
 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  1)صفحة رقم  

 :املادة األوىل 

 :أعضاء هيئة التدريس هم 
 .األساتذة  -1
 .األساتذة المشاركون  -2
 .األساتذة المساعدون  -3

 :املادة الثانية 

 .يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة المحاضرون والمعيدون ، ومدرسو اللغات ، ومساعدو الباحثين 
 
 

 التعيـــني والرتقـــية
 

 :لثالثة املادة ا

تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغاات ومسااعدا البااحثين يرأساها وكيال الجامعاة 
للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء  على توصية من مدير الجامعة وترفع 

 :جلس ويكون من مهامها اللجنة توصياتها إلى الم
 
 . اللغات ومساعدا الباحثين وتوزيعهم على األقسام والكليات  اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي -1
المعيادين والمحاضارين ومدرساي اللغاات ومسااعدا البااحثين  إبداء الرأا في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين -2

 : معايير اآلتية لل  وفقا
 
وأعبائهم  أعضاء هيئة التدريس في القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي عدد    -أ 

 . التدريسية 
 . . عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدا الباحثين في القسم  -ب  
 . ..صاتهم الدقيقة ، والتواريخ المتوقعة لعودتهمعدد المبتعثين من القسم ، وتخص  -ج 
 
 .  ومساعدا الباحثين حسب حاجة األقسام الحالية والمستقبلية اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات -3
 
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  2)صفحة رقم  

 : يراعى عند توزيع الوظائف العوامل ذات العالقة مثل  
 .لى مدى أربعة فصول دراسية متوسط األعباء التدريسية في القسم ع   -أ   

 (  .مع مراعاة التخصص)متوسط عدد الطالب في القسم إلى عدد المدرسين فيه   -ب  

 ( .مع مراعاة طبيعة التخصصات)متوسط عدد الطالب في الشعبة    -ج  

 . عدد أعضاء هيئة التدريس المتوقع تقاعدهم خالل خمس سنوات    -د  

 .وقع عودتهم خالل خمس سنوات عدد المبتعثين ممن يت  -ها  

 .   األعباء التدريسية المفروضة حسب الالئحة المنظمة    -و   
 .نسبة السعوديين إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس     -ز   

 .عدد المعيدين على رأس العمل الذين لم يلتحقوا ببعثة     - ح  

 .عدد المعارين من أعضاء هيئة التدريس في القسم     -ط  

دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدماة المدنياة  -4
 . 

  إذا ماارت ثالثااة أعااوام ماان تعيااين المعيااد ولاام يلتحااق ببرنااامن دراسااته العليااا دون مباارر فلمجلااس الجامعااة تحويلااه إلااى وظيفااة أخاارى
مجلسااي القساام والكليااة واللجنااة الدائمااة لشاائون المعياادين والمحاضاارين ومدرسااي اللغااات ومساااعدا مناساابة بناااءاى علااى توصااية 

 .الباحثين 
  يحول المحاضر إلى وظيفة أخرا مناسبة إذا مرت ثالثة أعوام ولم يتمكن من مواصالة دراساته العلياا ويساتثنى مان ذلاح مان تحتااج

من التحق مان المعيادين والمحاضارين بالدراساة فاي الاداخل أو الخاارج ولام  أما. إليهم الجامعة للتدريس وثبتت كفاءتهم في ذلح 
مااان الئحاااة اإلبتعاااا  ( 35و 22و  22)ياااتمكن مااان الحصاااول علاااى الدرجاااة العلمياااة المطلوباااة فيطباااق بحقاااه ماااا ورد فاااي الماااواد 

 .والتدريب 
 :املادة الرابعة 

 :يشترط لتعيين المعيد
  . جامعة أخرى معترف بها  ن جامعة سعودية أوأن يكون حاصال  على الشهادة الجامعية م -1
 . أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا  على األقل  -2
  . ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى  -3

 :  يشترط  لتعيين المعيد
 .    أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها -1
 ( .  جيدجداى في األقل)ن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية أ -2
 .أن ال يتجاوز عمره وقت التقديم تسعة وعشرين عاما  -3
 .أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية  -4



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  3)صفحة رقم  

 :املادة اخلامسة 

 :يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة 
  . سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  ر أو ما يعادلها من جامعةأن يكون حاصالى على درجة الماجستي -1
 .) إذا كان حاصالى  عليها من جامعة تمنحها بتقدير)أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا  على األقل  -2
 . ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى  -3

 :   يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة محاضر ما يلي
   . سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  أن يكون حاصالى على درجة الماجستيرأو ما يعادلها من جامعة -1
 ( .كان حاصالى عليها من جامعة تمنحها بتقدير إذا)أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا  على األقل  -2
 . (جيد على األقل)أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية  -3
 .  أن ال يتجاوز عمره وقت التقديم أربعة وثالثين عاما -4
 . أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية  -0

  

 :يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة مدرس لغة ما يلي 
 . ا سعودية أو جامعة أخرى معترف به أن يكون حاصالى على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة -1
 (. كان حاصال  عليها من جامعة تمنحها بتقدير   إذا)أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا  على األقل  -2
 (.جيد على األقل)أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية  -3
 . أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية  -4

 :املادة السادسة 

 : عد الباحث يشترط لتعيين مسا
 ( .يسمى مساعد باحث أ)بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير،    -1
الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، بتقدير عام جيدجداى على األقل إن كان حاصالى   -أ

 .على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير 
 .اها الجامعة مناسبة أية شروط أخرى تر  -ب

 :   ما يلي( أ ) يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة مساعد باحث 
 . أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها -أ
 ( .معة تمنحها بتقديرإذا كان  حاصال  عليها من جا)على األقل ( جيدجداى )أن يكون تقديره العام في الماجستير -ب
 . على األقل ( جيد)أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية -ج
 .أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية -د
 ( :ويسمى مساعد باحث ب)، ( البكالوريوس أو ما يعادلها)بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية  -2



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  4)صفحة رقم  

 . لجامعية بتقدير عام جيد على األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها الحصول على الشهادة ا -أ
 .أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة  -ب

 :ما يلي (  ب)يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة مساعد باحث 
 .رى معترف بها جامعة أخ  من جامعة سعودية أو( البكالوريوس أو ما يعادلها)الحصول على الشهادة الجامعية  -أ 
   .على األقل ( جيد)أن يكون تقديره العام  -ب 
 .أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية  -ج 

 :املادة السابعة 

يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناء علاى توصاية مجلاس القسام الاذا سايعمل باه ومجلاس الكلياة واللجناة الدائماة لشاؤون 
 .حاضرين ومدرسي اللغات ومساعدا الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة المعيدين والم

 :تتولى اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ما يلي  -أ 
اسااتقبال طلبااات التوظيااف علااى وظااائف المعياادين والمحاضاارين ومدرسااي اللغااات ومساااعدا الباااحثين ماارتين خااالل العااام ،  -1

 .ق من معادلة الشهادات واستكمال جميع المسوغات والتحق
صااور ماان وثااائق / سااجله الدراسااي / بياناتااه الشخصااية / بيانااات عاان مخاار مؤهاال )إعااداد نمااوذج عاان كاال متقاادم يوضااح فيااه  -2

 ( .بيانات االتصال به( / ال يعمل)يعمل / أا التخصصات / أا األقسام / رغباته في أا الوظائف / التخرج 
وائم المتقدمين إلاى الكلياات مرفاق معهاا أورام المتقادمين لدراساتها وإصادار التوصايات الالزماة مان المجاالس المعنياة ترسل ق -3

 ( .من خالل لجان ترشيح المعيدين المقترحة في األقسام والكليات)
 

تااولى القيااام باابع  تشااكل فااي كاال قساام لجنااة تعنااى بشااؤون المعياادين والمحاضاارين ومدرسااي اللغااات ومساااعدا الباااحثين كااي ت -ب
 :المهام المتعلقة بدراسة وتفحص مسوغات التقديم للتحقق من 

 .الجامعة التي حصل منها على الدرجة ، وأنها من  الجامعات المعترف بها -1 
 .المعدل التراكمي والتقدير الذا حصل عليه عند التخرج ، واالطالع على أية شهادات أو خبرات سابقة  -2 
 (.التخصص المراد تعيينه فيه/ في القسم )ب معدالت المواد التخصيصية مراجعة وحسا -3 
 .إجراء المقابالت الشخصية للتأكد من أهلية المتقدم للعمل في السلح التعليمي ومناسبته للتخصص المقترح  -4 
 .ما يراه القسم من إجراءات أخرى  -0 
 

 . والرفع لمجلس الكلية بما يراه مناسباى ترفع لجنة القسم توصياتها لمجلس القسم التخاذ توصياته 
 

في كل كلية لجنة تعنى بشؤون المعيادين والمحاضارين ومدرساي اللغاات ومسااعدا البااحثين كاي تتاولى النظار فاي األماور  تشكل -ج
طرياق القياام  المتعلقة بهذه الفئة ويسند إليها التنسيق بين احتياجات األقسام المختلفة في الكلية من تلح الوظائف ، وذلح عان

 :ببع  األعمال المحددة ومنها 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  0)صفحة رقم  

 .التأكد من دقة وصحة اإلجراءات التي نفذت من قبل لجان األقسام -1
دراسة  الطلبات المختلفة من األقسام بهدف تحديد االحتياجات الفعلية لألقسام في ضوء أعداد الطالب ، وعدد أعضاء   -2

 .هيئة التدريس 
 .لكلية الجديدة أو التي تشغر من أا قسم من األقسام في الكلية توزيع الوظائف المخصصة ل -3

 

        ترفاع لجناة الكلياة توصااياتها لمجلاس الكلياة التخاااذ توصاياته والرفاع للجنااة الدائماة لشاؤون المعياادين والمحاضارين ومدرساي اللغااات           
 . ومساعدا الباحثين للنظر في الترشيحات 

 

 .توصياتها النهائية إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار النهائي  ترفع اللجنة الدائمة -د
 :املادة الثامنة 

يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بناء  على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية اللجناة الدائماة 
 .لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدا الباحثين 

 :دة التاسعة املا

 .يعين المعيد الذا يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد  -1
 .يعين المعيد الذا يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد -2
 .ة من رتبة معيد يعين المعيد الذا يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالث -3
 .يعين المعيد الذا يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد  -4

 :املادة العاشرة 

وتااريخ  025تطبق على مدرسي اللغاات ومسااعدا البااحثين الئحاة الوظاائف التعليمياة المعتمادة بقارار مجلاس الخدماة المدنياة رقام 
 . رأ عليها من تعديالت ها  وما يط15/11/1451

 

 .يعين مدرس  اللغة على المستوى السادس  -1
 .على المستوى السادس ( أ ) يعين مساعد باحث  -2
 . الحاصل على بكالوريوس تربوا على المستوى الخامس ( ب ) يعين مساعد باحث  -3
 . ابع الحاصل على بكالوريوس غير تربوا على المستوى الر ( ب ) يعين مساعد باحث  -4

 

قساامي اللغااة العربيااة    / يتااولى ماادرس اللغااة مهااام تدريسااية مساااوية لعاابء المحاضاار فااي أا ماان تخصصااات كليااة اللغااات والترجمااة * 
 .أو معهد اللغة العربية / واللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب 

    .لتدريسي مهام  تدريسية معادلة لما يقوم به المحاضر وبنفس عبئه ا( أ ) يتولى مساعد باحث * 
  .أعمال تدريسية معادلة لما يقوم به المعيد وبنفس عبئه التدريسي ( ب ) يتولى مساعد باحث* 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  6)صفحة رقم  

بأعماااال بحثيااة مسااااندة محااددة تصااادر بتوصاااية ماان مجلاااس الكليااة المعناااي وتصااادر ( أ ، ب ) يمكاان تكلياااف مساااعدا الباحاااث * 
 .الموافقة عليه بقرار من قبل مجلس الجامعة 

 :دية عشرة املادة احلا

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول علاى درجاة الادكتوراه أو ماا يعادلهاا مان جامعاة ساعودية أو جامعاة أخارى معتارف بهاا، 
 .  ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى 

 : يندرج تحت ما يعادل درجة الدكتوراه مايلي 
تعيين في عضوية هيئة التدريس بالجامعة مثل زمالة جامعة الملح ساعود أو مؤهالت الطب وطب األسنان التي تؤهل حاملها لل :أوالى 

والتي تقر من مجلسي القسم والكلية المعنيين ويوافق عليهاا المجلاس العلماي ماع نشار . شهادة االختصاص السعودية وغيرها 
 :الشروط التالية  وحدة بحثية واحدة في مجلة أو مجالت علمية متخصصة ومحكمة ، وعلى أن تتوفر في المتقدم

يجااب أن يتااوفر فاايمن يتقاادم للتعيااين بوظيفااة أسااتاذ مساااعد ماان المعياادين أن يكااون قااد قضااى أربااع ساانوات علااى األقاال ماان  -1
 . التدريب بعد سنة االمتياز وفقاى لما هو معمول به في متطلبات زمالة جامعة الملح سعود أو شهادة االختصاص السعودية 

أرباع سانوات ، فعلاى المتقادم أن يكمال المادة الناقصاة فاي أحاد المستشافيات الجامعياة تحات في حالة نقاص التادريب عان    -2
 .إشراف القسم المختص قبل التعيين 

أعاااله أن ( 1)بالنسابة لمان يتقادم للتعياين بوظيفااة أساتاذ مسااعد مان غياار المعيادين ، يشاترط فياه إضاافة إلااى ماا ورد فاي البناد  -3
للتعيااين فيااه إال فااي حاااالت التخصصااات النااادرة التااي ياارى مجلااس الكليااة المعنيااة  يكااون استشااارياى فااي التخصااص المتقاادم

استثنائها فيرفع القسم المختص مذكرة بذلح مبيناى فيهاا مباررات التعياين ثام ترفاع توصاية مجلاس الكلياة إلاى المجلاس العلماي 
 .للنظر فيها 

 

م مساتوفياى ألحاد الخياارين التااليين ماع إنجااز وحادة بحثياة واحادة علاى أن يكاون المتقاد  .Pharm. Dدرجاة دكتاوراه الصايدلة  :ثانياى 
 :منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية متخصصة ومحكمة ينجزها المتقدم خالل دراسته أو بعد الحصول على الدرجة

ينيكاي لمادة سانتين إما دراسة مقررات دراسية لمدة سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس ، يعقبها تادريب صايدلي إكل -1
 . في مستشفيات معترف بها 

أو دراسة مقررات دراسية لمدة ثال  سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس ، يعقبها تادريب صايدلي إكلينيكاي لمادة  -2
 . سنة في مستشفيات معترف بها 

 :ة الصيدلية األمريكية على أنه في كلتي الحالتين يجب أن يكون برنامن التدريب معترفاى به من قبل الجمعي-  
  American Society of Hospital Pharmacy (ASHP)  

 

 

 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  7)صفحة رقم  

 :املادة الثانية عشرة 

يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلماي 
في التخصصات التي ال تمنح فيها درجاة الادكتوراه وفاق ( كتوراهالد )التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة 

 :الضوابط اآلتية 
 .أن يكون المرشح حاصالى على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -1
 .أن يكون قد أمضى ثال  سنوات على األقل في وظيفة محاضر  -2
ثاال  وحادات منشااورة بعاد حصاوله علااى درجاة الماجساتير منهاا وحاادة واحادة علاى األقاال أن يتقادم بننتااج علماي ال يقاال عان  -3

 .من هذه الالئحة ( 22)فردية ، وأن يكون اإلنتاج العلمي المقدم متفقاى مع ما جاء في المادة 
ط بعاد الحصاول الاذين درساوا سانتين فقا  .Pharm. Dيندرج تحت ما يعاادل درجاة الماجساتير الحاصالون علاى درجاة دكتاور صايدلة 

 .  على درجة البكالوريوس دون الحصول على شهادة التدريب اإلكلينيكي 
 :املادة الثالثة عشرة 

 :مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك 
 
 . الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -1

 :ام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك مع مراعاة أحك
 .الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -1
 خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن أربع سنوات بعاد التعياين علاى رتباة أساتاذ -2

 .مساعد 
 .أن تكون قد تمت ترقيته علمياى إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -3

 :املادة الرابعة عشرة 

 :مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ 
 . الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -1

 :مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ 
 . الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -1
ت على األقال خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها ، ال تقل عن ثماني سنوات ، منها أربع سنوا -2

 .أستاذ مشارك 
 .أن تكون قد تمت ترقيته علمياى إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها  -3

 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  2)صفحة رقم  

 :املادة اخلامسة عشرة 

يتم تعيين أعضااء هيئاة التادريس بنااء علاى توصاية مجلاس القسام ومجلاس الكلياة المختصاين وتوصاية مان المجلاس العلماي 
 . من مجلس الجامعة ويصدر بالتعيين قرار 

 .من هذه الالئحة  10-11تطبق القواعد التالية على حاالت التعيين المشار إليها في المواد 
 

 :متطلبات التعيين  :أوالى 
 ( .ملحق أ. )استمارة السيرة الذاتية للتعيين المعتمدة من المجلس العلمي  -1
والادكتوراه أو الوثيقاة الدالاة علاى حصاوله علاى  -لمن ينطباق علياه ذلاح-البكالوريوس والماجستير)صورة من المؤهالت العلمية  -2

تسالم األصاول ( . )درجة الدكتوراه معتمدة مان عمياد الدراساات العلياا أو مساجل الجامعاة حساب البلاد المتخارج منهاا المرشاح
 ( .ألمانة المجلس العلمي ألخذ صورة طبق األصل منها

تساالم األصااول ألمانااة المجلااس العلمااي ألخااذ صااورة طبااق . )والماجسااتير والاادكتوراه  السااجل األكاااديمي لدرجااة البكااالوريوس -3
 ( .األصل منها

 .نسخة من رسالة الماجستير لمن ينطبق عليه ذلح ، ونسخة من رسالة الدكتوراه  -4
 :إجراءات التعيين  :ثانياى 
 :  بعد إكمال مسوغات التعيين وفقاى لإلجراءات التالية تبدأ إجراءات تعيين عضو هيئة التدريس من القسم والكلية المختصين      
يتقدم المرشح بطلب التعيين إلى القسم المختص ويرفق مع الطلب استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التادريس، وجمياع  -1

 . المستندات الالزمة للتعيين 
رسااالة الاادكتوراه ويمكاان للقساام أن يطلااب ماان المرشااح إلقاااء  ياادرس القساام الطلااب والمسااتندات المرفقااة بااه ويعااد تقريااراى عاان -2

محاضرة عن بحثه في الدكتوراه يحضرها المختصون بالقسم خاصاة إذا كاان قاد تجااوز المادة النظامياة للحصاول علاى الادكتوراه ، 
 .رفق باألورام أما إذا كان المتقدم من خارج الجامعة فال بد من قيامه بنلقاء محاضرة بالقسم ، ويعد عنها تقرير ي

في حالة تجاوز المرشح المدة النظامية للحصول على درجة الدكتوراه أو كان من غير مبتعثي القسم فيرشح مجلاس القسام أحاد  -3
أعضاائه كمخااتص يشاترك مااع اللجناة المختصااة بالتعييناات بااالمجلس العلمااي فاي مقابلااة المرشاح ، ويفضاال أال يكاون العضااو أحااد 

ن رسااالة الادكتوراه ، ثام ترفاع ماذكرة لمجلااس الكلياة ماع صاورة مان محضاار جلساة القسام التاي ناوق  فيهااا الاذين أعادوا التقريار عا
 .الموضوع والعبء التدريسي موضحاى فيه أسماء أعضاء هيئة التدريس وجنسياتهم ورتبهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة 

ان المتقادم مان غيار مبتعثااي الكلياة ومان ثام ترفااع األورام يرشاح مجلاس الكلياة أحاد أعضااائه لالشاتراك فاي مقابلاة المرشااح إذا كا -4
 .للمجلس العلمي مع إرفام صورة من محضر مجلس الكلية التي نوق  فيها الموضوع 

إذا كان المرشح على رتبة أعلاى مان أساتاذ مسااعد فيفضال أن يكاون العضاو المتخصاص مان القسام وعضاو مجلاس الكلياة علاى  -0
 .ألقل رتبة علمية مساوية له على ا



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  2)صفحة رقم  

بعد وصول األورام مكتملة للمجلس العلمي تحال إلى اللجنة المختصة بالتعيينات بالمجلس العلمي والتي  :ثالثاى 
 :تقوم بنجراء المقابلة الشخصية للمرشح وفقاى لإلجراءات التالية 

ها ضمن المدة النظامية مان قبال أعضااء تتم مقابلة المرشحين من مبتعثي الجامعة والذين حصلوا على درجة الدكتوراه أو ما يعادل -1
 .وللجنة عند الضرورة االستعانة بأا متخصص ، أو الطلب من المرشح إلقاء محاضرة في القسم . اللجنة فقط 

المرشحون من مبتعثي الجامعة الذين تجااوزوا المادة النظامياة فاي الحصاول علاى درجاة الادكتوراه أو ماا يعادلهاا تاتم مقاابلتهم مان  -2
لجنااة  بحضااور المخااتص الااذا رشااحه مجلااس القساام ويجااوز للجنااة عنااد الضاارورة االسااتعانة بماان تااراه أو التوصااية بااأا قباال ال

 .إجراءات أخرى 
المرشحون من غير شاغلي وظيفة معيد أو محاضر في الجامعة من داخل الجامعة أو المرشحون من خارج الجامعة تاتم مقاابلتهم  -3

 .ختص من القسم وعضو مجلس الكلية من قبل أعضاء اللجنة وبحضور الم
تقوم اللجنة المختصة بالتعيينات بدراسة أورام المرشح وإجراء المقابلة الشخصية له مخذة في االعتبار  :رابعاى 

 :النقاط التالية 
 .سالمة اللغة والنطق والقدرة على التعبير  -1 
 . تدريس بالجامعة شخصية المرشح وعدم وجود عوائق تمنعه من العمل كعضو هيئة  -2 
 ( . في حالة وجود مختص)اإللمام بالتخصص الدقيق ومستوى الرسالة  -3 
 ( .إذا كان من خارج الجامعة)تميز المرشح في مجال تخصصه  -4 
 .العبء التدريسي  ألعضاء هيئة التدريس في القسم عامة ولألعضاء في تخصص المرشح  -0 
وتخصصاااتهم وكااذلح نساابة أعضاااء هيئااة التاادريس السااعوديين إلااى إجمااالي أعضاااء هيئااة عاادد المعياادين والمبتعثااين بالقساام  -6 

 . التدريس بالقسم 
بناء على نتيجة المقابلة الشخصية توصي اللجنة المختصة بالتعيينات بما تراه مناسباى وترفع توصياتها  :خامساى 

 . للمجلس العلمي 
لبحث العلمي مذكرة للعرض على مجلس الجامعة متضمنة التوصية يرفع وكيل الجامعة للدراسات العليا وا :سادساى 

 . التي توصل إليها المجلس العلمي مرفقاى بها كافة المستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة 
 
 
 
 
 
 

ها يمكن لمنسوبي الجامعة إعداد طلب التعيين 1433/ 1432إعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
تعيينات منسوبي الجامعة كأعضاء هيئة تدريس على الرابط       صيغة إلكترونية على النظام اإللكتروني لب

https:\\eservices.ksu.edu.sa\FacultyAppointment 

وسوف يتوقف قبول الطلبات الورقية لتعيين أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الجامعة التي تنظر فيها األقسام وسيستمر 
 .ى الجامعة كعضو هيئة تدريس والمقدمة من غير منسوبي الجامعةقبول الطلبات الورقية للتعيين أو االنتقال إل



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  15)صفحة رقم  

 :املادة السادسة عشرة  

 :تب وفق الضوابط اآلتية يصنف من يعين على كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لهم خبرات سابقة لغرض الرا
 .أن تكون الخبرة قد اكتسبت بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين  -1
أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إحدى الجامعاات الساعودية أو الجامعاات األخارى المعتارف بهاا  -2

 . ، أو لدى إحدى الجهات الحكومية السعودية أو المنظمات الدولية
 : تحتسب الخبرة ألغراض الراتب وفق مايلي -3
 .الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة   -أ
 .الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة   -ب

 :املادة السابعة عشرة  

مية إلاى كاادر أعضااء هيئاة التادريس ممان يحمال شاهادة الادكتوراه علاى رتباة أساتاذ مسااعد يصنف من ينتقل من الئحة الوظائف التعلي
وتحتسب خبراته السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كال سانة خبارة بعاالوة، . في التخصص الذا حصل فيه على الدكتوراه 

 .شريطة أال يتجاوز مخر مربوط رتبة أستاذ مساعد 
 .حمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر ويقاس على هذا من ي 

 :املادة الثامنة عشرة  

فانذا كاان راتباه عناد التعياين يسااوا . يمنح عضو هيئة التدريس المعاين ومان فاي حكماه أول درجاة فاي رتباة الوظيفاة التاي يعاين عليهاا 
كماا يمانح عضاو هيئاة التادريس ومان فاي حكماه المرقاى راتاب . راتباه  راتب هذه الدرجة أو يزياد علياه يمانح راتاب أول درجاة تتجااوز

فنذا كان راتبه عند الترقية يساوا راتب هذه الدرجة أو يزيد علياه يمانح راتاب أول درجاة . أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقى إليها 
 .تتجاوز راتبه 

 :املادة التاسعة عشرة  

والمعياادون ماان حيااث الباادالت والمكافااات والمزايااا وفقاااى لمااا يعاماال بااه موظفااو  يعاماال أعضاااء هيئااة التاادريس والمحاضاارون
 :الدولة على أساس المعادلة اآلتية 

المرتبااااااااة : األسااااااااتاذ المساااااااااعد    -المرتبة التاسعة  : المحاضر    -المرتبة الثامنة: المعيد  -
 الثانية عشرة 

 المرتبة الرابعة عشرة : ذ األستا   -المرتبة الثالثة عشرة : األستاذ المشارك  -
 .رياالى  605( أستاذ)ويكون بدل االنتقال الشهرا لرتبة 

 :املادة العشرون 

ال يترتب على وصول راتب األساتاذ إلاى الدرجاة األخيارة مان سالم رواتاب أعضااء هيئاة التادريس عادم منحاه العاالوة الدورياة 
 . رتبة أستاذ فقط  السنوية بل يستمر منحه العالوة ، وال ينطبق ذلح إال على



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  11)صفحة رقم  

 :املادة احلادية والعشرون 

 :  يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك 
خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بهاا ، علاى أال تقال مادة الخدماة  -1

 .دة في الجامعات السعودية عن سنة واح
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مساعد علمياى ولم يتم تعيينه وظيفياى ، تحتسب المدة التي قضااها فاي الوظيفاة علميااى 

 .ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ مشارك 
 .ة والثالثين من هذه الالئحة استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاى ألحكام المادة الثاني -2
 . أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد  -3

 :املادة الثانية والعشرون 

 :  يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ 
امعة سعودية أو جامعة أخرى معتارف بهاا ، علاى أال تقال مادة الخدماة خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في ج -1

 . في الجامعات السعودية عن سنة واحدة 
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك علمياى ولم تتم ترقيته وظيفياى ، تحتسب المدة التي قضااها فاي الوظيفاة علميااى 

 .ذ ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستا
 .استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاى ألحكام المادة الثالثة والثالثين من هذه الالئحة  -2
 . أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك  -3

 :املادة الثالثة والعشرون 

 .التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر لعضو هيئة التدريس الحق في 
 :املادة الرابعة والعشرون 

 :تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي 
 . مجال التخصص كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة علمية وكان العمل في   -1
 .نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص  -2
 . ال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص  -3

 :املادة اخلامسة والعشرون 

 :تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير اآلتية 
 . خدمة الجامعة والمجتمع -3   . التدريس  -2   .اإلنتاج العلمي  -1

 :املادة السادسة والعشرون 

 :إجراءات الترقية 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  12)صفحة رقم  

 :يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي -  1
 .بيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي  (أ 
 .ات التدريسية بيان بالنشاط (ب 
 .بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع  (ج 
 .خمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له (د 
 .أا معلومات إضافة لدعم طلب الترقية  (ها 
 .لمي أا معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس الع (و 

البيانااات المطلوباة علاى النظااام المخاتص ، ياتم تعبئاة فيماا يتعلاق بطلاب الترقيااة الاذا يقدماه عضاو هيئااة التادريس إلاى مجلاس القساام 
دون الحاجاة إلرسااال نساخ ورقيااة  /https://eservices.ksu.edu.sa/promotionااللكتروناي لترقياة أعضاااء هيئاة التادريس علااى الارابط 

 ( .ملحق ب)
مجلااس القساام فاي طلااب الترقيااة ويتحقاق ماان اسااتيفاء الشاروط واإلجااراءات ويوصااي برفاع الطلااب إلااى مجلاس الكليااة مااع  ينظار-  2

 .اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن ثمانية 
عان ثمانياة ينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلاس القسام ، ويرشاح عادداى مان المحكماين المتخصصاين ال يقال -  3

 .ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم 
 :يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي -  4

اختيااار خمسااة محكمااين لتقااويم البحااو  ، يختااارون ماان المرشااحين ماان مجلااس الكليااة أو ماان غياارهم ثالثااة ماانهم أساساايون  (أ 
 .بع فاحصاى احتياطياى أوالى والخامس فاحصاى احتياطياى ثانياى يلجأ إليهما عند الحاجة والرا

 .من خارج الجامعة  –على األقل  –ويجب أن يكون إثنان من المحكمين الثالثة 
بال المجلاس إرسال البحو  والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقاة سارية لتقويمهاا وفاق النماوذج الاذا يعاد مان ق (ب 

 .العلمي 
 :فيما يتعلق باختيار المحكمين وإرسال البحو  والبيانات إليهم لتقويمها ، يتم تبني اإلجراءات التالية 

لتقويمهاا وفاق النمااوذج لحالاة الترقياة لدرجاة أسااتاذ مشاارك ياتم إرساال اإلنتااج لثالثاة محكمااين أساسايين دفعاة واحادة بطريقااة سارية  -
 .ويتم اإلرسال لعدد أربعة محكمين لحالة الترقية لدرجة أستاذ ،(ملحق ج)لمي    المعد من قبل المجلس الع

يااتم اإلتصااال بااالمحكمين بعااد مضااي أساابوع للتأكااد ماان إسااتالمهم لملااف المتقاادم ومااوافقتهم علااى التحكاايم، وفااي حااال إعتااذار  -
 .أحدهم يرسل الملف للمحكم البديل

مي ، وفي حالة عدم تلقاي أماناة المجلاس تقريار واحاد أو  أكثار مان المحكماين ، ياتم بعد مرور أربعة أسابيع من إرسال اإلنتاج العل -
 .تذكيره برقياى أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني 

بعااد ماارور سااتة أسااابيع ، ماان إرسااال اإلنتاااج العلمااي ، وفااي حالااة عاادم تلقااي إجابااة علااى التااذكير السااابق ماان واحااد أو أكثاار ماان  -
 . ويتابع بنفس الطريقة السابقةاألساسيين ، يرسل ملف اإلنتاج العلمي للفاحص االحتياطي المحكمين الثالثة 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  13)صفحة رقم  

في حالة تلقي أقل من ثالثة تقارير فقط من المحكمين األساسيين واالحتياطيين ، وتعذر الحصول على تقارير مان بقياة المحكماين  -
 . إضافيةلمجلس بتشكيل لجنة جديدة إما بسبب االعتذار أو عدم االهتداء أو عدم االختصاص ، يقوم ا

ملحق )فيما يتعلق بالبحو  والبيانات الخاصة بالترقية التي سترسل للمحكمين بطريقة سرية ، يتم تقويهما وفق النماذج المرفقة       
 (.ج
محكمااين ، والتقااارير إتخاااذ قاارار بترقيااة عضااو هيئااة التاادريس أو بعاادم الموافقااة علااى ترقيتااه ، وذلااح بعااد النظاار فااي تقااارير ال (ج 

 .الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع 
 .في حالة ورود أكثر من ثالثة تقارير ، يتم النظر في تقارير المحكمين األساسين أوالى ثم االحتياطي األول ثم االحتياطي الثاني 

عف اإلنتااج العلماي ، يقاوم بتحدياد مصاير األبحاا  المقدماة وماا يساتبعد منهاا إذا قرر المجلس عدم الموافقاة علاى الترقياة لضا (د 
 –وما يصاح تقديماه مارة أخارى ، علاى أن يشاتمل الحاد األدناى للترقياة فاي حاال طلاب الترقياة مارة أخارى وحادة بحثياة جديادة 

 .للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ –على األقل  –للمتقدم للترقية إلى أستاذ مشارك ، ووحدتين بحثيتن جديدتين  –على األقل 
 يجب أن تكون الوحدات البحثية الجديدة منشورة أو مقبولة للنشر بعد تاريخ تقدمه للترقية السابقة                     

 
 :إجراءات عامة  

 :يتلقى المجلس ملف الترقية الخاص بعضو هيئة التدريس مشتمالى على ما يلي  - 1
 .بعد إعتمادها من مجلس الكليةعميد الكلية من البيانات المطلوبة  -

 .بعد إعتمادها من مجلس القسم البيانات المطلوبة من رئيس القسم -
 .طلب الترقية جميع البيانات المطلوبة في النموذج االلكتروني ل -
 .من االنتاج العلمي المنشور ، أو المقبول للنشر مشفوعاى بخطابات القبول إلكترونية نسخ  -
 :يعينها المجلس العلمي بما يلي  الدائمة للترقيات والتيلجنة ال تقوم - 2
 .فحص ملف الترقية للتحقق من إنطبام شروط ومعايير الترقية على المتقدم لها  -
 .التحقق من خطابات القبول للنشر ومضاهاتها باألصول  -
 .حساب عدد الوحدات البحثية المكتسبة من قبل المتقدم  -
 .بتشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي في حالة استيفاء المتقدم لجميع الشروط والمعايير  التوصية للمجلس العلمي -
التوصية بنعادة المذكرة وملف اإلنتاج إلى الكلياة فاي حالاة عادم إنطباام الشاروط والمعاايير أو فاي حالاة عادم اساتيفاء الوحادات  -

 .البحثية المطلوبة 
اللجنااة السااابقة وتشااكيل لجنااة لفحااص اإلنتاااج العلمااي وفقاااى لمااا ورد فااي المااادة يقااوم المجلااس العلمااي باااالطالع علااى محضاار -  3

(22. ) 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  14)صفحة رقم  

تطلب أمانة المجلس العلمي من إدارة شؤون الموظفين تزويدها بمعلومات عن المتقدم من واقع ملفاه كماا تطلاب تقاارير مفصالة -  4
ضاافة إلاى تقاارير األداء لفتارة العاامين الساابقين لطلاب تقوم أداء المتقدم من كل مان رئايس القسام وعمياد الكلياة المختصاين ، إ

 .الترقية 
، وبناااء علااى توصااية اللجنااة الدائمااة للترقيااات أعاااله (  4) بعااد اكتمااال وصااول تقااارير المحكمااين وبقيااة المعلومااات الااواردة فااي -  0

 .العلميتدرج أمانة المجلس العلمي جميع المستندات ضمن جدول أعمال أقرب جلسة قادمة للمجلس 
 .يتخذ المجلس ، بعد اإلطالع على جميع المستندات ، قراراى بالترقية أو عدم الترقية أو تكليف محكم مرجح أو بديل -  6
 .في حالة اتخاذ قرار بالترقية ، يكتب لشؤون الموظفين أو مرجع المتقدم بتنفيذ قرار المجلس -  7
 .الكلية أو مرجع المتقدم إلحاطة المتقدم بقرار المجلس  في حالة اتخاذ قرار بعدم الترقية يكتب لعميد-  2

 :املادة السابعة والعشرون 

 :مائة نقطة مقسمة على النحو التالي ( 155)يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس 
 .ستون نقطة لإلنتاج العلمي  65
 .خمس وعشرون نقطة للتدريس  20
 .عة والمجتمع خمس عشرة نقطة لخدمة الجام 10

 .ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي 
 :يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس في نشاطي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع وفق ما يلي  

جااالي التاادريس وخدمااة الجامعااة والمجتمااع ماان خااالل المعلومااات الااواردة ماان يااتم تقااويم مشاااركة عضااو هيئااة التاادريس فااي م :أوالى 
 :القنوات التالية 

تقريران سريان يطلبان من كل من رئيس القسم وعميد الكلية حال وصول ملف الترقية إلى أمانة المجلس العلمي ، يحتوا كل   -
 ( .ملحق د)م تقرير على البنود الواردة في النموذج الذا يقوم بتعبئته كل منه

 -طلاب تقادم عضاو هيئاة التادريس للترقياة  –المعلومات التي يقادمها عضاو هيئاة التادريس المتقادم للترقياة كسايرة ذاتياة ضامن   -
 ( .ملحق أ)
 أعاله إلى نقاط تحدد جهود عضو هيئة التدريس في مجالي التدريس وخدماة الجامعاة( أوالى )يتم تحويل المعلومات الواردة في  :ثانياى 

 :والمجتمع كالتالي 
نقطااة بحااد أقصااى يعطااى لعضااو هيئااة التاادريس الااذا يكلااف بالحااد األعلااى ( 10)العاابء التدريسااي ، ويخصااص لهااذا البنااد   -1

 .من الالئحة ( 45)لنصاب الوحدات التدريسية التي نصت عليها المادة 
تطاااوير الماااادة ، إضاااافة إلاااى االلتااازام بالسااااعات األداء التدريساااي وااللتااازام بمفاااردات المااانهن الدراساااي والكتااااب المقااارر و   -2

 ( .ملحق د ) نقاط يتم تقويمها حسب النموذج الذا يقوم رئيس القسم بتعبئته ( 15)الدراسية، ويخصص لها 
خدمة الجامعة والمجتمع ، ويتم تقويمها حسب بنود النماذج التاي يقاوم كال مان رئايس القسام وعمياد الكلياة بتعبئتهاا ، ويخصاص  -3

 ( .ملحق د)نقطة ( 10)نقاط من (  0+0) ا الجزء لهذ



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  10)صفحة رقم  

مشاركات مختلفة تادخل ضامن إطاار خدماة الجامعاة والمجتماع يقاوم المجلاس العلماي بتقويمهاا مان واقاع السايرة الذاتياة للمتقادم  -4
 .نقطة  ( 10)نقاط من ( 0)للترقية ، ويخصص لها 

س برئاساة قسام أو وكالاة كلياة أو عمادتهاا وماا شاابه ذلاح ، مماا قاد ال مشاركات أخرى ترتبط بتكليف الجامعة لعضاو هيئاة التادري -0
. نقااط لكال منهاا ( 3)يتاح لجميع أعضاء هيئة التادريس بالجامعاة ، ياتم احتسااب كال مشااركة بنقااط دعام إضاافية تقادر باثال  

 . ليم العالي وما شابه ذلح يقاس على ذلح أا مشاركات أخرى يكلف بها عضو هيئة التدريس من قبل الجامعة أو وزارة التع
مان ( 20)يجب أال يقل ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية في نشاطي التدريس وخدماة الجامعاة والمجتماع عان  -6

 . نقطة ( 45)إجمالي النقاط البالغة 
 

 :املادة الثامنة والعشرون 

ساتين نقطاة ، علاى أال يقال ماا يحصال ( 65)م ترقيته عن يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تت 
أربعاين نقطااة ( 45)خماس وثالثاين نقطاة فاي مجااال اإلنتااج العلماي للترقياة إلاى رتباة أساتاذ مشاارك و( 30)علياه المرشاح للترقياة عان 

ا الترقياة إلاى رتباة أساتاذ فتاتم بنجمااع للترقية إلى رتبة أستاذ ، وتتم الترقية إلى رتباة أساتاذ مشاارك بأغلبياة رأا المحكماين الثالثاة ، أما
رأا المحكمين الثالثة ، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعادم موافقاة الثالاث ، يحاال اإلنتااج العلماي إلاى محكام 

 .رابع ويكون رأيه نهائياى 
 :املادة التاسعة والعشرون 

 :ة عضو هيئة التدريس ما يأتي يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقي
 .البحو  المنشورة أو المقبول للنشر في مجالت علمية محكمة ، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجالت المحكمة -  1
 

 :وضوابط النشر في المجالت العلميةمعايير قبول المجالت المحكمة 
 

 .قلأن يكون للمجلة رئيس هيئة تحرير بدرجة أستاذ مشارك في األ .1
 .أال تقل الدرجة العلمية ألغلبية أعضاء هيئة التحرير عن أستاذ مشارك أو ما يعادله .2
أن يظهر بالمجلة قواعد نشر تبين كيفية قبول البحو  بالمجلة، على أن يتم تحكيم البحو  من محكمين اثنين في  .3

 .األقل
 .ر على صدورها بانتظام سنتانأو أن يكون قد م –في األقل  –أن يكون قد صدر منها ستة أعداد منتظمة  .4
 .أن ال تانشر المجلة بحوثاى في تخصصات متباعدة خارج األطر المتعارف عليها في النشر العلمي .0

 .ويجب على المتقدم للترقية التأكد من تحقق الشروط أعاله
 

 :ية فيشترط ما يليوفيما يتعلق بالنشر في المجالت اإللكترونية التي ليس لها نسخة ورقية ألغراض الترقية العلم
يطبق على المجالت اإللكترونية التي ليس لها نسخة ورقية المعايير ذاتها المطبقة على المجالت التقليدية  .1

الواردة في القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات ( الورقية)
 .في حكمهمالسعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن 

أن ال يزيد ما هو منشور أو مقبول للنشر في هذه المجالت عن وحدة واحدة ضمن الحد األدنى المطلوب  .2



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  16)صفحة رقم  

 (.ISI)للترقية، إال إذا كانت المجالت مدرجة ضمن قواعد بيانات 
 

 

 :التالية  فيما يتعلق بالبحو  المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة ، تقبل البحو  وفق الخصائص
علاى أن ال تقاال البحاو  مان هااذا الناوع عاان  ،) (Original Articleبحااث أصايل  أو مقباوال للنشار كأن يكاون البحاث منشااوراى -  1

 .وحدتين ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية ألستاذ مشارك وثال  وحدات ألستاذ
للتخصصااات الطبيااة والصااحية ذات العالقااة (  Case Reports) يحتساب ضاامن الحااد األدنااى المطلااوب للترقيااة تقااارير الحالااة -  2

 .للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية ( 1.0)بحد أقصى وحدة ونصف 
التاي تتمياز بجهاد علماي واضاح (  Review Articles )يحتساب ضامن الحاد األدناى المطلاوب للترقياة المقااالت االستعراضاية -  3

 .مل على تحليل وتوصيات يقبلها المجلس بما ال يزيد على وحدة بحثية واحدة للمتقدم يشت
إذا كانت تسير وفق الهيكل المتبع فاي البحاو  كاأن تحتاوا علاى خالصاة ومقدماة (  Short Articles) تقبل البحو  القصيرة -  4

بماا ال    .(Abstract, Introduction, Methodology, Analysis, Results, References). ومنهجياة وتحليال ونتاائن ومراجاع 
 . يزيد عن وحدة بحثية واحدة للمتقدم 

 .ال يحتسب ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية الخطابات إلى محرر أو مراجعة الكتب  -0
( Letters to the Editor or Book Reviews )  .                          

د األدناى المطلااوب للترقيااة لرتباة أسااتاذ أو أسااتاذ مشااارك الحااضاامن ( Structure Reports)كيمياائي تقااارير التركيااب الحتساب ت -6
م وبموجاب موافقاة 16/2/2512هاا الموافاق 22/15/1433وبحد أقصى وحدة واحدة وذلح طبقا لقرار المجلس العلماي بتااريخ 

 . ها1/11/1433بتاريخ  332617/3/1معالي مدير الجامعة على هذا القرار برقم 

 
م موضوع اشتراط حد أدنى من النشر العلمي في منافذ 2511/ 4/  17ها الموافق 13/0/1432قد أقر المجلس العلمي بتاريخ و 

 :في التخصصات العلمية والصحية عند التقدم لطلب الترقية ألعضاء هيئة التدريس على النحو التالي  ISIنشر مدرجة في 
 : ن عند التقدم بطلب الترقية ألعضاء هيئة التدريسيجب تحقق أحد الشرطين التاليي ( 1

من الوحدات المطلوبة كحد أدنى للترقية للدرجة المتقادم لهاا عضاو هيئاة التادريس فاي منافاذ نشار مدرجاة فاي % 05نشر  ( أ      
ISI م2512، على أن تطبق هذه النسبة على الوحدات المنشورة أو المقبولة للنشر اعتباراى من عام. 

، علاااى أن تطباااق هاااذه النسااابة علاااى األبحاااا  ISIمااان األعماااال المقدماااة للترقياااة فاااي منافاااذ نشااار مدرجاااة فاااي % 05نشااار  (  ب    
 .م2512المنشورة أو المقبولة للنشر اعتباراى من عام 

سابة تحتساب لصاالح المتقادم ضامن الن ISIفي منافذ نشار مدرجاة فاي  2512األعمال المنشورة أو المقبولة للنشر قبل عام  ( 2
 (.1)المشار إليها في الفقرتين أ و ب من 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  17)صفحة رقم  

يطبق هذا التنظيم على التخصصات العلمية والصحية في جميع الكلياات، عادا تخصصاات كلياة علاوم الحاساب والمعلوماات  ( 3
هااي المطلوبااة فااي هاااتين الكليتااين ( 1)وكليااة علااوم األغذيااة والزراعااة، وتكااون النساابة المشااار إليهااا فااي الفقاارتين أ و ب ماان 

20. % 
 .في التخصصات المنضوية تحتها ISIتستثنى كلية العمارة والتخطيط من هذا التنظيم نظرا لندرة منافذ النشر المدرجة في  (  4
يقوم المجلس العلمي هذا التنظيم بعد مضي سنتين على تطبيقياه ويعياد النظار فاي زياادة النسابة المطلوباة وزياادة التخصصاات  (0

 .يمالمشمولة بهذا التنظ
 
 

م وموافقااااة معااااالي ماااادير الجامعااااة بتاااااريخ 11/4/2515هااااا الموافااااق 26/4/1431بناااااء علااااى توصااااية المجلااااس العلمااااي بتاااااريخ 
 :ها يراعى األتي27/4/1431

الاذى يتقادم باه ( األبحا  والكتاب واألعماال األخارى)تشترط اإلشارة إلى االنتماء لجامعة الملح سعود في جميع اإلنتاج العلمي (1
 .م2511ة التدريس للترقية والذى يتم نشره بعد بداية عام عضو هيئ

 .يجب أن تكون اإلشارة إلى االنتماء للجامعة صريحة ومرتبطة باسم المتقدم للترقية(2
ال مانع من اإلشارة إلى جهة أخرى يرتبط بها المتقدم للترقية بعد اإلشارة إلى انتمائاه لجامعاة الملاح ساعود، وال يكتفاى باذكر اسام (3
لجامعااة فااي العنااوان الحااالي للمؤلااف، كمااا ال يكتفااى بااذكر اساام الجامعااة فااي عبااارات وجماال الشااكر فااي بدايااة أو نهايااة البحااث أو ا

 .الكتاب
 

البحاو  المحكمااة المقدماة للمااؤتمرات والنادوات العلميااة المتخصصااة إذا كانات منشااورة بأكملهاا أو مقبولااة للنشار ويقباال منهااا -  2
 .وحدة واحدة فقط 

ضاوابط المتعلقاة بنفاادات القباول للكتاب المقبولاة للنشار والبحاو  المقبولاة للنشار فاي المجاالت العلمياة المحكماة أو اليتعلاق بفيما 
وافق معالي مدير الجامعاة علاى قارار المجلاس العلماي فاي اجتماعاه الحاادا عشار بتااريخ  ،المؤتمرات  أو الندوات أو مراكز البحو 

م  بموجاب شارحه علاى خطااب ساعادة وكيال الجامعاة للدراساات العلياا والبحاث العلماي رقام 13/1/2513ها الموافاق 1/3/1434
 : ها  التالي16/3/1434وتاريخ  156522/3/1

 .أن تكون اإلفادة بقبول النشر مرسلة من صاحب الصالحية أو من جهة يمكن التثبت منها -1

 .أن يتضمن خطاب القبول عنوان البحث واسم المتقدم -2

 .العلمي خطابات القبول المبدئية أو المشروطة ال يقبل المجلس -3

 .قد مضى على إفادة القبول أكثر من سنتين يكونال أن  -4
 
 
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  12)صفحة رقم  

 .البحو  المحكمة المنشورة أو المقبول للنشر من مراكز البحو  الجامعية المتخصصة -  3
 

يقبال منهاا وحادة واحادة فقاط ضامن الحاد  أو المقبولة للنشر من مراكز البحو  الجامعياة المتخصصاة ،المنشورة البحو  المحكمة 
 .م12/2/2515ها الموافق 15/15/1431بناء على قرار المجلس العلمي بتاريخ األدنى المطلوب للترقية 

 .المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط -  4
 .فقط  تحقيق الكتب النادرة المحكم ، ويقبل منها وحدة واحدة-  0
 .الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط -  6
الكتب والبحو  المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم ، ويقبل منها وحادة واحادة -  7

 .فقط 
وافق معالي مدير الجامعة على قرار المجلس  ، يةنظيم احتساب جزء أو أجزاء من كتاب ألغراض الترقبتفيما يتعلق 

م  بموجب شرحه على خطاب سعادة وكيل 13/1/2513ها الموافق 1/3/1434العلمي في اجتماعه الحادا عشر بتاريخ 
نفيذية للمادة تعلى اعتماد قاعدة ها  16/3/1434وتاريخ  156522/3/1الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم 

من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن ( 7و  6و  0و  4رات فق – 22)
 :يلي  في حكمهم، تنص على ما

 .المجلس العلمي يقبله مما شابهها وما المحكمة والمعاجم   المحكمة العلمية الموسوعات  : الكتب مسمى تحت يندرج .1

 .باحث لكل وحدة بربع مشترك أو منفرد بشكل كتاب في لفص ترجمة / تحقيق / تأليف يحتسب .2

 .الكتاب نفسه في كانت إذا مشتركا أو منفردا العمل كان سواء كتاب من لفصول وحدة نصف من أكثر يحتسب ال .3

 .نصف وحدة إذا كان منفردا، وربع وحدة إذا لم يكن منفردا Editorيحتسب لمحرر الكتاب  
 

 .التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع التي يعترف بها المجلس العلمي  االختراعات واالبتكارات-  2
النشاط اإلبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلماي ، ويقبال منهاا وحادة واحادة فقاط - 2

  . 

 :املادة الثالثون 

الت العلمياة المحكماة ضامن الحاد األدناى المطلاوب لترقياة عضاو هيئاة التادريس عان يجب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المج
 .بحثيتين ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية إلى رتبة أستاذ  ووحدتينبحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،  وحدة

 :املادة احلادية والثالثون 

هيئاة التادريس للترقياة منشاوراى أو مقباوالى للنشار فاي أكثار مان منفاذ نشار واحاد، وأال  يجب أن يكون اإلنتااج العلماي المتقادم باه عضاو
 .تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة 

وافق معالي مدير الجامعة على قرار المجلس العلمي في اجتماعه الحادا  ، قواعد التنفيذية لمنافذ النشربالفيما يتعلق 
م  بموجب شرحه على خطاب سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 13/1/2513ها الموافق 1/3/1434بتاريخ  عشر

من الالئحة المنظمة لشؤون  (31)على تعديل القواعد التنفيذية للمادة ها  16/3/1434وتاريخ  156522/3/1العلمي رقم 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  12)صفحة رقم  

 :لتنص على اآلتي ،مومن في حكمهمنسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس 
يشترط أن ال يتجاوز النشر في منافذ تابعة لبلد واحد وحدتين بحثيتين ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المقدم للترقية  .1

 .ISIإلى رتبة أستاذ مشارك، وثال  وحدات بحثية للترقية إلى رتبة أستاذ، ويستثنى من ذلح المنافذ المصنفة ضمن 
 (.ها22/2/1430) م2514عام مطلع من  ابتداءى شرط على األعمال المنشورة أو المقبولة للنشر يطبق هذا ال .2

 
 

 :املادة الثانية والثالثون 

 –الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبول للنشر ، إثنتان منهاا   
رد ، ولمجلاااس الجامعااة بناااء علااى توصاااية ماان المجلااس العلمااي االسااتثناء مااان هااذا الشاارط بالنساابة لااابع  عماال منفاا –علااى األقاال 

 .التخصصات على أال يقل المنشور فعالى عن وحدة واحدة 
 :املادة الثالثة والثالثون 

و مقباول للنشار ، منهاا ثاال  الحد األدنى المطلوب لإلنتاج العلمي المطلاوب للتقادم للترقياة إلاى رتباة أساتاذ سات وحادات منشاورة أ
عمال منفارد ، ولمجلاس الجامعاة بنااء علااى توصاية مان المجلاس العلماي االساتثناء مان هاذا الشارط بالنساابة  –علاى األقال  –وحادات 

 .لبع  التخصصات على أال يقل المنشور فعالى عن ثال  وحدات 
هااااا الموافااااق 22/3/1434المعقااااودة بتاااااريخ هااااا 1433/1434قاااارر المجلااااس العلمااااي  بجلسااااته الثالثااااة عشاااار للعااااام الدراسااااي 

م الموافقة على قبول البحو  المنشورة إلكترونيا في موقع المجلة الرسمي قبل النشر الورقي كوحدة منشورة كماا هاو 15/2/2513
يس ومان من الالئحة المنظماة لشاؤون منساوبي الجامعاات الساعوديين مان أعضااء هيئاة التادر ( 33)و ( 32)في نظام الترقيات المادة 

 مفي حكمه
 
 

هااااا الموافااااق 20/6/1431هااااا المعقااااودة بتاااااريخ 1435/1431قاااارر مجلااااس الجامعااااة بجلسااااته السااااابعة للعااااام الدراسااااي 
م ، الموافقااة علااى مقتاارح المجلااس العلمااي االسااتثناء ماان شاارط العماال المنفاارد المنصااوص عليااه فااي المااادتين 2/6/2515
جامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ليكون على من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي ال( 32،33)

 :النحو اآلتي 
ماان الالئحااة المنظمااة لشااؤون منسااوبي ( 32،33)يجااوز اسااتبدال العماال المنفاارد الواحااد المنصااوص عليااه فااي المااادتين }  

ن للنشار فاي منفاذ نشار مصانف الجامعات السعوديين مان أعضااء هيئاة التادريس ومان فاي حكمهام بعملاين منشاورين أو مقباولي
، يكااون فيهمااا المتقاادم للترقيااة هااو الباحااث األول، ويعاااد النظاار فااي هااذا التنظاايم بعااد مضااي ساانتين علااى تطبيقااه (ISI)ضاامن 

  .{ وتقويمه من المجلس العلمي
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  25)صفحة رقم  

قاة علاى هاا ، المواف26/4/1433هاا المعقاودة بتااريخ 1432/1433قرر مجلس الجامعاة بجلساته السادساة للعاام الدراساي 
ماان الالئحااة المنظمااة ( 32،33)مقتاارح المجلااس العلمااي باالسااتثناء ماان شاارط العماال المنفاارد المنصااوص عليااه فااي المااادتين 

لشؤون منسوبي الجامة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومان فاي حكمهام ، لمان يتقادم للترقياة بأعماال مكافئاة مان حياث 
شااركة ماع طلباة الدراساات العلياا بالجامعاة ساواء كانات مساتلة أو غيار مساتلة مان عدد الوحدات منشورة أو مقبولاة للنشار بالم

 .رسائلهم العلمية
 

 :املادة الرابعة والثالثون 

يحتساب العماال العلمااي بوحاادة واحاادة إذا كااان المؤلااف منفاارداى بتأليفااه ، وبنصااف وحاادة إذا اشااترك فااي تأليفااه اثنااان ، وإذا كااان بحثاااى 
نين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين برباع وحادة ، وإذا كاان عماالى مشاتركاى مخار مشتركاى بين أكثر من اث

 .بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة 
 :املادة اخلامسة والثالثون 

وفاي حاال . مان مؤلفاات ساابقة للمتقادم يجب أال يكون اإلنتاج العلمي المقدم للترقياة مساتالى مان رساائل الماجساتير أو الادكتوراه أو 
تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلح ، فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب مخار للترقياة مادة عاام مان تااريخ 

 .صدور قرار المجلس العلمي بذلح 
 :املادة السادسة والثالثون 

، ويجوز إذا كانات الترقياة إلاى رتباة أساتاذ مشاارك أن يكاون أحاد المحكماين  يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من األساتذة
 . من األساتذة المشاركين 

 :املادة السابعة والثالثون 

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياى من تاريخ صدور قرار المجلاس العلماي باذلح ، أماا ترقيتاه وظيفيااى فتعتبار مان تااريخ صادور القارار 
 . افرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها التنفيذا إذا تو 

تااتم ترقيااة أعضاااء هيئااة التاادريس وظيفياااى بحسااب أقدميااة اجتماعااات المجلااس العلمااي ، حيااث تنفااذ ترقيااات - 1
 .االجتماع األقدم فالذا يليه 

لام في حال صدور قرار المجلس العلمي بترقية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس علمياى في اجتمااع واحاد ، و - 2
يتوفر العدد الكافي من الوظائف ، تتم المفاضلة بينهم حساب تااريخ تشاكيل لجناة فحاص اإلنتااج العلماي مان 

 .قبل المجلس العلمي 
في حال تساوا تاريخ تشكيل لجنة فحص اإلنتاج العلمي لعدد مان أعضااء هيئاة التادريس الاذين صادرت لهام - 3

 :من الوظائف ، تتم المفاضلة بينهم على أساس المعايير التالية قرارات الترقية علمياى ولم يتوفر العدد الكافي 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  21)صفحة رقم  

 .الوحدات البحثية المحتسبة  -أ 
 .متوسط الدرجات التي منحها لهم المحكمون  -ب 
 .العبء التدريسي  -ج 
 .متوسط درجات خدمة الجامعة والمجتمع  -د 
 

  يتم حساب الوزن النسبي واإلجمالي للمعايير السابقة وفقاى لما يلي: 
 

ويتم فيها اعتماد الوحدات البحثية التي اكتسبها عند حساب الحد األدنى مان قبال اللجناة المختصاة :ت البحثية المحتسبة الوحدا -أ
: 

 

 ااااااااااااا نقطة=  X 155   عدد الوحدات البحثية المحتسبة 
 الحد األدنى 
  

 .كيم المرسل من المحكم متوسط الدرجات التي منحها المحكمون للمتقدم حسب ما ورد في نموذج التح- ب 
 اااااااااااااااا نقطة=  X 155 3+2+1درجات المحكم 

    3  
 

ويتم فيه حساب متوسط العبء التدريسي للسنوات األرباع الساابقة وفاق ماا ورد فاي طلاب الترقياة المعتماد : العبء التدريسي  -ج 
 .من رئيس القسم 

 ااااااااا نقطة=  X 155   متوسط العبء التدريسي الفعلي             
 (45مادة )العبء التدريسي حسب الالئحة               
 

متوسااط درجااات خدمااة الجامعااة والمجتمااع حسااب مااا وردت فااي تقااارير رئاايس القساام وعميااد الكليااة ، والنقاااط التااي منحهااا - د 
 :المجلس العلمي للمتقدم 

 ااااااااااااااااا نقطة=  X 155   متوسط الدرجات 
 10   

 
 ااااااااااااااااا نقطة= د + جا + ب + أ = جموع النقاط م

 
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  22)صفحة رقم  

يدرج المجلس العلماي فاي نهاياة كال اجتمااع أساماء أعضااء هيئاة التادريس الاذين تمات تارقيتهم مارتبين بحساب تااريخ تشاكيل   -4
ان ، وتبلاغ إدارة لجان فحص اإلنتاج ، يلي ذلح ترتيبهم بحسب النقاط المكتسبة أعااله فاي حاال تسااوا تااريخ تشاكيل اللجا

 .شؤون الموظفين بترقيتهم وظيفياى وفقاى لذلح 
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مساعد علمياى ولم يتم تعيينه وظيفياى ، تحتسب المدة التي قضااها فاي الوظيفاة   -0

 .علمياى ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ مشارك 
ة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك علمياى ولم تتم ترقيته وظيفياى ، تحتسب المدة التي قضااها فاي الوظيفاة في حالة شغل عضو هيئ  -6

 .علمياى ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ 

 :إجراءات عامة تتعلق بالرتقية 
 

 .على رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك  على المتعاقدين من غير السعوديين( 37إلى  21)تسرا أحكام المواد المتعلقة بالترقية  -أ
 

فيما يتعلق بأعضاء هيئاة التادريس مان المتعاقادين المعاارين مان جامعاات أخارى أو المارتبطين بجهاات عمال خاارج المملكاة ، ياتم  -ب
 :م وهي كاألتي 4/7/2552ها الموافق 11/7/1435التي إعتمدها المجلس العلمي بتاريخ تبني اإلجراءات 

ظاار جامعااة الملااح سااعود فااي اعتماااد ترقيااة أعضاااء هيئااة التاادريس الااذا يعملااون بعقااود شخصااية قاااموا هاام بااالتوقيع عليهااا، ال تن -أوال
 .ويطلب منهم التقدم للترقية عبر األسلوب المتعارف عليه والذا ينتهي بفحص اإلنتاج العلمي من قبل فاحصين خارجيين

ألعضاء هيئة التدريس المعارين أو من يعملون مع الجامعة وفق عقود يرتبطون فيهاا ماع تنظر الجامعة في طلبات معادلة الترقيات  -ثانيا
 :جامعات أخرى وفق الضوابط التالية

فااي جامعااة الملااح ساعود وتماات ترقيتااه فااي جامعتااه ( 2)ينظار فااي طلااب معادلااة الترقيااة إذا كاان المتقاادم لاام يمضااي أكثاار مان عااامين (1
 .األصلية

، يشترط أن يكون لادى المتقادم وحادتين منشاورة أو مقبولاة (4-2)تزيد عن عامين وال تزيد عن أربعة أعوام  إذا أمضى المتقدم فترة(2
 .للنشر خالل فترة عمله في جامعة الملح سعود

د أعوام في جامعة الملح سعود، فننه يعامال معاملاة أعضااء هيئاة التادريس فاي الجامعاة كماا ور ( 4)إذا أمضى المتقدم أكثر من أربعة (3
 .في الالئحة

 
 ها16/2/1431وقد أصدر سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي التوضيح األتي  لهذا القرار  بتاريخ 

ساواء تام  ،أعضاء هيئة التدريس المتعاقدون الذين وقعوا عقد العمل مع جامعة الملاح ساعود بأنفساهم ولايس عان طرياق جامعااتهم-  1
أو عقد غير شخصي، وسواء كان المتعاقد في إجازة تفرغ علمي من جامعتاه األصالية أو إجاازة إعاارة  تصنيف العقد كعقد شخصي

 :من قرار المجلس العلمي المشار إليه أعاله ويتم النظر في ترقياتهم كالتالي( أوال)أو إجازة استثنائية، تنطبق عليهم الفقرة 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  23)صفحة رقم  

صاالية بعااد تاااريخ التعاقاد مااع جامعااة الملااح سااعود فااال تااتم معادلااة الترقيااة ويلاازم إذا كاان تاااريخ الحصااول علااى الترقيااة ماان الجامعااة األ -
التقدم بطلب الترقية لرئيس القسم ويعارض الطلاب علاى مجلاس القسام والكلياة وياتم تحكايم اإلنتااج العلماي عان طرياق المجلاس 

علاى األقال مان تااريخ التعاقاد ماع جامعاة العلمي كالمعمول به في ترقياة اعضااء هيئاة التادريس الساعوديين، ماع اشاتراط مضاي سانة 
 .الملح سعود

إذا كان تاريخ الحصول على الترقية من الجامعة األصلية قبال تااريخ التعاقاد ماع جامعاة الملاح ساعود والمطلاوب هاو تعاديل المسامى  -
 .م وعميد الكليةالوظيفى فيتم الرفع بذلح لعمادة شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لالختصاص عن طريق رئيس القس

 
إعاارة رسامية أو الاذين يعملاون وفاق عقاود تام توقيعهاا باين جامعاة الملاح ساعود وجامعااتهم األصالية اعضاء هيئة التدريس المعاارون  -2

من قارار المجلاس العلماي المشاار إلياه اعااله إذا كاان الحصاول علاى ( ثانيا)فيمكن النظر في معادلة الترقية حسب مقتضى الفقرة 
تاااريخ العقااد مااع جامعااة الملااح سااعود  قباالن الحصااول علااى الترقيااة أمااا إذا كااا. تاااريخ العقااد مااع جامعااة الملااح سااعود بعاادالترقيااة 

والمطلوب تعديل المسمى الوظيفي فيتم الرفع لعمادة شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لالختصاص عن طريق رئايس القسام 
 .وعميد الكلية

 
 

فتتباع تدريس المعار من الجامعة التاي ينتماي إليهاا المجلس العلمي في طلب معادلة الترقية التي حصل عليها عضو هيئة الفي حال نظر 
 :اإلجراءات األتية

 :إستيفاء األتي -1
 .لطلب معادلة الترقيةخطاب عميد الكلية - 
 ..لطلب معادلة الترقيةخطاب رئيس القسم - 
 .استمارة طلب الترقية بعد تعبئتها من قبل عضو هيئة التدريس وتوقيعها من قبل المختصين - 
 .ن اإلنتاج العلمي الذا رقي عضو هيئة التدريس بموجبه نسخة م- 
 .قرار ترقية المتقدم من جامعته األصلية موثق من الجهات المعنية    -
  

تقوم اللجنة المختصة بالمجلس العلمي بفحص ملف الترقية المقدم والتأكد من انطبام شروط ومعايير الترقية الواردة فاي الالئحاة -  2
 .نسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على المتقدم المنظمة لشؤون م

 

فااي حااال تثباات اللجنااة المختصااة ماان اسااتيفاء المتقاادم للحااد األدنااى المطلااوب للترقيااة ، يصاادر بااذلح قاارار ماان رئاايس المجلااس -  3
 .العلمي بناء على توصية اللجنة 

 

 :لمتقدم للحد األدنى المطلوب للترقية وفق الالئحة ،يتم تبني اإلجراءات التالية في حال تثبت اللجنة من عدم استيفاء ا-  4



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  24)صفحة رقم  

لماان حصاال علااى ترقيااة إلااى درجااة أسااتاذ مشااارك أن يكماال الحااد األدنااى وفقاااى لمااا هااو وارد فااي الالئحااة وذلااح بنضااافة بحااث أو - 
 . بحو  إلى ما سبق أن ترقى به ال تقل عن وحدة واحدة 

إلى درجة أستاذ أن يكمل الحد األدنى وفقاى لما هو وارد في الالئحة وذلح بنضاافة بحاو  إلاى ماا سابق أن  لمن حصل على ترقية- 
 .ترقى به ال تقل عن وحدتين 

 
 
 

على األساتذة غير المتفرغين من السعوديين على رتبتي أستاذ مسااعد وأساتاذ ( 37إلى  21)تسرا أحكام المواد المتعلقة بالترقية  -ج
 . مشارك 

 
 

 

 

 الواجبات 
 

 :املادة الثامنة والثالثون 

 : يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية 
 

وان يترفع عان كال ماا هاو مخال بشارف . األمانة والخلق القويم وان يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب المرعية  -1
 .الوظيفة 

 .ن خالل نشاطه العلمي في تطور تخصصه متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ، وأن يسهم م -2
 .أن ينقل لطالبه أحد  ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم  -3
أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواى فيها على مساتوى القسام والكلياة  -4

 .كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع . جامعة وال
 .  أن يتفرغ لعمله في الجامعة ، وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح  -0

 :املادة التاسعة والثالثون 

ات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقرياراى عان كال حااد  مان شاأنه اإلخاالل يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاع
 .بالنظام 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  20)صفحة رقم  

 :املادة األربعون 

 :يكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي    -أ
   . وحدات تدريسية ( 15)األستاذ    -1
 .وحدة تدريسية ( 12)األستاذ المشارك    -2
   .  وحدة تدريسية ( 14)تاذ المساعد األس  -3
 .   وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته ( 16)المحاضر   -4

 .   وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته ( 16)المعيد   -0

 .   وحدة تدريسية ( 12)مدرس اللغة   -6
 

التاادريس لوظيفتااه علمياااى ، ولاام يااتم تعيينااه بهااا أو ترقيتااه إليهااا وظيفياااى ، تحتسااب الماادة التااي يقضاايها فااي  فااي حالااة شااغل عضااو هيئااة
 .الوظيفة علمياى لغرض حساب العبء التدريسي 

 

الوحاادة التدريسااية هااي المحاضاارة النظريااة األساابوعية التااي ال تقاال ماادتها عاان خمسااين دقيقااة ، أو الاادرس العملااي أو الميااداني  -ب
 .سبوعي الذا ال تقل مدته عن مائة دقيقة ، وتستمر الوحدة التدريسية فصالى دراسياى األ

 :املادة احلادية و األربعون 

ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمال أسابوعياى بقارار  –يؤدا أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساى وثالثين ساعة عمل أسبوعياى 
لتاادريس والبحاث واإلرشاااد األكااديمي والساااعات المكتبياة واللجااان العلمياة واألعمااال األخاارى يقضااونها فاي ا –مان مجلااس الجامعاة 

 .التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة 
 :املادة الثانية و األربعون 

لمياة يخفاف عانهم العابء من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم وماديرا المراكاز العلمياة ورءسااء األقساام الع
ّّ يقل ما يقومون به عن ثال  وحدات تدريسية   . التدريسي على أاّل

  

 :املادة الثالثة و األربعون 

يقادم رئايس القسام وماان فاي حكماه تقرياراى ساانوياى إلاى عمياد الكليااة ومان فاي حكماة عاان ساير العمال فاي القساام وعان النشااط العلمااي 
 .ن في حكمه تقريراى سنوياى إلى مدير الجامعة كما يقدم عميد الكلية وم. ألعضائه 

 

 الرواتب واملكافآت والبدالت
 

 :املادة الرابعة واألربعون 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  26)صفحة رقم  

 .يطبق سلم الرواتب والعالوات المرافق لهذه الالئحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين 
 

 :املادة اخلامسة واألربعون 

 .ثالثة مالف لاير ( 3555)دارها يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مق
 

 :املادة السادسة واألربعون 

عشارة مالف لاير سانوياى ، كماا (15.555)ألاف لاير وبحاد أقصاى ( 1555)يصرف للعميد أو مان فاي حكماه مكافاأة شاهرية مقادارها 
مالف لاير سنوياى ويصرف لرئيس ثمانية ( 2555)ثمانمائة لاير وبحد أقصى قدره ( 255)يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها 

 .خمسة مالف لاير سنوياى ( 0555)خمسمائة لاير وبحد أقصى قدره ( 055)القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها 
 :املادة السابعة واألربعون 

التادريس فاي الجامعاة،  عشارة مالف لاير إذا كاان مان أعضااء هيئاة( 15.555)يصرف ألمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقادارها 
 .أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه 

 :املادة الثامنة واألربعون 

الاااذين تسااتعين بهاام الجامعاااة فااي إعااداد وإلقااااء  –مااان داخاال الجامعااة  –تحاادد مكافااات أعضااااء هيئااة التاادريس ومااان فااي حكمهاام  
 :سية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو اآلتي الوحدات التدري

 

  . ثالثمائة لاير 355    األستاذ    -1
   .مائتان وخمسون لاير  205   األستاذ المشارك    -2
    .مائتا لاير  255   األستاذ المساعد   -3
   .مائة وخمسون لاير  105   المحاضر ومدرس اللغة  -4

  .مائة لاير  155    المعيد   -0
  

 :املادة التاسعة واألربعون 

يصاارف لماان يكلااف بعملااه أثناااء اإلجااازة الصاايفية ماان الااوكالء والعمااداء ووكالئهاام ورءساااء األقسااام والمراكااز العلميااة وأعضاااء هيئااة 
 .التدريس تعويضاى يعادل مدة التكليف بما ال يتجاوز صافي راتب شهرين 
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 :املادة اخلمسون 

مائتا لاير عن كل جلساة إذا ( 255)من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها يصرف لكل   -1
ثالثمائة لاير عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام الرسامي وبحاد أقصاى قادره ( 355)تمت خالل وقت الدوام الرسمي و 

 . ستة مالف لاير في السنة المالية الواحدة ( 6555)
 

 :يكون توصيف اللجان الدائمة كاآلتي   -2
 .أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه   -أ
 .أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده   -ب
 .أن تكون ذات طبيعة مستمرة   –ج
 .أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة   -د
أن يكون بع  أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوا المراتاب العلياا الاذين ال يمكان معااملتهم بموجاب مكافاات   -ها

 .خارج وقت الدوام 
 .ويعامل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة أعضاء اللجان الدائمة 

 :مسون املادة احلادية واخل

إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلاس 
 .مائة وخمسون لاير عن الوحدة الواحدة ( 105)الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره 

 :املادة الثانية واخلمسون 

التااادريس والمحاضااارين والمعيااادين المتخصصاااين فاااي مجاااال الحاساااب اآللاااي العااااملين فاااي مجاااال  يجاااوز أن يصااارف ألعضااااء هيئاااة
 .من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها %( 20)تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما ال يتجاوز نسبة 

 :املادة الثالثة واخلمسون 

المعيدين العاملين في مجال تخصصهم بادل تفارغ وسااعات عمال يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين و 
 .من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها %( 05)إضافي يعادل 

 :املادة الرابعة واخلمسون 

يجوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضارين والمعيادين العااملين فاي مجاال تخصصاهم بادل تفارغ وسااعات عمال 
 .من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها %( 75)إضافي يعادل 

 :املادة اخلامسة واخلمسون 

يجوز أن يصرف لغير األطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل فاي تخصصاهم اإلكلينيكاي فاي 
 .ن عليها من أول مربوط الدرجة المثبتي%( 25)المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 
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 اإلجازات
 

 :املادة السادسة واخلمسون 

تعتبر العطلة الصايفية لعضاو هيئاة التادريس والمحاضار والمعياد ومادرس اللغاة بمثاباة اإلجاازة السانوية ويحادد مجلاس الجامعاة مواعياد 
 .لنتائن عودة أعضاء هيئة التدريس على أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن ا

 :املادة السابعة واخلمسون 

لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجاازة السانوية وياتم تعويضاه عان المادة 
 .يوماى في العام التي يكلف بالعمل خاللها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على أال تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين 

 :املادة الثامنة واخلمسون 

لمدير الجامعة بناءى على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضاو هيئاة التادريس ومان فاي حكماه بنجازتاه السانوية أو 
 .جزء منها 

 :املادة التاسعة واخلمسون 

 .ه التنفيذية تمنح اإلجازات األخرى وفقاى ألحكام نظام الخدمة المدنية ولوائح
 :املادة الستون 

يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التادريس ومان فاي حكماه ألساباب معقولاة إجاازة اساتثنائية ال تزياد مادتها علاى 
سااتة أشااهر وخااالل ثااال  ساانوات بااال راتااب ، ويجااوز لمجلااس الجامعااة عنااد االقتضاااء االسااتثناء ماان هااذا الشاارط علااى أال تزيااد ماادة 

 .عن سنة اإلجازة 

 إجازة التفرغ العلمي
 

 :املادة احلادية والستون 

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءى على توصية من مجلسي الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي أن يحصال عضاو 
ماي ساابقة، أو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعاد مضاي خماس سانوات مان تعييناه أو تمتعاه بنجاازة تفارغ عل

لماادة فصاال دراسااي واحااد بعااد مضااي ثااال  ساانوات ماان تعيينااه أو تمتعااه بنجااازة تفاارغ علمااي سااابقة ، علااى أالّ يااؤثر ذلااح علااى سااير 
ويضع مجلاس الجامعاة القواعاد المنظماة إلجاازة التفارغ العلماي . وال تحتسب مدة اإلعارة ضمن المدة المطلوبة . العملية التعليمية 
 .المجلس العلمي  بناءى على اقتراح

فااي حالااة شااغل عضااو هيئااة التاادريس لوظيفتااه علمياااى ، ولاام يااتم تعيينااه بهااا أو ترقيتااه إليهااا وظيفياااى ، تحتسااب الماادة التااي يقضاايها فااي 
 .الوظيفة علمياى لغرض التقدم للحصول على إجازة تفرغ علمي 
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رغاب فاي الحصاول علاى إجاازة تفارغ علماي أن يتقادم بطلاب الذا ي( غيرالمعار أو غير متعاقد معه)يمكن لعضو هيئة التدريس   - 1
قبل سنة من بداية تاريخ إجازة التفرغ العلمي إلى رئيس القسم التابع له لعرضاه علاى مجلاس القسام للموافقاة ، ويماأل النماوذج 

: القسام الواحاد المخصص لطلب التفرغ العلمي ليشمل المعلومات التالية والتي تستخدم لغرض المفاضلة بين المتقدمين مان 
 ( .ملحق ها)

 

 .المنهن العلمي المقترح تنفيذه  -أ 
، والنشااط العلماي ( لمن يطلب التفارغ لسانة كاملاة)قائمة بالنشاط العلمي خالل السنوات الخمس التي تسبق بداية سنة التفرغ  -ب 

للنشاار لألبحااا  أو  خااالل ثااال  ساانوات لماان يطلااب التفاارغ لفصاال دراسااي واحااد ، ويجااب إرفااام مااا يثباات النشاار أو القبااول
 ( .منفردة أو مشتركة)التأليف أو الترجمة ، ويجب أن يكون لديه أبحا  منشورة أو مقبولة للنشر ال تقل عن ثال  أبحا  

عشارة فصاول دراساية لمان يطلاب التفارغ لسانة ، وساتة فصاول دراساية لمان يطلاب )العبء التدريساي للفتارة التاي سابقت التفارغ  -ج 
 .يكون الفصل الصيفي ضمنها ، وال ( فصل دراسي واحد

 .المساهمات في خدمة القسم والكلية والجامعة والمجتمع  -د 
 .خالل فترة التفرغ العلمي ، مع إرفام  المبررات ( إن وجدت)تفاصيل عن المصاريف للبحث  –ها 
 
 :يجب أن يستوفي المتقدم للتفرغ العلمي فترة زمنية قبل التقدم بالطلب للتفرغ تكون كالتالي  -2
لمن لم يتمتعوا بتفرغ سابق ، يجب مضي فترة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ التعيين لمن يطلب التفرغ لعام وثال  سنوات  -أ

 .لمن يطلب التفرغ لفصل دراسي واحد 
لمن سبق لهم التمتع بتفارغ ساابق ، يجاب مضاي فتارة ال تقال عان أرباع سانوات ونصاف مان تااريخ قباول المجلاس العلماي لتقريار -ب

 .التفرغ السابق ، لمن يطلب عاماى كامالى ، وسنتين ونصف لمن يطلب فصالى دراسياى واحداى 
تراعاى تقااارير األداء عاان الساانتين األخياارتين عنااد المفاضاالة ، ويقااوم القساام بنرفااام صااورة ماان تقرياار األداء عاان الساانتين األخياارتين -3

 . ريس بالقسم ونصابهم التدريسي للمتقدم ، وكذلح قائمة تحتوا على أسماء أعضاء هيئة التد
 .يجب التأكد من عدم شغل العبء التدريسي للمتفرغ بالتعاقد أو الندب أو بحجب مقررات دراسية معينة -4
ال يجوز لعضو هيئة التدريس إذا كاان معااراى خاارج الجامعاة ثام عااد مان إعارتاه إلاى الجامعاة أن يتقادم بطلاب الحصاول علاى إجاازة -0

بعد مضي مدة الحقة ال تقل عن مدة إعارتاه أو لفتارة خماس سانوات أيهماا اقال ، وال تحتساب مادة اإلعاارة ضامن تفرغ علمي إال 
 .المدة المطلوبة للحصول على التفرغ 

يجب عرض طلب التفرغ العلمي على مجلسي القسم والكلية للموافقة ورفعه بعدئذ إلى المجلس العلمي لمناقشته والتوصية بما  -6
 .ه إلى مجلس الجامعة إلقراره يراه ثم رفع

يشترط أن يجيد طالب إجازة التفرغ العلمي لغة الدولاة التاي يناوا قضااء إجاازة التفارغ العلماي فيهاا أو اللغاة اإلنجليزياة ، ويفضال -7
 .أال تقل إجازة التفرغ العلمي في الدولة األجنبية عن سنة دراسية 
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 .رغ في جامعة الملح سعود أو في مؤسسة علمية أخرى في مستواها للتفرغ العلمي داخل المملكة يشترط قضاء التف-2
 

   :تبني التوصيات التالية بخصوص القواعد التنفيذية للتفرغ العلمي ها على 10/15/1433بتارياخ العلمي  وافق المجلس
 :تقرير التفرغ العلمي : أوالى 

ماان الالئحااة ( 60)حساب مقتضااى المااادة  نجازاتااه خااالل التفاارغإاألصال أن يرفااع المتقاادم تقريااراى مفصاال عاان 
التفارغ ( مشاروعات)المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، أما إذا ناتن عان مشاروع 

قرها مجلاس الجامعاة ورقاة علمياة أو أكثار، منشاورة أو مقبولاة للنشار، فننهاا تغناي عان رفاع تقريار أالعلمي التي 
 .غ العلمي ويكتفي برفعها بدال عن التقريرنجازه خالل التفر إمفصل بما تم 

 :شروط إضافية للحصول على التفرغ العلمي للمرة الثانية وما يليها: ثانياى 
ون أعضااء هيئاة التادريس فاي الجامعاات ؤ مان الالئحاة المنظماة لشا(  61) بما ال يتعارض ماع الماادة  .1

مضاي سانة مان اعتمااد المجلاس العلماي فننه ال يجوز التمتع بنجازة تفارغ علماي للمارة التالياة إال بعاد 
هااا 34/1430طلباات التفارغ العلماي للعاام  علاى لتقريار التفارغ العلماي الساابق، علاى أن يطباق ذلاح

 . وما يليه

عند التقدم للتفرغ العلمي للمرة التالية يشترط أن يكاون للمتقادم فاي الفتارة التاي تلات التفارغ العلماي  .2
ال المحتساابة للترقيااة، سااواء كاناات منفااردة أو بالمشاااركة مااع مماااثالن لألعماا)السااابق عمااالن علميااان 

للمتقدم بطلاب تفارغ علماي لفصالين دراسايين، أو عمال علماي واحاد للمتقادم بطلاب ( باحثين مخرين
 (.منشور أو مقبول للنشر)التفرغ العلمي لفصل دراسي واحد 

عنااد ( الااخ... ئاايس قساامر / وكياال/ عميااد ) يراعااي المجلااس العلمااي المكلفااين بأعمااال ومهااام إداريااة  .3
 .أعاله( 2)النظر في الشرط المذكور في الفقرة 

 (:الدعم المالي للتفرغ العلمي ): ثالثاى 
( مان داخال أو خاارج الجامعاة)األصل وجاود مصاادر تمويال كافياة مان الجهاات الممولاة للبحاث العلماي  -1

 .للمشاريع البحثية المزمع القيام بها أثناء التفرغ العلمي

للصرف على مستلزمات المشروع (  سلفة) العلمي مشاريع التفرغ العلمي بمبلغ مقطوع  يدعم المجلس -2
 :البحثي على النحو التالي

 .التفرغ لفصل دراسي واحد يدعم بثالثين ألف لاير -3

 .التفرغ لعام دراسي كامل يدعم بستين ألف لاير -4
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م المجلس هذه القواعد ويعيد يقوّ ها و  1434/1430تطبق هذه القواعد ابتداء من التفرغ العلمي للعام : ابعاى ر 
 .بعد مرور سنتين من العمل بها فيهاالنظر 

 
 

 :املادة الثانية والستون 

 :يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي 
كال قسام فاي   من أعضاء هيئاة التادريس فاي% 15أال يرخص في إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو -1

 .السنة الواحدة 
 .أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامن علمي ينوا إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي -2
، (مان جملاة أعضااء هيئاة التادريس بالقسام% 15)إذا كان عدد األعضاء المتقدمين من القسم ال تتجاوز النسبة المساموح بهاا -1

أقال مان عادد المتقادمين ، فانن طلاب القسام يراعاى ويؤخاذ بعاين االعتباار عناد  وكان القسم قاد طلاب تحدياد عادد مان األعضااء
 .المفاضلة 

للقسام النساوا منفصالة عان قسام الرجاال %( 15)في حالة وجود أقسام بها عنصر نسائي تعامل النسابة المئوياة المساموح بهاا -2
 .أا أن لكل منهما نسبته 

 .ا ينوا إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي أن يتقدم العضو ببرنامن علمي واضح ومختصر لم-3
عناد انسااحاب أحااد المتقادمين مماان صاادرت لهاام الموافقاة يمكاان إحااالل باديل لااه ماان المرشااحين اآلخارين ماان نفااس القساام إذا -4

 . توفرت الشروط األساسية 
 .الشروط األساسية  يعطى الذين لم يقبلوا لتجاوز النسبة المسموح بها أفضلية في العام الذا يليه بشرط توفر -0
عند تكليف من صدرت له موافقة للتفرغ للقيام بعمل إدارا لخدمة الجامعة أو وزارة التعليم العاالي ، يجاوز تأجيال التفارغ حتاى  -6

 .انقضاء فترة التكليف 
 

 :املادة الثالثة والستون 

 :يصرف للمرخص له بنجازة تفرغ علمي ما يأتي 
 .الشهرا عن كامل المدة  مرتبه كامالى وبدل االنتقال- 1
 .تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعولهن - 2
 .مخصص الكتب الذا يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا - 3
 .مصاريف البحث العلمي ، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي - 4
ج لمن يقضي إجازته خارج المملكاة لاه ولعائلتاه فاي حادود خمساة مالف لاير إذا كاان بمفارده وعشارة مالف لاير مصاريف العال- 0

 .إذا كانت ترافقه عائلته ، ونصف ذلح لمن منح إجازة لمدة فصل دراسي واحد 
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 (05من  32)صفحة رقم  

ضاافي ال تقال عان ثاال  بدل التفارغ لألطبااء مان أعضااء هيئاة التادريس وذلاح مقابال تفارغهم وأدائهام لسااعات مان العمال اإل- 6
ساااعات يوميااااى بماااا فيهاااا دوام الخمااايس بحياااث ال يقااال عاان ثالثاااة مالف لاير حاااداى أدناااى إذا كانااات اإلجاااازة فاااي المستشااافيات 

 .الحكومية داخل المملكة 
التاي يعاولهن يصرف لمن يوافق له على التفرغ العلمي تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناتاه ال-1

 .، بحد أقصى ال يتجاوز مائة وخمسون ألف لاير 
ويمكن النظار فاي جهاات أكثار إذا ( . خارج المملكة)يجب أن ال تزيد عدد الوجهات التي سيقضي التفرغ بها عن وجهتين -2

 .وجدت المبررات الكافية 
المملكة على خط سير واحد ، وإذا تغير مسار  يشترط أن تكون رحلة التفرغ العلمي إلى الجامعة أو الجهات العلمية خارج-3

الرحلة ألكثر من دولة أو خط سير عكسي فانن الجامعاة ال تتحمال ساوى نفقاات انتقاال المتفارغ وحاده دون غياره مان أفاراد 
 .أسرته عند انتقاله إلى الدول األخرى بموافقة مسبقة من الجامعة 

 

 :املادة الرابعة والستون 

 .الحاصل على إجازة تفرغ علمي ،كما ال يجوز له االرتباط بعقد عمل أو استشارة ال يجوز إعارة أو ندب 
ال يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ، كما ال يجاوز لاه االرتبااط بعقاد عمال أو أن يعمال مستشااراى متفرغااى أو غيار 

 .متفرغ 
 

 :املادة اخلامسة والستون 

وعلياه خاالل مادة أقصااها نهاياة الفصال . ه وفاق البرناامن العلماي المقار مان مجلاس الجامعاة يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفارغ لا
الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقرياراى مفصاالى عان إنجازاتاه خاالل التفارغ ، ويرفاق ماع التقريار نساخاى مان 

 . لكلية ثم المجلس العلمي األعمال العلمية التي أنجزها تمهيداى لعرضها على مجلس ا
 

يلتزم عضو هيئة التدريس بالمنهن العلمي المقترح ، وقضاء إجازة التفرغ في الجهات التي صدر بها قرار عان المجلاس العلماي -1
 . وبعدم تغييره ذلح 

بننجازهااا خاالل إجازتااه ،  يقادم العضاو بعااد انقضااء إجااازة التفارغ العلمااي تقرياراى مفصااالى عان البرناامن العلمااي واألعماال التااي قاام-2
 .ويشفع بذلح نسخاى من البحو  التي أعدها ، ويرفع بذلح إلى مجلس القسم ومجلس الكلية ثم المجلس العلمي 

 .ال يعتبر التقرير مقبوالى إال بعد الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي -3
 .جود المبررات الكافية يمكن قبول طلب إلغاء التفرغ في الحاالت التي يقبلها المجلس وبو -4
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 (05من  33)صفحة رقم  

 االستشارات العلمية
 

 :املادة السادسة والستون 

يجااوز االسااتفادة ماان خاادمات عضااو هيئااة التاادريس فااي الجامعااة كمستشااار غياار متفاارغ فااي الجهااة الحكوميااة أو القطاااع الخاااص أو  
 :المنظمات اإلقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراى لها وفق ما يأتي 

 .يعمل مستشاراى في مجال تخصصه  أن -1
 .أال يعمل مستشاراى في أكثر من جهة واحدة  -2
 .يكون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجديد  -3
يقاادم الطلااب ماان الااوزير المخااتص بالنساابة للجهااات الحكوميااة أو ماان رئاايس الجهاااز أو المؤسسااة بالنساابة للقطاعااات الخاصااة  -4

 .ة أو الدولية إلى وزير التعليم العالي والمنظمات اإلقليمي
تاتم الموافقااة علااى االستشاارة والتجديااد بخطاااب مان وزياار التعلاايم العاالي بناااءى علااى توصاية مجلسااي القساام والكلياة وتأييااد ماادير  -0

 .الجامعة 
ن األعماال التاي أنجزهاا خاالل فتارة على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراى سنوياى وكذلح عند انتهاء مدة استشارته عا -6

 .االستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه 
 
 :أال يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراى غير متفرغ على أدائه لعمله األصلي وبخاصة فيما يأتي  -7
 .العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس  –أ  
 .عيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلح التواجد في مكتبه خالل ساعاته المكتبية وفي ال –ب 
 .اإلسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها  –ج 

 

 
 حضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية

 

 :املادة السابعة والستون 

 :ملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل الم
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 (05من  34)صفحة رقم  

 .أن تكون هناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله الفعلية -  1
تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقاد داخال المملكاة بنااء علاى توصاية مان مجلساي القسام والكلياة المختصاين -  2

 .دير الجامعة وموافقة م
تكااون المشاااركة فااي المااؤتمرات والناادوات التااي تعقااد خااارج المملكااة بموافقااة رئاايس مجلااس الجامعااة بناااء علااى توصااية ماان -  3

 .مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة 
 .المجلس العلمي يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناء على توصية من -  4
 .يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراى عن ذلح للجامعة -  0
 

 :املادة الثامنة والستون 

للجامعااة أن تصاارف تااذكرة ساافر وباادل انتااداب لعضااو هيئااة التاادريس المشااارك فااي المااؤتمر أو الناادوة ويجااوز االقتصااار علااى صاارف 
 .ي التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مال

يشكل مجلس الجامعة لجنة دائمة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لدراسة الطلبات المقدمة من أعضااء  :أوالى 
هيئااة التاادريس لحضااور الناادوات والمااؤتمرات وترفااع توصااياتها إلااى معااالي ماادير الجامعااة وفقاااى لمااا تضاامنته المادتااان السااابعة 

ن ماان الالئحااة المنظمااة لشااؤون منسااوبي الجامعااات السااعوديين ماان أعضاااء هيئااة التاادريس وماان فااي والسااتون والثامنااة والسااتو 
 .حكمهم 

 :يتم تبني القواعد التنظيمية واإلجرائية التالية لحضور المؤتمرات والندوات العلمية : ثانياى 
عضو هيئة التدريس في الماؤتمر أو النادوة، ماع يقوم المتقدم بطلب حضور مؤتمر أو ندوة علمية بتعبئة النموذج المعد لمشاركة -  1

إرفاام نساخة ماان السايرة الذاتيااة ونساخة مان البحااث الاذا ساايتقدم باه أو ملخاص لااه علاى أن يقاادم ماا يثبات قبااول البحاث قباال 
 .صرف استحقاقه 

مراعيااى األهمياة  ينظر مجلس القسم المختص في الدعوات وطلبات حضور المؤتمرات والندوات ويرفاع توصايته لمجلاس الكلياة-  2
العلمية للمؤتمر وموعده وإعطاء األولوية لمن له بحث مقبول ممن لم يشارك في حضور المؤتمرات والندوات خالل مدة أطاول 

 .وأال يؤثر حضوره على أعماله األساسية والتزاماته الوظيفية بالجامعة 
هيئة التدريس في كل قسم مان أقساام كلياات الجامعاة فاي أيهما أكثر من أعضاء %  25ال يجوز إشتراك أكثر من عضويين أو -  3

 .من واحد في المؤتمرات والندوات 
ينبغي أن يصل طلب المشاركة في الندوات والمؤتمرات إلدارة الجامعة بوقت كاف ال يقل عن شهر ونصف قبل موعد انعقاد -  4

 .المؤتمر أو الندوة 
 .الندوات في أثناء العطالت واإلجازات الرسمية قطعاى للعطلة أو اإلجازة ال يعد حضور عضو هيئة التدريس المؤتمرات و -  0
 .لمدير الجامعة إختيار من يمثلها في الندوات والمؤتمرات ذات الصبغة الخاصة -  6
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أو يجوز لمن قدم بحثاى في أحد الماؤتمرات والنادوات العلمياة فاي عاام دراساي معاين مان أعضااء هيئاة التادريس أن يحضار نادوة -  7
 .مؤتمراى مخر في العام نفسه ، بحيث ال تزيد مشاركته عن مرتين في العام الدراسي 

يجوز أعطاء الفرصة لحضور المؤتمرات والندوات مرة واحدة في العام لمن ال يشارك في تقاديم بحاث للماؤتمر ويوقاف اشاتراك -  2
 .حث عضو هيئة التدريس بعد حضوره مؤتمرين دون تقديم بحث ، حتى يتقدم بب

يقدم عضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراى مفصالى عن موضوع اللقااء إلاى القسام المخاتص خاالل شاهر مان -  2
 .انتهاء المؤتمر أو الندوة 

 . ال ينظر في طلبات المشاركة في مؤتمرات أو ندوات الحقة حتى يتم تقديم التقارير ألا مشاركة سابقة - 15
 

 عارةالندب واإل
 

 :املادة التاسعة والستون 

يجااوز ناادب عضااو هيئااة التاادريس وماان فااي حكمااه للعماال لاادى الجهااات الحكوميااة بقاارار ماان مجلااس الجامعااة بناااءى علااى توصااية 
 .مجلسي القسم والكلية المختصين ، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهرا ما لم يتم االتفام على خالف ذلح 

 
 :واإلجرائية المنظمة للندب القواعد التنفيذية 

سانوات بالجامعاة  0مادة ال تقال عان ( برتباة أساتاذ مسااعد ، أساتاذ مشاارك ، أساتاذ)أن يكون قاد أمضاى عضاو هيئاة التادريس - 1
 .ويعطى األفضلية في الندب لمن قدم خدمات ملموسة للجامعة 

خصص العلمي له وأن يكون عمله فاي هاذه الجهاة ذا أن يتناسب مجال عمل الجهة المنتدب إليها عضو هيئة التدريس مع الت- 2
 .مردود يثرا خبرته العلمية 

أن يتناسب مجال عمل الجهة المنتدب إليها عضو هيئة التدريس مع التخصص العلمي له وأن يكون عمله فاي هاذه الجهاة ذا - 2
 .مردود يثرا خبرته العلمية 

من اعضاء % 15عن ( المعارين" )2"فقرة " 71"فاى اليها ماورد في المادة اال تزيد نسبة اعضاء هيئة التدريس المنتدبين مضا- 3
اماا إذا قال . اعضااء فاأكثر( 15)هيئة التادريس الساعوديين فاي القسام الاذا يبلاغ عادد اعضااء هيئاة التادريس الساعوديين فياه 

 .فيدرس وضع القسم عند عرض كل حالة على حده ( 15)العدد عن 
 .دريس إلى المطالبة ببديل ان اليؤدا ندب هيئة الت- 4
سنوات ويساتثنى مان ذلاح المنظماات والهيئاات الدولياة حياث 3أن تكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد وبحد أقصى - 0

 .يدرس وضع كل حاله على حده 
 .تبدأ مدة الندب من بداية أا فصل دراسي - 6
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ال يسامح بندباه مارة أخارى إال بعاد انقضااء مادة تماثال فتارة ندبااه فاي حالاة عاودة عضاو هيئاة التادريس المنتادب إلاى الجامعاة فا- 7
 .سنوات طوال فترة خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة 0السابقة على أن التزيد فترات ندبه عن 

 .ال يجوز ندب عضو هيئة التدريس إلى جهة لديها وظائف تعليمية كما في الجامعات - 2
 .ندب عضو هيئة التدريس ل( حمرفق رقم )أن يعبأ األنموذج - 2
 

 :املادة السبعون 

يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعاة بنااءى علاى توصاية 
 .كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء المدة . مجلسي القسم والكلية المختصين 

 
 :فيذية واإلجرائية المنظمة إلعارة خدمات أعضاء هيئة التدريس واستفادة القطاع الخاص من خبراتهم القواعد التن

 .استفادة القطاع الخاص من خدمات أعضاء هيئة التدريس : أوالى 
االستعاضاة عاان اإلعااارات للقطااع الخاااص بعقااود استشااارية يقاوم فيهااا عضااو هيئااة التادريس بتقااديم خاادمات استشااارية -  1

 .فترة محددة مقابل مبالغ مالية محددة يتم دفعها للجامعة ول
يكون عضو هيئة التدريس في العقد المبرم استشارياى متفرغاى ويحتفظ بجميع المميزات الممنوحة لعضاو هيئاة التادريس -  2

 .في الجامعة 

المساتفيدة للجامعاة فاي فتارات  يتم التعاقد على مبلغ ال يقل عن المرتب الشهرا لعضو هيئاة التادريس تادفعها الجهاة-  3
محاددة مبينااة بالعقااد المبارم ويراعااي فااي تحدياد العقااد طبيعااة التخصااص واألعبااء التااي تقااع علاى الجامعااة مقاباال وقاات 

 .المستشار والتكاليف التي تقدمها وحدات الجامعة لتنفيذ االستشارة 

 :للضوابط التالية  تكون استفادة القطاع الخاص من خبرات أعضاء هيئة التدريس وفقاى -  4
 4بالجامعااة عاان ( برتبااة أسااتاذ مساااعد ، أسااتاذ مشااارك ، أسااتاذ ) أن ال تقاال ماادة خدمااة عضااو هيئااة التاادريس   –أ  

 .سنوات 
أن تكون الجهة المستفيدة ذات طبيعة عمل مما يتفق مع التخصص العلمي للعضو أو ذات مردود يثرا عمله   –ب  

 .ذلح لدى توصيته بالموافقة بالجامعة وعلى مجلس القسم بيان 
مان مجماوع أعضااء هيئاة % 25أال تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم والمعاارين والمنتادبين عان   –ج  

 خمسة فأكثر فنذا قل العدد عن ذلح فتدرس كل حالة علاى( 0)التدريس السعوديين بالقسم ، البالغ عددهم 
 .حده 

 .أا فصل دراسي تبدأ مدة العقد في بداية - د 
عناد اإلنتهااء مان العقاد ، علاى المستشاار كتاباة تقريار فناي يقادم للجامعاة يكاون مرجعااى ل خارين تصاب فياه خبارة هااذه -  0

 .الفترة 
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 .يحدد مجلس الجامعة للكلية التي يتبع لها المستشار نسبة من قيمة العقد -  6
 ( .ملحق ط)يكون العقد وفق الصيغة المرفقة -  7
 
( 75-62)يكااون اساااتفادة القطاااع الحكاااومي لخاادمات أعضاااء هيئاااة التاادريس عااان طريااق الناادب أو اإلعاااارة وفقاااى للماااادة :  ثانياااى 

 .والقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لهما 
 
 

 :املادة احلادية والسبعون 

 :يشترط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي 
 .ات على األقل في الجامعة ولمجلس الجامعة في حاالت الضرورة االستثناء من ذلح أن يكون قد أمضى ثال  سنو -  1
 .من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة %( 15)أال يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو -  2
 .عارته السابقة أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة ال تقل عن مدة إ-  3
 .أال يترتب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة -  4
 .أا شروط أخرى يراها مجلس الجامعة -  0
 

 
 :القواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لشروط اإلعارة 

 
 :الحكومي وفقاى لما يلي يجوز بتوصية من مجلس القسم المعني ومجلس الكلية إعارة خدمات عضو هيئة التدريس للقطاع 

بالجامعااة عاان خمااس ساانوات ( برتبااة أسااتاذ مساااعد ، أسااتاذ مشااارك ، أسااتاذ ) أن ال تقاال ماادة خدمااة عضااو هيئااة التاادريس -  1
 .وتعطى األفضلية في اإلعارة لمن قدم خدمات ملموسة للجامعة 

التادريس وأن يكاون عملاه فاي هاذه الجهاة ذا أن يتناسب مجال عمل الجهة المعاار إليهاا ماع التخصاص العلماي لعضاو هيئاة -  2
 .مردود يثرا خبرته العلمية 

من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في القسم الذا %( 15)أال تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعارين والمنتدبين عن -  3
فيادرس وضاع القسام عناد ( 15)أعضاء فاأكثر أماا إذا قال العادد عان ( 15)يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين فيه 

 .عرض كل حالة على حده 
 .أن ال تؤدا إعارة خدمات عضو هيئة التدريس إلى المطالبة ببديل -  4
أن تكون مدة اإلعارة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى ثاال  سانوات ويساتثنى مان ذلاح المنظماات والهيئاات الدولياة -  0

 .فيدرس وضع كل حالة على حده 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  32)صفحة رقم  

 .أ مدة اإلعارة من بداية أا فصل دراسي تبد-  6
في حالة عودة عضو هيئة التدريس المعار إلى الجامعة فال يسمح بنعارتاه مارة أخارى إال بعاد إنقضااء مادة تماثال فتارة إعارتاه -  7

 .السابقة ، على أن ال يزيد مجموع فترات اإلعارة عن خمس سنوات طوال فترة خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة 
 .ال يجوز إعارة عضو هيئة التدريس إلى جهة لديها وظائف تعليمية كما في الجامعات -  2
 .إلعارة عضو هيئة التدريس ( ملحق ح)أن يعبأ النموذج -  2
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  32)صفحة رقم  

 :املادة الثانية والسبعون 

 :تكون اإلعارة للجهات اآلتية 
 

 .الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج -  1
 .والجهات الحكومية  الوزارات-  2
 .المؤسسات العامة أو الخاصة -  3
 .أال يترتب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة -  4
 

والقواعااد التنفيذيااة واإلجرائيااة ( 75)مااع األخااذ فااي االعتبااار مااا ورد فااي المااادة ( 71)القواعااد التنفيذيااة واإلجرائيااة المنظمااة للمااادة 
 .إعارة خدمات أعضاء هيئة التدريس واستفادة القطاع الخاص من خبراتهم  المنظمة لها بخصوص

 :املادة الثالثة والسبعون 

تكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مادداى ال تزياد كال منهاا عان سانة ، وال يجاوز أن تزياد مادة اإلعاارة عان خماس 
المادة بحاد أقصاى قادره سانتان ، علاى أال يزياد مجماوع فتارات اإلعاارة سنوات متصلة ، ويجوز لمجلس الجامعة اساتثناءى تجااوز هاذه 

 .عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالجامعة أو أا جامعة أخرى 
 

 
 (73)القواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة للمادة 

 
ت متصلة ويستثنى من ذلح المنظمات والهيئاات الدولاة تكون مدة اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثال  سنوا 

ويجاوز بتوصاية مان مجلاس القسام ومجلاس الكلياة المعناي اساتثناء تجااوز هاذه المادة علاى أن ال . فيدرس وضع كل حالة علاى حاده 
 .سنوات طوال فترة عمله بالجامعة  0تزيد فترات إعارة عضو هيئة التدريس عن 

 

 :املادة الرابعة والسبعون 

تحماال الجهااة المسااتعيرة راتااب المعااار وبدالتااه ومكافاتااه ماان تاااريخ المباشاارة لااديها ويعاماال المعااار فيمااا يخااتص بأقدميتااه ت
والعالوات المستحقة له كما لو كان في الجامعاة علاى أن ياؤدا خاللهاا الحساميات التقاعدياة وأن ياتم تقاويم واحتسااب مادة اإلعاارة 

 .من هذه الالئحة ( 24)ألغراض الترقية وفقاى للمادة 
 

 :املادة اخلامسة والسبعون 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  45)صفحة رقم  

يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على اإلعارة تكليف المعار باإلسهام في بع  األعماال األكاديمياة مثال التادريس أو اإلشاراف العلماي 
 .أو التدريب أو غير ذلح على أال تتحمل الجامعة أا نفقات نتيجة لذلح 

 

 االتصال العلمي
 :سة والسبعون املادة الساد

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءى علاى توصاية المجلاس العلماي وتوصاية مجلساي القسام والكلياة المختصاين إيفااد عضاو 
هيئاة التادريس فااي مهماة علميااة خاارج مقاار الجامعاة لماادة ال تزياد عاان أربعاة أشااهر ، ويجاوز فااي حاال الضاارورة مادها إلااى سانة ويعاماال 

لم تزد المدة عن شهر فنن زادت المدة عن ذلح فيعامل معاملاة الموظاف المبتعاث للتادريب فاي الخاارج  الموفد معاملة المنتدب إذا
. 

 :يتم تبني الشروط واإلجراءات التالية لحضور الدورات التدريبية وورش العمل 
 :الشروط  –أوالى 
تعاماال الاادورات أو ورش العماال التابعااة )ميااة أال تكااون الاادورة أو ورشااة العماال ضاامن فعاليااات أحااد المااؤتمرات أو الناادوات العل  -1

 ( .للمؤتمرات معاملة الندوات والمؤتمرات العلمية
 .أن يكون المتقدم قد أنهى ثال  سنوات في خدمة الجامعة   -2
أن تكااون الاادورة أو ورشااة العماال فااي صااميم التخصااص الاادقيق وتكااون بمسااتوى متقاادم يناسااب مسااتوى عضااو هيئااة التاادريس   -3

تكون في مؤسسة تعليمية أو بحثية أو مهنية ال تقل في المستوى عن جامعة الملح سعود ، ويفضل أال تكون مقدماة ويفضل أن 
 .من مؤسسة تجارية ويجب أن تكون ضرورية للمتقدم وتوضح المبررات في محضر مجلس القسم ومحضر مجلس الكلية 

 .لثال  سنوات الماضية أال يكون المتقدم قد حضر دورة تدريبية أو ورشة عمل في ا  -4
 .من منسوبي القسم في نفس العام %( 15)أال تزيد نسبة المتقدمين للدورات أو ورش العمل من القسم عن   -0
 .أال يترتب على غياب عضو هيئة التدريس حجب أو تعطيل للمواد الدراسية ،ويتم توثيق ذلح من قبل مجلس القسم  -6
 . ن والتكاليف والمدة الزمنية في المفاضلة بين المتقدمينيراعى مستوى الدورة والمشاركي  -7
 .أن يكون المتقدم قد قدم تقريراى عن أا مشاركات علمية سابقة   -2
 .ال تطبق هذه الشروط على الدورات أو ورش العمل التي تأتي على شكل منح من خارج الجامعة  -2
 

 :اإلجراءات  -ثانياى 
 .الكلية على حضور عضو هيئة التدريس الدورة أو ورشة العمل  أن يوافق مجلس القسم ومجلس  -1
والنشاااط البحثااي خااالل الااثال  ساانوات التااي تساابق تقدمااه ( العاابء التدريسااي)أن يثباات المتقاادم جديتااه فااي العماال األكاااديمي   -2

 .للدورة 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  41)صفحة رقم  

 .ر أن يتقدم بطلبه قبل تاريخ الدورة أو ورشة العمل بفترة كافية ال تقل عن ستة أشه  -3
 .أن يماْل االستمارة المخصصة لذلح ويستوفي جميع المعلومات فيها   -4

 

م ، علاااى الضاااوابط 15/1/2515هاااا الموافاااق 24/1/1431وافاااق المجلاااس العلماااي باجتماعااااه العاشااار  المعقاااود بتااااريخ 
لخاارج وقاد وافاق معاالي الخاصة بحضور أعضاء هيئة التدريس للدورات التدريبية وورش العمل في مجال التخصص في الاداخل وا

 :وقرر التالي. ها20/1/1431وتاريخ  20216/3/1مدير الجامعة على هذا القرار بموجب شرحه على خطاب المجلس رقم 

 :الموافقة على الضوابط التالية لحضور الدورات التدريبية وورش في مجال التخصص في الداخل والخارج {  

 خصص عضو هيئة التدريستوافق موضوع الدورة أو ورشة العمل مع ت. 

  مالئمة مستوى الدورة أو ورشة العمل لمستوى عضو هيئة التدريس وفق معيار المستوى العلمي للمستفيدين من الدورة
 .ومنفذيها

 أن ال تكون الدورة أو ورشة العمل ذات طبيعة تجارية وفق معيار التوازن بين تكلفتها ومدتها ومحتواها. 

 دريبية أو ورشة العمل مع فترة االختبارات النهائية، وفي حالة التزامن يرفق خطاب من رئيس عدم تزامن وقت الدورة الت
 .القسم يفيد بعدم اإلخالل بسير االختبارات النهائية

  ال يسمح بحضور أكثر من دورة تدريبية أو ورشة عمل في العام الدراسي الواحد لضمان عدم اإلخالل بالعملية
 .}ور الدورات وورش العمل خالل اإلجازة الصيفية للمشاركين في تدريس الفصل الصيفيالتعليمية، وال يسمح بحض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  42)صفحة رقم  

 

 

 

 :املادة السابعة والسبعون  

مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلاس الجامعاة بنااءى علاى توصاية مجلساي القسام والكلياة المختصاين إيفااد عضاو هيئاة 
 .مملكة ، ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسمياى في الخارج ، على أال تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات التدريس للتدريس خارج ال

  

 :املادة الثامنة والسبعون 

يجاوز بقارار مان مادير الجامعاة بنااءى علاى توصاية مجلساي القسام والكلياة المختصاين والمجلاس العلماي الساماح لعضاو هيئاة التادريس 
- : ي جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية وفق ما يأتي بالسفر إلجراء بحو  ف

 

 .أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناى البيانات المؤيدة له  -1
 .أن يقدم تقريراى بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحو  ويتم رفعه إلى المجلس العلمي  -2
 .يصرف له تذكرة سفر بالطائرة  -3

  النقل
 

 :املادة التاسعة والسبعون 

يجاوز نقاال عضااو هيئااة التاادريس وماان فااي حكمااه فااي نطااام تخصصااه العلماي ماان قساام إلااى مخاار داخاال الكليااة ذاتهااا بقاارار ماان ماادير 
 .الجامعة بناءى على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين 

 :املادة الثمانون 

يس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مادير الجامعاة بنااءى علاى توصاية مان المجلاس يجوز نقل عضو هيئة التدر 
 . منهما ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهماالعلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول 

 :املادة احلادية والثمانون 

س الكلياة المختصاين الموافقاة علاى نقال عضاو هيئاة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنااءى علاى توصاية مجلاس القسام ومجلا
 .التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة في خارج الجامعة 

 التأديب
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  43)صفحة رقم  

 :املادة الثانية والثمانون 

 :تكوَّن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلح على النحو التالي 
  

 رئيساى     أحد وكالء الجامعة  -1
 عضواى   أحد العمداء غير الذا تولى التحقيق   -2
 عضواى   عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ  -3
 عضواى   أحد المختصين في الشريعة أو األنظمة    -4

 :املادة الثالثة والثمانون 

عتقاد أناه مخال بواجباتاه، يتاولى مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما ي
ويحيال مادير الجامعاة المحقاق . أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراى عن نتيجاة التحقياق 

 .معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباى لذلح 
 

 :املادة الرابعة والثمانون 

أا مان أعضااء هيئاة التادريس ومان فاي حكمهام عان العمال إذا اقتضات مصالحة التحقياق معاه لمدير الجامعة أن يصادر قاراراى بنيقااف 
 .ذلح ، وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار من لجنة التأديب 

كال ويجوز تمديد مدة أو مدد اإليقاف مدة أو مدداى أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف فاي  
 .مرة عن سنة واحدة 

 
 :املادة اخلامسة والثمانون 

يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه ، فنذا برْى أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي مان راتباه ، أماا إذا عوقاب بالفصال 
 .فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلح 

 
 :انون املادة السادسة والثم

المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق  -ومن في حكمه  -يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس 
 .وذلح بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوماى على األقل 

 
 :املادة السابعة والثمانون 

 .كمه المحال إلى لجنة التأديب االطالع على التحقيقات التي أجريت في األيام التي يعينها المديرلعضو هيئة التدريس ومن في ح
 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  44)صفحة رقم  

 :املادة الثامنة والثمانون 

 :تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي 
 .يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة -1
علااى دعااوة الاارئيس ويبلااغ المحقااق معااه كتابااة بخطاااب مسااجل بالحضااور أمااام اللجنااة لسااماع أقوالااه تعقااد اللجنااة اجتماعاتهااا بناااءى -2

 ودفاعه 
تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه ، فنذا لم يحضر أو وكيله جااز النظار فاي القضاية وتاتم إجاراءات التحقياق -3

 .والنظر في القضية بسرية 
 .ع ألقوال الشهود عند االقتضاء وللجنة الحق في أن تستم- 
وترفااع اللجنااة قراراتهااا إلااى ماادير الجامعااة . تتخااذ قاارارات اللجنااة باألغلبيااة ، وال تصااح إجتماعاتهااا إال إذا حضاار جميااع أعضااائها -4

ل ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مادة ال تتجااوز الشاهرين مان تااريخ إحالاة المحقاق معاه إليهاا للمصاادقة علياه وفاي حاا
عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة ، يعاد للجنة مرة أخرى فنذا بقيت اللجنة على رأيها يرفاع األمار إلاى مجلاس الجامعاة 

 .   وقراره في ذلح نهائي 
 .يقوم مدير الجامعة بنبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل -0
التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثالثين يوماى على األكثار مان يجوز لعضو هيئة -6

وفي حال وصول الطعن قبل انتهااء المادة المحاددة يعياد مادير الجامعاة القضاية إلاى . إبالغه بقرار اللجنة وإال أصبح القرار نهائياى 
 .   بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلح نهائياى  لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فنذا

 :املادة التاسعة والثمانون 

ماان نظااام تأديااب المااوظفين تكااون العقوبااات التأديبيااة التااي يجااوز إيقاعهااا علااى عضااو هيئااة ( 32)مااع مراعاااة أحكااام المااادة 
 :التدريس ومن في حكمه 

 .اإلنذار  -1
 .للوم ا -2
 .الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أال يتجاوز المحسوم شهرياى ثلث صافي الراتب الشهرا   -3
 .الحرمان من عالوة دورية واحدة  -4
 .تأجيل الترقية مدة عام  -0
 .الفصل  -6

 :املادة التسعون 

 .رى الناشئة عن الواقعة ذاتها ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخ
 

 :املادة احلادية والتسعون 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  40)صفحة رقم  

لمدير الجامعة بأن يوجه تنبيهاى إلى عضو هيئة التادريس ومان فاي حكماه الاذا يخال بواجباتاه ويكاون التنبياه شافوياى أو كتابيااى 
كتاباة وساماع أقوالاه وتحقياق دفاعاه ولمدير الجامعاة توقياع عقاوبتي اإلناذار واللاوم علاى عضاو هيئاة التادريس وذلاح بعاد التحقياق معاه  

 .ويكون قراره في ذلح مسبباى ونهائياى 
وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناءى على ما يصلهم من رءساء األقسام أو ما يالحظونه هم عن كال ماا يقاع مان عضاو 

 .هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أا مخالفات أخرى 

 

 اء ادخدمةإهن
 :املادة الثانية والتسعون 

 :تنهى خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية 
 .االستقالة  -1
 .طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد  -2
 .إلغاء الوظيفة  -3
 .العجز الصحي  -4
 .الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل  -0
 .الفصل ألسباب تأديبية  -6
 .الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء  -7

 

 :املادة الثالثة والتسعون 

 .يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العمر 
ولمجلاس التعلايم العاالي بنااءى علاى . أثنااء العاام الدراساي إلاى نهايتاه  ويجوز بقرار من مادير الجامعاة تمدياد خدماة مان بلاغ ساتين سانة

 .توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين 
 

 :املادة الرابعة والتسعون 

بب المرض ، فيقدم مدير الجامعة تقريراى عن إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بس
 . ذلح إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته 

 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  46)صفحة رقم  

 :املادة اخلامسة والتسعون 

لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر فاي قباول اساتقالة عضاو هيئاة 
 .عد المبكر بناء على طلبه التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقا

 : إذا تقدم عضو هيئة التدريس بطلب االستقالة أو اإلحالة على التقاعد المبكر ، تتبع اإلجراءات التالية 
يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب االستقالة أو اإلحالة إلى التقاعد المبكر إلى القسم المختص ويرفق ماع الطلاب اساتمارة طلاب  -1

 ( .ملحق و. )قاعد المعتمدة من المجلس العلمي االستقالة أو الت
يعاارض الموضااوع علااى مجلسااي القساام والكليااة المعنيااين للتوصااية بمااا يااراه كاال منهمااا مناسااباى مااع األخااذ فااي االعتبااار مبااررات  -2

 .االستقالة أو اإلحالة إلى التقاعد المبكر وكذلح مدة خدمة عضو هيئة التدريس حسب نظام التقاعد 
ساانة تنظاار اللجنااة المختصااة بالتعيينااات بااالمجلس  30إلااى  35لطلبااات التقاعااد المبكاار لماان أمضااوا فااي الخدمااة ماان  بالنساابة -3

 :العلمي في طلباتهم وتتخذ التوصية المناسبة بناء على االعتبارات التالية 
 . مبررات طلب التقاعد المبكر    -أ
 .على طالب الدراسات العليا العبء التدريسي في القسم بما في ذلح ساعات اإلشراف - ب
 .عدد المبتعثين من القسم   -ج
 .مشاركة عضو هيئة التدريس في اللجان واألعمال اإلدارية على مستوى القسم والكلية والجامعة   -د
ا يرفااع وكياال الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااث العلمااي مااذكرة للعاارض علااى مجلااس الجامعااة متضاامنة التوصااية التااي توصاال إليهاا -4

 . المجلس العلمي مرفقاى بها كافة المستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة 
إذا كان عضو هيئة التدريس حين تقدمه لالستقالة أو التقاعد المبكر يشاغل وظيفتاه علميااى ولام ياتم تثبيتاه أو ترقيتاه إليهاا وظيفيااى،  -0

 .  تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة علمياى ضمن مدة الخدمة
 

 قواعد االستعانة باألساتذة غري املتفرغني 
 

 :املادة السادسة والتسعون 

يجوز للجامعة االستعانة باألستاذ غير المتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الساابقين أو مان العلمااء المتميازين 
 . مل إدارا وال يجوز تكليفه بأا ع. ذوا الخبرة الطويلة في التخصص الذا سيتولى تدريسه 

 :تتم إجراءات االستعانة باألستاذ غير المتفرغ وفقاى لما يلي 
 :ضوابط االستعانة باألستاذ غير المتفرغ  :أوالى 
 .حاجة القسم لخدماته  -1



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  47)صفحة رقم  

 .أن ال تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك  -2
صااحية ، وقدرتااه علااى القيااام بأعباااء عضااو هيئااة أن يقاادم تقريااراى طبياااى ماان إحاادى المستشاافيات الجامعيااة يوضااح فيااه حالتااه ال -3

 .التدريس 
 : في حالة تقدم عدد يزيد عن حاجة القسم يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاى لما يلي  -4
 المرتبة العلمية      -أ
 .عدد األبحا  المنشورة    -ب
 . اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه    -ج
 .عدد سنوات الخدمة     -د
 .المساهمة في خدمة القسم ، والكلية ، والجامعة   -ها

 

 :إجراءات االستعانة باألستاذ غير المتفرغ  :ثانياى 
مان الالئحاة ( 155)إلى ( 26)ينظر مجلس القسم في طلب االستعانة باألستاذ غير المتفرغ مراعياى في ذلح ما ورد في المواد   -1

يين مان أعضااء هيئاة التادريس ومان فاي حكمهام ، ثام ترفاع التوصاية لمجلاس الكلياة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الساعود
 ( .ملحق ز. )مرفقاى بها استمارة االستعانة بعضو هيئة التدريس أستاذاى غير متفرغ 

 

 .ينظر مجلس الكلية في توصية مجلس القسم ثم يرفع توصيته للمجلس العلمي - 2
 

كلياة وكافاة األورام إلاى اللجناة المختصاة بالتعييناات باالمجلس العلماي لدراساتها وإرفاام يحيل رئيس المجلس العلماي ماذكرة ال- 3
 .تقرير للعرض على المجلس العلمي 

 

يرفااع وكياال الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااث العلمااي مااذكرة للعاارض علااى مجلااس الجامعااة متضاامنة التوصااية التااي توصاال إليهااا - 4
 . مستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة المجلس العلمي مرفقاى بها كافة ال

 
 :املادة السابعة والتسعون 

تكون االستعانة باألساتذة غير المتفرغين لمادة ال تزياد عان سانتين قابلاة للتجدياد بقارار مان مادير الجامعاة بنااءى علاى موافقاة 
 .مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم المختصين 

 
 :الثامنة والتسعون  املادة



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  42)صفحة رقم  

يمنح األستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ، فنن لام يكان مان أعضااء هيئاة التادريس 
السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناءى علاى توصاية مان المجلاس العلماي ومجلساي القسام والكلياة بماا ال يتجااوز أول 

 .  بة أستاذ مساعد مربوط رت
 

 :املادة التاسعة والتسعون 

مان هاذه الالئحاة يجاب علاى األساتاذ غيار المتفارغ أن يلتازم بواجباات عضاو هيئاة التادريس ( 26)مع مراعاة أحكاام الماادة 
ن هااذه ما( 01)المنصاوص عليهاا فااي هاذه الالئحاة ويعاماال مان حيااث الوحادات التدريساية الزائاادة عان النصاااب وفقااى ألحكاام المااادة 

 . الالئحة 
 :املادة املائة 

عند إخالل األستاذ غيار المتفارغ باأا مان واجباتاه تطباق بشاأنه األحكاام الخاصاة بتأدياب أعضااء هيئاة التادريس المنصاوص 
 .عليها في هذه الالئحة 

 القواعد املنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية 

 املتوفرة خارج اجلامعة للقيام بالتدريس 

 عة ومعاهدهايف كليات اجلام
 

 :املادة األوىل بعد املائة 

يصرف لمن يساتعان بهام مان غيار أعضااء هيئاة التادريس بالجامعاة فاي إلقااء الوحادات التدريساية المنهجياة المعتمادة ضامن 
 :الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي 

 . ألف لاير1555الوزراء ، ونوابهم ، وأصحاب المرتبة الممتازة  -1
 :أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات األخرى  -2

 .أربعمائة لاير  455  األستاذ                                 -أ   
 .ثالثمائة وخمسون لاير  305 األستاذ المشارك                       - ب 
 .  ثالثمائة لاير 355 األستاذ المساعد                       - ج 

 :من هم على مراتب سلم الموظفين  -3
 .أربعمائة لاير  455                    10،  14المرتبتان   -أ  
 .ثالثمائة وخمسون رياالى  305                             13المرتبة   -ب 
 . ثالثمائة لاير  355                             12المرتبة   -ج 



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  42)صفحة رقم  

 .مائتان وخمسون رياالى  205               11،  15،  2المراتب   -د  
 :من هم على سلم الوظائف التعليمية  -4

 .مائتان وخمسون رياالىّ   205  المستوى السادس                    -أ  
 .مائتا لاير  255  المستوى الخامس                     -ب
 .وخمسون رياالى  مائة 105  المستوى الرابع                       -ج

 :العسكريون  -0
 .ألف لاير  1555  فريق أول                         -أ  
 .أربعمائة لاير  455  فريق ولواء                        -ب 
 .ثالثمائة وخمسون رياالى  305  عميد وعقيد                        -ج 
 .ثالثمائة لاير  355  مقدم ونقيب                       -د  
 .مائتان وخمسون رياالى  205  مالزم أول ومالزم               - ها
 .حسب درجاتهم العلمية ، أو مراتبهم الوظيفية ، أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد :  المتقاعدون    -6
، والكليااة المعنياااة ، االساااتعانة يجااوز بموافقاااة مجلاااس الجامعااة المبنياااة علااى توصاااية مجلاااس القساام المخاااتص : غياار الماااوظفين  -7

بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحاالت المشار إليها في الفقرات السابقة للقياام بالتادريس 
في كليات الجامعة ، ومعاهدها ، ومراكزها ، وتحديد مكافاتهم بما ال يتجاوز راتب الدرجة األولى من رتباة أساتاذ 

 .مساعد 
 

 :ثانية بعد املائة املادة ال

إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس ، أو غيرهم مان خاارج مقار الجامعاة أو خاارج مقار أحاد فروعهاا فيصارف لاه باإلضاافة 
،  من هذه الالئحة تذكرة سفر بالطائرة ذهاباى وإياباى ، وبدل االنتداب المقارر ألمثالاه( 151)إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة 

 .أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصالته وإعاشته مدة إقامته 
 

 األحكام العامة
 

 :املادة الثالثة بعد املائة 

 .تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية واإلجرائية لهذه الالئحة بما ال يتعارض معها 
 

 :املادة الرابعة بعد املائة 

 .بق بشأنه األنظمة والقرارات النافذة في المملكة ما لم يرد به نص في هذه الالئحة تط



 

 ؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمالقواعد التنفيذية واإلجرائية المنظمة لش

 (05من  05)صفحة رقم  

 

 :املادة اخلامسة بعد املائة 

 .لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة 
 

 :املادة السادسة بعد املائة 

 .يعمل بهذه الالئحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها 
 

 
 
 
 
 


