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  الفھرس                                         
   

المادة  تعریف ھیئة التدریس ١المادة 
٢ 

یلحق بھیئة التدریس  
 كل من 

المادة   الترقیةالتعیین و  ٣المادة 
٤ 

  شروط تعیین المعید

د و یشروط تعیین المع  ٥المادة 
 مدرس اللغة

المادة 
٦ 

شروط تعیین مساعد 
  باحث

د و المحاضر یتعیین المع ٧المادة 
 للغةو مدرس ا

المادة 
٨ 

 تعیین مساعد الباحث

الرتبة التي یتعین علیھا  ٩المادة 
 المعید

المادة 
١٠ 

مدرس اللغات ومساعد 
الباحث على الئحة 
 الوظائف التعلیمیة

شروط رتبة أستاذ  ١١المادة 
 مساعد

المادة 
١٢ 

استثناء من شروط 
التعیین على رتبة أستاذ 

  اعدمس
شروط التعیین على رتبة   ١٣المادة 

 أستاذ مشارك
المادة 
١٤ 

شروط التعیین على 
 رتبة أستاذ

إصدار قرار التعیین  ١٥المادة 
 أعضاء ھیئة التدریس

المادة 
١٦ 

ضوابط تصنیف من 
یعین على كادر عضو 

 ھیئة التدریس
تصنیف من ینتقل من  ١٧المادة 

الئحة الوظائف التعلیمیة 
إلى كادر عضو ھیئة 

 تدریس

المادة 
١٨ 

یمنح عضو ھیئة 
التدریس عند التعیین 

أول درجة في رتبة 
الوظیفة التي یعین 

علیھا و إذا كان راتبھ 
یزید عن الرتبة یمنح 

 التي بعدھا
یعامل أعضاء ھیئة  ١٩المادة 

التدریس من حیث 
البدالت كموظفي الدولة 

 حسب المعادلة التالیة 

المادة 
٢٠ 

تستمر منحة العالوة 
الدوریة لرتبة أستاذ 

ولو و صل إلى الدرجة 
األخیرة من سلم رواتب 

 یسعضاء ھیئة التدرأ
شروط التقدم للترقیة من  ٢١المادة 

أستاذ مساعد إلى أستاذ 
 مشارك

المادة 
٢٢ 

 للترقیة مشروط التقد
من أستاذ مشارك إلى 

 أستاذ
متى یحق لعضو ھیئة  ٢٣المادة 

التدریس التقدم بطلب 
 ترقیة

المادة 
٢٤ 

تحتسب مدة اإلعارة و 
یفاد الندب و اإل

ألغراض الترقیة 
 كالتالي

عضاء أمعاییر ترقیة  ٢٥المادة 
 ھیئة التدریس

المادة 
٢٦ 

 إجراءات الترقیة

بنود تقییم جھود عضو  ٢٧المادة 
ھیئة التدریس و توزیع 

 النقاط علیھا

المادة 
٢٨ 

نسبة النقاط التي یجب 
أن یحصل علیھا عضو 

  للترقیةیسھیئة التدر
دني لإلنتاج  الحد األ ٢٩المادة 

 العلمي المطلوب للترقیة
المادة 
٣٠ 

الحد األدنى المطلوب 
من النشر في المجالت 

 العلمیة ألجل الترقیة
أدنى حد لإلنتاج العلمي المادة شروط اإلنتاج العلمي  ٣١المادة 



    

المطلوب للتقدم للترقیة  ٣٢ قدم للترقیة تال
 ألستاذ مشارك

أدنى حد لإلنتاج العلمي  ٣٣المادة 
المطلوب للتقدم للترقیة 

 ألستاذ 

المادة 
٣٤ 

كیفیة احتساب العمل 
 العلمي

یجب أال یكون اإلنتاج  ٣٥المادة 
العلمي المقدم مستًال من 

 إنتاج سابق

المادة 
٣٦ 

شروط المحكمین 
 للترقیات 

قرار ترقیة عضو ھیئة  ٣٧المادة 
 التدریس

المادة 
٣٨ 

یجب أن یتصف عضو 
ة التدریس بالصفات ئھی

 التالیة
یتولى عضو ھیئة  ٣٩المادة 

التدریس حفظ النظام 
 داخل القاعات 

المادة 
٤٠ 

الحد األعلى ألنصبة 
 أعضاء ھیئة التدریس

یؤدي أعضاء ھیئة  ٤١المادة 
 ساعة عمل ٣٥التدریس 
 أسبوعیًا

المادة 
٤٢ 

یخفف عن أعضاء ھیئة 
التدریس الذین یكلفون 

 بأعمال إداریة
التقاریر السنویة عن  ٤٣المادة 

النشاط العلمي في 
 األقسام و الكلیات

المادة 
٤٤ 

یطبق سلم الرواتب و 
العالوات على أعضاء 

 ھیئة التدریس
المادة  مكافأة وكیل الجامعة ٤٥المادة 

٤٦ 
مكافآت عمید الكلیة و 

وكیلھا و رؤساء 
 األقسام

مكافأة أمین المجلس  ٤٧المادة 
 العلمي

المادة 
٤٨ 

مكافآت أعضاء 
التدریس عن الوحدات 

 الدراسیة
صرف تعویض لمن  ٤٩المادة 

یكلف بعملھ أثناء اإلجازة 
 الصیفیة

المادة 
٥٠ 

مكافآت من یشترك في 
 اللجان الدائمة 

الوحدات ت إذا تعد ٥١المادة 
التدریسیة لعضو ھیئة 
 التدریس عن النصاب

المادة 
٥٢ 

یس أعضاء ھیئة التدر
المتخصصین في مجال 

 الحاسب اآللي
أعضاء ھیئة التدریس  ٥٣المادة 

ن في مجال المتخصصی
 الصیدلة

المادة 
٥٤ 

أعضاء ھیئة التدریس 
المتخصصین في مجال 

 الطب
أعضاء ھیئة التدریس  ٥٥المادة 

المتخصصین في المجال 
 اإلكلینیكي 

المادة 
٥٦ 

 جازاتاأل

لمدیر الجامعة تكلیف  ٥٧المادة 
عضو ھیئة التدریس 

ثناء اإلجازة أبالتدریس 
الصیفیة ، و یتم تعویضھ 

 عن المدة التي كلف بھا

المادة 
٥٨ 

عة بناءًا لمدیر الجام
على مقتضیات 

المصلحة الموافقة على 
تأجیل تمتع عضو ھیئة 

التدریس بإجازتھ 
 السنویة

جازات ا و فق تمنح األ ٥٩المادة 
 نظام الخدمة المدنیة

المادة 
٦٠ 

 إجازة  منحجوز
ثنائیة لعضو ھیئة است

التدریس بقرار من 
 مدیر الجامعة

شروط إجازة التفرغ المادة  إجازة التفرغ العلمي ٦١المادة 



    

 العلمي ٦٢
یصرف للمرخص لھ  ٦٣المادة 

بإجازة تفرغ علمي ما 
 یأتي

المادة 
٦٤ 

ال یجوز إعارة أو ندب 
 المتفرغ علمیًا

یلتزم المتفرغ بتنفیذ ما  ٦٥المادة 
تفرغ لھ وفق البرنامج 

 العلمي المقر

المادة 
٦٦ 

 ت العلمیةاراستشاإل

حضور المؤتمرات و  ٦٧المادة 
الندوات و الحلقات 

 الدراسیة

المادة 
٦٨ 

یجوز صرف تذكرة 
سفر و بدل انتداب 

 للعضو المشارك ذلك
یجوز انتداب عضو ھیئة  ٦٩المادة 

التدریس للجھات 
 الحكومیة

 المادة
٧٠ 

یجوز إعارة خدمات 
عضو ھیئة التدریس 

بقرار من مجلس 
 الجامعة

المادة  شروط اإلعارة ٧١المادة 
٧٢ 

تكون اإلعارة للجھات 
 التالیة

المادة  فترة اإلعارة ٧٣المادة 
٧٤ 

تتحمل الجھة 
المستعیرة راتب المعار 

 )تفصیل ( ، 
یجوز أن تتضمن  ٧٥المادة 

الموافقة على اإلعارة 
 تكلیفھ بأعمال األكادیمیة

المادة 
٧٦ 

یفاد عضو ھیئة إ
التدریس في مھمة 
علمیة خارج مقر 

 الجامعة
یفاد عضو التدریس إ ٧٧مادة ال

 للتدریس خارج المملكة 
المادة 
٧٨ 

سفر عضو ھیئة 
التدریس إلجراء بحوث 
 في جامعة غیر جامعتھ

یجوز نقل عضو ھیئة  ٧٩المادة 
التدریس من قسم آلخر 

 ذاتھاة داخل الكلی

المادة 
٨٠ 

یجوز نقل عضو ھیئة 
التدریس من كلیة 

 ألخرى 
یجوز نقل عضو ھیئة  ٨١المادة 

التدریس إلى وظیفة 
 خارجیة

المادة 
٨٢ 

التأدیب ، تكوین لجنة 
التأدیب لعضو ھیئة 

 تدریس
یكلف مدیر الجامعة أحد  ٨٣المادة 

 العمداء مباشرة التحقیق 
المادة 
٨٤ 

الجامعة إیقاف لمدیر 
المحقق معھ عن العمل 

 لمصلحة التحقیق
 نصف یصرف للموقوف ٨٥المادة 

 )تفصیل(صافي راتبھ،
المادة 
٨٦ 

یبلغ مدیر الجامعة 
المحال إلى لجنة 

ھة وجدیب بالتھم المالتأ
 إلیھ

للمحال على لجنة التأدیب  ٨٧المادة 
لتحقیقات طالع على ااإل

 التي أجریت

المادة 
٨٨ 

تنظر لجنة التأدیب في 
القضیة المحالة إلیھ 

 فق ما یلي و
العقوبات التي یجوز أن  ٨٩المادة 

توقع على عضو ھیئة 
 التدریس

المادة 
٩٠ 

ال تأثیر للدعوى 
 على الدعوى  ةبییالتأد

 القضائیة األخرى
لمدیر الجامعة توجیھ  ٩١المادة 

تنبیھ لعضو ھیئة 
التدریس الذي یخل 

 بواجبھ

المادة 
٩٢ 

إنھاء الخدمة ، أسباب 
 انھاء الخدمة



    

یحال عضو ھیئة  ٩٣المادة 
التدریس للتقاعد في سن 

  ٦٥ وكحد أقصى ٦٠

المادة 
٩٤ 

إذا ثبت عجز عضو 
التدریس ینظر ھیئة

 مجلس الجامعة فیھ
لمجلس الجامعة النظر  ٩٥المادة 

في قبول استقالة عضو 
 ھیئة التدریس

المادة 
٩٦ 

قواعد االستعانة 
باألساتذة الغیر 

 متفرغین
فترة االستعانة باألساتذة  ٩٧المادة 

 الغیر متفرغین
المادة 
٩٨ 

مكافأة األستاذ الغیر 
 متفرغ 

ستاذ الغیر یجب علىاأل ٩٩المادة 
متفرغ أن یلتزم بواجبات 

 عضو التدریس

المادة 
١٠٠ 

إذا أخل األستاذ الغیر 
متفرغ بواجباتھ تطبق 

 علیھ مادة التأدیب
مكافأة من یستعان بھم  ١٠١المادة 

من غیر أعضاء ھیئة 
التدریس في إلقاء 
 الوحدات الدراسیة

المادة 
١٠٢ 

إذا كان من یستعان بھ 
من خارج مقر الجامعة 

یصرف لھ تذكرة سفر ، 
و بدل انتداب ، و 

 إسكانھ و ،،
تضع مجالس الجامعات  ١٠٣ادة الم

القواعد التنفیذیة و 
 اإلجراءات 

المادة 
١٠٤ 

م یرد بھ نص تطبق  لما
نھ األنظمة النافذة أبش

 في المملكة
لمجلس التعلیم العالي  ١٠٥المادة 

الحق في تفسیر ھذه 
 الالئحة

المادة 
١٠٦ 

یعمل بھذه الالئحة بعد 
 ستة أشھر من إقرارھا
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                             بسم اهللا الرحمن الرحیم                              

  
  
  
  
  
  

  بالموافقة على الالئحة ) ٤/٦/١٤١٧(  قرار مجلس التعلیم العالي رقم              
  

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

  إن مجلس التعلیم العالي  
  من نظام مجلس التعلیم) الخامسة عشرة(من المادة ) السابعة(لفقرة بناًء على أحكام ا

 المنظمة لشؤون منسوبي   العالي والجامعات التي تقضي بأن للمجلس إصدار اللوائح
  ھیئة التدریس، ، بمن فیھم أعضاء  والمتعاقدین من السعودیین ، الجامعات الوظیفیة 

   من  كل  قبل من ھم ، وذلك  بعد إعدادھا  بدالت ، ومكافآتھم ،  مرتباتھم یشمل ذلك و
  مدنیة وزارة التعلیم العالي، وزارة المالیة واالقتصاد الوطني ، والدیوان العام للخدمة ال

  ) حالیا-وزارة الخدمة المدنیة     ( 
  وعلىوبعد اإلطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعلیم العالي حول الموضوع،    

   الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودیین من أعضاء نسخة من مشروع
  : ھیئة التدریس، ومن في حكمھم المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما یأتي     

  
سوبي الجامع  ات ال  سعودیین م  ن   الموافق  ة عل  ى الالئح  ة المنظم  ة ل  شؤون من      "           

  " ة المرفقة بھذا القرار  ھیئة التدریس، ومن في حكمھم ، وفقًا للصیغءأعضا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)                                           ٤(  
  



    

  الالئحة                                
  
  المادة األولى        
  

  :أعضاء ھیئة التدریس ھم 
    األستاذة-  ١
  .  األساتذة المشاركون -  ٢
   .  األساتذة المساعدون-  ٣
   

  لمادة الثانیة ا          
  

یلحق بأعضاء ھیئة التدریس في أحكام ھذه الالئحة المحاضرون والمعیدون،ومدرسو اللغات، ومساعدو 
  الباحثین 

  
  

  التعیین والترقیة                                                
   

   المادة الثالثة
  

 ومدرس  ي اللغ  ات وم  ساعدي ؤلَّ  ف ف  ي ك  ل جامع  ة لجن  ة دائم  ة ل  شؤون المعی  دین والمحاض  رین  ت
الباحثین یرأسھا وكیل الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي ویصدر بتكوینھا وتعیین أعضائھا 

تھ  ا إل  ى  ق  رار م  ن مجل  س الجامع  ة بن  اًء عل  ى توص  یة م  ن م  دیر الجامع  ة وترف  ع اللجن  ة توص  یا   
  :المجلس ویكون من مھامھا 

عیدین والمحاضرین ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثین   اقتراح السیاسة العامة الختیار الم-  ١
  .وتوزیعھم على األقسام والكلیات 

  إبداء الرأي في التوصیات الصادرة من مجالس الكلیات بشأن تعیین المعیدین والمحاضرین -  ٢
  :ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثین وفقًا للمعاییر اآلتیة 

یین ون سبتھم إلجم الي ع دد أع ضاء ھیئ ة الت دریس ف ي          عدد أعضاء ھیئ ة الت دریس ال سعود   -أ   
  .القسم ، وتخصصاتھم الدقیقة، وأعبائھم التدریسیة 

  . عدد المحاضرین والمعیدین ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثین في القسم -ب 
  . عدد المبتعثین من القسم ، وتخصصاتھم الدقیقة، والتواریخ المتوقعة لعودتھم- جـ 
  
         زیـع وظائف المعیدین والمحاضرین ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثین حسب  اقتراح تو- ٣

  .قسام الحالیة والمستقبلیةحاجة األ
ت الخاصة بنقل المحاضرین والمعیدین إلى وظائف إداریة داخل الجامع ة        دراسة التوصیا   - ٤

  . نیةوزارة الخدمة المدإحالتھم إلى   أو 
  المادة الرابعة      

  
  :رط لتعیین المعید یشت
  ٠بھاف على الشھادة الجامعیة من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى معترا صًال   أن یكون حا-  ١
  .  أن یكون تقدیره العام في المرحلة الجامعیة جیدًا جدًا على األقل -  ٢  

  .  ما یصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى -    ٣
                                            )  ٥(  



    

  المادة الخامسة    
  

  :یشترط لتعیین المحاضر ومدرس اللغة 
  أن یكون حاصًال على درجة الماجستیر أو ما یعادلھا من جامع ة س عودیة أو جامع ة أخ رى           -  ١

  .معترف بھا 
إذا ك  ان حاص  ًال علیھ  ا م  ن (    أن یك  ون تق  دیره الع  ام ف  ي الماج  ستیر جی  دًا ج  دًا عل  ى األق  ل  -  ٢

  ) عة تمنحھا بتقدیرجام
  .  ما یصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى -    ٣
   

  المادة السادسة   
  

  :یشترط لتعیین مساعد الباحث 
  ) :یسمى مساعد باحث أ (  بالنسبة لمن یعین بدرجة الماجستیر، -  ١

  الحصول على درج ة الماج ستیر م ن جامع ة س عودیة أو جامع ة أخ رى معت رف بھ ا،                -أ  
عام جید جدًا على األق ل ، إن ك ان حاص ًال عل ى الماج ستیر م ن جامع ة تم نح ھ ذه                بتقدیر  

  .الدرجة بتقدیر 
  .  أیة شروط أخرى تراھا الجامعة مناسبة -ب 

وی  سمى م  ساعد (، ) البك  الوریوس أو م  ا یعادلھ  ا(  بالن  سبة لم  ن یع  ین بال  شھادة الجامعی  ة  -  ٢
  باحث 

  ٠)              ب
لشھادة الجامعیة بتقدیر عام جید على األق ل م ن جامع ة س عودیة أو       الحصول على ا-أ    

  .جامعة أخرى معترف بھا 
  .  أیة شروط أخرى تراھا الجامعة مناسبة -ب 

   

  المادة السابعة    
  

ی  تم تعی  ین المعی  د والمحاض  ر وم  درس اللغ  ة بن  اًء عل  ى توص  یة مجل  س الق  سم ال  ذي س  یعمل ب  ھ    
شؤون المعی  دین والمحاض  رین ومدرس  ي اللغ  ات وم  ساعدي   ومجل  س الكلی  ة واللجن  ة الدائم  ة ل    

  .الباحثین ویصدر بالتعیین قرار من مجلس الجامعة 
   

  المادة الثامنة      
  

          یتم تعیین م ساعد الباح ث بق رار م ن م دیر الجامع ة بن اًء عل ى توص یة مجل س الق سم ومجل س الكلی ة                  
ین والمحاض  رین ومدرس  ي اللغ  ات وم  ساعدي    المخت  صین وتوص  یة اللجن  ة الدائم  ة ل  شؤون المعی  د     

  .الباحثین 
   

  المادة التاسعة
  .  یعین المعید الذي یبلغ معدل دراستھ الجامعیة أربع سنوات في أول درجة من رتبة معید -  ١
  یعین المعید ال ذي یبل غ مع دل دراس تھ الجامعی ة خم س س نوات ف ي الدرج ة الثانی ة م ن رتب ة                   -٢

  .معید
د الذي یبلغ معدل دراستھ الجامعیة ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معید   یعین المعی-  ٣
.  
  یع ین المعی د ال  ذي یبل غ مع  دل دراس تھ الجامعی  ة س بع س نوات ف  ي الدرج ة الرابع  ة م ن رتب  ة         -٤

  )٦                                          (.معید



    

  المادة العاشرة
   

الباحثین الئحة الوظائف التعلیمی ة المعتم دة بق رار مجل س     تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي    
  .ھـ وما یطرأ علیھا من تعدیالت١٠/١١/١٤٠١ وتاریخ ٥٩٠الخدمة المدنیة رقم 
  المادة الحادیة عشرة

  
یشترط للتعیین على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من جامع ة          

  .ھا، ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى سعودیة أو جامعة أخرى معترف ب
   

  المادة الثانیة عشرة
  

یجوز لمجلس الجامعة ف ي ح ال ال ضرورة وبن اًء عل ى توص یة م ن مجل س الق سم ومجل س الكلی ة                 
المختصین والمجلس العلمي التعیین عل ى رتب ة أس تاذ م ساعد دون اش تراط الح صول عل ى درج ة            

  :یھا درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتیة في التخصصات التي ال تمنح ف) الدكتوراه(
  أن یكون المرشح حاصًال على درجة الماجستیر أو ما یعادلھا من جامعة سعودیة أو جامعة -  ١

  .أخرى معترف بھا 
  .  أن یكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وظیفة محاضر -  ٢
رة بعد حصولھ على درجة الماجستیر   أن یتقدم بإنتاج علمي ال یقل عن ثالث وحدات منشو-   ٣

وأن یكون اإلنت اج العلم ي المق دم متفق ًا م ع م ا ج اء ف ي         . منھا وحدة واحدة على األقل فردیة     
   .من ھذه الالئحة) ٢٩(المادة 

   

  المادة الثالثة عشرة 
  

  :مع مراعاة أحكام المادة الثانیة عشرة یشترط للتعیین على رتبة أستاذ مشارك 
  .لى درجة الدكتوراه من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى معترف بھا   الحصول ع-  ١
  خبرة في عضویة ھیئة التدریس بالجامعة أو الجامعات األخ رى المعت رف بھ ا ال تق ل ع ن            -  ٢

  .أربع سنوات بعد التعیین على رتبة أستاذ مساعد 
ة س عودیة أو جامع ة     أن تكون قد تمت ترقیتھ علمیًا إل ى رتب ة أس تاذ م شارك م ن جامع            -      ٣

   أخرى معترف بھا
   

  المادة الرابعة عشرة
  

  :مع مراعاة أحكام المادة الثانیة عشرة یشترط للتعیین على رتبة أستاذ 
  .  الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى معترف بھا -  ١
ترف بھا، ال تقل عن ثم اني    خبرة في عضویة ھیئة التدریس بالجامعة أو جامعة أخرى مع      -  ٢

  .سنوات، منھا أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك 
  أن تكون قد تمت ترقیتھ علمیًا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى معت رف      - ٣

   .بھا

  المادة الخامسة عشرة
  

المخت صین  یتم تعیین أعضاء ھیئة التدریس بناًء على توصیة من مجلس الق سم ومجل س الكلی ة          
  .وتوصیة من المجلس العلمي ویصدر بالتعیین قرار من مجلس الجامعة 

                                                            )٧(  



    

  المادة السادسة عشرة
  

یصنف من یعین عل ى ك ادر أع ضاء ھیئ ة الت دریس بالجامع ات مم ن لھ م خب رات س ابقة لغ رض                  
  :ة الراتب وفق الضوابط اآلتی

  .  أن تكون الخبرة قد اكتسبت بعد المؤھل العلمي المشترط للتعیین -  ١
  أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إح دى الجامع ات ال سعودیة          -  ٢

المعت   رف بھ   ا، أو ل   دى إح   دى الجھ   ات الحكومی   ة ال   سعودیة أ   ى أو الجامع   ات األخ   ر
  .المنظمات الدولیة 

  :لخبرة ألغراض الراتب وفق ما یأتي   تحتسب ا-  ٣
  .  الخبرة في عضویة ھیئة التدریس في الجامعات على أساس السنة بسنة - أ  
  الخبرة في غیر مجال التدریس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف -ب 

  .سنة 
   

  المادة السابعة عشرة
  

 كادر أعضاء ھیئة التدریس ممن یحمل شھادة یصنف من ینتقل من الئحة الوظائف التعلیمیة إلى
وتحت  سب . ال  دكتوراه عل  ى رتب  ة أس  تاذ م  ساعد ف  ي التخ  صص ال  ذي ح  صل فی  ھ عل  ى ال  دكتوراه   

خبراتھ السابقة في التعلیم بعد حصولھ على المؤھ ل ك ل س نة خب رة بع الوة، ش ریطة أال یتج اوز            
  .آخر مربوط رتبة أستاذ مساعد 
  .لوریوس أو الماجستیر للتعیین على رتبة معید أو محاضرویقاس على ھذا من یحمل البكا

   

  المادة الثامنة عشرة
  

. یمنح عضو ھیئة التدریس المعین ومن في حكمھ أو درجة في رتب ة الوظیف ة الت ي یع ین علیھ ا          
فإذا كان راتبھ عند التعیین یساوي راتب ھذه الدرجة أو یزید علیھ یمنح راتب أول درجة تتجاوز 

 یمنح عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظیف ة  كما. راتبھ  
فإذا كان راتبھ عند الترقیة یساوي راتب ھذه الدرجة أو یزید علیھ یمنح راتب . التي یرقى إلیھا   

  .أول درجة تتجاوز راتبھ 
   

  المادة التاسعة عشرة
  

ن حیث البدالت والمكافآت والمزایا وفقًا یعامل أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرون والمعیدون م
  :لما یعامل بھ موظفو الدولة على أساس المعادلة اآلتیة 

  .  المعید                                 المرتبة الثامنة -
  .  المحاضر                             المرتبة التاسعة-
  .ثانیة عشرة   األستاذ المساعد                    المرتبة ال-
  .  األستاذ المشارك                    المرتبة الثالثة عشرة -
  .  األستاذ                                المرتبة الرابعة عشرة -

 
  

ن س لم روات ب أع ضاء ھیئ ة الت دریس      ال یترتب على وصول راتب األستاذ إلى الدرجة األخیرة م    
عدم منحھ العالوة الدوریة السنویة بل یستمر منحھ العالوة، وال ینطبق ذلك إال على رتبة أس تاذ      

  )٨                                    (.فقط 



    

   

  المادة الحادیة والعشرون
  

  :یشترط للتقدم للترقیة من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك 
  خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودیة أو جامع ة أخ رى         -  ١

  .معترف بھا ، على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودیة عن سنة واحدة 
  اس  تیفاء الح  د األدن  ى م  ن اإلنت  اج العلم  ي ال مطل  وب للترقی  ة وفق  ًا ألحك  ام الم  ادة الثانی  ة      -  ٢

  .ذه الالئحة والثالثین من ھ
  أن یك ون م ا تق دم ب  ھ م ن إنت اج علم ي ق  د ن شر أو قب ل للن شر أثن  اء ش غلھ رتب ة أس  تاذ            -      ٣

  .مساعد 
   

  المادة الثانیة والعشرون
  

  :یشترط للتقدم للترقیة من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ 
  خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودیة أو جامعة أخرى -  ١

  .معترف بھا ، على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودیة عن سنة واحدة 
  اس  تیفاء الح  د األدن  ى م  ن اإلنت  اج العلم  ي المطل  وب للترقی  ة وفق  ًا ألحك  ام الم  ادة الثالث  ة        -  ٢

  .ه الالئحة والثالثین من ھذ
  أن یكون ما تقدم بھ م ن إنت اج علم ي ق د ن شر أو قب ل للن شر أثن اء ش غلھ لرتب ة أس تاذ             -      ٣

  .مشارك 
   

  المادة الثالثة والعشرون
  

لعضو ھیئة التدریس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقیة قبل اكتمال الم دة النظامی ة           
  بمدة أقصاھا ستة أشھر 

   

  عة والعشرون المادة الراب
  

  :تحتسب مدة اإلعارة والندب واإلیفاد ألغراض الترقیة على النحو اآلتي 
  كام  ل الم  دة إذا كان  ت اإلع  ارة أو الن  دب أو اإلیف  اد إل  ى جھ  ة علمی  ة وك  ان العم  ل ف  ي مج  ال   -  ١

  .التخصص 
مل في مجال   نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإلیفاد إلى جھة غیر علمیة وكان الع -  ٢

  .التخصص 
  .  ال تحتسب المدة لغرض الترقیة إذا كان العمل في غیر مجال التخصص -       ٣
   

  المادة الخامسة والعشرون
  

  :تتم ترقیة أعضاء ھیئة التدریس وفق المعاییر اآلتیة 
  .  اإلنتاج العلمي -  ١
  .  التدریس -  ٢
  .  خدمة الجامعة والمجتمع -      ٣
  

                                                )٩(  
   



    

  المادة السادسة والعشرون
  

  :إجراءات الترقیة 
  :  یقدم عضو ھیئة التدریس طلب الترقیة إلى مجلس القسم المختص ویتضمن ما یأتي-  ١

    بیان بالمؤھالت العلمیة والوظیفیة والتدرج الوظیفي-أ  
  .  بیان بالنشاطات التدریسیة -ب 

  . بیان بنشاطھ في مجال خدمة الجامعة والمجتمع  - ج
  . خمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقیة والبیانات الموضحة  لھ- د  

  .  أي معلومات إضافیة لدعم طلب الترقیة -ھـ 
     الق سم أو مجل س الكلی ة أو  المجل س     أي معلوم ات أو وث ائق أخ رى یطلبھ ا مجل س      -و             

  . العلمي
   ینظر مجلس القسم في طلب الترقیة ویتحقق من اس تیفاء ال شروط واإلج راءات ویوص ي         -  ٢

برفع الطلب إل ى مجل س الكلی ة م ع اقت راح أس ماء ع دد م ن المحكم ین المتخص صین ال یق ل ع ن              
  .ثمانیة 

   ینظ  ر مجل  س الكلی  ة ف  ي الطل  ب بن  اًء عل  ى توص  یة مجل  س الق  سم ، ویرش  ح ع  ددًا م  ن          -  ٣
  .محكمین المتخصصین ال یقل عن ثمانیة ممن رشحھم مجلس القسم أو من سواھم ال
  یدرس المجلس العلمي طلب الترقیة بناًء على توصیة مجلسي الق سم والكلی ة، ویق وم بع د           -  ٤

  :الدراسة بما یأتي 
  اختیار خمسة محكمین لتقویم البحوث ، یختارون من المرشحین من مجلس الكلیة أو من -أ 

 مس فاحصًا احتیاطیًا ثانیًا یلجأوالرابع فاحصًا احتیاطیًا أوًال والخاین سی ھم ثالثة منھم أساغیر
  . من خارج الجامعة -  على األقل -إلیھما عند الحاجة،  ویجب أن یكون اثنان من المحكمین الثالثة 

  ذج مھا وفق النموطریقة سریة لتقوی  إرسال البحوث والبیانات الخاصة بالترقیة إلى المحكمین ب- ب 
  ٠الذي یعدمن قبل المجلس العلمي  

 اتخاذ قرار بترقیة عضو ھیئة التدریس أو بعدم الموافقة على ترقیتھ، وذلك بعد النظر في تقاریر -جـ   
  .المحكمین ، والتقاریر الخاصة بنشاط المتقدم للترقیة في مجال التدریس وخدمة الجامعة والمجتمع 

عدم الموافقة على الترقیة لضعف اإلنتاج العلمي، یقوم بتحدید مصیر   إذا قرر المجلس - د  
نى للترقیة  األبحاث المقدمة وما یستبعد منھا وما یصح تقدیمھ مرة أخرى، على أن یشتمل الحد األد

 للمتقدم للترقیة إلى رتبة أستاذ -  على األقل -في حال طلب الترقیة مرة أخرى وحدة بحثیة جدیدة 
  . للمتقدم للترقیة إلى رتبة أستاذ - على األقل -تین بحثیتین جدیدتین مشارك ، ووحد

   
  المادة السابعة والعشرون 

مائ ة نقط ة مق سمة    ) ١٠٠(ی ة عل ى أس اس    رقیتم تقویم جھ ود ع ضو ھیئ ة الت دریس المتق دم للت         
  :على النحو اآلتي 

  . نقطة لإلنتاج العلمي ٦٠
  . خمس وعشرون نقطة للتدریس ٢٥
  . نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع  خمس عشرة١٥

ویضع مجلس الجامعة معاییر تقویم المشاركة في التدریس وخدمة الجامعة والمجتمع بناًء على 
  .توصیة من المجلس العلمي 

  
                                            )   ١٠(  

 
                                                 

     



    

  المادة الثامنة والعشرون
  

ستین نقطة ) ٦٠(یجب أال یقل مجموع ما یحصل علیھ عضو ھیئة التدریس لكي تتم ترقیتھ عن    
خمس وثالثین نقطة ف ي مج ال اإلنت اج    ) ٣٥(، على أال یقل ما یحصل علیھ المرشح للترقیة عن  

ن نقطة للترقیة إلى رتبة أستاذ، وتتم الترقیة أربعی) ٤٠(العلمي للترقیة إلى رتبة أستاذ مشارك و
إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبیة رأي المحكمین الثالثة، أما الترقیة إل ى رتب ة أس تاذ فت تم بإجم اع          
رأي المحكمین الثالثة ، وفي حال موافقة إثنین من المحكمین على الترقیة وعدم موافقة المحكم       

  .كم رابع ویكون رأیھ نھائیًاالثالث ، یحال اإلنتاج العلمي إلى مح
   

  المادة التاسعة والعشرون
  

  :یدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقیة عضو ھیئة التدریس ما یأتي 
  البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت علمیة محكمة، ویضع المجلس العلمي معاییر -  ١

  .قبول المجالت المحكمة 
 المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمیة المتخصصة إذا كانت من شورة بأكملھ ا        البحوث  -  ٢

  .أو مقبولة للنشر، ویقبل منھا وحدة واحدة فقط 
  .  البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعیة المتخصصة-  ٣
  .یقبل منھا وحدة واحدة فقط   المحكم من الكتب الجامعیة والمراجع العلمیة ، و-  ٤
  .  تحقیق الكتب النادرة المحكم ، ویقبل منھا وحدة واحدة فقط -  ٥
  .  الترجمة المحكمة للكتب العلمیة المتخصصة، ویقبل منھا وحدة واحدة فقط -  ٦
  الكت ب والبح  وث المطبوع  ة م  ن قب ل ھیئ  ات علمی  ة یعتم  دھا المجل س العلم  ي وتك  ون خاض  عة     -  ٧

  .ویقبل منھا وحدة واحدة فقط للتحكیم ، 
  االختراعات واالبتكارات التي صدرت لھا براءات من مكاتب براءات االختراع التي یعترف بھا -  ٨

  .المجلس العلمي 
  النشاط اإلبداعي المتمیز وفق قواعد یعتم دھا مجل س الجامع ة بن اًء عل ى توص یة المجل س              -      ٩

  .العلمي، ویقبل منھ وحدة واحدة فقط 
   

  المادة الثالثون
  

یجب أّال یقل ما ینشر أو یقبل للنشر في المج الت العلمی ة المحكم ة ض من الح د األدن ى المطل وب              
لترقی  ة ع  ضو ھیئ  ة الت  دریس ع  ن وح  دة بحثی  ة للمتق  دمین للترقی  ة إل  ى رتب  ة أس  تاذ م  شارك،          

  .ووحدتین بحثیتین ضمن الحد األدنى للمتقدمین للترقیة إلى رتبة أستاذ 
   

  ادة الحادیة والثالثون الم
  

یجب أن یكون اإلنتاج العلمي المتقدم بھ عضو ھیئة الت دریس للترقی ة من شورًا أو مقب وًال للن شر       
في أكثر من منفذ ن شر واح د ، وأّال تك ون جمی ع مناف ذ الن شر تابع ة لجامع ة واح دة أو لمؤس سة               

  .علمیة واحدة 
   

  المادة الثانیة والثالثون
  

  ج العلمي المطلوب للتقدم للترقیة إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة الحد األدنى لإلنتا
)                                              ١١(  



    

 عمل منف رد ، ولمجل س الجامع ة بن اء عل ى توص یة       - على األقل -أو مقبولة للنشر، اثنتان منھا   
لبعض التخص صات عل ى أّال یق ل المن شور     من المجلس العلمي االستثناء من ھذا الشرط بالنسبة      

  .فعًال عن وحدة واحدة 
   

  المادة الثالثة والثالثون
  

الحد األدن ى لإلنت اج العلم ي المطل وب للتق دم للترقی ة إل ى رتب ة أس تاذ س ت وح دات من شورة أو                   
ن  عمل منف رد، ولمجل س الجامع ة بن اء عل ى توص یة م        - على األقل -مقبولة للنشر ، منھا ثالث وحدات      

المجلس العلمي االس تثناء م ن ھ ذا ال شرط بالن سبة ل بعض التخص صات عل ى أال یق ل المن شور فع ًال ع ن                 
  .ثالث وحدات 

   
  المادة الرابعة والثالثون 

  
یحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤل ف منف ردًا بتألیف ھ، وبن صف وح دة إذا اش ترك          

 بین أكثر من إثنین فیحسب بنصف وح دة للباح ث ال رئیس ولك ل     في تألیفھ إثنان ، وإذا كان بحثًا مشتركاً 
واحد من الباقین بربع وحدة ، وإذا كان عمًال مشتركًا آخر بین أكث ر م ن إثن ین فیح سب لك ل واح د م نھم              

  .ربع وحدة 
   

  المادة الخامسة والثالثون 
  

 أو ال دكتوراه أو م ن   یجب أّال یكون اإلنتاج العلم ي المق دم للترقی ة م ستًال م ن رس ائل الماج ستیر         
وف ي ح ال تثب ت المجل س العلم ي م ن أن ھن اك م ا ھ و م ستل م ن ذل ك ،             . مؤلفات سابقة للمتق دم   

فیحرم المتقدم للترقیة من التق دم بطل ب آخ ر للترقی ة م دة ع ام م ن ت اریخ ص دور ق رار المجل س               
  .العلمي بذلك 

   
  المادة السادسة والثالثون

  
ونوا من األساتذة ، ویجوز إذا كانت الترقیة إلى رتب ة أس تاذ    یتشرط في المحكمین للترقیة أن یك     

  .مشارك أن یكون أحد المحكمین من األساتذة المشاركین 
   

  المادة السابعة والثالثون
  

تتم ترقیة عضو ھیئة التدریس علمیًا من تاریخ صدور ق رار المجل س العلم ي ب ذلك، أم ا ترقیت ھ               
  .التنفیذي إذا توافرت وظیفة شاغرة یمكن الترقیة علیھاوظیفیًا فتعتبر من تاریخ صدور القرار 

   
  الواجبات                                               

  المادة الثامنة والثالثون
  

  :یجب أن یتصف عضو ھیئة التدریس بالصفات اآلتیة 
  . اآلداب المرعیة قواعد السلوك و و  األمانة والخلق القویم وأن یلتزم باألنظمة والتعلیمات-   ١

    .وان یترفع عن كل ما ھو مخل بشرف الوظیفة  
  متابع  ة م  ا ی  ستجد ف  ي مج  ال تخص  صھ ، وأن ی  سھم م  ن خ  الل ن  شاطھ العلم  ي ف  ي تط  ور     -  ٢

  . تخصصھ
                                            )   ١٢(  



    

ثی  ر ف  یھم ح  ب العل  م    أن ینق  ل لطالب  ھ أح  دث م  ا توص  ل إلی  ھ العل  م ف  ي مج  ال تخص  صھ، وی   - ٣
  .والمعرفة والتفكیر العلمي السلیم 

  أن یشارك بفعالیة في أعم ال مجل س الق سم وف ي غی ره م ن المج الس واللج ان الت ي یك ون                - ٤
كما یشارك بفعالیة ف ي أن شطة الق سم والكلی ة     . عضوًا فیھا على مستوى القسم والكلیة والجامعة 

  .والجامعة في خدمة المجتمع 
رغ لعملھ في الجامعة، وال یجوز لھ العمل خارج الجامعة إّال بعد أخ ذ موافق ة م سبقة      أن یتف - ٥

  .واللوائح وفق األنظمة 
   

  المادة التاسعة والثالثون
  

یت ولى ع ضو ھیئ ة الت  دریس حف ظ النظ ام داخ  ل القاع ات والمختب رات ویق  دم إل ى رئ یس الق  سم          
  .تقریرًا عن كل حادث من شأنھ اإلخالل بالنظام 

   
  لمادة األربعون ا

  
  : یكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم كما یأتي -أ 
  . وحدات تدریسیة ١٠  األستاذ                  -  ١
  . وحدة تدریسیة ١٢  األستاذ المشارك      -  ٢
  . وحدة تدریسیة ١٤  األستاذ المساعد       -  ٣

  
  ٠                                       دراستھ

 
 

  . وحدة تدریسیة ١٨س اللغة              مدر-  ٦
  الوحدة التدریسیة ھي المحاضرة النظریة األسبوعیة التي ال تقل مدتھا عن خم سین دقیق ة      -ب  

، أو الدرس العملي أو المیداني األسبوعي ال ذي ال تق ل مدت ھ ع ن مائ ة دقیق ة، وت ستمر الوح دة                 
  .التدریسیة فصًال دراسیًا 

   

  عون المادة الحادیة واألرب
  

 ویج  وز - خم سًا وثالث  ین س  اعة عم ل أس  بوعیًا   می ؤدي أع  ضاء ھیئ ة الت  دریس وم  ن ف ي حكمھ     
 یق  ضونھا ف  ي الت  دریس  -رفعھ  ا إل  ى أربع  ین س  اعة عم  ل أس  بوعیًا بق  رار م  ن مجل  س الجامع  ة    

والبحث واإلرشاد األكادیمي والساعات المكتبیة واللجان العلمیة واألعمال األخ رى الت ي یكلف ون        
  .الجھات المختصة في الجامعة بھا من 

   

  المادة الثانیة واألربعون
  

من یكلفون بأعمال إداریة كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئھم ومدیري المراكز العلمیة ورؤساء 
ف ع  نھم الع  بء التدری  سي عل  ى أال یق ل م  ا یقوم  ون ب  ھ ع  ن ث  الث وح  دات     األق سام العلمی  ة یخف  

  .تدریسیة 
                                                )  ١٣(  



    

  المادة الثالثة واألربعون
  

یقدم رئیس القسم ومن في حكمھ تقریرًا سنویًا إلى عمید الكلیة ومن ف ي حكم ھ ع ن س یر العم ل         
كما یقدم عمید الكلیة ومن في حكمھ تقریرًا سنویًا إلى . في القسم وعن النشاط العلمي ألعضائھ   

  .مدیر الجامعة 
   
  الرواتب والمكافآت والبدالت                         

  المادة الرابعة واألربعون
  

یطبق سلم الرواتب والعالوات المرافق لھذه الالئح ة عل ى أع ضاء ھیئ ة الت دریس والمحاض رین         
  .والمعیدین 

   
  المادة الخامسة واألربعون 

  
  )١(.ثالثة آالف ریال ) ٣٠٠٠(یصرف لوكیل الجامعة مكافأة شھریة مقدارھا 

   
  المادة السادسة واألربعون 

  
ف ری ال وبح د أق صى ق دره      ) ١٠٠٠(یصرف للعمید أو من في حكمھ مكاف أة ش ھریة مق دارھا           أل 

) ٨٠٠(عشرة آالف ریال سنویًا ، كما یصرف لوكیل العمید مكاف أة ش ھریة مق دارھا      ) ١٠٠٠٠(
رف ل رئیس الق سم أو   ثمانی ة آالف ری ال س نویًا وی ص    ) ٨٠٠٠(ثمانمائة ریال وبحد أق صى ق دره       

خم سة  ) ٥٠٠٠(خمسائة ریال وبحد أقصى ق دره  ) ٥٠٠(المركز العلمي مكافأة شھریة مقدارھا   
  .آالف ریال سنویًا 

   

  المادة السابعة واألربعون
  

ع شرة آالف ری ال إذا ك ان م ن     ) ١٠٠٠٠(یصرف ألمین المجلس العلمي مكافأة سنویة مقدارھا    
أما إذا كان من غیر أعضاء ھیئ ة الت دریس فیعام ل وف ق م ا      أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة،    
  .یحدده نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ 

   

 
 ال ذین ت ستعین بھ م    - م ن داخ ل الجامع ة    -تحدد مكافآت أعضاء ھیئة التدریس ومن ف ي حكمھ م      

 وح دة تدری سیة عل ى النح و     الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدریسیة غیر المنھجیة عن ك ل    
  -:اآلتي 

  . ثالثمائة ریال ٣٠٠  األستاذ                         -  ١
  . مئتان وخمسون ریاًال ٢٥٠  األستاذ المشارك             -  ٢
  . ریال مئتا ریال ٢٠٠اذ المساعد             ست  األ-  ٣
   . مائة وخمسون ریاًال١٥٠  المحاضر ومدرس اللغة    -  ٤
  . مائة ریال ١٠٠  المعید                          -  ٥

--------------------------------------------------------   
ھ   ـ  ون   ص علىأن   ھ اذا انتھ   ت فت   رة تكلی   ف ع   ضو      ١٨/١١/١٤٢٤ وت   اریخ ٩٣٥/  ١ص   درقرارمجلس الخدم   ة المدنی   ة رق   م   ) ١(

  عھ السیارة المؤمنة لھ المدة الباقیة الكمال اربع سنوات المحددة في االمر السامي رقم فتستمر م)وكیل الجامعة(ھیئةالتدریس بأعمال 
واذا ت وفي اوعج ز ص حیًا ع ن العم ل      .ھـ علىأن یوقف عنھ بدل النق ل ال شھري حت ى انتھ اء ھ ذه الم دة           ٤/٥/١٤٢٠ وتاریخ ٦٤٥٧/ب/٧

  )١٤(                     .أوتقاعد فتنقل ملكیتھا إلیھ دون أن یمض المدة 



    

  المادة التاسعة واألربعون
  

یصرف لمن یكلف بعملھ أثناء اإلجازة الصیفیة من الوكالء والعمداء ووكالئھم ورؤساء األقسام     
والمراكز العلمیة وأعضاء ھیئة التدریس تعویضًا یعادل مدة التكلیف بما ال یتجاوز صافي رات ب          

  .شھرین 
   

  المادة الخمسون
  

ك في إحدى اللج ان الدائم ة الت ي ت شكل ف ي الجامع ات مكاف أة ق درھا           یصرف لكل من یشتر     -  ١
ثالثمائ ة ری ال ع ن    )٣٠٠(مئتا ریال عن كل جلسة إذا تمت خالل وقت الدوام الرس مي و         ) ٢٠٠(

كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة آالف ریال في السنة المالیة 
  .الواحدة 

  :جان الدائمة كاآلتي   یكون توصیف الل-  ٢
  .   أن یتم تألیفھا وفق أحكام نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات ولوائحھ -أ 

  .   أن ال تكون من طبیعة عمل مسؤول واحد ومسؤولیاتھ بمفرده -ب 
  .  أن تكون ذات طبیعة مستمرة -ج 
  .   أن تكون طبیعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة -د  
بع ض أع ضائھا م ن أع ضاء ھیئ ة الت دریس أو م ن ذوي المرات ب العلی ا            أن یك ون     -ھـ  

  .الذین ال یمكن معاملتھم بموجب مكافآت خارج وقت الدوام 
ویعامل أع ضاء اللج ان العلمی ة والتنظیمی ة للم ؤتمرات والن دوات العلمی ة الت ي تنظمھ ا الجامع ة            

  .معاملة أعضاء اللجان الدائمة 
   

  المادة الحادیة والخمسون 
  

إذا زادت الوحدات التدری سیة ألع ضاء ھیئ ة الت دریس وم ن ف ي حكمھ م م ن داخ ل الجامع ة ع ن                 
الن  صاب المق  رر یج  وز بق  رار م  ن مجل  س الكلی  ة ص  رف ب  دل وح  دات تدری  سیة زائ  دة لھ  م ق  دره   

  .مائة وخمسون ریاًال عن الوحدة الواحدة ) ١٥٠(
   

  المادة الثانیة والخمسون
  

ت  دریس والمحاض  رین والمعی  دین المتخص  صین ف  ي مج  ال      یج  وز أن ی  صرف ألع  ضاء ھیئ  ة ال   
الحاسب اآللي العاملین في مجال تخصصھم مكافأة یحددھا مجل س الجامع ة بم ا ال یتج اوز ن سبة       

  .من أول مربوط الدرجة المثبتین علیھا % ٢٥
   

  المادة الثالثة والخمسون
  

یدین العاملین في مجال یجوز أن یصرف للصیادلة من أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمع
  علیھا من أول مربوط الدرجة المثبتین% ٥٠بدل تفرغ وساعات عمل إضافي یعادلتخصصھم 

  المادة الرابعة والخمسون
  

یجوز أن یصرف لألطباء من أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمعیدین العاملین ف ي مج ال    
  ربوط الدرجة المثبتین علیھا من أول م% ٧٠تخصصھم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي یعادل 

)                                              ١٥(  



    

   وفیما یخص االطباء البیطریین من اعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمعیدین العاملین في.
ئ ھ م ن   بالما/ ٢٥مجال تخصصھم فیجوز ان یصرف لھم بدل تفرغ وساعات عمل اضافي یع ادل       

  )١(.ة المثبتین علیھااول مربوط الدرج
   

  المادة الخامسة والخمسون
  

یج  وز أن ی  صرف لغی   ر األطب  اء م   ن أع  ضاء ھیئ   ة الت  دریس والمحاض   رین والمعی  دین ال   ذین       
یمارسون العمل في تخصصھم اإلكلینیكي في المستشفیات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي یعادل 

  . من أول مربوط الدرجة المثبتین علیھا%٢٠
   

  

  جازاتاأل
  المادة السادسة والخمسون

  
تعتبر العطل ة ال صیفیة لع ضو ھیئ ة الت دریس والمحاض ر والمعی د وم درس اللغ ة بمثاب ة اإلج ازة              
ال  سنویة ویح  دد مجل  س الجامع  ة مواعی  د ع  ودة أع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس عل  ى أّال تب  دأ العطل  ة          

  .الصیفیة إّال بعد انتھاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج 
   

  سابعة والخمسونالمادة ال
  

لمدیر الجامعة تكلیف عضو ھیئة الت دریس والمحاض ر والمعی د وم درس اللغ ة بالت دریس أثن اء              
اإلجازة السنویة ویتم تعویضھ عن المدة التي یكلف بالعمل خاللھ ا برات ب إض افي یع ادل راتب ھ ع ن ھ ذه           

  .المدة على أّال تزید المدة التي یعوض عنھا عن ستین یومًا في العام 
   

  المادة الثامنة والخمسون
  

لمدیر الجامعة بناًء على مقتضیات مصلحة العمل الموافقة على تأجیل تمتع عضو ھیئة التدریس 
  .ومن في حكمھ بإجازتھ السنویة أو جزء منھا 

   
  المادة التاسعة والخمسون

  
  .تمنح اإلجازات األخرى وفقًا ألحكام نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة 

   
  المادة الستون

  
یجوز بقرار من مدیر الجامعة منح عضو ھیئة التدریس وم ن ف ي حكم ھ ألس باب معقول ة إج ازة         
استثنائیة ال تزید مدتھا على ستة أشھر وخالل ثالث سنوات بال راتب ، ویجوز لمجلس الجامعة       

  ٠ سنةلى أّال تزید مدة اإلجازة عنعند االقتضاء االستثناء من ھذا الشرط ع
----------------------------  

ھ  ـ ١٠/١١/١٤٢١ وت اریخ  ٦/١٩/١٤٢١ت م اض افة ال  نص ال وارد ب  اخر ھ ذه الم  ادة بموج ب ق  رار مجل س التعل  یم الع الي رق  م          )١(
  ٠ھـ١٥/٢/١٤٢٢ وتاریخ ٣٥٠١/ب/٧الموافق علیھ باالمر السامي رقم 
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  العلميإجازة التفرغ 

  المادة الحادیة والستون
  

یج  وز بق  رار م  ن مجل  س الجامع  ة بن  اًء عل  ى توص  یة م  ن مجل  سي الكلی  ة والق  سم المخت  صین           
والمجلس العلمي أن یحصل عضو ھیئة التدریس على إجازة تفرغ علمي لم دة ع ام دراس ي بع د         

اسي واح د  مضي خمس سنوات من تعیینھ أو تمتعھ بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل در     
بعد مضي ثالث سنوات من تعیینھ أو تمتعھ بإجازة تفرغ علمي س ابقة، عل ى أّال ی ؤثر ذل ك عل ى         

  .وال تحتسب مدة اإلعارة ضمن المدة المطلوبة . سیر العملیة التعلیمیة 
  .ویضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناًء على اقتراح المجلس العلمي

   
  الثانیة والستونالمادة 

  
  :یشترط لمنح عضو ھیئة التدریس إجازة التفرغ العلمي ما یأتي 

م  ن % ١٠  أال ی  رخص ف  ي إج  ازة التف  رغ العلم  ي ألكث  ر م  ن ع  ضو ھیئ  ة ت  دریس واح  د أو   -  ١
  .أعضاء ھیئة التدریس في كل قسم في السنة الواحدة 

  .جازه خالل إجازة التفرغ العلمي  أن یتقدم عضو ھیئة التدریس ببرنامج علمي ینوي إن-      ٢
   

  المادة الثالثة والستون
  

  :یصرف للمرخص لھ بإجازة تفرغ علمي ما یأتي 
  .  مرتبھ كامًال وبدل االنتقال الشھري عن كامل المدة -  ١
  .تي یعولھن   تذاكر سفر بالطائرة لھ ولزوجھ وأبنائھ دون سن الثامنة عشرة ولبناتھ الال-  ٢
  .تب الذي یصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العلیا   مخصص الك-  ٣
  .  مصاریف البحث العلمي ، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي-  ٤
  مصاریف العالج لمن یقضي إجازة خارج المملكة لھ ولعائلتھ في حدود خم سة آالف ری ال    -  ٥

ائلت ھ ، ون صف ذل ك لم ن م نح إج ازة لم دة        إذا كان بمفرده وعشرة آالف ریال إذا كانت ترافقھ ع     
  .فصل دراسي واحد 

  بدل التفرغ لألطباء من أعضاء ھیئة التدریس وذلك مقابل تفرغھم وأدائھ م ل ساعات م ن          -   ٦
العمل اإلضافي ال تق ل ع ن ث الث س اعات یومی ًا بم ا فیھ ا دوام الخم یس بحی ث ال یق ل ع ن ثالث ة               

  .ة في المستشفیات الحكومیة داخل المملكة آالف ریال حدًا أدنى إذا كانت اإلجاز
   

  المادة الرابعة والستون
  

ال یجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ، كما ال یجوز لھ االرتباط بعق د عم ل أو           
  .استشارة 

   

  المادة الخامسة والستون
  

وعلی ھ خ الل   . جامعة یلتزم المتفرغ بتنفیذ ما تفرغ لھ وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس ال 
مدة أقصاھا نھایة الفصل الدراسي التالي النتھاء إجازة التفرغ أن یقدم لمجلس القسم تقریرًا مفصًال عن 
إنجازاتھ خالل التفرغ ، ویرفق مع التقریر نسخًا من األعمال العلمیة التي أنجزھ ا تمھی دًا لعرض ھا عل ى      

  .مجلس الكلیة ثم المجلس العلمي 
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  ستشارات العلمیةإلا
  

  المادة السادسة والستون
  

یجوز االستفادة من خدمات عضو ھیئة التدریس ف ي الجامع ة كمست شار غی ر متف رغ ف ي الجھ ة          
ھ ا وف ق   الحكومیة أو القطاع الخاص أو المنظمات اإلقلیمیة أو الدولیة التي تكون المملكة مقرًا ل   

  :ما یأتي 
  .  أن یعمل مستشارًا في مجال تخصصھ -  ١
  .  أّال یعمل مستشارًا في أكثر من جھة واحدة -  ٢
  .  یكون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجدید -  ٣
  یق  دم الطل  ب م  ن ال  وزیر المخ  تص بالن  سبة للجھ  ات الحكومی  ة أو م  ن رئ  یس الجھ  از أو       -  ٤

 للقطاع ات الخاص ة والمنظم ات اإلقلیمی ة أو الدولی ة إل ى وزی ر التعل یم         المؤسسة بالنسبة 
  .العالي

  تتم الموافقة على االستشارة والتجدید بخطاب من وزی ر التعل یم الع الي بن اًء عل ى توص یة            -  ٥
  .مجلسي القسم والكلیة وتأیید مدیر الجامعة 

 س  نویًا وك  ذلك عن  د انتھ  اء م  دة        عل  ى المست  شار أن یق  دم ل  وزیر التعل  یم الع  الي تقری  راً      -  ٦
استشارتھ عن األعمال التي أنجزھا خالل فت رة االست شارة وی زود م دیر الجامع ة بن سخة            

  .منھ
  أّال یؤثر عمل عضو ھیئة التدریس مستشارًا غیر متفرغ على أدائھ لعملھ األصلي وبخاصة - ٧

  :فیما یأتي 
  .  العبء التدریسي لعضو ھیئة التدریس -أ  
  التواجد في مكتبھ خالل ساعاتھ المكتبیة وفي العیادات والمختبرات ومراكز   -ب   

  .                الحاسب إذا كان طبیعة عملھ تقتضي ذلك 
  .اإلسھام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتھا إلیھ فیھا   - ج
  
  

   
  والحلقات الدراسیة حضور المؤتمرات والندوات 

  
  نالمادة السابعة والستو

  
یجوز لعضو ھیئة التدریس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجھا وفق الضوابط    

  :اآلتیة 
  أن تكون ھناك عالقة بین موضوع الم ؤتمر أو الن دوة وتخ صص ع ضو ھیئ ة الت دریس أو        -  ١

  .مسئولیات عملھ الفعلیة 
مملكة بناًء على توصیة مجلسي   تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل ال-  ٢

  .القسم والكلیة المختصین وموافقة مدیر الجامعة 
  تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعق د خ ارج المملك ة بموافق ة رئ یس مجل س          -  ٣

  .الجامعة بناًء على توصیة من مجلسي القسم والكلیة، وتأیید مدیر الجامعة 
د التنظیمیة واإلجرائیة لحضور المؤتمرات والندوات بناًء على   یضع مجلس الجامعة القواع-  ٤

  .توصیة من المجلس العلمي 
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  .  یقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقریرًا عن ذلك للجامعة -  ٥
   

  المادة الثامنة والستون
  

تداب لعضو ھیئة التدریس المشارك في المؤتمر أو الندوة للجامعة أن تصرف تذكر سفر وبدل ان     
  .ویجوز االقتصار على صرف التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي 

   

  واإلعارة الندب

  
  المادة التاسعة والستون

  
یجوز ندب عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ للعمل لدى الجھات الحكومیة بقرار م ن مجل س           

على توصیة مجلسي القسم والكلیة المختصین ، وتتحمل الجامعة راتبھ وبدل النقل الشھري الجامعة بناًء 
  .مالم یتم االتفاق على خالف ذلك 

   
  المادة السبعون

  
یجوز إعارة خدمات عضو ھیئة التدریس ومن ف ي حكم ھ بق رار م ن مجل س الجامع ة بن اًء عل ى                 

جل س الجامع ة إلغ اء ق رار اإلع ارة قب ل       كما یج وز لم . توصیة مجلسي القسم والكلیة المختصین      
  .انتھاء المدة 

   
  المادة الحادیة والسبعون

  
  :یشترط إلعارة عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ ما یأتي 

ولمجل س الجامع ة ف ي ح االت     .   أن یكون قد أم ضى ث الث س نوات عل ى األق ل ف ي الجامع ة         -   ١
  .الضرورة االستثناء من ذلك 

م ن أع ضاء ھیئ ة الت دریس     % ١٠ المعارین عن عضو ھیئة تدریس واحد أو   أّال یزید عدد    -  ٢
  .في كل قسم في السنة الواحدة 

  أن یم  ض م  ن س  بق أن أعی  رت خدمات  ھ م  دة ف  ي العم  ل بالجامع  ة ال تق  ل ع  ن م  دة إعارت  ھ     -  ٣
  .السابقة 

  .ب على اإلعارة إخالل بسیر الدراسة خالل مدة اإلعارة ترت  أال ی-  ٤
  .وط أخرى یراھا مجلس الجامعة   أي شر- ٥

   

  المادة الثانیة والسبعون
  

  :تكون اإلعارة للجھات اآلتیة 
  .  الجامعات والكلیات الجامعیة في الداخل والخارج -  ١
  .  الوزارات والجھات الحكومیة -  ٢
  .  المؤسسات العامة أو الخاصة -  ٣
  .  الحكومات والھیئات اإلقلیمیة أو الدولیة -    ٤
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  المادة الثالثة والسبعون

  
تكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجدید مدة أو مددًا ال تزید كل منھا عن س نة، وال یج وز أن تزی د          
مدة اإلعارة عن خمس سنوات متصلة ، ویجوز لمجلس الجامعة استثناًء تجاوز ھ ذه الم دة بح د       

دره سنتان ، على أّال یزی د مجم وع فت رات اإلع ارة ع ن ع شر س نوات ط وال فت رة عم ل                 أقصى ق 
  .عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ بالجامعة أو أي جامعة أخرى 

   

  المادة الرابعة والسبعون 
  

تتحمل الجھة المستعیرة راتب المعار وبدالتھ ومكافآتھ من تاریخ المباشرة لدیھا ویعام ل المع ار       
 بأقدمیت ھ والع الوات الم ستحقة ل ھ كم  ا ل و ك ان ف ي الجامع ة عل ى أن ی ؤدي خاللھ  ا           فیم ا یخ تص  

) ٢٤(الحسمیات التقاعدیة وأن یتم تقویم واحت ساب م دة اإلع ارة ألغ راض الترقی ة وفق ًا للم ادة          
  .من ھذه الالئحة 

   

  المادة الخامسة والسبعون
  

باإلسھام في بعض األعمال األكادیمیة یجوز أن یتضمن قرار الموافقة على اإلعارة تكلیف المعار 
مث  ل الت  دریس أو اإلش  راف العلم  ي أو الت  دریب أو غی  ر ذل  ك عل  ى أال تتحم  ل الجامع  ة أي نفق  ات  

  .نتیجة لذلك 
   

  االتصال العلمي

  
  المادة السادسة والسبعون

  
یج وز بق  رار م  ن مجل  س الجامع ة بن  اًء عل  ى توص  یة المجل س العلم  ي وتوص  یة مجل  سي الق  سم     

ة المختصین إیفاد عضو ھیئة التدریس في مھمة علمیة خارج مقر الجامعة لمدة ال تزید عن أربعة والكلی
أشھر، ویجوز في حال الضرورة مّدھا إلى سنة ویعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شھر 

  . ذلك فیعامل معاملة الموظف المبتعث للتدریب في الخارج عنفإن زادت المدة 
   

  مادة السابعة والسبعونال
  

مع مراعاة التعلیمات المطبقة یجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء عل ى توص یة مجل سي الق سم        
والكلیة المختصین إیفاد عضو ھیئة التدریس للتدریس خارج المملكة، ویعامل معامل ة الموف دین     

   .للعمل رسمیًا في الخارج ، على أّال تتجاوز مدة اإلیفاد أربع سنوات
   

  المادة الثامنة والسبعون
  

یجوز بقرار م ن م دیر الجامع ة بن اًء عل ى توص یة مجل سي الق سم والكلی ة المخت صین والمجل س              
العلمي السماح لعضو ھیئة التدریس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غیر جامعتھ خ الل العطل ة        

  :الصیفیة وفق ما یأتي 
  .ضمنًا البیانات المؤیدة لھ   أن یقدم عضو ھیئة التدریس طلب السفر مت-  ١
    أن یقدم تقریرًا بعد عودتھ لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ویتم رفعھ إلي -  ٢
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  .المجلس العلمي   
  .  یصرف لھ تذكرة سفر بالطائرة -    ٣
  
  
  

   

  النقـل

  
  المادة التاسعة والسبعون

  
یجوز نقل عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ في نطاق تخصصھ العلمي من قسم إلى آخر داخل 
الكلی  ة ذاتھ  ا بق  رار م  ن م  دیر الجامع  ة بن  اًء عل  ى توص  یة م  ن المجل  س العلم  ي ومجل  س الكلی  ة     

  .ومجلسي القسمین المختصین 
   

  المادة الثمانون
خرى ف ي الجامع ة بق رار م ن م دیر      یجوز نقل عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ من كلیة إلى أ    

الجامعة بناًء على توصیة من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلیة المنق ول منھم ا ومجل سي         
  . القسم والكلیة والمنقول إلیھما 

   

  المادة الحادیة والثمانون
یج وز بق  رار م  ن مجل س الجامع  ة بن  اًء عل ى توص  یة مجل  س الق سم ومجل  س الكلی  ة المخت  صین      

  . على نقل عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ إلى وظیفة خارج الجامعة الموافقة
   

  
  
  
  

  التأدیب

  
  المادة الثانیة والثمانون

  
تكوَّن لجنة تأدیب عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ بقرار من مدیر الجامعة وذلك على النح و    

  :اآلتي 
   رئیسًا     أحد وكالء الجامعة                                     -  ١
   عضوًا     أحد العمداء غیر الذي تولى التحقیق                -  ٢
    عضوًا   عضو ھیئة تدریس ال تقل رتبتھ عن أستاذ         -  ٣
    عضوًا     أحد المتخصصین في الشریعة أو األنظمة          -  ٤
   

  المادة الثالثة والثمانون
  

وظفین إذا صدر من أحد أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم مع مراعاة أحكام نظام تأدیب الم
ھ، یتولى أحد العمداء مباشرة التحقیق معھ بتكلیف م ن م دیر الجامع ة     ت ما یعتقد أنھ مخل بواجبا    

  ویحیل مدیر الجامعة المحقق معھ إلى لجنة التأدیب إذا .  عن نتیجة التحقیق یراویقدم للمدیر تقر
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  .رأي موجبًا لذلك 
   

  المادة الرابعة والثمانون
  

لمدیر الجامعة أن یصدر قرارًا بإیقاف أي من أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم ع ن العم ل    
إذا اقتضت مصلحة التحقیق معھ ذلك ، وال یجوز أن تزید مدة اإلیقاف عن ثالثة أشھر إال بق رار     

   .من لجنة التأدیب
ویجوز تمدید مدة أو مدد اإلیقاف مدة أو مددًا أخرى حسبما تقتضیھ ظروف التحقی ق ب شرط أال        

  .تزید مدة اإلیقاف في كل مرة عن سنة واحدة 
   

  المادة الخامسة والثمانون
  

یصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبھ ، فإذا بريء أو عوق ب بغی ر الف صل ی صرف ل ھ           
ذا عوق ب بالف صل ف ال ی ستعاد من ھ م ا ص رف ل ھ م الم تق رر الجھ ة الت ي              الباقي من راتبھ ، أم ا إ      

  .أصدرت العقوبة غیر ذلك 
   

  المادة السادسة والثمانون
  

 المح  ال إل ى لجن  ة التأدی ب ب  التھم   - وم  ن ف ي حكم ھ   -یبل غ م دیر الجامع  ة ع ضو ھیئ  ة الت دریس     
الجل  سة المح  ددة الموجھ  ة إلی  ھ وص  ورة م  ن تقری  ر التحقی  ق وذل  ك بخط  اب م  سجل قب  ل موع  د    

  .للمحاكمة بخمسة عشر یومًا على األقل 
   

  المادة السابعة والثمانون
  

ط الع عل  ى التحقیق  ات الت  ي  لع ضو ھیئ  ة الت  دریس وم ن ف  ي حكم  ھ المح  ال إل ى لجن  ة التأدی  ب اإل    
  .أجریت في األیام التي یعّینھا المدیر 

   
  المادة الثامنة والثمانون

  
  -:لمحالة إلیھا وفق ما یأتي تنظر لجنة التأدیب في القضیة ا

  .  یتولى سكرتاریة اللجنة موظف یختاره رئیس اللجنة -  ١
  تعقد اللجنة اجتماعاتھا بناًء على دعوة الرئیس ویبلغ الُمَحق ق مع ھ كتاب ة بخط اب م سجل          -  ٢

  .بالحضور أمام اللجنة لسماع أقوالھ ودفاعھ 
أو وكی ل عن ھ ، ف إذا ل م یح ضر أو وكیل ھ ج از          تعقد اللجنة جلساتھا بحضور الُمَحق ق مع ھ           -  ٣

وللجنة الحق في أن تستمع .النظر في القضیة وتتم إجراءات التحقیق والنظر في القضیة بسرّیة 
  .ألقوال الشھود عن االقتضاء

وترف ع  .   تتخذ قرارات اللجنة باألغلبیة، وال تصح اجتماعاتھا إال إذا حضر جمیع أع ضائھا       -  ٤
إل ى م دیر الجامع ة ض من مح ضر مرف ق ب ھ مل ف الق ضیة خ الل م دة ال تتج اوز                اللجنة قراراتھ ا    

ال  شھرین م  ن ت  اریخ إحال  ة الُمحق  ق مع  ھ إلیھ  ا للم  صادقة علی  ھ وف  ي ح  ال ع  دم م  صادقة م  دیر      
الجامعة على قرار اللجنة ، یعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقی ت اللجن ة عل ى رأیھ ا یرف ع األم ر إل ى             

  .ك نھائي مجلس الجامعة وقراره في ذل
  یقوم مدیر الجامعة ب إبالغ ق رار اللجن ة ف ور ص دوره إل ى ع ضو ھیئ ة الت دریس وم ن ف ي                 -  ٥

  .حكمھ بكتاب مسجل 
)                                             ٢٢(  



    

  یجوز لعضو ھیئة الت دریس وم ن ف ي حكم ھ الطع ن ف ي الق رار بخط اب یرفع ھ إل ى م دیر               -    ٦
ال أصبح القرار نھائیًا ، وفي أثین یومًا على األكثر من إبالغھ بقرار اللجنة والجامعة في مدى ثال

حال وصول الطعن قبل انتھاء المدة المحددة یعید مدیر الجامعة القضیة إلى لجنة التأدی ب للنظ ر           
فیھا مرة أخرى فإذا بقیت اللجنة على رأیھا یتم الرفع إلى مجلس الجامعة، ویكون ق رار مجل س       

  . نھائیًا الجامعة
   

  المادة التاسعة والثمانون
  

م ن نظ ام تأدی ب الم وظفین تك ون العقوب ات التأدیبی ة الت ي یج وز            ) ٣٢(مع مراعاة أحكام المادة     
  :إیقاعھا على عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ 

  .  اإلنذار -  ١
  .  اللوم -  ٢
    أّال یتجاوز المح سوم ش ھریًا     الحسم من الراتب بما ال یتجاوز صافي راتب ثالثة أشھر على  - ٣

  .ثلث صافي الراتب الشھري 
  .  الحرمان من عالوة دوریة واحدة -  ٤
  .  تأجیل الترقیة مدة عام -  ٥
  .  الفصل - ٦

   
  المادة التسعون

  
  .ال تأثیر للدعوى التأدیبیة في الدعاوى القضائیة األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتھا 

   
  عونالمادة الحادیة والتس

  
لم دیر الجامع ة أن یوج ھ تنبیھ  ًا إل ى ع ضو ھیئ  ة الت دریس وم ن ف ي حكم  ھ ال ذي یخ ّل بواجبات  ھ           
ویكون التنبیھ شفویًا أو كتابیًا ولمدیر الجامع ة توقی ع عق وبتي اإلن ذار والل وم عل ى ع ضو ھیئ ة            
الت دریس وذل  ك بع  د التحقی  ق مع  ھ كتاب  ة وس  ماع أقوال  ھ وتحقی  ق دفاع  ھ ویك  ون ق  راره ف  ي ذل  ك   

  .سببًا ونھائیًا م
على العمداء أن یبلغوا مدیر الجامعة بناًء على ما یصلھم م ن رؤس اء األق سام أو م ا یالحظون ھ           
ھ  م ع  ن ك  ل م  ا یق  ع م  ن ع  ضو ھیئ  ة الت  دریس وم  ن ف  ي حكم  ھ م  ن إخ  الل بالواجب  ات المطلوب  ة أو أي       

  .مخالفات أخرى 
   

  إنھاء الخدمة

  
  المادة الثانیة والتسعون

  
  :ھیئة التدریس بأحد األسباب اآلتیة تنتھي خدمة عضو 

  .  االستقالة -  ١
  .  طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامیة حسب نظام التقاعد -  ٢
    إلغاء الوظیفة ،-  ٣
  .  العجز الصحي -  ٤
  .  الغیاب بغیر عذر مشروع أو عدم تنفیذ قرار النقل -  ٥

                                   )      ٢٣(  



    

  .  الفصل ألسباب تأدیبیة -  ٦
  . أو بقرار من مجلس الوزراء   يملك   الفصل بأمر-    ٧

   
  المادة الثالثة والتسعون

  
یحال عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ إلى التقاعد بقرار من مدیر الجامعة إذا أتم ستین سنة      

  .ھجریة من العمر 
. دمة من بلغ ستین سنة أثناء العام الدراس ي إل ى نھایت ھ   ویجوز بقرار من مدیر الجامعة تمدید خ  

ولمجلس التعلیم العالي بناًء على توصیة مدیر الجامعة تمدید خدمة من یبل غ ال ستین س نة لفت رة       
  .أو فترات حتى بلوغھ سن الخامسة والستین 

   

  المادة الرابعة والتسعون
  

القی ام بواجبات ھ ب سبب الم رض،     إذا ثبت عجز أح د أع ضاء ھیئ ة الت دریس وم ن ف ي حكم ھ ع ن            
  .فیقدم مدیر الجامعة تقریرًا عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنھاء خدمتھ 

   

  المادة الخامسة والتسعون
  

لمجلس الجامعة بناًء على توصیة مجلسي القسم والكلیة المختصین والمجلس العلمي النظر في 
  . إحالتھ إلى التقاعد المبكر بناًء على طلبھ قبول استقالة عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ أو

  
   

  قواعد االستعانة باألساتذة غیر المتفرغین
  

  المادة السادسة والتسعون
  

یج  وز للجامع  ة االس  تعانة باألس  تاذ غی  ر المتف  رغ ب  شرط أن یك  ون م  ن أع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس     
وال یج وز  . ذي س یتولى تدری سھ  السابقین أو من العلماء المتمیزین ذوي الخبرة الطویلة في التخصص ال 

  .تكلیفھ بأي عمل إداري 
   

  المادة السابعة والتسعون
  

تكون االستعانة باألساتذة غیر المتفرغین لمدة ال تزید عن سنتین قابلة للتجدید بقرار من م دیر        
  .الجامعة بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصیة المجلس العلمي ومجلسي الكلیة والقسم المختصین 

   
  المادة الثامنة والتسعون

  
یمنح األستاذ غیر المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمیة التي كان علیھا، فإن لم یك ن      
من أعضاء ھیئة التدریس السابقین فیحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناًء على توصیة م ن المجل س     

  .ربوط رتبة أستاذ مساعد العلمي ومجلسي القسم والكلیة بما ال یتجاوز أول م
  

)                                   ٢٤(  
  



    

  
  المادة التاسعة والتسعون

  
م  ن ھ  ذه الالئح  ة یج  ب عل  ى األس  تاذ غی  ر المتف  رغ أن یلت  زم     ) ٩٦(م  ع مراع  اة أحك  ام الم  ادة   

ة بواجبات عضو ھیئة التدریس المنصوص علیھا في ھ ذه الالئح ة ویعام ل م ن حی ث الوح دات التدری سی         
  .من ھذه الالئحة ) ٥١(الزائدة عن النصاب وفقًا ألحكام المادة 

 
  المادة المائة

  
عند إخالل األستاذ غیر المتفرغ بأي من واجبات ھ تطب ق ب شأنھ األحك ام الخاص ة بتأدی ب أع ضاء              

  .ھیئة التدریس المنصوص علیھا في ھذه الالئحة 
  
  
  

   

  وفرةالقواعد المنظمة لتشجیع الكفاءات السعودیة المت
  خارج الجامعة للقیام بالتدریس في كلیات 

  الجامعة ومعاھدھا
  المادة الواحدة بعد المائة

  
یصرف لمن یستعان بھم من غیر أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة في إلق اء الوح دات التدری سیة       

   -:یأتي  وحدة تدریسیة وفق ما ة عن كلأالخطط الدراسیة مكاف المنھجیة المعتمدة ضمن
  .لف ریالأ) ١٠٠٠(صحاب المرتبة الممتازة أ ونوابھم ، والوزراء -١
   یستعان بھم أعضاء ھیئة التدریس الذین   

  ریال٤٠٠   ستاذ                              األ-أ           
   ریال٣٥٠ ستاذ المشارك              األ-ب           
   ریال ٣٠٠              ستاذ المساعد     األ-          ج

  
  -: من ھم على مراتب سلم الموظفین -٣              

   ریال ٤٠٠             ١٥ – ١٤ المرتبتان  -          أ
   ریال ٣٥٠                      ١٣   ة المرتب-         ب
   ریال ٣٠٠                      ١٢  ة المرتب-         ج
    ریال٢٥٠                ١١-١٠-٩تب  المرا-         د

  
 -: من ھم على سلم الوظائف التعلیمیة  -٤

   ریال ٢٥٠  المستوى السادس                  -        أ
   ریال ٢٠٠ المستوى الخامس                  -       ب
   ریال ١٥٠  المستوى الرابع                    -       ج

                                              
)                                      ٢٥(  



    

  -:العسكریون  -٥
   ریال ١٠٠٠  ول                        أ فریق -        أ

   ریال ٤٠٠     فریق ولواء                     -       ب
   ریال ٣٥٠     عمید وعقید                      -       ج
   ریال ٣٠٠      مقدم ونقیب                      -       د

   ریال٢٥٠     ول ومالزم            أ مالزم -       ھـ
  
  

  : المتقاعدون  -٦
 

 
  





 
 

 
 







 
 

 
 

 
 



    


 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

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

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

  سلم رواتب أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمعیدین بالجامعات           



    

  ھـ٢٤/٩/١٤٠١ وتاریخ ٣٨/المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م                 
   ھـ ٢٣/١١/١٤١٤ وتاریخ ١٧/ملكي رقم م  والمضاف إلیھ خمس درجات بالمرسوم ال
  ھـ١/١/١٤١٥                                   إعتبارًا من 

وت    اریخ ) ٢٢٧/أ(المعتم    دة ب    األمر الملك    ي رق    م    % ١٥وبع    د إض    افة الزی    ادة بن    سبة    
  ھـ١/٩/١٤٢٦ھـ إعتبارًا من ١٦/٧/١٤٢٦

    
  فة الوظي

العالوة  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

  ٣٦٠  ٩١٠٨٢٠  ١٠٤٦٠  ١٠١٠٠  ٩٧٤٠  ٩٣٨٠  ٩٠٢٠  ٨٦٦٠  ٨٣٠٠  ٧٩٤٠  ٧٥٨٠  ٧٢٢٠  ٦٨٦٠  ٦٥٠٠  ٦١٤٠  ٥٧٨٠  معيد

  ٤٤٠  ١٣٧٨٠  ١٣٣٤٠  ١٢٩٠٠  ١٢٤٦٠  ١٢٠٢٠  ١١٥٨٠  ١١١٤٠  ١٠٧٠٠  ١٠٢٦٠  ٩٨٢٠  ٩٣٨٠  ٨٩٤٠  ٨٥٠٠  ٨٠٦٠  ٧٦٢٠  محاضر

أســـتاذ  
  مساعد

٤٩٥  ١٨٠٣٠  ١٧٥٣٥  ١٧٠٤٠  ١٦٥٤٥  ١٦٠٥٠  ١٥٥٥٥  ١٥٠٦٠  ١٤٥٦٥  ١٤٠٧٠  ١٣٥٧٥  ١٣٠٨٠  ١٢٥٨٥  ١٢٠٩٠  ١١٥٩٥  ١١١٠٠  

أســـتاذ  
  مشارك

٥٧٥  ٢٢٠٣٠  ٢١٤٥٥  ٢٠٨٨٠  ٢٠٣٠٥  ١٩٧٣٠  ١٩١٥٥  ١٨٥٨٠  ١٨٠٠٥  ١٧٤٣٠  ١٦٨٥٥  ١٦٢٨٠  ١٥٧٠٥  ١٥١٣٠  ١٤٥٥٥  ١٣٩٨٠  

  ٦٣٥  ٢٤٩٠٥  ٢٤٢٧٠  ٢٣٦٣٥  ٢٣٠٠٠  ٢٢٣٦٥  ٢١٧٣٠  ٢١٠٩٥  ٢٠٤٦٠  ١٩٨٢٥  ١٩١٩٠  ١٨٥٥٥  ١٧٩٢٠  ١٧٢٨٥  ١٦٦٥٠  ١٦٠١٥  أستاذ
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