الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )4441/6/4المتخذ في الجلسة (السادسة) لمجلس التعليم
العالي المعقود بتاريخ 4441/8/66هـ المتوج بموفقة خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم /1ب46421 /و تاريخ 4448/8/66هـ.
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم ()4441/6/4
إن مجلس التعليم العالي بناء على أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات التقاضي بأن للمجلس إصدار للوائح المنظمة لشؤون منسوبي
الجامعات الوظيفية من السعوديين ،والمتعاقدين ،بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ،ويشمل ذلك
مرتباتهم ،ومكافأتهم ،وبدالتهم ،وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ،وزارة المالية
واالقتصاد الوطني ،والديوان العام للخدمة المدينة.
وبعد االطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع ،وعلى نسخة من مشروع
الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم
المرفقة بمذكرة العرض قرار المجلس ما يأتي :
" الموافقة على الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ،ومن
في حكمهم ،وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار".
المادة األولى :
أعضاء هيئة التدريس هم :
 -4األساتذة.
 -6األساتذة المشاركون.
 -3األساتذة المساعدون.
المادة الثانية :
يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات ومساعدو
الباحثين.
التعيين والترقية
المادة الثالثة :

تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين
يرأسها وكيل الجامع ة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس
الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها :
 -4اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم
على األقسام والكليات.
 -6إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي
اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعاييراآلتية:
أ -عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم،
وتخصصاتهم الدقيقة ،وأعبائهم التدريسية.
ب-عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
ج -عدد المبتعثين من القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
 -3اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة
األقسام الحالية والمستقبلية.
 -4دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى
ديوان الخدمة المدنية.
المادة الرابعة :
يشترط لتعيين المعيد :
 -4أن يكون حاصال على شهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 -6أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا على األقل.
 -3ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
 -4أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 -6أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على األقل (إذا كان حاصال عليها من جامعة تمنحها
بتقدير).
 -3ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

المادة السادسة :
يشترط لتعيين مساعد باحث :
 -4بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير (يسمى مساعد باحث أ) :
أ -الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير عام جيد جدا
على األقل إن كان حاصال على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
ب -أية شروط أخرى تراها الجامعة المناسبة.
 -6بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها)( ،ويسمى مساعد باحث ب) :
ج -الحصول على شهادة الجامعية بتقدير عام جيد على األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
د -أية شروط أخرى تراها الجامعة المناسبة.
المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بنا ًء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس
الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر
بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
المادة الثامنة :
يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية
المختصين وتوصية اللجنة الدائمة لشؤ ون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.
المادة التاسعة :
 -4يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
 -6يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمسة سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
 -3يعين المع يد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
 -4يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
المادة العاشرة :
تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين الئحة الوظائف التعليمية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم  295وتاريخ 4454/44/45هـ وما يطرأ عليها من تعديالت.

المادة الحادية عشرة :
يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية
أو جامعة أخرى معترف بها ،ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.
المادة الثانية عشرة :
يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين
والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في
التخصصات التي ال تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية :
 -4أن يكون المرشح حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى
معترف بها.
 -6أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وظيفة محاضر.
 -3أن يتقدم بإنتاج علمي ال عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها وحدة
واحدة على األقل فردية ،وأن يكون اإلنتاج العلمي المقدم متفقا مع جاء في المادة ( )69من هذه
الالئحة.
المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك :
 -4الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أو أخرى معترف بها.
 -6خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن أربع سنوات بعد
التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
 -3أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ :
 -4الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أو جامعة أخرى معترف بها.
-6خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها ،ال تقل عن ثماني سنوات ،منها
أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك.
 -3أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

المادة الخامسة عشرة :
يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية
من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
المادة السادسة عشرة :
يصنف من يعين على كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لهم خبرات سابقة لغرض الراتب وفق
الضوابط اآلتية :
 -4أن تكون الخبرة قد اكتسب بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين.
 -6أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إحدى الجامعات السعودية أو الجامعات
األخرى المعترف بها ،أو لدى إحدى الجهات الحكومية السعودية أو المنظمات الدولية.
 -3تحتسب الخبرة ألغراض الراتب وفق ما يأتي :
أ -الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة.
ب -الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة.
المادة السابعة عشرة :
يصنف من ينتقل من الئحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل شهادة
الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه وتحتسب خبراته
السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كل سنة خبرة بعالوة ،شريطة أال يتجاوز أخر مربوط رتبة
أستاذ مساعد.ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.
المادة الثامنة عشرة :
يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليها ،فإذا كان
راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ،كما يمنح
عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقي إليها ،فإذا كان
راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدالت والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل
به موظفو الدولة على أساس المعادلة
اآلتية :
 -المعيد المرتبة الثامنة

 المحاضر المرتبة التاسعة األستاذ المساعد المرتبة الثانية عشرةاألستاذ المشارك المرتبة الثالثة عشرة األستاذ المرتبة الرابعة عشرةويكون بدل االنتقال الشهري لرتبة (األستاذ)  625لاير.
المادة العشرون :
ال 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.
المادة الحادية والعشرون :
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك :
 -4خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها ،على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 -6استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام المادة الثانية والثالثين من هذه
الالئحة.
 -3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.
المادة الثانية والعشرون :
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ :
-4خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها،
على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 -6استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام المادة الثالثة والثالثين من هذه
الالئحة.
 -3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك.
المادة الثالثة والعشرون :
لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة
أقصاها ستة أشهر.

المادة الرابعة والعشرون :
تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي :
 -4كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة عملية وكان العمل في مجال التخصص.
 -6نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.
 -3ال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.
المادة الخامسة والعشرون :
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير اآلتية:
 -4اإلنتاج العلمي.
 -6التدريس.
 -3خدمة الجامعة والمجتمع.
المادة السادسة والعشرون :
إجراءات الترقية:
 -4يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي :
أ -بيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
ب -بيان بالنشاطات التدريسية.
ج -بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.
د -خمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.
هـ -أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.
و -أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.
 -6ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي برفع الطلب
إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن ثمانية.
 -3ينظر مجلس الكلية في الطلب بنا ًء على توصية مجلس القسم ،ويرشح عدد من المحكمين
المتخصصين ال يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.

 -4درس المج لس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ،ويقوم بعد الدراسة
بما يأتي :
أ -اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث ،ويختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم
ثالثة منهم
أساسيين والرابع فاحصاً احتياطياً أوال ً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً يلجأ إليهما عند الحاجة ويجب أن
يكون اثنان من المحكمين الثالثة  -على األقل  -من خارج الجامعة.
ب -إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج الذي
يعد من قبل المجلس العلمي.
ج -اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر في تقارير
المحكمين ،و التقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.
د -إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف اإلنتاج العلمي ،يقوم بتحديد مصير األبحاث
المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى ،على أن يشتمل الحد األدنى للترقية في حال
طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة على األقل للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك،
ووحدتين بحثيتين جديدتين على األقل للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.
المادة السابعة والعشرون :
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس ( )455مائة نقطة مقسمة على النحو
التالي:
 65سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي.
 62خـمس وعـشــرون نقطة لتـدريس.
 42خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعـة والمجتمع.
ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في خدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من
المجلس العلمي.
المادة الثامنة والعشرون :
يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن( )65ستين نقطة على أال
يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن ( )32خمس وثالثين نقطة في مجال اإلنتاج العلمي للترقية إلى
رتبة أستاذ مشارك و ( )45أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ ،وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك
بأغلبية رأي المحكمين الثالثة ،أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثالثة ،وفي حال
الموافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث ،يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم
رابع ويكون رأيه نهائياً.

المادة التاسعة والعشرون :
يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي :
 -4البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجاالت العلمية محكمة ،ويضع المجلس العلمي معايير قبول
المجالت المحكمة.
 -6البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة
للنشر ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -3البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
 -4المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -2تحقيق الكتب النادرة المحكم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -6الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -1الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم،
ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -8االختراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع التي يعترف بها المجلس
العلمي.
 -9النشاط اإلبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي،
ويقبل منه وحدة واحدة فقط.
المادة الثالثون :
يج ب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجالت العلمية المحكمة ضمن الحد األدنى المطلوب لترقية
عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،ووحدتين بحثيتين
ضمن الحد األدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ.
المادة الحادية والثالثون :
يج ب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشورا أو مقبوال للنشر في أكثر
من منفذ نشر واحد ،وأال تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.
المادة الثانية والثالثون :
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو
مقبولة للنشر ،اثنتان منها  -على األقل  -عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس

العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعال عن وحدة
واحدة.
المادة الثالثة والثالثون :
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة
للنشر ،منها ثالث وحدات  -على األقل  -عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس
العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعال عن ثالث
وحدات.
المادة الرابعة والثالثون :
يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه ،وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه
اثنان،
وإذا كان بحثا مشتركا بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين
بربع وحدة ،وإذا كان عمال مش تركا أخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.
المادة الخامسة والثالثون :
يجب أال يكون اإلنتاج العلمي المقدم للترقية مستال ً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات
سابقة للمتقدم ،وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستقل من ذلك ،فيحرم المتقدم
للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور القرار المجلس العلمي بذلك.
المادة السادسة والثالثون :
يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من األساتذة ،ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك
أن يكون أحد المحكمين من األساتذة المشاركين.
المادة السابعة والثالثون :
تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك ،أما ترقيته وظيفياً فتعتبر
من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.
الواجبات
المادة الثامنة والثالثون :
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية :
 -4األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب المرعية وأن يترفع عن
كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.

 -6متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ،وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
 -3أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ،ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير
العلمي السليم.
 -4أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوا فيها
على مستوى القسم والكلية والجامعة ،كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في
خدمة المجتمع.
 -2أن يتفرغ لعمله في الجامعة ،وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق
األنظمة واللوائح.
المادة التاسعة والثالثون :
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريراً عن
كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام.
المادة األربعون :
أ -يكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
 -4األستاذ 45وحدات تدريسية.
 -6األستاذ المشارك46وحدات تدريسية.
 -3األستاذ المساعد44وحدات تدريسية.
 -4المحاضر46وحدات تدريسية.
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
 -2المعيد46وحدات تدريسية.وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
 -6مدرس اللغة 48وحدات تدريسية.
ب -الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو
الدرس العلمي أو الميداني األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة وتستمر الوحدة التدريسية
فصال ً دراسياً.
المادة الحادية واألربعون :

يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساً وثالثين ساعة أسبوعياً  -ويجوز رفعها إلى أربعين
ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة  -يقضونها في التدريس والبحث واإلرشاد األكاديمي
والساعات المكتبية واللجان العلمية واألعمال األخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.
المادة الثانية واألربعون :
من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء األقسام
العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على أال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات تدريسية.
المادة الثالثة واألربعون :
يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في
القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه ،كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى مدير
الجامعة.
الرواتب والمكافآت والبدالت
المادة الرابعة واألربعون :
يطبق سلم الرواتب والعالوات المرفق بهذه الالئحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
المادة الخامسة واألربعون :
يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها ( )3555ثالثة آالف لاير.
المادة السادسة واألربعون :
يصرف للعميد أو من في حكمه مكافأة شهرية مقدارها ( )4555ألف لاير وبحد أقصى قدره ()45555
عشرة آالف لاير سنويا ،كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها ( )855ثمانمائة لاير وبحد أقصى
قدره ( )8555ثمانية آالف لاير سنوياً ويصرف لرئيس القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها
( )255خمسمائة لاير وبحد أقصى قدره ( )2555خمسة آالف لاير سنوياً.
المادة السابعة واألربعون :
يصرف ألمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها ( )45555عشرة آالف لاير إذا كان من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة ،أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة
المدنية ولوائحه.
المادة الثامنة واألربعون :
تحدد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  -من داخل الجامعة  -الذين تستعين بهم الجامعة
في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو اآلتي :

 -4األستاذ 355ثالثمائة لاير.
 -6األستاذ المشارك 625مائتان وخمسون رياالً.
 -3األستاذ المساعد 655مائتا لاير.
 -4المحاضر ومدرس اللغة 425مائة وخمسون رياال ً .
 -2المعيد 455مائة لاير.
المادة التاسعة واألربعون :
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام والمراكز
العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف يما ال يتجاوز صافي راتب شهرين.
المادة الخمسون :
 -4يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها ( )655مائتا
لاير عن كل جلسة إذا تمت خالل وقت الدوام الرسمي و ( )355ثالثمائة لاير عن كل جلسة إذا تمت
خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة آالف لاير في السنة المالية الواحدة.
 -6يكون توصيف اللجان الدائمة كاآلتي :
أ -أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
ب -أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده.
ج -أن تكون ذات طبيعة مستمرة.
د -أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة.
ه -أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين ال يمكن معاملتهم
بموجب مكافأة خارج وقت الدوام ويعمل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية
التي تنظمها الجامعة معاملة اللجان الدائمة.
المادة الحادية والخمسون :
إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب
المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره ( )425مائة وخمسون
لاير عن الوحدة الواحدة.
المادة الثانية والخمسون :

يجوز أن يصرف ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والمتخصصين في مجال الحاسب اآللي
العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما ال يتجاوز نسبة  %62من أول مربوط
الدرجة المثبتين عليها.
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم
بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل  %25من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الرابعة والخمسون :
يجوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم
بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل  % 15من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز أن يصرف لغير األطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في
تخصصهم اإلكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل  % 65من أول مربوط
الدرجة المثبتين عليها.
اإلجازات
المادة السادسة والخمسون :
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة اإلجازة السنوية ويحدد
مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد انتهاء أعمال
االختبارات وإعالن النتائج.
المادة السابعة والخمسون :
لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية
ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خاللها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على ال تزيد
المدة التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام.
المادة الثامنة والخمسون :
لمدير الجامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن في
حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها.
المادة التاسعة والخمسون :
تمنح اإلجازات األخرى وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

المادة الستون :
يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ألسباب معقولة إجازة استثنائية ال
تزيد مدتها على ستة أشهر وخالل ثالث سنوات بال راتب ،ويجوز لمجلس الجامعة عند االقتضاء االستثناء
من هذا الشرط على أال تزيد مدة اإلجازة عن سنة.
إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي
أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من
تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ،أو لمدة دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه أو
تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ،على أال يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية ،وال تحتسب مدة
اإلعارة ضمن المدة المطلوبة.ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء على
اقتراح المجلس العلمي.
المادة الثانية والستون :
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي :
 -4أال يرخص في إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  %45من أعضاء هيئة
التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
 -6أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي.
المادة الثالثة والستون :
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي :
 -4رتبه كامال وبدل االنتقال الشهري عن كامل المدة.
 -6تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعولهن.
 -3مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.
 -4مصاريف البحث العلمي ،وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.
-2مصاريف العالج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آالف لاير إذا كان
بمفرده و عشرة آالف لاير إذا كانت ترافقه عائلته ،ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة فصل دراسي واحد.

 -6بدل التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل اإلضافي
ال تقل عن ثالث ساعات يومياً بما فيها دوام الخميس بحيث ال يقل عن ثالثة آالف لاير حداً أدنى إذا كانت
اإلجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.
المادة الرابعة والستون :
ال يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ،كما ال يجوز له االرتباط بعقد عمل أو استشارة.
المادة الخامسة والستون :
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة وعليه خالل مدة أقصاها
نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصال ً عن إنجازاته
خالل التفرغ ،ويرفق مع التقرير نسخاً من األعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً لعرضها على مجلس
الكلية ثم المجلس العلمي.
االستشارات العلمية
المادة السادسة والستون :
يجوز االستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية
أو القطاع الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها وفق ما يأتي :
 -4أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.
 -6أال يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة.
 -3يكون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجديد.
 -4يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أومن رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة
للقطاعات الخاصة والمنظمات اإلقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي.
 -2تتم الموافقة على االستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بنا ًء على توصية مجلسي
القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة.
 -6على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنوياً وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن
األعمال التي أنجزها خالل فترة االستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه.
 -1أال يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله األصلي وبخاصة فيما يأتي :
أ -العبء ألتدريسي لعضو هيئة التدريس.
ب -لتواجد في مكتبه خالل ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة
عمله تقتضي ذلك.

ج -اإلسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.
حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
المادة السابعة والستون :
يجوز لعضـو هيئة التدريس حضـور المؤتمرات والنـدوات داخـل المملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية :
 -4أن تكون هناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله
الفعلية.
 -6تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءاً على توصية من مجلسي
القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
 -3كون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بنا ًء
على توصية من مجلسي القسم والكلية ،وتأييد مدير الجامعة.
 -4يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءاً على توصية من
مجلس العلمي.
 -2قدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
المادة الثامنة والستون :
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز
االقتصار على صرف التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي.
الندب واإلعارة
المادة التاسعة والستون :
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة
بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين ،وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم
يتم االتفاق على خالف ذلك.
المادة السبعون :
يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية
مجلسي القسم والكلية المختصين ،كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء المدة.
المادة الحادية والسبعون :
يشترط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي :

 -4ان يكو ن قد أمضى ثالث سنوات على األقل في الجامعة ،ولمجلس الجامعة في حاالت الضرورة
االستثناء من ذلك.
 -6أال يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة التدريس واحد أو  %45من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم
في السنة الواحدة.
 -3أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة ال تقل عن مدة إعارته السابقة.
 -4ال يترتب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة.
 -2اي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.
المادة الثانية والسبعون :
تكون اإلعارة للجهات اآلتية :
 -4الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
 -6الوزارات والجهات الحكومية.
 -3المؤسسات العامة أو الخاصة.
 -4لحكومات والهيئات اإلقليمية أو الدولية.
المادة الثالثة والسبعون :
تكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً ال تزيد كل منها عن سنة ،وال يجوز أن تزيد مدة اإلعارة
عن خمس سنوات متصلة ،ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره سنتان،
على أال يزيد مجموع فترات اإلعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن حكمه
بالجامعة أو أي جامعة أخرى.
المادة الرابعة والسبعون :
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدالته ومكافآته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما
يختص بأقدميته والعالوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خاللها الحسميات
التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة اإلعارة ألغراض الترقية وفقاً للمادة ( )64من هذه الالئحة.
المادة الخامسة والسبعون :
يجوز أن يتضم ن قرار الموافقة على اإلعارة وتكليف المعار باإلسهام في بعض األعمال األكاديمية مثل
التدريس أو اإلشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على أال تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.
االتصال العلمي

المادة السادسة والسبعون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية
المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة ال تزيد عن أربعة أشهر،
ويجوز في حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن
زادت المدة عن ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.
المادة السابعة والسبعون :
مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية
المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة ،ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسمياً في
الخارج ،على أال تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات.
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز بقرار من مدير الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي
السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية وفق ما
يأتي :
 -4أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً البيانات المؤدية له.
 -6أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس
العلمي.
 -3يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.
النقل
المادة التاسعة والسبعون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية
ذاتها بقرار من مدير الجامعة بنا ًء على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين
المختصين.
المادة الثمانون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة
بنا ًء على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول منهما ومجلسي القسم
والكلية المنقول إليهما.
المادة الحادية والثمانون :

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على
نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
التأديب
المادة الثانية والثمانون :
تك َّون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو التالي:
 -4أحد وكالء الجامعة رئيساً
 -6أحد عمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً
 -3عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ عضواً
 -4أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة عضواً
المادة الثالثة والثمانون :
مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين ،إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما
يعتقد أنه مخل بواجباته ،يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير
تقريراً عن نتيجة التحقيق ،ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباً لذلك.
المادة الرابعة والثمانون :
لمدير الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت
مصلحة التحقيق معه ذلك ،وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار من لجنة التأديب.
ويجوز تمديد مدة اإليقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف
في كل مرة عن سنة واحدة.
المادة الخامسة والثمانون :
يصرف للموقو ف عن العمل نصف صافي مرتبه ،فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه،
أما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون :
يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس  -ومن في حكمه  -المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه
وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر
يوماً على األقل.
المادة السابعة والثمانون :

لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب اإلطالع على التحقيقات التي أجريت في
األيام التي يعينها المدير.
المادة الثامنة والثمانون :
تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي :
 -4يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
 -6تعقد اللجنة اجتماعاتها بنا ًء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام
اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.
 -3تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه ،فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية
وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية ،وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال الشهود عند
االقتضاء.
 -4تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال تصح اجتماعاتها إال إذا ضمن جميع أعضائها وترفع اللجنة قراراتها إلى
مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة المحقق
معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة ،يعاد للجنة مرة أخرى
فإذا بق يت اللجنة على رأيها يرفع األمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي.
 -2يقوم مدير الجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب
مسجل.
 -6يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى
ثالثين يوماً على األكثر من إبالغه بقرار اللجنة إال وأصبح القرار نهائياً ،وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء
المدة المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على
رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة ،ويكون قرار مجلس الجامعة نهائياً.
المادة التاسعة والثمانون :
مع مراعاة أحكام المادة ( ) 36من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقافها على
عضو هيئة التدريس ومن في حكمه :
 -4اإلنذار.
 -6اللوم.
 -3الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أال يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي
الراتب الشهري.
 -4الحرمان من عالوة دورية واحدة.

 -2تأجيل الترقية مدة عام.
 -6الفصل.
المادة التسعون :
ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة الحادية والتسعون :
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه
شفوياً أو كتابياً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي اإلنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق
معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً .وعلى العمداء أن يبلغوا
مدير الجامعة بنا ًء على ما يصلهم من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة
التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
إنهاء الخدمة
المادة الثانية والتسعون :
تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية :
-4االستقالة.
 -6طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
 -3إلغاء الوظيفة.
 -4العجز الصحي.
 -2الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
 -6الفصل ألسباب تأديبية.
 -1الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون :
يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية
من العمر .ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته
ولمجلس التعليم العالي بنا ًء على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو
فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين.

المادة الرابعة والتسعون :
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير
الجامعة تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.
المادة الخامسة والتسعون :
لمجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي بالنظر في
قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بنا ًء على طلبه.
قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين
المادة السادسة والتسعون :
يجوز للجامعة االستعانة باألستاذ غير المتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقين أو من
العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه .وال يجوز تكليفه بأي عمل
إداري.
المادة السابعة والتسعون :
تكون االست عانة باألساتذة غير المتفرغين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير الجامعة
بنا ًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم المختصين.
المادة الثامنة والتسعون :
يمنح األستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ،فإن لم يكن من أعضاء
هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بنا ًء على توصية من المجلس العلمي
ومجلسي القسم والكلية بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.
المادة التاسعة والتسعون :
مع مراعاة أحكام المادة ( )96من هذه الال ئحة يجب على األستاذ غير المتفرغ أن يلتزم بواجبات عضو
هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية الزائدة عن النصاب
ألحكام المادة ( )24من هذه الالئحة.
المادة المئة :
عند إخالل األستاذ غير المتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه األحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة
التدريس المنصوص عليها في هذه الالئحة.
القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس في
كليات الجامعة ومعاهدها

المادة األولى بعد المئة :
يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية
المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي :
 -4الوزراء ونوابهم وأصحاب المرتبة الممتازة 4555ألف لاير.
 -6أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات األخرى :
أ -األستاذ  455أربعمائة لاير
ب -األستاذ المشارك  325ثالثمائة وخمسون لاير
ج -األستاذ المساعد 355ثالثمائة لاير
 -3من هم على مراتب سلم الموظفين :
أ -المرتبتان  455 42.44أربعمائة لاير.
ب -المرتبة  325 43ثالثمائة وخمسون لاير.
ج -المرتبة  355 46ثالثمائة لاير.
د -المراتب  44.45.9625مائتان وخمسون لاير.
 -4من هم على سلم الوظائف التعليمية :
أ -المستوى السادس  625مائتان وخمسون لاير .
ب -المستوى الخامس  655مائتان لاير.
ج -المستوى الرابع  425مائة وخمسون لاير.
 -2العسكريون :
أ -فريق أول  4555ألف لاير .
ب -فريق ولواء  455أربعمائة لاير
ج -عميد وعقيد  325ثالثمائة وخمسون لاير
د -مقدم ونقيب 355ثالثمائة لاير
ه -مالزم أول ومالزم  625مائتان وخمسون لاير

 -6المتعاقدون  :حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد.
 -1غير الموظفين  :يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص والكلية
المعنية
االستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحاالت المشار إليها في الفقرات السابقة
للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها وتحديد مكافآتهم بما ال يتجاوز راتب الدرجة
األولى من رتبة أستاذ مساعد.
المادة الثانية بعد المئة :
إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج مقر
أحد فروعها فيصرف له باإلضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة ( )454من هذه الالئحة تذكرة
سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً ،وبدل االنتداب المقرر ألمثاله أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصالته
وإعاشته مدة إقامته.
األحكام العامة
المادة الثالثة بعد المئة :
تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية واإلجرائية لهذه الالئحة بما ال يتعارض معها.
المادة الرابعة بعد المئة :
ما لم يرد به نص في هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات النافذة في المملكة.
المادة الخامسة بعد المائة :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
المادة السادسة بعد المائة :
يعمل بهذه الالئحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها.
ملحق ضوابط إجازة التفرغ العلمي بجامعة أم القرى وتأجيلها
أوال ً  :تعريف التفرغ العلمي :
التفرغ العلمي هو إجـازة علمية دراسية تمنحها الجامعة لعضو هيئـة التدريس مـدة عام واحد أو فصل
دراسي واحد ليتفرغ للقيام بإجراء بحوث ودراسات علمية " نظرية وتطبيقية " تهدف بالدرجة األولى إلى
تحقيق أهـداف الجامعة وتمنح مـدة عـام بعد مضي خمس سنوات أو مـدة فصل دراسي واحد بعد مضي
ثالث سنوات من الخدمة المتميزة لعضو هيئة التدريس

ثانياً  :منح التفرغ العلمي :
يجوز منح إجازة التفرغ العلمي وفق الشروط التالية :
 -4أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السعوديين .
 -6ملء االستمارة المعدة لذلك واستكمال مسوغاتها وفقاً لهذه المادة وما يليها من مواد .
 -3أن يلتزم خالل التفرغ العلمي بإنجاز علمي في أحد المجاالت التالية :
أ )إعداد بحث علمي ( نظري أو تطبيقي ) في حقل التخصص .
ب ) تأليف كتاب دراسي أو مرجع في حقل التخصص .
ج ) ترجمة ألحد األعمال األساسية في حقل التخصص .
د ) تحقيق عمل تراثي .
هـ ) أي مجاالت أخرى يرى المجلس العلمي أهميتها .
 -4أن تتم التوصية من قبل مجلسي القسـم والكلية والمجلس العلمي والموافقة عليـه من مجلس
الجامعة .
 -2أن يتوفر في القسم العلمي من يقوم بعمله أثناء تفرغه العلمي .
 -6أال يرخص في إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  %45من أعضاء هيئة
التدريس في كل قسم في السنة الواحدة .
 -1ال تدخل ضمن المدة المحتسبة للحصول على إجازة التفرغ أي مدة قضاها عضو هيئة التدريس في
العمل خارج الجامعة معاراً .
 -8أن يكون متوسط العبء التدريسي للمرشح %85من نصابه التدريسي للفصل الدراسي الواحد خالل
السنوات الخمسة الثالثة التي يستحق عليها اإلجازة .
 -9أن يكون عضو هيئة التدريس الذي على درجة أستاذ مساعد قد سبق له نشر عمل علمي واحد
على األقل .
 -45أن يكون قد قام بما التزم به من أعمال في خطته إلجازة التفرغ العلمي السابق .
 -44أال يترتب على الترشيح تأثير على سير العملية التعليمية أو حجب مقررات دراسية معينة ما كانت
ستحجب لو كان موجوداً.
ثالثاً  :مشروع التفرغ العلمي :

يجب أن يشتمل مشروع التفرغ العلمي على العناصر اآلتية :
 -4تح ديد موضوع ومجال الدراسة أو البحث المقصود القيام به خالل إجازة التفرغ العلمي .
 -6توصيف الدراسة أو البحث " ويتضمن وصفاً كامال ً للعمل المراد إنجـازه بحيث يشتمل على المفردات
التفصيلية وعناوين الفصول ومباحثها ".
 -3برنامج إنجاز الدراسة أو البحث " ويتضمن كافة التفاصيل الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبويبها
وبرنامج الزيارات والجداول الزمنية التي توضح التطور المرحلي إلنجاز الدراسة أو البحث بدءاً من مرحلة
جمع البيانات وانتها ًء إلى مرحلة اإلعداد النهائي لمشروع التفرغ العلمي"
رابعاً  :إجراءات الترشيح :
 -4يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم المختص مرفقاً به االستمارة
المرفقة المعدة لذلك وكافة المسوغات المطلوبة وذلك قبل سنة من تاريخ استحقاقه .
 -6يقوم رئيس القسم باستكمال المسوغات والتثبت من أحقية المرشح إلجازة التفرغ العلمي وفق"
ثانياً وثالثاً " السابقة مع تقديم تقرير متكامل عن خدمات المرشح للجامعة والمجتمع مع جدول بنصابه
التدريسي خالل السنوات المستحق عنها إجازة التفرغ .
 -3يعرض الطلب بعد استكماله على مجلس القسم التخاذ القرار الالزم بشأنه .
 -4إذا كان هناك أكثر من طلب لمنـح إجـازة التفـرغ العلمي بالقسم وتزيد عن النسبة المقررة فيتم إجراء
المفاضلة بين المتقدمين حسب األولويات واألسس التالية :
أ ) من لم يسبق له التمتع بإجازة التفرغ العلمي .
ب) من لديه موافقة من إحـدى الجامعات المعترف بها لقضاء إجازة التفرغ العلمي أو جزء منها .
ج) األقدمية العلمية وما قام به المرشح من بحوث خالل فترة عمله بالجامعة .
د ) مشاركاته في خدمة القسم والكلية والجامعة والمجتمع .
 -2يحال الطلب بعد موافقة القسم إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية .
 -6يرفع عميد الكلية الطلب إلى المجلس العلمي بعـد استكماله والمصادقة عليه من معالي مدير
الجامعة .
 -1يرفع المجلس العلمي توصية إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار الالزم .
خامساً  :التزامات عضو هيئة التدريس المتفرغ :

 -4على كل من منح تفرغاً علمياً أن يقدم إلى مجلس القسم والكلية تقريراً متكامال ً عن إنجازاته خالل
إجـازة التفرغ للنظر
فيـه وإحالته إلى المجلس العلمي وذلك خالل مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الذي يلي انتهاء إجازة
التفرغ العلمي .
 -6أال يرتبط خالل إجازة التفرغ العلمي بعقود عمل أو استشارات .
 -3أال يتم إعارته أو ندبه خالل إجازة التفرغ العلمي .
سادساً  :استحقاقات التفرغ العلمي :
يصرف للممنوح إجازة التفرغ العلمي ما نصت عليه المـادة ( الثالثة والستون ) من الالئحة الموحدة
المنظمة لشؤون أعضاء هيئـة التدريس السعوديين ومن في حكمهم مع اشتـراط أن تكون رحلة التفرغ
العلمي إلى الجامعة أو الجهات العلمية األجنبية التي سيقضي عضو هيئـة التدريس تفـرغه العلمي فيها
على خط سير واحد إلى الموقع الذي سيقضي فيه إجازة تفرغه  ،وإذا تغير مسار الرحلة عن هذا الموقع
فإن الجامعة ال تتحمل سوى نفقات انتقال المتفرغ وحده دون غيره من أفراد أسرته .
سابعاً  :ضوابط تأجيل التفرغ ( الملحقة بقرار مجلس الجامعة رقم()41
بتاريخ4114/44/41هـ ) :
يجوز تأجيل إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس بعد صدور قراره وفقاً للضوابط التالية :
أ -إذا اقتضت حاجة الجامعة تكليف عضو هيـئة التـدريس بعمل إداري أثناء فترة اإلجازة الممنوحة له
يعرض األمر على مجلـس الجامعة إلصدار قـرار تأجيل اإلجازة ويتم تعويضه عن كامل الفترة أو جزء منها
حسب الحالة بعد انقضاء فترة تكليفه بقرار من مجلس الجامعة .
ب -إذا اقتضت حاجة القسـم الذي ينتمي إليه عضـو هيـئة التدريس إلى خدماته أثنـاء فترة اإلجازة
الممنوحة له تصدر توصية من المجالس المختصة ( مجلس القسم والكلية والمجلس العلمي ) ويصدر
قرار بذلك من مجلس الجامعة ويتم تعويضه عن كامل الفترة أو جزء منها حسب الحالة بعد انقضاء دواعي
تأجيل إجازته بتوصية من المجالس المختصة وقرار من مجلس الجامعة .
ج -إذا رغب عضو هيئة التدريس في تأجيل إجازته للتفرغ العلمي بنا ًء على ظروف خاصة بعد صدورالقرار
يعرض موضوعه على المجالس المختصة إلصدار التوصية الالزمة ويصدر بذلك قرار منمجلس الجامعة وال
يحق له التقـدم للحصول على إجازة التفرغ العلمي قبل مضي عامين على األقل من تاريخ صدور قـرار
تأجيل إجازته وتطبق بحقه بنود الفقرة ( رابعاً ) من ضوابط إجازة التفرغ العلمي .

