
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 
 
 
 
 
 

 عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمأمن  منسوبي الجامعات السعوديين لشؤون الالئحة المنظمة
المتخذ في الجلسة ( السادسة ) لمجلس  )4/6/1417( الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم

رقم  لبرقيي االسام هـ الموافق عليه باألمر26/8/1417المنعقدة بتاريخ  التعليم العالي
 هـ22/8/1418 وتاريخ 12457/ب/7

و 
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين 

 



  

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ) بالموافقة على الالئحة4/6/1417قرار مجلس التعليم العالي رقم (

 ---------------------------------
 

 بناًء على أحكام الفقرة (السابعة) من املادة (اخلامسة عشرة) من نظام جملس التعليم إن جملس التعليم العايل
املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات الوظيفية من  العايل واجلامعات اليت تقضي بأن للمجلس إصدار اللوائح

بدهتم،  ويشمذ كلم مرتهاتم، ومكافهتم، واملتعاقدين، مبن فيهم أعضاء هيئة التدريس، السعوديني،
وزارة التعليم العايل، وزارة املالية واهقتصاد الوطين، والديوان العام  من كذ قهذ من وكلم بعد إعدادها

. ( وزارة اخلدمة املدنية - حاليا) للخدمة املدنية
نسخة من مشروع  وعلى وبعد االط ع على مركرة اامانة العامة للس التعليم العايل حول املوضوع،

هيئة التدريس، ومن يف حكمهم املرفقة  ال ئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء
 مبركرة العرق قرر اللس ما يأيت:

 
 هيئة التدريس، ومن يف ء" املوافقة على ال ئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضا

 حكمهم، وفقاً للصيةة املرفقة برا القرار " 
 



  

الالئحة 
 المادة األولى

 أعضاء هيئة التدريس هم:
 .ااستاكة .١
ااساترة املشاركون.  .٢
ااساترة املساعدون.  .٣

 
 المادة الثانية

 ومدرسو اللةات، ومساعدو  واملعيدون،،يلحق بأعضاء هيئة التدريس يف أحكام هره ال ئحة احملاضرون
. الهاحثني

 
 التعيين والترقية

 المادة الثالثة
ؤلَّف يف كذ جامعة جلنة دائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني يرأسها ت

وكيذ اجلامعة للدراسات العليا والهحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيني أعضائها قرار من جملس اجلامعة بناًء 
 تا إا اللس ويكون من مهامها: على توصية من مدير اجلامعة وترفع اللجنة توصيا

اقرتاح السياسة العامة هختيار املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني وتوزيعهم  .١
 على ااقسام والكليات.

إبداء الرأي يف التوصيات الصادرة من جمالس الكليات بشأن تعيني املعيدين واحملاضرين ومدرسي  .٢
 اللةات ومساعدي الهاحثني وفقاً للمعايري اآلتية:

عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني ونسهتهم المجايل عدد أعضاء هيئة التدريس يف القسم،  -أ
 وصصصاتم الدقيقة، وأعهائهم التدريسية.

 عدد احملاضرين واملعيدين ومدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني يف القسم. -ب
 عدد املهتعثني من القسم، وصصصاتم الدقيقة، والتواري  املتوقعة لعودتم. -ج
 حاجة اقرتاح توزيـع وظائف املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني حسب .٣

ااقسام احلالية واملستقهلية. 



  

إحالتهم إا  دراسة التوصيات اخلاصة بنقذ احملاضرين واملعيدين إا وظائف إدارية داخذ اجلامعة أو .٤
وزارة اخلدمة املدنية. 

 
 المادة الرابعة

 يشرتط لتعيني املعيد:
با. على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف  أن يكون حاص ً  .١
أن يكون تقديره العام يف املرحلة اجلامعية جيداً جداً على ااقذ.  .٢
 ما يصدره جملس اجلامعة من شروط أخرى. .٣

 
 المادة الخامسة

 يشرتط لتعيني احملاضر ومدرس اللةة:
أن يكون حاص ً على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف  .١

 با.
أن يكون تقديره العام يف املاجستري جيداً جداً على ااقذ (إكا كان حاص ً عليها من جامعة متنحها  .٢

 .بتقدير)
ما يصدره جملس اجلامعة من شروط أخرى.  .٣

 
 المادة السادسة

 يشرتط لتعيني مساعد الهاحث :
 بالنسهة ملن يعني بدرجة املاجستري، (يسمى مساعد باحث أ): .١

احلصول على درجة املاجستري من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف با، بتقدير عام  -أ
جيد جداً على ااقذ ، إن كان حاص ً على املاجستري من جامعة متنح هره الدرجة 

 بتقدير.
 أية شروط أخرى تراها اجلامعة مناسهة. -ب
 ب). بالنسهة ملن يعني بالشهادة اجلامعية (الهكالوريوس أو ما يعادهلا)، (ويسمى مساعد باحث .٢

احلصول على الشهادة اجلامعية بتقدير عام جيد على ااقذ من جامعة سعودية أو جامعة  -أ
أخرى معرتف با. 



  

أية شروط أخرى تراها اجلامعة مناسهة.  -ب
 

 المادة السابعة
يتم تعيني املعيد واحملاضر ومدرس اللةة بناًء على توصية جملس القسم الري سيعمذ به وجملس الكلية 

واللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني ويصدر بالتعيني قرار من 
جملس اجلامعة. 

 
 المادة الثامنة

يتم تعيني مساعد الهاحث بقرار من مدير اجلامعة بناًء على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصني 
وتوصية اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني. 

 
المادة التاسعة 

يعني املعيد الري يهلغ معدل دراسته اجلامعية أربع سنوات يف أول درجة من رتهة معيد.  .١
 يعني املعيد الري يهلغ معدل دراسته اجلامعية مخس سنوات يف الدرجة الثانية من رتهة معيد. .٢
يعني املعيد الري يهلغ معدل دراسته اجلامعية ست سنوات يف الدرجة الثالثة من رتهة معيد   .٣
. يعني املعيد الري يهلغ معدل دراسته اجلامعية سهع سنوات يف الدرجة الرابعة من رتهة معيد .٤

 
المادة العاشرة 

تطهق على مدرسي اللةات ومساعدي الهاحثني هئحة الوظائف التعليمية املعتمدة بقرار جملس اخلدمة 
 هـ وما يطرأ عليها من تعدي ت.10/11/1401 وتاري  590املدنية رقم 

 
 المادة الحادية عشرة

يشرتط للتعيني على رتهة أستاك مساعد احلصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو 
جامعة أخرى معرتف با، وللس اجلامعة إضافة شروط أخرى. 

 



  

 المادة الثانية عشرة
جوز للس اجلامعة يف حال الضرورة وبناًء على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني واللس 

العلمي التعيني على رتهة أستاك مساعد دون اشرتاط احلصول على درجة (الدكتوراه) يف التخصصات اليت ه 
 متنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية:

أن يكون املرشح حاص ً على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى  .١
 معرتف با.

أن يكون قد أمضى ث ث سنوات على ااقذ يف وظيفة حماضر.  .٢
أن يتقدم بإنتاج علمي ه يقذ عن ث ث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة املاجستري منها  .٣

) 29وحدة واحدة على ااقذ فردية. وأن يكون االنتاج العلمي املقدم متفقاً مع ما جاء يف املادة (
من هره ال ئحة. 

 
 المادة الثالثة عشرة 

 مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشرتط للتعيني على رتهة أستاك مشارك:
احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف با.  .١
خةة يف عضوية هيئة التدريس باجلامعة أو اجلامعات ااخرى املعرتف با ه تقذ عن أربع سنوات  .٢

بعد التعيني على رتهة أستاك مساعد. 
أن تكون قد متت ترقيته علمياً إا رتهة أستاك مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف  .٣

. با
 

 المادة الرابعة عشرة
 مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشرتط للتعيني على رتهة أستاك:

احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف با.  .١
خةة يف عضوية هيئة التدريس باجلامعة أو جامعة أخرى معرتف با، ه تقذ عن مثاين سنوات،  .٢

منها أربع سنوات على ااقذ أستاك مشارك. 
 .جامعة أخرى معرتف باو أن تكون قد متت ترقيته علمياً إا رتهة أستاك من جامعة سعودية أ .٣

 



  

 المادة الخامسة عشرة
يتم تعيني أعضاء هيئة التدريس بناًء على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني وتوصية من 

اللس العلمي ويصدر بالتعيني قرار من جملس اجلامعة. 
 

 المادة السادسة عشرة
يصنف من ينتقذ من أي الس مل الوظيفية إا كادر أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين يف  .١

اجلامعات، ممن حيمذ شهادة الدكتوراه على رتهة أستاك مساعد يف التخصص الري حصذ فيه على 
الدكتوراه، ومينح أول درجة يف رتهة أستاك مساعد، فإن كان راتهه عند نقله يساوي راتب هره 

الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتهه، ويف حالة جتاوز راتهه آخر مربوط رتهة 
أستاك مساعد فيمنح الفرق على شكذ مكافأة حىت يت شى الفرق بالرتقية والع وة. 

إكا كان من يراد تصنيفه من أعضاء هيئة التدريس السابقني فيعني على الدرجة العلمية اليت كان  .٢
 ) أع ه.1يشةلها سابقاً ومن مث يعامذ وفقاً للفقرة (

إكا كان لدى من يُراد نقله خةات مكتسهة بعد احلصول على املؤهذ العلمي ال زم للتعيني وكان  .٣
) من هره املادة أقذ مما يستحقه يف حال احتساب اخلةة، فتحتسب 1راتهه املستحق وفق الفقرة (

له هره اخلةة على أساس كذ سنة خةة بع وة إكا كانت يف جمال التخصص ويقاس على ما ورد يف 
) من حيمذ درجة الهكالوريوس أو املاجستري للتعيني على رتهة معيد أو 3) و( 2) و (1الفقرات (
 (*)حماضر. 

 
 المادة السابعة عشرة

إكا كان لدى من يُراد تعيينه من غري املشمولني باملادة السادسة عشرة، خةات مكتسهة بعد احلصول على 
املؤهذ العلمي ال زم للتعيني، فتحتسب له هره اخلةة على أساس كذ سنة خةة بع وة إكا كانت يف جمال 

 (*)التخصص.
 -----------------

 ) 12/44/1427) وفقا للتعديذ الوارد بقرار جملس التعليم العايل رقم يف جلسته الرابعة واهربعني رقم (17- 16(*) مت وضع املادتني (
/أ يف 204هـ كما ورد يف تعميم وزارة التعليم العايل رقم 26/1/1428/ م ب وتاري  1086املوافق عليه بالتوجيه السامي الكرمي رقم 

 هـ. 3/2/1428

 



  

 المادة الثامنة عشرة
مينح عضو هيئة التدريس املعني ومن يف حكمه أو درجة يف رتهة الوظيفة اليت يعني عليها. فإكا كان راتهه 
عند التعيني يساوي راتب هره الدرجة أو يزيد عليه مينح راتب أول درجة تتجاوز راتهه. كما مينح عضو 
هيئة التدريس ومن يف حكمه املرقى راتب أول درجة يف رتهة الوظيفة اليت يرقى إليها. فإكا كان راتهه عند 

الرتقية يساوي راتب هره الدرجة أو يزيد عليه مينح راتب أول درجة تتجاوز راتهه. 
 

 المادة التاسعة عشرة
يعامذ أعضاء هيئة التدريس واحملاضرون واملعيدون من حيث الهدهت واملكافهت واملزايا وفقاً ملا يعامذ به 

 موظفو الدولة على أساس املعادلة اآلتية:
 املرتهة الثامنة.   املعيد -
 املرتهة التاسعة.   احملاضر -
 املرتهة الثانية عشرة.  ااستاك املساعد -
 املرتهة الثالثة عشرة.  ااستاك املشارك -
 املرتهة الرابعة عشرة.   ااستاك -

.  رياهً 650ويكون بدل اهنتقال الشهري لرتهة (أستاك) 
 

 المادة العشرون
ه يرتتب على وصول راتب ااستاك إا الدرجة ااخرية من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه 

 الع وة الدورية السنوية بذ يستمر منحه الع وة، وه ينطهق كلم إه على رتهة أستاك فقط.
 

 المادة الحادية والعشرون
 يشرتط للتقدم للرتقية من رتهة أستاك مساعد إا رتهة أستاك مشارك:

خدمة ه تقذ عن أربع سنوات يف رتهة أستاك مساعد يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف  .١
 با، على أه تقذ مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدة.

استيفاء احلد اادىن من االنتاج العلمي ال مطلوب للرتقية وفقاً احكام املادة الثانية والث ثني من  .٢
 هره ال ئحة.



  

أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قهذ للنشر أثناء شةله رتهة أستاك مساعد.  .٣
 

 المادة الثانية والعشرون
 يشرتط للتقدم للرتقية من رتهة أستاك مشارك إا رتهة أستاك:

خدمة ه تقذ عن أربع سنوات يف رتهة أستاك مشارك يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى  .١
معرتف با، على أه تقذ مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدة. 

استيفاء احلد اادىن من االنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقاً احكام املادة الثالثة والث ثني  .٢
من هره ال ئحة. 

أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قهذ للنشر أثناء شةله لرتهة أستاك مشارك.  .٣
 

 المادة الثالثة والعشرون
لعضو هيئة التدريس احلق يف التقدم إا جملس القسم بطلب الرتقية قهذ اكتمال املدة النظامية مبدة أقصاها 

 .ستة أشهر
 

 المادة الرابعة والعشرون 
 حتتسب مدة االعارة والندب وااليفاد اغراق الرتقية على النحو اآليت:

كامذ املدة إكا كانت االعارة أو الندب أو االيفاد إا جهة علمية وكان العمذ يف جمال  .١
 التخصص.

نصف املدة إكا كانت االعارة أو الندب أو االيفاد إا جهة غري علمية وكان العمذ يف جمال  .٢
 التخصص.

ه حتتسب املدة لةرق الرتقية إكا كان العمذ يف غري جمال التخصص.  .٣
  

 المادة الخامسة والعشرون
 تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق املعايري اآلتية:

االنتاج العلمي.  .١
التدريس.  .٢



  

 خدمة اجلامعة والتمع. .٣
 

 المادة السادسة والعشرون
 إجراءات الرتقية:

 يقدم عضو هيئة التدريس طلب الرتقية إا جملس القسم املختص ويتضمن ما يأيت: .١
 .بيان باملؤه ت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي -أ
بيان بالنشاطات التدريسية.  -ب
بيان بنشاطه يف جمال خدمة اجلامعة والتمع.  -ج
مخس نس  على ااقذ من االنتاج العلمي املقدم للرتقية والهيانات املوضحة له.  -د
أي معلومات إضافية لدعم طلب الرتقية.  -ه
 العلمي.أو اللس أي معلومات أو وثائق أخرى يطلهها جملس القسم أو جملس الكلية  -و

ينظر جملس القسم يف طلب الرتقية ويتحقق من استيفاء الشروط واالجراءات ويوصي برفع الطلب  .٢
 إا جملس الكلية مع اقرتاح أمساء عدد من احملكمني املتخصصني ه يقذ عن مثانية .

ينظر جملس الكلية يف الطلب بناًء على توصية جملس القسم، ويرشح عدداً من احملكمني  .٣
 املتخصصني ه يقذ عن مثانية ممن رشحهم جملس القسم أو من سواهم.

يدرس اللس العلمي طلب الرتقية بناًء على توصية جملسي القسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة مبا  .٤
 يأيت:
اختيار مخسة حمكمني لتقومي الهحوث ، خيتارون من املرشحني من جملس الكلية أو من  -أ

والرابع فاحصاً احتياطياً أوهً واخلامس فاحصاً احتياطياً ثانياً ين غريهم ث ثة منهم أساسي
إليهما عند احلاجة، وجب أن يكون اثنان من احملكمني الث ثة - على ااقذ - من  يلجأ

خارج اجلامعة. 
كج إرسال الهحوث والهيانات اخلاصة بالرتقية إا احملكمني بطريقة سرية لتقوميها وفق النمو -ب

الري يعدمن قهذ اللس العلمي. 
اصاك قرار برتقية عضو هيئة التدريس أو بعدم املوافقة على ترقيته، وكلم بعد النظر يف  -ج

تقارير احملكمني، والتقارير اخلاصة بنشاط املتقدم للرتقية يف جمال التدريس وخدمة اجلامعة 
والتمع. 



  

إكا قرر اللس عدم املوافقة على الرتقية لضعف االنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصري  -د
ااحباث املقدمة وما يستهعد منها وما يصح تقدميه مرة أخرى، على أن يشتمذ احلد اادىن 

للرتقية يف حال طلب الرتقية مرة أخرى وحدة حبثية جديدة - على ااقذ - للمتقدم 
للرتقية إا رتهة أستاك مشارك، ووحدتني حبثيتني جديدتني - على ااقذ - للمتقدم للرتقية 

إا رتهة أستاك. 
 

المادة السابعة والعشرون  
) مائة نقطة مقسمة على النحو 100ية على أساس (قيتم تقومي جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للرت

 اآليت:
  نقطة لإلنتاج العلمي.60
  مخس وعشرون نقطة للتدريس.25
  مخس عشرة نقطة خلدمة اجلامعة والتمع.15

ويضع جملس اجلامعة معايري تقومي املشاركة يف التدريس وخدمة اجلامعة والتمع بناًء على توصية من اللس 
 العلمي.

 
 المادة الثامنة والعشرون

) ستني نقطة ، على أه 60جب أه يقذ جمموع ما حيصذ عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (
) مخس وث ثني نقطة يف جمال االنتاج العلمي للرتقية إا رتهة 35يقذ ما حيصذ عليه املرشح للرتقية عن (

) أربعني نقطة للرتقية إا رتهة أستاك، وتتم الرتقية إا رتهة أستاك مشارك بأغلهية رأي 40أستاك مشارك و(
احملكمني الث ثة، أما الرتقية إا رتهة أستاك فتتم بإمجاع رأي احملكمني الث ثة ، ويف حال موافقة إثنني من 
 احملكمني على الرتقية وعدم موافقة احملكم الثالث ، حيال االنتاج العلمي إا حمكم رابع ويكون رأيه �ائياً .

 
 المادة التاسعة والعشرون

 يدخذ ضمن احلد اادىن لإلنتاج العلمي املطلوب لرتقية عضو هيئة التدريس ما يأيت:
الهحوث املنشورة أو املقهولة للنشر يف جم ت علمية حمكمة، ويضع اللس العلمي معايري قهول  .١

 ال ت احملكمة.



  

الهحوث احملكمة املقدمة للمؤمترات والندوات العلمية املتخصصة إكا كانت منشورة بأكملها أو  .٢
 مقهولة للنشر، ويقهذ منها وحدة واحدة فقط.

 الهحوث احملكمة املنشورة أو املقهولة للنشر من مراكز الهحوث اجلامعية املتخصصة. .٣
 احملكم من الكتب اجلامعية واملراجع العلمية، ويقهذ منها وحدة واحدة فقط. .٤
 حتقيق الكتب النادرة احملكم، ويقهذ منها وحدة واحدة فقط. .٥
 الرتمجة احملكمة للكتب العلمية املتخصصة، ويقهذ منها وحدة واحدة فقط. .٦
الكتب والهحوث املطهوعة من قهذ هيئات علمية يعتمدها اللس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم،  .٧

 ويقهذ منها وحدة واحدة فقط.
اهخرتاعات واهبتكارات اليت صدرت هلا براءات من مكاتب براءات اهخرتاع اليت يعرتف با اللس  .٨

 العلمي.
النشاط االبداعي املتميز وفق قواعد يعتمدها جملس اجلامعة بناًء على توصية اللس العلمي، ويقهذ  .٩

منه وحدة واحدة فقط. 
 

 المادة الثالثون
جب أهي يقذ ما ينشر أو يقهذ للنشر يف ال ت العلمية احملكمة ضمن احلد اادىن املطلوب لرتقية عضو 

هيئة التدريس عن وحدة حبثية للمتقدمني للرتقية إا رتهة أستاك مشارك، ووحدتني حبثيتني ضمن احلد اادىن 
 أستاك.للمتقدمني للرتقية إا رتهة 

 
 المادة الحادية والثالثون 

جب أن يكون االنتاج العلمي املتقدم به عضو هيئة التدريس للرتقية منشوراً أو مقهوهً للنشر يف أكثر من 
 واحدة. وأهي تكون مجيع منافر النشر تابعة جلامعة واحدة أو ملؤسسة علمية واحد،منفر نشر 

 
 المادة الثانية والثالثون

احلد اادىن لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية إا رتهة أستاك مشارك أربع وحدات منشورة أو مقهولة 
 وللس اجلامعة بناء على توصية من اللس العلمي منفرد،للنشر، اثنتان منها - على ااقذ - عمذ 

اهستثناء من هرا الشرط بالنسهة لهعض التخصصات على أهي يقذ املنشور فع ً عن وحدة واحدة. 
 



  

 المادة الثالثة والثالثون
احلد اادىن لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية إا رتهة أستاك ست وحدات منشورة أو مقهولة للنشر، 
منها ث ث وحدات - على ااقذ - عمذ منفرد، وللس اجلامعة بناء على توصية من اللس العلمي 
اهستثناء من هرا الشرط بالنسهة لهعض التخصصات على أه يقذ املنشور فع ً عن ث ث وحدات. 

 
 المادة الرابعة والثالثون 

حيتسب العمذ العلمي بوحدة واحدة إكا كان املؤلف منفرداً بتأليفه، وبنصف وحدة إكا اشرتك يف تأليفه 
، وإكا كان حبثاً مشرتكاً بني أكثر من إثنني فيحسب بنصف وحدة للهاحث الرئيس ولكذ واحد من اثنان

الهاقني بربع وحدة، وإكا كان عم ً مشرتكاً آخر بني أكثر من إثنني فيحسب لكذ واحد منهم ربع وحدة. 
 

 المادة الخامسة والثالثون 
جب أهي يكون االنتاج العلمي املقدم للرتقية مست ً من رسائذ املاجستري أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة 

 فيحرم املتقدم للرتقية من كلم،للمتقدم. ويف حال تثهت اللس العلمي من أن هناك ما هو مستذ من 
 برلم.التقدم بطلب آخر للرتقية مدة عام من تاري  صدور قرار اللس العلمي 

 
 المادة السادسة والثالثون

 وجوز إكا كانت الرتقية إا رتهة أستاك مشارك أن يكون ااساترة،يتشرط يف احملكمني للرتقية أن يكونوا من 
 املشاركني.أحد احملكمني من ااساترة 

 
 المادة السابعة والثالثون

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاري  صدور قرار اللس العلمي برلم، أما ترقيته وظيفياً فتعتة من 
تاري  صدور القرار التنفيري إكا توافرت وظيفة شاغرة ميكن الرتقية عليها. 

 
 الواجبات

 المادة الثامنة والثالثون
 جب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية:



  

  قواعد السلوك واآلداب املرعية. واامانة واخللق القومي وأن يلتزم باانظمة والتعليمات .١
 يرتفع عن كذ ما هو خمذ بشرف الوظيفة. وان .٢
  وأن يسهم من خ ل نشاطه العلمي يف تطور صصصه.صصصه،متابعة ما يستجد يف جمال  .٣
أن ينقذ لط به أحدث ما توصذ إليه العلم يف جمال صصصه، ويثري فيهم حب العلم واملعرفة  .٤

 والتفكري العلمي السليم.
أن يشارك بفعالية يف أعمال جملس القسم ويف غريه من الالس واللجان اليت يكون عضواً فيها  .٥

على مستوى القسم والكلية واجلامعة. كما يشارك بفعالية يف أنشطة القسم والكلية واجلامعة يف 
 خدمة التمع.

أن يتفرغ لعمله يف اجلامعة، وه جوز له العمذ خارج اجلامعة إهي بعد أخر موافقة مسهقة وفق  .٦
 اانظمة واللوائح.

 
 المادة التاسعة والثالثون

يتوا عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخذ القاعات واملختةات ويقدم إا رئيس القسم تقريراً عن كذ 
 بالنظام.حادث من شأنه االخ ل 

 
 المادة األربعون 

 يأيت:يكون احلد ااعلى انصهة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم كما  -أ
 وحدات تدريسية. 10   ااستاك .١
 وحدة تدريسية. 12  ااستاك املشارك .٢
 وحدة تدريسية. 14  ااستاك املساعد .٣
دراسته.  وحدة تدريسية وصفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فرتة 16   احملاضر .٤
 دراسته. وحدة تدريسية وصفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فرتة 16   املعيد .٥
 وحدة تدريسية. 18  مدرس اللةة .٦
الوحدة التدريسية هي احملاضرة النظرية ااسهوعية اليت ه تقذ مدتا عن مخسني دقيقة، أو الدرس  -ب

العملي أو امليداين ااسهوعي الري ه تقذ مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فص ً 
دراسياً . 

 



  

 المادة الحادية واألربعون 
 مخساً وث ثني ساعة عمذ أسهوعياً - وجوز رفعها إا أربعني ميؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمه

ساعة عمذ أسهوعياً بقرار من جملس اجلامعة - يقضو�ا يف التدريس والهحث واالرشاد ااكادميي والساعات 
املكتهية واللجان العلمية وااعمال ااخرى اليت يكلفون با من اجلهات املختصة يف اجلامعة. 

 
 المادة الثانية واألربعون

من يكلفون بأعمال إدارية كوك ء اجلامعة والعمداء ووك ئهم ومديري املراكز العلمية ورؤساء ااقسام 
 العلمية خيفف عنهم العبء التدريسي على أه يقذ ما يقومون به عن ث ث وحدات تدريسية.

 
 المادة الثالثة واألربعون

يقدم رئيس القسم ومن يف حكمه تقريراً سنوياً إا عميد الكلية ومن يف حكمه عن سري العمذ يف القسم 
 كما يقدم عميد الكلية ومن يف حكمه تقريراً سنوياً إا مدير اجلامعة. اعضائه.وعن النشاط العلمي 

 
 الرواتب والمكافآت والبدالت

 
 المادة الرابعة واألربعون

يطهق سلم الرواتب والع وات املرافق هلره ال ئحة على أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين. 
 

 المادة الخامسة واألربعون 
 )1() ث ثة آهف لایر.3000يصرف لوكيذ اجلامعة مكافأة شهرية مقدارها (

----------------- 
هـ ونص على أنه إكا انتهت فرتة تكليف عضو هيئة التدريس 18/11/1424 وتاري  935/  1) صدر قرار جملس اخلدمة املدنية رقم 1(

  وتاري 6457/ب/7بأعمال (وكيذ اجلامعة) فتستمر معه السيارة املؤمنة له املدة الهاقية الكمال أربع سنوات احملددة يف اامر السامي رقم 
تقاعد فتنقذ ملكيتها  عجز صحياً عن العمذ أوأو  تويف املدة.وإكاأن يوقف عنه بدل النقذ الشهري حىت انتهاء هره  هـ على4/5/1420

 إليه دون أن ميض املدة.

 



  

 المادة السادسة واألربعون 
) 10000) ألف لایر وحبد أقصى قدره (1000يصرف للعميد أو من يف حكمه مكافأة شهرية مقدارها (

) مثامنائة لایر وحبد أقصى 800عشرة آهف لایر سنوياً، كما يصرف لوكيذ العميد مكافأة شهرية مقدارها (
) مثانية آهف لایر سنوياً ويصرف لرئيس القسم أو املركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها 8000قدره (

) مخسة آهف لایر سنوياً . 5000) مخسائة لایر وحبد أقصى قدره (500(
 

 المادة السابعة واألربعون
) عشرة آهف لایر إكا كان من أعضاء هيئة 10000يصرف امني اللس العلمي مكافأة سنوية مقدارها (

التدريس يف اجلامعة، أما إكا كان من غري أعضاء هيئة التدريس فيعامذ وفق ما حيدده نظام اخلدمة املدنية 
ولوائحه. 

 
 المادة الثامنة واألربعون

حتدد مكافهت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم - من داخذ اجلامعة - الرين تستعني بم اجلامعة يف 
 إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غري املنهجية عن كذ وحدة تدريسية على النحو اآليت:

  ث مثائة لایر.300    ااستاك .١
  مئتان ومخسون رياهً .250   ااستاك املشارك .٢
  مئتا لایر.200   اك املساعدستاا .٣
  مائة ومخسون رياهً .150  احملاضر ومدرس اللةة .٤
 مائة لایر. 100    املعيد .٥

 
المادة التاسعة واألربعون 

يصرف ملن يكلف بعمله أثناء االجازة الصيفية من الوك ء والعمداء ووك ئهم ورؤساء ااقسام واملراكز 
العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضاً يعادل مدة التكليف مبا ه يتجاوز صايف راتب شهرين. 

 



  

 المادة الخمسون
) 200يصرف لكذ من يشرتك يف إحدى اللجان الدائمة اليت تشكذ يف اجلامعات مكافأة قدرها ( .١

)ث مثائة لایر عن كذ جلسة إكا 300مئتا لایر عن كذ جلسة إكا متت خ ل وقت الدوام الرمسي و(
 متت خارج وقت الدوام الرمسي وحبد أقصى قدره ستة آهف لایر يف السنة املالية الواحدة.

 يكون توصيف اللجان الدائمة كاآليت: .٢
 أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه. -أ
 أن ه تكون من طهيعة عمذ مسؤول واحد ومسؤولياته مبفرده. -ب
 أن تكون كات طهيعة مستمرة. -ج
 أن تكون طهيعة عمذ اللجنة على مستوى اجلامعة. -د
أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من كوي املراتب العليا الرين ه  -ه

 ميكن معاملتهم مبوجب مكافهت خارج وقت الدوام.
ويعامذ أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤمترات والندوات العلمية اليت تنظمها اجلامعة معاملة أعضاء 

اللجان الدائمة. 
 

  المادة الحادية والخمسون
إكا زادت الوحدات التدريسية اعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من داخذ اجلامعة عن النصاب املقرر 

) مائة ومخسون رياهً عن 150جوز بقرار من جملس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة هلم قدره (
الوحدة الواحدة . 

 
 المادة الثانية والخمسون

جوز أن يصرف اعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين املتخصصني يف جمال احلاسب اآليل العاملني يف 
% من أول مربوط الدرجة املثهتني 25جمال صصصهم مكافأة حيددها جملس اجلامعة مبا ه يتجاوز نسهة 

 عليها.
 



  

 المادة الثالثة والخمسون
جوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين العاملني يف جمال صصصهم بدل 

. عليها % من أول مربوط الدرجة املثهتني50تفرغ وساعات عمذ إضايف يعادل
 

 المادة الرابعة والخمسون
جوز أن يصرف لألطهاء من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين العاملني يف جمال صصصهم بدل 

. % من أول مربوط الدرجة املثهتني عليها70تفرغ وساعات عمذ إضايف يعادل 
وفيما خيص اهطهاء الهيطريني من اعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين العاملني يف جمال صصصهم 

/ باملائه من أول مربوط الدرجة املثهتني 25فيجوز ان يصرف هلم بدل تفرغ وساعات عمذ اضايف يعادل 
) 1(عليها.

 -----------------
هـ املوافق عليه 10/11/1421 وتاري  6/19/1421) مت إضافة النص الوارد بأخر هره املادة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم 1(

هـ. 15/2/1422 وتاري  3501/ب/7باامر السامي رقم 

 
 المادة الخامسة والخمسون

جوز أن يصرف لةري ااطهاء من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين الرين ميارسون العمذ يف 
%من أول مربوط الدرجة 20صصصهم االكلينيكي يف املستشفيات بدل تفرغ وساعات عمذ إضايف يعادل 

 عليها.املثهتني 
 

األجازات 
 المادة السادسة والخمسون

تعتة العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس واحملاضر واملعيد ومدرس اللةة مبثابة االجازة السنوية وحيدد جملس 
اجلامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أهي تهدأ العطلة الصيفية إهي بعد انتهاء أعمال اهختهارات 

وإع ن النتائج. 
 



  

 المادة السابعة والخمسون
ملدير اجلامعة تكليف عضو هيئة التدريس واحملاضر واملعيد ومدرس اللةة بالتدريس أثناء االجازة السنوية ويتم 
تعويضه عن املدة اليت يكلف بالعمذ خ هلا براتب إضايف يعادل راتهه عن هره املدة على أهي تزيد املدة اليت 

يعوق عنها عن ستني يوماً يف العام. 
 

 المادة الثامنة والخمسون
ملدير اجلامعة بناًء على مقتضيات مصلحة العمذ املوافقة على تأجيذ متتع عضو هيئة التدريس ومن يف 

حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها. 
 

 المادة التاسعة والخمسون
متنح االجازات ااخرى وفقاً احكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيرية. 

 
 المادة الستون

جوز بقرار من مدير اجلامعة منح عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه اسهاب معقولة إجازة استثنائية ه 
تزيد مدتا على ستة أشهر وخ ل ث ث سنوات ب  راتب ، وجوز للس اجلامعة عند اهقتضاء اهستثناء 

 سنة. من هرا الشرط على أهي تزيد مدة االجازة عن
 

إجازة التفرغ العلمي 
 المادة الحادية والستون

جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية من جملسي الكلية والقسم املختصني واللس العلمي أن 
حيصذ عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي بعد مضي مخس سنوات من تعيينه أو 
متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو ملدة فصذ دراسي واحد بعد مضي ث ث سنوات من تعيينه أو متتعه 

بإجازة تفرغ علمي سابقة، على أهي يؤثر كلم على سري العملية التعليمية . وه حتتسب مدة االعارة ضمن 
 املدة املطلوبة.

ويضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة الجازة التفرغ العلمي بناًء على اقرتاح اللس العلمي. 
 



  

 المادة الثانية والستون
 يشرتط ملنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأيت:

% من أعضاء هيئة 10أه يرخص يف إجازة التفرغ العلمي اكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  .١
 الواحدة.التدريس يف كذ قسم يف السنة 

يتقدم عضو هيئة التدريس بةنامج علمي ينوي إجنازه خ ل إجازة التفرغ العلمي.  .٢
 

 المادة الثالثة والستون
 يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأيت:

 مرتهه كام ً وبدل اهنتقال الشهري عن كامذ املدة. .١
 تراكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولهناته ال يت يعوهلن. .٢
  خمصص الكتب الري يصرف ملهعوثي اجلامعة للدراسات العليا. .٣
  وتقدر حسب كذ حالة على حدة بقرار من اللس العلمي.العلمي،مصاريف الهحث  .٤
مصاريف الع ج ملن يقضي إجازة خارج اململكة له ولعائلته يف حدود مخسة آهف لایر إكا كان  .٥

 ونصف كلم ملن منح إجازة ملدة فصذ دراسي عائلته،مبفرده وعشرة آهف لایر إكا كانت ترافقه 
 واحد.

بدل التفرغ لألطهاء من أعضاء هيئة التدريس وكلم مقابذ تفرغهم وأدائهم لساعات من العمذ  .٦
االضايف ه تقذ عن ث ث ساعات يومياً مبا فيها دوام اخلميس حبيث ه يقذ عن ث ثة آهف لایر 

حداً أدىن إكا كانت االجازة يف املستشفيات احلكومية داخذ اململكة. 
 

 المادة الرابعة والستون
 كما ه جوز له اهرتهاط بعقد عمذ أو استشارة. علمي،ه جوز إعارة أو ندب احلاصذ على إجازة تفرغ 

 
 المادة الخامسة والستون

 وعليه خ ل مدة أقصاها �اية اجلامعة.يلتزم املتفرغ بتنفير ما تفرغ له وفق الةنامج العلمي املقر من جملس 
 التفرغ،الفصذ الدراسي التايل هنتهاء إجازة التفرغ أن يقدم للس القسم تقريراً مفص ً عن إجنازاته خ ل 
 العلمي.ويرفق مع التقرير نسخاً من ااعمال العلمية اليت أجنزها متهيداً لعرضها على جملس الكلية مث اللس 



  

 
 اإلستشارات العلمية

 المادة السادسة والستون
جوز اهستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس يف اجلامعة كمستشار غري متفرغ يف اجلهة احلكومية أو 

 يأيت:القطاع اخلاص أو املنظمات االقليمية أو الدولية اليت تكون اململكة مقراً هلا وفق ما 
أن يعمذ مستشاراً يف جمال صصصه.  .١
أهي يعمذ مستشاراً يف أكثر من جهة واحدة.  .٢
يكون احلد ااقصى ملدة اهستشارة سنة قابلة للتجديد.  .٣
يقدم الطلب من الوزير املختص بالنسهة للجهات احلكومية أو من رئيس اجلهاز أو املؤسسة  .٤

بالنسهة للقطاعات اخلاصة واملنظمات االقليمية أو الدولية إا وزير التعليم العايل. 
تتم املوافقة على اهستشارة والتجديد خبطاب من وزير التعليم العايل بناًء على توصية جملسي  .٥

القسم والكلية وتأييد مدير اجلامعة. 
على املستشار أن يقدم لوزير التعليم العايل تقريراً سنوياً وكرلم عند انتهاء مدة استشارته عن  .٦

ااعمال اليت أجنزها خ ل فرتة اهستشارة ويزود مدير اجلامعة بنسخة منه. 
أهي يؤثر عمذ عضو هيئة التدريس مستشاراً غري متفرغ على أدائه لعمله ااصلي وخباصة فيما  .٧

يأيت: 
العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.  -أ
التواجد يف مكتهه خ ل ساعاته املكتهية ويف العيادات واملختةات ومراكز احلاسب إكا  -ب

كان طهيعة عمله تقتضي كلم. 
 االسهام يف الالس واللجان اليت ترى اجلامعة حاجتها إليه فيها. -ج

 
 والحلقات الدراسية حضور المؤتمرات والندوات 

 المادة السابعة والستون
 جوز لعضو هيئة التدريس حضور املؤمترات والندوات داخذ اململكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية:

أن تكون هناك ع قة بني موضوع املؤمتر أو الندوة وصصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات  .١
 الفعلية.عمله 



  

تكون املشاركة يف املؤمترات والندوات اليت تعقد داخذ اململكة بناًء على توصية جملسي القسم  .٢
 اجلامعة.والكلية املختصني وموافقة مدير 

تكون املشاركة يف املؤمترات والندوات اليت تعقد خارج اململكة مبوافقة رئيس جملس اجلامعة بناًء  .٣
 على توصية من جملسي القسم والكلية، وتأييد مدير اجلامعة.

يضع جملس اجلامعة القواعد التنظيمية واالجرائية حلضور املؤمترات والندوات بناًء على توصية من  .٤
 اللس العلمي.

يقدم املشارك يف املؤمتر أو الندوة تقريراً عن كلم للجامعة.  .٥
 

 المادة الثامنة والستون
للجامعة أن تصرف تركر سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس املشارك يف املؤمتر أو الندوة وجوز 

 مايل.اهقتصار على صرف التراكر فقط أو االكن باحلضور دون التزام 
 

 واإلعارة الندب
 المادة التاسعة والستون

جوز ندب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه للعمذ لدى اجلهات احلكومية بقرار من جملس اجلامعة بناًء 
على توصية جملسي القسم والكلية املختصني ، وتتحمذ اجلامعة راتهه وبدل النقذ الشهري مامل يتم اهتفاق 

على خ ف كلم. 
 

 المادة السبعون
جوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملسي 

 املدة. كما جوز للس اجلامعة إلةاء قرار االعارة قهذ انتهاء املختصني.القسم والكلية 
 

 المادة الحادية والسبعون
 يشرتط العارة عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه ما يأيت:

أن يكون قد أمضى ث ث سنوات على ااقذ يف اجلامعة. وللس اجلامعة يف حاهت الضرورة  .١
 اهستثناء من كلم.



  

% من أعضاء هيئة التدريس يف كذ 10أهي يزيد عدد املعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو  .٢
 قسم يف السنة الواحدة.

 أن ميض من سهق أن أعريت خدماته مدة يف العمذ باجلامعة ه تقذ عن مدة إعارته السابقة. .٣
 ب على االعارة إخ ل بسري الدراسة خ ل مدة االعارة.ترتأه ي .٤
أي شروط أخرى يراها جملس اجلامعة.  .٥

 
 المادة الثانية والسبعون

 تكون االعارة للجهات اآلتية:
 اجلامعات والكليات اجلامعية يف الداخذ واخلارج. .١
 الوزارات واجلهات احلكومية. .٢
 املؤسسات العامة أو اخلاصة. .٣
احلكومات واهليئات االقليمية أو الدولية.  .٤

 
 المادة الثالثة والسبعون

تكون االعارة ملدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً ه تزيد كذ منها عن سنة، وه جوز أن تزيد مدة االعارة 
عن مخس سنوات متصلة ، وجوز للس اجلامعة استثناًء جتاوز هره املدة حبد أقصى قدره سنتان، على أهي 
يزيد جمموع فرتات االعارة عن عشر سنوات طوال فرتة عمذ عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه باجلامعة 

أو أي جامعة أخرى. 
 

  المادة الرابعة والسبعون
تتحمذ اجلهة املستعرية راتب املعار وبدهته ومكافهته من تاري  املهاشرة لديها ويعامذ املعار فيما خيتص 

بأقدميته والع وات املستحقة له كما لو كان يف اجلامعة على أن يؤدي خ هلا احلسميات التقاعدية وأن يتم 
) من هره ال ئحة. 24تقومي واحتساب مدة االعارة اغراق الرتقية وفقاً للمادة (

 



  

 المادة الخامسة والسبعون
جوز أن يتضمن قرار املوافقة على االعارة تكليف املعار باالسهام يف بعض ااعمال ااكادميية مثذ التدريس 

أو االشراف العلمي أو التدريب أو غري كلم على أه تتحمذ اجلامعة أي نفقات نتيجة لرلم. 
 

 االتصال العلمي
 المادة السادسة والسبعون

جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية اللس العلمي وتوصية جملسي القسم والكلية املختصني إيفاد 
عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة ملدة ه تزيد عن أربعة أشهر، وجوز يف حال الضرورة 

 كلم فيعامذ عنمديها إا سنة ويعامذ املوفد معاملة املنتدب إكا مل تزد املدة عن شهر فإن زادت املدة 
معاملة املوظف املهتعث للتدريب يف اخلارج. 

 
 المادة السابعة والسبعون

مع مراعاة التعليمات املطهقة جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم والكلية املختصني 
 على أهي اخلارج،إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة، ويعامذ معاملة املوفدين للعمذ رمسياً يف 

 سنوات.تتجاوز مدة االيفاد أربع 
 

 المادة الثامنة والسبعون
جوز بقرار من مدير اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واللس العلمي السماح 

 يأيت:لعضو هيئة التدريس بالسفر الجراء حبوث يف جامعة غري جامعته خ ل العطلة الصيفية وفق ما 
 له.أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً الهيانات املؤيدة  .١
. أن يقدم تقريراً بعد عودته للس القسم املختص مبا أجنز من حبوث ويتم رفعه إيل .٢
 العلمي.اللس  .٣
 يصرف له تركرة سفر بالطائرة. .٤

 
 النقـل



  

 المادة التاسعة والسبعون
جوز نقذ عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه يف نطاق صصصه العلمي من قسم إا آخر داخذ الكلية 

 كاتا بقرار من مدير اجلامعة بناًء على توصية من اللس العلمي وجملس الكلية وجملسي القسمني املختصني.
 

المادة الثمانون 
جوز نقذ عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من كلية إا أخرى يف اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة بناًء 
على توصية من اللس العلمي وجملسي القسم والكلية املنقول منهما وجملسي القسم والكلية واملنقول 

إليهما. 
 

المادة الحادية والثمانون 
جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصني املوافقة على نقذ عضو 

هيئة التدريس ومن يف حكمه إا وظيفة خارج اجلامعة. 
 

التأديب 
 المادة الثانية والثمانون

 اآليت:تكوَّن جلنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من مدير اجلامعة وكلم على النحو 
 رئيساً     أحد وك ء اجلامعة .١
 عضواً   أحد العمداء غري الري توا التحقيق .٢
 عضواً  عضو هيئة تدريس ه تقذ رتهته عن أستاك .٣
عضواً  أحد املتخصصني يف الشريعة أو اانظمة .٤

 
 المادة الثالثة والثمانون

مع مراعاة أحكام نظام تأديب املوظفني إكا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ما يعتقد 
 يراه، يتوا أحد العمداء مهاشرة التحقيق معه بتكليف من مدير اجلامعة ويقدم للمدير تقر تأنه خمذ بواجها

 لرلم.عن نتيجة التحقيق. وحييذ مدير اجلامعة احملقق معه إا جلنة التأديب إكا رأي موجهاً 
 



  

 المادة الرابعة والثمانون
ملدير اجلامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم عن العمذ إكا اقتضت 

 التأديب.مصلحة التحقيق معه كلم، وه جوز أن تزيد مدة االيقاف عن ث ثة أشهر إه بقرار من جلنة 
وجوز متديد مدة أو مدد االيقاف مدة أو مدداً أخرى حسهما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أه تزيد مدة 

واحدة. االيقاف يف كذ مرة عن سنة 
 

 المادة الخامسة والثمانون
يصرف للموقوف عن العمذ نصف صايف راتهه ، فإكا بريء أو عوقب بةري الفصذ يصرف له الهاقي من 

راتهه ، أما إكا عوقب بالفصذ ف  يستعاد منه ما صرف له مامل تقرر اجلهة اليت أصدرت العقوبة غري كلم. 
 

 المادة السادسة والثمانون
يهلغ مدير اجلامعة عضو هيئة التدريس - ومن يف حكمه - احملال إا جلنة التأديب بالتهم املوجهة إليه 
وصورة من تقرير التحقيق وكلم خبطاب مسجذ قهذ موعد اجللسة احملددة للمحاكمة خبمسة عشر يوماً 

 ااقذ.على 
 

 المادة السابعة والثمانون
لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه احملال إا جلنة التأديب االط ع على التحقيقات اليت أجريت يف اايام 

 املدير.اليت يعيينها 
 

 المادة الثامنة والثمانون
 تنظر جلنة التأديب يف القضية احملالة إليها وفق ما يأيت:

 يتوا سكرتارية اللجنة موظف خيتاره رئيس اللجنة. .١
َحقق معه كتابة خبطاب مسجذ باحلضور  .٢

ُ
تعقد اللجنة اجتماعاتا بناًء على دعوة الرئيس ويهلغ امل

 أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.



  

َحقق معه أو وكيذ عنه ، فإكا مل حيضر أو وكيله جاز النظر يف  .٣
ُ
تعقد اللجنة جلساتا حبضور امل

القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر يف القضية بسريية .وللجنة احلق يف أن تستمع اقوال الشهود 
 عن اهقتضاء.

تتخر قرارات اللجنة بااغلهية، وه تصح اجتماعاتا إه إكا حضر مجيع أعضائها. وترفع اللجنة  .٤
قراراتا إا مدير اجلامعة ضمن حمضر مرفق به ملف القضية خ ل مدة ه تتجاوز الشهرين من 
حقق معه إليها للمصادقة عليه ويف حال عدم مصادقة مدير اجلامعة على قرار 

ُ
تاري  إحالة امل

اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإكا بقيت اللجنة على رأيها يرفع اامر إا جملس اجلامعة وقراره يف 
 كلم �ائي.

يقوم مدير اجلامعة بإب غ قرار اللجنة فور صدوره إا عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بكتاب  .٥
 مسجذ.

جوز لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه الطعن يف القرار خبطاب يرفعه إا مدير اجلامعة يف مدى  .٦
ه أصهح القرار �ائياً ، ويف حال وصول الطعن أث ثني يوماً على ااكثر من إب غه بقرار اللجنة و

قهذ انتهاء املدة احملددة يعيد مدير اجلامعة القضية إا جلنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإكا بقيت 
اللجنة على رأيها يتم الرفع إا جملس اجلامعة، ويكون قرار جملس اجلامعة �ائياً . 

 
 المادة التاسعة والثمانون
) من نظام تأديب املوظفني تكون العقوبات التأديهية اليت جوز إيقاعها على 32مع مراعاة أحكام املادة (

 عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه:
 االنرار. .١
 اللوم. .٢
ثلث صايف  احلسم من الراتب مبا ه يتجاوز صايف راتب ث ثة أشهر على أهي يتجاوز احملسوم شهرياً  .٣

 الراتب الشهري.
  احلرمان من ع وة دورية واحدة. .٤
 .او اكثر حبد أقصى مخس سنواتتأجيذ الرتقية مدة عام  .٥
االبعاد عن العمذ ااكادميي والتكليف بعمذ آخر ملدة مخس سنوات كحد أقصى، وحتسم مدة  .٦

 )1(0االبعاد ضمن املدة احملسوبة للرتقية
 الفصذ. .٧



  

----------------- 
املوافق عليه باامر السامي الةقي رقم 1423/ 14/27) مت تعديذ هره املادة بإضافة هره الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم 1(
هـ. 23/11/1423 وتاري  45888/ب/7

 
 المادة التسعون

ه تأثري للدعوى التأديهية يف الدعاوى القضائية ااخرى الناشئة عن الواقعة كاتا. 
 

 المادة الحادية والتسعون
ملدير اجلامعة أن يوجه تنهيهاً إا عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه الري خيذي بواجهاته ويكون التنهيه 

شفوياً أو كتابياً وملدير اجلامعة توقيع عقوبيت االنرار واللوم على عضو هيئة التدريس وكلم بعد التحقيق معه 
 كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ويكون قراره يف كلم مسههاً و�ائياً .

على العمداء أن يهلةوا مدير اجلامعة بناًء على ما يصلهم من رؤساء ااقسام أو ما ي حظونه هم عن كذ ما 
 أخرى.يقع من عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من إخ ل بالواجهات املطلوبة أو أي خمالفات 

 
 إنهاء الخدمة

 المادة الثانية والتسعون
 تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد ااسهاب اآلتية:

 اهستقالة. .١
 طلب االحالة على التقاعد قهذ بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. .٢
 .إلةاء الوظيفة .٣
 العجز الصحي. .٤
 الةياب بةري عرر مشروع أو عدم تنفير قرار النقذ. .٥
 الفصذ اسهاب تأديهية. .٦
 أو بقرار من جملس الوزراء. يملم  بأمرالفصذ .٧

 



  

 المادة الثالثة والتسعون
حيال عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه إا التقاعد بقرار من مدير اجلامعة إكا أمت ستني سنة هجرية من 

 العمر.
وجوز بقرار من مدير اجلامعة متديد خدمة من بلغ ستني سنة أثناء العام الدراسي إا �ايته. وللس التعليم 

العايل بناًء على توصية مدير اجلامعة متديد خدمة من يهلغ الستني سنة لفرتة أو فرتات حىت بلوغه سن 
 والستني.اخلامسة 

 
 المادة الرابعة والتسعون

إكا ثهت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمه عن القيام بواجهاته بسهب املرق، فيقدم مدير 
 اجلامعة تقريراً عن كلم إا جملس اجلامعة للنظر يف إ�اء خدمته.

 
 المادة الخامسة والتسعون

للس اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واللس العلمي النظر يف قهول استقالة 
طلهه. عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه أو إحالته إا التقاعد املهكر بناًء على 

 
 قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين

 المادة السادسة والتسعون
جوز للجامعة اهستعانة بااستاك غري املتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقني أو من 
 إداري.العلماء املتميزين كوي اخلةة الطويلة يف التخصص الري سيتوا تدريسه. وه جوز تكليفه بأي عمذ 

 
 المادة السابعة والتسعون

تكون اهستعانة بااساترة غري املتفرغني ملدة ه تزيد عن سنتني قابلة للتجديد بقرار من مدير اجلامعة بناًء 
 املختصني.على موافقة جملس اجلامعة وتوصية اللس العلمي وجملسي الكلية والقسم 

 



  

 المادة الثامنة والتسعون
مينح ااستاك غري املتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتهة العلمية اليت كان عليها، فإن مل يكن من أعضاء 
هيئة التدريس السابقني فيحدد جملس اجلامعة مقدار املكافأة بناًء على توصية من اللس العلمي وجملسي 

 القسم والكلية مبا ه يتجاوز أول مربوط رتهة أستاك مساعد.
 

 المادة التاسعة والتسعون
) من هره ال ئحة جب على ااستاك غري املتفرغ أن يلتزم بواجهات عضو هيئة 96مع مراعاة أحكام املادة (

التدريس املنصوص عليها يف هره ال ئحة ويعامذ من حيث الوحدات التدريسية الزائدة عن النصاب وفقاً 
 ) من هره ال ئحة.51احكام املادة (

 
 المادة المائة

عند إخ ل ااستاك غري املتفرغ بأي من واجهاته تطهق بشأنه ااحكام اخلاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس 
 املنصوص عليها يف هره ال ئحة.

 
 خارج الجامعة للقيام بالتدريس في كليات القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة

 الجامعة ومعاهدها
 المادة الواحدة بعد المائة

يصرف ملن يستعان بم من غري أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف إلقاء الوحدات التدريسية املنهجية 
وحدة تدريسية وفق ما يأيت:   اخلطط الدراسية مكافأة عن كذاملعتمدة ضمن

) ألف لایر. 1000الوزراء ونوابم، وأصحاب املرتهة املمتازة ( .١
 :من اجلامعات ااخرى يستعان بم أعضاء هيئة التدريس الرين  .٢

لایر 400   ااستاك -أ
 لایر 350  ااستاك املشارك -ب
 لایر 300  استاك املساعدا -ج

من هم على مراتب سلم املوظفني:  .٣
 لایر 400  15 – 14املرتهتان  -أ



  

 لایر 350   13 ةاملرتب -ب
 لایر 300   12 ةاملرتب -ج
 لایر 250  11-10-9املراتب  -د

  على سلم الوظائف التعليمية:هممن  .٤
 لایر 250  املستوى السادس -أ
 لایر 200  املستوى اخلامس -ب
  لایر150  املستوى الرابع -ج

: العسكريون .٥
 لایر 1000   ولأفريق  -أ
 لایر 400   فريق ولواء -ب
 لایر 350   عميد وعقيد -ج
 لایر 300   مقدم ونقيب -د
  لایر250  ول وم زمأم زم  -ه

: املتقاعدون .٦
حسب درجاتم العلمية، أو مراتههم الوظيفية، أو رتههم العسكرية قهذ التقاعد. 

: املوظفنيغري  .٧
جوز مبوافقة جملس اجلامعة املهنية على توصية جملس القسم املختص، والكلية املعنية، اهستعانة 

بالكفاءات السعودية املتميزة خارج اجلامعة من غري احلاهت املشار إليها يف الفقرات السابقة للقيام 
بالتدريس يف كليات اجلامعة، ومعاهدها، ومراكزها، وحتديد مكافهتم مبا ه يتجاوز راتب الدرجة 

ااوا من رتهة أستاك مساعد. 
 

المادة الثانية بعد المائة 
إكا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس، أو من غريهم من خارج مقر اجلامعة أو من خارج أحد 

) من هره ال ئحة تركرة سفر 101فروعها فيصرف له باالضافة إا املكافأة املنصوص عليها يف املادة (
بالطائرة كهابا وإيابا ، وبدل اهنتداب املقرر امثاله ، أو أن تتحمذ اجلامعة نفقات إسكانه ومواص ته 

وإعاشته مدة القامته. 
 



  

  األحكام العامة
المادة الثالثة بعد المائة 

تضع جمالس اجلامعات القواعد التنفيرية واالجرائية هلره ال ئحة مبا ه يتعارق معها. 
 

المادة الرابعة بعد المائه  
ما مل يرد به نص يف هره ال ئحة تطهق بشأنه اانظمة والقرارات النافرة يف اململكة. 

 
المادة الخامسة بعد المائه  

للس التعليم العايل حق تفسري هره ال ئحة. 
 

المادة السادسة بعد المائة  
يعمذ بره ال ئحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها. 

 
 ***************************************************

 



  

 وتاري  38سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين باجلامعات املعتمد باملرسوم امللكي رقم م/
 هـ اعتهارا 23/11/1414 وتاري  17هـاملضاف إليه مخس درجات باملرسوم امللكي رقم م/24/9/1401

) وتاري  227% املعتمدة باامر امللكي رقم (أ/15هـ وبعد إضافة الزيادة بنسهة 1/1/1415من 
هـ 1/9/1426هـ اعتهارا من 16/7/1426
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