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 التعيƙ والترقية/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة الثالثة 
تؤلف يف كل جامعة جلنة دائمة لشؤون املعيدين واǂاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثƙ يرأسها وكيل 

اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيƙ أعضائها قرار من جملس اجلامعة بناء على 
 -:صية من مدير اجلامعة وترفع اللجنة توصياهتا إىل اجمللس ويكون من مهامهاتو
 اقتراح السياسة العامة الختيار املعيدين واǂاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثƙ وتوزيعهم على - ١

 .األقسام والكليات
دين واǂاضرين ومدرسي اللغات  إبداء الرأي يف التوصيات الصادرة من جمالس الكليات بشأن تعيƙ املعي- ٢

 -:ومساعدي الباحثƙ وفقأ للمعايري اɇتية
 عدد أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ ونسبتهم إلمجايل عدد أعضاء هيǞة التدريس يف القسم، وختصصاهتم -أ 

 .الدقيقة، وأعبائهم التدريسية
 ǡ- يف ƙاضرين واملعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثǂالقسم عدد ا. 
 ǯ-املتوقعة لعودهتم Ǹمن القسم، وختصصاهتم الدقيقة، والتواري ƙعدد املبتعث . 
 اقتراح توزيع وșائف املعيدين واǂاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثƙ حسǢ حاجة األقسام - ٣

 .احلالية واملستقبلية
دارية داخل اجلامعة أو إحالتهم إىل ديوان  دراسة التوصيات اخلاصة بنقل اǂاضرين واملعيدين إىل وșائف إ- ٤

 . اخلدمة املدنية
 املادة الرابعة 

 -:يشترȓ لتعيƙ املعيد
 . أن يكون حاصأل على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا- ١
 . أن يكون تقديره العام يف املرحلة اجلامعية جيدأ جدأ على األقل- ٢
 .س اجلامعة من شروȓ أخرى ما يصدره جمل- ٣

 املادة اخلامسة 
 أن يكون حاصأل على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة - ١ -:يشترȓ لتعيƙ اǂاضر ومدرس اللغة
 .سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا

حها إذا كان حاصألعليها من جامعة Ƣن( أن يكون تقديره العام يف املاجستري جيدǓ جدأ على األقل - ٢
 ).بتقدير
 . ما يصدره جملس اجلامعة من شروȓ أخرى- ٣

 
 
 



 املادة السادسة 
 -:يشترȓ لتعيƙ مساعد الباحث

 ):يسمى مساعد باحث أ( بالنسبة ملن يعƙ بدرجة املاجستري، - ١
 احلصول على درجة املاجستري من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا، بتقدير عام جيد جدأ على -أ 
 .قل، إن كان حاصأل على املاجستري من جامعة Ƣنح هذه الدرجة بتقديراأل

 ǡ-أخرى تراها اجلامعة مناسبة ȓأية شرو . 
 ):ويسمى مساعد باحث ǡ(، )البكالوريوس أو ما يعادهلا( بالنسبة ملن يعƙ بالشهادة اجلامعية - ٢
 معة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا احلصول على الشهادة اجلامعية بتقدير عام جيد على األقل من جا-أ 
 . ǡ-أخرى تراها اجلامعة مناسبة ȓأية شرو . 

 
 

 املادة السابعة 
يتم تعيƙ املعيد واǂاضر ومدرس اللغة بناء على توصية جملس القسم الذي سيعمل به وجملس الكلية واللجنة 

ثƙ ويصدر بالتعيƙ قرار من جملس الدائمة لشؤون املعيدين واǂاضرين ومدرسي اللغات ومساعدىا الباح
 .اجلامعة

 املادة الثامنة 
يتم تعيƙ مساعد الباحث بقرار من مدير اجلامعة بناء على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصƙ وتوصية 

ƙاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثǂاللجنة الدائمة لشؤون املعيدين وا. 
 املادة التاسعة 

 .ملعيد الذي يبلȠ معدل دراسته اجلامعية أربع سنوات يف أول درجة من رتبة معيد يعƙ ا- ١
 . يعƙ املعيد الذي يبلȠ معدل دراسته اجلامعية Ʀس سنوات يف الدرجة الثانية من رتبة معيد- ٢
 . يعƙ املعيد الذي يبلȠ معدل دراسته اجلامعية ست سنوات يف الدرجة الثالثة من رتبة معيد- ٣
 .عƙ املعيد الذي يبلȠ معدل دراسته اجلامعية سبع سنوات يف الدرجة الرابعة من رتبة معيد ي- ٤

 املادة العاشرة 
تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي الباحثƙ الئحة الوșائف التعليمية املعتمدة بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم 

٥Ĕċ Ǹ١٤/ ١١/ ١٥ وتاريċوما يطرأ عليها من تعديالت١ øه . 
 املادة احلادية عشرة 

يشترȓ للتعيƙ على رتبة أستاذ مساعد احلصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة 
 .أخرى معترف هبا، وجمللس اجلامعة إضافة شروȓ أخرى

 
 
 
 
 



 املادة الثانية عشرة 
سم وجملس الكلية املختصƙ واجمللس جيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة وبناء على توصية من جملس الق

يف التخصصات اليت ال ) الدكتوراه(العلمي التعيƙ على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراȓ احلصول على درجة 
 -:Ƣنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اɇتية

 أخرى معترف  أن يكون املرشح حاصأل على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة- ١
 .هبا
 . أن يكون قد أمضى ثالǫ سنوات على األقل يف وșيفة حماضر- ٢
 أن يتقدم بǚنتاǯ علمي ال يقل عن ثالǫ وحدات منشورة بعد حصوله على درجة املاجستري منها وحدة - ٣

 .ه الالئحةمن هذ) ٢Ĕ(وأن يكون اإلنتاǯ العلمي املقدم متفقأ مع ما جاء يف املادة . واحدة على األقل فردية
 املادة الثالثة عشرة 

ȫعلى رتبة أستاذ مشار ƙللتعي ȓمع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشتر: 
 . احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا- ١
أربع سنوات بعد  خƎة يف عضوية هيǞة التدريس باجلامعة أو اجلامعات األخرى املعترف هبا ال تقل عن - ٢

 .التعيƙ على رتبة أستاذ مساعد
 . أن تكون قد Ƣت ترقيته علميأ إىل رتبة أستاذ مشارȫ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا- ٣

 املادة الرابعة عشرة 
 :مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشترȓ للتعيƙ على رتبة أستا ذ

 . من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا احلصول على درجة الدكتوراه- ١
 خƎة يف عضوية هيǞة التدريس باجلامعة أو جامعة أخرى معترف هبا، ال تقل عن ƣاƆ سنوات، منها أربع - ٢

ȫسنوات على األقل أستاذ مشار. 
 . أن تكون قد Ƣت ترقيته علميأ إىل رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا- ٣

 املادة اخلامسة عشرة 
يتم تعيƙ أعضاء هيǞة التدريس بناء على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصƙ وتوصية من اجمللس 

 .العلمي ويصدر بالتعيƙ قرار من جملس اجلامعة
 املادة السادسة عشرة 

غرض الراتǢ وفق الضوابط يصنف من يعƙ على كادر أعضاء هيǞة التدريس باجلامعات ưن هلم خƎات سابقة ل
 -:اɇتية
١ -ƙللتعي ȓة قد اكتسبت بعد املؤهل العلمي املشترƎأن تكون اخل . 
 أن تكون اخلƎة يف جمال التخصص واكتسبت أثناء العمل يف إحدى اجلامعات السعودية أو اجلامعات - ٢

 .ت الدوليةاألخرى املعترف هبا، أو لدى إحدى اجلهات احلكومية السعودية أو ا ملنظما
٣ -źوفق ما يأ Ǣة ألغراض الراتƎاخل Ǣحتتس :- 



 . اخلƎة يف عضوية هيǞة التدريس يف اجلامعات على أساس السنة بسنة-أ 
 ǡ-ة يف غري جمال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنةƎاخل . 

 املادة السابعة عشرة 
 التعليمية إىل كادر أعضاء هيǞة التدريسى ưن Ʒمل شهادة الدكتوراه على يصنف من ينتقل من الئحة الوșائف

 وحتتسǢ خƎاته. رتبة أستاذ مساعد يف التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه
السابقة يف التعليم بعد حصوله على املؤهل كل سنة خƎة بعالوة، شريطة أال يتجاوز Ǔخر مربوȓ رتبة أستاذ 

 .مساعد
 . من Ʒمل البكالوريوس أو املاجستري للتعيƙ على رتبة معيد أو حماضرويقاس على هذا

 املادة الثامنة عشرة 
فǚذا كان راتبه عند . ƹنح عضو هيǞة التدريس املعƙ ومن يف حكمه أول درجة يف رتبة الوșيفة اليت يعƙ عليها

كما ƹنح عضو هيǞة . ز راتبهالتعيƙ يساوي راتǢ هذه الدرجة أو يزيد عليه ƹنح راتǢ أول درجة تتجاو
فǚذا كان راتبه عند الترقية . التدريس ومن يف حكمه املرقى راتǢ أول درجة يف رتبة الوșيفة اليت يرقى إليها
 .يساوي راتǢ هذه الدرجة أو يزيد عليه ƹنح راتǢ أول درجة تتجاوز راتبه

 املادة التاسعة عشرة 
عيدون من حيث البدالت واملكافǔت واملزايا وفقأ ملا يعامل به يعامل أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرون وامل

 -:موșفو الدولة على أساس املعادلة اɇنية
 . املعيد املرتبة الثامنة-
 - اǂاضر املرتبة التاسعة-
 . األستاذاملساعد املرتبة الثانية عشرة-
 . األستاذاملشارȫ املرتبة الثالثة عشرة-
 . رياال٦٥ċ) أستاذ(ويكون بدل ا النتقال الشهري لرتبة . عشرة األستاذ املرتبة الرابعة -

 املادة العشرون 
ال يترتǢ على وصول راتǢ األستاذ إىل الدرجة األخرية من سلم رواتǢ أعضاء هيǞة التدريس عدم منحه 

 .العالوة الدورية السنوية بل يستمر منحه العالوة، وال ينطبق ذلك إال على رتبة أستاذ فقط
  احلادية والعشرون املادة

ȫللتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إىل رتبة أستاذ مشار ȓيشتر:- 
 خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مساعد يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا، على - ١
 .ال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدةأ
 استيفاء احلد األدƅ من اإلنتاǯ العلمي املطلوǡ للترقية وفقأ ألحكام املادة الثانية والثالثƙ من هذه - ٢

 .الالئحة
 . أن يكون ما تقدم به من إنتاǯ علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد- ٣

 



 ة الثانية والعشرون املاد
 -:يشترȓ للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارȫ إىل رتبة أستاذ

 خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مشارȫ يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف هبا، على - ١
 .أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدة

نتاǯ العلمي املطلوǡ للترقية وفقأ ألحكام املادة الثالثة والثالثƙ من هذه  استيفاء احلد االدƅ من اإل- ٢
 .الالئحة

٣ -ȫعلمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشار ǯأن يكون ما تقدم به من إنتا . 
 املادة الثالثة والعشرون 
بل اكتمال املدة النظامية ƞدة أقصاها ستة لعضو هيǞة التدريس احلق يف التقدم إىل جملس القسم بطلǢ الترقية ق

 . أشهر
 املادة الرابعة والعشرون 

źɇواإليفاد ألغراض الترقية على النحو ا ǡمدة اإلعارة والند Ǣحتتس:- 
 . كامل املدة إذا كانت اإلعارة أو الندǡ أو اإليفاد إىل جهة علمية وكان العمل يف جمال التخصص- ١
 .اإلعارة أو الندǡ أو االيفاد إىل جهة غري علمية وكان العمل يف جمال التخصص نصف املدة إذا كانت - ٢
 . ال حتتسǢ املدة لغرض الترقية إذا كان العمل يف غري جمال التخصص- ٣

 املادة اخلامسة والعشرون 
 -:تتم ترقية أعضاء هيǞة التدريس وفق املعايري اɇتية

 . اإلنتاǯ العلمي- ١
 . التدريس- ٢
 . اجلامعة واجملتمع خدمة- ٣

 املادة السادسة والعشرون 
 -:إجراءات الترقية

١ -źالترقية إىل جملس القسم املختص ويتضمن ما يأ Ǣة التدريس طلǞيقدم عضو هي : 
 . بيان باملؤهالت العلمية والوșيفية والتدرǯ الوșيفي-أ 

 ǡ-بيان بالنشاطات التدريسية . 
 ǯ-عة واجملتمع بيان بنشاطه يف جمال خدمة اجلام. 
 . Ʀس نسǸ على األقل من اإلنتاǯ العلمي املقدم للترقية والبيانات املوضحة له-د 

 øالترقية-ه Ǣأي معلومات إضافية لدعم طل . 
 . أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها جملس القسم أو جملس الكلية أو اجمللس العلمي-و 
استيفاء الشروȓ واإلجراءات ويوصي برفع الطلǢ إىل  ينظر جملس القسم يف طلǢ الترقية ويتحقق من - ٢

 جملس الكلية مع اقتراح أمساء عدد من اǂكمƙ املتخصصƙ ال يقل عن ƣانية
 ينظر جملسى الكلية يف الطلǢ بناء على توصية جملس القسم، ويرشح عددأ من اǂكمƙ املتخصصƙ ال - ٣. 



 .واهميقل عن ƣانية ưن رشحهم جملس القسم أو من س
٤ -źا يأƞ الترقية بناء على توصية جملسي القسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة Ǣيدرس اجمللس العلمي طل :- 
 اختيار Ʀسة حمكمƙ لتقوƇ البحوƸ ،ǫتارون من املرشحƙ من جملس الكلية أو من غريهم ثالثة منهم -أ 

وجيǢ أن يكون . اطيأ ثانيأ يلجأ إليهما عند احلاجةأساسيون والرابع فاحصأ احتياطيأ أوال واخلامس فاحصǔ احتي
 . من خارǯ اجلامعة- على األقل-إثنان من اǂكمƙ الثالثة

 ǡ- الذي يعد من ǯها وفق النموذƹبطريقة سرية لتقو ƙكمǂوالبيانات اخلاصة بالترقية إىل ا ǫإرسال البحو 
 .قبل اجمللس العلمي

 ǯ-ة الǞاختاذ قرار بترقية عضو هي  ،ƙكمǂتدريس أو بعدم املوافقة على ترقيته، وذلك بعد النظر يف تقارير ا
 .والتقارير اخلاصة بنشاȓ املتقدم للترقية يف جمال التدريس وخدمة اجلامعة واجملتمع

 إذا قرر اجمللس عدم املوافقة على الترقية لضعف اإلنتاǯ العلمي، يقوم بتحديد مصري األƜاǫ املقدمة وما -د 
د منها وما يصح تقدƹه مرة أخرى، على أن يشتمل احلد األدƅ للترقية يف حال طلǢ الترقية مرة أخرى يستبع

 على ا - للمتقدم للترقية إىل رتبة أستاذ مشارȫ، ووحدتƜ ƙثيتƙ جديدتƙ- على األقل-وحدة Ɯثية جديدة
 . للمتقدم للترقية إىل رتبة أستاذ-ألقل

 املادة السابعة والعشرون 
 -:مائة نقطة مقسمة على النحو ا١ċċ (źɇ(م تقوƇ جهود عضو هيǞة التدريس املتقدم للترقية على أساس يت

٦ċالعلمي ǯنتاɌستون نقطة ل . 
 . Ʀس وعشرون نقطة للتدريس٢٥
ويضع جملس اجلامعة معايري تقوƇ املشاركة يف التدريس وخدمة .  Ʀس عشرة نقطة خلدمة اجلامعة واجملتمع١٥
 .ة واجملتمع بناء على توصية من اجمللس العلمياجلامع

 املادة الثامنة والعشرون 
ستƙ نقطة، على أاليقل ما ) ٦ċ(جيǢ أال يقل جمموț ما Ʒصل عليه عضو هيǞة التدريس لكي تتم ترقيته عن 

ستاذ مشارƦ ȫس وثالثƙ نقطة يف جمال اإلنتاǯ العلمي للترقية إىل رتبة أ) ٣٥(Ʒصل عليه املرشح للترقية عن 
أربعƙ نقطة للترقية إىل رتبة أستاذ، وتتم الترقية إىل رتبة أستاذ مشارȫ بأغلبية رأي اǂكمƙ الثالثة، ) ٤ċ(و 

أما الترقية إىل رتبة أستاذ فتتم بǚمجاț رأي اǂكمƙ الثالثة، ويف حال موافقة اثنƙ من اǂكمƙ على الترقية 
 . اإلنتاǯ العلمي إىل حمكم رابع ويكون رأيه Œائيأوعدم موافقة اǂكم الثالث، Ʒال 

 املادة التاسعة والعشرون 
źة التدريس ما يأǞلترقية عضو هي ǡالعلمي املطلو ǯلألنتا ƅيدخل ضمن احلد األد:- 

 البحوǫ املنشورة أو املقبولة للنشر يف جمالت علمية حمكمة، ويضح اجمللس العلمي معايري قبول اجملالت - ١
 .مةاǂك
 البحوǫ اǂكمة املقدمة للمؤƢرات والندوات العلمية املتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة - ٢

 .للنشر، ويقبل منها وحدة واحدة فقط
 . البحوǫ اǂكمة املنشورة أو املقبولة للنشر من مراكز البحوǫ اجلامعية املتخصصة- ٣



 .علمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط اǂكم من الكتǢ اجلامعية واملراجع ال- ٤
 . حتقيق الكتǢ النادرة اǂكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط- ٥
 . الترمجة اǂكمة للكتǢ العلمية املتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط- ٦
بل  الكتǢ والبحوǫ املطبوعة من قبل هيǞات علمية يعتمدها اجمللس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويق- ٧

 .منها وحدة واحدة فقط
 االختراعات واالبتكارات اليت صدرت هلا براءات من مكاتǢ براءات االختراț اليت يعترف هبا اجمللس - ٨

 .العلمي
Ĕ - اإلبداعي املتميز وفق قواعد يعتمدها جملس اجلامعة بناء على توصية اجمللس العلمي، ويقبل منه ȓالنشا 

 .وحدة واحدة فقط
 ن املادة التالثو

جيǢ أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر يف اجملالت العلمية اǂكمة ضمن احلد األدƅ املطلوǡ لترقية عضو هيǞة 
 ƅضمن احلد األد ƙثيتƜ ƙووحدت ،ȫللترقية إىل رتبة أستاذ مشار ƙثية للمتقدمƜ التدريس عن وحدة

 .للمتقدمƙ للترقية إىل رتبة أستاذ
  املادة احلادية والثالثون

جيǢ أن يكودن اإلنتاǯ العلمي املتقدم به عضو هيǞة التدريس للترقية منشورأ أو مقبوأل للنشر يف أكثر من منفذ 
 .نشر واحد، وأال تكون مجيع منافذ النشر تابعة جلامعة واحدة أو ملؤسسة علمية وا حدة

 املادة الثانية والثالثون 
رقية إىل رتبة أستاذ مشارȫ أربع وحدات منشورة أو مقبولة احلد األدƅ لɌنتاǯ العلمي املطلوǡ للتقدم للت

 عمل منفرد، وجمللس اجلامعة بناء على توصية من اجمللس العلمي االستثناء من - على األقل-للنشر، اثنتان منها 
 .هذا الشرȓ بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل املنشور فعأل عن وحدة واحدة

 املادة الثالثة والثالثون 
حلد األدƅ لɌنتاǯ العلمي املطلوǡ للتقدم للترقية إىل رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، منها ا

 عمل منفرد، وجمللس اجلامعة بناء على توصية من اجمللس العلمي االستثناء من - على األقل-ثالǫ وحدات 
 . ثالǫ وحداتهذا الشرȓ بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل املنشور فعأل عن
 املادة الرابعة والثالثون 

ƷتسǢ العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان املؤلف منفردأ بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشترȫ يف تأليفه اثنان، 
وإذا كان Ɯثأ مشتركأ بƙ أكثر من اثنƙ فيحسǢ بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقƙ بربع 

 .تركأ Ǔخر بƙ أكثر من اثنƙ فيحسǢ لكل واحد منهم ربع وحدةوحدة، وإذا كان عمأل مش
 املادة اخلامسة والثالثون 

جيǢ أال يكون اإلنتاǯ العلمي املقدم للترقية مستأل من رسائل املاجستري أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة 
ملتقدم للترقية من التقدم ويف حال تثبت اجمللس العلمي من أن هناȫ ما هو مستل من ذلك، فيحرم ا. للمتقدم

 .بطلǓ Ǣخر للترقية مدة عام من تاريǸ صدور قرار اجمللس العلمي بذلك



 املادة السادسة والثالثون 
يشترȓ يف اǂكمƙ للترقيات أن يكونوا من األساتذة، وجيوز إذا كانت الترقية إىل رتبة أستاذ مشارȫ أن يكون 

ƙمن ا ألساتذة املشارك ƙكمǂأحد ا. 
 ادة السابعة والثالثون امل

تتم ترقية عضو هيǞة التدريس علميأ من تاريǸ صدور قرار اجمللس العلمي بذلك، أما ترقيته وșيفيأ فتعتƎ من 
 .تاريǸ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وșيفة شاغرة ƹكن الترقية عليها

 



 الواجبات/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة الثامنة والثالتون 
 -:جيǢ أن يتصف عضو هيǞة التدريس بالصفات اɇتية

وأن يترفع عن .  ا ألمانة واخللق القوƇ وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوȫ واɇداǡ املرعية- ١
 .كل ما هو Ưل بشرف الوșيفة

 . جمال ختصصه، وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي يف تطور ختصصه متابعة ما يستجد يف- ٢
 أن ينقل لطالبه أحدǫ ما توصل إليه العلم يف جمال ختصصه، ويثري فيهم حǢ العلم واملعرفة والتفكري - ٣

 .العلمي السليم
ها على  أن يشارȫ بفعالية يف أعمال جملس القسم ويف غريه من اجملالس واللجان اليت يكون عضوأ في- ٤

 .كما يشارȫ بفعالية يف أنشطة القسم والكلية واجلامعة يف خدمة اجملتمع. مستوى القسم والكلية واجلامعة
 أن يتفرȟ لعمله يف اجلامعة، وال جيوز له العمل خارǯ اجلامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة - ٥

 .واللوائح
 املادة التاسعة والثالثون 

تدريس حفȘ النظام داخل القاعات واملختƎات ويقدم إىل رئيس القسم تقريرأ عن كل يتوىل عضو هيǞة ال
 .حادǫ من شأنه اإلخالل بالنظام

 املادة األربعون 
 : يكون احلد األعلى ألنصبة أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم كما يأź-أ 
 . وحدات تدريسية١ċ األستاذ - ١
٢ - ȫة وحدة تدريسي١٢ األستاذ املشار. 
 . وحدة تدريسية١٤ األستاذ املساعد - ٣
 . وحدة تدريسية وختفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته١٦ اǂاضر - ٤
 . وحدة تدريسية وختفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته١٦ املعيد - ٥
 . وحدة تدريسية١٨ مدرس اللغة - ٦

 ǡ-دقيقة، أو الدرس العملي  الوحدة ا ƙسƦ اضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدهتا عنǂلتدريسية هي ا
 .أو امليداƆ األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فصأل دراسيأ

 املادة احلادية واألربعون 
 وجيوز رفعها إىل أربعƙ ساعة -اعة عمل أسبوعيأيؤدي أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم Ʀسأ وثالثƙ س

 يقضوŒا يف التدريس والبحث وا إلرشاد ا ألكادƹي والساعات املكتبية -عمل أسبوعيأ بقرار من جملس اجلامعة
 . واللجان العلمية واألعمال األخرى اليت يكلفون هبا من اجلهات املختصة يف اجلامعة

 



 املادة الثانية واألربعون 
لفون بأعمال إدارية كوكالء اجلامعة والعمداء ووكالئهم ومديري املراكز العلمية ورؤساء األقسام من يك

 . العلمية Ƹفف عنهم العǢء التدريسي على أال يقل ما يقومون به عن ثالǫ وحدات تدريسية
 املادة الثالثة واألربعون 
من يف حكمه عن سري العمل يف القسم وعن يقدم رئيس القسم ومن يف حكمه تقريرأ سنويأ إىل عميد الكلية و

 .كما يقدم عميد الكلية ومن يف حكمه تقريرأ سنويأ إىل مدير اجلامعة. النشاȓ العلمي ألعضائه
 



 الرواتǢ واملكافات والبدالت/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة الرابعة واألربعون
 .يطبق سلم الرواتǢ والعالوات املرافق هلذه الالئحة على أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين

 املادة اخلامسة واألربعون
 .الثالثة Ǔالف ري) ٣ċċċ(يصرف لوكيل اجلامعة مكافأة شهرية مقدارها 

 املادة السادسة واألربعون
) ١ċċċċ(ألف ريال وƜد أقصى قدره ) ١ċċċ(يصرف للعميد أو من يف حكمه مكافأة شهرية مقدارها 

ƣاƴائة ريال وƜد أقصى ) ٨ċċ(عشرة Ǔالف ريال سنويأ، كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها
القسم أو املركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها ƣانية Ǔالف ريال سنويا ويصرف لرئيس ) ٨ċċċ(قدره 

)٥ċċ ( د أقصى قدرهƜسمائة ريال وƦ)٥ċċċ (الف ريال سنويأǓ سةƦ. 
 املادة السابعة واألربعون

عشرة Ǔالف ريال إذا كان من أعضاء هيǞة ) ١ċċċċ(يصرف ألمƙ اجمللس العلمي مكافأة سنوية مقدارها 
ن غري أعضاء هيǞة التدريس فيعامل وفق ما Ʒدده نظام اخلدمة املدنية التدريس يف اجلامعة، أما إذا كان م

 .ولوائحه
 املادة الثامنة واألربعون

 الذين تستعƙ هبم اجلامعة يف إعداد - من داخل اجلامعة-حتدد مكافǔت أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم
 -:النحو ا źɇوإلقاء الوحدات التدريسية غري املنهجية عن كل وحدة تدريسية على 

 . ثالƣائة ريال٣ċċ األستاذ - ١
٢ -ȫ٢٥ ا ألستاذ املشارċسون ريا ألƦمائتان و. 
 . مائتا ريال٢ċċ األستاذ املساعد - ٣
 . مائة وƦسون رياأل١٥ċ اǂاضر ومدرس اللغة - ٤
 . مائة ريال١ċċ املعيد - ٥

 املادة التاسعة واألربعون
زة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام واملراكز يصرف ملن يكلف بعمله أثناء اإلجا

 .العلمية وأعضاء هيǞة التدريس تعويضأ يعادل مدة التكليف ƞا ال يتجاوز صايف راتǢ شهرين
 املادة اخلمسون

مائتا ) ٢ċċ( يصرف لكل من يشترȫ يف إحدى اللجان الدائمة اليت تشكل يف اجلامعات مكافأة قدرها - ١
ثالƣائة ريال عن كل جلسة إذا Ƣت خار٣ċċ ( ǯ(يال عن كل جلسة إذا Ƣت خالل وقت الدوام الرمسي و ر

 .وقت الدوام الرمسي وƜد أقصى قدره ستة Ǔالف ريال يف السنة املالية الواحدة
 -:ئمة كاźɇ يكون توصيف اللجان الدا- ٢



 . أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه-أ 
 ǡ-فردهƞ أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته . 
 ǯ-أن تكون ذات طبيعة مستمرة . 
 . أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى اجلامعة-د 

 øكن معاملتهم  أن يكون بعض أعضائها من أعضاء -هƹ العليا الذين ال Ǣة التدريس أو من ذوي املراتǞهي
 .ƞوجǢ مكافǔت خارǯ وقت الدوام

ويعامل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤƢرات والندوات العلمية اليت تنظمها اجلامعة معاملة أعضاء 
 .اللجان الدائمة

 املادة احلادية واخلمسون
 ألعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم من داخل اجلامعة عن النصاǡ املقرر إذا زادت الوحدات التدريسية

مائة وƦسمون ريا أل عن ) ١٥ċ(جيوز بقرار من جملس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة هلم قدره 
 .الوحدة الواحدة

 املادة الثانية واخلمسون
تخصصƙ يف جمال احلاسǢ اɇيل العاملƙ يف جمال جيوز أن يصرف ألعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين امل

 .من أول مربوȓ الدرجة املثبتƙ عليها% ٢٥ختصصهم مكافأة Ʒددها جملس اجلامعة ƞا ال يتجاوز نسبة 
 املادة الثالثة واخلمسون

فرȟ جيوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين العاملƙ يف جمال ختصصهم بدل ت
 .من أول مربوȓ الدرجة املثبتƙ عليها% ٥ċوساعات عمل إضايف يعادل 

 املادة الرابعة واخلمسون
 ȟيف جمال ختصصهم بدل تفر ƙاضرين واملعيدين العاملǂة التدريس واǞجيوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هي

 . عليها-من أول مربوȓ الدرجة املثبت٧ċ %ƙوساعات عمل إضايف يعادل 
 دة اخلامسة واخلمسوناملا

جيوز أن يصرف لغري األطباء من أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين الذين ƹارسون العمل يف ختصصهم 
من أول مربوȓ الدرجة املثبت٢ċ % ƙاإلكلينيكي يف املستشفيات بدل تفرȟ وساعات عمل إضايف يعادل 

 .عليها
 



 اإلجøøازات/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة السادسة واخلمسون
تعتƎ العطلة الصيفية لعضو هيǞة التدريس واǂاضر واملعيد ومدرس اللغة ƞثابة اإلجازة السنوية وƷدد جملس 

بارات اجلامعة مواعيد عودة أعضاء هيǞة التدريس على أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد انتهاء أعمال االخت
ǰوإعالن النتائ. 

 املادة السابعة واخلمسون
ملدير اجلامعة تكليف عضو هيǞة التدريس واǂاضر واملعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية ويتم 

تعويضه عن املدة اليت يكلف بالعمل خالهلا براتǢ إضايف يعادل راتبه عن هذه املدة على أال تزيد املدة اليت 
 .ها عن ستƙ يومأ يف العاميعوض عن

 املادة الثامنة واخلمسون
ملدير اجلامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل املوافقة على تأجيل Ƣتع عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه 

 .بǚجازته السنوية أو جزءمنها
 املادة التاسعة واخلمسون

 .Ƣنح اإلجازات األخرى وفقأ ألحكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية
 املادة الستون

جيوز بقرار من مدير اجلامعة منح عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه ألسباǡ معقولة إجازة استثنائية ال تزيد 
قتضاء االستثناء من هذا مدهتا على ستة أشهر وخالل ثالǫ سنوات بال راتǢ، وجيوز جمللس اجلامعة عند اال

 . الشرȓ على أالتزيد مدة اإلجازة عن سنة



 إجازة التفرȟ العلمي/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة احلادية والستون
جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية من جملسي الكلية والقسم املختصƙ واجمللس العلمي أن Ʒصل 
ǚجازة عضو هيǞة التدريس على إجازة تفرȟ علمي ملدة عام دراسي بعد مضي Ʀس سنوات من تعيينه أو Ƣتعه ب

تفرȟ علمي سابقة، أو ملدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثالǫ سنوات من تعيينه أو Ƣتعه بǚجازة تفرȟ علمي 
 .وال حتتسǢ مدة اإلعارة ضمن املدة املطلوبة. سابقة، على أال يؤثر ذلك على سري العملية التعليمية

 .ى اقتراح اجمللس العلميويضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة إلجازة التفرȟ العلمي بناء عل
 املادة الثانية والستون

źالعلمي ما يأ ȟة التدريس إجازة التفرǞملنح عضو هي ȓيشتر:- 
من أعضاء هيǞة % ١ċ أال يرخص يف إجازة التفرȟ العلمي ألكثر من عضو هيǞة تدريس واحد أو - ١

 .التدريس يف كل قسم يف السنة الواحدة
 . بƎنامǰ علمي ينوي إƱازه خالل إجازة التفرȟ العلمي أن يتقدم عضو هيǞة التدريس- ٢

 املادة الثالثة والستون
źعلمي ما يأ ȟجازة تفرǚيصرف للمرخص له ب:- 

 . مرتبه كامأل وبدل االنتقال الشهري عن كامل املدة- ١
 . تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالź يعوهلن- ٢
 . Ưصص الكتǢ الذي يصرف ملبعوثي اجلامعة للدراسات العليا- ٣
 . مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسǢ كل حالة على حدة بقرار من اجمللس العلمي- ٤
ملكة له ولعائلته يف حدود Ʀسة Ǔالف ريال إذا كان ƞفرده  مصاريف العالǯ ملن يقضي إجازته خارǯ امل- ٥

 .وعشرة Ǔالف ريال إذا كانت ترافقه عائلته، ونصف ذلك ملن منح إجازة ملدة فصل دراسي واحد
 بدل التفرȟ لألطباء من أعضاء هيǞة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل اإلضايف - ٦

وميأ ƞا فيها دوام اخلميس Ɯيث ال يقل عن ثالثة Ǔالف ريال حدأ أدƅ إذا كانت ا ال تقل عن ثالǫ ساعات ي
 .إلجازة يف املستشفيات احلكومية داخل اململكة

 املادة الرابعة والستون
 .ال جيوز إعارة أو ندǡ احلاصل على إجازة تفرȟ علمي، كما ال جيوز له االرتباȓ بعقد عمل أو استشارة

 ستوناملادة اخلامسة وال
وعليه خالل مدة أقصاها Œاية . يلتزم املتفرȟ بتنفيذ ما تفرȟ له وفق الƎنامǰ العلمي املقر من جملس اجلامعة

 ،ȟازاته خالل التفرƱمفصأل عن إ Ǔأن يقدم جمللس القسم تقرير ȟالفصل الدراسي التايل النتهاء إجازة التفر
Ʊاجمللس العلميويرفق مع التقرير نسخأ من األعمال العلمية اليت أ Ż هيدأ لعرضها على جملس الكليةƢ زها. 

 



 االستشارات العلمية/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة السادسة والستون
 țيف اجلهة احلكومية أو القطا ȟة التدريس يف اجلامعة كمستشار غري متفرǞجيوز اإلستفادة من خدمات عضو هي

źاخلاص أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية اليت تكون اململكة مقرأ هلا وفق ما يأ:- 
 .مل مستشارأ يف جمال ختصصه أن يع- 1
 . أال يعمل مستشارأ يف أكثر من جهة واحدة- 2
 . يكون احلد األقصى ملدة االستشارة سنة قابلة للتجديد- 3
 يقدم الطلǢ من الوزير املختص بالنسبة للجهات احلكومية أو من رئيس اجلهاز أو املؤسسة بالنسبة - 4

 .الدولية إىل وزير التعليم العايلللقطاعات اخلاصة واملنظمات اإلقليمية أو 
 تتم املوافقة على االستشارة والتجديد Ɲطاǡ من وزير التعليم العايل بناء على توصية جملسي القسم - 5

 .والكلية وتأييد مدير اجلامعة
 عن األعمال  على املستشار أن يقدم لوزير التعليم العايل تقريرأ سنويأ وكذلك عند انتهاء مدة استشارته- 6

 .اليت أƱزها خالل فترة االستشارة ويزود مدير اجلامعة بنسخة منه
7 -źاصة فيما يأƝعلى أدائه لعمله األصلي و ȟة التدريس مستشارأ غري متفرǞأال يؤثر عمل عضو هي :- 
 . العǢء التدريسي لعضو هيǞة التدريس-أ 

 ǡ-إذا كانت طبيعة عمله  التواجد يف مكتبه خالل ساعاته املكتبية ويف العي Ǣات ومراكز احلاسƎادات واملخت
 .تقتضي ذلك

 ǯ-اإلسهام يف اجملالس واللجان اليت ترى اجلامعة حاجتها إليه فيها  . 



 حضوراملؤƢرات والندوات واحللقات الدراسية / شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة السابعة والستون
  -:جيوز لعضو هيǞة التدريس حضور املؤƢرات والندوات داخل اململكة أو خارجها وفق الضوابط ا ɇتية

س أو مسؤليات عمله  أن تكون هناȫ عالقة بƙ موضوț املؤƢر أو الندوة وختصص عضو هيǞة التدري- ١
 .الفعلية

 تكون املشاركة يف املؤƢرات والندوات اليت تعقد داخل اململكة بناءعلى توصية من جملسي القسم والكلية - ٢
 .املختصƙ وموافقة مدير اجلامعة

 رئيس جملس اجلامعة بناءعلى  تكون املشاركة يف املؤƢرات والندوات اليت تعقد خارǯ اململكة ƞوافقة- ٣
 .توصية من جملسي القسم والكلية، وتأييد مدير اجلامعة

 يضع جملس اجلامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية حلضور املؤƢرات والندوات بناء على توصية من اجمللس - ٤
 .العلمي

 . يقدم املشارȫ يف املؤƢر أو الندوة تقريراǄ عن ذلك للجامعة- ٥
 لثامنة والستوناملادة ا

للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداǡ لعضو هيǞة التدريس املشارȫ يف املؤƢر أو الندوة وجيوز ا 
 . القتصار على صرف التذاكر فقط أو اإلذن باحلضور دون التزام مايل



 الندǡ واإلعارة/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة التاسعة والستون
جيوز ندǡ عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه للعمل لدى اجلهات احلكومية بقرار من جملس اجلامعة بناء على 

توصية جملسي القسم والكلية املختصƙ، وتتحمل اجلامعة راتبه وبدل النقل الشهري مامل يتم االتفاق على 
 .الف ذلكخ

 املادة السبعون
جيوز إعارة خدمات عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم 

ƙكما جيوز جمللس اجلامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء املدة. والكلية املختص. 
 املادة احلادية والسبعون

 -: حكمه ما يأźيشترȓ إلعارة عضو هيǞة التدريس ومن يف
وجمللس اجلامعة يف حاالت الضرورة االستثناء .  أن يكون قد أمضى ثالǫ سنوات على األقل يف اجلامعة- ١

 .من ذلك
من أعضاء هيǞة التدريس يف كل قسم يف % ١ċ أال يزيد عدد املعارين عن عضو هيǞة تدريس واحد او - ٢

 .السنة الواحدة
 .ماته مدة يف العمل باجلامعة ال تقل عن مدة إعارته السابقة أن ƹضي من سبق أن أعريت خد- ٣
 . أال يترتǢ على اإلعارة إخالل بسري الدراسة خالل مدة ا إلعا رة- ٤
 . أي شروȓ أخرى يراها جملس اجلامعة- ٥

 املادة الثانية والسبعون
 -:ارة للجهات اɇتيةتكون اإلع

١ -ǯاجلامعات والكليات اجلامعية يف الداخل واخلار . 
 . الوزارات واجلهات احلكومية- ٢
 . املؤسسات العامة أو اخلاصة- ٣
 . احلكومات واهليǞات ا إلقليمية أو الدولية- ٤

 املادة الثالثة والسبعون
 كل منها عن سنة، وال جيوز أن تزيد مدة اإلعارة عن تكون اإلعارة ملدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مددأ ال تزيد

 țد أقصى قدره سنتان، على أال يزيد جمموƜ اوز هذه املدةƟ س سنوات متصلة، وجيوز جمللس اجلامعة استثناءƦ
فترات اإلعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه باجلامعة أو أي جامعة 

 .أخرى
 
 
 



  الرابعة والسبعوناملادة
تتحمل اجلهة املستعرية راتǢ املعار وبدالته ومكافǔته من تاريǸ املباشرة لديها ويعامل املعار فيما Ƹتص بأقدميته 

 Ƈوالعالوات املستحقة له كما لو كان يف اجلامعة على أن يؤدي خالهلا احلسميات التقاعدية وأن يتم تقو
 .من هذه الالئحة) ٢٤( وفقأ للمادة واحتساǡ مدة اإلعارة ألغراض الترقية

 املادة اخلامسة والسبعون
جيوز أن يتضمن قرار املوافقة على اإلعارة تكليف املعار باإلسهام يف بعض األعمال األكادƹية مثل التدريس أو 

 .اإلشراف العلمي أو التدريǢ أو غري ذلك على أال تتحمل اجلامعة أي نفقات نتيجة لذلك
 



 االتصال العلمي/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة السادسة والسبعون
جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية اجمللس العلمي وتوصية جملسي القسم والكلية املختصƙ إيفاد 
ورة عضو هيǞة التدريس يف مهمة علمية خارǯ مقر اجلامعة ملدة ال تزيد عن أربعة أشهر، وجيوز يف حال الضر

مدها إىل سنة ويعامل املوفد معاملة املنتدǡ إذا مل تزد املدة عن شهر فǚن زادت املدة عن ذلك فيعامل معاملة 
ǯيف اخلار Ǣف املبتعث للتدريșاملو. 

 املادة السابعة والسبعون
ختصƙ مع مراعاة التعليمات املطبقة جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم والكلية امل

إيفاد عضو هيǞة التدريس للتدريس خارǯ اململكة، ويعامل معاملة املوفدين للعمل رمسيأ يف اخلارǯ، على أال 
 .تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات

 املادة الثامنة والسبعون
توصية جملسي القسم والكلية املختصƙ واجمللس العلمي السماح لعضو جيوز بقرار من مدير اجلامعة بناء على 

źيف جامعة غري جامعته خالل العطلة الصيفية وفق ما يأ ǫوƜ ة التدريس بالسفر إلجراءǞهي:- 
 . أن يقدم عضو هيǞة التدريس طلǢ السفر متضمنأ البيانات املؤيدة له- ١
 .املختص ƞا أƱز من Ɯوǫ ويتم رفعه إىل اجمللس العلمي أن يقدم تقريرأ بعد عودته جمللس القسم - ٢
 .  يصرف له تذكرة سفر بالطائرة- ٣



 النقل/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة التاسعة والسبعون
جيوز نقل عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه يف نطاق ختصصه العلمي من قسم إىل Ǔخر داخل الكلية ذاهتا 

ƙاملختص ƙبقرار من مدير اجلامعة بناء على توصية من اجمللس العلمي وجملس الكلية وجملسي القسم. 
 املادة الثمانون

جيوز نقل عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه من كلية إىل أخرى يف اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة بناء على 
 .توصية من اجمللس العلمي وجملسي القسم والكلية املنقول منهما وجملسي القسم والكلية املنقول إليهما

 املادة احلادية والثمانون
معة بناء على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصƙ املوافقة على نقل عضو هيǞة جيوزبقرار من جملس اجلا

 .التدريس ومن يف حكمه إىل وșيفة خارǯ اجلامعة
 



 التأديǢ/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة الثانية والثمانون
źɇة التدريس ومن يف حكمه بقرار من مدير اجلامعة وذلك على النحو اǞعضو هي Ǣتكون جلنة تأدي:- 

  أحدوكالءاجلامعة رئيسأ- 1
  أحدالعمداءغريالذي توىل التحقيق عضوأ- 2
 وأ عضوهيǞة تدريس التقل رتبته عن أستاذ عض- 3
  أحداملتخصصƙ يف الشريعة أواألنظمة عضوأ- 4

 املادة الثالثة والثمانون
مع مراعاة أحكام نظام تأديǢ املوșفƙ إذا صدر من أحد أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم ما يعتقد أنه 

ريرأ عن نتيجة Ưل بواجباته، يتوىل أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير اجلامعة ويقدم للمدير تق
 .وƷيل مدير اجلامعة اǂقق معه إىل جلنة التأديǢ إذا رأى موجبأ لذلك. التحقيق

 املادة الرابعة والثمانون
ملدير اجلامعة أن يصدر قرارأ بǚيقاف أي من أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم عن العمل إذا اقتضت 

 .اف عن ثالثة أشهر إال بقرار من جلنة التأديǢمصلحة التحقيق معه ذلك، وال جيوز أن تزيد مدة اإليق
وجيوز Ƣديد مدة أو مدد اإليقاف مدة أو مددأ أخرى حسبما تقتضيه șروف التحقيق بشرȓ أال تزيد مدة 

 .اإليقاف يف كل مرة عن سنة واحدة
 املادة اخلامسة والثمانون

صل يصرف له الباقي من راتبه، أما يصرف للموقوف عن العمل نصف صايف راتبه، فǚذا برǛ أو عوقǢ بغري الف
 .إذا عوقǢ بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما مل تقرر اجلهة اليت أصدرت العقوبة غري ذلك

 املادة السادسة والثمانون
 اǂال إىل جلنة التأديǢ بالتهم املوجهة إليه وصورة من - ومن يف حكمه-يبلȠ مدير اجلامعة عضو هيǞة التدريس

 .يق وذلك Ɲطاǡ مسجل قبل موعد اجللسة اǂددة للمحاكمة Ɲمسة عشر يومأعلى األقلتقرير التحق
 املادة السابعة والثمانون

لعضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه اǂال إىل جلنة التأديǢ االطالț على التحقيقات اليت أجريت يف األيام اليت 
 .يعينها املدير

 املادة الثامنة والثمانون
 -:تاديǢ يف القضية اǂالة إليها وفق ما يأźتنظر جلنة ال

 . يتوىل سكرتارية اللجنة موșف Ƹتاره رئيس اللجنة- 1
 تعقد اللجنة اجتماعاهتا بناء على دعوة الرئيس ويبلȠ اǂقق معه كتابة Ɲطاǡ مسجل باحلضور أمام اللجنة - 2



 .لسماț أقواله ودفاعه
عه أو وكيل عنه، فǚذا مل Ʒضر أو وكيله جاز النظر يف القضية وتتم  تعقد اللجنة جلساهتا Ɯضور اǂقق م- 3

 .إجراءات التحقيق والنظر يف القضية بسرية
 .وللجنة احلق يف أن تستمع ألقوال الشهود عند االقتضاء

وترفع اللجنة قراراهتا . ال إذا حضر مجيع أعضائها تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصح اجتماعاهتا إ- 4
إىل مدير اجلامعة ضمن حمضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريǸ إحالة اǂقق معه 
إليها للمصادقة عليه ويف حال عدم مصادقة مدير اجلامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فǚذا بقيت 

 .أيها يرفع األمر إىل جملس اجلامعة وقراره يف ذلك Œائياللجنة على ر
 . يقوم مدير اجلامعة بǚبالȟ قرار اللجنة فور صدوره إىل عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه بكتاǡ مسجل- 5
6 - ƙيرفعه إىل مدير اجلامعة يف مدى ثالث ǡطاƝ ة التدريس ومن يف حكمه الطعن يف القرارǞجيوز لعضو هي 

ويف حال وصول الطعن قبل انتهاء املدة .  األكثر من إبالغه بقرار اللجنة وإال أصبح القرار Œائيأيومأ على
اǂددة يعيد مدير اجلامعة القضية إىل جلنة التأديǢ للنظر فيها مرة أخرى فǚذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع 

 .إىل جملس اجلامعة، ويكون قرار جملس اجلامعة Œائيأ
 التاسعة والثمانوناملادة 

من نظام تأديǢ املوșفƙ تكون العقوبات التأديبية اليت جيوز إيقاعها على عضو ) 32(مع مراعاة أحكام املادة 
 -:هيǞة التدريس ومن يف حكمه

 .اإلنذار - 1
 . اللوم- 2
ث صايف الراتǢ  احلسم من الراتƞ Ǣا ال يتجاوز صايف راتǢ ثالثة أشهر على أال يتجاوز اǂسوم شهريأ ثل- 3

 .الشهري
 . احلرمان من عالوة دورية واحدة- 4
 . تأجيل الترقية مدة عام- 5
 . الفصل- 6

 املادة التسعون
 .ال تأثري للدعوى التأديبية يف الدعاوى القضائية األخرى الناشǞة عن الواقعة ذاهتا

 املادة احلادية والتسعون
تدريس ومن يف حكمه الذي Ƹل بواجباته ويكون التنبيه شفويأ أو ملدير اجلامعة أن يوجه تنبيهأ إىل عضو هيǞة ال

كتابيأ وملدير اجلامعة توقيع عقوبيت اإلنذار واللوم على عضو هيǞة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة 
 .ومساț أقواله وحتقيق دفاعه ويكون قراره يف ذلك مسببأ وŒائيأ

ء على ما يصلهم من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه هم عن كل ما وعلى العمداء أن يبلغوا مدير اجلامعة بنا
 .يقع من عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه من إخالل بالواجبات املطلوبة أو أي Ưالفات أخرى

 



 إŒاء اخلدمة/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة الثاثية والتسعون
 -:تنهى خدمة عضو هيǞة التدريس بأحد األسباǡ اɇتية

 . ا الستقالة- ١
 . طلǢ اإلحالة على التقاعد قبل بلوȟ السن النظامية حسǢ نظام التقاعد- ٢
 . إلغاء الوșيفة- ٣
 . العجز الصحي- ٤
 .وț أو عدم تنفيذ قرار النقل الغياǡ بغري عذر مشر- ٥
 . الفصل ألسباǡ تأديبية- ٦
 . الفصل بأمر ملكي أو بقرار من جملس الوزراء- ٧

 املادة الثالثة والتسعون
. Ʒال عضو هيǞة التدريس ومن يف حكمه إىل التقاعد بقرار من مدير اجلامعة إذا أŹ ستƙ سنة هجرية من العمر

وجمللس التعليم العايل . يد خدمة من بلȠ ستƙ سنة أثناء العام الدراسي إىل Œايتهوجيوز بقرار من مدير اجلامعة Ƣد
بناء على توصية مدير اجلامعة Ƣديد خدمة من يبلȠ الستƙ سنة لفترة أو فترات حƓ بلوغه سن اخلامسة 

ƙوالست. 
 املادة الرابعة والتسعون

 التدريس ومن يف حكمه عن القيام بواجباته بسبǢ املرض، فيقدم مدير اجلامعة إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيǞة
 .تقريرأ عن ذلك إىل جملس اجلامعة للنظر يف إŒاء خدمته

 املادة اخلامسة والتسعون
جمللس اجلامعة بناء على توصية جملسي القسم والكلية املختصƙ واجمللس العلمي النظر يف قبول استقالة عضو 

 . ريس ومن يف حكمه أو إحالته إىل التقاعد املبكر بناء على طلبههيǞة التد



 قواعد اإلستعانة باألساتذة غرياملتفرغƙ / شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة السادسة والتسعون
جيوز للجامعة االستعانة باألستاذ غري املتفرȟ بشرȓ أن يكون من أعضاء هيǞة التدريس السابقƙ أو من العلماء 

 وز تكليفه بأي عمل إدارىوال جي. املتميزين ذوي اخلƎة الطويلة يف التخصص الذي سيتوىل تدريسه
 املادة السابعة والتسعون

تكون االستعانة باألساتذة غري املتفرغƙ ملدة ال تزيد عن سنتƙ قابلة للتجديد بقرار من مدير اجلامعة بناء على 
ƙموافقة جملس اجلامعة وتوصية اجمللس العلمي وجملسي الكلية والقسم املختص. 

 املادة الثامنة والتسعون
األستاذ غري املتفرȟ مكافأة تعادل أول مربوȓ الرتبة العلمية اليت كان عليها، فǚن مل يكن من أعضاء هيǞة ƹنح 

التدريس السابقƙ فيحدد جملس اجلامعة مقدار املكافأة بناء على توصية من اجمللس العلمي وجملسي القسم 
 .والكلية ƞا ال يتجاوز أول مربوȓ رتبة أستاذ مساعد

 املادة التاسعة والتسعون
من هذه الالئحة جيǢ على األستاذ غري املتفرȟ أن يلتزم بواجبات عضو هيǞة ) Ĕ٦(مع مراعاة أحكام املادة 

التدريس املنصوص عليها يف هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية الزائدة عن النصاǡ وفقأ 
 .من هذه الالئحة) ٥١(ألحكام املادة 

 ملائةاملادة ا
عند إخالل األستاذ غري املتفرȟ بأي من واجباته تطبق بشأنه األحكام اخلاصة بتأديǢ أعضاء هيǞة التدريس 

 . املنصوص عليها يف هذه الالئحة



 تشجيع الكفاءات السعودية / شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة األوىل بعد املائة
يصرف ملن يستعان هبم من غري أعضاء هيǞة التدريس باجلامعة يف إلقاء الوحدات التدريسية املنهجية املعتمدة 

źضمن اخلطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأ:- 
 . ألف ريال١ċċċ وأصحاǡ املرتبة املمتازة  الوزراء، ونواهبم،- ١
 -: أعضاء هيǞة التدريس الذين يستعان هبم من اجلامعات ا ألخرى- ٢
 . أربعمائة ريال٤ċċ ا ألستاذ -أ 

 ǡ-ȫ٣٥ األستاذاملشارċسون رياألƦائة وƣثال . 
 ǯ- ٣ األستاذاملساعدċċائة ريالƣثال . 
٣ -ƙفșسلم املو Ǣمن هم على مرات :- 
 . أربعمائة ريال٤ċċ ١٤،١٥املرتبتان  -أ 

 ǡ- ٣٥ ١٣ املرتبةċسون ريا ألƦائة وƣثال . 
 ǯ- ٣ ١٢ املرتبةċċائة ريالƣثال . 
 . مائتان وƦسون رياأل٢٥ċ١١، ١ċ، Ĕ املراتǢ -د 
 -: من هم على سلم الوșائف التعليمية- ٤
 . مائتان وƦسون ريا أل٢٥ċ املستوى السادس -أ 

 ǡ-٢امس  املستوى اخلċċمائتا ريال . 
 ǯ- ١٥ املستوى الرابعċسون رياألƦمائة و . 
 -: ا لعسكريون- ٥
 . ألف ريال١ċċċ فريق أول -أ 

 ǡ-٤ فريق ولواءċċأربعمائة ريال . 
 ǯ- ٣٥ عميد وعقيدċسون رياألƦائة وƣثال . 
 . ثالƣائة ريال٣ċċ مقدم ونقيǢ -د 

 ø٢٥زم  مالزم أول ومال-هċɇ سون رياƦمائتان و . 
 .حسǢ درجاهتم العلمية، أو مراتبهم الوșيفية، أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد:  املتقاعدون- ٦
جيوز ƞوافقة جملس اجلامعة املبنية على توصية جملس القسم املختص، والكلية املعنية، : املوșفƙ.  غري- ٧

ارǯ اجلامعة من غري احلاالت املشار إليها يف الفقرات السابقة للقيام االستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة خ
بالتدريس يف كليات اجلا معة، ومعاهدها، ومراكزها، وحتديد مكافǔهتم ƞا ال يتجاوز راتǢ الدرجة ا ألوىل من 

 .رتبة أستاذ مساعد
 
 



 املادة الثاثية بعد املائة
 أو من غريهم من خارǯ مقر اجلامعة أو من خارǯ مقر أحد إذا كان من يستعان به من أعضاء هيǞة التدريس،

من هذه الالئحة تذكرة سفر بالطائرة ) ١ċ١(فروعها فيصرف له باإلضافة إىل املكافأة املنصوص عليها يف املادة 
ذهابأ وإيابأ، وبدل ا النتداǡ املقرر ألمثاله، أو أن تتحمل اجلامعة نفقات إسكانه ومواصالته وإعاشته مدة 

 .امتهإق
 



 األحكام العامة / شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 املادة الثالثة بعد املائة
 .تضع جمالس اجلامعات القواعد التنفيذية واإلجرائية هلذه الالئحة ƞا ال يتعارض معها

 املادة الرابعة بعد املائة
 .ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات النافذة يف اململكة

 املادة اخلامسة بعد املائة
 .جمللس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة

 املادة السادسة بعد املائة
 . يعمل هبذه الالئحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها

 



 جدول الرواتǢ/ شؤون أعضاء هيǞة التدريس 

 رواتǢ أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين باجلامعات 

  

 Ǣإىل ١من (الدرجات و الروات Ĕ( 

Ĕ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ 
الوșفية

٧٥ċ٥ ٧١Ĕ٥ ٦٨٨٥ ٦٥٧٥ ٦٢٦٥ ٥Ĕ٥٥ ٥٦٤٥ ٥٣٣٥ ٥ċ٢٥  معيد

Ĕ٦٦٥ Ĕ٢٨٥ ٨Ĕċ٥ ٨٥٢٥ ٨١٤٥ ٧٧٦٥ ٧٣٨٥ ٧ċċ٥ ٦٦٢٥ اضرحم

١٣ċĔċ ١٢٦٦ċ ١٢٢٣ċ ١١٨ċċ ١١٣٧ċ ١ċĔ٤ċ ١ċ٥١ċ ١ċċ٨ċ Ĕ٦٥ċ أستاذ 
مساعد

١٦١٥٥ ١٥٦٥٥ ١٥١٥٥ ١٤٦٥٥ ١٤١٥٥ ١٣٦٥٥ ١٣١٥٥ ١٢٦٥٥ ١٢١٥٥ أستاذ 
ȫمشار

١٨٣٢٥ ١٧٧٧٥ ١٧٢٢٥ ١٦٦٧٥ ١٦١٢٥ ١٥٥٧٥ ١٥ċ٢٥ ١٤٤٧٥ ١٣Ĕ٢٥ أستاذ

  

 Ǣ١من (الدرجات و الرواتċ العالوة السنوية )١٥ إىل 
١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ċ 

 الوșفية

٣١ċ Ĕ٣٦٥ Ĕċ٥٥ ٨٧٤٥ ٨٤٣٥ ٨١٢٥ ٧٨١٥  معيد

٣٨ċ ١١Ĕ٤٥ ١١٥٦٥ ١١١٨٥ ١ċ٨ċ٥ ١ċ٤٢٥ ١ċċ٤٥  حماضر

٤٣ċ ١٥٦٧ċ ١٥٢٤ċ ١٤٨١ċ ١٤٣٨ċ ١٣Ĕ٥ċ ١٣٥٢ċ أستاذ مساعد
٥ċċ ١Ĕ١٥٥ ١٨٦٥٥ ١٨١٥٥ ١٧٦٥٥ ١٧١٥٥ ١٦٦٥٥ ȫأستاذ مشار
٥٥ċ ٢١٦٢٥ ٢١ċ٧٥ ٢ċ٥٢٥ ١ĔĔ٧٥ ١Ĕ٤٢٥ ١٨٨٧٥   أستاذ
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