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دليل األساتذة المستجدين

كلمة مدير الجامعة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
يطيب لي باسمي ونيابة عن إخوانكم وزمالئكم منسوبي جامعة امللك فيصل أن أرحب بكم ،وكم نحن سعداء
وأنتم تنضمون إلى اجلامعة ،التي تعمل بروح األسرة الواحدة ،وتشاركون يف مسيرتها العلمية والبحثية،
وتقدمون ألبناء هذا الوطن وبناته أنفس ما لديكم من علم ،وخبرة ،وجهد ،وعطاء ،فأهال بكم بيننا .وإنني
لعلى يقني أنكم تدركون حجم املسؤولية امللقاة على كاهلكم ،وحجم التوقعات املؤملة فيكم ،مؤمنًا مبا تتحلون
به -كقدوات متميزة -من أمانة ،وخلق قومي ،وبحرصكم على متابعة ما يستجد يف مجال تخصصاتكم،
وسعيكم الدؤوب لتطوير أنفسكم ،وإخالصكم بنقل أحدث ما توصل إليه العلم لطلبتكم ،ومبا يرسخ ويعزز
فيهم حب العلم واملعرفة ،والتفكير العلمي السليم ،إلى جانب مشاركتكم بفاعلية يف مجالس األقسام،
واللجان املتعددة ،وإثرائها باملبادرات التحسينية والتطويرية ،وأن يكون لكم حضور مميز يف تفعيل أنشطة
القسم والكلية واجلامعة املقدمة خلدمة للطلبة واملجتمع.
كما تأمل اجلامعة أن يكون لكم إسهام وافر يف دعم مساراتها ومجموعاتها البحثية ،والتي قوامها إملامكم
ومتكنكم من إجراء بحوث علمية مبتكرة يف مجال تخصصكم ،والتزامكم بآداب املهنة ،وأخالقيات البحث
العلمي ،ومتكنكم من العمل يف فريق بحثي متخصص ،ونشر أبحاثكم يف الدوريات املتخصصة العاملية ذات
املعامل التأثيري العالي ،ومما يدعم ذلك مشاركتكم النوعية يف املؤمترات والندوات يف مجال تخصصكم.
كلمة أخيرة ..إنها أمانة ورسالة حملتموها ،فقد وضعنا بني أيديكم أنفس مقدرات الوطن ،أبناءنا وبناتنا ،وهيأت
لكم هذه الدولة املباركة البيئة التعليمية احملفزة للعطاء التعليمي والبحثي ،وألنكم على قدر املسؤولية فإننا
سننتظر حصاد جهدكم كل عام؛ لندونه يف سجل مفاخر هذه اجلامعة العريقة التي تعتز بكل رجالها ونسائها
األوفياء ،الذين قدموا لها بسخاء خالصة عمرهم ،وعلمهم ،وفكرهم ،وجهدهم ،فنسأل اهلل لنا ولهم خير اجلزاء.
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مدير اجلامعة

د .محمد بن عبدالعزيز العوهلي
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

كلمة العميد
سعادة عضو هيئة التدريس
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يسرنا أن نرحب بك يف جامعة امللك فيصل منارة العلم واملعرفة بني طالبك وزمالئك متمنني لك طيب
اإلقامة بيننا وكلنا ثقة يف أنك مبا متلك من عقل نير وقيم ومبادئ راسخة ،سوف تكون إضافة حقيقية
للجامعة ،بدءاً باإلسهام الفاعل من خالل النشاط العملي واملبادرات اإليجابية ،يف دفع مسيرة اجلامعة
نحو االرتقاء مبخرجات التعليم وتطويره .ومن أجل النهوض مبخرجات اجلامعة ،وانتهاء بالتزامك
باألنظمة واللوائح وقواعد السلوك واحلرص على املظهر العام ،فإننا دائما نسعى الستقطاب أفضل
الكفاءات األكادميية واإلدارية والفنية التي هي أساس التميز والتفوق يف املؤسسات العلمية.
والشـك أن مـا تعيشـه اجلامعة مـن نقلـة نوعيـة ،وخطـط وبرامـج رائـدة ،و مـا تضمـه مـن كليـات
وتخصصـات صحية وعلمية وإنسـانية هامـة ،ومـا يلحظـه كل متابـع مـن السـعي اجلـاد إلـى حتقيـق
متطلبـات اجلـودة واالعتمـاد األكادميـي يعكـس حـرص اجلامعـة وإدارتهـا علـى ترجمـة تطلعـات القيـادة
الرشـيدة إلـى واقـع ملموس يسـهم فـي رقـي ونهضـة الوطـن وبنـاء اإلنسـان الـذي هـو مرتكـز التنميـة
واحملـرك الرئيـس لهـا .كل هذه الطموحات تتطلب منا استنهاض قيم االلتزام واملهنية واملسؤولية
واملساءلة واالنتماء للمؤسسة ،وكل هذا يكون ،بإذن اهلل ،دافعا ملزيد من البذل والعطاء.
ويأتي هذا الدليل التعريفي جلامعة امللك فيصل كمرشد مختصر ألعضاء هيئة التدريس امللتحقني
باجلامعة حديثاً ،سائلني اهلل للجميع التوفيق والسداد.
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عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس

د .محمد بن سعيد الزهراني
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لمن هذا الدليل؟

تستقطب جامعة امللك فيصل صفوة من أعضاء هيئة التدريس

بكلياتها املختلفة ،منهم العائد إليها بعد رحلة تأهيله للدكتوراة
باخلارج ،ومنهم القادم لها من أنحاء اململكة ليضيف جهده
جلهود املتميزين من أبنائها ،وهناك من يأتيها من األقطار

الشقيقة والصديقة ليساهم بجهوده اخليرة يف متيز اجلامعة

وأداء رسالتها.

كل هؤالء جتيش يف صدورهم الكثير من التساؤالت حول

املنطقة واجلامعة وسبل احلياة اآلمنة املطمئنة لهم وألسرهم..
لكل هؤالء رأت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس أن تفتح
ذراعيها لهم بكل احلب مرحبة ،ومستبشرة ،ولسان حالها

يقول لهم أدخلوها بسالم آمنني.
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بالد الحرمين ومهد الرسالة
أوال :الموقع والمساحة والمناخ
ً
تقع اململكة العربية السعودية يف أقصى اجلنوب الغربي من قارة آسيا حيث يحدها غرباً البحر األحمر وشرقاً اخلليج العربي واإلمارات العربية املتحدة وقطر
وشماالً الكويت والعراق واألردن وجنوباً اليمن وسلطنة عمان.
تشغل اململكة العربية السعودية أربعة أخماس شبه جزيرة العرب مبساحة تقدر بأكثر من  2.250.000كيلومتر مربع.
يختلف مناخ اململكة من منطقة ألخرى الختالف تضاريسها وهي تقع حتت تأثير املرتفع اجلوي املداري ،وعموماً فإن للمملكة مناخ قاري حار صيفاً بارد
شتاء وأمطارها شتوية ويعتدل املناخ على املرتفعات الغربية واجلنوبية الغربية ،أما املناطق الوسطى فصيفها حار وجاف وشتاؤها بارد وجاف وعلى السواحل
ترتفع درجة احلرارة والرطوبة وتسقط األمطار يف فصل الشتاء والربيع وهي أمطار شحيحة على معظم مناطق اململكة ما عدا املرتفعات اجلنوبية الغربية
من اململكة فأمطارها موسمية صيفية أكثر غزارة من باقي املناطق.

ثانياً  :الجغرافيا الطبيعية
حتتل اململكة العربية السعودية القسم األكبر من شبه اجلزيرة العربية ،وتتألف من سهول ضيقة
على ساحل البحر األحمر (سهول تهامة) ،تليها نحو الشرق ،سالسل جبلية متتد على طول
البالد (جبال احلجاز وعسير ويتعدى أقصى ارتفاع لها 2000م) ،ثم صحار وهضاب صخرية
يف الوسط ( 90%من املساحة العامة) ،أكبرها صحراء النفود يف الشمال والربع اخلالي يف
اجلنوب .أما يف الشرق ،وعلى طول ساحل اخلليج العربي ،فتمتد سهول ساحلية واسعة.
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بالد الحرمين ومهد الرسالة
ثالثاً  :اليوم الوطني للمملكة
حتتفل اململكة العربية السعودية بيومها الوطني يف اليوم األول من امليزان املوافق  23سبتمبر (أيلول) من كل عام
وذلك تخليداً لذكرى توحيد اململكة وتأسيسها على يد جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه اهلل
الذي أعلن قيام اململكة العربية السعودية عام ( 1351هـ  1932 -م).

رابعاً  :أهم المدن
		
الرياض:

(العاصمة) غرب ساحل اخلليج العربي  350كم.

مكة املكرمة:

أقدس بقاع األرض عند املسلمني و قبلتهم و مهوى افئدتهم.

املدينة املنورة:

ثاني أقدس بقاع األرض عند املسلمني.

		
جدة:

(العاصمة التجارية) ميناء هام والبوابة الرئيسة للحجاج على ساحل البحر األحمر.

		
األحساء:

يوجد فيها أكبر حقل نفط بالعالم (حقل الغوار) وهي أكبر واحة زراعية يف اململكة .وتضم األحساء عدة مدن وبلدان وقرى

		

وهجر متتد على ساحل اخلليج العربي ،والهفوف أكبر مدن واحة األحساء.

		
الدمام:

عاصمة املنطقة الشرقية الغنية بالنفط وميناء هام.

		
اخلبر:

مدينة جتارية وتقع شرق اململكة على ساحل اخلليج العربي.
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بالد الحرمين ومهد الرسالة
خامساً  :المناطق
منطقة الرياض ،منطقة مكة املكرمة ،منطقة املدينة املنورة ،املنطقة الشرقية ،منطقة احلدود
الشمالية ،منطقة عسير ،منطقة الباحة ،منطقة اجلوف ،منطقة حائل ،منطقة القصيم ،منطقة
جنران ،منطقة تبوك ،منطقة جيزان.

سادساً  :النظام األساسي للحكم
دستور اململكة العربية السعودية هو القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،وجميع األنظمة
التشريعية لها مستمدة من هذين املصدرين .ونظام احلكم يف اململكة العربية السعودية هو النظام
امللكي ،ويشكل مجلس الوزراء مع امللك السلطة التنفيذية والتشريعية للدولة ،ويتولى مجلس
الشورى إبداء الرأي يف السياسات العامة للدولة التي حتال إليه من رئيس مجلس الوزراء.

سابعاً  :العملة
الوحدة األساسية لعملة اململكة هي الريال السعودي وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى
العمالت األجنبية ويساوي  100هللة ،ويعادل الدوالر األمريكي  3.75ريال (ثالثة رياالت وخمساً
وسبعني هللة).
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بالد الحرمين ومهد الرسالة
ثامناً  :التقويم
تعتمد اململكة يف تاريخها الرسمي على التقومي الهجري املستند إلى هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة.
والسنة الهجرية القمرية ( 354يوماً) مقسمة إلى أثني عشر شهرا قمريا.

تاسعاً  :العطالت الرسمية
عطلة نهاية األسبوع :اجلمعة والسبت

عطلة عيد الفطر

عطلة عيد األضحى

اليوم الوطني ( 23سبتمبر)

عاشراً  :النقل والمواصالت
متتلك اململكة العربية السعودية أكبر شبكة للطرق بالشرق األوسط إذ تتنوع ما بني الطرق البرية واجلوية والبحرية فمن ناحية الطرق البرية
فإنها تتنوع و تختلف من منطقة إلى منطقة كما يوجد سكة حديد تربط ما بني مدينتي الدمام بالرياض مرورا باألحساء وبقيق .أما الطرق
املسفلتة فتمتد مسافات شاسعة و لعل من أهمهما:
طريق الدمام الرياض السريع بطول  375كم .وطريق الرياض احلجاز السريع (مير مبكة املكرمة) وطوله  1000كم (وكذلك الطرق التي متتد إلى
شمال اململكة و جنوبها و ملسافات طويلة وكلها معبدة تربط بني املدن املختلفة .هذا وباإلضافة إلى العديد من املطارات واملوانئ).
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بالد الحرمين ومهد الرسالة
حادي عشر :التعليم
ينقسم نظام التعليم يف اململكة إلى خمس مراحل تعليمية أساسية .ويقدم التعليم مجاناً جلميع املواطنني واملقيمني من خالل املدارس احلكومية .كما توجد
مدارس خاصة أهلية ،كذلك العديد من املدارس الدولية التي تقوم بتدريس جميع املناهج باللغة اإلجنليزية.

مراحل التعليم بالمملكة

1

2

3

4

5

دور الحضانة ورياض األطفال

المرحلة اإلبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

التعليم الجامعي

مرحلة مهمة يف التربية تتميز

هي القاعدة التي يرتكز عليها

مرحلة ثقافية عامة،

تستدعي هذه املرحلة ألواناً من

التعليم اجلامعي هو مرحلة

وتوجيهها ،وهي تهيئ بالتنشئة

التعليمية التالية من حياتهم

تربية إسالمية شاملة

ثالث سنوات ،ويدرس الطالب يف

الستقبال أدوار احلياة التعليمية

الصحيحة ،واالجتاهات

وتستهدف هذه املرحلة مادون

واملهارات .ومدتها  ٦سنوات

بالرقى يف معاملة الطفولة
الصاحلة املبكرة الطفل

التالية على أساس سليم،
الست سنوات

2019

إعداد الناشئني للمراحل

غايتها تربية الناشئ

وتزويدهم بأساسيات العقيدة

لعقيدته وعقله وجسمه

السليمة ،واخلبرات واملعلومات

وخصائص العمر الذي مير

وخلقه ،يراعى فيها منوه
به ،ومدتها ثالث سنوات

التوجيه واإلعداد ،ومدة هذه املرحلة

التخصص العملي يف كافة

السنة األولى شاملة جلميع املناهج

رعاية ذوى الكفاءة والنبوغ،
وتنمية مواهبهم ،وسداًّ

طبيعة أو علوم شريعة)

حاضره ومستقبله

ثم يتخصص يف السنة الثانية

والثالثة يف أحد قسمني (علوم

أنواعه ومستوياته ،ويقوم على

حلاجات املجتمع املختلفة يف
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بالد الحرمين ومهد الرسالة
الثاني عشر :علم المملكة
علم اململكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله ،أرضيته خضراء وتتوسطه الشهادة (ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل)
بخط الثلث وحتتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم مرسومة باللون األبيض ،وال يجوز تنكيسه أو مالمسته األرض وذلك احتراماً
للشهادة املكتوبة عليه.

ثالث عشر :شعار المملكة
يتألف شعار اململكة العربية السعودية من سيفني عربيني منحنيني متقاطعني تعلوهما نخلة ،ويرمز السيفان للقوة واملنعة والتضحية أما النخلة
فترمز للحيوية والنماء والرخاء.
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لمحة عن مدينة األحساء

إلسم األحساء مدلول طبيعي حيث يجمع
املؤرخون على أن األحساء جمع (حسي) وهو
األرض الصخرية املغطاة بطبقة رملية تختزن
مياه األمطار بحيث ميكن احلصول عليها نقية
عذبة بحفر عمق بسيط .ولكثرة األحسية يف
هذا املوقع عرفت املنطقة باألحساء .ويف سنة
314هـ .أسست مدينة عرفت باألحساء شمل
اسمها اإلقليم كله فيما بعد .وقد ذكر بعض
املؤرخني بأن تاريخ األحساء يرجع إلى أكثر من
 4000سنة قبل امليالد .ومركزها مدينة الهفوف
وكانت مقراً إلمارة املنطقة الشرقية وثم نقلت
العاصمة إلى مدينة الدمام وقد تأسست يف
األحساء أول كلية للشرطة باململكة.
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لمحة عن مدينة األحساء
المساحة والجغرافيا والسكان
تقع األحساء يف الركن اجلنوبي الشرقي للمملكة العربية السعودية ،وتشغل اجلزء اجلنوبي
من املنطقة الشرقية ،وتغطي محافظة األحساء مساحة شاسعة من األرض تصل إلى
حوالي  530ألف كم  2متثل  68٪من مساحة املنطقة الشرقية و  24٪من مساحة اململكة،

إال أن هذه املساحة تضم املنطقة غير املأهولة املسماة بالربع اخلالي ،وبالتالي فإن
املساحة املأهولة بالسكان متثل  18٪من مساحة األحساء ،أما الواحة التي تضم 92.3٪
من السكان إضافة إلى األنشطة االقتصادية الفعالة فتبلغ مساحتها  860كم  2تقريباً،
وتضم حاضرتي األحساء (مدينتي الهفوف واملبرز) و 4مدن رئيسة فضال عن  22قرية،
وتبعد واحة األحساء مسافة  40كم عن اخلليج العربي وبها ميناء (العقير التاريخي) على
ساحل اخلليج العربي ومدينة سلوى احلدودية مع دولة قطر ومنفذ البطحاء على حدود
دولة اإلمارات العربية املتحدة ويتبعها غربا مركز خريص شرق الرياض  160كم ويليها
(منطقة الرياض) و 130كم جنوبي الدمام و 320شرقي الرياض .وتعد األحساء أقرب
املناطق لدول مجلس التعاون اخلليجي .وتقع بها احلدود مع كل من قطر واإلمارات العربية
املتحدة وعمان إضافة إلى أهمية موقعها على اخلليج العربي يف أجزائها الساحلية بني
العقير وسلوى .ويفوق عدد سكان األحساء املليون نسمة.
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لمحة عن مدينة األحساء
الموقع:
حسب التوزيع اإلداري للمناطق باململكة العربية السعودية ،فإن
حدود األحساء هي محافظة بقيق شماال ،واخلليج العربي وخليج
سلوى شرقا ،والربع اخلالي جنوبا ،وصحراء الدهناء غربا.

المناخ:
مناخ األحساء حار جاف صيفا ،بارد ممطر شتاء ،واجلو صحو يف
الغالب .تصل درجة احلرارة يف بعض األحيان من الصيف إلى 48
درجة ،وتنخفض يف الشتاء حتى  10درجات مؤية تقريبا .األمطار
موسمية تهطل يف فصل اخلريف ،وتتعرض املنطقة لعواصف
رملية من حني آلخر.

2019

الزراعة:
أكثر من  10آالف هكتار من األراضي تعود ألكثر من 30
ألف مزارع تشكل واقع األحساء الزراعي املوغل يف العمق
التاريخي فاألحساء واحة زراعيه جسدتها طبيعة املكان
ووفرة املياه التي يرمز إليها مسماها.
ففي األحساء أكثر من مليوني نخلة تنتج أفضل أنواع التمور
يف العالم كاخلالص والرزيز والشيشي والغر واخلنيزي
والزاملي وغيرها .هذا إضافة إلى إنتاج األرز احلساوي ذو
القيمة الغذائية والكثير من الفواكه واخلضروات.
عيون املياه باألحساء :األحساء أرض خير اكتسبت اسمها
من مضمون طبيعتها اجلغرافية حيث وفرة املياه وعذوبتها
إذ توجد أكثر من  30عيناً طبيعية التدفق كانت متد
الواحة الزراعية باملياه عبر مجموعة أنهر وجداول تشكل
يف مضمونها شبكة الري التقليدية يف األحساء قبل إقامة
مشروع الري والصرف يف املدينة.
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لمحة عن مدينة األحساء
مواقع أثرية وسياحية

المنتزه الوطني

جبل األربع

جبل القارة

مت إنشاؤه بداية يف عام 1962م -
1382هـ ضمن مشروع لصد زحف
رمال الصحراء على املنطقة ،وبعد
منو أشجاره بشكل كثيف مت حتويله
إلى مقصد سياحي تصل مساحته

تالل صغيرة تبعد عن الهفوف نحو
 20كلم باجتاه طريق قطر ،ويزورها
هواة الرحالت البرية وهواة التسلق
بالسيارات .كذلك تقام بالقرب منها
سباقات اخليل ضمن أنشطة نادي

يعد جبل القارة من أهم املعالم
السياحية يف األحساء ،ويتكون من
صخور رسوبية .ومتتاز ببرودتها صيفا
ودفئها شتاء ،وأشهرها كهف الناقة
وهو األكثر برودة واتساعا ،إذ إنه

إلى  4500هكتار تتوزع بني احلدائق
وبرك السباحة ومالعب األطفال
ومضمار للخيول وآخر للدراجات.
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الفروسية ،باإلضافة إلى وجود
مضمار لسباقات الهجن يسمى
حاليا مضمار اجلزيرة.

يستوعب ما ال يقل عن  400شخص،
يرتاده السياح من مناطق شتى يف
أوقات النهار ملشاهدة روعة تكوينه
اجليولوجي واالستمتاع بجوه الفريد.

مسجد جواثا

هو ثاني مسجد صليت فيه اجلمعة
يف اإلسالم بعد مسجد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قبل  1400عام،
باإلضافة إلى كونه معلما إسالميا فهو
يبني أهمية املنطقة والدور الذي لعبته

يف عصر اإلسالم األول ،إذ حني أسلم
بنو عبد القيس قاموا ببناء هذا املسجد
الذي ال تزال آثاره شاهدة على حقبة
ممتدة من العصر اإلسالمي االول.

2019
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لمحة عن مدينة األحساء
مواقع أثرية وسياحية

متحف األحساء الوطني

سوق القيصرية

قصر صاهود

قصر إبراهيم بن عفيصان

أنشئ هذا املتحف الواقع يف حي
الصاحلية عام  ،1983ويحتوي على
عرض لتاريخ األحساء عبر عصور
تاريخية مختلفة ،باإلضافة إلى
صور عن التراث الشعبي باملنطقة.

من أقدم األسواق شرق اجلزيرة
العربية ،وهو من أكبر الدالالت على
مكانة األحساء التجارية ،باعتبارها
حلقة الوصل بني ساحل اخلليج
واملدن الداخلية من خالل منفذ ميناء

بني على هضبة مرتفعة تقع يف
اجلهة الغربية خارج مدينة املبرز،
وأطلق على هذه القلعة اسم صاهود
نسبة ملدفع كبير منصوب على أحد
أبراجها ،ويحتمل أن بناءه كان خالل

يقع يف حي الكوت املركز التجاري
لألحساء يف الفترات التاريخية.
وهو قصر متكامل يضم وحدات معمارية
منها مسجد القبة الذي بني عام 947هـ
ومهاجع اجلنود واملقصورة الرئيسية

يحتوي املتحف كذلك على مكتبة،
وقاعة للصور ،وأجنحة يعرض فيها
هواة اآلثار مقتنياتهم.

2019

العقير ،وبني مابني عامي 1923-
1918م وأمر ببنائه امللك عبدالعزيز
ويحتوي على  300مح ً
ال جتارياً.

الفترة األولى من حكم بني خالد يف
أواخر القرن احلادي عشر الهجري،
يتكون من عدة أبراج وقبو لألسلحة
ومسجدا وبئر املاء.

وسكن الضباط ومستودع الذخيرة
وحمام البخار ،وهو اآلن مركز حضاري
وثقايف يرتاده السائحون للتعرف على
تاريخ املكان والتمتع باملعالم املعمارية.
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لمحة عن مدينة األحساء
مواقع أثرية وسياحية

قصر خزام

حديقة الحيوان

واحة النخيل

بني هذا القصر يف املدخل اجلنوبي
الغربي للهفوف بحي النعاثل ،وتعد
فكرة بناءه يف ذلك املوقع كحماية
عسكرية من مخيمات البادية التي
تستقر يف ذلك املوقع يف مواسم

هي حديقة الطرف النموذجية
اخلاصة ،الواقعة يف بلدة الطرف
التي تبعد حوالي  15كلم عن شرق
مدينة الهفوف ،وتضم الكثير من
احليوانات وتستقبل احلديقة

تعد األحساء أكبر واحة نخيل يف
العالم ،حيث يقدر عدد النخيل فيها
بأكثر من مليوني نخلة .وميكن للزائر
أن يستأجر أحد املنتجعات للتمتع
باألجواء الباردة واملناظر اخلالبة

محددة من كل عام ،إذ يحضر
البدو الرحل إلى األحساء لشراء
مستلزماتهم ،وقد بني القصر عام
1210-1207هـ.
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زوارها على الفترتني الصباحية
واملسائية.

دوغة الغراش

بإمكان السائح أن يزور مصنع
الفخار (الدوغة) بالقرب من جبل
القارة ،ليتمتع برؤية احلريف وهو
يصنع ويرسم على الفخار بطريقة
بدائية.

فيها .كذلك ميكن للسائح زيارة سوق
التمر الذي يقع يف منطقة األسواق
املركزية مبخطط عني جنم.
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لمحة عن مدينة األحساء
الخدمات
المكتبات

جرير
مكتبة املكتبة

البنوك

بنك الرياض
مصرف الراجحي

العبيكان

الفنادق

فندق االنتركونتينانتيل
فندق الهفوف
فندق الغزال
فندق بیست ویسترن األحساء جراند

مطار األحساء
مطار امللك فهد الدولي

البنك األهلي التجاري
البنك السعودي الفرنسي
بنك سامبا
بنك ساب
بنك البالد

النقل اجلماعي
مكاتب تأجير السيارات
القطار

هناك بعض البنوك التي تقدم خدمات خاصة وتسهيالت ملنسوبي اجلامعة

النقل اجلماعي
www.saptco.com.sa

2019

وسائل النقل

مطار امللك فهد الدولي
مطار األحساء
www. gaca.gov.sa

القطار
www.saudirailways.org
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جامعة الملك فيصل
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جامعة الملك فيصل

الرؤية

التميز يف التعليم والبحث العلمي ،والريادة
يف الشراكة املجتمعية.

الرسالة

تقدمي تعليم متميز وتعلم مستمر ،ودعم االبتكار
والبحث العلمي ،وتعزيز الشراكة املجتمعية ،وإعداد
الكفاءات البشرية ،ضمن بيئة محفزة مواكبة للتقنية.

القيم

االنتماء
الشفافية

األهداف

				
التميز يف التعليم والتعلم
			
التطوير املستمر للموارد البشرية
				
إتاحة فرص التعلم املستمر
تعزيز الشراكة املجتمعية احملققة لإلثراء املتبادل

2019

اجلودة
اإلبداع

العمل املؤسسي
التعلم املستمر
إجراء األبحاث العلمية ذات الصلة بقضايا املجتمع
توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية
حتقيق اإلدارة الفاعلة
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جامعة الملك فيصل
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جامعة الملك فيصل
جولة في المكان والزمان
لقد اهتم والة أمر هذه البالد اهتماما كبيرا بالتعليم بجميع مراحله وأولوه رعاية واهتمام فائقني إدراكا منهم أيدهم اهلل بأن أي أمة تتطلع إلى النهضة
والرقي واالزدهار البد لها أن تنطلق من التعليم.
ومتشياً مع سياسة الدولة التعليمية احلكيمة جاءت فكرة إنشاء جامعة امللك فيصل ،إذ قرر امللك فيصل (رحمه اهلل) أن املنطقة الشرقية ،هذا اجلزء الثمني
من أرض اململكة بحاجة إلى معهد عال يلبي حاجة أبناء املنطقة إلى التعليم والتدريب العالي املتخصص ،ويستجيب آلمال أهلها وتطلعاتهم ويعمل على تنمية
الثروة البشرية الوطنية وتشكيلها ذهنيا وبدنيا على أسس من املبادئ والقيم اخللقية النبيلة والعلمية والثقافية والفكرية السليمة ويزيد من إرساء دعائم
التنمية الوطنية ومواكبة ركب التقدم احلضاري يف كافة مجاالت احلياة.
وكان يف اختيار التخصصات العلمية الفريدة التي بدأت بها اجلامعة مشوارها وهي العلوم الزراعية واألغذية والطب البيطري والثروة احليوانية .واختيار
الهفوف بواحة األحساء الوارفة مقراً للجامعة إشارة واضحة على حرص الدولة أيدها اهلل على أن تكون لهذه اجلامعة خصوصية نوعية يف االستجابة للطابع
املميز للمنطقة واحتياجاتها ومنطلقا لإلمناء واالستثمار األمثلني ملواردها الطبيعيه وموقعها اجلغرايف املميز .وما هو إال زمن قصير حتى فتحت اجلامعة
اجلديدة أبوابها يف شهر شوال عام  1395ه ،السنة التي لقي فيه امللك فيصل وجه ربه ،لذا جاءت تسمية اجلامعة اجلديدة باسمه تخليداً لذكراه العطرة،
وإقراراً بفضله الكبير يف توطيد أركان التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية.

2019
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جامعة الملك فيصل
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جامعة الملك فيصل
جولة في المكان والزمان
موقع الجامعة
بعد صدور املرسوم امللكي الكرمي بتأسيس جامعة امللك فيصل مبقرها الرئيس يف مدينة الهفوف .لم يكن للجامعة موقع أو أرض تقيم عليها مشاريعها

ومتارس فيها أنشطتها ،وكانت تقيم أنشطتها يف الدمام واألحساء يف مبان مستأجرة متفرقة .ومع مرور الوقت بدأت تتزايد حاجة اجلامعة للحصول على
قطعة أرض لتتمكن من إقامة منشآتها عليها ،وتبدأ نشاطها على ساحة الواقع مبا يتناسب ودورها يف بناء املجتمع.
بدأت اجلامعة بالتنسيق مع وزارة املعارف بالسعي للحصول على مقر دائم يف الدمام واألحساء ،وتكللت جهودها باحلصول على مرادها .واستجابة لذلك،
فقد جاء قرار سمو وزير الدفاع والطيران مبنح أرض مستشفى القوات املسلحة سابقا (الثكنات العسكرية) بالقشلة ،والواقعة على الطريق الساحلي بني
مدينتي الدمام واخلبر ،مع ما عليها من مبان لتكون مقرا جلامعة امللك فيصل يف الدمام ،والتي تتربع على مساحة  525هكتار (خمسة آالف كيلو متر مربع).
وفور استالم اجلامعة لألرض مت العمل وبصورة سريعة على إقامة املنشآت اجلامعية عليها.
وبعد حصول اجلامعة على أرض يف الدمام ،بدأت بالتطلع للحصول على أرض أخرى يف مقرها الرئيس بالهفوف ،حتى تستطيع إقامة منشآتها وتبدأ رسالتها
التعليمية يف الهفوف كما حصل لفرعها بالدمام .وبعد مطالبات عدة من اجلامعة للحصول على أرض مطار الهفوف القدمي ليكون مقرا للجامعة جاءت
املوافقة املبدئية مع نهاية عام  1395هـ ،ثم حتققت األمنية بصدور قرار مجلس الوزراء املوقر برقم  1273يف  1397 / 11 / 18هـ والذي لبى هذه احلاجة
وحقق رغبة أهالي األحساء وأكمل العقد ،حيث متت املوافقة على منح مطار الهفوف القدمي جلامعة امللك فيصل.وقد كان اختيار مطار الهفوف القدمي موقعا
للجامعة اختيارا موفقا ،فهي أرض واسعة مساحتها  480هكتار ،ومتثل بوابة مدينة الهفوف من الناحية اجلنوبية ،كما تطل على الطريق املؤدي إلى ثالث دول

2019
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جامعة الملك فيصل
جولة في المكان والزمان
خليجية هي قطر واإلمارات العربية املتحدة وعمان .وقد تركت معالم ومباني املطار األثرية الطينية على حالتها واستفادت اجلامعة منها يف بدايات عملها
بعد ترميمها حيث استخدمت مقرا ملعامل كلية الطب البيطري والثروة احليوانية.
ونظرا لعدم وجود مقر رسمي للجامعة يف الهفوف يف السنة األولى لتأسيس اجلامعة ،فقد بدأت الدراسة يف كليتي الطب البيطري والثروة احليوانية ،والعلوم
الزراعية واألغذية يف العام الدراسي  1396 / 1395هـ يف الدمام ،لكن ما أن متت املوافقة املبدئية على منح أرض املطار القدمي بالهفوف للجامعة ،حتى
انتقلت هاتان الكليتان يف العام الذي يليه  1397 / 1395هـ إلى األحساء يف مبنيني مت جتهيزهما على أرض اجلامعة.
ولم تقتصر اجلامعة يف منشآتها بالهفوف على أرض املطار فحسب ،بل وضعت منشآتها األولية (كلية العلوم الزراعية واألغذية ،وكلية الطب البيطري والثروة
احليوانية ،ومكاتب اإلدارة) على أرض املطار واألرض املجاورة لها من اجلهة الشمالية.
وأخذت مساحة أرض اجلامعة يف االزدياد ،حيث ضم إليها األرض الكائنة شرق اجلامعة ،والواقعة بني حي املثلث وحي املزروع حاليا ،بعد منحها للجامعة
من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان سنة  1404هـ.
لقد شعرت اجلامعة بحاجتها ألرض زراعية تستخدمها لألبحاث الزراعية وتواصل من خاللها دراستها يف املجال الزراعي والبيطري ،وبعد سلسلة من
االتصاالت مع وزارة الزراعة واملياه خالل عام  1396هـ متكنت اجلامعة من احلصول على أرض زراعية من وزارة الزراعة واملياه مبوجب املرسوم امللكي
الكرمي رقم /3أ 3283 /وتاريخ  1397/2/17هـ مبساحة  600هكتار (ستة كيلو مترات مربعة) ،وذلك على طريق قطر بالقرب من مزرعة الدليجية بالغويبة،
والتي تبعد عن مقر اجلامعة نحو خمسة عشر كيلو مترا ،وكانت هذه األرض هي البذرة األولى حملطة التدريب واألبحاث الزراعية والبيطرية التي أنشئت
عام 1397هـ ،واملستشفى البيطري التعليمي الذي أنشئ عام  1399هـ والعديد من املنشآت الزراعية والبيطرية األخرى.
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جامعة الملك فيصل
شعار الجامعة
مت اعتماد شعار اجلامعة مع بداية انطالقة جامعة امللك فيصل يف العام  1395هـ ،وقد نبعت فكرة شعار اجلامعة من خالل التأكيد
على أهمية مهبط الوحي والرسالة بوصفه مركز إشعاع دائم ،ومتثل ذلك يف خارطة اململكة العربية السعودية كأول الدالالت الرمزية
املستخدمة يف التكوين ،وكرمزية قوية أخرى متثل اإلسالم واملسلمني محتضنة مهبط الوحي تتوسطه آية كرمية حتث على طلب العلم
والسعي يف حتصيل املعرفة ،ثم رمزية الكتاب يف مركز التكوين إلى منبع للعلم ونشر املعارف والفنون املختلفة ،وقد صيغت هذه الدالالت
والرموز بنسب متدرجة ومتوافقة داخل دائرة حاضنة جتسد استمرارية اإلشعاع املعريف.

االفتتاح الرسمي للجامعة
مت افتتاح جامعة امللك فيصل رسميا على يد امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمة اهلل وذلك يف يوم الثالثاء  5من جمادى اآلخرة
 1397هـ يف مقر اجلامعة الرئيس بالهفوف ،وذلك أثناء زيارته للمنطقة بعد عودته من رحلته العالجية إلى أرض الوطن ،وكان ذلك بعد
مرور قرابة سنة ونصف من بدء الدراسة يف اجلامعة.
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جامعة الملك فيصل
األهداف األساسية للجامعة
إن الدور الذي تقوم به اجلامعة (يف دولة إسالمية تنمو بالسرعة التي تنمو بها اململكة العربية السعودية) هي إعداد الرواد والقادة الذين ميكن لهم أن يتقلدوا
املراكز املختلفة يف األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص يف الوقت الذي يسهرون فيه على حماية القيم الدينية والسلوكية التي ينتهجها الدين اإلسالمي .ولهذا
فإن الدور الرئيسي الذي تقوم به جامعة امللك فيصل هو إعداد مواطنني مؤهلني لإلسهام إسهاما نشطا وفعاال يف تطوير وإمناء اململكة ضمن إطار القيم
الدينية مؤكدة الهوية اإلسالمية ،وباإلضافة إلى هذا فإن اجلامعة تسهم بنشر املعرفة عن طريق التعليم الفائق وتشجيع األبحاث والدراسات املرموقة ،وقد
حتددت أهداف اجلامعة طبقا لنظامها األساسي يف التعليم والبحث وخدمة املجتمع على النحو التالي:

1

تقدمي تعليم متميز يف
تخصصات أكادميية
متنوعة

2

إجراء االبحاث العلمية
املرموقة واملتصلة
بقضايا املجتمع

3

إتاحة فرص التعليم
املستمر

4

حتقيق القيادة الفاعلة
واملؤثرة

5

تفعيل الشراكة بني
اجلامعة واملجتمع
لتحقيق االثراء املتبادل

ولقد مت إنشاء جامعة امللك فيصل رسميا باملرسوم امللكي الكرمي رقم م 67 /يف  1395 /7 / 28هـ وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم  1964وتاريخ
 1394 / 11 / 20هـ ،وقد شملت هذه املراسيم الكرمية أمورا كثيرة منها تسمية اجلامعة وحتديد مقرها ،واعتماد نظامها األساسي ،وقد تالحقت بعد ذلك
العديد من التوصيات والقرارات التي وجهت قطاعات الدولة كافة نحو دعم قيام اجلامعة خدمة لهذا الوطن وألبناء املنطقة الشرقية الغالية.
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جامعة الملك فيصل
كليات الجامعة
كلية العلوم الزراعية واألغذية

كلية إدارة االعمال

كلية الطب البيطري

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

كلية الطب

كلية اآلداب

كلية الصيدلة اإلكلينيكية

كلية طب األسنان

كلية الهندسة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

كلية الحقوق

كلية العلوم

كلیة المجتمع في بقیق

كلية التربية
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جامعة الملك فيصل
العمادات المساندة
عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس
عمادة الدراسات العليا
عمادة البحث العلمي
عمادة شؤون المكتبات
عمادة التطویر وضمان الجودة
عمادة القبول و التسجيل
عمادة شؤون الطالب
عمادة السنة التحضيرية
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
عمادة تقنية المعلومات
معهد البحوث واالستشارات
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جامعة الملك فيصل
المراكز العلمیة والبحثیة
مركز الوثائق واالتصاالت االدارية

المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع

مركز أبحاث النخيل والتمور

مركز أبحاث الثروة السمكية

مركز الدراسات المائية

مركز أبحاث الطيور

المركز الجامعي لالتصال واإلعالم

مركز الدراسات المساندة

مركز الترجمة والتأليف والنشر

مركز القياس والتقويم

مركز أبحاث اإلبل

32

2019

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

التسهيالت الجامعية
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التسهيالت الجامعية
عمادة تقنية المعلومات
تقوم عمادة تقنیة املعلومات بأمتتة جمیع اإلجراءات واخلدمات التي تقدمها جمیع
وحدات اجلامعة إلى الفئات املستفیدة ما بنی الطلبة ،أعضاء هیئة التدریس ،املوظفنی،
واجلهات اخلارجیة مبا يف ذلك اجلهات احلكومیة واجلهات اخلاصة وعموم املواطننی.

مجمع العیادات الطبیة
يضطلع املجمع بدور حيوي يف مجال العالج والتوعية الصحية لكافة منسوبي اجلامعة
وعوائلهم وكذلك الطالب والطالبات .ویعمل املجمع على مدار العام:
من األحد إلى اخلمیس (من  7:30صباحاً إلى  5:00عصراً)

البريد
يوجد يف اجلامعة فرع للبريد املركزي بإمكان عضو هيئة التدريس االستفادة منه
واالشتراك يف صندوق خاص به ،ومقره عمادة شؤون الطالب.

34

المكتبة المركزية
تعد املكتبة أحد ركائز العملية التعليمية يف
اجلامعة ،حيث إنها املصدر الرئيسي لتوفير
املعلومات للباحثني والطلبة ،فالوعاء املعريف (الكتب
والدوريات واألقراص املدمجة )...أحد األضالع
الثالثة التي تعتمد عليها احلركة التعليمية يف
اجلامعة إضافة إلى الطالب واألستاذ .وقد حرصت
اجلامعة على تدعيم هذه الركيزة حيث أنشأت
مكتبة مركزية باجلامعة منذ تأسيسهاً .ومتشياً مع
تطور اجلامعة وازدياد كلياتها وأقسامها ،وحرصاً
من اجلامعة على تطوير املكتبات أنشأت لها

عمادة مستقلة عنيت بتطوير املكتبة حيث ادخلت
األنظمة احلديثة باحلاسب اآللي وقامت بتوفير
عدة موسوعات ودوريات باشتراك سنوي وقامت
بربطها بالكليات يف مكاتب األساتذة.
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المزايا والبدالت
نفقات التعليم ألبناء أعضاء هيئة التدريس
یجوز أن تتحمل اجلامعة نفقات التعليم ألبناء أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين غير الناطقني باللغة العربية وكذلك أبناء املتعاقدين العرب
الدارسني مبدارس غير عربية والذين ال يجيدون اللغة العربية كلغة یستطیعون بها مواصلة دراستهم احلكومية وذلك وفقا للشروط التالية:
أن يتعذر قبولهم يف املدارس احلكومية.
أال يقل عمر أي منهم عن ست سنوات وال يتجاوز ثماني عشرة سنة.
أن يكون تعليمهم داخل اململكة بحيث ال تصرف نفقات التعليم ملن يكون تعليمه خارج اململكة.
أال يتجاوز عدد من يدفع لهم أربعة أبناء ،وأال تتجاوز النفقات اإلجمالية خمسة وعشرين ألف ريال يف السنة الدراسية الواحدة.
املرحلة الدراسية

املبلغ املخصص

اإلبن األول

دفع رسوم تعليم االبن السنوية وبحد أقصى  10,000ريال

االبن الثاني

دفع رسوم تعليم االبن السنوية وبحد أقصى  7,500ريال

االبن الثالث

دفع رسوم تعليم االبن السنوية وبحد أقصى  5,000ريال

االبن الرابع

دفع رسوم تعليم االبن السنوية وبحد أقصى  2,500ريال
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المزايا والبدالت
نفقات المشاركة في المؤتمرات العلمية

والندوات وورش العمل والدورات التدريبية

حرصاً من اجلامعة على تشجيع وحث منسوبيها من اعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف املؤمترات
العلمية والندوات وورش العمل والدورات التدريبية ،فإن اجلامعة ستتحمل النفقات املالية حسب
الضوابط التي اقرها مجلس اجلامعة.

الرواتب والبدالت
يحصل اعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من السعوديني على رواتب شهرية باالضافة الى بعض
البدالت االخرى وذلك وفقا للمرتبة (الدرجة) العلمية ومبا بتوافق مع سلم رواتب الدولة.
كما يحصل اعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من غير السعوديني على راتب شهري باالضافة الى
بعض البدالت االخرى حسب ما ينص عليه العقد املبرم بينه وبني اجلامعة.
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
انطالقاً من حرص اجلامعة على تطوير خدمه منسوبيها على األصعدة األكادميية
واإلدارية والثقافية والترفيهية واالجتماعية ،أسست اجلامعة عمادة شئون أعضاء

هيئة التدريس يف  1418 /6 / 21هـ حتقيقا لذلك الهدف .وتقوم عمادة شئون

أعضاء هيئة التدريس بتقدمي العديد من اخلدمات ملنسوبي اجلامعة .كما تقوم
العمادة بالعمل على تسهيل الكثير من اإلجراءات واملعامالت اخلاصة بأعضاء هيئة

التدريس .وحتتوي العمادة على ستة أقسام رئيسة هي:

38

		
قسم التشكيالت اإلدارية

قسم التعاقد

قسم األكادمييني		

خدمات األساتذة واملوظفني

		
قسم التأدية والرواتب

قسم املوظفني
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
الواجبات المتوقعة من عضو هيئة التدريس
من املتوقع أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية:
 -1األمانة واخللق القومي وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب .وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة ،و احلرص
على املظهر العام و السكن يف موقع يتناسب و مركزه.
 -2متابعة ما يستجد يف مجال تخصصه ،وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي يف تطور تخصصه.
 -3أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم يف مجال تخصصه ،ويثير فيهم حب العلم واملعرفة والتفكير العلمي السليم.
 -4أن يشارك بفعالية يف أعمال مجلس القسم ويف غيره من املجالس واللجان التي يكون عضوا فيها على مستوى القسم والكلية واجلامعة،
كما يشارك بفعالية يف أنشطة القسم والكلية واجلامعة يف خدمة املجتمع (األنشطة الالصفية).
 -5أن يتفرغ لعمله يف اجلامعة ،وال يجوز له العمل خارج اجلامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح.
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
مدير اجلامعة

الهيكل التنظيمي لعمادة
شؤون أعضاء هيئة التدريس

عميد شؤون أعضاء
هيئة التدريس
وكيل عمادة شؤون
أعضاء هيئة التدريس

السكرتارية

وحدة التطوير

مدير عام شؤون أعضاء
هيئة التدريس واملوظفني
قسم اجلودة
واالعتماد

قسم
األكادمييني

قسم التعاقد
واالستقطاب

قسم
التشكيالت

قسم
املوظفني

قسم التأدية
والرواتب

قسم خدمات
األساتذة واملوظفني

قسم االتصاالت
اإلدارية

قسم املعلومات
والتقارير

شعبة االعتماد
املؤسسي

شعبة
السعوديني

شعبة
االستقطاب

شعبة التخطيط
الوظيفي

شعبة
املوظفني

شعبة
التأدية

شعبة
التأشيرات

شعبة
الوارد

شعبة
البيانات

شعبة تقييم
األداء واجلودة

شعبة غير
السعوديني

شعبة
التعاقد

شعبة
الترقيات

شعبة املستخدمني
والبنود

شعبة
الرواتب

شعبة اجلوازات
واإلقامات

شعبة
الصادر

شعبة املسابقات
والتوظيف

شعبة
العقود

شعبة
البدالت

شعبة اخلدمات
السريعة
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قسم
املتابعة

قسم
احملفوظات
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
بعض األنظمة الهامة
يؤدي اعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم اربعني ساعة عمل اسبوعياً يف التدريس والبحث العلمي االرشاد واالعمال االخرى التي يكلفون
بها من اجلهات املختصة يف اجلامعة.
احلد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم كما يأتي:

أستاذ

األستاذ املشارك

األستاذ املساعد

احملاضر

املعيد

10

12

14

16

16

وحدات تدريسية

2019

وحدة تدريسية

وحدة تدريسية

وحدة تدريسية

وحدة تدريسية

مدرس اللغة

18

وحدة تدريسية
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
بعض األنظمة الهامة  -أعضاء هيئة التدريس السعوديين
 -1يشترط للتعيني على رتبة أستاذ مساعد احلصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،وملجلس اجلامعة
إضافة شروط أخرى.
 -2يشترط للتعيني على رتبة أستاذ مشارك
احلصول على درجة الدكتوراة من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.
خبرة يف االنتماء إلى قسم أكادميي يف أحدى اجلامعات املعترف بها وكلف بالتدريس خاللها .عضوية هيئة التدريس باجلامعة أو اجلامعات األخرى
املعترف بها ال تقل عن أربع سنوات بعد التعيني على رتبة أستاذ مساعد.
أن تكون قد متت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 -3يشترط للتعيني على رتبة أستاذ:
احلصول على درجة الدكتوراة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
خبرة يف عضوية هيئة التدريس باجلامعة أو جامعة أخرى معترف بها ،ال تقل عن ثماني سنوات ،منها أربع سنوات على األقل كأستاذ مشارك.
أن تكون قد متت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 -4ال يترتب على وصول راتب األستاذ إلى الدرجة األخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه العالوة الدورية السنوية بل يستمر منحه العالوة
وال ينطبق ذلك إال على رتبة أستاذ فقط -5.يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:
خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مساعد يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،على أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية
عن سنة واحدة.
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
استيفاء احلد األدنى من اإلنتاج العلمي املطلوب للترقية وفقا ألحكام املادة الثانية والثالثني من هذه الالئحة.
أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.
 -6يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:
خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مشارك يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،على أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية
عن سنة واحدة.
استيفاء احلد األدنى من اإلنتاج العلمي املطلوب للترقية وفقا ألحكام املادة الثالثة والثالثني من هذه الالئحة.
أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك.
 -7يتم تقومي جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للترقية على أساس ( )100مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:
 60ستون نقطة لإلنتاج العلمي
 25خمس وعشرون نقطة للتدريس.
 15خمس عشرة نقطة خلدمة اجلامعة واملجتمع.
ويضع مجلس اجلامعة معايير تقومي املشاركة يف خدمة اجلامعة واملجتمع بناء على توصية من املجلس العلمي.
 -8وتتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار املجلس العلمي بذلك ،أما ترقيته وظيفيا فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت
وظيفة شاغرة ميكن الترقية عليها.
 -9اإلجازات
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس واحملاضر واملعيد ومدرس اللغة مبثابة اإلجازة السنوية ويحدد مجلس اجلامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة
التدريس على أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج.
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
 -11إجازة التفرغ العلمي:
يجوز بقرار من مجلس اجلامعة بناء على توصية من مجلس الكلية والقسم املختصني واملجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ
علمي ملدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ،أو ملدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من
تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقا ،على أال يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية ،وال حتتسب مدة اإلعارة ضمن املدة املطلوبة .ويضع مجلس
اجلامعة القواعد املنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء على اقتراح املجلس العلمي.
 -12حضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية:
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور املؤمترات والندوات داخل اململكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية:
أن تكون هناك عالقة بني موضوع املؤمتر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله الفعلية.
تكون املشاركة يف املؤمترات والندوات التي تعقد داخل اململكة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية املختصني وموافقة مدير اجلامعة.
تكون املشاركة يف املؤمترات والندوات التي تعقد خارج اململكة مبوافقة رئيس مجلس اجلامعة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية ،وتأييد مدير اجلامعة.
يضع مجلس اجلامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية حلضور املؤمترات والندوات بناء على توصية من املجلس العلمي.
يقدم املشارك يف املؤمتر أو الندوة تقريرا عن ذلك للجامعة.
ويجوز أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس املشارك يف املؤمتر أو الندوة ويجوز االقتصار على صرف التذاكر فقط أو اإلذن باحلضور
دون التزام مالي.
 -13الندوب واإلعارة:
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه للعمل لدى اجلهات احلكومية بقرار من مجلس اجلامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية املختصني،
وتتحمل اجلامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك .ويجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمهم بقرار من
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
مجلس اجلامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية املختصني ،كما يجوز ملجلس اجلامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء املدة.

 -14االتصال العلمي:

يجوز بقرار من مجلس اجلامعة بناء على توصية املجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية املختصني إيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية
خارج مقر اجلامعة ملدة ال تزيد عن أربعة أشهر ،ويجوز يف حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل املوفد معاملة املنتدب إن لم تزد املدة عن شهر فإن

زادت املدة عن ذلك فيعامل معاملة املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج.

 -15النقل:

يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه يف نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير اجلامعة بناء على توصية
من املجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمني املختصني.

كما يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من كلية إلى أخرى يف اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة بناء على توصية من املجلس العلمي ومجلسي
القسم والكلية املنقول منهما ومجلسي القسم والكلية املنقول إليهما .ويجوز بقرار من مجلس اجلامعة بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية

املختصني املوافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه إلى وظيفة خارج اجلامعة.

 -16إنهاء اخلدمة

تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية:
االستقالة

إلغاء الوظيفة

العجز الصحي

الفصل ألسباب تأديبية

طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد

2019

الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء
الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل

45

دليل األساتذة المستجدين

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
بعض األنظمة الهامة  -أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين
 -1يشترط يف املتعاقد أن يكون:
قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستني سنة ميالدية ويجوز ملجلس اجلامعة جتاوز احلد األعلى للعمر يف حدود عشر سنوات لألساتذة
واألساتذة املشاركني وخمس سنوات لألساتذة املساعدين وذلك بنا ًء على توصية جهة عملهم.
الئقا صحيا للخدمة ،مبوجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها اجلامعة.
حائزا على املؤهالت املطلوبة للوظيفة.
				
حسن السيرة واألخالق.
متفرغا للعمل يف اجلامعة.
		
غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى باململكة.

 -2تبدأ مدة العقد اعتبارا من اليوم الذي يغادر فيه املتعاقد موطنه متوجها إلى مقر عمله يف اململكة بأقصر طريق على أال تزيد املدة بني مغادرة املوطن
والتقدم ملباشرة العمل على ثالثة أيام وال تسبق املوعد احملدد من قبل اجلامعة لبداية العقد ،أو من اليوم الذي يتقدم فيه املتعاقد ملباشرة العمل وفقا

لتعليمات اجلامعة إذا كان مقيما يف البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.

 -3بعد إقرار اجلامعة ترقية عضو هيئة التدريس والتي متت من خارج اجلامعة من درجة علمية إلى درجة أعلى يجوز أن يعطى عند جتديد عقده بداية
راتب الدرجة املرقى إليها ،فإذا كان راتبه قبل الترقية يزيد أو يتساوى مع بداية راتب الدرجة املرقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة

الراتب الذي كان يتقاضاه يف درجته السابقة ومينح العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها .أما من تتم ترقيته من قبل اجلامعة فيعطى الراتب الذي

يعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه يف درجته السابقة ،ثم مينح العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها عند جتديد عقده.
 -4يجوز ملجلس اجلامعة زيادة الرواتب احملددة وفق جداول الرواتب بنسبة ال تتجاوز  50 %من الراتب املستحق ملن يتم التعاقد معه من أوربا أو أمريكا أو
أية بلدان متقدمة يف مستواها يحددها مجلس اجلامعة.
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
يجوز ملجلس اجلامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة أو ذوي السمعة العلمية أو اخلبرة أو املهارة العالية أو املؤهالت املمتازة املكتسبة بإحدى اجلامعات
املشهورة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم وكذا األطباء بزيادة ال تتجاوز نسبة  100 %من الراتب املستحق .ولرئيس مجلس اجلامعة باالتفاق
مع رئيس الديوان العام للخدمة املدنية تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفئات األخرى.
يجوز التعاقد مع ذوي اخلبرة أو السمعة العلمية املتميزة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالتجاوز عن الشروط العلمية احملددة بقواعد التوظيف مبوافقة
مجلس اجلامعة بناء على توصية من املجلس العلمي.

 -5يعطى املتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات واحملاضرين واملعيدين الذي سبقت له خدمة يف التدريس اجلامعي بعد حصوله على املؤهل
أو اللقب العلمي عالوات سنوية طبقا جلداول الرواتب الواردة يف امللحق رقم ) .(1
يجوز احتساب اخلبرات ألعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات واحملاضرين واملعيدين يف غير التدريس اجلامعي إذا كانت يف مجال التخصص وبعد
احلصول على املؤهل العلمي الذي مت التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتني وذلك ألغراض التوظيف ،كما يجوز احتسابها ألغراض الترقية
العلمية بقرار من املجلس العلمي بناء على توصية مجلس الكلية املعنية.
حتتسب اخلبرة عند التعاقد لغير أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين ومدرسي اللغات واملعيدين بعد احلصول على آخر مؤهل وحتتسب الدورة يف
التخصص التي تتم بعد هذا املؤهل بقدر مدتها ،وال يجمع بني مدة الدورة ومدة اخلدمة يف آن واحد ،ويشترط يف اخلبرة أو املؤهل أن يصدرا من جهة
تقتنع بها اجلامعة.
 -6تؤمن اجلامعة للمتعاقد ولعائلته عند إحضارهم لغرض اإلقامة تذاكر سفر يف حدود أربعة أشخاص فقط مبا يف ذلك تذكرة املتعاقد نفسه ،وتستحق
تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة املتعاقد أم سافروا فرادى وفق اآلتي:
مرة حيث القدوم من موطنه إلى اململكة يف بداية التعاقد ما لم يكن مقيما باململكة عند التعاقد.
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
من اململكة إلى موطنه ذهابا وإيابا مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية ،وكذا من كان تعاقده داخليا ومضى سنتان على تعاقده،
ما لم يكن مقيما يف اململكة عند التعاقد.
من اململكة إلى موطنه يف نهاية العقد عند مغادرته نهائيا ،ويستثنى من ذلك من كان مقيما باململكة عند التعاقد وكانت مدة خدمته أقل من سنتني ،أو من
نقلت كفالته إلى جهة أخرى داخل اململكة وفقا للتعليمات املنظمة لذلك.
 -7إذا كان أي من املرأة ومحرمها متعاقدا مع اجلامعة وكان اآلخر متعاقدا مع جهة حكومية أخرى تصرف التذاكر من اجلهة التي تصرف بدل السكن.

يسقط حق املرافق أو املرافقة يف تذاكر العودة إلى بلده عند تنازل اجلامعة عن كفالته إلى جهة غير حكومية.
 -8تكون تذاكر السفر املشار إليها أعاله على درجة األفق إذا كان املتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة السياحية املخفضة ملن سواه.
للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر املستحقة له من اململكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد آخر بدون أن تتحمل اجلامعة أي تكاليف إضافية ويف حدود
أنظمة اخلطوط اجلوية العربية السعودية.
 -9تؤمن اجلامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي وفق ما ورد يف جداول الرواتب امللحق رقم ( )1ويجوز دفع هذا البدل مقدما يف بداية مدة
العقد ثم يف بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف ملن مدة عقده أقل من سنة بنسبة مدة عقده إلى السنة ويف حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها
يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل األعلى منهما ،ويسري هذا احلكم إذا كان احدهما متعاقدا مع جهة غير اجلامعة حكومية أو غير حكومية ،وال
يصرف بدل سكن للمتعاقدة املتزوجة من سعودي مقيم يف اململكة.
 -10ما لم تؤمن اجلامعة السكن املؤثث يصرف للمتعاقد املستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف أول عقد له مع اجلامعة بدل تأثيث مقداره
 50 %من بدل السكن يف السنة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع اجلامعة .ويعتبر يف حكم املستجد لهذا الغرض فقط من مضى
على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية باململكة سنتان على األقل وتعاقد مع اجلامعة من جديد ما لم يسبق صرفه له.
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يف حال التعاقد مع امرأة ومحرمها فال يجمع بني بدلي التأثيث لهما بل يكتفي ببدل تأثيث واحد لصاحب البدل األعلى.
ال يستحق املتعاقد احملرم أو املتعاقدة ذات احملرم عند التعاقد مع اجلامعة بدل تأثيث إذا كان اآلخر يعمل باجلامعة أو بجهة أخرى داخل اململكة.
إذا كان املتعاقد قد عمل يف أي جهة أخرى أو كان محرما ملن قد عملت أو العكس داخل اململكة قبل تعاقده مع اجلامعة فال يستحق بدل تأثيث ما لم يكن
قد مضى على مغادرته اململكة مدة ال تقل عن عامني ولم يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة.
إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف املتبقي من بدل التأثيث عند جتديد العقد ملدة أخرى ال تقل مع مدة

العقد السابق عن سنة.
 -11إذا أكمل املتعاقد سنتني يف خدمة اجلامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة فإذا أكمل عضو هيئة التدريس واحملاضر
واملعيد والفني ومن يف حكمهم ممن لهم عالقة بالتدريس خمس سنوات يف خدمة اجلامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات
اخلدمة وبحد أعلى مائة ألف ريال أو ما استحقه فعال وفقا لالئحة السابقة أيهما أكثر ،تصرف عند نهاية اخلدمة وحتتسب على أساس أخر راتب
يتقاضاه املتعاقد عند الصرف وال تستحق هذه املكافأة إال عند السنوات الكاملة ومدة اخلدمة اإلجمالية املتصلة ،ويصرف ملن سواهم من املتعاقدين
مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى خمسني ألف ريال أو ما استحقه فعال وفقا لالئحة السابقة أيهما أكثر.ويعد يف
حكم من أمضى السنتني من كانت مدة خدمته ( )22شهرا كما يعد يف حكم من أمضى خمس سنوات من كانت مدة خدمته ( )58شهرا ،ويجوز زيادة
مكافأة نهاية اخلدمة بحد أقصى ( )100 ٪بناء على توصية مجلس الكلية أو اجلهة املختصة وتأييد مجلس اجلامعة وموافقة مجلس التعليم العالي على
أال تتجاوز املكافأة يف جميع األحوال احلدود القصوى الواردة يف هذه املادة.
 -12يستفيد املتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من اخلدمات الطبية العامة املتاحة باململكة .وملجلس اجلامعة يف حاالت الضرورة القصوى أن يقرر
غير ذلك.
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 -13يستحق املتعاقد باإلضافة إلى عطلة نهاية األسبوع والعيدين إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها ( )60يوماً لعضو هيئة التدريس ومن
يف حكمه و ( )45يوما ملن سواهم ،وتستحق اإلجازة عن جزء من السنة مبا يتناسب مع ذلك ،ويعتبر يف حكم املستحق لإلجازة كاملة من بدأ عقده خالل
شهر واحد من تاريخ بدء العقود باجلامعة ،وملجلس اجلامعة تعديل فترة اإلجازة السنوية وفقا ملتطلبات التقومي الدراسي.
ويجوز أن تقل مدة ا إلجازة عما هو مقرر بإتفاق مكتوب بني الطرفني ،وللجامعة احلق يف حتديد بداية اإلجازة ونهايتها ،وال تستحق عن مدة اإلعارة
واإلجازة االستثنائية والغياب.
 -14للجامعة منح املتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها عشرة أيام يف السنة الواحدة مبرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية وال يستحق عنها
تذاكر سفر.
 -15الواجبات واملسئوليات:
يخضع املتعاقد فيما لم ينص عليه يف هذه الالئحة للواجبات واملسئوليات التي تنص عليها لوائح اجلامعة وفيما لم يرد فيه نص يف هذه اللوائح تطبق
بشأنها األحكام الواردة يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية.
 -16يخضع املتعاقد بالنسبة إلى األخطاء الوظيفة التي يرتكبها أثناء اخلدمة إلحكام تأديب السعوديني يف اجلامعة ونصوص هذه الالئحة
 -17يلتزم املتعاقد بإتباع األنظمة واللوائح والتعليمات النافذة يف اململكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احترام العادات والتقاليد املرعية يف اململكة وعدم
املساس بالدين أو التدخل يف السياسة.
 -18اإللغاء والتجديد واالنتهاء:
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر املتعاقد عمله خالل خمسة عشر يوما من املوعد الذي حتدده اجلامعة عند التعاقد.
 -19يتجدد العقد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفني الطرف اآلخر برغبته كتابة يف إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على األقل.
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 -20ينتهي العقد قبل انتهاء مدته يف احلاالت التالية:
قبول االستقالة.
				
حصول املتعاقد على اجلنسية السعودية.
اإلصرار على االستقالة على الرغم من عدم قبول اجلامعة لها.
اإلنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله اجلامعة ملدة تزيد على خمسة عشر يوماً متوالية أو ثالثني يوما متفرقة متى رأت اجلامعة إنهاء العقد لهذا
السبب ويعد املتعاقد يف هذه احلالة يف حكم املصر على فسخ العقد.
العجز الدائم عن العمل.
					
إلغاء الوظيفة( .لغير السعوديني)
انخفاض مستوى األداء الوظيفي.
							
عدم الكفاءة.
مقتضيات املصلحة العامة.
					
الفصل التأديبي بقرار من اجلامعة.
الوفاة.
احلكم على املتعاقد بحد شرعي أو يف جرمية مخلة بالشرف واألمانة.
إذا جتاوزت مدة املرض مدة اإلجازة املرضية املنصوص عليها يف املادة ( )37ويف هذه احلالة تصرف للمتعاقد تذاكر العودة وال تستعاد منه البدالت التي صرفت له.
علماً بأن اللوائح واألنظمة املذكورة بهذا الدليل ليست كاملة وليست باألصلية .لذلك عند حدوث أي خالف ال سمح اهلل
فيجب الرجوع إلى اللوائح واألنظمة األصلية واحملفوظة لدى اإلدارة القانونية باجلامعة.
وبإمكانكم احلصول على اللوائح واألنظمة التفصيلية واخلاصة بأعضاء هيئة التدريس عن طريق زيارة موقع العمادة اإللكترونيhttp://www.kfu.edu.sa :

أو احلصول على اللوائح واألنظمة األصلية و التفصيلية من اإلدارة القانونية على شكل كتيب مطبوع لكونها املرجع األساسي املعترف به.
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ستجد يف هذا الفصل من الكتيب دليال توضيحيا للخطوات واالجراءات اجلامعية االزم اتباعها بدأ من الوصول ساملا إلى املطار وحتى استكمال اجراءات
التعاقد واحلصول على البدالت واخلدمات املستحقة نظاما وباسرع وقت ممكن.
في المطار
عزيزنا عضو هيئة التدريس ..عند الوصول ساملا الى مطار امللك فهد الدولي ،سيكون مندوب اجلامعة بانتظارك ليقلك من املطار الى مقر اإلقامة املؤقت
وهو احد الفنادق او الشقق السكنية املفروشة يف مدينة االحساء .مدة اإلقامة هي خمسة أيام تخصم من مستحقات بدل السكن فور استالم املعاملة من
إدارة العالقات العامة باجلامعة .بعد الوصول الى مقر االقامة واالستراحة من عناء السفر ،وبعد التوجه صبيحة اليوم التالي الى اجلامعة ،هناك مجموعة
من االجراءات التي يتوجب عليك القيام بها من اجل تسهيل وتسريع عملية التعاقد وصرف البدالت املستحقة نظاما.
إجراءات التعاقد
يف اليوم االول يف اجلامعة ،عليك مراجعة الشؤون اإلدارية يف الكلية التي مت التعاقد معها للحصول على النماذج اخلاصة بالتعاقد وتعبئتها ومن ثم مراجعة
قسم التعاقد مكتب رقم ( )3066بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس يف مبنى إدارة اجلامعة الدور الثاني من أجل:
تسليم النماذج التي مت تعبئتها يف الكلية
				
تسليم الشهادات األصلية ألخذ صور منها
استالم التعاريف الالزمة لالحتياجات العامة مثل استئجار منزل وغيرها
استالم النماذج اخلاصة بالفحص الطبي الالزمة الستخراج رخصة االقامة
توقيع العقد
االتصال على قسم التعاقد بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس على التحويلة ( )1175للتأكد من جاهزية العقد للتوقيع وذلك بعد أسبوع من تسليم
الشهادات ومناذج الكلية لقسم التعاقد.
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اصدار إقامة جديدة
بعد استالم النماذج اخلاصة بالفحص الطبي من قسم التعاقد ،عليك التوجه الى اللجنة الطبية مبستشفى امللك فهد إلجراء الفحوصات الالزمة والتي
يستغرق ظهور نتائجها من اسبوع الى اسبوعني.ب عد احلصول على النتائج عليك مراجعة قسم خدمات االساتذة بالدور الثاني بعمادة شؤون أعضاء هیئة
التدریس مببنى اإلدارة الرئیسي مصحبا معك:
ثالث صور شخصية لكل فرد من أفراد العائلة.
		
نتيجة الفحص الطبي.
تسديد رسوم اإلقامة ( )500ريال عن املتعاقد وعن أي من األبناء أو البنات الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر سنة.
مراجعة قسم خدمات األساتذة واملوظفنی ،أو االتصال على الهاتف  0135899707و الرقم  . 0135895389للتأكد من صدور اإلقامة واستالمها.
بدل التأثيث  /بدل السكن:
مراجعة الصندوق باإلدارة املالية مببنى اإلدارة الرئيسي بعد اسبوع من تسليم الشهادات ومناذج الكلية لقسم التعاقد لصرف بدل التأثيث وبدل السكن
املستحقني نظاما.
إجراءات ما بعد التعاقد:
عزيزنا االستاذ املستجد ..بعد االنتهاء من توقيع العقد ،عليك البدء بإجراءات ما بعد التعاقد التي متكنك من احلصول على التصاريح اخلاصة باجلامعة
وخدماتها وهي:
البطاقة اجلامعية :للحصول على البطاقة اجلامعية يجب أن تكون قد حصلت على رخصة اإلقامة ،مع تعبئة استمارة طلب احلصول على بطاقة مع ارفاق
املستندات:
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صورة شخصية
صورة عن اإلقامة		
مصادقة االستمارة من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس وعمادة القبول والتسجيل تصريح دخول السيارة الى اجلامعة عليك التوجه إلى مبنى األمن
والسالمة يف اجلامعة لتعبئة استمارة صرف تصريح دخول اجلامعة ،مصطحبا معك:
وثيقة ملكية السيارة
صورة عن االقامة		
االنترنت ،الشبكة المحلية ،البريد االلكتروني
للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول على االنترنت ،الشبكة احمللية ،أو للحصول على حساب بريد الكتروني .عليك تعبأة منوذج فتح حساب
على الشبكة احمللية والذي ميكن احلصول عليه من موقع اجلامعة االلكتروني  /عمادة تقنیة املعلومات  /مناذج إلكترونیة
نظام البانر
للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول على نظام البانر ،عليك مراجعة عمادة القبول والتسجيل لتعبأه
النموذج اخلاص.
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حرصا من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك فيصل على توفير كافة املعلومات املتعلقة باألساتذة املستجدين ،فقد قامت العمادة بإصدار
هذا الدليل التوضيحي ملعظم اإلجراءات واملعامالت احلكومية التي قد يحتاجها عضو هيئة التدريس يف الفترة األولى من عمله يف اجلامعة ،حيث سيوضح
فيه اخلطوات الواجب اتباعها لتنفيذ اجراء معني .كذلك املواقع التي يجب زيارتها المتام اجراء او معاملة معينه.
ودائما وقبل البدء بأي معاملة حكومية ،الرجاء تعبئة منوذج (طلب خدمة جوازات) والذي ميكن احلصول عليه أما من قسم خدمات األساتذة واملوظفني
املوجود يف الطابق األرضي من مبنى إدارة اجلامعة ،أو عن طريق موقع عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس االلكتروني.
إصدار إقامة جديدة:
تطعيم شلل فموي لألطفال ما دون اخلمس سنوات.
الفحص الطبي للمتعاقد ومرافقية ،وذلك يف اللجنة الطبية مبستشفى امللك فهد
تسديد رسوم اإلقامة للمتعاقد ( )500ريال ،وبالنسبة للمتعاقدة يسدد الرسوم احملرم املرافق لها .ويتم التسديد على أحد فروع بنك الرياض أو شركة
ثالث صور شمسية لكل فرد من العائلة.
الراجحي املصرفية.
تجديد إقامة
تسديد رسوم اإلقامة للمتعاقد ( )500ريال ،وبالنسبة للمتعاقدة يسدد الرسوم احملرم املرافق لها( .ويتم التسديد على أحد فروع بنك الرياض أو شركة
ثالث صور شمسية لكل فرد من العائلة
تطعيم شلل فموي لألطفال ما دون اخلمس سنوات
الراجحي املصرفية)
تأشيرة خروج نهائي
تسليم رخصة اإلقامة للمتعاقد ومرافقية الى قسم خدمات األساتذة واملوظفني
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تأشيرة خروج وعودة
تسديد رسوم التأشيرة ( )200ريال للمتعاقد ومرافقيه يف حالة وجود جوازات مستقلة لهم ،لكل جواز رسوم مستقلة
تطعيم شلل فموي لألطفال ما دون اخلمس سنوات
صورة موافقة صاحب الصالحية املناذج  1،2،3من قرار اإلجازة
صورة من اخالء الطرف من جهة املتعاقد منوذج رقم  2إلجازة نهاية السنة ،وصورة من الكفاالت لإلجازات اإلضطرارية
إضافة المولود في جواز اإلقامة
صورة من التطعيمات
صورة عن شهادة امليالد

صورة عن إقامة املتعاقد

صورة شمسية للمولود

اجلواز املراد إضافة املولود له

إضافة المواليد أو أطفال المتعاقدين القادمين من الخارج
تطعيم شلل فموي لألطفال ما دون اخلمس سنوات
			
الفحص الطبي
صورة عن إقامة املتعاقد مع األصل
		
ثالث صور شمسية للطفل
نقل معلومات الجواز القديم الى الجديد
تسليم جوازي السفر القدمي واجلديد الى قسم خدمات االساتذه واملوظفني
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استقدام سائق أو خادمة
تعبأة طلب استقدام لألفراد غير السعوديني والذي يفوض قسم خدمات االساتذة واملوظفني إمتام اجراءات اإلستقدام ،وللحصول على النموذج الرجاء
طلبة من املوظف املسؤول يف قسم خدمات االساتذة واملوظفني ،أو عن طريق املوقع االلكتروني للجامعة.
أعزائنا األساتذة المستجدين
نظرا لعلمنا املسبق بالصعوبات التي قد تواجهونها يف األيام األولى من إقامتكم ،وعدم إملامكم باإلجراءات الواجب اتخاذها واألماكن التي يتوجب عليكم
الذهاب لها المتام اجراء معني ،فقد ارتئينا أن نضيف الى هذا املنشور اخلطوات واالوراق املطلوبة لعمل بعض االجراءات ،علما بأن اجلامعة غير
مسؤولة عن امتامها أو متابعتها.
فتح حساب مصرفي
لفتح حساب مصريف يجب أن تكون قد أمتمت إجراءات إصدار رخصة اإلقامة ،بعدها ميكنك اختيار البنك الذي ترغب به مسطحبا التالي:
خطاب تثبيت بالراتب من اجلامعة  .4خطاب تعريف بالراتب إن لزم األمر
صورة عن جواز السفر مصدقا من اجلامعة  .2صورة عن رخصة اإلقامة
إصدار رخصة قيادة:
تعبئة املنوذج اخلاص بطلب رخصة قيادة والذي ميكن احلصول عليه من موقع اجلامعة االلكتروني مع املرفقات.
صورة عن اإلقامة  .4صورة عن اجلواز
صورة عن الرخصه األجنبية  .2عدد اربع صور شمسية مقاس ()6x4
تعريف من اجلامعة  .6دفع الرسوم املقررة الصدار الرخصة
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األسئلة المتكررة

األسئلة املتكررة هي مجموعة من األسئلة التي
تراود االساتذة املستجدين لدى قدومهم للعمل
يف اجلامعة ،وهذه األسئلة هي حصيلة الدراسات
واملقابالت واالستبيانات التي اجرتها العمادة مع
املدرسني اجلدد يف السنوات السابقة ،وحرصا
منا على ايضاح كافة اجلوانب العملية واملعيشية،
فقد قمنا بتحليل وتصنيف البيانات املتوفرة
لدينا وادراجها يف هذا الدليل امال بأن تسهم
يف اإلجابة على العديد من األسئلة التي تراود
أعضاء هيئة التدريس املستجدين يف بداية
مشوارهم العملي مع اجلامعة.
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األسئلة المتكررة
 -1ماهي االجراءات املطلوبة مني قبل الوصول؟
أ -یتم اخطار اجلامعة برقم الرحلة وموعد الوصول وعدد افراد االسرة من خالل النظام اخلاص باستقطاب اعضاء هیة التدری سقبل موعد الوصول
بوقت كاف وذلك بتعبئة النموذج املرفق مع الرسالة الهاتفية ،ومن ثم ارسالة الى اجلامعة على الفاكس 00966135896683
ب -سوف تتولى اجلامعة استقبالك مبطار امللك فهد الدولي بالدمام حسب املواعيد احملددة.
ج -يتم ترتيب استضافتك وعائلتك باحد فنادق الهفوف وبحد اقصى خمسة ايام.
د -تتوجه يف أول يوم عمل من وصولك إلى قسم التعاقد التخاذ إجراءات استكمال التعاقد.
هـ -يطلب منك بعد الوصول القيام بإجراء الفحوص والتحليالت مبعرفة املستشفيات احلكومية بالهفوف.
و -بعد ذلك يتولى مكتب اجلوازات اتخاذ إجراءات استخراج اإلقامة لك ولعائلتك ،وهذا يتطلب أن يكون معك عدد
مناسب من الصور الفوتوغرافية لك ولكل من أفراد عائلتك ،علما بأن رسوم استخراج اإلقامة هي ( )500ريال.
ز -بعد استخراج اإلقامة ميكنك فتح حساب بأحد البنوك ،والتسجيل يف املركز الصحي باجلامعة ،كما ميكن استخراج رخصة القيادة ،وكذلك طلب
تركيب هاتف منزلي ،وغير ذلك من اخلدمات.
 -2أين أستطيع اإلقامة عند وصولي مباشرةً؟
تؤمن اجلامعة لكل سكن يف إحدى الفنادق وملدة خمسة أيام وبسعر مناسب يخصم من مستحقات بدل السكن فور ورود املعاملة من إدارة العالقات العامة
باجلامعة .وخالل هذه الفترة ميكنك البحث عن مسكن مناسب.
 -3ما الذي يترتب علي عمله يف أول يوم لي يف اجلامعة ؟
میكنك زیارة قسم التعاقد بعمادة شؤون أعضاء هیئة التدریس بالدورالثاني يف مبنى اإلدارة الرئیسي الستكمال إجراءات التعاقد.
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األسئلة المتكررة
 -4هل استطيع حتويل مبالغ إلى أهلي خارج اململكة؟
نعم تستطيع ذلك عن طريق عدة طرق منها التحويالت االلكترونية والتي تأخذ أقل من يوم واحد.
 -5ما هي تكلفة املعيشة يف اململكة؟
تعتبر تكلفة املعيشة يف اململكة منخفضة مقارن ًة بالدول األخرى .فعلى سبيل املثال :تكلفة إيجار الشقة اجليدة يف مدينة األحساء تتراوح من  10000إلى
 20000ريال يف السنة .تكلفة لتر البنزين يف اململكة .1.37
 -6كم سنة استطيع العمل يف اجلامعة؟
العقد املبرم سنوي ويعتمد جتديد العقد على أداء عضو هيئة التدريس وال يوجد حد أعلى لتجديد العقود.
 -7هل أستطيع االستقالة من وظيفتي؟
تستطيع االستقالة بعد إكمال فترة العقد وهي سنة ويجب إخطار اجلامعة خطابياً قبل شهرين من انتهاء
العقد بعدم الرغبة يف التجديد.
 -8هل أستطيع اصطحاب أسرتي؟
نعم تستطيع اصطحاب أسرتك.
 -9هل تقوم اجلامعة بتوفير وسائل نقل يومية؟
ال .اجلامعة ال توفر وسائل نقل يومية يف املقابل تقوم بدفع بدل نقل شهري لك.
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األسئلة المتكررة
 -10هل أستطيع السياقة وشراء سيارة؟
نعم تستطيع ذلك وبكل يسر بعد ان تقوم باستخراج رخصة القيادة.
 -11الطقس؟
طقس اململكة صحراوي جاف حار صيفاً دافئ قليل األمطار شتا ًء.
 -12هل توجد مدارس خاصة وعامة؟
نعم هناك مدارس عامة تقوم بتدريس أطفالك مجاناً أما املدارس اخلاصة فتقوم بأخذ رسوم سنوية .كما توجد مدارس دولية تقوم بتدريس املناهج
باللغة اإلجنليزية.
وللمزيد من املعلوما الرجاء مراجعة فصل أرقام تهمك من هذا الكتيب للحصول على قائمة باملدارس وأرقام هواتفها.
 -13هل تدفع لك اجلامعة بالدوالر األمريكي؟
ال .يتم الدفع بالريال السعودي .الدوالر األمريكي يعادل تقريبا  3.75ريال.
 -14ما هي املزايا والبدالت التي توفرها اجلامعة؟
تقوم اجلامعة بدفع التالي:
راتب شهري  -بدل نقل شهري بدل سكن سنوي -بدل أثاث (يدفع مرة واحدة)  -أربع تذاكر سنوية  -عالج صحي مجاني يف مجمع العیادات الطبیة
التابع للجامعة  -نفقات التعليم ألبناء أعضاء هيئة التدريس.
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األسئلة المتكررة
 -15هل تقوم اجلامعة بتقدمي قرض لشراء سيارة؟
ال .ال تقوم اجلامعة بتقدمي أي نوع من أنواع القروض.
 -16هل توفر اجلامعة اخلدمات الطبية ملنسوبيها ؟
نعم لدى اجلامعة مجمع العیادات الطبیة الذي يقدم خدمة نوعية صحية مجانية ملنسوبي اجلامعة
حسب االمكانيات املتاحة.
 -17ما هي اإلجازات التي أحصل عليها؟
 -1إجازة سنوية تقدر بستني يوماً تؤخذ يف فصل الصيف.
 -2إجازة نهاية األسبوع (اجلمعة والسبت).
 -3إجازة األعياد الرسمية (عيد الفطر وعيد األضحى) .
 -4إجازة اليوم الوطني (  23سبتمبر).
 -18ما هي وسائل النقل املتوفرة يف اململكة؟
 2-النقل اجلماعي

 -1السيارات
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 -3القطارات

 4-الطائرات
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األسئلة المتكررة
 -19متى تقوم اجلامعة بدفع رواتبي والبدالت األخرى عند وصولي للمملكة؟
نحتاج من  30إلى  60يوم عمل حتى نقوم بدفع الرواتب اخلاصة بك .لذا أنت بحاجة إلى مبلغ من املال ألنفاقه على نفسك قبل البدء يف تلقي راتبك.
 -20هل تقوم اجلامعة بتحمل نفقات الدراسة ألبناء أعضاء هيئة التدريس ؟
نعم تقوم اجلامعة بتحمل نفقات الدراسة يف املدارس العاملية  -التي تدرس مناهجها باللغة اإلجنليزية.
وملزيد من املعلومات الرجاء مراجعة فصل التسهيالت اجلامعية يف هذا الكتيب لإلطالع على التفاصيل.
 -21هل ميكنني استخدام البطاقات االئتمانية أو بطاقة الصرف اآللي؟
نعم ميكنك استخدام البطاقات االئتمانية أو بطاقة الصرف اآللي يف أي مكان يف اململكة.
 -٢٢هل يوجد سكن داخل احلرم اجلامعي؟
نعم يوجد سكن جامعي ،ولالستفسار ميكنكم التواصل مع إدارة اإلسكان يف اجلامعة.
 -23هل أستطيع املشاركة يف املؤمترات العلمية ؟
نعم ،فوفقا لتنظيمات اجلامعة يسمح ألعضاء هيئة التدريس غير السعوديني املشاركة يف املؤمترات العلمية مع حتمل نفقات املشاركة فيها.
وملزيد من املعلومات ،الرجاء االطالع على فصل التسهيالت اجلامعية يف هذا الكتيب.
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 -24ما هي األوراق التى يجب أن أحرص على احضارها معي ؟
األراق اخلاصة بالسفر ،والشهادات األصلية مبا فيها الوثيقة الكرتونية ،كما يجب عليك احضار شهادات اخلبرة األصلية موضحا فيها تاريخ بداية
ونهاية العمل ويجب أن تكون جميع االوراق مصدقة من السفارة السعودية يف بلدك.
 -25لدي مجموعة من األسئلة وال أعرف ملن أتوجه؟
عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس ،جامعة امللك فيصل
ص.ب  ، 400األحساء  ، 31982اململكة العربية السعودية
هاتف مباشر00966135899055 - 00966135895315 :
فاكس00966135896683 :
البرید اإللكترونيcontracting@kfu.edu.sa :
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أرقام تهمك في مدينة األحساء
المستشفيات

الطوارئ
أعطال التلكس
أعطال الكهرباء
أعطال الهاتف
أمن الطرق
االتصالت الدولية
استعالمات التلكس
استعالمات الهاتف
خدمات الهاتف اجلوال
خدمات الفواتير
خدمات اجلوال (موبايلي)
حرس احلدود واالنقاذ

930
933
904
996
900
931
905
902
908
1100
994

حوادث املرور
خدمات الهاتف املجاني
الدفاع املدني
الساعة الناطقة
الشرطة
طوارئ اجلوزات
طورئ الشرطة باجلوال
مكافحة املخدرات
الهالل األحمر
األمن العام
األرصاد اجلوية

993
800
998
961
999
992
112
995
997
989
966

النقل والمواصالت
النقل اجلماعي
محطة القطار
محطة القطار (احلجز)
مطار األحساء

2019

5873687
5820571
5829999
5710001

اخلطوط اجلوية
اخلطوط اجلوية (احلجز)
الرشيد لنقل الطرود -املبرز
سناس لنقل الطرود  -الفيصليه

5850666
920022222
5853332
5861296

مستشفى امللك فهد
مستشفى األمير سعود بن جلوي
مستشفى الوالدة واألطفال
مستشفى مدنية العيون
مستشفى اجلبر للكلى
مستشفى مدينة اجلفر
مستشفى أرامكو مبحاسن
مستشفى األحساء
مستشفى امللك عبدالعزيز
مستشفى اجلبر للعيون
مستشفى العفالق للعناية التأهيلية
مستشفى املوسى املبرز
مستشفى أنوار األحساء
مستشفى العبيد باملبرز
مستشفى الصحة النفسية
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5750000
5300011
5942500
5330500
5754107
5391536
5772421
5844000
5910000
5929878
5826353
5307000
5930333
5303333
5751111

دليل األساتذة المستجدين

أرقام تهمك في مدينة األحساء
مستوصفات ومراكز طبية
5858888
مركز مغربي للعيون
5 313333
مستوصف املغلوث – املبرز
5312000
مراكز عالج – ش الظهران
5877733
مستوصف النعيم – العسيله
5820455
مستوصف سكيكو
5851092
مجمع عيادات جميل خطاب
5752027
مركز خالد للعالج الطبيعي
5750022
مستوصف السلمانيات  -ش الرياض
5806358
مستوصف اإلدريسي  -اخلالدية
5330072
مستوصف العطيش  -العيون
5822102
عيادات جمعية البر  -السويق
5827840
مستوصف الهفوف الوطني
5879014
مستوصف احلوراء
5821500
مستوصف الشاوي  -املبرز
مستوصف احمليش  -اخلالدية 5751111 5800720
5865900
مستوصف املشايف  -ش الثريات
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مركز اخليام لتجميل الوجه
مستوصف امللحم  -ش اخلليخ
مستوصف منبر الهدى
مستوصف عزيز
مستوصف داهم الرقيقه
مستوصف فيصل مبحاسن
مستوصف حسني العلي
مستوصف هجر  -ش اجلامعة
مستوصف الرضا  -العمران
مستوصف أنوار املدينة  -النعاثل
عيادات طاهرالبحراني  -املسلخ
املركز الطبي لألسنان
عيادة د/عكاري لألسنان
قالئد الدر لألسنان  -البصيرة
األسرة لألسنان  -محاسن

5862000
5800848
5750500
5827961
5755599
5930344
5864061
5804677
5966980
5875755
5853242
3510770
5312535
5840222
5920277
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