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الباب األول :التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ي هذﻩ االئحة املعـاني املخصصة لها أدناﻩ ،ما لم تدل القرينة ع ى
غ ﺮ ذلك:
أ( املدير :مدير الجامعة.
ب( الوكيل :وكيل الجامعة.
ج( الجامعة :جامعة فهد بن سلطان.
د( إدارة الجامعة :مدير أو وكيل الجامعة.
ه( املجلس :مجلس الجامعة.
و( املجلس العلم  :املجلس املشكل بموجب أحكام املادة ) (5من االئحة التنفيذة والتنظيمية للبحث العلم .
ز( العميد :عميد الكلية األكاديمية ال ينتم لها عضو هيئة التدريس.
ح( القسم :هو القسم االكاديم الذي يطرح برنامج.

الباب الثاني :عضو هيئة التدريس ي الجامعة
املادة ):(1

عضو هيئة التدريس ي الجامعة هو:
أ( األستـ ــاذ.
ب( ألستاذ املشارك.
ج( األستاذ املـساعد.
د( امل ــدرس/املحاضر.
يلحق بأعضاء هيئة التدريس ي أحكام هذﻩ االئحة املعيد واملدرس املساعد ومساعدو البحث والتدريس والباحثون
ما بعد الدكتوراﻩ.

الباب الثالث :التعي ن

املادة ):(2
املادة ):(3

املادة ):(4

يع ّ ن عضو الهيئة التدريسية ي الجامعة ويمنح إجازة وتقبل استقالته وتنﻬ خدمته بقرار من املجلس بناء ع ى
كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ال ينتم لها عضو هيئة التدريس.
توصية ٍ

دف وتل م الجامعة بتعي ن بأفضل املرشح ن املؤهل ن املتوفرين .ويجب ملء الشواغر األكاديمية من قبل مرشح ن
ُ
سعودي ن مواطن ن مؤهل ن موجودين داخل اململكة وقت ما يكون ذلك ً
متاحا ،ومن ثم تعطى األولوية للمرشح ن
املواطن ن السعودي ن املوجودين ي الخارج .وخالف ذلك ،تلجأ الجامعة إ ى تعي ن أكاديمي ن أكفاء من غ ﺮ املواطن ن
السعودي ن مللء تلك الوظائف الشاغرة .ومع ذلك ،ينب ي أن تمتثل عملية االختيار والتوظيف لقانون العمل
السعودي والدليل االرشادي لجميع ممارسات واجراءات التوظيف.
يعي ن األكادميون ي الجامعة وفقا لإلجراءات التالية:
أ( ُيطلب من رؤساء األقسام ،بناء ع ى توصيات مجلس القسم ،إعداد قائمة باحتياجات تلك األقسام من
القوى العاملة ،إ ى جانب معاي ﺮ تقييم التوظيف واملؤهالت املطلوبة للمرشح ن املحتمل ن مللء تلك
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ب(
ج(

د(
ه(

و(
ز(
ح(
ط(
ي(
ك(
املادة ):(5
املادة ):(6

الشواغر الوظيفية ع ى النحو املعتمد من مجلس القسم ،ي موعد ال يتجاوز اية األسبوع الثاني عشر
من الفصل الدراﺳ الثاني من كل عام دراﺳ .
تقدم احتياجات األقسام وتوصيا ا إ ى مكتب العميد خالل اسبوع من اجتماع مجلس القسم.
يقوم العميد املع بتقييم توصيات األقسام والتقارير الخاصة به ويقدم توصياته باإلضافة إ ى توصيات
الدوائر واألقسام ،إ ى إدارة الجامعة ي موعد ال يتجاوز اية األسبوع العاشر من الفصل الدراﺳ الثاني
من العام دراﺳ .
تقوم ادارة الجامعة بإقرار التوصيات و تقديم قائمة باملراكز الشاغرة باإلضافة إ ى املواصفات الوظيفية
فيما يتعلق باملؤهالت العلمية والخ ﺮات العملية املطلوبة إ ى قسم املوارد البشرية.
تكون دائرة املوارد البشرية مسؤولة عن تنسيق جميع أنشطة واجراءات التوظيف ي الجامعة ،بما ي
ذلك اإلعالن عن املرشح ن ي الصحف املحلية ووسائل اإلعالم بحيث تنص إعالنات الوظائف الشاغرة
ع ى جميع الوظائف املتوفرة ،واملتطلبات التوظيفية ،وتاريخ البدء واملوعد ال ائي لقبول الطلبات ،والرابط
اإللك ﺮوني املخصص لتقديم الطلبات ،ومعلومات عن طرق االتصال والتواصل املتاحة ألي استفسارات.
يرفع مدير املوارد البشرية جميع الطلبات ذات الصلة إ ى العمداء املعني ن بعد ان اء املوعد ال ائي لتقديم
الطلبات.
يقوم القسم املع بتدقيق وتقييم جميع الطلبات املقدمة ،وإعداد قائمة ائية ومختصرة بأسماء
املرشح ن املؤهل ن للوظائف الشاغرة ع ى أساس املعاي ﺮ املعتمدة.
يقدم القسم توصياته بخصوص املرشح ن املختارين إ ى العميد.
يحيل العميد التوصيات فيما يتعلق باملرشح ن املختارين إ ى املجلس العلم الذي يقوم بدورة بالتوصية
إ ى إدارة الجامعة بناء ع ى موافقة مجلس الكلية.
تحيل إدارة الجامعة توصيات املجلس العلم إ ى مجلس الجامعة للموافقة عل م.
يتم إحالة قوائم املرشح ن املعتمدة إ ى دائرة املوارد البشرية للس ﺮ بإجراءات التعي ن.

عند النظر القسم ي الطلب املقدم للتعي ن ي عضوية الهيئة التدريسية ال يش ﺮك ي التصويت ع ى القرار إال
أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون درجة جامعية معادلة ع ى األقل للدرجة املطلوب شغلها.
ً
عضوا ي الهيئة التدريسية ي الجامعـة الشروط العامة التالية ،وذلك باإلضافة إ ى الشروط
يش ﺮط فيمن يع ن

كل حسب درجته ورتبته األكاديمية:
واملؤهالت الخاصة األخرى املنصوص عل ا ي هذﻩ االئحة ٍ
ً
أ( أن يكون حاصـال ع ى درجة علميـة أو شـهـادة مهنـية ي مجال اختصاصـه تمكنـه من التدريـس ي الجامعة،
ع ى أن تـكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة
الجامعية األو ى.
ب( أن يكون قد حصل ع ى الدرجة العلمية املشار إل ا ي الفقرة )أ( من هذﻩ املادة بالدراسة املنتظمة من
جامعة مع ﺮف ا.
ً
ج( أن يكون حاصال ع ى وثيقة معادلة شهاداته غ ﺮ السعودية من وزارة التعليم ي بلدﻩ.
د( أن يكون ً
قادرا ع ى القيام بالعمل الجام ي وبخاصة التدريس والبحث العلم .
ه( أن يكون ً
الئقا من الناحية الصحية بناء ع ى تقرير من املرجع الط الذي تعتمدﻩ الجامعة.
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و(
ز(
ح(
ط(

أن يكون غ ﺮ محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.
أال يكون قد ان ت خدمته ً
سابقا ي الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل.
أال يكون قد ان ت خدمته ً
سابقا ي الجامعة خالل مدة تجربته ف ا.
أن يستو ي أية متطلبات أخرى يراها املجلس ضرورية.

املادة ):(7

يش ﺮط للتعي ن ي رتبة معيد أو مدرس مساعد ما ي ي:
ً
أ( أن يكون حاصال ع ى الشهادة الجامعية )األو ى( من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع ﺮف ا.
ً
ب( أن يكون تقديرﻩ العام ي املرحلة الجامعية )األو ى( جيد ً
جدا ع ى األقل )إذا كان حاصال عل ا من جامعة
تمنحها بتقدير( ويستث من ذلك التخصصات الطبية.

املادة ):(8

يش ﺮط للتعي ن ي رتبة مدرس/محاضر ما ي ي:
أ( أن يكون حاصال ع ى درجة املاجست ﺮ أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع ﺮف ا.
ً
ب( أن يكون تقديرﻩ العام ي املاجست ﺮ جيد ً
جدا ع ى األقل )إذا كان حاصال عل ا من جامعة تمنحها بتقدير(
أو ما يعادلها.
ً
ج( أن يكون تقديرﻩ العام ي املرحلة الجامعية األو ى جيد ع ى األقل )إذا كان حاصال عل ا من جامعة تمنحها
بتقدير( أو ما يعادلها.
د( أن يكون قد حصل ع ى درجة املاجست ﺮ أو ما يعادلها ي مجال التخصص املتقدم إليه.

املادة ):(9

يش ﺮط للتعي ن ي رتبة أستاذ مساعد ما ي ي:
ً
أ( أن يكون حاصال ع ى درجـة الدكتوراﻩ أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع ﺮف ا.
ب( أن يكون املؤهل العلم يقع ضمن حقول املعرفة الخاصة بالقسم املع ن فيه.

املادة ) :(10يش ﺮط للتعي ن ي رتبة أستاذ مشارك ما ي ي:
ً
أ( أن يكون حاصال ع ى املؤهل العلمـي املنصـوص عليه ي املـادة ) (9من هذﻩ الالئحة.
ب( أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة ال تقل عن أربع سنوات ي جامعة أو معهد علم أو ف من
مستوى جام ي مع ﺮف به.
ج( أن تكون قد تمت ترقيته علميا إ ى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع ﺮف ا.
املادة ) :(11يش ﺮط فيمن يع ن ي رتبة أستاذ ما ي ي:
أ( أن يكون قد حصـل ع ى املؤهـل العلم املنصوص عليه ي املـادة ) (9من هذﻩ الالئحة.
ب( أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ال تقل عن أربع سنوات ع ى األقل ي جامعة أو معهد علم
من مستوى جام ي مع ﺮف به.
ج( أن يكون لديه خ ﺮة ي التدريس بالجامعة ،أو جامعة أخرى مع ﺮف ا ،ال تقل عن ثماني سنوات م ا أربع
سنوات ع ى األقل برتبة أستاذ مشارك.
د( أن تكون قد تمت ترقيته ً
علميا إ ى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع ﺮف ا.
املادة):(12

أ( يتم تصنيف من يع ن ع ى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خ ﺮات سابقة لغايات الراتب وفق الضوابط
اآلتية:
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ُ
 -1أن تكون الخ ﺮة قد اكتسبت بعد املؤهل العلم املش ﺮط للتعي ن.
 -2أن تكون الخ ﺮة ي مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل ي إحدى الجامعات السعودية أو الجامعات
األخرى املع ﺮف ا.
ب( تحتسب الخ ﺮة ألغراض الراتب وفق ما يأتي:
 -1الخ ﺮة ي عضوية هيئة التدريس ي الجامعات واملؤسسات التعليمية ع ى أساس السنة بسنة.
 -2الخ ﺮة ي غ ﺮ مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص ع ى أساس السنة بنصف سنة.
املادة ) :(13أ( يتم احتساب الخ ﺮة ع ى أساس السنة األكاديمية )فصلي ن عادي ن(.
ب( ال تحسب مدة الخ ﺮة ال سبقت الحصول ع ى املؤهل العلم األدنى املطلوب للرتبة التدريسية ال تم التعي ن
ع ى أساسها.
املادة ) :(14يجوز عند تعي ن عضو ي الهيئة التدريسيـة ي الجامعة أن تعتمد الرتبة ال شغلها ي أي جامعة أخرى مع ﺮف
ً
ا ،وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته شريطة أن يكون حاصال ع ى املؤهالت العلمية املنصوص عل ا ي هذﻩ
الالئحة.
ً
تعيينا
أي من األقسام األكاديمية ي أي كلية من كليات الجامعة
املادة ) :(15يجوز تعي ن عضو الهيئة التدريسية املع ن ي ٍ
ً
قسم آخر من أقسامها أو أقسام كلية أخرى شريطة أن تكون ب ن القسم ن عالقة موضوعية ،كما ويجوز
مش ﺮكا ي ٍ
أي من األقسام األكاديمية ي أي كلية من كليات الجامعة إ ى قسم آخر من
نقل عضو الهيئة التدريسية املع ن ي ٍ
أقسامها أو أقسام كلية أخرى شريطة أن تكون ب ن القسم ن عالقة موضوعية ،و ي كلتا الحالت ن تحدد شروط
وأسس التعي ن املش ﺮك أو النقل بمقت تعليمات يصدرها املجلس لهذﻩ الغاية.

الباب الرابع :ال ﺮقية
الفصل األول :شروط عامة
املادة ) :(16يش ﺮط للتقدم لل ﺮقية من رتبة أستاذ مساعد ا ى رتبة أستاذ مشارك أو من رتبة أستاذ مشارك ا ى رتبة أستاذ:
أ( خدمة ال تقل عن أربع سنوات ي الرتبة الحالية ي جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع ﺮف ا ،ع ى أال
تقل مدة الخدمة ي جامعة فهد بن سلطان عن سنت ن.
ً
ب( استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلم املطلوب لل ﺮقية وفقا ألحكام املواد ) (18و ) (22و ) (23من هذﻩ
الالئحة.
ج( أن يكون ما تقدم به من إنتاج علم قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد.
د( أن ينشر خالل وجودﻩ ي جامعة فهد بن سلطان نصف عدد الوحدات املطلوبة من ضمن الحد االدنى
املقبول لل ﺮقية.
ً
ه( أال يكون اإلنتاج العلم املقدم لل ﺮقية مستال من رسائل املاجست ﺮ أو الدكتوراﻩ أو من مؤلفات سابقة
للمتقدم ،و ي حال ثبت للمجلس العلم غ ﺮ ذلك يحرم املتقدم لل ﺮقية من التقدم بطلب آخر لل ﺮقية مدة
عام من تاريخ صدور قرار املجلس العلم بذلك.
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املادة ) :(17تتحمل الجامعة التكاليف امل ﺮتبة ع ى إرسال طلب ال ﺮقية لعضو هيئة التدريس ممن تنطبق علية الشروط أعالﻩ
وبتوصية من املجلس العلم ي الجامعة وملرة واحدﻩ فقط لكل ترقية أكاديمية.
الفصل الثاني :آلية ال ﺮقية
املادة ) :(18أ(

ب(

ج(
د(

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس ً
وفقا للمعاي ﺮ اآلتية:
 -1اإلنتاج العلم .
 -2التدريس.
 -3خدمة الجامعة واملجتمع.
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس املتقدم لل ﺮقية ع ى أساس ) (100مائة نقطة مقسمة ع ى النحو التا ي:
 (60) -1ستون نقطة لإلنتاج العلم .
 (25) -2خمس وعشرون نقطة للتدريس.
 (15) -3خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة واملجتمع.
يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس املتقدم لل ﺮقية ي نشاطي التدريس وخدمة الجامعة
واملجتمع عن  25نقطة من أصل  40نقطة.
يجب أال يقل مجموع ما يحصل علية املتقدم لل ﺮقية ي مجال اإلنتاج العلم عن ) (35خمس وثالث ن نقطة
لل ﺮقية إ ى رتبة أستاذ مشارك و) (40أربع ن نقطة لل ﺮقية إ ى رتبة أستاذ.

الفصل الثالث :آلية تقييم معيار التدريس
املادة ) :(19يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس ي مجال التدريس من خالل املعلومات الواردة من القنوات التالية:
كل من رئيس القسم و عميد الكلية ويمكن االقتصار ع ى تقرير مش ﺮك من قبل
أ( التقريران اللذان يقدمهما ٍ
رئيس القسم وعميد الكلية.
ب( املعلومات ال يقدمها عضو هيئة التدريس املتقدم لل ﺮقية كس ﺮة ذاتية ضمن طلب ال ﺮقية.
ج( يتم تحويل املعلومات الواردة أعالﻩ إ ى نقاط تحدد جهود عضو هيئة التدريس ي مجال التدريس كالتا ي:
 -1العبء التدريﺴ  ،ويخصص لهذا البند ) (15نقطة بحد أق يعطى لعضو هيئة التدريس الذي
يكلف بالحد األع ى لنصاب الوحدات التدريسية واإلدارية ال نصت عل ا رتبته األكاديمية الحالية.
 -2األداء التدريﺴ واالل ام بمفردات املنهج الدراﺳ والكتاب املقرر وتطوير املادة ،إضافة إ ى االل ام
باملحاضرات والساعات املكتبية ،ويخصص لها ) (10نقاط يتم تقويمها حسب النموذج الذي يقوم
رئيس القسم والعميد بتعبئته.
الفصل الرابع :آلية تقييم معيار خدمة الجامعة واملجتمع
املادة ) :(20يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس ي مجال خدمة الجامعة واملجتمع من خالل:
أ( التقريرين اللذان يقدمهما كل من رئيس القسم و عميد الكلية ويمكن االقتصار ع ى تقرير مش ﺮك من قبل
رئيس القسم وعميد الكلية ويشمل ع ى مشاركته باللجان والفعاليات واألنشطة داخل الحرم الجام ي،
ويخصص لهذا الجزء ) (10نقاط من ) (15نقطة.
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ب( مشاركات مختلفة تدخل ضمن إطار خدمة الجامعة واملجتمع يقوم املجلس العلم بتقويمها من واقع
الس ﺮة الذاتية للمتقدم لل ﺮقية ،ويخصص لها ) (5نقاط.
ج( مشاركات أخرى ترتب بتكليف الجامعة لعضو هيئة التدريس برئاسة قسم أو عمادة كلية أو غ ﺮها نقاط
دعم إضافية تقدر بثالث نقاط لكل تكليف.
د( أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن لم يتم تكليفهم بمهام إدارية فيمكن احتساب كل مشاركة يكلف ا
من قبل الجامعة أو وزارة التعليم بنقاط دعم إضافية تقدر بثالث نقاط لكل تكليف.
شريطة ان ال تتجاوز مجموع نقاط التقييم خدمة الجامعة واملجتمع  15نقطه.
الفصل الخامس :آلية تقييم معيار اإلنتاج العلمي
املادة ) :(21تعتمد املبادئ التالية ي قبول اإلنتاج العلم :
أ(
ب(

ج(
د(

ه(
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ً
عامليا
بحوث منشورة أو مقبولة للنشر ي مجالت علمية ومتخصصة ولها محكمون ومصنفة
) (Internationally Indexedوأن تكون معتمدة ي قاعدة البيانات ) (Scopusأو ).(Thomson ISI
بحوث مستخلصة من مشاريع التخرج أو رسائل املاجست ﺮ أشرف عل ا املتقدم لل ﺮقية ي الجامعة أو
شارك ي اإلشراف عل ا وأن تكون البحوث منشورة أو مقبولة للنشر ي مجالت علمية ومتخصصة ولها
محكمون ومصنفة ً
عامليا ) (Internationally Indexedوأن تكون معتمدة ي قاعدة البيانات )(Scopus
أو ) (Thomson ISIوأن يقرن اسم الطالب مع اسم املتقدم عند النشر وأن يشار ي طلب ال ﺮقية إ ى أن
البحث مستخلص من األعمال الجامعية وع ى أن تكون ي مجال تخصصه الدقيق أو ي تخصصات ذات
عالقة بتخصصه ع ى أن ال يحسب أك ﺮ من بحث واحد من البحوث املستخلصة من العمل الجام ي
الواحد.
بحوث منشورة أو مقبولة للنشر ي مجالت علمية محكمة ومتخصصة ولها محكمون ومعتمدة من املجلس
العلم ع ى أن ال يحسب أك ﺮ من بحث واحد م ا ضمن الحد األدنى املطلوب لل ﺮقية.
بحوث منشورة أو مقبولة للنشر ي وقائع مؤتمرات علمية متخصصة تنظمها أو تشارك ي تنظيمها جمعيات
أو منظمات علمية أو مهنية عاملية وال يقيم البحوث ف ا محكمون متخصصون ،ع ى أن ال يحسب أك ﺮ
من بحث واحد م ا ضمن الحد األدنى املطلوب لل ﺮقية وال يشمل ذلك ملخصات األبحاث )(Abstract
املنشورة ي وقائع املؤتمرات.
يجوز أن يقبل اإلنتاج العلم أي من التا ي ،ع ى أن يكون ي مجال التخصص الدقيق للمتقدم و أن ال
يحسب أك ﺮ من عمل واحد ضمن الحد األدنى املطلوب لل ﺮقية:
ً -1
كتبا مؤلفة ع ى أن تكون منشورة وف ا إضافة جديدة للمعرفة.
ً
 -2جزء من كتاب ع ى أن يكون
منشورا وفيه إضافة جديدة للمعرفة.
ً -3
كتبا جامعية منشورة.
ً -4
كتبا م ﺮجمة منشورة.
 -5تقرير عن حالة ) (Case Studyأو مقالة قص ﺮة ) (Short Articleأو ملحوظة علمية ) Technical
 (Noteأو مراجعة علمية شاملة ).(Review Article
 -6براءة اخ ﺮاع ) (Patentشريطة أن تكون مسجلة عامليا.
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الفصل السادس :الحد األدنى لإلنتاج العلمي املطلوب لل ﺮقية ي التخصصات العلمية
املادة ) :(22أ(
ب(
ج(
د(
ه(

الحد األدنى لإلنتاج العلم املطلوب للمتقدم لل ﺮقية إ ى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة
ً
ً
منفردا.
للنشر ،شريطة أن يكون واحد م ا – ع ى األقل – عمال
الحد األدنى لإلنتاج العلم املطلوب للمتقدم لل ﺮقية إ ى رتبة أستاذ ستة وحدات منشورة أو مقبولة للنشر،
ً
ً
منفردا.
شريطة أن يكون اثنان م ا – ع ى األقل – عمال
يجوز استبدال العمل املنفرد الواحد املنصوص عليه ي الفقرت ن )أ ،ب( من هذﻩ املادة بعمل ن منشورين أو
مقبول ن للنشر ي منفذ نشر يكون ) (ISIع ى أن يكون املتقدم هو الباحث األول بكالهما.
يكون عدد الوحدات املسموح ا ي الفقرات )ب( و)ج( و)د( و)ه( من املادة ) (21هو نصف وحدة لكل عمل
كحد أق .
يتم إحتساب نقاط اإلنتاج العلم الواردة ي املادة ) (18ع ى النحو التا ي 9 :نقاط لكل وحدة لغايات ال ﺮقية
ا ى رتبة استاذ مشارك و  7نقاط لكل وحدة لغايات ال ﺮقية ا ى رتبة استاذ.

الفصل السابع :ال ﺮقية ي التخصصات اإلنسانية
املادة ) :(23أ(
ب(
ج(

د(
ه(

الحد األدنى لإلنتاج العلم املطلوب للمتقدم لل ﺮقية إ ى رتبة أستاذ مشارك خمس وحدات منشورة أو مقبولة
ً
ً
منفردا.
للنشر ،شريطة أن يكون إثنان م ا – ع ى األقل – عمال
الحد األدنى لإلنتاج العلم املطلوب للمتقدم لل ﺮقية إ ى رتبة أستاذ سبع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر،
ً
ً
منفردا.
شريطة أن يكون ثالثة م ا – ع ى األقل – عمال
يجب أن تكون األبحاث قد نشرت أو قبلت للنشر ي مجالت علمية محكمة ودورية متخصصة ي مجال املتقدم
وال يش ﺮط أن تكون ) (Internationally Indexedأو أن تكون معتمدة ي قاعدة البيانات ) (Scopusأو
).(Thomson ISI
تعتمد األعمال البحثية من ضمن الفقرت ن )د( و )ه( من املادة ) (21من هذﻩ االئحة وبواقع نصف وحدة لكل
عمل كحد أق .
يتم إحتساب نقاط اإلنتاج العلم الواردة ي املادة ) (18ع ى النحو التا ي 7 :نقاط لكل وحدة لغايات ال ﺮقية
ا ى رتبة استاذ مشارك و  6نقاط لكل وحدة لغايات ال ﺮقية ا ى رتبة استاذ.

الفصل الثامن :إجراءات ال ﺮقية
املادة ) :(24يحق لعضو هيئة التدريس التقدم إ ى مجلس القسم بطلب ال ﺮقية قبل اكتمال املدة النظامية بمدة أقصاها ستة
أشهر.
املادة ) :(25أ( يقدم عضو هيئة التدريس طلب ال ﺮقية إ ى مجلس القسم املختص ويتضمن اآلتي:
 -1تعبئة طلب ال ﺮقية الخاص بذلك
 -2إرفاق الس ﺮة الذاتية مع الطلب ع ى أن تشمل:
أ .بيان باملؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
ب .بيان بالنشاطات التدريسية.
ج .بيان بنشاطه ي مجال خدمة الجامعة واملجتمع.
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ب(
ج(
د(
ه(
و(
ز(

ح(
ط(
ي(
ك(

 -3نسخة ورقية ع ى األقل من اإلنتاج العلم املقدم لل ﺮقية والبيانات املوضحة له.
 -4نسخة إلك ﺮونية من اإلنتاج العلم املقدم لل ﺮقية والبيانات املوضحة له.
 -5أي معلومات إضافية لدعم طلب ال ﺮقية مثل رسائل القبول وغ ﺮ ذلك من مدعمات الطلب.
 -6رسال املاجست ﺮ والدكتوراﻩ للمتقدم.
 -7أي معلومات أو وثائق أخرى يطل ا مجلس القسم أو مجلس الكلية أو املجلس العلم .
ينظر مجلس القسم ي طلب ال ﺮقية و يقوم بتشكيل لجنة متخصصة من القسم من الرتب األكاديمية األع ى
من رتبة املتقدم لل ﺮقية .ي حال عدم توفر رتب أكاديمية أع ى من الرتبة املتقدم ،يرفع الطلب للمجلس األع ى.
تقوم اللجنة بالتأكد من استيفاء الشروط واإلجراءات وتقوم بتعبئة النموذج الخاص بالتقييم املعتمد من
املجلس العلم لطلب ال ﺮقية وتقدم توصيا ا للقسم األكاديم .
ينظر القسم ي قرار اللجنة ويرفع توصيته إ ى العميد املع ي حال املوافقة ع ى الس ﺮ باإلجراءات أو رفض
طلب ال ﺮقية ي حال عدم استيفاء الحد األدنى املطلوب لل ﺮقية.
يحول العميد الطلب إ ى مجلس الكلية مرفقا معه توصية القسم ويتم تشكيل لجنة ي الكلية للنظر ي الطلب.
ينظر مجلس الكلية ي توصية اللجنة ويو برفع الطلب إ ى املجلس العلم ي حال استيفاء شروط ال ﺮقية.
ً
يقوم العميد املع برفع ملف ال ﺮقية ً
بناء ع ى قرار مجلس الكلية إ ى املجلس العلم مرفقا معه التقرير الخاص
باملتقدم واملعد من قبل رئيس القسم والعميد أو كل ما بحيث يشمل ما ي ي:
 -1تنوع العبء التدريﺴ للمتقدم ومدى االنخراط ي املس ﺮة التعليمية.
 -2طبيعة مشاركة املتقدم ي لجان القسم أو الكلية.
 -3طبيعة مشاركة املتقدم ي خدمة املجتمع.
 -4عالقة املتقدم مع زمالئه ي القسم.
 -5عالقة املتقدم مع الطلبة.
 -6االل ام بالساعات التدريسية واملكتبية.
ينظر املجلس العلم ي طلب ال ﺮقية و يقوم بتشكيل لجنة لدراسة الطلب والتحقق من انطباق شروط ومعاي ﺮ
ال ﺮقية ع ى املتقدم ويقدم توصياته ا ى املجلس العلم .
ي حال التوصية باملوافقة ع ى الس ﺮ باإلجراءات ،يتم الس ﺮ بإجراءات ال ﺮقية حسب األصول املتبعة وفقاً
لألنظمة واللوائح املعمول ا ي وزارة التعليم.
يقوم املجلس العلم بالبت بقرار ال ﺮقية وتعت ﺮ ترقية عضو هيئة التدريس )لغايات الرتبة والراتب( من تاريخ
صدور القرار.
أي من اللجان املختصة عن ثالثة أسابيع عمل كحد
يجب أن ال تتجاوز ف ﺮة دراسة وتقييم الطلب من قبل ٍ
أق .

الفصل التاسع :آلية احتساب الوحدات املطلوبة لل ﺮقية

ً
منفردا بتأليفه ،وبنصف وحدة إذا اش ﺮك ي تأليفه اثنان،
املادة ) :(26يحتسب العمل العلم بوحدة واحدة إذا كان املؤلف
ً
ً
وإذا كان بحثا مش ﺮكا ب ن أك ﺮ من اثن ن فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباق ن بربع وحدة،
ً
ً
وإذا كان عمال مش ﺮكا آخر ب ن أك ﺮ من اثن ن فيحسب لكل واحد م م بربع وحدة.
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الباب الخامس :الرواتب والعالوات والعمل اإلضا ي وبدل النقل
املادة ) :(27يحدد سلم الرواتب األساسية ألعضاء الهيئة التدريسية ي الجامعة ع ى النحو التا ي-:
الحد األع ى للراتب )ريال(
الرتبــة
35,000
أستـ ــاذ
27,500
أستاذ مشـارك
22,500
أستاذ مسـاعد
مـ ّ
12,500
ـدرس/محاضر
7,500
مدرس مسـاعد
املادة ) :(28أ(
ب(
ج(
د(

املادة ) :(29أ(
ب(
ج(
املادة ) :(30أ(

يحدد الوكيل بالتنسيق مع العميد املع راتب عضو هيئة التدريس حسب شهادته األكاديمية وخ ﺮاته ي
املجال التدريﺴ والبح واإلداري وخدمة املجتمع وحاجة الجامعة له.
للوكيل منح عضو هيئة التدريس زيادة سنوية تتناسب مع إنجازاته وأدائه السابق ن.
للوكيل منح عضو هيئة التدريس راتب إجما ي خارج سلم الرواتب الوارد ي املادة ) (27لالستفادة من خ ﺮاته
اإلدارية املتم ة ي سجله الوظيفي باإلضافة ا ى واجباته األكاديمية.
ي الرتبة )رتبة استاذ( ما
للوكيل صرف الحد األع ى ي سلم الرواتب الورد ي املادة ) (27لألستاذ الذي ق
ال يقل عن عشرين عاما ومتم ي سجله األكاديم والبح ويجمع لذلك خ ﺮات ادارية واسعة عمل )عميدا
أو نائبا للوكيل أو وكيال أو مديرا ( أو ما يوازي ذلك ولف ﺮات تزيد بمجموعها عن ست سنوات.
يصرف العضاء مجلس امناء الجامعة من خارج الجامعة ) (5,000خمسة االف ريال عن كل اجتماع.
يصرف للعميد أو من ي حكمه مكافأة شهرية مقدارها ) (1,500ألف وخمسماية ريال.
للوكيل صرف عالوة إدارية شهرية للقائم ن بمسؤوليات إدارية ي الجامعة.
اذا قام عضو هيئة التدريس بتدريس اك ﺮ من العبء املقرر ي الفصول االعتيادية أو الفصل الصيفي فتحسب
مكافأته عن كل ساعة تدريسية إضافية حسب الجدول التا ي:
 2,250ريال
أستاذ
 2,000ريال
أستاذ مشارك
 1,750ريال
أستاذ مساعد
 1,250ريال
مدرس أو مشرف مخت ﺮ )ماجست ﺮ(
تدريس مواد السنة التحض ﺮية )بغض النظر عن الرتبة األكاديمية(  1,000ريال
 1,000ريال
مشرف مخت ﺮ )بكالوريوس(
من العبء التدريﺴ تكا ئ  10ساعات عمل ي الفصل الصيفي و  15ساعة عمل ي الفصول

-1
-2
-3
-4
-5
-6
ب( كل ساعة
االعتيادية.
ج( تحتسب مكافأة عضو هيئة التدريس ايا كانت رتبته عن كل ساعة اضافية ي ال ﺮنامج التأسيﺴ بمقدار
) (1000ريال ،و ي حالة ما يجمع العبء التدريﺴ لعضو هيئة التدريس مواد ي ال ﺮنامج العادي ومواد ي
ال ﺮنامج التأسيﺴ فان املكافأة للساعات االضافية تحسب أوال للمواد ي ال ﺮنامج التأسيﺴ .
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د(
ه(
و(
املادة ) :(31أ(

العبء التدريﺴ املقرر لعضو هيئة التدريس ي الفصل الصيفي هو نصف العبء التدريﺴ له ي الفصول
الدراسية االعتيادية اخذين بع ن االعتبار عدد الطلبة املسجل ن ي املساق حسب انظمة الجامعة وتعليما ا.
يستحق عضو هيئة التدريس راتب ن اضافي ن اذا قام بتدريس العبء املقرر له ي الفصل الصيفي.
ي حالة جمع عضو هيئة التدريس ب ن موقع ن اداري ن أو اك ﺮ فانه ال يجوز جمع التخفيض لألعباء التدريسية
و يستحق فقط تخفيض العبء التدريﺴ االع ى.
ً
تفصيليا-:
تصرف عالوة تنقل شهرية ألعضاء الهيئة التدريسية ي الجامعة ع ى النحو التا ي إذا كان العقد
-1
-2
-3
-4

املدير والوكيل
العميد /مساعد الوكيل
نائب العميد /رئيس القسم /ومدير مركز
عضو الهيئة التدريســية

 2,000ريال
 1,000ريال
 600ريال
 600ريال

ب( ال يجوز الجمع ب ن عالوة النقل املنصوص عل ا ي الفقرة )أ( من هذﻩ املادة.
ج( ال يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة إال بقرار مـن الوكيل وبتنسيب من رئيس القسم وعميد
الكلية املعني ن ويش ﺮط ي جميع األحوال أن ال يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة
مع واجباته الجامعية وتحدد نسب توزيع اإليراد املتحقق ب ن الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب
تعليمات مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع أو أية تعليمات أخرى يصدرها املجلس لهذﻩ الغاية.
املادة ) :(32أ( للوكيل أن يكلف ًأيا من أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس أو البحث العلم أو بأي عمل آخر ي
الجامعة ،وذلك أثناء الدوام الرسم أو بعد ان ائه أو خالل أيـام اإلجازة ال يستحقها أو أن يستدعيه منـها
للقيام بذلك العمل ع ى أن يتم التكليـف بمقت هذﻩ املادة مقابل مكافأة مالية يحددها الوكيل.
ب( للوكيل أن يقرر منح مكافأة مالية ألي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل ف ا أو يقدم خدمة لها تستد ي
التشجيع واملكافأة.

الباب السادس :املحاضرون غ ﺮ املتفرغون
املادة ) :(33يجوز للجامعة االستعانة بمحاضرين غ ﺮ متفرغ ن بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابق ن أو من
أصحاب الكفاءة ،ع ى أن ال يتم تكليفه بأي عمل إداري.
ُ
ُ
املادة ) :(34أ( ُي ّ
تفرغ ن ً
ّ
بناء ع ى عدد املواد والشعب املطروحة
ِ
حدد رئيس القسم احتياجات القسم من املحاضرين غ ﺮ امل ِ
للفصل وتوفر أعضاء هيئة التدريس.
ُ
ُ
ُ
ُ ّ
ّ
درس
تفرغ ن لتدريس املواد ال ال يتوافر لها م ِ
ب( يقوم رئيس القسم بعرض قائمة املرشح ن من املحاضرين غ ﺮ امل ِ
ُ ّ
تفرغ ن ورفع القائمة للعميد.
ع ى مجلس القسم ألخذ الرأي بتكليف املحاضرين غ ﺮ امل ِ
ُ ّ
تفرغ ن للوكيل ُمرفقة بالعبء التدريﺴ ألعضاء هيئة
ج( يقوم العميد برفع تنسيبه بتكليف املحاضرين غ ﺮ امل ِ
ُ
التدريس ي القسم ُم ﱠ
عبأ حسب األصول التخاذ القرار املناسب بشأ ا.
ُ
الك ﱠليات إذا توافر ف ا أعضاء هيئة تدريس ُم ﱠ
ُ
ُ ّ
ؤهل ن وراغب ن ي
تفرغ ن للتدريس ي
املادة ) :(35ال يجوز تكليف محاضرين غ ﺮ م ِ
تدريس املواد إذا سمح نصا م بذلك.
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املادة ):(36
املادة ):(37
املادة ):(38
املادة ):(39
املادة ):(40

املادة ):(41

ُ
ُ
ُ
ُ
تفرغ سبق وأن ﱠ
ُ ّ
تكليفه واستبعد بسبب ُمخالفته األنظمة واالئحة واألسس
تم
ال يجوز تكليف محاضر غ ﺮ م ِ
ُ
رض.
والقرارات سارية املفعول ي الجامعة أو كان أداؤﻩ غ ﺮ م ٍ
ُ ﱠ
ُ
ﱠ
ُ ّ
خاص ٍة
حاالت
تفرغ عن ) (9ساعات ُمعتمدة ،إال ي
ٍ
ال يجوز أن يزيد عدد الساعات ال يكلف ا املحاضر غ ﺮ امل ِ
ﱠ
ُ
ي ّ
قد ُرها الوكيل ع ى أن ال يتجاوز مجموع الساعات املعتمدة ال ُيكلف ا عن ) (16ساعة ُمعتمدة.
ِ
ُ
ُ
ً
ّ
تفرغ ن ،ع ى أن يتم حساب قيمة املكافئة املالية وفقا لعدد الساعات
يصدر العميد قرارﻩ بتكليف املحاضرين غ ﺮ امل ِ
الفعلية ال قام املحاضر بتدريسها ً
بناء ع ى تنسيب رئيس القسم وبما يتناسب مع املادة ) (30من هذﻩ االئحة.
ُ
ُ
تفرغ الذي يتم ُ
تكليفه ً
ُ ّ
وفقا لهذﻩ االئحة بالقوان ن واألنظمة واالئحة واألسس والقرارات سارية
يل م املحاضر غ ﺮ امل ِ
املفعول ي الجامعة.
ُ ﱠ
ُ
ُ
ُ
ّ
تفرغ ن املكلف ن بالتدريس عن أداء العمل املكلف به ،يقوم العميد
أ( ي حال استنكاف أي من املحاضرين غ ﺮ امل ِ
ﱠً
ً
خطيا.
فورا بإبالغ الوكيل بذلك
ُ ﱠ
ُ
ب( للوكيل ً
ُ ّ
تفرغ إذا لم يل م باألعمال املكلف ا أو قام
بناء ع ى تنسيب
العميد إ اء تكليف املحاضر غ ﺮ امل ِ
ُ
ُبمخالفة األنظمة واالئحة واألسس والقرارات سارية املفعول ي الجامعة ،مع املحافظة ع ى حقه ي املكافأة
املالية عن الف ﺮة ال ال م ا ً
ﱠ
وفقا لهذﻩ االئحة.
ج( ي حال حدوث أي من األمرين املُشار إل ما ي الفقرت ن )أ( و )ب( من هذﻩ ﱠ
املادةُ ،يرسل العميد تنسيبه للوكيل
عدها رئيس القسم ً
تفرغ ن ُبدالء من قائمة احتياط ُي ﱡ
ُ
ُ ّ
وفقا لإلجراءات املنصوص عل ا
لتكليف محاضرين غ ﺮ م ِ
ي املادة ) (34من هذﻩ االئحة.
ُ ّ
تفرغ ن تسليم نتائج املواد ال ُيدرسو ا لرئيس القسم املع وتوقيع نموذج براءة الذمة
ع ى املحاضرين غ ﺮ امل ِ
ً
ُ
وفقا لإلجراءات املتبعة ي الجامعة وذلك قبل استالمهم ملخصصا م املالية.

الباب السابع :األساتذة الزائرون وباحثو ما بعد الدكتوراﻩ

املادة):(42

للوكيل وفق أسس يقررها وب ً
ـناء ع ى تنسيب عميد الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف املحـاضـرين غيـر
املتفرغيـن للتدريس أو القيام بأعمـال التدريب ي الجامـعة خـالل فصل دراﺳ أو أكـ ﺮ.

املادة ) :(43أ( يجوز تعي ن األستاذ الزائر بعقد أو لقاء مكافأة ي رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر
إذا كان حاصال ع ى-:
ً
 -1املؤهل العلم ومحققا للشروط املنصوص عل ا ي هذﻩ االئحة.
 -2الرتبة األكاديمية من جامعة مع ﺮف ا.
ب( ال تعت ﺮ مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية املع ن بموجب الفقرة )أ( من هذﻩ املادة خدمة ألغراض ال ﺮقية
ومكافأة اية الخدمة وغ ﺮها.
بناء ع ى تنسيب من عميد البحث العلم تعي ن باحثو ما بعد الدكتوراﻩ ً
املادة ) :(44يجوز للوكيل ً
وفقا ملا ي ي:
ً
أ( أن يكون الباحث حاصال ع ى درجة الدكتوراﻩ بموجب املادة ) (9من هذﻩ االئحة.
ب( يع ن باح ما بعد الدكتوراﻩ بموجب عقد يحدد املدة والراتب.
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الباب الثامن :مهام عضو الهيئة التدريسية
الفصل األول :املهام
املادة ) :(45يتمتـع عضو الهيئة التدريسية ي الجامعــة ي نطـاق عمـله الجامعـي بالحرية الكاملة ي التفك ﺮ والتعبيـر والنشــر
وتبـادل الرأي فيما يتعلـق بالتدريـس والبحـث العلم والنشاطات الجامعية األخـرى وذلك ي حـدود القوانـ ن املعمول
ا مع االل ام باألنظمــة واالئحة الجامعية.
املادة ) :(46تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ي الجامعة ما ي ي:
أ( التدريس وإجراء االمتحانات.
ب( إجراء البحوث والدراسات املبتكرة.
ج( اإلشراف ع ى الرسائل الجامعية وبحوث الطالب وتقاريرهم وأنشط م العلمية واالجتماعية وتوج هم.
د( اإلرشاد األكاديم .
ه( االش ﺮاك ي املجالس واللجان الجامعية و ي تلك ال تشارك ف ا الجامعة.
و( القيام بأي عمل ي ض بالجامعة ويدفع ا إ ى التقدم.
ز( التفرغ لواجبه العلم ي الجامعة وبذل الجهد لل وض برسال ا العلمية واملحافظة ع ى املستوى الالئق
بمكانة الجامعة ي ميادين البحث والتدريس والتوجيه واإلدارة.
ً
ً
سنويا عن أنشطتـه األكاديميـة
تقريرا
املادة ) :(47أ( ع ى عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إ ى رئيس قسمه أو منسق وحدته
وغ ﺮ األكاديميـة.
ً
ً
سنويا إ ى عميد الكلية يتضمن أنشطة القسم الذي يقدم بدورﻩ
تقريرا
ب( يعد رئيس القسم ومنسق الوحدة
ً
تقريرا عن الكلية وأنشطة األقسام إ ى الوكيل ي اية الفصل الثاني من كل عام جام ي.
املادة ) :(48أ( تكون ساعات العمل األسبو ي لعضو الهيئة التدريسية ) (40أربع ن ساعة توزع ع ى األعمال التالية:
 -1التدريــس.
 -2اإلشراف ع ى الرسائل الجامعية.
 -3البحث العلم .
 -4اإلرشاد األكاديم .
 -5مراجعات الطلبة
 -6املشاركة ي املجالس واللجان الجامعية أو تلك ال تشارك ف ا الجامعة.
 -7الوجبات الجامعية األخرى بما ف ا خدمة املجتمع.
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الفصل الثاني :النصاب التدريﺴ وتخفيض العبء
املادة ) :(49يكون النصاب التدريﺴ ألعضاء هيئة التدريس كما ي ي:
-1
-2
-3
-4
-5

 12ساعة معتمدة
 14ساعة معتمدة
16ساعةمعتمدة
 18ساعة معتمدة
 18ساعة معتمدة

األستاذ
األستاذ املشارك
األستاذ املساعد
املحاضر ومشرف املخت ﺮ
املعيد/املدرس املساعد

ويقصد بالساعة املعتمدة:
ً
أ( املحاضرة أو الندوة ملستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا ،ملدة ساعة أسبوعيا ،ولفصل دراﺳ واحد.
ب( اإلشراف ع ى طالب دراسات عليا ملدة فصل دراﺳ واحد وبالحد األع ى املحدد ي تعليمات منح درج
املاجست ﺮ والدكتوراﻩ ي الجامعة.
ج( أما ي مجال العمل التطبيقي )مثل املخت ﺮات وورش العمل والتدريب والعمل امليداني واملراسم واملشاغل،
والنشاطات الطبية والسريرية وما شابه ذلك( ي بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية فيتم تحديد
املقصود بالساعة املعتمدة بقرار من الوكيل بعد أخذ رأي هذﻩ الكليات و ي جميع األحوال ال يقل حساب
الساعة املعتمدة عن ساعت ن تطبيقيت ن.
املادة ) :(50أ( يخفض النصاب التدريﺴ لعضو الهيئة التدريسية الذي يتو ى أعباء ومسؤوليات إدارية ع ى النحو اآلتي:
 -1العميد ونائب الوكيل ومساعد الوكيل
 -2نائب العميد ورئيس القسم ومدير املركز

 5ساعات معتمدة
 3ساعات معتمدة

ب( ي حالة جمع عضو هيئة التدريس ب ن موقع ن اداري ن أو أك ﺮ فانه ال يجوز جمع التخفيض لألعباء التدريسية
ويستحق فقط تخفيض العبء التدريﺴ االع ى.
املادة ) :(51للوكيل تخفيض عبء أي من أعضاء هيئة التدريس بما ال يزيد عن  6ساعات معتمدة ي الفصل الدراﺳ إذا
اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
املادة ) :(52يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الوكيل وبناء ع ى تنسيب عميد الكلية وتوصية رئيس
القسم إعطاء محاضرات خارج الجامعة ،ع ى أن ال يتجاوز عدد هذﻩ املحاضرات ثالث ساعات معتمدة خالل
الفصل الدراﺳ الواحد ،ع ى ان ال تحسب من ضمن العبء التدريﺴ لعضو هيئة التدريس.

الباب التاسع :العبء التدريﺴ
املادة ) :(53أ( يوزع العبء التدريﺴ لعضو الهيئة التدريسية ب ن التدريس واإلشراف ع ى أن يرا ى ي ذلك احتياجات القسم
والكلية وال يجوز أن يقتصر العبء ع ى اإلشراف فقط.
ب( يجوز بقرار من الوكيل تكليف أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس أو اإلشراف اإلضا ي بناء ع ى تنسيب
من العميد املع وتوصية من رئيس القسم ،وال يجوز أن يزيد عدد الساعات املعتمدة للعمل اإلضا ي لعضو
هيئة التدريس ع ى ) (6ست ساعات إال ي حاالت خاصة يقدرها الوكيل.
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املادة ) :(54أ( يتكون العبء التدريﺴ لعضو الهيئة التدريسية من عدد ساعات اإلشراف ومجموع الساعات املعتمدة للمواد
ً
منفردا ،أما املواد ال يش ﺮك ي تدريسها أك ﺮ من عضو هيئة تدريس فيوزع عبؤها بي م حسب
ال يدرسها
الساعات ال يدرسو ا ي هذﻩ املواد،
ب( ويرا ى عند توزيع أعمال املخت ﺮ ع ى أعضاء الهيئة التدريسية توافر عضو هيئة تدريس واحد لكل )ً (30
طالبا
ع ى األقل.
ج( ُيحتسب العبء لعضو هيئة التدريس لقاء اإلشراف الفع ي ع ى التدريس العم ي ي املخت ﺮ بواقع نصف ساعة
فعلية لكل ساعة عملية وفق الساعات املبينة ي الخطة الدراسية بغض النظر عن عدد ساعات اللقاء العم ي
الفعلية مع الطلبة باستثناء مخت ﺮات التشريح ي كلية الطب.
املادة ) :(55أ( يتم التكليف باإلشراف ع ى رسائل املاجست ﺮ بتنسيب من لجنة الدراسات العليا ي القسم املختص والكلية
املعنية وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا.
ً
ب( تحسب ساعة معتمدة واحدة لرسالة املاجست ﺮ ال يشرف عل ا عضو الهيئة التدريسية منفردا وملدة ال تزيد
ً
ع ى خمسة فصول دراسية لرسالة الدكتوراﻩ وثالثة فصول لرسالة املاجست ﺮ ،وإذا كان اإلشراف مش ﺮكا ب ن
عضوي هيئة تدريس يحتسب لكل م ما نصف ساعة معتمدة ولنفس عدد الفصول.
املادة ) :(56يحتسب اإلشراف ع ى مشاريع التخرج ي الكليات ال تتطلب خططها مثل هذﻩ املشاريع حسب اسس تضعها الكلية
و يقرها املجلس العلم بحيث ال يتجاوز عدد الساعات امل ﺮتبة من اإلشراف ع ى املشاريع خمس ساعات معتمدة.
و ي حاالت اضطرارية يمكن تجاوز الحد األع ى لساعات اإلشراف بتنسيب من العميد و موافقة الوكيل.
املادة ) :(57تدفع لعضو الهيئة التدريسية مكافأة لقاء عمله اإلضا ي إذا زاد عبؤﻩ التدريﺴ واإلشرا ي ي الفصل عن الحد املب ن
ي املادة ) (49من هذﻩ االئحة ويرا ى ي ذلك قرار الوكيل بتخفيض العبء التدريﺴ للمكلف ن بأعمال إدارية
بموجب أحكام املواد ) 50و  (51من هذﻩ االئحة.

الباب العاشر :اإلجــازات واالنتداب واإلعارة
الفصل األول :اإلجازات
املادة ) :(58تعت ﺮ العطلة الصيفية والعطل ما ب ن الفصل ن لعضو هيئة التدريس بمثابة اإلجازة السنوية ويحدد مجلس الجامعة
مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس ع ى أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد ان اء أعمال االختبارات وإعالن النتائج.
املادة ) :(59أ( تكون هذﻩ اإلجازة عن دوام فصل ن دراسي ن بحيث يستحق عضو الهيئة التدريسية أو املحاضر املتفرغ نصف
ً
اسيا ً
فصال در ً
واحدا.
هذﻩ اإلجازة عن دوامه
ب( يمنح عضو هيئة التدريس إجازة ملدة أسبوع واحد ي الف ﺮة ما ب ن الفصل ن )األول والثاني( إال إذا اقتضت
طبيعة العمل أو مصلحة الجامعة خالف ذلك ،ويش ﺮط أن ال يقل عدد أيام اإلجازة السنوية املمنوحة لعضو
هيئة التدريس بموجب الفقرت ن )أ( و )ب( من هذﻩ املادة عن )ً (60
يوما.
املادة ) :(60للوكيل تكليف عضو هيئة بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية ويتم تعويضه عن املدة ال يكلف بالعمل خاللها براتب
إضا ي يعادل راتبه عن هذﻩ املدة ع ى أن ال تزيد املدة ال يعوض ع ا عن ست ن يوما ي العام.
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املادة ) :(61للوكيل تكليف عضو هيئة بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية بتو ي أعباء ومسؤوليات إدارية ع ى الفصل الصيفي .و ي
هذﻩ الحالة ،يخفض النصاب التدريﺴ لعضو هيئة التدريس املكلف بواقع نصف التخفيض النصوص عليه
بأحكام املادة ) (50من هذﻩ االئحة.
املادة ) :(62للوكيل بناء ع ى مقتضيات مصلحة العمل املوافقة ع ى تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن ي حكمه بإجازته
السنوية أو جزء م ا.
املادة ) :(63تمنح اإلجازات الرسمية واإلجازات املرضية واإلجازات األخرى وفقا ألحكام نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية
امللخصة بالئحة املوارد البشرية .وتحسب هذﻩ االجازات من ضمن االجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية إذا
تزامنت معها.
الفصل الثاني :اإلجازة بدون أجر
املادة ) :(64للمجلس بتوصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية منح عضو الهيئـة التدريسية إجازة بدون اجر ملدة
فصل دراﺳ أو سنة دراسية ع ى أن ال يمنح إجازة ثانية بمقت أحكام هذﻩ املادة إال بعد مرور مث ي مدة اإلجازة
السابقة.
املادة ) :(65ال تعت ﺮ اإلجازة بدون اجر ال تمنح لعضو الهيئة التدريسية ً
جزءا من خدمته ي الجامعة ألغراض ال ﺮقية ومكافأة
اية الخدمة.
الفصل الثالث :اإلعارة واالنتداب

املادة ) :(66أ( تعت ﺮ مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية ً
جزءا من خدمته الفعلية ي الجامعة ألغراض األقدمية وال ﺮقية
ومكافأة اية الخدمة وغ ﺮها.
ب( للمجلس بتوصية من مجلﺴ القسم والكليـة املعني ن انتداب عضو الهيئة التدريسية ملدة سنة قابلة للتجديد
مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة أو خارجها و ي هذﻩ الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه
وجميع عالواته.
الفصل الرابع :اإلعارة واالنتداب
املادة ) :(67أ( للمجلس بتوصية من مجلﺴ القسم والكليـة املعني ن إعارة عضو الهيئة التدريسية بموافقته إ ى جهة دولية
للعمل ملدة فصل دراﺳ أو أك ﺮ ع ى أن ال تتجاوز مدة اإلعارة ي أي حال ثالث سنوات وال يعار مرة أخرى إال
بعد م مث ي مدة إعارته السابقة.
ب( ال تتحمل الجامعة أي اجور أو عالوات مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خالل مدة إعارته.
ج( تعت ﺮ مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية ً
جزءا من خدمته الفعلية ي الجامعة ألغراض األقدمية وال ﺮقية
ومكافأة اية الخدمة وغ ﺮها.
املادة ) :(68أ( تحتسب كامل مدة اإلعارة واالنتداب واإليفاد ألغراض ال ﺮقية إذا كانت اإلعارة أو واالنتداب أو اإليفاد إ ى جهة
علمية وكان العمل ي مجال التخصص.
ب( تحتسب نصف مدة اإلعارة واالنتداب واإليفاد ألغراض ال ﺮقية إذا كانت اإلعارة أو واالنتداب أو اإليفاد إ ى جهة
غ ﺮ علمية وكان العمل ي مجال التخصص.
ج( ال تحتسب مدة اإلعارة واالنتداب واإليفاد ألغراض ال ﺮقية إذا كان العمل ي غ ﺮ مجال التخصص.
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الباب الحادي عشر :ان اء الخدمة
املادة ) :(69مع مراعاة ما ورد بأحكام الباب التاسع من الئحة املوارد البشرية ،تنتﻬ خدمة عضو الهيئة التدريسية ي الجامعة
ا ً
عتبارا مـن التاريخ الذي يحددﻩ القرار الصادر بذلك عن الجهة املختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة ال تنتﻬ ا
الخدمة ي أي من الحاالت التالية:
أ( قبول االستقالة.
ب( عدم تجديد العقد.
ج( االستغناء عن الخدمة أو ان اء العمل الذي ع ن ألجله أو إ اء العقد.
د( فقدان شرط من شروط التعي ن ال ورد النص عل ا ي النظام.
ه( إتمام السبع ن من العمر ،و ي هذﻩ الحالة يكون ان اء الخدمة اعتبارا من اية العام الجام ي الذي أتم
فيه سن السبع ن.
و( الوفاة.
ز( الفصل ألسباب تأديبية.
ح( العجز الص ي.
املادة ) :(70ع ى رغم مما ورد بالئحة املوارد البشريةُ ،يفصل عضو الهيئة التدريسية إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله املجلس
مدة تزيد ع ى ثالثة أسابيع متصلة وفقا الحكام املادة ) (80من نظام العمل ،وال يجوز إعادة تعيينه ي الجامعة إال
بقرار من املجلس.
الفصل األول :استقالة أعضاء الهيئة التدريسية

املادة ) :(71أ( يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته أو رغبته بعدم تجديد العقد ً
خطيا إ ى رئيس القسم املع قبل شهرين
ع ى األقل من بدء أي فصل دراﺳ أو ان اء العقد ،وللمجلس عـدم التقيد بالشرط الزم إذا رأى م ً
ﺮرا لذلك.
ب( يصدر املجلس قرارﻩ بشأن االستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلﺴ القسم و الكلية املعني ن ،ع ى أن يبلغ عضو
الهيئة التدريسيـة القرار خالل مدة ال تزيد ع ى ثمانية اسابيـع من تاريخ تقديمها وإال اعت ﺮت مقبولة ُحك ًما ع ى
أن يستمر بعمله ح اية الفصل الدراﺳ اللذي تقدم به طلب االستقالة.
ج( ع ى عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر ي عمله إ ى أن يتم قبولها بالتاريخ املحدد بقرار
املجلس.

الباب الثاني عشر :التأديب

ﱠ
تكون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن ي حكمه بقرار من إدارة الجامعة عنه وذلك ع ى النحو التا ي:
املادة ):(72
أ( أحد اعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ ً
رئيسا
ً
عضوا
ب( أحد املتخصص ن ي الشريعة أو األنظمة
ج( عضو ين اخرين من اعضاء الهيئة تدريس ال تقل رتب م عن أستاذ ويجوز إلدارة الجامعة تع ن من هم
برتبة استاذ مشارك إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
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املادة ) :(73مع مراعاة أحكام نظام تأديب املوظف ن ،إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن ي حكمهم ما يعتقد أنه
ً
تقريرا عن نتيجة
مخل بواجباته ،يتو ى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من املدير  ،ويقدم للمدير
التحقيق ،ويحيل املدير املحقق معه إ ى لجنة التأديب إذا رأى م ً
وجبا لذلك.
املادة) :(74للمدير أن يصدر قر ًارا بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن ي 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 ً
مددا أخرى حسبما تقت ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف ي كل مرة عن سنة واحدة.
املادة ) :(75يصرف للموقوف عن العمل نصف صا ي مرتبه ،فإذا بريء أو عوقب بغ ﺮ الفصل يصرف له البا ي من راتبه ،أما
إذا عوقب بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة ال أصدرت العقوبة غ ﺮ ذلك.
املادة ) :(76يبلغ املدير عضو هيئة التدريس  -ومن ي حكمه  -املحال إ ى لجنة التأديب بال م املوجهة إليه وصورة من تقرير
التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة املحددة للمحاكمة بخمسة عشر ً
يوما ع ى األقل.
املادة ) :(77لعضو هيئة التدريس ومن ي حكمه املحال إ ى لجنة التأديب االطالع ع ى التحقيقات ال أجريت ي األيام ال
يعي ا املدير.
املادة ) :(78تنظر لجنة التأديب ي القضية املحالة إل ا وفق ما يأتي:
أ(
ب(
ج(

د(

ه(
و(

ز(

يتو ى سكرتارية اللجنة موظف يختارﻩ رئيس اللجنة.
تعقد اللجنة اجتماعا ا ً
بناء ع ى دعوة الرئيس ويبلغ املحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام
اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.
تعقد اللجنة جلسا ا بحضور املحقق معه أو وكيل عنه ،فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر ي القضية
وتتم إجراءات التحقيق والنظر ي القضية بسرية ،وللجنة الحق ي أن تستمع ألقوال الشهود عند
االقتضاء.
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال تصح اجتماعا ا إال إذا ضمن جميع أعضا ا وترفع اللجنة قرارا ا إ ى
املدير ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة املحقق معه
إل ا للمصادقة عليه و ي حال عدم مصادقة املدير ع ى قرار اللجنة ،يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت
اللجنة ع ى رأ ا يرفع األمر إ ى مجلس الجامعة وقرارﻩ ي ذلك ائي.
يقوم املدير بإبالغ قرار اللجنة فور صدورﻩ إ ى عضو هيئة التدريس ومن ي حكمه بكتاب مسجل.
يجوز لعضو هيئة التدريس ومن ي حكمه الطعن ي القرار بخطاب يرفعه إ ى املدير خالل ثالث ن ي ً
وما ع ى
األك ﺮ من إبالغه بقرار اللجنة إال وأصبح القرار ً
ائيا ،و ي حال وصول الطعن قبل ان اء املدة املحددة
يعيد املدير القضية إ ى لجنة التأديب للنظر ف ا مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة ع ى رأ ا يتم الرفع إ ى
مجلس الجامعة ،ويكون قرار مجلس الجامعة ً
ائيا.
تكون العقوبات التأديبية ال يجوز إيقاعها ع ى عضو هيئة التدريس ومن ي حكمه:
 -1اللوم.
 -2اإلنذار.
ً
 -3الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صا ي راتب ثالثة أشهر ع ى أال يتجاوز املحسوم شهريا ثلث صا ي
الراتب الشهري.
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 -4الحرمان من عالوة دورية واحدة.
 -5أجيل ال ﺮقية مدة عام.
 -6الفصل.
املادة ) :(79ال تأث ﺮ للدعوى التأديبية ي الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذا ا.
ً
شفويا أو ً
كتابيا
املادة ) :(80للمدير أن يوجه تنب ً ا إ ى عضو هيئة التدريس ومن ي حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه
وللمدير توقيع عقوب اإلنذار واللوم ع ى عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق
مسببا و ً
ً
ائيا ،وع ى العمداء أن يبلغوا املدير ً
بناء ع ى ما يصلهم من رؤساء األقسام أو
دفاعه ويكون قرارﻩ ي ذلك
ما يالحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن ي حكمه من إخالل بالواجبات املطلوبة أو أي
مخالفات أخرى.

الباب الثالث عشر :التبادل األكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية
املادة ):(81

املادة ):(82
املادة ):(83

املادة ):(84

يتم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والباحث ن العامل ن ي الجامعة للعمل ي الجامعات األخرى املناظرة ع ى مبدأ
التبادل األكاديم بتوصية من مجلﺴ القسم والكلية املعني ن وموافقة املجلس ،و ي ضوء االتفاقيات ومذكرات
التفاهم امل ﺮمة ب ن الجامعة ونظ ﺮا ا.
يش ﺮط أن يكون عضو هيئة التدريس أو الباحث قد أم مدة سنت ن ي خدمة الجامعة ،لهذﻩ الغاية ،وأن يكون
قد نشر )أو قبل له للنشر( بحث ن اثن ن ع ى األقل خالل تلك الف ﺮة.
أ( يكون التكليف ع ى مبدأ التبادل ضمن نطاق اختصاص عضو هيئة التدريس أو الباحث الدقيق وال يش ﺮط
تساوي أعداد املكلف ن أو تزامن التكليف إال إذا نصت ع ى ذلك االتفاقيات ومذكرات التفاهم امل ﺮمة ب ن
الجامعة ونظ ﺮا ا.
ّ
ب( ي حال عدم قيام الجامعات املناظرة بدفع رواتب عضو هيئة التدريس أو الباحث املكلف لجامعات أخرى ع ى
مبدأ التبادل ،فإن الجامعة تقوم بصرف راتبه ،أثناء مدة التبادل ،وأية مكافآت إضافية يحددها املجلس.
تعت ﺮ مدة التكليف ع ى مبدأ التبادل ً
جزءا من الخدمة لعضو هيئة التدريس أو الباحث ألغراض ال ﺮقية ومكافأة
اية الخدمة وغ ﺮها ،وال يجوز تكليفه مرة أخرى إال بعد م

مث ي مدة التكليف السابق.

الباب الرابع عشر :املشاركة ي املؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل
املادة ) :(85تسم هذﻩ االئحة "تعليمات االش ﺮاك ي املؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل واملهام الرسمية ي جامعة فهد
بن سلطان".
املادة ) :(86يتم االش ﺮاك باملؤتمرات العلمية بقرار من الوكيل ،بناء ع ى تنسيب العميد وتوصية رئيس القسم ،ويرا ى عند
املوافقة ع ى املشاركة التوزيع املتكا ئ ب ن أعضاء هيئة التدريس ي القسم أو الكلية.
ً
ً
ً
املادة ) :(87يش ﺮط ي االش ﺮاك ي املؤتمرات والندوات العلمية أن يقدم عضو هيئة التدريس بحثا علميا مقبوال من الهيئة
املنظمة للمؤتمر أو الندوة وعليه أن ي ﺮز ما يثبت ذلك شريطة أن يظهر اسم الجامعة ع ى صفحات البحث.
املادة ) :(88لعضو هيئة التدريس املشاركة ي مؤتمر علم واحد مدعوم من الجامعة ي العام الدراﺳ الواحد خالل الفصل
الدراﺳ األول أو الثاني ،شريطة أن ال تزيد مدة املشاركة ي املؤتمر أثناء الفصل الدراﺳ األول أو الثاني ع ى خمسة
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أيام عمل ،ويجوز مشاركة عضو هيئة التدريس ي الفصل الصيفي شريطة أن ال تزيد مدة املشاركة ملن يقوم
بالتدريس ي الفصل الصيفي ع ى ثالث أيام عمل ،وال يجوز املشاركة ي مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل تعقد
ً
خالل أسبوع االمتحانات ال ائية أو األسبوع األول من بداية كل فصل دراﺳ طبقا للتقويم الجام ي املعمول به ي
الجامعة.
املادة ) :(89تتحمل الجامعة النفقات املالية امل ﺮتبة ع ى املشاركة ي املؤتمر العلم  -بموجب احكام املادة ) (85من الئحة
ً
املوارد البشرية  -بحد أع ى مقدارﻩ ) (10,000عشرة ألف ريال شاملة:
أ( تذاكر السفر ،رسوم املشاركة باملؤتمر ،ورسوم ومصاريف التأش ﺮة ،وتنقالت املطارات من الئحة املوارد
البشرية ا ى الحد غ ﺮ املدعوم من خارج الجامعة ،و
ب( املياومات املقررة أو نصف املياومات إذا كانت املشاركة مدعوة من خارج الجامعة.
ً
املادة ) :(90مع مراعاة أحكام املادة ) (88من هذﻩ االئحة ،للوكيل املوافقة ع ى حضور عضو الهيئة التدريسية مؤتمرا آخر ي
الفصل الدراﺳ ذاته ،شريطة أن ال تتحمل الجامعة أية نفقات مالية ت ﺮتب ع ى هذﻩ املشاركة.
املادة ) :(91ع ى عضو الهيئة التدريسية الذي يتقدم بطلب للمشاركة ي أي مؤتمر علم قبل شهر ع ى األقل من تاريخ انعقاد
املؤتمر ،ع ى أن يرفق بطلبه ما ي ي:
أ( الدعوة املوجهة له من هيئة املؤتمر أو الجهة املنظمة للمشاركة.
ب( املوافقة ال ائية من هيئة املؤتمر أو الجهة املنظمة ع ى قبول الورقة العلمية املقدمة للمؤتمر.
ج( نسخة عن بحثه أو ورقته العلمية املقدمة للمؤتمر.
د( النموذج املعتمد للمشاركة باملؤتمرات العلمية معبأ باملعلومات املطلوبة.
املادة ) :(92يتو ى القسم املع الذي يعمل فيه عضو الهيئة التدريسية اتخاذ ال ﺮتيبات الالزمة لتعويض املحاضرات ال يتغيب
ع ا للمشاركة ي املؤتمر.
ً
املادة ) :(93أ( يقدم عضو الهيئة التدريسية تقريرا عن مشاركته ي املؤتمر بعد عودته مباشرة إ ى القسم الذي يعمل فيه،
ليتم رفعه إ ى عميد الكلية الذي يتو ى بدورﻩ رفع التقرير إ ى الوكيل.
ب( تسدد النفقات املالية امل ﺮتبة ع ى املشاركة وتسوية سلفة املياومات املمنوحة لعضو الهيئة التدريسية بعد
عودته من املؤتمر مباشرة بموجب الوثائق الرسمية املطلوبة لذلك.
املادة ) :(94للوكيل املوافقة ع ى اعتماد أية مبالغ إضافية ت ﺮتب ع ى مشاركة عضو هيئة التدريس ي أي مؤتمر علم .

الباب الخامس عشر :أحكام عامة
املادة ) :(95تبت إدارة االجامعة ي الحاالت ال لم يرد ع ا نص ي هذﻩ الالئحة.
املادة ) :(96املدير والوكيل ومساعديه والعمداء ورؤساء األقسام مسؤولون عن تنفيذ هذﻩ الالئحة.
املادة ) :(97تل ى هذﻩ الالئحة أي لوائح أو تعليمات أو قرارات سابقة ذا الشأن اعتبارا من اعتماد هذﻩ الالئحة.
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