًبعدًموافقتهاًإذاًكانًسببًتركهًالعملًانتهاء ًمدةًعقدهًأوًالستقالةًأوًإلغاءًالوظيفةً
شريطةًأنًيكونًتقريرًكفايتهًعنًآخرًسنةًعملهاًبتقديرً(جيداًجدًاا)ًعلىًاألقل.
ًبً .لًيجوزًالتعاقدًمعًمنًسبقًلهًالتعاقدًمعًإحدىًالجهاتًاألخرىًبالمملكةًفيًالحالتًاآلتية:
 .1من ًسبق ًأن ًانتهت ًخدمته ًبسبب ًالنقطاع ًعن ًالعمل ًإل ًبعد ًمرور ًسنتين ًعلى ًاألقل ًمن ًتاريخ ًانتهاءً
خدمته.
 .2منًسبقًأنًانتهتًخدمتهًبسببًعدمًالكفاءةً.
 .3منًسبقًأنًانتهتًخدمتهًلمقتضياتًالمصلحةًالعامةًإلًبعدًموافقةًالجهةًالتيًقررتًفصله.
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ً .4منًسبقًأنًانتهتًخدمتهًبفصلهًتأديبيا اًبقرارًمنًمجلسًمحاكمةًأوًإلدانتهًجنائيااً.أوًوفقا اًللفقرةً(ك)ًمنً
المادةً(ً .)88

رابعا ا :األحكام العامة
المادة الخامسة
والتسعون

يضع مجلس الجامعة أو من يفوضه القواعد التنفيذية واإلجرائية لهذا الالئحة بما ال يتعارض معها.

المادة السادسة
والتسعون

مالم يرد به نص في هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات النافذة في المملكة.

المادة السابعة
والتسعون

لمجلس الجامعة أو من يفوضه حق تفسير هذه الالئحة.

المادة الثامنة والتسعون يعم ل بهذا الالئحة من تاريخ إقرارها ،أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند تجديدها.
المادة التاسعة
والتسعون

كل خالف ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ العقد المبرم وفق هذه الالئحة ويتعذر حله وديا ً يختص بنظره القضاء
المختص في المملكة ويكون قراره نهائيا ً وملزما ً للطرفين.

ً
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ملحق
االستثناء من الفقرة ()2
من المادة (الرابعة) من الالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات

سبق لمجلس التعليم العالي أن أصدر قراره رقم (1422/21/3هـ) المتخذ في الجلسة (الحادية والعشرين) المعقودة بتاريخ 1422/2/28هـ
القاضي بما يأتي:
" الموافقة على استثناء تعيين خريجي بعض التخصصات الطبية التي يحددها مجلس الجامعة على وظيفة معيد من الحاصلين على تقدير
(جيد) على أال ينقل من يتم تعيينه بتقدير (جيد) إلى تخصص يتطلب التعيين عليه تقدير (جيدجداً) وتكون مدة االستثناء خمس سنوات على
أن يعاد العرض على المجلس بعد سنتين من تطبيق التجربة لتقييمها" وتوج بالموافقة السامية رقم  8/363وتاريخ 1422/4/2هـ .
 كما صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1424/32/9المتخذ في الجلسة (الثانية والثالثين) المعقودة بتاريخ 1424/11/26هـ
القاضي بما يأتي:
االستمرار بالعمل بقرار المجلس رقم ( )1422/21/3المتضمن استثناء تعيين خريجي بعض التخصصات الطبية التي يحددها مجلس
الجامعة على وظيفة (معيد) من الحاصلين على تقدير (جيد) وفقا ً لما تم تحديده بالقرار المشار إليه .وقد قضى التوجيه السامي الكريم رقم
/7ب 1551/وتاريخ 1425/1/18هـ بالموافقة على هذا القرار.
 كما صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1427/44/10المتخذ في الجلسة (الرابعة واألربعين) المعقودة بتاريخ
1427/10/21هـ القاضي بما يأتي:
الموافقة عل ى تمديد مدة االستثناء لتعيين خريجي بعض التخصصات الطبية التي يحددها مجلس الجامعة على وظيفة (معيد) من الحاصلين
على تقدير(جيد) مدة خمس سنوات أخرى وفقا ً لما تم تحديده بالقرار رقم ( )1422/21/3وتاريخ 1422/2/28هـ .وقد قضى التوجيه
السامي الكريم رقم (م/ب )1086/وتاريخ 1428/1/26هـ  .بالموافقة على هذا القرار.
 كما صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )1432/66/23المتخذ في الجلسة (السادسة والستين) المعقودة بتاريخ
1432/10/20هـ ،القاضي بما يأتي:
الموافقة على تمديد مدة االستثناء لتعيين خريجي بعض التخصصات الطبية التي يحددها مجلس الجلمعة على وظيفة (معيد) من الحاصلين
على تقدير (جيد) مدة خمس سنوات أخرى ،على أال ينقل من يتم تعيينه بتقدير (جيد) إلى تخصص يتطلب التعيين عليه تقدير (جيدجداً).
وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي -حفظه هللا -على محضر الجلسة بالتوجيه
البرقي الكريم رقم  54727وتاريخ 1432/11/18هـ.
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