
 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 

  
جمللس التعليم ( السادسة)املتخذ يف اجللسة ( 4/6/4441)الصادرة بقرار جملس التعليم العالي رقم 

الوزراء  هـ  املتوج مبوفقة خادم احلرمني الشريفني ورئيس جملس66/8/4441العالي املعقود بتاريخ 

 .هـ66/8/4448و تاريخ 46421/ ب/1ورئيس جملس التعليم العالي بالتوجيه الربقي الكريم رقم 

 

 (4/6/4441)نص قرار جملس التعليم العالي رقم 

 إن جملس التعليم العالي 

من نظـام جملـس التعلـيم العـالي     ( اخلامسة عشرة)من املادة ( السابعة)بناء على أحكام الفقرة 

لتقضي بأن للمجلس إصدار للوائح املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات الوظيفية من واجلامعات ا

السعوديني، واملتعاقدين، مبن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافـأتهم،  

وبدالتهم، وذلك بعد إعـدادها مـن قبـل مـل مـن وزارة التعلـيم العـالي، وزارة املاليـة واالقتصـاد          

 . ان العام للخدمة املدينةالوطين، والديو

وبعد االطالع على مذمرة األمانة العامة جمللس التعليم العالي حـو  املووـوع، وعلـى نسـخة      

من مشروع الالئحة املنظمة لشؤون املنسوبي اجلامعات السعوديني من أعضـاء هيئـة التـدريس،    

 :ومن يف حكمهم املرفقة مبذمرة العرض قرار اجمللس ما يأتي 

قــة علــى الالئحــة املنظمــة لشــؤون منســوبي اجلامعــات الســعوديني مــن أعضــاء هيئــة   املواف"  

 ".التدريس، ومن يف حكمهم، وفقا للصيغة الرافقة بهذا القرار 
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 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 :املادة األوىل 

 :أعضاء هيئة التدريس هم  

 ساتذةاأل .4

 األساتذة املشارمون .6

 األساتذة املساعدون .3

  
 :املادة الثانية 

يلحق بأعضاء هيئة التدريس يف أحكام هذه الالئحة احملاورون واملعيدون ومدرسو اللغات 

 .ومساعدو الباحثني

 التعيني والرتقية

 :املادة الثالثة 

ي اللغـات ومسـاعد    تؤلف يف مل جامعة جلنة دائمة لشؤون املعيدين واحملاورين ومدرسـ  

الباحثني يرأسها وميل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصـدر بتكوينهـا وتعـيني    

أعضائها قرار من جملس اجلامعة بناء على توصية من مدير اجلامعة وترفـ  اللجنـة توصـياتها    

 :إىل اجمللس ويكون من مهامها 

احملاورين ومدرسي اللغات ومساعد  الباحثني اقرتاح السياسة العامة الختيار املعيدين و     -4

 .وتوزيعهم على األقسام والكليات

إبداء الرأ  يف التوصيات الصادرة من جمالس الكليات بشأن تعيني املعيـدين واحملاوـرين        -6

 :ومدرسي اللغات ومساعد  الباحثني وفقا للمعايري اآلتية 

هم إلمجـالي عـدد أعضـاء هيئـة التـدريس يف      عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني ونسـبت   -أ 

 .القسم، وختصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية

 .عدد احملاورين واملعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثني يف القسم     -ب 

 .عدد املبتعثني من القسم، وختصصاتهم الدقيقة، والتواريخ املتوقعة لعودتهم      -ج 

ظائف املعيدين واحملاورين ومدرسـي اللغـات ومسـاعد  البـاحثني حسـ       اقرتاح توزي  و     -3

 .حاجة األقسام احلالية واملستقبلية

دراسة التوصيات اخلاصة بنقل احملاورين واملعيدين إىل وظائف إدارية داخل اجلامعة أو      -4

 .إحالتهم إىل ديوان اخلدمة املدنية

 :املادة الرابعة  

 :يشرتط لتعيني املعيد 

 .أن يكون حاصال على شهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها     -4

 .أن يكون تقديره العام يف املرحلة اجلامعية جيد جدا على األقل     -6

 .ما يصدره جملس اجلامعة من شروط أخرى     -3

 :املادة اخلامسة 

 :يشرتط لتعيني احملاور ومدرس اللغة 

حاصال على درجة املاجستري أو مـا يعاداـا مـن جامعـة سـعودية أو جامعـة        أن يكون     -4

 .أخرى معرتف بها
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إذا مـان حاصـال عليهـا مـن     )أن يكون تقديره العام يف املاجستري جيد جدًا على األقـل       -6

 (.جامعة متنحها بتقدير

 .ما يصدره جملس اجلامعة من شروط أخرى     -3

 :املادة السادسة  

 :عيني مساعد باحث يشرتط لت

 ( :يسمى مساعد باحث أ)بالنسبة ملن يعني بدرجة املاجستري      -4

احلصو  على درجة املاجستري من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها بتقدير عام    -أ 

 .جيد جدا على األقل إن مان حاصال على املاجستري من جامعة متنح هذه الدرجة بتقدير

 .أخرى تراها اجلامعة املناسبةأية شروط    -ب 

ويسـمى مسـاعد   )، (البكـالوريوس أو مـا يعاداـا   )بالنسبة ملن يعني بالشـهادة اجلامعيـة        -6

 ( :باحث ب

احلصو  على شهادة اجلامعية بتقدير عام جيد على األقل من جامعة سعودية أو جامعـة     -ج 

 .أخرى معرتف بها

 .ملناسبةأية شروط أخرى تراها اجلامعة ا   -د 

 :املادة السابعة  

يتم تعيني املعيد واحملاور ومدرس اللغـة بنـاءع علـى توصـية جملـس القسـم الـذ  سـيعمل بـه          

الدائمة لشـؤون املعيـدين واحملاوـرين ومدرسـي اللغـات ومسـاعد          جملس الكلية واللجنة

 .الباحثني وبصدر بالتعيني قرار من جملس اجلامعة

 :املادة الثامنة  

مساعد الباحث بقرار من مدير اجلامعة بنـاء علـى توصـية جملـس القسـم وجملـس        يتم تعيني

الكلية املختصني وتوصية اللجنـة الدائمـة لشـؤون املعيـدين واحملاوـرين ومدرسـي اللغـات        

 .ومساعد  الباحثني

 :املادة التاسعة  

 .ن رتبة معيديعني املعيد الذ  يبلغ معد  دراسته اجلامعية أرب  سنوات يف أو  درجة م     -4

يعني املعيد الذ  يبلغ معد  دراسته اجلامعية مخسة سنوات يف الدرجة الثانية من رتبة      -6

 .معيد

يعني املعيد الذ  يبلغ معد  دراسته اجلامعية ست سـنوات يف الدرجـة الثالثـة مـن رتبـة           -3

 .معيد

يف الدرجـة الرابعـة مـن رتبـة      يعني املعيد الذ  يبلغ معد  دراسته اجلامعية سب  سنوات     -4

 .معيد

 :املادة العاشرة  

تطبق على مدرسي اللغـات ومسـاعد  البـاحثني الئحـة الوظـائف التعليميـة املعتمـدة بقـرار          

 .هـ وما يطرأ عليها من تعديالت45/44/4454وتاريخ  295جملس اخلدمة املدنية رقم 

 :املادة احلادية عشرة  

مساعد احلصـو  علـى درجـة الـدمتوراه أو مـا يعاداـا مـن         يشرتط للتعيني على رتبة أستاذ

 .جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها، وجمللس اجلامعة إوافة شروط أخرى

 :املادة الثانية عشرة  

جيوز جمللس اجلامعة يف حا  الضرورة وبناء على توصية من جملس القسـم وجملـس الكليـة     

رتبة أستاذ مساعد دون اشـرتاط احلصـو  علـى درجـة      املختصني واجمللس العلمي التعيني على

 :الدمتوراه يف التخصصات اليت ال متنح فيها درجة الدمتوراه وفق الضوابط اآلتية 
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أن يكون املرشح حاصال علـى درجـة املاجسـتري أو مـا يعاداـا مـن جامعـة سـعودية أو              -4

 .جامعة أخرى معرتف بها

 .على األقل يف وظيفة حماور أن يكون قد أمضى ثالث سنوات     -6

أن يتقدم بإنتاج علمي ال عن ثالث وحدات منشورة بعـد حصـوله علـى درجـة املاجسـتري           -3

منها وحدة واحدة على األقل فردية، وأن يكون اإلنتاج العلمي املقدم متفقا مـ  جـاء يف املـادة    

 . من هذه الالئحة( 69)

 :املادة الثالثة عشرة  

 :املادة الثانية عشرة يشرتط للتعيني على رتبة أستاذ مشارك م  مراعاة أحكام 

 .احلصو  على درجة الدمتوراه من جامعة أو أخرى معرتف بها     -4

خربة يف عضوية هيئة التدريس باجلامعة أو اجلامعات األخـرى املعـرتف بهـا ال تقـل عـن           -6

 .أرب  سنوات بعد التعيني على رتبة أستاذ مساعد

تكون قد متت ترقيته علميا إىل رتبة أستاذ مشارك من جامعـة سـعودية أو جامعـة     أن     -3

 . أخرى معرتف بها

 :املادة الرابعة عشرة  

 :م  مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشرتط للتعيني على رتبة أستاذ 

 . احلصو  على درجة الدمتوراه من جامعة أو جامعة أخرى معرتف بها     -4

أخـرى معـرتف بهـا، ال تقـل عـن        ة يف عضوية هيئة التـدريس باجلامعـة أو جامعـة   خرب     -6

 .مثاني سنوات، منها أرب  سنوات على األقل أستاذ مشارك

أن تكون قد متت ترقيته علميا إىل رتبة أستاذ مـن جامعـة سـعودية أو جامعـة أخـرى           -3

 .معرتف بها

 :املادة اخلامسة عشرة  

ة التــدريس بنــاء علــى توصــية مــن جملــس القســم وجلــس الكليــة يــتم تعــيني أعضــاء هيئــ 

 .املختصني وتوصية من اجمللس العلمي ويصدر بالتعيني قرار من جملس اجلامعة

 :املادة السادسة عشرة  

يصنف من يعيني على مادر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات ممن ام خربات سابقة لغرض  

 :الرات  وفق الضوابط اآلتية 

 .أن تكون اخلربة قد امتس  بعد املؤهل العلمي املشرتط للتعيني     -4

ــاء العمــل يف إحــدى اجلامعــات         -6 أن تكــون اخلــربة يف جمــا  التخصــص وامتســبت أثن

السعودية أو اجلامعات األخرى املعرتف بهـا، أو لـدى إحـدى اجلهـات احلكوميـة السـعودية أو       

 .املنظمات الدولية

 :راض الرات  وفق ما يأتي حتتس  اخلربة ألغ     -3

 .اخلربة يف عضوية هيئة التدريس يف اجلامعات على أساس السنة بسنة     -أ 

اخلربة يف غري جمـا  التـدريس إذا مانـت متجانسـة مـ  التخصـص علـى أسـاس السـنة               -ب 

 .بنصف سنة

 :املادة السابعة عشرة  

عضاء هيئة التدريس ممـن ممـل   يصنف من ينتقل من الئحة الوظائف التعليمية إىل مادر أ

شهادة الدمتوراه على رتبة أسـتاذ مسـاعد يف التخصـص الـذ  حصـل فيـه علـى الـدمتوراه         

وحتتس  خرباتـه السـابقة يف التعلـيم بعـد حصـوله علـى املؤهـل مـل سـنة خـربة بعـالوة،            

 .شريطة أال يتجاوز أخر مربوط رتبة أستاذ مساعد

 .املاجستري للتعيني على رتبة معيد أو حماور ويقاس على هذا من ممل البكالوريوس أو

 :املادة الثامنة عشرة  
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مينح عضو هيئة التدريس املعني ومن يف حكمـه أو  درجـة يف رتبـة الوظيفـة الـيت يعـني          

عليها، فإذا مان راتبه عند التعيني يساو  راتـ  هـذه الدرجـة أو ي يـد عليـه ميـنح راتـ  أو         

عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه املرقـى راتـ  أو  درجـة    درجة تتجاوز راتبه، مما مينح 

يف رتبة الوظيفة اليت يرقي إليها، فإذا مان راتبـه عنـد الرتقيـة يسـاو  راتـ  هـذه الدرجـة أو        

 .ي يد عليه مينح رات  أو  درجة تتجاوز راتبه

 : املادة التاسعة عشرة  

البدالت واملكافـتت وامل ايـا وفقـًا    يعامل أعضاء هيئة التدريس واحملاورون واملعيدون من حيث  

 : ملا يعامل به موظفو الدولة على أساس املعادلة اآلتية 

 املرتبة الثامنة                           املعيد      -

 املرتبة التاسعة                        احملاور      -

 املرتبة الثانية عشرة                األستاذ املساعد      -

 املرتبة الثالثة عشرة                 األستاذ املشارك      -

 املرتبة الرابعة عشرة                          األستاذ      -

 . ريا  625( األستاذ)ويكون بد  االنتقا  الشهر  لرتبة 

 :املادة العشرون  

عضـاء هيئـة التـدريس    ال يرتت  على وصو  رات  األستاذ إىل الدرجة األخرية مـن سـلم رواتـ  أ   

عدم منحه العالوة الدورية السنوية بل يستمر منحـه العـالوة وال ينطبـق ذلـك إال علـى رتبـة       

 .أستاذ فقط

 :املادة احلادية والعشرون  

 :يشرتط للتقدم للرتقية من رتبة أستاذ مساعد إىل رتبة أستاذ مشارك 

 جامعـة سـعودية أو جامعـة    خدمة ال تقل عن أربـ  سـنوات يف رتبـة أسـتاذ مسـاعد يف          -4

 .أخرى معرتف بها، على أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات السعودية عن سنة واحدة

استيفاء احلـد األدنـى مـن اإلنتـاج العلمـي املطلـوب للرتقيـة وفقـا ألحكـام املـادة الثانيـة                 -6

 .والثالثني من هذه الالئحة

شـر أو قبـل للنشـر أثنـاء شـغله رتبـة أسـتاذ        أن يكون ما تقدم به مـن إنتـاج علمـي قـد ن         -3

 .مساعد

 :املادة الثانية والعشرون  

 :يشرتط للتقدم للرتقية من رتبة أستاذ مشارك إىل رتبة أستاذ 

خدمة ال تقل عن أرب  سنوات يف رتبة أستاذ مشارك يف جامعة سعودية أو جامعة أخرى      -4

 .ات السعودية عن سنة واحدةمعرتف بها، على أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامع

استيفاء احلـد األدنـى مـن اإلنتـاج العلمـي املطلـوب للرتقيـة وفقـا ألحكـام املـادة الثالثـة                 -6

 .والثالثني من هذه الالئحة

 .أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك     -3

 :املادة الثالثة والعشرون  

لعضو هيئة التدريس احلـق يف التقـدم إىل جملـس القسـم بطلـ  الرتقيـة قبـل امتمـا  املـدة          

 .النظامية مبدة أقصاها ستة أشهر

 :املادة الرابعة والعشرون  

 :حتتس  مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الرتقية على النحو اآلتي  

اد إىل جهة عملية ومان العمل يف جمـا   مامل املدة إذا مانت اإلعارة أو الندب أو اإليف     -4

 .التخصص
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نصف املدة إذا مانت اإلعارة أو الندب أو اإليفـاد إىل جهـة غـري علميـة ومـان العمـل يف            -6

 . جما  التخصص

 .ال حتتس  املدة لغرض الرتقية إذا مان العمل يف غري جما  التخصص     -3

 :املادة اخلامسة والعشرون  

 :هيئة التدريس وفق املعايري اآلتية تتم ترقية أعضاء 

 .اإلنتاج العلمي     -4

 .التدريس     -6

 .خدمة اجلامعة واجملتم      -3

 

 إجراءات الرتقية

 املادة السادسة والعشرون

 :إجراءات الرتقية

 :يقدم عضو هيئة التدريس طل  الرتقية إىل جملس القسم املختص ويتضمن ما يأتي     -4

 .ؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفيبيان بامل    -أ 

 .بيان بالنشاطات التدريسية    -ب 

 .بيان بنشاطه يف جما  خدمة اجلامعة واجملتم     -ج 

 .مخس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية والبيانات املووحة له    -د 

 .أ  معلومات إوافية لدعم طل  الرتقية    -ه 

 .  معلومات أو وثائق أخرى يطلبها جملس القسم أو جملس الكلية أو اجمللس العلميأ    -و 

ينظر جملس القسم يف طل  الرتقية ويتحقـق مـن اسـتيفاء الشـروط واإلجـراءات ويوصـي           -6

برف  الطل  إىل جملس الكلية م  اقرتاح أمساء عدد مـن احملكمـني املتخصصـني ال يقـل عـن      

 .مثانية

الكليــة يف الطلــ  بنــاءع علــى توصــية جملــس القســم، ويرشــح عــدد مــن   ينظــر جملــس    -3

 .احملكمني املتخصصني ال يقل عن مثانية ممن رشحهم جملس القسم أو من سواهم

درس اجمللس العلمي طل  الرتقية بناء على توصية جملسي القسم والكلية، ويقـوم بعـد       -4

 :الدراسة مبا يأتي 

تقويم البحوث، وخيتارون من املرشحني مـن جملـس الكليـة أو    اختيار مخسة حمكمني ل    -أ 

من غريهم ثالثة منهم أساسيون والراب  فاحصًا احتياطيًا أواًل واخلـامس فاحصـًا احتياطيـًا ثانيـًا     

من خـارج   -على األقل  -وجي  أن يكون اثنان من احملكمني الثالثة   يلجأ إليهما عند احلاجة

 .اجلامعة

وث والبيانات اخلاصة بالرتقية إىل احملكمني بطريقـة سـرية لتقوميهـا وفـق     إرسا  البح     -ب 

 .النموذج الذ  يعد من قبل اجمللس العلمي

اختاذ قرار برتقية عضو هيئة التدريس أو بعدم املوافقة على ترقيته، وذلك بعـد النظـر يف       -ج 

ا  التـدريس وخدمـة   تقارير احملكمني، والتقـارير اخلاصـة بنشـاط املتقـدم للرتقيـة يف جمـ      

 .اجلامعة واجملتم 

إذا قرر اجمللس عدم املوافقة علـى الرتقيـة لضـعف اإلنتـاج العلمـي، يقـوم بتحديـد مصـري             -د 

األحباث املقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقدميه مرة أخرى، علـى أن يشـتمل احلـد األدنـى     

لى األقل للمتقدم للرتقيـة إىل  للرتقية يف حا  طل  الرتقية مرة أخرى وحدة حبثية جديدة ع

 .رتبة أستاذ مشارك، ووحدتني حبثيتني جديدتني على األقل للمتقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

  
 :املادة السابعة والعشرون 

مائة نقطـة مقسـمة   ( 455)يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للرتقية على أساس     

 : على النحو التالي

 .سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي 65                                  

 .خـمس وعـشــرون نقطة لتـدريس 62                                  

 .مخس عشرة نقطة خلدمة اجلامعـة واجملتم  42                                  

اجملتم  بناء على توصية ويض  جملس اجلامعة معايري تقويم املشارمة يف خدمة اجلامعة و

 .من اجمللس العلمي

 :املادة الثامنة والعشرون  

سـتني  ( 65)جي  أال يقل جمموع ما مصل عليه عضو هيئة التدريس لكـي تـتم ترقيتـه عـن     

مخـس وثالثـني نقطـة يف جمـا      ( 32)نقطة على أال يقل ما مصل عليه املرشـح للرتقيـة عـن    

أربعني نقطة للرتقية إىل رتبة أستاذ، وتـتم  ( 45)تاذ مشارك و اإلنتاج العلمي للرتقية إىل رتبة أس

الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأ  احملكمني الثالثة، أما الرتقية إىل رتبة أستاذ فتتم 

بإمجاع رأ  احملكمني الثالثة، ويف حا  املوافقـة اثـنني مـن احملكمـني علـى الرتقيـة وعـدم        

 .اإلنتاج العلمي إىل حمكم راب  ويكون رأيه نهائيًا موافقة احملكم الثالث، ما 

 :املادة التاسعة والعشرون  

 :يدخل ومن احلد األدنى لإلنتاج العلمي املطلوب لرتقية عضو هيئة التدريس ما يأتي 

البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جماالت العلمية حمكمـة، ويضـ  اجمللـس العلمـي         -4

 .ت احملكمةمعايري قبو  اجملال

البحوث احملكمة املقدمة للمؤمترات والنـدوات العلميـة املتخصصـة إذا مانـت منشـورة          -6

 .بأمملها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها وحدة واحدة فقط

 .البحوث احملكمة املنشورة أو املقبولة للنشر من مرام  البحوث اجلامعية املتخصصة    -3

 .ية واملراج  العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقطاحملكم من الكت  اجلامع    -4

 .حتقيق الكت  النادرة احملكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط    -2

 .الرتمجة احملكمة للكت  العلمية املتخصصة ويقبل منها وحدة واحدة فقط    -6

 الكت  والبحوث املطبوعة مـن قبـل هيئـات علميـة يعتمـدها اجمللـس العلمـي وتكـون            -1

 .خاوعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط

االخرتاعات واالبتكارات اليت صدرت اا براءات من مكات  براءات االخرتاع اليت يعرتف بهـا      -8

 .اجمللس العلمي

النشاط اإلبداعي املتمي  وفق قواعد يعتمدها جملس اجلامعـة بنـاء علـى توصـية اجمللـس          -9

 .حدة فقطالعلمي، ويقبل منه وحدة وا

 :املادة الثالثون  

جي  أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر يف اجملالت العلمية احملكمة ومن احلد األدنى املطلوب  

لرتقية عضو هيئة التدريس عن وحدة حبثيـة للمتقـدمني للرتقيـة إىل رتبـة أسـتاذ مشـارك،       

 .ووحدتني حبثيتني ومن احلد األدنى للمتقدمني للرتقية إىل رتبة أستاذ

 :املادة احلادية والثالثون  

جي  أن يكون اإلنتاج العلمي املتقدم به عضو هيئة التدريس للرتقية منشورا أو مقبوال للنشـر  

يف أمثر من منفذ نشر واحد، وأال تكون مجي  منافذ النشر تابعة جلامعة واحدة أو ملؤسسة 

 .علمية واحدة

 :املادة الثانية والثالثون  



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

تـاج العلمـي املطلـوب للتقـدم للرتقيـة إىل رتبـة أسـتاذ مشـارك أربـ  وحـدات           احلد األدنى لإلن 

عمـل منفـرد، وجمللـس اجلامعـة بنـاء علـى        -علـى األقـل    -منشورة أو مقبولة للنشر، اثنتان منها 

توصية من اجمللس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لـبع  التخصصـات علـى أال يقـل     

 . ةاملنشور فعال عن وحدة واحد

 :املادة الثالثة والثالثون  

احلد األدنى لإلنتاج العلمي املطلـوب للتقـدم للرتقيـة إىل رتبـة أسـتاذ سـت وحـدات منشـورة أو         

عمل منفرد، وجمللس اجلامعة بناء على توصـية   -على األقل  -مقبولة للنشر، منها ثالث وحدات 

تخصصـات علـى أال يقـل املنشـور     من اجمللس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لـبع  ال 

 .فعال عن ثالث وحدات

 :املادة الرابعة والثالثون  

متس  العمل العلمي بوحدة واحدة إذا مان املؤلف منفردًا بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشـرتك  

يف تأليفه اثنان، وإذا مان حبثا مشرتما بني أمثر من اثنني فيحس  بنصـف وحـدة للباحـث    

ن الباقني برب  وحدة، وإذا مان عمال مشرتما أخر بني أمثر من اثنني الرئيس ولكل واحد م

 . فيحس  لكل واحد منهم رب  وحدة

 :املادة اخلامسة والثالثون  

جي  أال يكون اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية مستاًل من رسائل املاجسـتري أو الـدمتوراه أو مـن    

لمي من أن هنـاك مـا هـو مسـتقل مـن ذلـك،       مؤلفات سابقة للمتقدم، ويف حا  تثبت اجمللس الع

فيحرم املتقدم للرتقية من التقدم بطل  آخر للرتقية مدة عام مـن تـاريخ صـدور القـرار اجمللـس      

 .العلمي بذلك

 :املادة السادسة والثالثون  

يشرتط يف احملكمني للرتقيات أن يكونوا من األساتذة، وجيـوز إذا مانـت الرتقيـة إىل رتبـة     

 .ن يكون أحد احملكمني من األساتذة املشارمنيأستاذ مشارك أ

 : املادة السابعة والثالثون  

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علميًا من تاريخ صدور قرار اجمللس العلمي بـذلك، أمـا ترقيتـه    

وظيفيًا فتعترب من تاريخ صـدور القـرار التنفيـذ  إذا تـوافرت وظيفـة شـاغرة ميكـن الرتقيـة         

 .عليها

 الواجبات

 :ادة الثامنة والثالثون امل

 :جي  أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية 

األمانة واخللق القويم وأن يلت م باألنظمة والتعليمات وقواعد السـلوك واآلداب املرعيـة وأن       -4

 .يرتف  عن مل ما هو خمل بشرف الوظيفة

ه العلمـي يف تطـور   متابعة مـا يسـتجد يف جمـا  ختصصـه، وأن يسـهم مـن خـال  نشـاط            -6

 .ختصصه

أن ينقل لطالبه أحدث ما توصـل إليـه العلـم يف جمـا  ختصصـه، ويـثري فـيهم حـ  العلـم              -3

 .واملعرفة والتفكري العلمي السليم

أن يشارك بفعالية يف أعما  جملـس القسـم ويف غـريه مـن اجملـالس واللجـان الـيت يكـون             -4

امعة، مما يشـارك بفعاليـة يف أنشـطة القسـم     عضوا فيها على مستوى القسم والكلية واجل

 .والكلية واجلامعة يف خدمة اجملتم 

أن يتفرغ لعمله يف اجلامعـة، وال جيـوز لـه العمـل خـارج اجلامعـة إال بعـد أخـذ موافقـة              -2

 .مسبقة وفق األنظمة واللوائح



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 :املادة التاسعة والثالثون 

ت واملختـربات ويقـدم إىل رئـيس القسـم     يتوىل عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخـل القاعـا  

 .تقريرًا عن مل حادث من شأنه اإلخال  بالنظام

 :املادة األربعون  

 :يكون احلد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم مما يأتي  -أ

 وحدات تدريسية      45                                              األستاذ    -4

 وحدات تدريسية      46                                    ستاذ املشاركاأل    -6

 وحدات تدريسية      44                                     األستاذ املساعد    -3

 وحدات تدريسية      46                                            احملاور    -4

 .ريسية أثناء فرتة دراستهوختفف عنه الوحدات التد    

 وحدات تدريسية      46                                             املعيد      -2

 .وختفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فرتة دراسته    

 .وحدات تدريسية      48                                       مدرس اللغة      -6

يسية هي احملاورة النظريـة األسـبوعية الـيت ال تقـل مـدتها عـن مخسـني        الوحدة التدر     -ب

العلمي أو امليداني األسـبوعي الـذ  ال تقـل مدتـه عـن مائـة دقيقـة وتسـتمر          دقيقة، أو الدرس

 .الوحدة التدريسية فصاًل دراسيًا

 :املادة احلادية واألربعون  

وجيوز رفعها إىل  -اعة أسبوعيًا يؤد  أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم مخسًا وثالثني س

يقضونها يف التدريس والبحـث واإلرشـاد    -أربعني ساعة عمل أسبوعيًا بقرار من جملس اجلامعة 

األمادميي والسـاعات املكتبيـة واللجـان العلميـة واألعمـا  األخـرى الـيت يكلفـون بهـا مـن           

 .اجلهات املختصة يف اجلامعة

 :املادة الثانية واألربعون  

ون بأعمــا  إداريــة مــومالء اجلامعــة والعمــداء وومالئهــم ومــدير  املرامــ   مــن يكلفــ

العلمية ورؤساء األقسام العلمية خيفف عنهم الع ء التدريسي على أال يقل ما يقومون بـه عـن   

 .ثالث وحدات تدريسية

 :املادة الثالثة واألربعون  

ومـن يف حكمـه عـن     يقدم رئيس القسم ومن يف حكمه تقريرًا سنويًا إىل عميـد الكليـة   

سري العمل يف القسـم وعـن النشـاط العلمـي ألعضـائه، ممـا يقـدم عميـد الكليـة ومـن يف           

 .حكمه تقريرًا سنويًا إىل مدير اجلامعة

 الروات  واملكافتت والبدالت

 :املادة الرابعة واألربعون 

اورين يطبق سلم الروات  والعالوات املرفق اذه الالئحة على أعضاء هيئة التدريس واحمل

 . واملعيدين

 :املادة اخلامسة واألربعون  

 .ثالثة آالف ريا ( 3555)يصرف لوميل اجلامعة مكافأة شهرية مقدارها 

 :املادة السادسة واألربعون  

ألف ريا  وحبد أقصى قدره ( 4555)صرف للعميد أو من يف حكمه مكافأة شهرية مقدارها ي

( 855)لوميل العميد مكافأة شهرية مقدارها عشرة آالف ريا  سنويا، مما يصرف ( 45555)

مثانية آالف ريا  سنويًا ويصرف لرئيس القسم أو املرم  ( 8555)مثامنائة ريا  وحبد أقصى قدره 



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

مخسة آالف ( 2555)مخسمائة ريا  وحبد أقصى قدره ( 255)العلمي مكافأة شهرية مقدارها 

 .ريا  سنويًا

 :املادة السابعة واألربعون  

عشرة آالف ريا  إذا مان من ( 45555)ني اجمللس العلمي مكافأة سنوية مقدارها صرف ألمي

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، أما إذا مان من غري أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما 

 .مدده نظام اخلدمة املدنية ولوائحه

 :املادة الثامنة واألربعون  

الذين تستعني  -من داخل اجلامعة  -حكمهم حتدد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن يف 

بهم اجلامعة يف إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غري املنهجية عن مل وحدة تدريسية على 

 :النحو اآلتي 

 ثالمثائة ريا  355                               األستاذ     -4

 ون ريااًل مائتان ومخس 625                     األستاذ املشارك     -6

 مائتا ريا   655                      األستاذ املساعد     -3

 مائة ومخسون ريااًل  425              احملاور ومدرس اللغة     -4

 مائة ريا  455                                املعيد     -2

 :املادة التاسعة واألربعون  

يصرف ملن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الومالء والعمداء وومالئهم ورؤساء  

األقسام واملرام  العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعاد  مدة التكليف ميا ال يتجاوز 

 .صايف رات  شهرين

 :املادة اخلمسون  

اجلامعات مكافأة  يصرف لكل من يشرتك يف إحدى اللجان الدائمة اليت تشكل يف    -4

ثالمثائة ريا  ( 355)مائتا ريا  عن مل جلسة إذا متت خال  وقت الدوام الرمسي و ( 655)قدرها 

وحبد أقصى قدره ستة آالف ريا  يف السنة   عن مل جلسة إذا متت خارج وقت الدوام الرمسي

 .املالية الواحدة

 :يكون توصيف اللجان الدائمة ماآلتي     -6

 .تأليفها وفق أحكام نظام جملس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه أن يتم    -أ 

 .أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤو  واحد ومسؤولياته مبفرده-ب 

 .أن تكون ذات طبيعة مستمرة -ج 

 .أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى اجلامعة   -د 

  املرات  العليا الذين ال ميكن أن يكون بع  أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذو   -ه 

معاملتهم مبوج  مكافأة خارج وقت الدوام ويعمل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية 

 .للمؤمترات والندوات العلمية اليت تنظمها اجلامعة معاملة اللجان الدائمة

 :املادة احلادية واخلمسون  

 حكمهم من داخل اجلامعة عن إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف

( 425)النصاب املقرر جيوز بقرار من جملس الكلية صرف بد  وحدات تدريسية زائدة ام قدره 

 .مائة ومخسون ريا  عن الوحدة الواحدة

 :املادة الثانية واخلمسون  

وز أن يصرف ألعضاء هيئة التدريس واحملاورين واملعيدين واملتخصصني يف جما  احلاس  جي

% 62لي العاملني يف جما  ختصصهم مكافأة مددها جملس اجلامعة مبا ال يتجاوز نسبة اآل

 .من أو  مربوط الدرجة املثبتني عليها

 : املادة الثالثة واخلمسون  



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

جيوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس واحملاورين واملعيدين العاملني يف جما   

 . من أو  مربوط الدرجة املثبتني عليها% 25يعاد   ختصصهم بد  تفرغ وساعات عمل إوايف

 : املادة الرابعة واخلمسون  

جيوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس واحملاورين واملعيدين العاملني يف جما   

 . من أو  مربوط الدرجة املثبتني عليها%  15ختصصهم بد  تفرغ وساعات عمل إوايف يعاد  

 : اخلمسون املادة اخلامسة و 

جيوز أن يصرف لغري األطباء من أعضاء هيئة التدريس واحملاورين واملعيدين الذين ميارسون  

%  65العمل يف ختصصهم اإلملينيكي يف املستشفيات بد  تفرغ وساعات عمل إوايف يعاد  

 . من أو  مربوط الدرجة املثبتني عليها

 اإلجازات

 :املادة السادسة واخلمسون 

ة الصيفية لعضو هيئة التدريس واحملاور واملعيد ومدرس اللغة مبثابة اإلجازة تعترب العطل

السنوية ومدد جملس اجلامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أال تبدأ العطلة 

 .الصيفية إال بعد انتهاء أعما  االختبارات وإعالن النتائج

 :املادة السابعة واخلمسون  

هيئة التدريس واحملاور واملعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء  ملدير اجلامعة تكليف عضو

اإلجازة السنوية ويتم تعويضه عن املدة اليت يكلف بالعمل خالاا برات  إوايف يعاد  راتبه 

 .عن هذه املدة على ال ت يد املدة اليت يعوض عنها عن ستني يوما يف العام

 :املادة الثامنة واخلمسون  

ء على مقتضيات مصلحة العمل املوافقة على تأجيل متت  عضو هيئة ملدير اجلامعة بنا

 .التدريس ومن يف حكمه بإجازته السنوية أو ج ء منها

 :املادة التاسعة واخلمسون  

 .تنمح اإلجازات األخرى وفقا ألحكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية

 :املادة الستون  

ضو هيئة التدريس ومن يف حكمه ألسباب معقولة جيوز بقرار من مدير اجلامعة منح ع

إجازة استثنائية ال ت يد مدتها على ستة أشهر وخال  ثالث سنوات بال رات ، وجيوز جمللس 

 .اجلامعة عند االقتضاء االستثناء من هذا الشرط على أال ت يد مدة اإلجازة عن سنة

 التفرغ العلمي إجازة

 :املادة احلادية والستون 

من جملس اجلامعة بناء على توصية من جملس الكلية والقسم املختصني واجمللس  جيوز بقرار

العلمي أن مصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي بعد مضي 

مخس سنوات من تعيينه أو متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو ملدة دراسي واحد بعد مضي 

بإجازة تفرغ علمي سابقة، على أال يؤثر ذلك على سري ثالث سنوات من تعيينه أو متتعه 

 .العملية التعليمية، وال حتتس  مدة اإلعارة ومن املدة املطلوبة

 . ويض  جملس اجلامعة القواعد املنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء على اقرتاح اجمللس العلمي  

 :املادة الثانية والستون  

 :زة التفرغ العلمي ما يأتي يشرتط ملنح عضو هيئة التدريس إجا



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

من أعضاء % 45أال يرخص يف إجازة التفرغ العلمي ألمثر من عضو هيئة تدريس واحد أو     -4

 .هيئة التدريس يف مل قسم يف السنة الواحدة

 .أن يتقدم عضو هيئة التدريس بربنامج علمي ينو  إجنازه خال  إجازة التفرغ العلمي    -6

 :ن املادة الثالثة والستو 

 :يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي 

 .رتبه مامال وبد  االنتقا  الشهر  عن مامل املدة    -4

 .تذامر سفر بالطائرة له ول وجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعوان    -6

 .خمصص الكت  الذ  يصرف ملبعوثي اجلامعة للدراسات العليا    -3

 .يف البحث العلمي، وتقدر حس  مل حالة على حدة بقرار من اجمللس العلميمصار    -4

مصاريف العالج ملن يقضي إجازته خارج اململكة له ولعائلته يف حدود مخسة آالف     -2

ريا  إذا مان مبفرده وعشرة آالف ريا  إذا مانت ترافقه عائلته، ونصف ذلك ملن منح إجازة 

 .ملدة فصل دراسي واحد

بد  التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من     -6

العمل اإلوايف ال تقل عن ثالث ساعات يوميًا مبا فيها دوام اخلميس حبيث ال يقل عن ثالثة 

 .آالف ريا  حدًا أدنى إذا مانت اإلجازة يف املستشفيات احلكومية داخل اململكة

 :ون املادة الرابعة والست 

ال جيوز إعارة أو ندب احلاصل على إجازة تفرغ علمي، مما ال جيوز له االرتباط بعقد عمل أو  

 .استشارة

 :املادة اخلامسة والستون  

يلت م املتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق الربنامج العلمي املقر من جملس اجلامعة وعليه خال   

ء إجازة التفرغ أن يقدم جمللس القسم تقريرًا مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي النتها

مفصاًل عن إجنازاته خال  التفرغ، ويرفق م  التقرير نسخًا من األعما  العلمية اليت أجن ها 

 .متهيدًا لعروها على جملس الكلية ثم اجمللس العلمي

 االستشارات العلمية 

 : املادة السادسة والستون 

التدريس يف اجلامعة ممستشار غري متفرغ يف اجلهة  جيوز االستفادة من خدمات عضو هيئة

احلكومية أو القطاع اخلاص أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية اليت تكون اململكة مقرًا اا 

 : وفق ما يأتي 

 . أن يعمل مستشارًا يف جما  ختصصه   -4

 . أال يعمل مستشارًا يف أمثر من جهة واحدة   -6

 . دة االستشارة سنة قابلة للتجديديكون احلد األقصى مل   -3

يقدم الطل  من الوزير املختص بالنسبة للجهات احلكومية أو من رئيس اجلهاز أو املؤسسة    -4

 . بالنسبة للقطاعات اخلاصة واملنظمات اإلقليمية أو الدولية إىل وزير التعليم العالي

لتعليم العالي بناءع على توصية تتم املوافقة على االستشارة والتجديد خبطاب من وزير ا   -2

 . جملسي القسم والكلية وتأييد مدير اجلامعة

على املستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريرًا سنويًا ومذلك عند انتهاء مدة    -6

 . استشارته عن األعما  اليت أجن ها خال  فرتة االستشارة وي ود مدير اجلامعة بنسخة منه

عضو هيئة التدريس مستشارًا غري متفرغ على أدائه لعمله األصلي وخباصة أال يؤثر عمل    -1

 : فيما يأتي 



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 .الع ء التدريسي لعضو هيئة التدريس         -أ 

التواجد يف مكتبه خال  ساعاته املكتبية ويف العيادات واملختربات ومرام  احلاس       -ب 

 .إذا مانت طبيعة عمله تقتضي ذلك

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

   حضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية

 : املادة السابعة والستون 

جيوز لعضـو هيئة التدريس حضـور املؤمترات والنـدوات داخـل اململكة أو خارجها وفق  

 : الضوابط اآلتية 

ؤمتر أو الندوة وختصص عضو هيئة التدريس أو أن تكون هناك عالقة بني موووع امل -4

 . مسؤوليات عمله الفعلية

تكون املشارمة يف املؤمترات والندوات اليت تعقد داخل اململكة بناءًا على توصية من  -6

 . جملسي القسم والكلية املختصني وموافقة مدير اجلامعة

ملكة مبوافقة رئيس جملس تكون املشارمة يف املؤمترات والندوات اليت تعقد خارج امل -3

 . اجلامعة بناءع على توصية من جملسي القسم والكلية، وتأييد مدير اجلامعة

يض  جملس اجلامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية حلضور املؤمترات والندوات بناءًا على  -4

 . توصية من جملس العلمي

 . امعةيقدم املشارك يف املؤمتر أو الندوة تقريرًا عن ذلك للج-2

 : املادة الثامنة والستون  

للجامعة أن تصرف تذمرة سفر وبد  انتداب لعضو هيئة التدريس املشارك يف املؤمتر أو  

 .الندوة وجيوز االقتصار على صرف التذامر فقط أو اإلذن باحلضور دون الت ام مالي

 

 الندب واإلعارة 

 : املادة التاسعة والستون 

س ومن يف حكمه للعمل لدى اجلهات احلكومية بقرار من جيوز ندب عضو هيئة التدري

جملس اجلامعة بناءع على توصية جملسي القسم والكلية املختصني، وتتحمل اجلامعة راتبه 

 . وبد  النقل الشهر  ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك

 :املادة السبعون  

س اجلامعة بناءع على جيوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من جمل

توصية جملسي القسم والكلية املختصني، مما جيوز جمللس اجلامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل 

 . انتهاء املدة

 : املادة احلادية والسبعون  

 : يشرتط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه ما يأتي 

لس اجلامعة يف حاالت أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل يف اجلامعة، وجمل   -4

 . الضرورة االستثناء من ذلك

من أعضاء هيئة التدريس يف % 45أال ي يد عدد املعارين عن عضو هيئة التدريس واحد أو    -6

 . مل قسم يف السنة الواحدة

أن ميضي من سبق أن أعريت خدماته مدة يف العمل باجلامعة ال تقل عن مدة إعارته    -3

 . السابقة



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 . رتت  على اإلعارة إخال  بسري الدراسة خال  مدة اإلعارةأال ي   -4

 . أ  شروط أخرى يراها جملس اجلامعة   -2

 : املادة الثانية والسبعون 

 : تكون اإلعارة للجهات اآلتية 

 . واخلارج  اجلامعات والكليات اجلامعية يف الداخل   -4

 . الوزارات واجلهات احلكومية   -6

 . ة أو اخلاصةاملؤسسات العام   -3

 . احلكومات واايئات اإلقليمية أو الدولية   -4

 : املادة الثالثة والسبعون 

تكون اإلعارة ملدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مددًا ال ت يد مل منها عن سنة، وال جيوز أن 

ت يد مدة اإلعارة عن مخس سنوات متصلة، وجيوز جمللس اجلامعة استثناء جتاوز هذه املدة 

أقصى قدره سنتان، على أال ي يد جمموع فرتات اإلعارة عن عشر سنوات طوا  فرتة عمل  حبد

 . عضو هيئة التدريس ومن حكمه باجلامعة أو أ  جامعة أخرى

 : املادة الرابعة والسبعون  

تتحمل اجلهة املستعرية رات  املعار وبدالته ومكافتته من تاريخ املباشرة لديها ويعامل املعار 

تص بأقدميته والعالوات املستحقة له مما لو مان يف اجلامعة على أن يؤد  خالاا فيما خي

( 64)احلسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة اإلعارة ألغراض الرتقية وفقًا للمادة 

 . من هذه الالئحة

 : املادة اخلامسة والسبعون  

عار باإلسهام يف بع  األعما  جيوز أن يتضمن قرار املوافقة على اإلعارة وتكليف امل

األمادميية مثل التدريس أو اإلشراف العلمي أو التدري  أو غري ذلك على أال تتحمل اجلامعة 

 .أ  نفقات نتيجة لذلك

 االتصا  العلمي

 : املادة السادسة والسبعون 

جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناءع على توصية اجمللس العلمي وتوصية جملسي القسم 

لية املختصني إيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة ملدة ال والك

ت يد عن أربعة أشهر، وجيوز يف حا  الضرورة مدها إىل سنة ويعامل املوفد معاملة املنتدب إذا 

 . مل ت د املدة عن شهر فإن زادت املدة عن ذلك فيعامل معاملة املوظف املبتعث للتدري  يف اخلارج

 : ادة السابعة والسبعون امل 

م  مراعاة التعليمات املطبقة جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناءع على توصية جملسي القسم 

والكلية املختصني إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة، ويعامل معاملة 

 . املوفدين للعمل رمسيًا يف اخلارج، على أال تتجاوز مدة اإليفاد أرب  سنوات

 : املادة الثامنة والسبعون  

جيوز بقرار من مدير اجلامعة بناءع على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واجمللس 

العلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء حبوث يف جامعة غري جامعته خال  

 : العطلة الصيفية وفق ما يأتي 

 .تضمنًا البيانات املؤدية لهأن يقدم عضو هيئة التدريس طل  السفر م   -4

أن يقدم تقريرًا بعد عودته جمللس القسم املختص مبا أجن  من حبوث ويتم رفعه إىل اجمللس    -6

 . العلمي

 . يصرف له تذمرة سفر بالطائرة   -3



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 النقل

 : املادة التاسعة والسبعون 

م إىل آخر جيوز نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه يف نطاق ختصصه العلمي من قس

داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير اجلامعة بناءع على توصية من اجمللس العلمي وجملس 

 . الكلية وجملسي القسمني املختصني

 : املادة الثمانون  

جيوز نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من ملية إىل أخرى يف اجلامعة بقرار من 

العلمي وجملسي القسم والكلية املنقو  منهما مدير اجلامعة بناءع على توصية من اجمللس 

 .وجملسي القسم والكلية املنقو  إليهما

 : املادة احلادية والثمانون  

جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناءع على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصني 

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

 تأدي  ال

 : املادة الثانية والثمانون 

تكوَّن جلنة تأدي  عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من مدير اجلامعة وذلك على 

 : النحو التالي

 رئيسًا                                    أحد ومالء اجلامعة    -4

  عضوًا                     أحد عمداء غري الذ  توىل التحقيق    -6

 عضوًا              عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ    -3

 عضوًا                أحد املتخصصني يف الشريعة أو األنظمة   -4

 : املادة الثالثة والثمانون  

م  مراعاة أحكام نظام تأدي  املوظفني، إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف 

بواجباته، يتوىل أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف  حكمهم ما يعتقد أنه خمل

من مدير اجلامعة ويقدم للمدير تقريرًا عن نتيجة التحقيق، وميل مدير اجلامعة احملقق 

 . معه إىل جلنة التأدي  إذا رأى موجبًا لذلك

 : املادة الرابعة والثمانون  

هيئة التدريس ومن يف حكمهم عن العمل ملدير اجلامعة أن يصدر قرارًا بإيقاف أ  من أعضاء 

إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، وال جيوز أن ت يد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار 

 . من جلنة التأدي 

وجيوز متديد مدة اإليقاف مدة أو مددًا أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال ت يد 

  .مدة اإليقاف يف مل مرة عن سنة واحدة

 : املادة اخلامسة والثمانون  

يصرف للموقوف عن العمل نصف صايف مرتبه، فإذا بر ء أو عوق  بغري الفصل يصرف له  

الباقي من راتبه، أما إذا عوق  بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما مل تقرر اجلهة اليت أصدرت 

 . العقوبة غري ذلك

 : املادة السادسة والثمانون  

احملا  إىل جلنة التأدي  بالتهم  -ومن يف حكمه  -امعة عضو هيئة التدريس يبلغ مدير اجل

املوجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك خبطاب مسجل قبل موعد اجللسة احملددة 

 . للمحاممة خبمسة عشر يومًا على األقل



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 : املادة السابعة والثمانون  

ة التأدي  االطالع على التحقيقات اليت لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه احملا  إىل جلن

 . أجريت يف األيام اليت يعينها املدير

 : املادة الثامنة والثمانون  

 : تنظر جلنة التأدي  يف القضية احملالة إليها وفق ما يأتي 

 . يتوىل سكرتارية اللجنة موظف خيتاره رئيس اللجنة   -4

الرئيس ويبلغ احملقق معه متابة خبطاب مسجل تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءع على دعوة    -6

 . باحلضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه

تعقد اللجنة جلساتها حبضور احملقق معه أو وميل عنه، فإذا مل مضر أو وميله جاز    -3

النظر يف القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر يف القضية بسرية، وللجنة احلق يف أن 

 . الشهود عند االقتضاءتستم  ألقوا  

تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصح اجتماعاتها إال إذا ومن مجي  أعضائها وترف     -4

اللجنة قراراتها إىل مدير اجلامعة ومن حمضر مرفق به ملف القضية خال  مدة ال تتجاوز 

دقة مدير الشهرين من تاريخ إحالة احملقق معه إليها للمصادقة عليه ويف حا  عدم مصا

اجلامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرف  األمر إىل 

 . جملس اجلامعة وقراره يف ذلك نهائي

يقوم مدير اجلامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إىل عضو هيئة التدريس ومن يف    -2

 . حكمه بكتاب مسجل

ومن يف حكمه الطعن يف القرار خبطاب يرفعه إىل مدير  جيوز لعضو هيئة التدريس   -6

اجلامعة يف مدى ثالثني يومًا على األمثر من إبالغه بقرار اللجنة إال وأصبح القرار نهائيًا، ويف 

حا  وصو  الطعن قبل انتهاء املدة احملددة يعيد مدير اجلامعة القضية إىل جلنة التأدي  

لجنة على رأيها يتم الرف  إىل جملس اجلامعة، ويكون قرار للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت ال

 . جملس اجلامعة نهائيًا

 : املادة التاسعة والثمانون  

من نظام تأدي  املوظفني تكون العقوبات التأديبية اليت جيوز ( 36)م  مراعاة أحكام املادة 

 : إيقافها على عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه 

 . اإلنذار   -4

 . للوما   -6

احلسم من الرات  مبا ال يتجاوز صايف رات  ثالثة أشهر على أال يتجاوز احملسوم شهريًا ثلث    -3

 . صايف الرات  الشهر 

 . احلرمان من عالوة دورية واحدة   -4

 . تأجيل الرتقية مدة عام   -2

 . الفصل   -6

 : املادة التسعون 

 .ئية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتهاال تأثري للدعوى التأديبية يف الدعاوى القضا

 : املادة احلادية والتسعون  

ملدير اجلامعة أن يوجه تنبيهًا إىل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه الذ  خيل بواجباته 

ويكون التنبيه شفويًا أو متابيًا وملدير اجلامعة توقي  عقوبيت اإلنذار واللوم على عضو هيئة 

يق معه متابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ويكون قراره يف ذلك التدريس وذلك بعد التحق

 . مسببًا ونهائيًا



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

وعلى العمداء أن يبلغوا مدير اجلامعة بناءع على ما يصلهم من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه 

هم عن مل ما يق  من عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من إخال  بالواجبات املطلوبة أو 

 . ىأ  خمالفات أخر

 إنهاء اخلدمة 

 : املادة الثانية والتسعون 

 : تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية 

 . االستقالة   -4

 . طل  اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حس  نظام التقاعد   -6

 . إلغاء الوظيفة   -3

 . العج  الصحي   -4

 . م تنفيذ قرار النقلالغياب بغري عذر مشروع أو عد   -2

 . الفصل ألسباب تأديبية   -6

 . الفصل بأمر ملكي أو بقرار من جملس الوزراء   -1

 : املادة الثالثة والتسعون  

ما  عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه إىل التقاعد بقرار من مدير اجلامعة إذا أمت ستني 

 . سنة هجرية من العمر

متديد خدمة من بلغ ستني سنة أثناء العام الدراسي إىل نهايته وجيوز بقرار من مدير اجلامعة  

وجمللس التعليم العالي بناءع على توصية مدير اجلامعة متديد خدمة من يبلغ الستني سنة 

 . لفرتة أو فرتات حتى بلوغه سن اخلامسة والستني

 : املادة الرابعة والتسعون  

كمه عن القيام بواجباته بسب  املرض إذا ثبت عج  أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف ح

 . فيقدم مدير اجلامعة تقريرًا عن ذلك إىل جملس اجلامعة للنظر يف إنهاء خدمته

 : املادة اخلامسة والتسعون  

جمللس اجلامعة بناءع على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واجمللس العلمي بالنظر 

حكمه أو إحالته إىل التقاعد املبكر بناءع على  يف قبو  استقالة عضو هيئة التدريس ومن يف

 .طلبه

 

 قواعد االستعانة باألساتذة غري املتفرغني 

 : املادة السادسة والتسعون 

جيوز للجامعة االستعانة باألستاذ غري املتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس 

وال . تخصص الذ  سيتوىل تدريسهالسابقني أو من العلماء املتمي ين ذو  اخلربة الطويلة يف ال

 . جيوز تكليفه بأ  عمل إدار 

 : املادة السابعة والتسعون  

تكون االستعانة باألساتذة غري املتفرغني ملدة ال ت يد عن سنتني قابلة للتجديد بقرار من 

مدير اجلامعة بناءع على موافقة جملس اجلامعة وتوصية اجمللس العلمي وجملسي الكلية 

 . ختصنيوالقسم امل

 : املادة الثامنة والتسعون 



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

مينح األستاذ غري املتفرغ مكافأة تعاد  أو  مربوط الرتبة العلمية اليت مان عليها، فإن مل 

يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقني فيحدد جملس اجلامعة مقدار املكافأة بناءع على 

وز أو  مربوط رتبة أستاذ توصية من اجمللس العلمي وجملسي القسم والكلية مبا ال يتجا

 . مساعد

 : املادة التاسعة والتسعون 

من هذه الالئحة جي  على األستاذ غري املتفرغ أن يلت م بواجبات ( 96)م  مراعاة أحكام املادة 

عضو هيئة التدريس املنصوص عليها يف هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية 

 . من هذه الالئحة( 24) ال ائدة عن النصاب ألحكام املادة

 : املادة املائة 

عند إخال  األستاذ غري املتفرغ بأ  من واجباته تطبق بشأنه األحكام اخلاصة بتأدي  أعضاء 

 . هيئة التدريس املنصوص عليها يف هذه الالئحة

للقيام بالتدريس يف  القواعد املنظمة لتشجي  الكفاءات السعودية املتوفرة خارج اجلامعة

 اجلامعة ومعاهدهامليات 

 : املادة األوىل بعد املائة  

يصرف ملن يستعان بهم من غري أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف إلقاء الوحدات التدريسية 

 : املنهجية املعتمدة ومن اخلطط الدراسية مكافأة عن مل وحدة تدريسية وفق ما يأتي 

 ألف ريا   4555    الوزراء ونوابهم وأصحاب املرتبة املمتازة     -4

 : أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من اجلامعات األخرى     -6

 أربعمائة ريا   455                                                  األستاذ     -أ 

 ثالمثائة ومخسون ريا   325                                         األستاذ املشارك     -ب 

 ثالمثائة ريا   355                                          األستاذ املساعد     -ج 

 :من هم على مرات  سلم املوظفني     -3

 أربعمائة ريا   455                                        42.44املرتبتان     -أ 

 ثالمثائة ومخسون ريا   325                                               43املرتبة     -ب 

 ثالمثائة ريا   355                                               46املرتبة     -ج 

   مائتان ومخسون ريا  625                                       44.45.9املرات      -د 

 : من هم على سلم الوظائف التعليمية     -4

 مائتان ومخسون ريا   625                                        ى السادس املستو    -أ 

 مائتان ريا   655                                        املستوى اخلامس     -ب 

 مائة ومخسون ريا   425                                          املستوى الراب      -ج 

 : العسكريون     -2

 ألف ريا   4555                                               فريق أو      -أ 

 أربعمائة ريا   455                                             فريق ولواء     -ب 

 ثالمثائة ومخسون ريا   325                                             عميد وعقيد     -ج 

 ثالمثائة ريا   355                                              مقدم ونقي      -د 

 مائتان ومخسون ريا   625                                      مالزم أو  ومالزم     -ه 

حس  درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية قبل : املتعاقدون     -6

 . التقاعد

جيوز مبوافقة جملس اجلامعة املبنية على توصية جملس القسم املختص : غري املوظفني     -1

والكلية املعنية االستعانة بالكفاءات السعودية املتمي ة خارج اجلامعة من غري احلاالت 



 

 
 الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني

 من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

املشار إليها يف الفقرات السابقة للقيام بالتدريس يف مليات اجلامعة ومعاهدها ومرام ها 

 . فتتهم مبا ال يتجاوز رات  الدرجة األوىل من رتبة أستاذ مساعدوحتديد مكا

   :املادة الثانية بعد املائة  

إذا مان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس أو من غريهم من خارج مقر اجلامعة أو من 

هذه  من( 454)خارج مقر أحد فروعها فيصرف له باإلوافة إىل املكافأة املنصوص عليها يف املادة 

الالئحة تذمرة سفر بالطائرة ذهابًا وإيابًا، وبد  االنتداب املقرر ألمثاله أو أن تتحمل اجلامعة 

 . نفقات إسكانه ومواصالته وإعاشته مدة إقامته

 


