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المادة  تعريف هيئة التدريس 1المادة 
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لحق بهيئة التدريس ي 
 كل من 

المادة  التعيين و الترقية  3المادة 
4 

  شروط تعيين المعيد

د و يشروط تعيين المع  5المادة 
 مدرس اللغة

المادة 
6 

ين مساعد شروط تعي
  باحث

د و المحاضر يتعيين المع 7المادة 
 و مدرس اللغة

المادة 
8 

 تعيين مساعد الباحث

الرتبة التي يتعين عليها  9المادة 
 المعيد

المادة 
10 

مدرس اللغات ومساعد 
الباحث على الئحة 
 الوظائف التعليمية

شروط رتبة أستاذ  11المادة 
 مساعد

المادة 
12 

استثناء من شروط 
التعيين على رتبة أستاذ 

  مساعد

شروط التعيين على رتبة   13المادة 
 أستاذ مشارك

المادة 
14 

شروط التعيين على 
 رتبة أستاذ

إصدار قرار التعيين  15المادة 
 أعضاء هيئة التدريس

المادة 
16 

ضوابط تصنيف من 
يعين على كادر عضو 

 هيئة التدريس

تصنيف من ينتقل من  17المادة 
الئحة الوظائف التعليمية 

إلى كادر عضو هيئة 
 تدريس

المادة 
18 

يمنح عضو هيئة 
التدريس عند التعيين 
أول درجة في رتبة 
الوظيفة التي يعين 

عليها و إذا كان راتبه 
يزيد عن الرتبة يمنح 

 التي بعدها

يعامل أعضاء هيئة  19المادة 
التدريس من حيث 

البدالت كموظفي الدولة 
 حسب المعادلة التالية 

المادة 
20 

تستمر منحة العالوة 
الدورية لرتبة أستاذ 

ولو و صل إلى الدرجة 
األخيرة من سلم رواتب 

 عضاء هيئة التدريسأ

شروط التقدم للترقية من  21المادة 
أستاذ مساعد إلى أستاذ 

 مشارك

المادة 
22 

للترقية  مشروط التقد
من أستاذ مشارك إلى 

 أستاذ

متى يحق لعضو هيئة  23المادة 
التدريس التقدم بطلب 

 ترقية

المادة 
24 

تحتسب مدة اإلعارة و 
الندب و اإليفاد 
ألغراض الترقية 

 كالتالي

عضاء أمعايير ترقية  25المادة 
 هيئة التدريس

المادة 
26 

 إجراءات الترقية

بنود تقييم جهود عضو  27المادة 
هيئة التدريس و توزيع 

 النقاط عليها

المادة 
28 

نسبة النقاط التي يجب 
أن يحصل عليها عضو 

 للترقية يسهيئة التدر

دني لإلنتاج  الحد األ 29المادة 
 العلمي المطلوب للترقية

المادة 
30 

الحد األدنى المطلوب 
من النشر في المجالت 
 العلمية ألجل الترقية

أدنى حد لإلنتاج العلمي المادة شروط اإلنتاج العلمي  31المادة 
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المطلوب للتقدم للترقية  32 قدم للترقية تال
 ألستاذ مشارك

أدنى حد لإلنتاج العلمي  33المادة 
المطلوب للتقدم للترقية 

 ألستاذ 

المادة 
34 

كيفية احتساب العمل 
 العلمي

يجب أال يكون اإلنتاج  35المادة 
العلمي المقدم مستالً من 

 إنتاج سابق

المادة 
36 

شروط المحكمين 
 للترقيات 

قرار ترقية عضو هيئة  37المادة 
 التدريس

المادة 
38 

يجب أن يتصف عضو 
ة التدريس بالصفات ئهي

 التالية

يتولى عضو هيئة  39المادة 
التدريس حفظ النظام 

 داخل القاعات 

المادة 
40 

الحد األعلى ألنصبة 
 أعضاء هيئة التدريس

يؤدي أعضاء هيئة  41المادة 
ساعة عمل  35التدريس 
 أسبوعياً 

المادة 
42 

يخفف عن أعضاء هيئة 
التدريس الذين يكلفون 

 بأعمال إدارية

التقارير السنوية عن  43المادة 
النشاط العلمي في 
 األقسام و الكليات

المادة 
44 

يطبق سلم الرواتب و 
العالوات على أعضاء 

 هيئة التدريس

المادة  مكافأة وكيل الجامعة 45المادة 
46 

مكافآت عميد الكلية و 
وكيلها و رؤساء 

 األقسام

مكافأة أمين المجلس  47المادة 
 العلمي

المادة 
48 

مكافآت أعضاء 
التدريس عن الوحدات 

 الدراسية

صرف تعويض لمن  49المادة 
يكلف بعمله أثناء اإلجازة 

 الصيفية

المادة 
50 

مكافآت من يشترك في 
 اللجان الدائمة 

الوحدات ت إذا تعد 51المادة 
التدريسية لعضو هيئة 
 التدريس عن النصاب

المادة 
52 

أعضاء هيئة التدريس 
 المتخصصين في مجال

 الحاسب اآللي

أعضاء هيئة التدريس  53المادة 
المتخصصين في مجال 

 الصيدلة

المادة 
54 

أعضاء هيئة التدريس 
المتخصصين في مجال 

 الطب

أعضاء هيئة التدريس  55المادة 
المتخصصين في المجال 

 اإلكلينيكي 

المادة 
56 

 جازاتاأل

لمدير الجامعة تكليف  57المادة 
عضو هيئة التدريس 

ثناء اإلجازة أبالتدريس 
الصيفية ، و يتم تعويضه 
 عن المدة التي كلف بها

المادة 
58 

لمدير الجامعة بناءاً 
ت على مقتضيا

المصلحة الموافقة على 
تأجيل تمتع عضو هيئة 

التدريس بإجازته 
 السنوية
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 نظام الخدمة المدنية
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60 
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استثنائية لعضو هيئة 
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شروط إجازة التفرغ المادة  إجازة التفرغ العلمي 61المادة 
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 العلمي 62

يصرف للمرخص له  63المادة 
بإجازة تفرغ علمي ما 

 يأتي

المادة 
64 

ال يجوز إعارة أو ندب 
 المتفرغ علمياً 

يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما  65المادة 
تفرغ له وفق البرنامج 

 العلمي المقر

المادة 
66 

 ت العلميةاراستشاإل

حضور المؤتمرات و  67المادة 
الندوات و الحلقات 

 الدراسية

المادة 
68 

يجوز صرف تذكرة 
سفر و بدل انتداب 
 للعضو المشارك ذلك

يجوز انتداب عضو هيئة  69المادة 
التدريس للجهات 

 الحكومية

المادة 
70 

ت يجوز إعارة خدما
عضو هيئة التدريس 
بقرار من مجلس 

 الجامعة

المادة  شروط اإلعارة 71المادة 
72 

تكون اإلعارة للجهات 
 التالية

المادة  فترة اإلعارة 73المادة 
74 

تتحمل الجهة 
المستعيرة راتب المعار 

 ، ) تفصيل (

يجوز أن تتضمن  75المادة 
الموافقة على اإلعارة 
 تكليفه بأعمال األكاديمية

المادة 
76 

يفاد عضو هيئة إ
التدريس في مهمة 
علمية خارج مقر 

 الجامعة

يفاد عضو التدريس إ 77المادة 
 للتدريس خارج المملكة 

المادة 
78 

سفر عضو هيئة 
التدريس إلجراء بحوث 
 في جامعة غير جامعته

يجوز نقل عضو هيئة  79المادة 
التدريس من قسم آلخر 

 ذاتهاة داخل الكلي

المادة 
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يجوز نقل عضو هيئة 
التدريس من كلية 

 ألخرى 

يجوز نقل عضو هيئة  81المادة 
التدريس إلى وظيفة 

 خارجية

المادة 
82 

التأديب ، تكوين لجنة 
التأديب لعضو هيئة 

 تدريس

الجامعة أحد يكلف مدير  83المادة 
 العمداء مباشرة التحقيق 

المادة 
84 

لمدير الجامعة إيقاف 
معه عن العمل  المحقق

 لمصلحة التحقيق

يصرف للموقوف نصف  85المادة 
 يل(صافي راتبه،)تفص

المادة 
86 

يبلغ مدير الجامعة 
المحال إلى لجنة 
هة وجالتأديب بالتهم الم

 ليهإ

للمحال على لجنة التأديب  87المادة 
طالع على التحقيقات اإل

 التي أجريت

المادة 
88 

تنظر لجنة التأديب في 
القضية المحالة إليه 

 وفق ما يلي 

العقوبات التي يجوز أن  89المادة 
توقع على عضو هيئة 

 التدريس

المادة 
90 

ال تأثير للدعوى 
على الدعوى   ةبييالتأد

 القضائية األخرى

لمدير الجامعة توجيه  91المادة 
تنبيه لعضو هيئة 
التدريس الذي يخل 

 بواجبه

المادة 
92 

إنهاء الخدمة ، أسباب 
 انهاء الخدمة
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يحال عضو هيئة  93المادة 
التدريس للتقاعد في سن 

  65وكحد أقصى  60

المادة 
94 

إذا ثبت عجز عضو 
التدريس ينظر هيئة

 مجلس الجامعة فيه

لمجلس الجامعة النظر  95المادة 
في قبول استقالة عضو 

 هيئة التدريس

المادة 
96 

قواعد االستعانة 
باألساتذة الغير 

 متفرغين

فترة االستعانة باألساتذة  97المادة 
 الغير متفرغين

المادة 
98 

مكافأة األستاذ الغير 
 متفرغ 

ستاذ الغير يجب علىاأل 99المادة 
متفرغ أن يلتزم بواجبات 

 عضو التدريس

المادة 
100 

إذا أخل األستاذ الغير 
متفرغ بواجباته تطبق 

 عليه مادة التأديب

مكافأة من يستعان بهم  101المادة 
من غير أعضاء هيئة 
التدريس في إلقاء 
 الوحدات الدراسية

المادة 
102 

إذا كان من يستعان به 
من خارج مقر الجامعة 
يصرف له تذكرة سفر ، 

و بدل انتداب ، و 
 إسكانه و ،،

تضع مجالس الجامعات  103المادة 
القواعد التنفيذية و 

 اإلجراءات 

المادة 
104 

م يرد به نص تطبق ل ما
نه األنظمة النافذة أبش

 في المملكة

لمجلس التعليم العالي  105المادة 
الحق في تفسير هذه 

 الالئحة

المادة 
106 

يعمل بهذه الالئحة بعد 
 ستة أشهر من إقرارها
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                         

 
 
 
 
 
 

 ى الالئحة ( بالموافقة عل4/6/1417قرار مجلس التعليم العالي رقم )               
 

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

 إن مجلس التعليم العالي 
 لتعليماجلس لمادة )الخامسة عشرة( من نظام مبناًء على أحكام الفقرة )السابعة( من ا

بي منسو المنظمة لشؤون  العالي والجامعات التي تقضي بأن للمجلس إصدار اللوائح 
 التدريس، هيئة ، بمن فيهم أعضاء  والمتعاقدين من السعوديين ، الجامعات الوظيفية 

 نم  كل  بلق  من ها بدالتهم ، وذلك  بعد إعداد  ، ومكافآتهم ، مرتباتهم  يشمل ذلك و
 مدنيةلالخدمة لعام وزارة التعليم العالي، وزارة المالية واالقتصاد الوطني ، والديوان ال 
 (حاليا -) وزارة الخدمة المدنية     

 علىولموضوع،اوبعد اإلطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول     
 عضاءون منسوبي الجامعات السعوديين من أنسخة من مشروع الالئحة المنظمة لشؤ 
 :هيئة التدريس، ومن في حكمهم المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي      

 
ين مةةةن سةةةوبي الجامعةةةات السةةةعودي"  الموافقةةةة علةةةى الالئحةةةة المنظمةةةة لشةةةؤون من         
 ر " هيئة التدريس، ومن في حكمهم ، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرا ءأعضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           (4) 
 

 



  

 الالئحة                                
 
 المادة األولى        
 

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

 المادة الثانية           
 
دو ، ومساعللغاتق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة المحاضرون والمعيدون،ومدرسو ايلح

 0الباحثين 
 

 التعيين والترقية                                                
  

  المادة الثالثة
 

عدي ؤلَّةةف فةةي كةةل جامعةةة لجنةةة دائمةةة لشةةؤون المعيةةدين والمحاضةةرين ومدرسةةي اللغةةات ومسةةات
ضائها تعيين أعوالباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها 

إلةةى  تهةةا قةةرار مةةن مجلةةس الجامعةةة بنةةاًء علةةى توصةةية مةةن مةةدير الجامعةةة وترفةةع اللجنةةة توصةةيا
 المجلس ويكون من مهامها :

 ن درسي اللغات ومساعدي الباحثيقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين وما  -  1
 وتوزيعهم على األقسام والكليات .       

  يني في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرإبداء الرأ  -  2
 ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقاً للمعايير اآلتية :       

 ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في  يئة التدريس السعوديينهعدد أعضاء   -أ  
 القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية .      
 دد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم .ع -ب 
 .ين من القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهمعدد المبتعث -جـ 
 
   سبحللغات ومساعدي الباحثين اح توزيـع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اقترا  - 3
 .قسام الحالية والمستقبليةحاجة األ        

  ظائف إدارية داخل الجامعةلى وت الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إ دراسة التوصيا  - 4
 .نية وزارة الخدمة المدإحالتهم إلى أو      

 رابعةالمادة ال      
 

 يشترط لتعيين المعيد :
 0بهاف ة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترعلى الشهادة الجامعيا صالً  أن يكون حا  -  1
 أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيداً جداً على األقل .  -  2 
 روط أخرى .شما يصدره مجلس الجامعة من   -    3
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 المادة الخامسة    
 

 يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
  صالً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرىأن يكون حا  -  1

 معترف بها .        
 يها من ا كان حاصالً علإذ )   األقل على (جيداً جداً )ن يكون تقديره العام في الماجستير أ   -  2

 جامعة تمنحها بتقدير(          
 روط أخرى .شما يصدره مجلس الجامعة من   -    3
  

 المادة السادسة   
 

 يشترط لتعيين مساعد الباحث :
 النسبة لمن يعين بدرجة الماجستير، )يسمى مساعد باحث أ ( :ب  -  1

ية أو جامعةة أخةرى معتةرف بهةا، الحصول على درجةة الماجسةتير مةن جامعةة سةعود  -أ 
مةنح هةذه تبتقدير عام جيد جداً على األقةل ، إن كةان حاصةالً علةى الماجسةتير مةن جامعةة 

 الدرجة بتقدير .
 ية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة .أ  -ب 

 عدويسمى مسا ( ، )  البكالوريوس أو ما يعادلها  النسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية )ب  -  2
 0ب(باحث          

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

  

 المادة السابعة    
 

ل بةةه ذي سةةيعميةةتم تعيةةين المعيةةد والمحاضةةر ومةةدرس اللغةةة بنةةاًء علةةى توصةةية مجلةةس القسةةم الةة
عدي ومجلةةس الكليةةة واللجنةةة الدائمةةة لشةةؤون المعيةةدين والمحاضةةرين ومدرسةةي اللغةةات ومسةةا

 الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة .
  

 المادة الثامنة      
 

          س الكليةة يتم تعيين مساعد الباحةث بقةرار مةن مةدير الجامعةة بنةاًء علةى توصةية مجلةس القسةم ومجلة
دي لمختصةةين وتوصةةية اللجنةةة الدائمةةة لشةةؤون المعيةةدين والمحاضةةرين ومدرسةةي اللغةةات ومسةةاعا

 الباحثين .
  

 المادة التاسعة
 .عين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد ي  -1
 ة الثانية من رتبة عين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجي  -2

 .معيد      
 معيد . د الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبةيعين المعي  -3
 رتبة  من  الدرجة الرابعة  في  دراسته الجامعية سبع سنوات  معدل غ يعين المعيد الذي يبل  -4

   .معيد      
                                                (6) 

 المادة العاشرة



  

  
تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين الئحة الوظائف التعليميةة المعتمةدة بقةرار مجلةس 

 هـ وما يطرأ عليها من تعديالت.10/11/1401وتاريخ  590الخدمة المدنية رقم 

 المادة الحادية عشرة
 

ة ا مةن جامعةدرجة الدكتوراه أو ما يعادلهيشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على 
 سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى .

  

 المادة الثانية عشرة
 

ليةة يجوز لمجلس الجامعة فةي حةال الضةرورة وبنةاًء علةى توصةية مةن مجلةس القسةم ومجلةس الك
درجةة  دون اشةتراط الحصةول علةى المختصين والمجلس العلمي التعيين علةى رتبةة أسةتاذ مسةاعد

 ة :)الدكتوراه( في التخصصات التي ال تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتي
عة مرشح حاصالً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامأن يكون ال  -  1

 أخرى معترف بها .
 ظيفة محاضر .ن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وأ  -  2
 ن يتقدم بإنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستيرأ  -   3

 في  تفقاً مع ما جاءمنها وحدة واحدة على األقل فردية. وأن يكون اإلنتاج العلمي المقدم م         
 . ( من هذه الالئحة29المادة )         

  

 المادة الثالثة عشرة 
 

 مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك : مع
 درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها . الحصول على  -  1
وية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعةات األخةرى المعتةرف بهةا ال تقةل عةن خبرة في عض  -  2

 تبة أستاذ مساعد .أربع سنوات بعد التعيين على ر
 ن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أ  -  3

  أخرى معترف بها           
  

 المادة الرابعة عشرة
 

 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ :
 ة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .لحصول على درجة الدكتوراه من جامعا  -  1
وية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، ال تقل عن ثمةاني خبرة في عض  -  2

 سنوات، منها أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك .
رف تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معتة أن تكون قد  - 3

 . بها

 المادة الخامسة عشرة
 

لمختصةين يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناًء على توصية من مجلس القسةم ومجلةس الكليةة ا
  وتوصية من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة .
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 المادة السادسة عشرة
 

 كةةةادر أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريسينتقةةةل مةةةن أي مةةةن السةةةاللم الوظيفيةةةة إلةةةى ف مةةةن يصةةةن-1
تاذ مساعد يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أسممن ، الجامعات في  والمحاضرين والمعيدين

د ، في التخصص الذي حصل فيةه علةى الةدكتوراه، ويمةنح أول درجةة فةي رتبةة أسةتاذ مسةاع
ل درجةة ذه الدرجةة أو يزيةد عليةه فيمةنح راتةب أوفإن كةان راتبةه عنةد نقلةه يسةاوي راتةب هة

فةر  علةى تتجاوز راتبه ، وفي حالة تجاوز راتبه آخةر مربةوط رتبةة أسةتاذ مسةاعد فيمةنح ال
 0شكل مكافأة حتى يتالشى الفر  بالترقية والعالوة

يةة من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيعين على الدرجةة العلمنيفه إذا كان من يراد تص -2
  0( أعاله1كان يشغلها سابقاَ ومن ثم يعامل وفقاً للفقرة )التي 
مةةن يةةراد نقلةةه خبةةرات مكتسةةبة بعةةد الحصةةول علةةى المؤهةةل العلمةةي الةةالزم  إذا كةةان لةةدى -3

ي حةةال فة( مةةن هةذه المةادة أقةةل ممةا يسةةتحقه 1للتعيةين وكةان راتبةةه المسةتحق وفةةق الفقةرة )
نةت فةي كةل سةنة خبةرة بعةالوة إذا كا إحتساب الخبرة ، فتحتسب له هةذه الخبةرة علةى أسةاس

 0مجال التخصص
(مةةةن يحمةةةل درجةةةة البكةةةالوريوس أو 3( و)2( و)1ويقةةةاس علةةةى مةةةا ورد فةةةي الفقةةةرات )  

 )*( 0الماجستير للتعيين على رتبة معيد او محاضر

 المادة السابعة عشرة
 

عةد مكتسةبة ب راد تعيينه من غير المشمولين بالمةادة السادسةة عشةرة ، خبةراتإذا كان لدى من ي  
ة ل سنة خبرتسب له هذه الخبرة على اساس كالحصول على المؤهل العلمي الالزم للتعيين ، فتح

 )*(0بعالوة إذا كانت في مجال التخصص
  

 المادة الثامنة عشرة
 

ن عليهةا. يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أو درجة في رتبةة الوظيفةة التةي يعةي
تجاوز ول درجة تلتعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أفإذا كان راتبه عند ا

 ة الوظيفةراتبه . كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتب
نح راتب د عليه يمالتي يرقى إليها . فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزي

  راتبه . أول درجة تتجاوز

 المادة التاسعة عشرة
 

قاً لمزايا وفيعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدالت والمكافآت وا
 لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة اآلتية :

 لمرتبة الثامنة .ا                           المعيد        -
 لتاسعة.االمرتبة              المحاضر                  -
 ساعد                    المرتبة الثانية عشرة .األستاذ الم  -
 شارك                    المرتبة الثالثة عشرة .األستاذ الم  -
 لمرتبة الرابعة عشرة .ا                               األستاذ   -

 ريااًل 650 ويكون بدل االنتقال الشهري لرتبة )أستاذ(

بلذ  جو ذر   ( امل12/44/1427لعذال  ررذ )  ا( وفقًا للتعديل الذيي مت للههاذا جو ذر رذرار الذع التعلذه        17( و )16)*(مت وضع املادتني )

وتذذاري    ا  /1086ن  بالتو هذذا اليرذذ  ررذذ  هذذذ بعذذد نوافقذذة املقذذا  ال ذذا3/2/1428أ وتذذاري  /204خطذذاا اانانذذة العانذذة تلذذع التعلذذه  العذذال  ررذذ  

 هذ26/1/1428
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 املادة العشرون

التةدريس  ال يترتب على وصول راتب األستاذ إلى الدرجة األخيرة مةن سةلم رواتةب أعضةاء هيئةة
أسةتاذ  على رتبة لعالوة، وال ينطبق ذلك إالعدم منحه العالوة الدورية السنوية بل يستمر منحه ا

  فقط .
  

 المادة الحادية والعشرون
 

 يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك :
ل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مسةاعد فةي جامعةة سةعودية أو جامعةة أخةرى معتةرف بهةا ، خدمة ال تق  -  1

 في الجامعات السعودية عن سنة واحدة .على أال تقل مدة الخدمة 
ثةين مةن هةذه حد األدنى مةن اإلنتةاج العلمةي ال مطلةوب للترقيةة وفقةاً ألحكةام المةادة الثانيةة والثالاستيفاء ال  -  2

 الالئحة .
 ن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد .أ  -      3
  

 ثانية والعشرونالمادة ال
 

 يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ :
ل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سةعودية أو جامعةة أخةرى معتةرف بهةا ، خدمة ال تق  -  1

 على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة .
ين مةن هةذه إلنتةاج العلمةي المطلةوب للترقيةة وفقةاً ألحكةام المةادة الثالثةة والثالثةااستيفاء الحد األدنةى مةن   -  2

 الالئحة .
          0مشارك ة أستاذأثناء شغله لرتبل للنشرما تقدم به من إنتاج علمي قد نشرأو قب  أن يكون  -  3
  

 المادة الثالثة والعشرون
 

اميةة لمةدة النظبطلب الترقية قبل اكتمةال ا لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم
 بمدة أقصاها ستة أشهر 

  

 المادة الرابعة والعشرون 
 

 تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي :
ال إذا كانةةت اإلعةةارة أو النةةدب أو اإليفةةاد إلةةى جهةةة علميةةة وكةةان العمةةل فةةي مجةة كامةةل المةةدة  -  1

 التخصص .
جال صف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في من  -  2

 التخصص .
 حتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص .ال ت  -  3
  

 المادة الخامسة والعشرون
 

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

 إجراءات الترقية :
 يئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:يقدم عضو ه  -  1
 هالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفيبيان بالمؤ  -أ                    

 النشاطات التدريسية .ببيان   -ب   
 خدمة الجامعة والمجتمع . بيان بنشاطه في مجال  - ج
 .األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة  له خمس نسخ على - د 

 الترقية . علومات إضافية لدعم طلبأي م  -هـ 
   القسم أو مجلس الكلية أو  المجلسي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس أ -و              

 . العلمي                  

 القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي  ينظر مجلس   -  2
 صين ال يقل ء عدد من المحكمين المتخصبرفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسما        
 عن ثمانية .        

  الكلية في الطلب بناًء على توصية مجلس القسم ، ويرشح عدداً من ينظر مجلس   -  3
 اهم .المحكمين المتخصصين ال يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سو        

 على توصية مجلسي القسم والكلية، ويقوم بعد درس المجلس العلمي طلب الترقية بناًء ي  -  4
 الدراسة بما يأتي :       
     منالمرشحين من مجلس الكلية أو يختارون من يارخمسة محكمين لتقويم البحوث ،اخت  -أ         

 اً ياً ثانياحصاً احتياطمس فوالرابع فاحصاً احتياطياً أوالً والخاين سي غيرهم ثالثة منهم أسا       
 ن م -لى األقل ع - الثة ، ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الث إليهما عند الحاجة يلجأ             
 خارج الجامعة .             

  فقوطريقة سرية لتقويمها رسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بإ  -ب         
 0مجلس العلميمن قبل ال الذي يعدذج النمو               

 ظر ترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته، وذلك بعد النباتخاذ قرار  -جـ                 
 لترقية في مجال التدريس لفي تقارير المحكمين ، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم                        
 تمع .وخدمة الجامعة والمج                       
 يد مصير مجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف اإلنتاج العلمي، يقوم بتحدإذا قرر ال  -د  

  لى أن يشتمل الحد، ع األبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى            
  –  على األقل  - دة نى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جدي األد            
  –  على األقل -يدتين للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ، ووحدتين بحثيتين جد             
 للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ .             

  

 المادة السابعة والعشرون 
 قسمة على مطة ( مائة نق100ية على أساس )رقيتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للت      
 النحو اآلتي :      

 نقطة لإلنتاج العلمي . 60
 خمس وعشرون نقطة للتدريس . 25
 خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع . 15

 ع بناًء على ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتم      
 توصية من المجلس العلمي .       
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 المادة الثامنة والعشرون
 

ين نقطة ( ست60يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن )
ل اإلنتةاج ثالثين نقطة فةي مجةا( خمس و35، على أال يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن )

تاذ، وتتم الترقية ( أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أس40العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و)
بإجمةاع  سةتاذ فتةتمإلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثالثة، أما الترقية إلةى رتبةة أ

كةم وافقة المحمالمحكمين على الترقية وعدم رأي المحكمين الثالثة ، وفي حال موافقة إثنين من 
 ً  .الثالث ، يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائيا

 

 المادة التاسعة والعشرون
 

 :يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي 
  علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معاييرلبحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت ا  -  1

 قبول المجالت المحكمة .        
 لها حكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكمالبحوث الم  -  2

 أو مقبولة للنشر، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .       
 لنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.لبحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة لا  -  3
 لكتب الجامعية والمراجع العلمية ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .االمحكم من   -  4
 حقيق الكتب النادرة المحكم ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .ت  -  5
 لترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .ا  -  6
 حوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة الكتب والب  -  7

 للتحكيم ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .       
 بها واالبتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع التي يعترف االختراعات  -  8

 المجلس العلمي .        
 لمجلس بناًء على توصية ا بداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعةالنشاط اإل  - 9

 العلمي، ويقبل منه وحدة واحدة فقط .        
  

 المادة الثالثون
 

لةوب دنةى المطيجب أالّ يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجةالت العلميةة المحكمةة ضةمن الحةد األ
ارك، لمتقةةدمين للترقيةةة إلةةى رتبةةة أسةةتاذ مشةةلترقيةةة عضةةو هيئةةة التةةدريس عةةن وحةةدة بحثيةةة ل

 ووحدتين بحثيتين ضمن الحد األدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ .
  

 المادة الحادية والثالثون 
 

لنشةر لمقبةوالً  يجب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التةدريس للترقيةة منشةوراً أو
 أو لمؤسسةة تكةون جميةع منافةذ النشةر تابعةة لجامعةة واحةدةفي أكثر من منفذ نشر واحةد ، وأالّ 

 علمية واحدة .
  

 المادة الثانية والثالثون
 

 نشورة مبع وحدات الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أر
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ة معةة بنةاء علةى توصةيولمجلةس الجا عمل منفةرد ، -على األقل  -تان منها أو مقبولة للنشر، اثن
 ل المنشةورمن المجلس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لةبعض التخصصةات علةى أالّ يقة

 فعالً عن وحدة واحدة .
  

 المادة الثالثة والثالثون
 

ولة للنشر أو مقب نشورةمأستاذ ست وحدات  الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة
 س العلميلمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلوعمل منفرد،  -على األقل  -، منها ثالث وحدات 

 حدات .الث وثاالستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعالً عن 
  

 المادة الرابعة والثالثون 
 
تأليفه  شترك فيإذا ا ل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه، وبنصف وحدةيحتسب العم 

د من لكل واحورئيس إثنان ، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من إثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث ال
 بع وحدة .منهم ر واحد الباقين بربع وحدة ، وإذا كان عمالً مشتركاً آخر بين أكثر من إثنين فيحسب لكل

  

 المادة الخامسة والثالثون 
 

و مةن ألةدكتوراه ايجب أالّ يكون اإلنتاج العلمةي المقةدم للترقيةة مسةتالً مةن رسةائل الماجسةتير أو 
ذلةك ،  مؤلفات سابقة للمتقدم. وفةي حةال تثبةت المجلةس العلمةي مةن أن هنةاك مةا هةو مسةتل مةن

 ار المجلةسلترقيةة مةدة عةام مةن تةاريخ صةدور قةرفيحرم المتقدم للترقية من التقةدم بطلةب آخةر ل
 العلمي بذلك .

  

 المادة السادسة والثالثون
 

يتشرط في المحكمين للترقية أن يكونوا من األساتذة ، ويجوز إذا كانت الترقية إلةى رتبةة أسةتاذ 
 مشارك أن يكون أحد المحكمين من األساتذة المشاركين .

  

 المادة السابعة والثالثون
 

 مةا ترقيتةهأقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صةدور قةرار المجلةس العلمةي بةذلك، تتم تر
 يها.لترقية علاوظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن 

  

 الواجبات                                               
 المادة الثامنة والثالثون

 
 يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية : يجب أن

 عية. داب المرقواعد السلوك واآل و ألمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليماتا  -  1
  .وان يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة 

 في تطور   لعلميامن خالل نشاطه  يسهم   ، وأن  في مجال تخصصه متابعة ما يستجد    - 2  
 تخصصه.           
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 يثير فيهم حب العلم و ،   ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه أن ينقل لطالبه أحدث    - 3
 والمعرفة والتفكير العلمي السليم .        

 لجان التي يكون لمجالس والأن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من ا   - 4
 أنشطة القسم عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة. كما يشارك بفعالية في        
 والكلية والجامعة في خدمة المجتمع .        

 سبقة مأخذ موافقة  أن يتفرغ لعمله في الجامعة، وال يجوز له العمل خارج الجامعة إالّ بعد   - 5
 واللوائح .ق األنظمة وف        

  

 المادة التاسعة والثالثون
 

 لقسم ايتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس 
 تقريراً عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام .

  

 المادة األربعون 

 مهم كما يأتي :كون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكي -أ        
 وحدات تدريسية . 10ألستاذ                  ا  -  1
 وحدة تدريسية . 12ألستاذ المشارك      ا  -  2
 وحدة تدريسية . 14ألستاذ المساعد       ا  -  3

 لتدري هة أثناء فرتة اتدري هة وختفف لنا الوحدات  وحدة 16حملاضر                ا  -  4

 0دراسته                                       

 ة دات التدري هة أثناء فرتوحدة تدري هة وختفف لنا الوح 16ملعهد                    ا  -  5

 0دراستا                                              

 وحدة تدريسية . 18مدرس اللغة              - 6
 يقة ، قل مدتها عن خمسين دقة النظرية األسبوعية التي ال تالوحدة التدريسية هي المحاضر -ب       

 حدة قيقة، وتستمر الودأو الدرس العملي أو الميداني األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة             
 التدريسية فصالً دراسياً .            
  

 المادة الحادية واألربعون 
 

ويجةةوز  -خمسةةاً وثالثةةين سةاعة عمةةل أسةةبوعياً  ميةؤدي أعضةةاء هيئةةة التةدريس ومةةن فةةي حكمهة
لتةةدريس ايقضةةونها فةةي  -رفعهةةا إلةةى أربعةةين سةةاعة عمةةل أسةةبوعياً بقةةرار مةةن مجلةةس الجامعةةة 

كلفةون رى التةي يوالبحث واإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلميةة واألعمةال األخة
 بها من الجهات المختصة في الجامعة .

  

 ة واألربعونالمادة الثاني
 

ؤسةاء لعلمية ورمن يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم ومديري المراكز ا
وحةةدات  األقسةةام العلميةةة يخفةةف عةةنهم العةةبء التدريسةةي علةةى أال يقةةل مةةا يقومةةون بةةه عةةن ثةةالث

 تدريسية .
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 الثة واألربعونالمادة الث
 

ل سةير العمة يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومن في حكمةه عةن
اً إلى يراً سنويفي القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه . كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقر

 مدير الجامعة .

 (2)    الرواتب والمكافآت والبدالت                         
 المادة الرابعة واألربعون

 
لمحاضةرين يطبق سلم الرواتب والعالوات المرافق لهةذه الالئحةة علةى أعضةاء هيئةة التةدريس وا

 والمعيدين .
 

 المادة الخامسة واألربعون 
 

 (1)  .( ثالثة آالف لاير 3000يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها )
  

 المادة السادسة واألربعون 
 

دره قة( ألةف لاير وبحةد أقصةى 1000رف للعميد أو مةن فةي حكمةه مكافةأة شةهرية مقةدارها )يص
( 800ا )( عشرة آالف لاير سنوياً ، كما يصرف لوكيةل العميةد مكافةأة شةهرية مقةداره10000)

لقسةةم أو ( ثمانيةةة آالف لاير سةةنوياً ويصةةرف لةةرئيس ا8000ثمانمائةةة لاير وبحةةد أقصةةى قةةدره )
( خمسةة 5000( خمسائة لاير وبحد أقصةى قةدره )500أة شهرية مقدارها )المركز العلمي مكاف
 آالف لاير سنوياً .

  

 المادة السابعة واألربعون
 

ان مةن كة( عشةرة آالف لاير إذا 10000يصرف ألمين المجلس العلمي مكافةأة سةنوية مقةدارها )
 ل وفةق مةاس فيعامةأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أما إذا كان من غير أعضاء هيئةة التةدري

 يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه .

 ملادة الثاننة وااربعونا

ن بهةم الةذين تسةتعي -امعةة مةن داخةل الج -تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهةم 
و علةى النحة الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عةن كةل وحةدة تدريسةية

 -اآلتي :
 ثالثمائة لاير . 300األستاذ                           -  1
 مئتان وخمسون رياالً . 250ألستاذ المشارك             ا  -  2
 لاير مئتا لاير . 200اذ المساعد             ستاأل  -  3
 مائة وخمسون رياالً . 150لمحاضر ومدرس اللغة    ا  -  4
 مائة لاير . 100    يد                      المع  -  5

--------------------------------------------------------  
هيئةالتةدريس  هـ  ونص علىأنه اذا انتهت فترة تكليةف عضةو18/11/1424وتاريخ  935  /1( صدرقرارمجلس الخدمة المدنية رقم1)

  ر السامي رقمكمال اربع سنوات المحددة في االمبأعمال )وكيل الجامعة(فتستمر معه السيارة المؤمنة له المدة الباقية ال
ل عاان العمااش .هااـ علنااون يوقااب عنااه باادش النقااش الشااهرذ حتااى انتهاااء هااذ  الماادة 4/5/1420وتاااريخ 6457ب//7 واذا تااوفي اوعجااي صااحيا

   .أوتقاعد فتنقش ملكيتها إليه دون أن يمض المدة 
هاـ فاي 1/9/1429( وتااريخ 259تام إضاافتها ماؤخرال بموجاب قارار مجلاس الاويراء رقام ) التاي تيمكن مالحظة البدالت والمكافاآ (2)              

  آخر
   0الصفحات      
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 المادة التاسعة واألربعون

 
سةام ساء األقهم ورؤيصرف لمن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئ

اتةب راوز صةافي والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضاً يعادل مدة التكليف بما ال يتج
 شهرين .

  

 المادة الخمسون
 

ن يشترك في إحدى اللجةان الدائمةة التةي تشةكل فةي الجامعةات مكافةأة قةدرها يصرف لكل م  -  1
 عن كل لاير(ثالثمائة 300الدوام الرسمي و) ( مئتا لاير عن كل جلسة إذا تمت خالل وقت200)

الماليةة  جلسة إذا تمت خارج وقت الةدوام الرسةمي وبحةد أقصةى قةدره سةتة آالف لاير فةي السةنة
 الواحدة .

 كون توصيف اللجان الدائمة كاآلتي :ي  -  2
 ليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه .أن يتم تأ   -أ 
 ه .أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرد   -ب 
 ن ذات طبيعة مستمرة .أن تكو  -ج 
 ن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة .أ   -د  
ض أعضةائها مةن أعضةاء هيئةة التةدريس أو مةن ذوي المراتةب العليةا أن يكةون بعة  -هـ 

 الدوام . الذين ال يمكن معاملتهم بموجب مكافآت خارج وقت
معةة ظمهةا الجاويعامل أعضةاء اللجةان العلميةة والتنظيميةة للمةؤتمرات والنةدوات العلميةة التةي تن

 معاملة أعضاء اللجان الدائمة .
  

 المادة الحادية والخمسون 
 

عةة عةن إذا زادت الوحدات التدريسةية ألعضةاء هيئةة التةدريس ومةن فةي حكمهةم مةن داخةل الجام
دره ر مةةن مجلةةس الكليةةة صةةرف بةةدل وحةةدات تدريسةةية زائةةدة لهةةم قةةالنصةةاب المقةةرر يجةةوز بقةةرا

 ( مائة وخمسون رياالً عن الوحدة الواحدة .150)
  

 المادة الثانية والخمسون
 

يجةةوز أن يصةةرف ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس والمحاضةةرين والمعيةةدين المتخصصةةين فةةي مجةةال 
 جةاوز نسةبةجامعةة بمةا ال يتالحاسب اآللي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلةس ال

 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها .25
  

 المادة الثالثة والخمسون
 

في مجال  يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين
 هاعلي % من أول مربوط الدرجة المثبتين50بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادلتخصصهم 

 دة الرابعة والخمسونالما
 

ي مجةال فةيجوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العةاملين 
 ليها % من أول مربوط الدرجة المثبتين ع70تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 
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 يلعاملين فايطريين من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وفيما يخص االطباء الب .
ن مةئةه بالما /25مجال تخصصهم فيجوز ان يصرف لهم بدل تفرغ وساعات عمل اضةافي يعةادل 

 (1).اول مربوط الدرجة المثبتين عليها
  

 المادة الخامسة والخمسون
 

ن ضةةةرين والمعيةةةدين الةةةذييجةةوز أن يصةةةرف لغيةةةر األطبةةةاء مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس والمحا
ي يعادل يمارسون العمل في تخصصهم اإلكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضاف

 . %من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها20

  
 

 جاياتاأل
 المادة السادسة والخمسون

 
 جةازةة اإلتعتبر العطلةة الصةيفية لعضةو هيئةة التةدريس والمحاضةر والمعيةد ومةدرس اللغةة بمثابة

لعطلةةة السةةنوية ويحةةدد مجلةةس الجامعةةة مواعيةةد عةةودة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس علةةى أالّ تبةةدأ ا
 الصيفية إالّ بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج .

  

 المادة السابعة والخمسون
 

س أثنةاء لمدير الجامعة تكليف عضو هيئةة التةدريس والمحاضةر والمعيةد ومةدرس اللغةة بالتةدري
ن هةذه راتبةه عة زة السنوية ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمةل خاللهةا براتةب إضةافي يعةادلاإلجا

 المدة على أالّ تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوماً في العام .
  

 المادة الثامنة والخمسون
 

يس التدر يئةلمدير الجامعة بناًء على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو ه
 ومن في حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها .

  

 المادة التاسعة والخمسون
 

 تمنح اإلجازات األخرى وفقاً ألحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية .
  

 المادة الستون
 

إجةازة  يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومةن فةي حكمةه ألسةباب معقولةة
عةة جلس الجامية ال تزيد مدتها على ستة أشهر وخالل ثالث سنوات بال راتب ، ويجوز لماستثنائ

 0سنة لى أالّ تزيد مدة اإلجازة عنعند االقتضاء االستثناء من هذا الشرط ع
---------------------------- 

هةةـ 10/11/1421وتةةاريخ  6/19/1421تةةم اضةةافة الةةنص الةةوارد بةةاخر هةةذه المةةادة بموجةةب قةةرار مجلةةس التعلةةيم العةةالي رقةةم  (1)
 0هـ15/2/1422وتاريخ  3501ب//7الموافق عليه باالمر السامي رقم 
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 إجازة التفرغ العلمي

 المادة الحادية والستون
 

 صةةينيجةةوز بقةةرار مةةن مجلةةس الجامعةةة بنةةاًء علةةى توصةةية مةةن مجلسةةي الكليةةة والقسةةم المخت
ي بعةد والمجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمةدة عةام دراسة
ي واحةد مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراس

ى ثر ذلةك علةبعد مضي ثالث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سةابقة، علةى أالّ يةؤ
 ية التعليمية . وال تحتسب مدة اإلعارة ضمن المدة المطلوبة .سير العمل

 ي.جلس العلمويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناًء على اقتراح الم
  

 المادة الثانية والستون
 

 يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي :
% مةةن 10فةةرغ العلمةةي ألكثةةر مةةن عضةةو هيئةةة تةةدريس واحةةد أو لتاأال يةةرخص فةةي إجةةازة   -  1

 أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة .
 .ن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلميأ  -      2
  

 المادة الثالثة والستون
 

 يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي :
 ل االنتقال الشهري عن كامل المدة .مرتبه كامالً وبد  -  1
 .تي يعولهن الطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالبتذاكر سفر   -  2
 خصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا .م  -  3
 قرار من المجلس العلمي.صاريف البحث العلمي ، وتقدر حسب كل حالة على حدة بم  -  4
  الج لمن يقضي إجازة خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آالف لايرمصاريف الع  -  5

 من منح إجازة ونصف ذلك ل ،  إذا كان بمفرده وعشرة آالف لاير إذا كانت ترافقه عائلته       
 لمدة فصل دراسي واحد .      
 ن م  وأدائهم لساعات مقابل تفرغهم  يس وذلك يئة التدربدل التفرغ لألطباء من أعضاء ه  -6

 يقل عن  حيث ال ب  تقل عن ثالث ساعات يومياً بما فيها دوام الخميس العمل اإلضافي ال         
 داخل المملكة . ثالثة آالف لاير حداً أدنى إذا كانت اإلجازة في المستشفيات الحكومية        

  

 المادة الرابعة والستون
 

أو  بعقةد عمةل ال يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ، كما ال يجوز لةه االرتبةاط
 استشارة .

  

 المادة الخامسة والستون
 

خةالل  . وعليةه يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة
فصالً عن متقريراً  إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسممدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء 

عرضةها علةى مهيةداً لإنجازاته خالل التفرغ ، ويرفق مع التقرير نسخاً من األعمال العلمية التةي أنجزهةا ت
 .مجلس الكلية ثم المجلس العلمي 
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 ميةستشارات العلإلا
 

 المادة السادسة والستون
 

لجهةة ايجوز االستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس فةي الجامعةة كمستشةار غيةر متفةرغ فةي 
هةا وفةق لكة مقةراً الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية التي تكون الممل

 ما يأتي :
 ن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه .أ  -  1
  يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة .أالّ   -  2
 كون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجديد .ي  -  3
مةةن الةةوزير المخةةتص بالنسةةبة للجهةةات الحكوميةةة أو مةةن رئةةيس الجهةةاز أو  يقةةدم الطلةةب  -  4

م يةر التعلةيالمؤسسة بالنسبة للقطاعةات الخاصةة والمنظمةات اإلقليميةة أو الدوليةة إلةى وز
 العالي.

صةية قة على االستشارة والتجديد بخطاب من وزيةر التعلةيم العةالي بنةاًء علةى توتتم المواف  -  5
 مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة .

 ار أن يقةةدم لةةوزير التعلةةيم العةةالي تقريةةراً سةةنوياً وكةةذلك عنةةد انتهةةاء مةةدةعلةةى المستشةة  -  6
ة بنسةخة ل فتةرة االستشةارة ويةزود مةدير الجامعةاستشارته عن األعمال التي أنجزها خةال

 منه.
ة مل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله األصلي وبخاصعأالّ يؤثر   - 7

 فيما يأتي :
 ريسي لعضو هيئة التدريس .العبء التد  -أ  
 اكز التواجد في مكتبه خالل ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومر  -ب  

 الحاسب إذا كان طبيعة عمله تقتضي ذلك .                
 اإلسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها . -ج
 

  

 والحلقات الدراسية حضور المؤتمرات والندوات 

 
 المادة السابعة والستون

 
لضةوابط خارجها وفةق ايجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو 

 اآلتية :
  اك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أوأن تكون هن  -  1

 مسئوليات عمله الفعلية .        
  لسيركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناًء على توصية مجتكون المشا  -  2

 ن وموافقة مدير الجامعة .القسم والكلية المختصي       
 ركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلستكون المشا  -  3

 . الجامعة بناًء على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة       
  ى ندوات بناًء علضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والي  -  4

 توصية من المجلس العلمي .       
 ارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة .يقدم المش  -  5
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 المادة الثامنة والستون
 

و النةدوة أفي المؤتمر للجامعة أن تصرف تذكر سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك 
 ويجوز االقتصار على صرف التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي .

  

 واإلعارة الندب

 
 المادة التاسعة والستون

 
جلةس ميجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقةرار مةن 

الشهري  دل النقللمختصين ، وتتحمل الجامعة راتبه وبالجامعة بناًء على توصية مجلسي القسم والكلية ا
 مالم يتم االتفا  على خالف ذلك .

  

 المادة السبعون
 

علةى  يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن فةي حكمةه بقةرار مةن مجلةس الجامعةة بنةاءً 
 قبةلعةارة توصية مجلسي القسم والكلية المختصين . كمةا يجةوز لمجلةس الجامعةة إلغةاء قةرار اإل

 انتهاء المدة .
  

 المادة الحادية والسبعون
 

 يشترط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي :  
 أمضى ثالث سنوات على األقل في الجامعة . ولمجلس الجامعة في حاالت  أن يكون قد  -   1

 الضرورة االستثناء من ذلك .         
 % من أعضاء هيئة التدريس 10ئة تدريس واحد أو الّ يزيد عدد المعارين عن عضو هيأ  -  2

 في كل قسم في السنة الواحدة .        
 بق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة ال تقل عن مدة إعارته سأن يمض من   -  3

 السابقة .        
 دة اإلعارة .مب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل ترتأال ي  -  4
 ط أخرى يراها مجلس الجامعة .أي شرو  - 5
  

 المادة الثانية والسبعون
 

 تكون اإلعارة للجهات اآلتية :
 لجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج .ا  -  1              
 لوزارات والجهات الحكومية .ا  -  2     
 المؤسسات العامة أو الخاصة .  -  3     
 ت اإلقليمية أو الدولية .الحكومات والهيئا  -  4     
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 المادة الثالثة والسبعون
 

ن تزيةد ال يجةوز أوتكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً ال تزيد كل منها عن سةنة، 
لمةدة بحةد تجاوز هةذه ا مدة اإلعارة عن خمس سنوات متصلة ، ويجوز لمجلس الجامعة استثناءً 

ة عمةل أقصى قدره سنتان ، على أالّ يزيةد مجمةوع فتةرات اإلعةارة عةن عشةر سةنوات طةوال فتةر
 عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى .

  

 المادة الرابعة والسبعون 
 

لمعةار اويعامةل  يهاتتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدالته ومكافآته من تاريخ المباشرة لةد
ي خاللهةا فيما يخةتص بأقدميتةه والعةالوات المسةتحقة لةه كمةا لةو كةان فةي الجامعةة علةى أن يةؤد

 ً ( 24للمةادة ) الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتسةاب مةدة اإلعةارة ألغةراض الترقيةة وفقةا
 من هذه الالئحة .

  

 المادة الخامسة والسبعون
 

ديمية مال األكاة على اإلعارة تكليف المعار باإلسهام في بعض األعيجوز أن يتضمن قرار الموافق
 أي نفقةةات مثةةل التةةدريس أو اإلشةةراف العلمةةي أو التةةدريب أو غيةةر ذلةةك علةةى أال تتحمةةل الجامعةةة

 نتيجة لذلك .

 االتصال العلمي

 
 المادة السادسة والسبعون

 
سةةم وتوصةةية مجلسةةي القيجةةوز بقةةرار مةةن مجلةةس الجامعةةة بنةةاًء علةةى توصةةية المجلةةس العلمةةي 

أربعة  تزيد عن والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة ال
عن شهر  زد المدةأشهر، ويجوز في حال الضرورة مّدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم ت

 للتدريب في الخارج . ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث عنفإن زادت المدة 
  

 المادة السابعة والسبعون
 

 لسةي القسةممع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء علةى توصةية مج
ين لةة الموفةدوالكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة، ويعامل معام

 . مدة اإليفاد أربع سنوات للعمل رسمياً في الخارج ، على أالّ تتجاوز

  

 المادة الثامنة والسبعون
 

المجلةس يجوز بقرار مةن مةدير الجامعةة بنةاًء علةى توصةية مجلسةي القسةم والكليةة المختصةين و
 ل العطلةةالعلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعتةه خةال

 الصيفية وفق ما يأتي :
 سفر متضمناً البيانات المؤيدة له .هيئة التدريس طلب الأن يقدم عضو   -  1
 ريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلي أن يقدم تق  -  2

 المجلس العلمي .        
  يصرف له تذكرة سفر بالطائرة .  - 3
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 ـلالنق

 
 المادة التاسعة والسبعون

 
داخل  يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطا  تخصصه العلمي من قسم إلى آخر
الكليةةة  الكليةةة ذاتهةةا بقةةرار مةةن مةةدير الجامعةةة بنةةاًء علةةى توصةةية مةةن المجلةةس العلمةةي ومجلةةس

 ومجلسي القسمين المختصين .
  

 المادة الثمانون
ن مةدير يس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى فةي الجامعةة بقةرار مةيجوز نقل عضو هيئة التدر

 مةا ومجلسةيالجامعة بناًء على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقةول منه
 القسم والكلية والمنقول إليهما . 

  

 المادة الحادية والثمانون
ين جلةةس الكليةةة المختصةةيجةوز بقةةرار مةةن مجلةةس الجامعةةة بنةةاًء علةةى توصةةية مجلةةس القسةةم وم

 الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة .
  
 
 

 التأديب

 
 المادة الثانية والثمانون

 
ن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك و على النحة تكوَّ

 اآلتي :
 رئيساً                              كالء الجامعة           وأحد   -  1
 عضواً     حد العمداء غير الذي تولى التحقيق                أ  -  2
 عضواً     ضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ         ع  -  3
 عضواً      حد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة          أ  -  4
  

 المادة الثالثة والثمانون
 

في حكمهم  مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومنمع 
جامعةة ن مةدير اله، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف مةت ما يعتقد أنه مخل بواجبا

 ا يب إذجنة التأدلعن نتيجة التحقيق . ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى  يراويقدم للمدير تقر
  رأي موجباً لذلك .  
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 المادة الرابعة والثمانون
 

 عةن العمةل لمدير الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
قةرار هر إال بثالثة أشة إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن

 من لجنة التأديب .
ال ق بشةرط أويجوز تمديد مدة أو مدد اإليقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقية

 تزيد مدة اإليقاف في كل مرة عن سنة واحدة .
  

 المادة الخامسة والثمانون
 

ه الفصةل يصةرف لةيصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه ، فإذا بةريء أو عوقةب بغيةر 
 لجهةة التةياالباقي من راتبه ، أمةا إذا عوقةب بالفصةل فةال يسةتعاد منةه مةا صةرف لةه مةالم تقةرر 

 أصدرت العقوبة غير ذلك .
  

 المادة السادسة والثمانون
 

جنةة التأديةب بةةالتهم لالمحةال إلةى  - ومةةن فةي حكمةه -يبلةغ مةدير الجامعةة عضةو هيئةة التةدريس 
دة ريةةر التحقيةةق وذلةةك بخطةةاب مسةةجل قبةةل موعةةد الجلسةةة المحةةدالموجهةةة إليةةه وصةةورة مةةن تق

 للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على األقل .
  

 المادة السابعة والثمانون
 

ات التةةي طةةالع علةةى التحقيقةةلعضةةو هيئةةة التةةدريس ومةةن فةةي حكمةةه المحةةال إلةةى لجنةةة التأديةةب اإل
 أجريت في األيام التي يعيّنها المدير .

  

 ثمانونالمادة الثامنة وال
 

 -تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي :
 تولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة .ي  -  1
َحقق معه كتابة بخطاب متعقد اللجن  -  2  سجل ة اجتماعاتها بناًء على دعوة الرئيس ويبلغ الم 

 بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه .       
َحقق معه أو وكيل عنه ، فإذا لم يحضر أو وكيله جاتعقد اللجن  -  3  ز ة جلساتها بحضور الم 

 ة الحق في أنفي القضية بسريّة .وللجنضية وتتم إجراءات التحقيق والنظرالنظر في الق       
 تستمع ألقوال الشهود عن االقتضاء.        

 ع اجتماعاتها إال إذا حضر جميع أعضائها. وترف تخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصحت  -  4
 ال   مدة الل ملف القضية خ ضمن محضر مرفق به  مدير الجامعة   قراراتها إلى  اللجنة       
 وفي حال عدم   هعلي  للمصادقة  إليها  الم حقق معه  إحالة  تاريخ  من  تتجاوز الشهرين       
 بقيت اللجنة على للجنة مرة أخرى فإذا ، يعاد  رار اللجنة ق  مدير الجامعة على مصادقة        
 رأيها يرفع األمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي .       
 لجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في ايقوم مدير   -  5

 حكمه بكتاب مسجل .        
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 يرفعه إلى مدير   بخطاب  في القرار  مه الطعنفي حك يجوز لعضو هيئة التدريس ومن   -    6
ً صبح القرار نهاأال أالجامعة في مدى ثالثين يوماً على األكثر من إبالغه بقرار اللجنة و         ،ئيا
 لقضية إلى لجنة يعيد مدير الجامعة ا  قبل انتهاء المدة المحددة حال وصول الطعن   وفي       
  ،لى مجلس الجامعةإفإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع  ،التأديب للنظر فيها مرة أخرى       
 ويكون قرار مجلس الجامعة نهائياً .        

  

 المادة التاسعة والثمانون
 

ة التةي يجةوز عقوبةات التأديبية( مةن نظةام تأديةب المةوظفين تكةون ال32مع مراعاة أحكام المةادة )
 إيقاعها على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه :

 اإلنذار .  -  1
 اللوم .  -  2
   رياً لراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أالّ يتجاوز المحسوم شهالحسم من ا  - 3

 ثلث صافي الراتب الشهري .        
 ة .ن من عالوة دورية واحدالحرما  -  4
 مدة عام . تأجيل الترقية  -  5
 الفصل .  - 6

  

 المادة التسعون
 

 اتها .ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذ
  

 المادة الحادية والتسعون
 

واجباتةه بلمةدير الجامعةة أن يوجةه تنبيهةاً إلةى عضةو هيئةة التةدريس ومةن فةي حكمةه الةذي يخةّل 
هيئةة  م علةى عضةوكون التنبيه شفوياً أو كتابياً ولمدير الجامعةة توقيةع عقةوبتي اإلنةذار واللةووي

باً ي ذلك مسبفالتدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره 
 ونهائياً .

م عةن الحظونةه هةأو مةا يعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناًء على ما يصلهم من رؤسةاء األقسةام  
 ى .فات أخرأي مخالمن إخالل بالواجبات المطلوبة أو كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه

  

 إنهاء الخدمة

 
 المادة الثانية والتسعون

 
 تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية :

 االستقالة .  -  1
 وغ السن النظامية حسب نظام التقاعد .لب اإلحالة على التقاعد قبل بلط  -  2
 إلغاء الوظيفة ،  -  3
 العجز الصحي .  -  4
 لغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .ا  -  5
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 ديبية .الفصل ألسباب تأ  -  6
 اء .ر من مجلس الوزرأو بقرا  يملك الفصل بأمر  -    7
  

 المادة الثالثة والتسعون
 

نة تم ستين سيحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أ
 هجرية من العمر .

يتةه. ي إلةى نهاويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسة
فتةرة تين سةنة لية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلةغ السةولمجلس التعليم العالي بناًء على توص

 أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين .
  

 المادة الرابعة والتسعون
 

مةرض، إذا ثبت عجز أحةد أعضةاء هيئةة التةدريس ومةن فةي حكمةه عةن القيةام بواجباتةه بسةبب ال
 إنهاء خدمته . فيقدم مدير الجامعة تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في

  

 المادة الخامسة والتسعون
 

ي النظر ف لمجلس الجامعة بناًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي
 .لى طلبه قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناًء ع

 
  

 قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين

 
 المادة السادسة والتسعون

 
تةةدريس يجةةوز للجامعةةة االسةةتعانة باألسةةتاذ غيةةر المتفةةرغ بشةةرط أن يكةةون مةةن أعضةةاء هيئةةة ال

جةوز يسةه. وال السابقين أو من العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سةيتولى تدري
 تكليفه بأي عمل إداري .

  
 المادة السابعة والتسعون

 
ن مةدير مةد بقرار عانة باألساتذة غير المتفرغين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديتكون االست

 ين .م المختصالجامعة بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقس
  

 المادة الثامنة والتسعون
 

ن لةم يكةن ليها، فإمية التي كان عيمنح األستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العل
مجلةس ية مةن المن أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناًء على توص

 العلمي ومجلسي القسم والكلية بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد .
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 عونالمادة التاسعة والتس
 

يلتةةزم  ( مةةن هةةذه الالئحةةة يجةةب علةةى األسةةتاذ غيةةر المتفةةرغ أن96مةةع مراعةةاة أحكةةام المةةادة )
تدريسةية بواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في هةذه الالئحةة ويعامةل مةن حيةث الوحةدات ال

 ( من هذه الالئحة .51الزائدة عن النصاب وفقاً ألحكام المادة )
 

 المادة المائة
 

ء أديةب أعضةااألستاذ غير المتفرغ بأي مةن واجباتةه تطبةق بشةأنه األحكةام الخاصةة بت عند إخالل
 هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه الالئحة .

 
 
 

  

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

 الجامعة ومعاهدها
 المادة الواحدة بعد المائة

 
لتدريسةية يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فةي إلقةاء الوحةدات ا

  -: يوتي وحدة تدريسية وفق ما ة عن كشوالخطط الدراسية مكاف المنهجية المعتمدة ضمن
 .لف لايرأ( 1000صحاب المرتبة الممتازة )أالوزراء ونوابهم ، و -1

 -:خرى من الجامعات األ ميستعان به أعضاء هيئة التدريس الذين  -2

 لاير400   ستاذ                              األ-أ           

 لاير 350 ستاذ المشارك             األ -ب           
 لاير  300 ستاذ المساعد                  األ-ج          

 
 -ن هم على مراتب سلم الموظفين :م -3              

 لاير  400             15 – 14المرتبتان   -أ          
 لاير  350                      13   ةالمرتب -ب         
 لاير  300                      12  ةالمرتب -ج         
  لاير 250                11-10-9لمراتب ا -د         

 
 -من هم على سلم الوظائب التعليمية :  -4

  لاير 250مستوى السادس                  ال  -أ        
 لاير  200لمستوى الخامس                  ا -ب       
 لاير  150لمستوى الرابع                    ا  -ج       
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 -العسكريون : -5
 

 لاير  1000  وش                        أفريق  -أ        
 لاير  400    ريق ولواء                     ف -ب       
 لاير  350    ميد وعقيد                      ع -ج       
 لاير  300      قدم ونقيب                     م -د       
 لاير 250     وش وماليم            أماليم  -هـ       

 
 المتقاعدون :  -6

قبب   و رتببهم العسبير ةأو مراتبهم الوظيفية ، أحسب درجاتهم العلمية ،         

 .التقاعد

           

 الموظفين :  غير -7               

المختص  جوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم         

ر ة من غيبباليفاءات السعود ة المتميزة خارج الجامع ، واليلية المعنية ، االستعانة

معبة ، يها في الفقرات السابقة للقيام بالتدر س في كليبات الجاإلالحاالت المشار 

  ولبىتهم بما ال  تجاوز راتبب الدرجبة األآومعاهدها ، ومراكزها ، وتحد د مياف

 .من رتبة أستاذ مساعد

 

 المادة الثانية بعد المائه

 

و مبن غيبرهم مبن أ ستعان به من أعضاء هيئة التدر س ،  ذا كان منإ 

لبى إضبافة خارج أحد فروعها فيصرف له باإلخارج مقر الجامعة أو من 

( مبن هب ا الحئحبة تب كرة 101الميافأة المنصوص عليها في المادة )

  ن تتحممثاله ، أو أ ابا ، وبدل االنتداب المقرر ألإسفر بالطائرة ذهابا و

 .قامتهإلعاشته مدة إسيانه ومواصحته وإالجامعة نفقات 

 

 حيام العامة األ                                   

 

 ةالمادة الثالثة بعد المائ

 



  

مبا جرائية له ا الحئحة بمجالس الجامعات القواعد التنفي  ة واإل تضع 

 . تعارض معها ال

 المادة الرابعة بعد المائه 

 

نظمبة والقبرارات ئحة تطبب  بشبأنه األلم  رد به نص في ه ا الح ما  

 .الناف ة في المملية
                                      (26) 

 

 

 المادة الخامسة بعد المائه 

 

 .لمجلس التعليم العالي ح  تفسير ه ا الحئحة

 

 المادة السادسة بعد المائة 

 

 .قرارهاإ عم  به ا الحئحة بعد مضي ستة أشهر من   

 

     

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

                                          
 
 
 



  

 
                                

 
                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 



  

 عات  هيئة التدريس بالجام أعضاء بدالت ومكافآت تم إضافتها إلى الئحة         
 

   هااـ المبلااط بخطاااب ديااوان 1/9/1429وتاااريخ  259رقاام صاادر قاارارمجلس الااويراء المااوقر   -
علاااى  (األوش) بناااد فاااي هاااـ  وقرر4/9/1429  وتااااريخ 35971رئاساااة مجلاااس الاااويراء رقااام  

  وديةالسع والبدالت ألعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعاتلمكافآت على صرب ا الموافقة
   -وذلك على النحو التالي :

 : مكافوة نهاية الخدمة -1       
ل في التعليم ا20صرب مكافوة نهاية الخدمة لمن يادت خدماته على )            لعالي في( عشرين عاما

 دمته ك ، أستاذ مساعد ، محاضر (  عن كش سنة من سنوات خوظائب  ) أستاذ، أستاذ مشار          
 0تعادش راتب الدرجة التي يشغلها عند إنتهاء خدمته          
 : بدش ندرة -2

( حاادال أعلااى يحسااب ماان الراتااب 0/0 40إلااى  0/0 20صاارب باادش ناادرة شااهرذ ماان )
 0األساسي للدرجة األولى من السلم 

 -: بدش الجامعات الناشئة -3
 20امعات الناشئة لتشجيع العمش في الجامعات الناشائة ويكاون البادش مان ) صرب بدش الج

 0( حدال أعلى ، ويحسب من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم  0/0 40إلى 0/0
 -: بدش حضور الجلسات -4

ل لما يلي :  صرب بدش حضور الجلسات وفقا
  ( عشرة آالب 10000ى )لعضو مجلس الكلية وبحد أقص ( لاير عن الجلسة400) -       

 0لاير في السنة المالية           
 (  لاير في 9000 عن الجلسة  لعضو مجلس القسم  وبحد أقصى  )(  لاير300)  -                        

 0السنة المالية                        
 -: مكافوة التميي -5

للدرجاة األولاى مان السالم اساي ( مان الراتاب األس0/0 10صرب بدش مكافوة تميي نسبته )
 ( 0/0 30(  للحاصش على جائية إقليمية ،  و )0/0 20للحاصش على جائية محلية  ،  و )
 0( للحاصش على براءة إختراع 0/0 40للحاصش على جائية عالمية ، و ) 

 -: بدش تعليم جامعي -6
 من السلم ( من الراتب األساسي للدرجة األولى 0/0 25صرب بدش تعليم جامعي نسبته )

  0ألعضاء هيئة التدريس لمن يبلط نصابه الحد األعلى
  -: مكافوة الوظائب القيادية -7

المنصااوع عليهااا بالمااادة )السادسااة  –المخصصااة  للقيااادات فااي الجامعااة رفااع المكافااوة 
 واألربعين ( من الالئحة المنظمة لشاؤون منساوبي الجامعاات الساعوديين مان أعضااء هيئاة

ل ولوكيااش العميااد 2500بحيااي يصاارب للعميااد ) –مهاام التاادريس وماان فااي حك ( لاير شااهريا
ل ولرئيس القسم )2000) ل 1500( لاير شهريا  0( لاير شهريا

ل             تائج الي ، والخدمة المدنية ، والمالية ، ترفع نالتعليم الع -تشكش لجنة دائمة من ويارات     –ثانيا
 رها في يم توافييرالالعليم العالي ، وتختع بإقتراح الضوابط والمعاإجتماعاتها لمجلس الت                   
 تدريس هيئة ال أعضاء من تمنح لهم البدالت والمكافآت والميايا التي تمنح للخاضعين لسلم                   
 (  يية التمومكافو ،  ، والجامعات الناشئة  وتشمش ) التخصصات النادرة ،   في الجامعات                   
 0ما يليم تقليصه منها كش ثالي سنواتوإعادةالنظر في                   

 من لتالي أذالمالي وقد نع القرارعلى سريان العمش بما ورد في البند األوش من بداية العام ا             
 0هـ 1431 /1430              

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