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اواًل: التعريفات

املادة االولى
ر وفق �سياقها كما يلي: املفردات الواردة يف هذه الالئحة ُتف�سَّ

اأع�ضاء هيئة التدري�س هم:
• الأ�ساتذة	
• الأ�ساتذة امل�ساركون	
• الأ�ساتذة امل�ساعدون	

املادة الثانية
من هم يف حكم اأع�ضاء هيئة التدري�س:

• املحا�سرون	
• املعيدون	
• الباحثون وم�ساعدوهم ومدر�سو اللغات	

املادة الثالثة
الوحدة التدري�ضية: هي املحا�سرة النظرية الأ�سبوعية التي ل تقل مدتها عن )50( دقيقة، اأو الدر�س العملي اأو امليداين الأ�سبوعي الذي 

ل تقل مدته عن )100( دقيقة الى )150( دقيقة، وت�ستمر الوحدة التدري�سية ف�ساًل درا�سيًا على الأقل.
اجلامعة: املق�سود بها جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية.

املتعاقد: من يعمل يف اجلامعة مبوجب عقد وفق هذه الالئحة.
ال�ضنة: )12( �سهرًا ميالديًا.

ال�ضهر: ال�سهر )30( يومًا ما مل ين�س على خالف ذلك.
العام االأكادميي: ف�سالن رئي�سيان، وف�سل �سيفي اإن وجد.
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ثانيًا: منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين

الفصل األول : التعيين والترقية

املادة الرابعة
العليا  للدرا�سات  الباحثني يراأ�سها وكيل اجلامعة  اللغات وم�ساعدي  ل�سوؤون املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي  توؤلف يف اجلامعة جلنة دائمة 
وي�سدر بتكوينها وتعيني اأع�سائها قرار من جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه بناء على تو�سية من مدير اجلامعة وترفع اللجنة تو�سياتها اإلى 

املجل�س ويكون من مهامها ما يلي: -
اقرتاح ال�سيا�سة العامة لإختيار املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني وتوزيعهم على الأق�سام والكليات.. 1
اإبداء الراأي يف التو�سيات ال�سادرة من جمال�س الكليات ب�ساأن تعيني املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني وفقًا . 2

للمعايري الآتية: -
الدقيقة، أ.  وتخ�س�ساتهم  الق�سم،  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عدد  لإجمايل  ون�سبتهم  ال�سعوديني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عدد 

التدري�سية. واأعبائهم 
عدد املحا�سرين واملعيدين ومدر�سي اللغات يف الق�سم.	. 
عدد املبتعثني من الق�سم، وتخ�س�ساتهم الدقيقة، والتواريخ املتوقعة لعودتهم.	. 
اقرتاح توزيع وظائف املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات ح�سب حاجة الأق�سام احلالية وامل�ستقبلية.د. 
درا�سة التو�سيات اخلا�سة بنقل املحا�سرين واملعيدين اإلى وظائف اإدارية داخل اجلامعة اأو اإحالتهم اإلى وزارة اخلدمة املدنية.ه. 

املادة اخلام�ضة
ي�سرتط لتعيني املعيد: -

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 1
اأن يكون تقديره العام يف املرحلة اجلامعية جيد جدًا على الأقل وي�ستثنى من ذلك بع�س خريجي التخ�س�سات الطبية التي حتددها . 2

اللجنة الدائمة ل�سوؤون املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني.
ما ت�سدره اللجنة الدائمة ل�سوؤون املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني من �سروط اأخرى.. 3

املادة ال�ضاد�ضة
ي�سرتط لتعيني املحا�سر ومدر�س اللغة:-

اأن يكون حا�ساًل على درجة املاج�ستري اأو ما يعادلها من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 1
اأن يكون تقديره العام يف املاج�ستري جيدًا جدًا على الأقل )اإذا كان حا�ساًل عليها من جامعة متنحها بتقدير اأو ما مياثلها(.. 2
ما ت�سدره اللجنة الدائمة ل�سوؤون املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات من �سروط اأخرى.. 3
ما ي�سدره جمل�س اجلامعة من �سروط اأخرى.. ٤
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املادة ال�ضابعة
ي�سرتط لتعيني م�ساعد الباحث: -

بالن�سبة ملن يعيني بدرجة املاج�ستري، )ي�سمى م�ساعد باحث اأ(:. 1
احل�سول على درجة املاج�ستري من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها، بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، اإن كان حا�ساًل على . 2

املاج�ستري من جامعة متنح هذه الدرجة بتقدير اأو ما مياثلها.
اأية �سروط اأخرى تراها اجلامعة منا�سبة.. 3
بالن�سبة ملن يعيني بال�سهادة اجلامعية البكالوريو�س اأو ما يعادلها، و )ي�سمى م�ساعد باحث 	(:. ٤
احل�سول على ال�سهادة اجلامعية بتقديرعام - جيد - على الأقل من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 5
اأية �سروط اأخرى تراها اجلامعة منا�سبة.. ٦

املادة الثامنة
يتم تعيني املعيد واملحا�سر ومدر�س اللغة بناء على تو�سية جمل�س الق�سم الذي �سيعمل به - اأو ما يقوم مقامه - وجمل�س الكلية واللجنة الدائمة 

ل�سوؤون املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني، وي�سدر بالتعيني قرار من جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه.

املادة التا�ضعة
يتم تعيني م�ساعد الباحث بقرار من مدير اجلامعة بناء على تو�سية جمل�س الق�سم الذي �سيعمل به - اأو ما يقوم مقامه - وجمل�س الكلية 

املخت�سني وتو�سية اللجنة الدائمة ل�سوؤون املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني.

املادة العا�ضرة
يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية )٤( �سنوات يف اأول درجة من رتبة معيد.. 1
يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية )5( �سنوات يف الدرجة الثانية من رتبة معيد.. 2
يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية )٦( �سنوات يف الدرجة الثالثة من رتبة معيد.. 3
يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية )7( �سنوات يف الدرجة الرابعة من رتبة معيد.. ٤

املادة احلادية ع�ضرة
وتاريخ   590 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�س  بقرار  املعتمدة  التعليمية  الوظائف  لئحة  الباحثني  وم�ساعدي  اللغات  مدر�سي  على  تطبق 

1٤01/11/10هـ، وما يطراأ عليها من تعديالت. 

املادة الثانية ع�ضرة
بها،  معرتف  اأخرى  جامعة  اأو  �سعودية  جامعة  من  يعادلها  ما  اأو  الدكتوراه  درجة  على  احل�سول  م�ساعد  اأ�ستاذ  رتبة  على  للتعيني  ي�سرتط 

وللمجل�س العلمي باجلامعة وجمل�س اجلامعة اإ�سافة اأي �سروط اأخرى.
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املادة الثالثة ع�ضرة
املخت�سني  الكلية  يقوم مقامه وجمل�س  ما  اأو  الق�سم  تو�سية من جمل�س  وبناء على  ال�سرورة  يفو�سه يف حال  اأو من  يجوز ملجل�س اجلامعة 
واملجل�س العلمي التعيني على رتبة اأ�ستاذ م�ساعد دون ا�سرتاط احل�سول على درجة )الدكتوراه( اأو ما يعادلها يف التخ�س�سات التي ل متنح 

فيها درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها وفق ال�سوابط الآتية:-
اأن يكون املر�سح حا�ساًل على درجة املاج�ستري اأو ما يعادلها من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 1
اأن يكون قد اأم�سى ثالث �سنوات على الأقل يف وظيفة حما�سر.. 2
اأن يتقدم باإنتا	 علمي ل يقل عن ثالث وحدات من�سورة بعد ح�سوله على درجة املاج�ستري منها وحدة واحدة على الأقل فردية. واأن يكون . 3

الإنتا	 العلمي املقدم متفقًا مع ما جاء يف املادة )30( من هذه الالئحة.

املادة الرابعة ع�ضرة
مع مراعاة اأحكام املادة الثانية ع�سرة ي�سرتط للتعيني على رتبة اأ�ستاذ م�سارك:

احل�سول على درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 1
خربة يف ع�سوية هيئة التدري�س باجلامعة اأو اجلامعات الأخرى املعرتف بها ل تقل عن اأربع �سنوات بعد التعيني على رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.. 2
اأن تكون قد متت ترقيته علميًا اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 3

املادة اخلام�ضة ع�ضرة
مع مراعاة اأحكام املادة الثانية ع�سرة ي�سرتط للتعيني على رتبة اأ�ستاذ:

احل�سول على درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 1
خربة يف ع�سوية هيئة التدري�س باجلامعة اأو جامعة اأخرى معرتف بها، ل تقل عن ثماين �سنوات، منها اأربع �سنوات على الأقل اأ�ستاذ . 2

م�سارك.
اأن تكون قد متت ترقيته علميًا اإلى رتبة اأ�ستاذ من جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها.. 3

املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة
يتم تعيني اأع�ساء هيئة التدري�س بناء على تو�سية من جمل�س الق�سم اأو ما يقوم مقامه وجمل�س الكلية املخت�سني وتو�سية من املجل�س العلمي 

وي�سدر بالتعيني قرار من جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه.
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املادة ال�ضابعة ع�ضرة
التدري�س واملحا�سرون واملعيدين يف اجلامعات، ممن يحمل . 1 اأع�ساء هيئة  اإلى كادر  الوظيفية  ال�سالمل  اأي من  ي�سنف من ينتقل من 

�سهادة الدكتوراه على رتبة اأ�ستاذ م�ساعد يف التخ�س�س الذي ح�سل فيه على الدكتوراه، ومينح اأول درجة يف رتبة اأ�ستاذ م�ساعد، فاإن 
كان راتبه عند نقله ي�ساوي راتب هذه الدرجة اأو يزيد عليه فيمنح راتب اأول درجة تتجاوز راتبه، ويف حالة جتاوز راتبه اآخر مربوط رتبة 

اأ�ستاذ م�ساعد فيمنح الفرق على �سكل مكافاأة حتى يتال�سى الفرق بالرتقية والعالوة.
اإذا كان من يراد ت�سنيفه من اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سابقني فيعني على الدرجة العلمية التي كان ي�سغلها �سابقًا ومن ثم يعامل وفقًا . 2

للفقرة )اأ( من هذه املادة.
اإذا كان لدى من يراد نقله خربات مكت�سبة بعد احل�سول على املوؤهل العلمي الالزم للتعيني وكان راتبه امل�ستحق وفق الفقرة )اأ( من . 3

هذه املادة اأقل مما ي�ستحقه يف حال احت�سا	 اخلربة، فتحت�سب له هذه اخلربة على اأ�سا�س كل �سنة خربة بعالوة اإذا كانت يف جمال 
التخ�س�س.

يقا�س على ما ورد يف الفقرات )اأ( و )	( و )	( من هذة املادة من يحمل درجة البكالوريو�س اأو املاج�ستري للتعيني على رتبة معيد اأو . ٤
حما�سر.

املادة الثامنة ع�ضرة
اإذا كان لدى من يراد تعيينه من غري امل�سمولني باملادة ال�سابعة ع�سرة، خربات مكت�سبة بعد احل�سول على املوؤهل العلمي الالزم للتعيني، 

فتحت�سب له هذه اخلربة على اأ�سا�س كل �سنة خربة بعالوة اإذا كانت يف جمال التخ�س�س.

املادة التا�ضعة ع�ضرة
مينح ع�سو هيئة التدري�س املعيني ومن يف حكمه اأول درجة يف رتبة الوظيفة التي يعيني عليها. فاإذا كان راتبه عند التعيني ي�ساوي راتب هذه 
الدرجة اأو يزيد عليه مينح راتب اأول درجة تتجاوز راتبه. كما مينح ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه املرقى راتب اأول درجة يف رتبة الوظيفة 

التي يرقى اإليها. فاإذا كان راتبه عند الرتقية ي�ساوي راتب هذه الدرجة اأو يزيد عليه مينح راتب اأول درجة تتجاوز راتبه.
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املادة الع�ضرون
البدلت واملكافاآت واملزايا وفقًا ملا . 1 التدري�س واملحا�سرون واملعيدون اخلا�سعون لنظام اخلدمة املدنية من حيث  اأع�ساء هيئة  يعامل 

اأ�سا�س املعادلة الآتية: يعامل به موظفو الدولة على 
• املعيد            املرتبة الثامنة	
• املحا�سر           املرتبة التا�سعة	
• ال�ستاذ امل�ساعد           املرتبة الثانية ع�سرة	
• ال�ستاذ امل�سارك           املرتبة الثالثة ع�سرة	
• ال�ستاذ           املرتبة الرابعة ع�سرة	

ويكون بدل النقل ال�سهري لرتبة )اأ�ستاذ( ح�سب اأنظمة ولوائح اجلامعة.. 2
يعامل اأع�ساء هيئة التدري�س واملحا�سرون واملعيدون اخلا�سعون لنظام العمل ال�سعودي من حيث البدلت واملكافاآت واملزايا وفقًا للوائح . 3

الداخلية باجلامعة.

املادة احلادية والع�ضرون
ل يرتتب على و�سول راتب الأ�ستاذ اإلى الدرجة الأخرية من �سلم رواتب اأع�ساء هيئة التدري�س عدم منحه العالوة الدورية ال�سنوية بل ي�ستمر 

منحه العالوة، ول ينطبق ذلك اإل على رتبة اأ�ستاذ فقط.

املادة الثانية والع�ضرون
ي�سرتط للتقدم للرتقية من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك:-

خدمة ل تقل عن اأربع �سنوات يف رتبة اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها، على األ تقل مدة اخلدمة يف جامعة . 1
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية عن �سنة واحدة.

ا�ستيفاء احلد الأدنى من الإنتا	 العلمي املطلو	 للرتقية وفقًا لأحكام املادة الثانية والثالثني من هذه الالئحة.. 2
اأن يكون ما تقدم به من اإنتا	 علمي قد ن�سر اأو ُقبل للن�سر اأثناء �سغله رتبة اأ�ستاذ م�ساعد.. 3
اأن تكون الأعمال املقدمة ل�ستيفاء احلد الأدنى لالإنتا	 العلمي يف جمال تخ�س�س واهتمامات املتقدم ذات ال�سلة.. ٤
اإذا مل ي�سدر املجل�س العلمي قرارًا ب�ساأن ترقيته اإلى اأ�ستاذ م�سارك خالل )٦( اأ�سهر من تاريخ دخول طلبه املكتمل اإلى املجل�س العلمي، . 5

يتم احت�سا	 الإنتا	 العلمي بعد تلك ال�ستة اأ�سهر للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ يف حال �سدر قرار باملوافقة على ترقيته لحقًا.
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املادة الثالثة والع�ضرون
ي�سرتط للتقدم للرتقية من رتبة اأ�ستاذ م�سارك اإلى رتبة اأ�ستاذ: -

خدمة ل تقل عن )٤( �سنوات يف رتبة اأ�ستاذ م�سارك يف جامعة �سعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها، على األ تقل مدة اخلدمة يف جامعة . 1
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية عن �سنة واحدة.

ا�ستيفاء احلد الأدنى من الإنتا	 العلمي املطلو	 للرتقية وفقًا لأحكام املادة الثالثة والثالثني من هذه الالئحة.. 2
اأن يكون ما تقدم به من اإنتا	 علمي قد ن�سر اأو ُقبل للن�سر اأثناء �سغله لرتبة اأ�ستاذ م�سارك.. 3
ان تكون الأعمال املقدمة ل�ستيفاء احلد الأدنى لالإنتا	 العلمي يف جمال تخ�س�س اهتمامات املتقدم ذات ال�سلة.. ٤

املادة الرابعة والع�ضرون
لع�سو هيئة التدري�س احلق يف التقدم اإلى جمل�س الق�سم بطلب الرتقية قبل اكتمال املدة النظامية مبدة اأق�ساها )٦( اأ�سهر.

املادة اخلام�ضة والع�ضرون
حتت�سب مدة الإعارة والند	 والإيفاد لأغرا�س الرتقية على النحو الآتي:-

كامل املدة اإذا كانت الإعارة اأو الند	 اأو الإيفاد اإلى جهة علمية وكان العمل يف جمال التخ�س�س.. 1
ن�سف املدة اإذا كانت الإعارة اأو الند	 اأو اليفاد اإلى جهة غري علمية وكان العمل يف جمال التخ�س�س.. 2
ل حتت�سب املدة لغر�س الرتقية اإذا كان العمل يف غري جمال التخ�س�س.. 3

املادة ال�ضاد�ضة والع�ضرون
تتم ترقية اأع�ساء هيئة التدري�س وفق املعايري الآتية:-

الإنتا	 العلمي. 1
التدري�س. 2
خدمة اجلامعة واملجتمع. 3
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املادة ال�ضابعة والع�ضرون
اإجراءات الرتقية: -

اأو ما يقوم مقامه . 1 اإلى جمل�س الق�سم املخت�س  يقدم ع�سو هيئة التدري�س، ح�سب النموذ	 املعتمد من املجل�س العلمي، طلب الرتقية 
ياأتي: ما  ويت�سمن 

بيان باملوؤهالت العلمية والوظيفية والتدر	 الوظيفي.أ. 
بيان بالن�ساطات التدري�سية.	. 
بيان بن�ساطه يف جمال خدمة اجلامعة واملجتمع.	. 
خم�س ن�سخ على الأقل من الإنتا	 العلمي املقدم للرتقية والبيانات املو�سحة له.د. 
اأي معلومات اإ�سافية لدعم طلب الرتقية.ه. 
اأي معلومات اأو وثائق اأخرى يطلبها جمل�س الق�سم اأو جمل�س الكلية اأو املجل�س العلمي.و. 

ينظر جمل�س الق�سم اأو من يقوم مقامه يف طلب الرتقية ويتحقق من ا�ستيفاء ال�سروط والجراءات ويو�سي برفع الطلب اإلى جمل�س . 2
الكلية مع اقرتاح اأ�سماء عدد من املحكمني املتخ�س�سني ل يقل عن ثمانية.

ينظر جمل�س الكلية يف الطلب بناء على تو�سية جمل�س الق�سم، وير�سح عددًا من املحكمني املتخ�س�سني ل يقل عن ثمانية ممن ر�سحهم . 3
جمل�س الق�سم اأو من �سواهم.

يدر�س املجل�س العلمي طلب الرتقية بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية، ويقوم بعد الدرا�سة مبا ياأتي: -. ٤
اإختيار خم�سة حمكمني لتقومي البحوث، يختارون من املر�سحني من جمل�س الكلية اأو من غريهم ثالثة منهم اأ�سا�سيون والرابع ه. 

فاح�سًا احتياطيًا اأوًل واخلام�س فاح�سًا احتياطيًا ثانيًا ُيلجاأ اإليهما عند احلاجة. ويجب اأن يكون اثنان من املحكمني الثالثة 
-على الأقل- من خار	 اجلامعة. كما يف�سل اأن يكون اأحدهما اأو كليهما من خار	 اململكة ح�سب ما يراه املجل�س العلمي.

اإر�سال البحوث والبيانات اخلا�سة بالرتقية اإلى املحكمني بطريقة �سرية لتقوميها وفق النموذ	 الذي يعد من قبل املجل�س العلمي.و. 
بعد مرور )٦( اأ�سابيع، من اإر�سال الإنتا	 العلمي والقيام بتذكري املحكم ومتابعته وعدم تلقي اإجابة من ذلك املحكم  ير�سل ملف ز. 

الإنتا	 العلمي للمحكم الحتياطي ويتابع بنف�س الطريقة. 
اتخاذ قرار برتقية ع�سو هيئة التدري�س اأو بعدم املوافقة على ترقيته، وذلك بعد النظر يف تقارير املحكمني، والتقارير اخلا�سة ح. 

بن�ساط املتقدم للرتقية يف جمال التدري�س وخدمة اجلامعة واملجتمع.
يف حالة تلقي اأقل من )3( تقارير من املحكمني الأ�سا�سيني والحتياطيني، وتعذر احل�سول على تقارير من بقية املحكمني ب�سبب ط. 

العتذار اأو عدم الإجابة اأو عدم الخت�سا�س، يقوم املجل�س العلمي باختيار حمكمني اإ�سافيني. 
يف حالة ورود اأكرث من ثالثة تقارير ب�سبب تاأخر بع�س ردود املحكمني الأ�سا�سيني، يتم النظر يف تقرير املحكمني الأ�سا�سيني اأوًل ي. 

ثم الحتياطي الأول ثم الحتياطي الثاين بالتتايل.
اإذا قرر املجل�س عدم املوافقة على الرتقية ل�سعف الإنتا	 العلمي، يقوم بتحديد م�سري الأبحاث املقدمة وما ي�ستبعد منها وما ك. 

اأخرى وحدة بحثية جديدة - على  الرتقية مرة  للرتقية يف حال طلب  الأدنى  ي�ستمل احلد  اأن  اأخرى، على  ي�سح تقدميه مرة 
اأ�ستاذ. اإلى رتبة  اأ�ستاذ م�سارك، ووحدتني بحثيتني جديدتني – على الأقل – للمتقدم للرتقية  اإلى رتبة  القل - للمتقدم للرتقية 
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املادة الثامنة والع�ضرون
يتم تقومي جهود ع�سو هيئة التدري�س املتقدم للرتقية وفق النموذ	 املعتمد من املجل�س العلمي، على اأ�سا�س )100( مائة نقطة مق�سمة على 

النحو الآتي: -
)٦0( نقطة لالإنتا	 العلمي. 1
)25( نقطة للتدري�س. 2
)15( نقطة خلدمة اجلامعة واملجتمع. 3

املادة التا�ضعة والع�ضرون
يجب األ يقل جمموع ما يح�سل عليه ع�سو هيئة التدري�س لكي تتم ترقيته عن )٦0( نقطة.. 1
يجب األ يقل ما يح�سل عليه املر�سح للرتقية عن )35( نقطة يف جمال الإنتا	 العلمي للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك و )٤0( نقطة . 2

للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ.
وتتم الرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك باأغلبية راأي املحكمني الثالثة، اأما الرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ فتتم باإجماع راأي املحكمني الثالثة، . 3

ويف حال موافقة اثنني من املحكمني على الرتقية وعدم موافقة املحكم الثالث، يحال الإنتا	 العلمي اإلى حمكم رابع ويكون راأيه نهائيًا.
يلتزم املحكمون بتقييم النتا	 العلمي املر�سل لهم كاماًل وو�سع الدرجة امل�ستحقة لكل الإنتا	 العلمي املر�سل لهم كاماًل ول يجوز ا�ستبعاد . ٤

اأي من الأعمال املقدمة.

املادة الثالثون
يدخل �سمن احلد الأدنى لالإنتا	 العلمي املطلو	 لرتقية ع�سو هيئة التدري�س ما ياأتي:-

 البحوث املن�سورة اأو املقبولة للن�سر يف جمالت علمية حمكمة ح�سب املعايري التالية:. 1
فيما يتعلق مبعايري قبول املجالت املحكمة، يتم تبني املعايري التالية:أ. 

• اأن تكون املجلة �سادرة عن هيئة علمية، اأو بحثية، حملية اأو اإقليمية اأو عاملية.	
• اأن تكون املجلة م�سافة اإلى قائمة املعهد العاملي للعلوم )ISI( وي�ستثنى من ذلك جمالت اجلامعات ال�سعودية.	
• اأن تكون املجلة حمكمة ولها رئي�س حترير واأع�ساء هيئة حترير متخ�س�سني ولها قواعد ن�سر.	
• اأن يكون قد �سدر منها اأربعة اأعداد منتظمة، وم�سى على �سدورها �سنتان، وي�ستثني من ذلك جمالت اجلامعات ال�سعودية.	
• اأن تكون املجلة يف جمال التخ�س�س العام اأو ذات عالقة بتخ�س�س املتقدم للرتقية.	
• يجب على املتقدم اإرفاق ما يثبت اأعاله من خالل حتميل �سفحة هيئة التحرير وقواعد الن�سر وغالف املجلة مع البحث 	

املن�سور. 
• الر�سمية 	 املطبوعات  نهائي ومطبوعة على  قبول  الن�سر  بقبول  الإفادة  تكون  اأن  للن�سر؛ يجب  املقبولة  الأبحاث  يف حالة 

باإجراء ت�سحيحات على ورقة البحث قبل  التي �ستن�سر البحث كما ل تقبل خطابات القبول املبدئية امل�سروطة  للمجلة 
قبولها.  البت يف 
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فيما يتعلق بالبحوث املن�سورة اأو املقبولة للن�سر يف جمالت علمية و�سحية حمكمة، تقبل البحوث وفق املعايري التالية:	. 
• املجلة 	 من  الرئي�س  اجلزء  �سمن  الأ�سلي  الطابع  ذات  املن�سورة  الأبحاث  للرتقية  املطلو	  الأدنى  احلد  �سمن  حتت�سب 

)Original Research(
• التعليم والتدريب التخ�س�سي 	 يحت�سب �سمن احلد الأدنى من الأبحاث يف جمال تخ�س�س املتقدم الأبحاث يف جمال 

)Pedagogical Research( مثل: جمال التعليم ال�سحي، بحد اأق�سى وحدة واحدة للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك، 
ووحدتني �سمن احلد الأدنى املطلو	 للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ.

• يحت�سب �سمن احلد الأدنى املطلو	 للرتقية الأعمال التي تتميز بجهد علمي وا�سح ي�ستمل على حتليل ذو خلفية علمية 	
وتو�سيات يقبلها املجل�س مبا ل يزيد على وحدة بحثية واحدة للمتقدم، وهذه الأعمال هي:

• 	)Review Article( املقالة ال�ستعرا�سية
• 	)Special Article( املقالة املتخ�س�سة
• 	)Special Communication( الت�سال املخت�س
• 	)Editorial( املقالة حتريرية

• تقبل البحوث واملقالت التالية: 	
• 	)Brief Communication( الت�سال املخت�سر
• 	)Short Communication( الت�سال الق�سري
• 	)Short Article( املقالة الق�سرية
• 	)Therapeutic Note( املذكرة العالجية
• 	)Technical Note( املذكرة التقنية
• 	)Technical Point( وجهة النظر الفنية
• 	 )Case Report( تقرير حالة

اإذا كانت ت�سري وفق الهيكل املتبع واملنهجية العلمية يف الن�سر مبا ل يزيد عن وحدة بحثية واحدة للمتقدم.

• املقدم 	 العلمي  لالإنتا	  الأدنى  اأق�سى �سمن احلد  منها وحدتني كحد  ويقبل  الرباهني  املبنى على  الطب  املراجعات يف 
وهي: للرتقية 
• 	)Systematic Review( ال�ستعرا�س املنهجي
• 	)Cochrane Review( كمثال )Meta-Analysis Review( حتليل تلوي
• 	)Clinical Guidelines( قواعد ار�سادية �سريرية
• 	 )Invited Debate( مناظرة بدعوة خطية
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• ل يحت�سب �سمن احلد الأدنى املطلو	 للرتقية:	
• 	)Letter to the Editor( اإلى املحرر 	خطا
• 	 )Correspondence( مرا�سلة

البحوث املحكمة املقدمة للموؤمترات والندوات العلمية املتخ�س�سة اإذا كانت من�سورة باأكملها اأو مقبولة للن�سر، ويقبل منها وحدة واحدة . 3
فقط. ح�سب املعايري التالية:

اأن تكون الإفادة بقبول الن�سر مطبوعة على املطبوعات الر�سمية اأو ما يقوم مقامها للجهة التي �ستقوم بالن�سر.أ. 
ل يقبل املجل�س العلمي خطابات القبول املبدئية اأو امل�سروطة مثل القيام باإجراء ت�سحيحات لحقة قبل قبول الن�سر.	. 
البحوث املحكمة املن�سورة اأو املقبولة للن�سر من مراكز البحوث اجلامعية املتخ�س�سة.	. 
العلمية د.  الكتب اجلامعية واملراجع  العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط، ويتم حتكيم  الكتب اجلامعية واملراجع  املحكم من 

املتبعة. التحكيم  اآلية  العلمي ح�سب  العلمية املتخ�س�سة من قبل املجل�س  الكتب  وترجمة 
حتقيق الكتب النادرة املحكمة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.ه. 
الرتجمة املحكمة للكتب العلمية املتخ�س�سة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.و. 
الكتب والبحوث املطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها املجل�س العلمي وتكون خا�سعه للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.ز. 
الخرتاعات والبتكارات التي �سدرت لها براءات من مكاتب براءات الخرتاع املعرتف بها حمليا ودوليا.ح. 
الن�ساط الإبداعي املتميز وفق قواعد يعتمدها جمل�س اجلامعة بناء على تو�سية املجل�س العلمي، ويقبل منه وحده واحدة فقط.ط. 

املادة احلادية والثالثون
يجب األ يقل ما ين�سر اأو يقبل للن�سر يف املجالت العلمية املحكمة �سمن احلد الأدنى املطلو	 لرتقية ع�سو هيئة التدري�س عن وحدة بحثية 

للمتقدمني للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك، ووحدتني بحثيتني �سمن احلد الأدنى للمتقدمني للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ.

املادة الثانية والثالثون
فيما يتعلق بالرتقية لرتبة اأ�ستاذ م�سارك، يجب األ يزيد ما هو من�سور اأو مقبول للن�سر يف منفذ ن�سر واحد عن ثالث وحدات من احلد . 1

الأدنى املطلو	 للرتقية، يف حالة التقدم باحلد الأدنى فقط.
فيما يتعلق بالرتقية لرتبة اأ�ستاذ، يجب األ يزيد ما هو من�سور اأو مقبول للن�سر يف منفذ ن�سر واحد عن اأربع وحدات من احلد الأدنى . 2

املطلو	 للرتقية، يف حالة التقدم باحلد الأدنى فقط.

املادة الثالثة والثالثون
احلد الأدنى لالإنتا	 العلمي املطلو	 للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك اأربع وحدات من�سوره، اأو مقبولة للن�سر، على األ يقل املن�سور فعاًل . 1

عن وحدة واحدة، ول ي�سرتط العمل املنفرد ولكن ي�سرتط اأن يكون املتقدم للرتقية هو الباحث الرئي�س )ال�سم الأول �سمن املوؤلفني( 
يف وحدة واحدة كحد اأدنى.

ي�سرتط اأن تكون وحدة واحدة على الأقل هي لعمل اأو بحث مت يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية. . 2
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املادة الرابعة والثالثون
احلد الأدنى لالإنتا	 العلمي املطلو	 للرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ )٦( وحدات من�سورة، اأو مقبولة للن�سر، على األ يقل املن�سور فعاًل عن )3( . 1

وحدات، ول ي�سرتط العمل املنفرد ولكن ي�سرتط اأن يكون املتقدم للرتقية هو الباحث الرئي�س )ال�سم الأول �سمن املوؤلفني( يف وحدتني 
كحد اأدنى.

ي�سرتط ان تكون وحدتني على الأقل هي لعمل اأو بحث مت يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية. . 2

املادة اخلام�ضة والثالثون
يحت�سب العمل العلمي بوحدة واحدة اإذا كان املوؤلف منفردًا بتاأليفه، وبن�سف وحدة اإذا ا�سرتك يف تاأليفه اثنان، واإذا كان بحثًا م�سرتكًا بني 

اأكرث من اثنني فيح�سب بن�سف وحدة للباحث الرئي�س )ال�سم الأول �سمن املوؤلفني( ولكل واحد من الباقني بربع وحدة.

املادة ال�ضاد�ضة والثالثون
يجب األ يكون الإنتا	 العلمي املقدم للرتقية م�ستاًل من ر�سائل املاج�ستري اأو الدكتوراه التي مت تعيينه مبوجبها، اأو من موؤلفات �سابقة لل�سهادة 
التي مت تعيينه مبوجبها. ويف حال تثبت املجل�س العلمي من اأن هناك ما هو م�ستل من ذلك، فيحرم املتقدم للرتقية من التقدم بطلب اآخر 

للرتقية مدة عام من تاريخ �سدور قرار املجل�س العلمي بذلك.

املادة ال�ضابعة والثالثون
ي�سرتط يف املحكمني للرتقيات اأن يكونوا من الأ�ساتذة، ويجوز اإذا كانت الرتقية اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك اأن يكون اأحد املحكمني من الأ�ساتذة 

امل�ساركني.

املادة الثامنة والثالثون
تتم ترقية ع�سو هيئة التدري�س علميًا من تاريخ �سدور قرار املجل�س العلمي بذلك، اأما ترقيته وظيفيًا فتعترب من تاريخ �سدور القرار التنفيذي 

اإذا توافرت وظيفة �ساغرة ميكن الرتقية عليها، مامل ين�س القرار التنفيذي خالف ذلك.
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الفصل الثاني: الواجبات

املادة التا�ضعة والثالثون
يجب اأن يت�سف ع�سو هيئة التدري�س بال�سفات الآتية:-

الأمانة واخللق القومي واأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد ال�سلوك والأدا	 املرعية. واأن يرتفع عن كل ماهو خمل ب�سرف الوظيفة.. 1
متابعة ما ي�ستجد يف جمال تخ�س�سه، واأن ي�سهم من خالل ن�ساطه العلمي يف تطور تخ�س�سه.. 2
اأن ينقل لطالبه اأحدث ما تو�سل اإليه العلم يف جمال تخ�س�سه ويثري فيهم  حب العلم واملعرفة والتفكري العلمي ال�سليم.. 3
اأن ي�سارك بفعالية يف اأعمال جمل�س الق�سم ويف غريه من املجال�س واللجان التي يكون ع�سوًا فيها على م�ستوى الق�سم والكلية واجلامعة. . ٤

كما ي�سارك بفعالية يف اأن�سطة الق�سم والكلية واجلامعة يف خدمة املجتمع.
اأن يتفرغ لعمله يف اجلامعة، ول يجوز له العمل خار	 اجلامعة اإل بعد اأخذ موافقة م�سبقة وفق الأنظمة واللوائح.. 5

املادة االأربعون
يتولى ع�سو هيئة التدري�س حفظ النظام داخل القاعات واملختربات ويقدم اإلى رئي�س الق�سم تقريرًا عن كل حادث من �ساأنه الإخالل بالنظام.

املادة احلادية واالأربعون
يكون احلد الأعلى لأن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم كما ياأتي:-

الأ�ستاذ                     10 وحدات تدري�سية.. 1
الأ�ستاذ امل�سارك       12 وحدة تدري�سية.. 2
الأ�ستاذ امل�ساعد       1٤ وحدة تدري�سية.. 3
املحا�سر                   1٦ وحدة تدري�سية وتخفف عنه الوحدات التدري�سية اأثناء فرتة درا�سته.. ٤
املعيد                        1٦ وحدة تدري�سية وتخفف عنه الوحدات التدري�سية اأثناء فرتة درا�سته.. 5
مدر�س اللغة              18 وحدة تدري�سية.. ٦

املادة الثانية واالأربعون
يوؤدي اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم خم�سًا وثالثني �ساعة عمل اأ�سبوعيًا ، ويجوز رفعها اإلى اأربعني �ساعة عمل اأ�سبوعيًا بقرار من 
جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه يق�سونها يف التدري�س والبحث والإر�ساد الأكادميي وال�ساعات املكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي 

يكلفون بها من اجلهات املخت�سة يف اجلامعة. 

املادة الثالثة واالأربعون
من يكلفون باأعمال اإدارية كوكالء اجلامعة والعمداء ووكالئهم ومديري املراكز العلمية وروؤ�ساء الأق�سام العلمية يخفف عنهم العبء التدري�سي 

على األ يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات تدري�سية.
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املادة الرابعة واالأربعون
يقدم رئي�س الق�سم اأو من يف حكمه تقريرًا �سنويًا اإلى عميد الكلية اأو من يف حكمه عن �سري العمل يف الق�سم وعن الن�ساط العلمي لأع�سائه. 
كما يقدم عميد الكلية اأو من يف حكمه تقريرًا �سنويًا اإلى مدير اجلامعة.يقدم عميد الكلية تقريرًا �سنويًا عن كل برنامج اأكادميي اإلى عمادة 

اجلودة النوعية مت�سمنًا التو�سيات وخطة العمل لتطوير الربنامج.

الفصل الثالث: إجازة التفرغ العلمي

املادة اخلام�ضة واالأربعون
يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه بناًء على تو�سية من جمل�س الكلية وجمل�س الق�سم اأو ما يقوم مقامه املخت�سني واملجل�س . 1

العلمي، اأن يح�سل ع�سو هيئة التدري�س على اإجازة تفرغ علمي ملدة عام درا�سي بعد م�سي )5( �سنوات من تعيينه اأو متتعه باإجازة تفرغ 
علمي �سابقة، اأو ملدة ف�سل درا�سي واحد بعد م�سي )3( �سنوات من تعيينه اأو متتعه باإجازة تفرغ علمي �سابقة، على األ يوؤثر ذلك على 

�سري العملية التعليمية. ول حتت�سب مدة الإعارة �سمن املدة املطلوبة.
وي�سع جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه القواعد املنظمة لإجازة التفرغ العلمي بناء على اقرتاح املجل�س العلمي.. 2

املادة ال�ضاد�ضة واالأربعون
ي�سرتط ملنح ع�سو هيئة التدري�س اإجازة التفرغ العلمي ما ياأتي:-

األ ُيرخ�س يف اإجازة التفرغ العلمي لأكرث من ع�سو هيئة تدري�س واحد اأو10% من اأع�ساء هيئة التدري�س يف كل ق�سم يف ال�سنة الواحدة.. 1
اأن يتقدم ع�سو هيئة التدري�س بربنامج علمي ينوي اإجنازه خالل اإجازة التفرغ العلمي.. 2

املادة ال�ضابعة واالأربعون
ي�سرف للمرخ�س له باإجازة تفرغ علمي ما ياأتي:-

مرتبه كاماًل وبدل النقل ال�سهري عن كامل املدة.. 1
تذاكر �سفر بالطائرة له ولزوجه واأبنائه دون �سن الثامنة ع�سرة ولبناته الالتي يعولهن.. 2
خم�س�س الكتب الذي ي�سرف ملبعوثي اجلامعة للدرا�سات العليا.. 3
م�ساريف البحث العلمي، وتقدر ح�سب كل حالة على حدة بقرار من املجل�س العلمي.. ٤
م�ساريف العال	 ملن يق�سي اإجازته خار	 اململكة له ولعائلته يف حدود )5( اآلف ريال اإذا كان مبفرده و )10( اآلف ريال اإذا كانت . 5

ترافقه عائلته، ون�سف ذلك ملن منح اإجازة ملدة ف�سل درا�سي واحد.
بدل التفرغ لالأطباء من اأع�ساء هيئة التدري�س وذلك مقابل تفرغهم واأدائهم ل�ساعات من العمل الإ�سايف ل تقل عن )3( �ساعات يوميًا . ٦

بحيث ل يقل عن )3( اآلف ريال كحدًا اأدنى اإذا كانت الإجازة يف امل�ست�سفيات احلكومية داخل اململكة.
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املادة الثامنة واالأربعون
ل يجوز اإعارة اأو ند	 احلا�سل على اإجازة تفرغ علمي، كما ل يجوز له الأرتباط بعقد عمل اأو ا�ست�سارة.

املادة التا�ضعة واالأربعون
الف�سل  نهاية  اأق�ساها  يفو�سه. وعليه خالل مدة  اأو من  املقر من جمل�س اجلامعة  العلمي  الربنامج  له وفق  تفرغ  بتنفيذ ما  املتفرغ  يلتزم 
الدرا�سي التايل عند الإنتهاء من اإجازة التفرغ اأن يقدم ملجل�س الق�سم تقريرًا مف�ساًل عن اإجنازاته خالل التفرغ، ويرفق مع التقرير ن�سخًا 

من الأعمال العلمية التي اأجنزها متهيدًا لعر�سها على جمل�س الكلية ثم املجل�س العلمي.

الفصل الرابع: االستشارات العلمية

املادة اخلم�ضون
املنظمات  اأو  القطاع اخلا�س  اأو  التدري�س يف اجلامعة كم�ست�سار غري متفرغ يف اجلهة احلكومية  الإ�ستفادة من خدمات ع�سو هيئة  يجوز 

الإقليمية اأو الدولية التي تكون اململكة مقرًا لها وفق ما ياأتي:-
اأن يعمل م�ست�سارًا يف جمال تخ�س�سه.. 1
األ يعمل م�ست�سارًا يف اأكرث من جهة واحدة.. 2
يكون احلد الأق�سى ملدة ال�ست�سارة �سنة قابلة للتجديد.. 3
يقدم الطلب من الوزير املخت�س بالن�سبة للجهات احلكومية اأو من رئي�س اجلهاز اأو املوؤ�س�سة بالن�سبة للقطاعات اخلا�سة واملنظمات . ٤

الإقليمية اأو الدولية اإلى وزير التعليم.
تتم املوافقة على ال�ست�سارة والتجديد بخطا	 من وزير التعليم بناًء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية وتاأييد مدير اجلامعة.. 5
على امل�ست�سار اأن يقدم لوزير التعليم تقريرًا �سنويًا وكذلك عند انتهاء مدة ا�ست�سارته عن الأعمال التي اأجنزها خالل فرتة ال�ست�سارة . ٦

ويزود مدير اجلامعة بن�سخة منه.
األ يوؤثر عمل ع�سو هيئة التدري�س م�ست�سارًا غري متفرغ على اأدائه لعمله الأ�سلي وبخا�سة فيما ياأتي:- . 7

العبء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�س.أ. 
التواجد يف مكتبه خالل �ساعاته املكتبية ويف العيادات واملختربات ومراكز احلا�سب اإذا كانت طبيعة عمله تقت�سي ذلك.	. 
الإ�سهام يف املجال�س واللجان التي ترى اجلامعة حاجتها اإليه فيها.	. 

الفصل الخامس: الندب واإلعارة

املادة احلادية و اخلم�ضون
يجوز ند	 ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه للعمل لدى اجلهات احلكومية بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم 

والكلية املخت�سني، وتتحمل اجلامعة راتبه وبدل النقل ال�سهري مامل يتم التفاق على خالف ذلك.
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املادة الثانية و اخلم�ضون
يجوز اإعارة خدمات ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني. كما 

يجوز ملجل�س اجلامعة اإلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء املدة.

املادة الثالثة و اخلم�ضون
ي�سرتط لإعارة ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه ما ياأتي:-

اأن يكون قد اأم�سى )3( �سنوات على الأقل يف اجلامعة. وملجل�س اجلامعة يف حالت ال�سرورة ال�ستثناء من ذلك.. 1
األ يزيد عدد املعارين عن ع�سو هيئة تدري�س واحد اأو 10% من اأع�ساء هيئة التدري�س يف كل ق�سم يف ال�سنة الواحدة.. 2
اأن مي�سي من �سبق اأن اأعريت خدماته مدة يف العمل باجلامعة ل تقل عن مدة اإعارته ال�سابقة.. 3
األ يرتتب على الإعارة اإخالل ب�سري الدرا�سة خالل مدة الإعارة.. ٤
اأي �سروط اأخرى يراها جمل�س اجلامعة.. 5

املادة الرابعة و اخلم�ضون
تكون الإعارة للجهات الآتية:-

اجلامعات والكليات اجلامعية يف الداخل واخلار	. 1
الوزارات واجلهات احلكومية. 2
املوؤ�س�سات العامة اأو اخلا�سة. 3
احلكومات والهيئات الإقليمية اأو الدولية. ٤

املادة اخلام�ضة و اخلم�ضون
تكون الإعارة ملدة �سنة قابلة للتجديد مدة اأو مددًا ل تزيد كل منها عن �سنة، ول يجوز اأن تزيد مدة الإعارة عن خم�س �سنوات مت�سلة، ويجوز 
ملجل�س اجلامعة ا�ستثناًء جتاوز هذه املدة بحد اأق�سى قدره �سنتان، على األ يزيد جمموع فرتات الإعارة عن ع�سر �سنوات طوال فرتة عمل 

ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه باجلامعة اأو اأي جامعة اأخرى.

املادة ال�ضاد�ضة و اخلم�ضون
تتحمل اجلهة امل�ستعرية راتب املعار وبدلته ومكافاآته من تاريخ املبا�سرة لديها ويعامل املعار فيما يخت�س باأقدميته والعالوات امل�ستحقة له 
كما لو كان يف اجلامعة على اأن يوؤدي خاللها احل�سميات التقاعدية واأن يتم تقومي واحت�سا	 مدة الإعارة لأغرا�س الرتقية وفقًا للمادة )25( 

من هذه الالئحة.
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املادة ال�ضابعة و اخلم�ضون
يجوز اأن يت�سمن قرار املوافقة على الإعارة تكليف املعار بالإ�سهام يف بع�س الأعمال الأكادميية مثل التدري�س اأو الإ�سراف العلمي اأو التدريب 

اأو غري ذلك على األ تتحمل اجلامعة اأي نفقات نتيجة لذلك.

الفصل السادس: االتصال العلمي

املادة الثامنة و اخلم�ضون
يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه بناء على تو�سية املجل�س العلمي وتو�سية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني اإيفاد ع�سو هيئة 
اإلى �سنة واحدة، ويعامل املوفد  اأ�سهر، ويجوز يف حال ال�سرورة مدها  التدري�س يف مهمة علمية خار	 مقر اجلامعة ملدة ل تزيد عن )٤( 

معاملة املنتد	 اإذا مل تزد املدة عن �سهر فاإن زادت املدة عن ذلك فيعامل معاملة املوظف املبتعث للتدريب يف اخلار	.

املادة التا�ضعة و اخلم�ضون
مع مراعاة التعليمات املطبقة يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�سني اإيفاد ع�سو 

هيئة التدري�س للتدري�س خار	 اململكة، ويعامل معاملة املوفدين للعمل ر�سميًا يف اخلار	، على األ تتجاوز مدة الإيفاد )٤( �سنوات.

املادة ال�ضتون
بال�سفر  التدري�س  ال�سماح لع�سو هيئة  العلمي  والكلية املخت�سني واملجل�س  الق�سم  بناًء على تو�سية جمل�سي  يجوز بقرار من مدير اجلامعة 

لإجراء بحوث يف جامعة غري جامعته خالل العطلة ال�سيفية وفق ما ياأتي:-
اأن يقدم ع�سو هيئة التدري�س طلب ال�سفر مت�سمنًا البيانات املوؤيدة له.. 1
اأن يقدم تقريرًا بعد عودته ملجل�س الق�سم املخت�س مبا اأجنز من بحوث ويتم رفعه اإلى املجل�س العلمي.. 2
ي�سرف له تذكرة �سفر بالطائرة.. 3

الفصل السابع: التأديب

املادة احلادية و ال�ضتون
تكون جلنة تاأديب ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه بقرار من مدير اجلامعة وذلك على النحو الآتي:-

اأحد وكالء اجلامعة                                             رئي�سًا. 1
اأحد العمداء غري الذي تولى التحقيق                 ع�سوًا. 2
ع�سو هيئة تدري�س ل تقل رتبته عن اأ�ستاذ          ع�سوًا. 3
اأحد املتخ�س�سني يف ال�سريعة اأو الأنظمة           ع�سوًا. ٤
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املادة الثانية و ال�ضتون
مع مراعاة اأحكام نظام تاأديب املوظفني اإذا �سدر من اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ما يعتقد اأنه خمل بواجباته، تتولى جلنة 
حتقيق مبدئي مكونة من اأحد العمداء مع ع�سوين اآخرين مبا�سرة التحقيق معه بتكليف من مدير اجلامعة ويقدم للمدير تقريرًا عن نتيجة 

التحقيق. ويحيل مدير اجلامعة املحقق معه اإلى جلنة التاأديب اإذا راأى موجبًا لذلك

املادة الثالثة و ال�ضتون
ملدير اجلامعة اأن ي�سدر قرارًا باإيقاف اأي ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم عن العمل اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق معه ذلك، 
ول يجوز اأن تزيد مدة الإيقاف عن )3( اأ�سهر اإل بقرار من جلنة التاأديب. ويجوز لها متديد مدة اأو مدد الإيقاف مدة اأو مددًا اأخرى ح�سبما 

تقت�سيه ظروف التحقيق ب�سرط األ تزيد مدة الإيقاف يف كل مرة عن �سنة واحدة.

املادة الرابعة و ال�ضتون
ي�سرف للموقوف عن العمل ن�سف �سايف راتبه، فاإذا برئ اأو عوقب بغري الف�سل ي�سرف له الباقي من راتبه، اأما اإذا عوقب بالف�سل فال 

ي�ستعاد منه ما�سرف له مامل تقرر اجلهة التي اأ�سدرت العقوبة غري ذلك.

املادة اخلام�ضة و ال�ضتون
وذلك  التحقيق  تقرير  و�سورة من  اإليه  املوجهة  بالتهم  التاأديب  اإلى جلنة  املحال  اأومن يف حكمه  التدري�س  يبلغ مدير اجلامعة ع�سو هيئة 

بخطا	 م�سجل قبل موعد اجلل�سة املحددة للمحاكمة بـ )15( يومًا على الأقل.

املادة ال�ضاد�ضة و ال�ضتون
لع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه املحال اإلى جلنة الـتاأديب الطالع على التحقيقات التي اأجريت يف الأيام التي يعينها املدير.
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املادة ال�ضابعة و ال�ضتون
تنظر جلنة التاأديب يف الق�سية املحالة اإليها وفق ما ياأتي:-

يتولى �سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئي�س اللجنة.. 1
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة الرئي�س ويبلغ ع�سو هيئة التدري�س املحقق معه بت�سليمه خطا	 م�سجل باحل�سور اأمام اللجنة . 2

ل�سماع اأقواله ودفاعه.
تعقد اللجنة جل�ساتها بح�سور املحقق معه اأو وكيل عنه، فاإذا مل يح�سر اأو وكيله جاز النظر يف الق�سية وتتم اإجراءات التحقيق والنظر . 3

يف الق�سية ب�سرية. وللجنة احلق يف اأن ت�ستمع لأقوال ال�سهود عند القت�ساء.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ول ت�سح اجتماعاتها اإل اإذا ح�سر جميع اأع�سائها. وترفع اللجنة قراراتها اإلى مدير اجلامعة �سمن . ٤

ويف حال عدم  عليه  للم�سادقة  اإليها  معه  املحقق  اإحالة  تاريخ  من  يومًا   )٦0( تتجاوز  ل  مدة  الق�سية خالل  ملف  به  مرفق  حم�سر 
م�سادقة مدير اجلامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة اأخرى فاإذا بقيت اللجنة على راأيها يرفع الأمر اإلى جمل�س اجلامعة اأو من 

يفو�سه وقراره يف ذلك نهائي.
يقوم مدير اجلامعة باإبالغ قرار اللجنة فور �سدوره اإلى ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه بخطا	 م�سجل.. 5
يجوز لع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه الطعن يف القرار بخطا	 يرفعه اإلى مدير اجلامعة يف مدى )30( يومًا على الأكرث من تاريخ . ٦

اإبالغه بقرار اللجنة واإل اأ�سبح القرار نهائيًا. ويف حال و�سول الطعن قبل اإنتهاء املدة املحددة يعيد مدير اجلامعة الق�سية اإلى جلنة 
التاأديب للنظر فيها مرة اأخرى فاإذا بقيت اللجنة على راأيها يتم الرفع اإلى جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه، ويكون قرار جمل�س اجلامعة 

اأو من يفو�سه نهائيًا.

املادة الثامنة و ال�ضتون
اإيقاعاها على ع�سو هيئة التدري�س ومن يف  التاأديبية التي يجوز  اأحكام املادة )32( من نظام تاأديب املوظفني تكون العقوبات  مع مراعاة 

حكمه:-
الإنذار. 1
اللوم. 2
احل�سم من الراتب مبا ل يتجاوز �سايف راتب ثالثة اأ�سهر على األ يتجاوز املح�سوم �سهريًا ثلث �سايف الراتب ال�سهري. 3
احلرمان من عالوة دورية واحدة. ٤
تاأجيل الرتقية مدة عام. 5
الإبعاد عن العمل الأكادميي، والتكليف بعمل اأخر ملدة )5( �سنوات كحد اأق�سى، ول حتت�سب مدة الإبعاد �سمن املدة املح�سوبة للرتقية. ٦
الف�سل. 7

املادة التا�ضعة و ال�ضتون
ل تاأثري للدعوى التاأديبية يف الدعاوي الق�سائية الأخرى النا�سئة عن الواقعة ذاتها.
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املادة ال�ضبعون
ملدير اجلامعة اأن يوجه تنبيهًا اإلى ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه �سفويًا اأو كتابيًا وملدير اجلامعة . 1

توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على ع�سو هيئة التدري�س وذلك بعد التحقيق معه وكتابة و�سماع اأقواله وحتقيق دفاعه ويكون قراره يف ذلك 
م�سببًا ونهائيًا.

اأو ما يالحظونه هم عن كل ما يقع من ع�سو هيئة . 2 اأن يبلغوا مدير اجلامعة بناًء على ما ي�سلهم من روؤ�ساء الأق�سام  وعلى العمداء 
اأخرى. اأي خمالفات  اأو  املطلوبة  بالواجبات  اإخالل  ومن يف حكمه من  التدري�س 

الفصل الثامن: إنهاء الخدمة

املادة احلادية و  ال�ضبعون
تنهى خدمة ع�سو هيئة التدري�س باأحد الأ�سبا	 الآتية:-

ال�ستقالة. 1
طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ ال�سن النظامية ح�سب نظام التقاعد. 2
اإلغاء الوظيفة. 3
العجز ال�سحي. ٤
الغيا	 بغري عذر م�سروع اأو عدم تنفيذ قرار النقل. 5
الف�سل لأ�سبا	 تاأديبية. ٦
الف�سل باأمر ملكي اأو بقرار من جمل�س الوزراء. 7

املادة الثانية و ال�ضبعون
يحال ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه اإلى التقاعد بقرار من مدير اجلامعة اإذا اأمت )٦0( �سنة هجرية من العمر. ويجوز بقرار من مدير 
اجلامعة متديد خدمة من بلغ )٦0( �سنة اأثناء العام الدرا�سي اإلى نهايته. وملجل�س التعليم بناء على تو�سية مدير اجلامعة متديد خدمة من 
يبلغ )٦0( �سنة لفرتة اأو فرتات حتى بلوغه �سن )٦5( �سنة. اأما ع�سو هيئة التدري�س من املمار�سني ال�سحيني فيجوز متديد التعاقد معه اإلى 

اأن يبلغ )70( �سنة هجرية.

املادة الثالثة وال�ضبعون
اإذا ثبت عجز اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمه عن القيام بواجباته ب�سبب املر�س، فيقدم مدير اجلامعة تقريرًا عن ذلك اإلى جمل�س 

اجلامعة اأو من يفو�سه للنظر يف اإنهاء خدمته.

املادة الرابعة وال�ضبعون
ملجل�س اجلامعة اأو من يفو�سه بناء على تو�سية جمل�سي الق�سم اأو من يقوم مقامه والكلية املخت�سني واملجل�س العلمي النظر يف قبول ا�ستقالة 

ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه اأو احالته اإلى التقاعد املبكر بناًء على طلبه.
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ثالثًا: منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس غير السعودين 

الفصل األول: التوظيف والترقية

املادة اخلام�ضة و  ال�ضبعون
ي�سرتط للتوظيف :-

وجود وظيفة �ساغرة معتمدة يف امليزانية اأو توفر اعتماد مايل خم�س�س لغر�س التوظيف �سمن بند الرواتب املقطوعة.. 1
عدم توفر مواطن موؤهل ل�سغل الوظيفة.. 2
اأن يتوفر و�سف لواجبات الوظيفة وم�سوؤولياتها مبا يف ذلك احلد الأدنى للموؤهالت املطلوبة ل�سغلها.. 3

املادة ال�ضاد�ضة وال�ضبعون
ي�سرتط يف املتعاقد اأن يكون:

للعمر يف حدود )10( . 1 العمر )20( �سنة، ومل يتجاوز )٦0( �سنة ميالدية، ويجوز ملجل�س اجلامعة جتاوز احلد العلى  اأكمل من  قد 
�سنوات لالأ�ساتذة ، وال�ساتذة امل�ساركني ، و )5( �سنوات لالأ�ساتذة امل�ساعدين، وذلك بناء على تو�سية جمل�س الق�سم اأو ما يقوم مقامه 

وجمل�س الكلية، )3( �سنوات بالن�سبة للفئات الأخرى بناء على تو�سية جهة عملهم.
لئقًا �سحيًا للخدمة، مبوجب �سهادة �سحية حديثة �سادرة من جهة طبية تعرتف بها اجلامعة.. 2
ح�سن ال�سرية والأخالق .. 3
حائزًا على املوؤهالت املطلوبة للوظيفة.. ٤
غري مرتبط بعقد مع جهة اأخرى باململكة.. 5
متفرغًا للعمل يف اجلامعة.. ٦

املادة ال�ضابعة وال�ضبعون
يربم العقد ملدة �سنة اأو اأقل اأو اأكرث قاباًل للتجديد مثل مدته اأو للمدة التي حتددها اجلامعة.

املادة الثامنة وال�ضبعون
تبداأ مدة العقد اعتبارًا من تاريخ و�سول املتعاقد اإلى مقر عمله يف اململكة العربية ال�سعودية، ول يرتتب على اجلامعة اأي اإلتزامات مالية يف 
حال و�سوله قبل املدة املحددة لبداية العمل من قبل اجلامعة. ويف حال كان املتعاقد مقيمًا يف اململكة فيعترب بداية العقد من تاريخ مبا�سرة 

املتعاقد للعمل.

املادة التا�ضعة وال�ضبعون
لرتقية من�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�س غري ال�سعوديني ينطبق عليهم ما جاء يف املادة الثانية والع�سرون، واملادة الثالثة والع�سرون، 

واملادة الرابعة والع�سرون من نظام ترقية من�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني.
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الفصل الثاني: ساعات العمل المطلوبة

املادة الثمانون
والبحث، . 1 التدري�س،  اأ�سبوعيًا يق�سونها يف  اللغات )٤0( �ساعة عمل  واملعيدون، ومدر�سو  التدري�س، واملحا�سرون،  اأع�ساء هيئة  يوؤدي 

املخت�سة باجلامعة. بها من اجلهات  يكلفون  التي  الأخرى  والأكادميية  الإدارية  والأعمال  الأكادميي،  والإر�ساد 
يعامل ع�سو هيئة التدري�س املتعاقد ومن يف حكمه فيما يتعلق ب�ساعات الن�سا	 التدري�سي والقواعد التي تتبع يف املكافاأة عن ال�ساعات . 2

التدري�سية الإ�سافية معاملة ال�سعوديني من اأع�ساء هيئة التدري�س.

الفصل الثالث: الندب واالعارة والنقل

املادة  احلادية  والثمانون
ملجل�س اجلامعة اأو من يفو�سه املوافقة على ند	 املتعاقد اأو اإعارته من اجلامعة ملدة ل تزيد عن �ستة اأ�سهر وفق قواعد ي�سعها جمل�س اجلامعة 

على اأن تتحمل اجلهة التي �سيند	 اإليها م�ستحقاته املالية وتعترب خدمته مت�سلة ول ي�ستحق عنها مكافاأه نهاية خدمة.

املادة الثانية والثمانون
للجامعة نقل املتعاقد اإلى وظيفة اأخرى داخل اجلامعة اأو املوافقة على نقله من خارجها بال�سروط الآتية:

اأن ل تتوفر كفاءات �سعودية ل�سغل الوظيفة املنقول اإليها .. 1
اأن يكون املتعاقد م�ستوفيًا للموؤهالت املطلوبة للوظيفة املنقول اإليها.. 2
اأن يوافق املتعاقد على النقل وكذلك اجلهة املنقول منها يف حال النقل اإلى اجلامعة من جهة اأخرى. واإذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد . 3

فت�ستمر معاملة املتعاقد وفقًا لعقده املعمول به ويعدل و�سعه بعد انتهاء العقد اأو اأقر	 �سنة عقدية اإذا كانت مدة العقد اأكرث من �سنة.

املادة الثالثة والثمانون
اإذا نقل املتعاقد اإلى اجلامعة من جهة حكومية اأخرى فيعامل وفق الآتي:

يعترب العقد م�ستمرًا بالن�سبة لالإجازات ومدة اخلدمة.. 1
بالن�سبة ملكافاأة نهاية خدمته ال�سابقة فيعامل وفقًا لعقده مع جهته ال�سابقة، اأما خدماته يف اجلامعة فيعامل وفقًا لأحكام هذه الالئحة.. 2

الفصل الرابع: الواجبات والمسؤوليات

املادة الرابعة والثمانون
يخ�سع املتعاقد فيما مل ين�س عليه يف هذه الالئحة للواجبات وامل�سوؤوليات التي تن�س عليها لوائح اجلامعة وفيما مل يرد فيه ن�س يف هذه 

اللوائح تطبق ب�ساأنها الأحكام الواردة يف نظام العمل ال�سعودي ولوائحه التنفيذية.
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املادة اخلام�ضة والثمانون
يخ�سع املتعاقد بالن�سبة اإلى الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها اأثناء اخلدمة لأحكام تاأديب ال�سعوديني يف اجلامعة ون�سو�س هذه الالئحة.

املادة ال�ضاد�ضة والثمانون
يلتزم املتعاقد باتباع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة يف اململكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احرتام العادات والتقاليد املرعية يف اململكة 

وعدم امل�سا�س بالدين اأو التدخل يف ال�سيا�سة.

الفصل الخامس: اإللغاء والتجديد واإلنهاء

املادة ال�ضابعة والثمانون
يجوز للجامعة ف�سخ العقد دون اي م�سوؤولية ترتتب عليها اإذا مل يبا�سر املتعاقد عمله خالل خم�سة ع�سر يوما من املوعد الذي حتدده اجلامعة 

عند التعاقد.

املادة الثامنة والثمانون
يتجدد العقد تلقائيا مامل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته كتابة يف اإنهاء العقد قبل انتهاء مدته ب�سهرين على الأقل.

املادة التا�ضعة والثمانون
ينتهي العقد قبل انتهاء مدته يف احلالت الآتية:

حل�سول املتعاقد على اجلن�سية ال�سعودية. 1
قبول ال�ستقالة. 2
الإ�سرار على ال�ستقالة على الرغم من عدم قبول اجلامعة لها. 3
النقطاع عن العمل دون عذر م�سروع تقبله اجلامعة ملدة تزيد على )15( يومًا متوالية اأو )30( يومًا متفرقة متى راأت اجلامعة اإنهاء . ٤

العقد لهذا ال�سبب ويعترب املتعاقد يف هذه احلال يف حكم امل�سر على ف�سخ العقد
اإلغاء الوظيفة. 5
العجز الدائم عن العمل. ٦
عدم الكفاءة. 7
انخفا�س م�ستوى الأداء الوظيفي. 8
الف�سل التاأديبي بقرار من اجلامعة. 9
مقت�سيات امل�سلحة العامة. 10
احلكم على املتعاقد بحد �سرعي اأو يف جرمية خملة بال�سرف والأمانة. 11
الوفاة. 12
ت�سرف . 13 التدري�س، ويف هذه احلال  هيئة  اأع�ساء  اإجازات  عليها يف لئحة  املن�سو�س  املر�سية  الإجازة  مدة  املر�س  مدة  اإذا جتاوزت 

له �سرفت  التي  البدلت  منه  ولت�ستعاد  العودة  تذاكر  للمتعاقد 
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املادة الت�ضعون
اإذا انتهت خدمة املتعاقد وفق الفقرات )	،د،ط،ك( من املادة )98( ترتب ما ياأتي:

�سقط حقه يف تذاكر العودة له ولعائلته، ومكافاأة نهاية اخلدمة والإجازة اأو التعوي�س عنها ويجوز ملدير اجلامعة يف احلالت ال�ستثنائية . 1
املوافقة على �سرف تذاكر العودة.

ي�ستعاد جزء من بدل ال�سكن عن الفرتة املتبقية من العقد اإذا كانت �ستة اأ�سهر فاأكرث.. 2
يطبق ما جاء يف )2( من الفقرة )اأ( من هذه املادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة )	( من املادة )98(.. 3
يف حال انتهاء خدمة املتعاقد وفقا للفقرة )اأ( من املادة )98( ي�سقط حقه يف تذاكر العودة له ولعائلته.. ٤

املادة احلادية والت�ضعون
يجوز ملجل�س اجلامعة اأو من يقوم مقامه يف حالت ا�ستثنائية يقدرها اأن يعفى املتعاقد من بع�س اأو كل امل�سروفات املرتتبة على ف�سخه العقد 

اأو اإنهاء خدمته وفقًا لالأحكام الواردة يف املادة )98(.

املادة الثانية والت�ضعون
يعطى املتعاقد الذي تنتهي خدمته ب�سبب اإلغاء الوظيفة اأو مقت�سيات امل�سلحة العامة تعوي�سًا يعادل راتب �سهرين.. 1
اأو عاهة م�ستدمية ل . 2 اأو بعجز جزئي  اأداء العمل ب�سورة قطعية،  اأو عاهة متنعه عن  اأو الإ�سابة بعجز  الوفاة  يعامل املتعاقد يف حال 

متنعانه من اأداء عمله، وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية ولوائحها التنفيذية ب�سرط اأن 
اأو الوفاة نا�سئني ب�سبب العمل. يكون العجز 

املادة الثالثة والت�ضعون
اأفراد عائلة  اأحد  اأما يف حال وفاة  اإلى موطنه،  اأفراد عائلته  النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل  املتعاقد تتحمل اجلامعة جميع  اإذا تويف 

املتعاقد فتتحمل اجلامعة نفقات نقل جثمانه ومينح املرافق تذكرة اإركا	 ذهابًا واإيابًا.

املادة الرابعة والت�ضعون
مع مراعاة الأحكام الواردة يف املادة اخلام�سة يجوز للجامعة اأن تتعاقد مع من �سبق له التعاقد مع اإحدى اجلهات الأخرى باململكة وذلك . 1

بعد موافقتها اإذا كان �سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده اأو ال�ستقالة اأو اإلغاء الوظيفة �سريطة اأن يكون تقرير كفايته عن اآخر �سنة 
عملها بتقدير )جيدا جدًا( على الأقل.

ل يجوز التعاقد مع من �سبق له التعاقد مع اإحدى اجلهات الأخرى باململكة يف احلالت الآتية:. 2
من �سبق اأن انتهت خدمته ب�سبب النقطاع عن العمل اإل بعد مرور �سنتني على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته.أ. 
من �سبق اأن انتهت خدمته ب�سبب عدم الكفاءة .	. 
من �سبق اأن انتهت خدمته ملقت�سيات امل�سلحة العامة اإل بعد موافقة اجلهة التي قررت ف�سله.	. 
من �سبق اأن انتهت خدمته بف�سله تاأديبيًا بقرار من جمل�س حماكمة اأو لإدانته جنائيًا. اأو وفقًا للفقرة )ك( من املادة )98(.د. 
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رابعاً: األحكام العامة

املادة اخلام�ضة والت�ضعون
ي�سع جمل�س اجلامعة اأو من يفو�سه القواعد التنفيذية والإجرائية لهذا الالئحة مبا ل يتعار�س معها.

املادة ال�ضاد�ضة والت�ضعون
مامل يرد به ن�س يف هذه الالئحة تطبق ب�ساأنه الأنظمة والقرارات النافذة يف اململكة.

املادة ال�ضابعة والت�ضعون
ملجل�س اجلامعة اأو من يفو�سه حق تف�سري هذه الالئحة.

املادة الثامنة والت�ضعون
 يعمل بهذا الالئحة من تاريخ اإقرارها، اأما بالن�سبة للعقود ال�سارية فتطبق عليها عند جتديدها.


