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المقدمة

ا بعدأم. الحمد لله الذي عّلم اإلنسان ما لم يعلم، وأُصلي وأُسلم على إمام المعلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ئة التدريس تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وبدعم من إدارة الجامعة إلى توفير البيئة المالئمة التي تدعم أعضاء هي

.في أداء أدوارهم المنوطة بهم

عليه يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الدليل المتوافق مع الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين

والمتعاقدين، ويهدف هذا الدليل الى مساعدة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في جامعة المجمعة على التعرف 

.على حقوقهم وواجباتهم؛ مما يساهم في أداء المهام بكفاءة وفعالية عالية

والله ولي التوفيق،،،

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
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:  المملكة العربية السعودية

:ملحة طبيعية

منبراألكالقسمالسعوديةالعربيةالمملكةتحتل

علىضيقةسهولمنوتتألفالعربية،الجزيرةشبه

نحوتليها،،(تهامةسهول)األحمرالبحرساحل

بالج)البالدطولعلىتمتدجبليةسالسلالشرق،

ثم،(م2000ارتفاعهاأقصىويتعدىوعسيرالحجاز

من%90)الوسطفيصخريةوهضابصحار

الالشمفيالنفوذصحراءأكبرها،(العامةالمساحة

وعلىالشرق،فيأما.الجنوبفيالخاليوالربع

يةساحلسهولفتمتدالعربي،الخليجساحلطول

.واسعة
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:  المملكة العربية السعودية

املوقع

األحمررالبحغربا  يحدهاحيثآسياقارةمنالغربيالجنوبأقصىفيالسعوديةالعربيةالمملكةتقع

الكويتةدولوشماال قطرودولةالمتحدةالعربيةاإلماراتودولةالبحرينومملكةالعربيالخليجوشرقا  

.اليمنوجمهوريةعمانسلطنةمنكالوجنوبا  العراقوجمهوريةالهاشميةاألردنيةوالمملكة

المساحة

تقدربمساحةالعربجزيرةشبهأخماسأربعةالسعوديةالعربيةالمملكةتشغل

.مربعكيلومتر2.250.000منبأكثر
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:  المملكة العربية السعودية

:المالمح الجغرافية

1100حواليطولهيبلغالذيالساحليتهامةسهلاألحمرالبحرامتدادفعلىمساحتهاالتساعنظرا  المملكةتضاريستتنوع

سهلالهذامنالشرقإلىوترتفعالعقبة،خليجعندشماال اتجهكلماويضيقالجنوبفيكيلومترا  60ليبلغعرضهويتسعكيلومتر

شماال اتجهتكلماتدريجيا  االرتفاعويقلالجنوبفيقدم9000بينماارتفاعهايتراوحوالتيالشاهقةالسرواتجبالسلسلة

وواديبيشهوواديتثليثووادينجرانوواديجازانواديمثلوغربا  شرقا  تتجهكبيرةأوديةمنهاوتنحدرقدم،3000إلىلتصل

قاشرتنتهيالتيومرتفعاتهانجدهضبةالشرقجهةمنالسلسلةهذهويليفاطمة،وواديينبعوواديالرمةوواديالحمض

نجدهولستمتدالشمالومنالخاليالربعصحراءوتحاذيالدواسروادييتخللهابمنطقةوجنوباالصمانوصحراءالدهناءبكثبان

جباللمثالجبليةالمرتفعاتبعضبهايوجدكماواألردنالعراقبحدودثمالكبرىالنفودبصحراءتتصلحتىحائلمنطقةإلى

صحراويةمنطقةوهيالمملكةمنالشرقيالجنوبيالجزءتشكلفهيالخاليالربعصحراءأماوسلمى،وأجاوالعارضطويق

ولهطيبلغوالذيالشرقيالساحليالسهلأما.وسبخاترمليةكثبانمنتتكونمربعكيلومتر640000بـمساحتهاتقدركبيرة

.رمليةومناطقملحيةسبخاتمنيتألففهوكيلومتر610حوالي
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:  المملكة العربية السعودية

:المناخ

،باردصيفا  حارقاريمناخالمملكةويسود أماالغربي،ةوالجنوبيالغربيةالمرتفعاتعلىالمناخويعتدلشتوية،وأمطارهاشتاء 

يفاألمطاروتسقطوالرطوبة،الحرارةدرجةترتفعالسواحلوعلىوجافباردوشتاؤهاوجاف،حارفصيفهاالوسطىالمناطق

المملكةمنوالغربيةالجنوبيةالمرتفعاتعداالمملكةمناطقمعظمعلىشحيحةأمطاروهيوالربيعالشتاءفصل

.المناطقباقيمنغزارةأكثرصيفيةموسميةفأمطارها

:الصناعة

االسمنت:صناعيةالالمنتوجاتوأهم.كيمياءوبتروتكرير:الطبيعيوالغازبالنفطالسعوديةالعربيةالمملكةفيالصناعةترتبط

الكاوية،الصودان،الستيارياالثيلين،ديكلورورالصناعي،االيتانولاالثيلين،جليكولالعلف،االثيلين،الفوالذ،قضبانالقطران،

مياهمنالملحزعنيتناول.الغذائيةالموادوصناعةالبحرمياهتحليةايضاوهناكالميالمين،االوكسجين،السيتريك،حمض,االزوت

التيمكعبمترمليون9500الأماميذكربشيءالكميةهذهوليست.السنةفيالماءمنمربعمترمليون100حواليالبحر

الصناعاتمجالفيكبيرانمواالمملكةاليومتشهدذلكموازاةوفي.الزراعةتستهلكهاوالتيالجوفيةالمياهسنوياتؤمنها

.الخاصةاالموالرؤوسعلىتقومالتياالستهالكيةالموادوصناعةالغذائية-الزراعية
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:  المملكة العربية السعودية

:العالمفيالمرتبة

مملكةاليؤّم اخيرا،الطبيعي،الغازانتاجفيالتاسعالطبيعي،الغازاحتياطفيالخامسواحتياطه،البترولانتاجفياالول

تأمينىعلالدولةحملمماالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةفيالحجفريضةالداءالحجاجمنالوفسنويا،السعوديةالعربية

الضخمالعددهذاالستيعابيكفيبماوالطبابة،والمأكلالمسكن

مربعكيلومتر2.250.000:المساحة•

نسمةمليون32,552,336:السكانعدد•

المربعبالكيلومترنسمة7،9:الكثافة•

نسمة4.700.000الرياض:العاصمة•

(رسمية)العربية:اللغة•

السعوديالريال:العملة•

9



10

:  المملكة العربية السعودية

:للمملكةالوطنياليوم

منولاألاليومفيالوطنيبيومهاالسعوديةالعربيةالمملكةتحتفل

لذكرىتخليدا  وذلكعامكلمن(أيلول)سبتمبر23الموافقالميزان

بدعبنالعزيزعبدالملكجاللةيديعلىوتأسيسهاالمملكةتوحيد

ديةالسعوالعربيةالمملكةقيامأعلنالذياللهرحمهسعودآلالرحمن

.م1932/هـ1351عام

:المملكةعلم

لثيثيساويعرضهالشكلمستطيلالسعوديةالعربيةالمملكةعلم

(اللهرسولمحمداللهإالإلهال)الشهادةوتتوسطهخضراءأرضيتهطوله،

رسومةمالعلمساريةنحوقبضتهتتجهعربيسيفوتحتهاالثلثبخط

تراما  احوذلكالماءأواألرضمالمسةأوتنكيسهيجوزوالاألبيض،باللون

.عليهالمكتوبةللشهادة
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:  المملكة العربية السعودية

:المملكةعملة

وقابلبالذهبمغطىوهوالسعوديالريالهيالمملكةلعملةاألساسيةالوحدة

الريال،:الورقيةهيالعملةوفئاتهللة100ويساوياألجنبيةالعمالتإلىللتحويل

يالروالمائتانريال،المائةرياال،الخمسونرياالالعشرونرياالت،العشرةرياالت،الخمسة

ت،هلالالعشرهلله،وعشرونالخمسهللة،الخمسونالريال،:المعدنيةريالوالخمسمائة

(هللةوسبعونوخمسرياالتثالثة)ريال3.75األمريكيالدوالرويعادلهلالتوالخمس

:والموازينالمقاييس

غرامالكيلوالوزنوفيالمتري،النظامالقياسفيالمملكةتعتمد

:التاريخ

علىندالمستالهجريالتقويمعلىرسميا  تاريخهافيالسعوديةالعربيةالمملكةتعتمد

ةوالسن.المنورةالمدينةإلىالمكرمةمكةمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولهجرة

قمريا  شهرا  عشراثنيإلىمقسمةيوما  354القمريةالهجرية
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:  المملكة العربية السعودية

:الرسميةالعطالت

:كاآلتيالمملكةفيالرسميةالعطالت

والسبتالجمعة:األسبوعنهايةعطلة.

الفطرعيدعطلة.

األضحىعيدعطلة.

الوطنياليومعطلة.
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:  المملكة العربية السعودية

:نبذة عن منطقة الرياض

ينة منطقة الرياض هي إحدى المناطق اإلدارية بالمملكة العربية السعودية، ومقر إمارتها مد

.الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

ليه تشغل منطقة الرياض وسط الجزيرة العربية، وهي تمثل القسم األكبر مما كان يطلق ع

ة الجغرافيون اسـم نجـد بقسميها ، نجد السفلى و نجد العليا ، وهى تقع في قلب المملك

ة و الثانية العربية السعودية وتعتبر ثاني أكبر منطقة بعد المنطقة الشرقية من حيث المساح

.من إجمالي سكان المملكة % 22.63من حيث السكان بعد منطقة مكة المكرمة و بنسبة 

د و مقر و تتميز منطقة الرياض بأنها منطلق توحيد البالد، و مقرها مدينة الرياض عاصمة البال

إال أنها الحكم و اإلدارة و أكبر مراكز البالد الحضرية، و مع خصائصها الطبيعية و اتساع مساحتها

.تعتبر من المنظور الجغرافي و التاريخي إقليما متماثال في خصائصه و سماته

هـ و المعدل باألمر الملكي رقم 27/8/1412في 92/وبصدور نظام المناطق باألمر الملكي رقم أ

ح هـ الذي يقسم المملكة العربية السعودية إلى ثالث عشرة منطقة تصب30/3/1414في 21/أ

.منطقة الرياض إحدى هذه المناطق

13
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:  المملكة العربية السعودية

:نبذة عن منطقة الرياض

:الموقـع

ةمنطقفيأيالسعوديةالعربيةالمملكةوسطفيالرياضمنطقةتقع

2745و1900العرضدرجاتوشرقا4817و4200الطولدرجاتبينماالقلب

قةمنطالغربيالشمالمنوالشرقيةالمنطقةالشمالمنوتحدها،شماال

ومن،الشرقيةالمنطقةتحدهاالشرقمنوالشماليةالحدودوالقصيم

الغربومنعسيرمنطقةالغربيالجنوبمنونجرانمنطقةتحدهاالجنوب

وتمتدالمنورةالمدينةمنطقةمنجزءوالمكرمةمكةمنطقةتحدها

علىالمجمعةلمحافظةالتابعاألرطاويةمركزلتشملشماال الرياضمنطقة

ىعلالدواسروأديمراكزباقيوالخماسينإلىجنوبا  تمتدو،كلم(305)بعد

مللتشالشرقيةوالشماليةحدودهافيتصلكما،تقريبا  كلم)700)بعد

حينفي،كلم(150)منأكثربعدعلىرماحبمحافظةالمرتبطةالمراكز

(500)إلىتصلبمسافةمراكزهاوعفيفمحافظةإلىيصلالغربيامتدادها

.تقريبا  كلم
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:  المملكة العربية السعودية

:املساحة

المساحةبهذههيوالمملكةمساحةمن%17نحويعادلماأو(2كلم380.000)حواليالرياضمنطقةمساحةتبلغ

تقعو،قريباتالسعوديةالعربيةالمملكةمساحةثلثمساحتهاتعادلالتيالشرقيةالمنطقةبعدالثانيالمركزتحتل

لرياضامنطقةمنالشرقيالجزءوسطفيالسعوديةالعربيةالمملكةعاصمةوالرئيسياإلمارةمركزالرياضمدينة

بعدا  الرياضلمدينةالموقعهذاأعطىقدو،دقيقة43ودرجة46طولخطوـدقيقة39ودرجة24عرضدائرةعلى

بشكلبهاالمحيطةالمناطقتنميةوخاصبشكلالرياضمنطقةتنميةعلىإيجابيبمردودانعكسمهما  استراتيجيا  

.عام

:السكان

نسبتهماأينسمة5.188.286سكانهاعددبلغفقدالسكانعددفيالمكرمةمكةمنطقةبعدالرياضمنطقةتأتى

هذايعدومربعمتركيلولكلشخص(5.1)بنحوالرياضمنطقةفيالسكانيةالكثافةتقدروالمملكةسكانمن22.63%

.مربعكيلولكلشخص(4.6)بنحويقدرالذيوالمملكةفيالكثافةمتوسطمعبالموازنةعاليا  المعدل
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:  المملكة العربية السعودية

:املناخ

فيدةالبرووالصيففصلفيالجفافوبالحرارةيتميزقاريصحراويمناخالحاضرالوقتفيالرياضمنطقةيسود

فيالحرارةدرجةمعدليبلغو.كبيرفصلىويوميحراريمدىو،مضمونةغيرومتوسطةأمطارمعالشتاءفصل

منطقةفيالمناخعناصرمعدالتتختلفو،مم84.4السنويةاألمطارمعدلو%33.1والرطوبةم25الرياضمنطقة

.عنهامنفكةغيرتعالىاللهبقدرةمسخرةمختلفةجويةومحليةجغرافيةلعواملألخرىمحافظةمنالرياض

:املجمعةمحافظةعنملحة

محافظةالجنوبومنالقصيم،ومنطقةالشرقيةالمنطقةالشمالمنويحدهاالرياض،منطقةمحافظاتإحدى

مساحتهاوتبلغالغاط،ومحافظةالزلفىمحافظةالغربومنرماح،محافظةالشرقومنشقراء،ومحافظةثادق

-تسمىقديمةقلعةالمجمعةبمحافظةالتاريخيةاألماكنومننسمة،97349سكانهاعددويبلغ-2كلم30000

.المرقب
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:المجمعةجامعةعن

رافدصبحلتوالكبيرةالكثيرةالعلميةالصروحمنلمنظومةانضمتوالتيالغاليالوطنفيالجامعاتأحدثمنالمجمعةجامعةتعد

وجاء.لهملتقدمهالكثيرالجامعةنطاقضمنوالمحافظاتالمجمعةمحافظةأبناءمنهينتظروصرحالجامعيالتعليمروافدمن

يسرئالوزراءمجلسرئيسسعودآلعبدالعزيزبنعبداللهالملكالشريفينالحرمينخادمموافقةعلىبناءالجامعةهذهإنشاء

منكلفيأخرىجامعاتثالثمعم2009أغسطس24الموافقهـ1430رمضان3بتاريخوذلكـاللهرحمهـالعاليالتعليممجلس

جامعةلاإلنشاءتحتكلياتثالثمعقائمهكلياتتسعضمتمالقرارهذاوبموجب,شقراءومحافظةالخرجومحافظةالدماممدينة

الجامعةهذهستقدمحيثسديرحوطة-رماح-الغاط–الزلفي-المجمعةوهيوالمراكزالمحافظاتمنعددتشمل,المجمعة

الجامعةهذهلتكملالعامالتعليمانتشارفيهااكتملوهجرومدنمحافظاتعدةتشملكبيرةجغرافيةلمنطقةخدمتها

.المملكةأرجاءكلليشملالجامعيالتعليمفيبالتوسعالعاليالتعليموزارةهدفوتحققفيهاالتعليممنظومة
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:عن جامعة المجمعة

وبناتاءألبنونفسياجتماعياستقراروتحدثالعامةالثانويةخريجيمنالمتزايدةاألعداداستيعابفيالجامعةهذهستساعدحيث

تمعللمجالجامعةهذهستضيفهالذيوالثقافيالعلميللحراكإضافةالكبيرةالمدنفيالجامعاتعلىوالتخفيفالمنطقة

رتقاءاالأمكانيةمعوتدريبهوتثقيفيةوتوعويةاجتماعيةمجاالتعدةفيواسعبشكلالمجتمعخدمةعلىالعملمع.المحلي

تخصصاتالفيواستشاراتمتقدمةدوراتتقديمخاللمنالحكوميةوالمنشئاتالجهاتلدىوالتنظيميالوظيفياألداءبمستوى

همستقبليرؤيةمنالجامعةلهذهرسممامعتتوافقالتيوالدراساتوالبرامجالعلميالبحثخاللالجامعةمنفيالمتوفرة

ملكيرأمبصدورالجامعةهذهتأسيسمراحلتوجتوقد.اللهبإذنلهاللوصولتخططالتيأهدافهاوتبلغالساميةرسالتهالتحقق

لجامعةمديرا  المقرنمحمدبنسعدبنخالدالدكتوربتعيينم2009ديسمبر17الموافقهـ1430الحجةذو30وتاريخ194/أ:برقم

إنشاءلةومواصالقائمةالكلياتلتطويرالخطواتوتتسارعأوسعبشكلالجامعةهذهفيالعملليبدأ.الممتازةبالمرتبةالمجمعة

ظرهبنوالرقيالتطورركبفيالجامعةهذهلتسيرالعملسوقيحتاجهاوتخصصاتأقسامإضافةعلىوالموافقةجديدةكليات

األخرىالجامعاتمنمثيالتهابينتقفبالبنانإليهايشارمتقدمةعلميهمنارةلتكونالفتيةالجامعةلهذهمشرقلمستقبلتفاؤل

مادهاعتتمماخاللمنومساندةدعممنالشريفينالحرمينخادمحكومةلهاوفرتهمابفضلثماللهبفضلوتميز،واعتزازفخربكل

.كبيرةميزانيةمنللجامعة
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:عن جامعة المجمعة

الحصرالالمثالسبيلعلىكبيرةإنجازاتوجيزةفترةفيالجامعةحققتوقد

19

اإلعتماد المؤسسي 

اإلعتماد األكاديمي الهندسي
ABETالعالمي 

تحقيق المركز األول على 
مستوى الجامعات السعودية 

في التحول للتعامالت 
.اإللكترونية الحكومية

الحصول على شهادة 
9001-2008اآليزو

حصول برامج كلية العلوم 
بالزلفي على االعتماد 

ASIINاألكاديمي األلماني 

أسرع بوابة إلكترونية على 
مستوى المملكة

الميدالية الفضية بالمعرض
ى الدولى التاسع لألختراعات ف

الشرق األوسط

ISO



20

:عن جامعة المجمعة

رؤية الجامعة

أن تكون جامعة المجمعة مؤسسة تعليمية متميزة في أدائها وجودة برامجها، تفي بتطلعات "

".المجتمع المحلي والوطني، وتسهم في تحقيق توجهاته التنموية والتنافسية

رسالة الجامعة

جتمعية تلتزم جامعة المجمعة بتقديم برامج تعليمية نوعية، ودعم المشاريع البحثية والمبادرات الم"

ة وتراثه التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوالء واالنتماء للوطن بقيمه الثقافي

".الحضاري

20



21

:عن جامعة المجمعة

21

كلية الطب 
كلية طب األسنان 

بالزلفي 
ة كلية العلوم الطبي
التطبيقية 

في كلية العلوم بالزلكلية الهندسة 

كلية التربية 
بالمجمعة 

زلفي كلية التربية بال
كلية العلوم 

ة والدراسات اإلنساني
بحوطة سدير

كلية العلوم 
والدراسات 

واإلنسانية بالغاط

كلية العلوم 
والدراسات 

واإلنسانية برماح

كلية المجتمع 
كلية إدارة األعمال 

بالمجمعة
كلية علوم الحاسب
والمعلومات 

:كليات الجامعة
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:عن جامعة المجمعة

22

عمادة القبول 
والتسجيل

عمادة تقنية 
المعلومات 

عمادة الدراسات 
العليا

عمادة البحث 
العلمي 

عمادة التعليم 
م اإللكتروني والتعلي

عن بعد 

عمادة الجودة 
وتطوير المهارات 

عمادة خدمة 
المجتمع والتعليم

المستمر 
عمادة شؤون الطالب 

عمادة شؤون 
المكتبات

عمادة الموارد 
البشرية 

عمادة السنة 
التحضيرية 

:العمادات المساندة
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

:  المقصود بأعضاء هيئة التدريس

رار الصادرة بق" الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات ومن في حكمهم"حسب المادة األولى من 

:هم كالتالي( 4/6/1417)مجلس التعليم العالي رقم 

.  األساتذة.1

.     األساتذة المشاركون. 2

.األساتذة المساعدون. 3

الالئحة يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه: "ونصت المادة الثانية من نفس الالئحة على ما يلي

".  المحاضرون والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

:  تتوزع واجبات عضو هيئة التدريس كالتالي

واجباته تجاه الطالب-أ

نشيطا تتلخص في ضرورة حرصه على أداء واجباته التدريسية وحسن اإلعداد لها، وتنفيذها، وحسن التعامل مع الطالب، وأن يكون

:  باتيندرج ضمن هذه الواج. في ارشادهم واالهتمام بأحوالهم األكاديمية، وأن يكون في سلوكه وتصرفاته نموذجا يحتذي به

التدريس ضمن النصاب المقرر.

التدريس اإلضافي فوق النصاب المقرر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

إعداد االمتحانات الخاصة بمواده.

يهم ترسيخ وعل. على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطالب

.وتدعيم االتصال المباشر بالطالب، ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية والرياضية
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجباته تجاه الطالب -أ

ج واقتراح أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه والتوصية لدى مجلس القسم بتعديل مفردات المناه

.المقررات المطورة التي تحقق الجودة النوعية الشاملة 

ة عضو هيئة التدريس مسؤول عن مراعاة ضوابط اختبارات الطالب واألحوال المتعلقة به وفق ما تنص عليه الئحة الدراس

.  واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية

ها من يختار يضع عضو هيئة التدريس أسئلة اختبار المقرر الذي يدرسه ويجوز عند الضرورة بناء  على اقتراح رئيس القسم أن يضع

.مجلس الكلية

حيح، ويجوز يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه متخصصا  أو أكثر في التص

.لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجباته تجاه الطالب -أ

درجات يرصد عضو هيئة التدريس الذي قام بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد ال

ثم يصادق عليها رئيس القسم ويقوم بإدخالها في النظام األكاديمي لدى عمادة القبول. المعدة لذلك، ويوقع عليها

.  والتسجيل

المشاركة مع أعضاء قسمه في إعداد الخطط الدراسية وتطوير البرامج للقسم.

اإلشراف على الجانب العملي أو الميداني في متطلبات المواد التي يدرسها.

اإلشراف على بحوث ورسائل طالب الدراسات العليا.
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

واجباته تجاه الجامعة.ب 

طي الدعم تتضمن االبتعاد عن التصرفات األكاديمية أو المهنية التي تؤدي إلى اإلساءة لسمعة الجامعة، أو ضياع أموالها، وأن يع

خدمة المناسب لألعمال والنشاطات التي تقوم بها الجامعة، واللجان التي تعمد إلى تشكيلها، واال يستغل اسم الجامعة ل

.مصالحه الذاتية، واال يعمل خارج الجامعة اال بعلمها وبعد الحصول على موافقتها

المشاركة في جلسات مجالس األقسام واللجان والجمعيات المختلفة في الكلية والجامعة.

االلتزام بالساعات المكتبية وحضور المؤتمرات.

فيذها الرفع للجهات المختصة بالجامعة بمقترحات تساعد على تطوير العمل العلمي واإلداري في الجامعة وتحديد آليات تن

.وطرق تفعيلها

ة للتطوير المشاركة بفاعلية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع والتوصية بما يلزم لدى وكيل الجامع

.األكاديمي وخدمة المجتمع
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجباته تجاه الجامعة .ب 

مع عند أن يساهم في اقتراح الندوات والمؤتمرات ضمن البرامج الثقافية وتحتسب له ضمن النقاط المخصصة لخدمة المجت

.الترقية

لس متابعة ما يستجد في مجال تخصصه والمساهمة في تطوير تخصصه والرفع بذلك للجهات المختصة والعرض على مج

.القسم ما يلزم منه

مية يقضي عضو هيئة التدريس ساعات العمل في التدريس والبحث واإلرشاد األكاديمي والساعات المكتبية واللجان العل

.وخدمة المجتمع واألعمال األخرى التي يكلف بها من الجهات المختصة بالجامعة

د المحددة يتولى عضو هيئة التدريس تدريس ما يكلفه به رئيس القسم من مقررات ويلتزم بالحضور والتدريس في المواعي

م وعمادة لهذه المقررات، كما يلتزم بعدم تغيير مواعيد وأماكن المحاضرات أو ضم المجموعات إال بعد التنسيق مع رئيس القس

.القبول والتسجيل

28



29

:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجباته تجاه الجامعة .ب 

ر موعد اختبار يلتزم عضو هيئة التدريس بالتقويم الدراسي الجامعي وخاصة ما يتعلق بمواعيد االختبارات النهائية، وعدم تغيي

.أي مقرر إال بعد التنسيق مع رئيس القسم وعمادة القبول والتسجيل

ي يقدم التواصل المستمر مع رئيس القسم كونه المسئول عن إدارة الشئون العلمية والمالية واإلدارية داخل القسم، وهو الذ

.بقاتقرير سنوي إلى عميد الكلية عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه وفق صالحياته المذكورة سا

م واآلداب على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلو

ت واإلشراف على المعامل وعلى المكتبا, والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف على ما يعده الطالب منها 

.وتزويدها بالمراجع 
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

واجباته تجاه تطوير القدرات املهنية . ت 

إن من لمكانة أهمية عضو هيئة التدريس وارتفاع سمعته العلمية تظهر من خالل محاوالته الجادة في تطوير ذاته مهنيا ، ف

ؤلفات وذلك عن طريق االطالع المباشر على الم. أولى واجباته في هذا الصدد أن يظل على اتصال بكل جديد في ميدان تخصصه

لتقني فالتطور ا. والدوريات المتخصصة، والمشاركة في الجمعيات العلمية، وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة

التربية والمعرفي الذي يشهده هذا العصر من تدفق للمعلومات في وسائل االتصال وتكنولوجيا المعرفة، وتنوعا في أساليب

.والتعليم يلزم عضو هيئة التدريس بمسؤولية مستمرة في هذا المجال

القيام بالبحوث والدراسات وورش العمل والمشاركة في البحوث الجماعية في مجال تخصصه.

القيام بالكتابات اإلبداعية والتحليالت الهادفة التي تسهم في تقديم المعرفة، وخدمة المجتمع.
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(  تتمة)واجباته تجاه تطوير القدرات املهنية. ت 

ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم، أو اإلشراف على ما يعطى بها من دروس إال بترخيص من رئيس

ن يكون ويشترط للترخيص في ذلك أ. الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص

.التدريس أو اإلشراف في مستوى الدراسة الجامعية

ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

ين ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي، أو أن يجمعوا ب

.وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذه الوظيفة
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

واجبات عضو هيئة التدريس تجاه املجتمع. ث 

اكب سوق المشاركة العلمية في تنمية مجتمع الجامعة عن طريق الدورات المتخصصة لتدريب الخريجين ورفع كفاءتهم بما يو. 1

.العمل وكذا القوافل التي تخدم المجتمع في شتى التخصصات

دق بين يعمل جاهدا  لتسود المحبة المثمرة واالحترام الصا, عضو هيئة التدريس أمين على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه. 2

معته تحقيقا  ألمن الوطن واستقراره وتمكينا لنمائه وازدهاره وحرصا  على س, المواطنين جميعا ، وبينهم وبين أولي األمر منهم

.ومكانته بين المجتمعات اإلنسانية الراقية

ك وذل, واحترامه وثقته وهو لذلك حريص على أن يكون في مستوى هذه الثقة, عضو هيئة التدريس موضع تقدير المجتمع. 3

.ويحرص على أال يؤثر عنه إال ما يؤكد ثقة المجتمع به واحترامه له, التقدير واالحترام

واإلسهام عضو هيئة التدريس عضو مؤثر في مجتمعه تعلق عليه اآلمال في التقدم المعرفي واالرتقاء العلمي واإلبداع الفكري. 4

.الحضاري ونشر هذه الشمائل الحميدة بين طالبه
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجبات عضو هيئة التدريس تجاه املجتمع. ث 

ع مصادرها، وتنوي, األمر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته, عضو هيئة التدريس صورة صادقة للمثقف المنتمي إلى دينه ووطنه. 5

جهات يعين به طالبه على سعة األفق ورؤية و, ليكون قادرا  على تكوين رأيا  ناضجا  مبنيا  على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة

.النظر المتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون في بناء الحضارة اإلنسانية

.توطيد أواصر الثقة بين الكلية والمجتمع .  6

.المحافظة على البيئة وعدم االضرار بها أثناء التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية الضارة.  7

. األخذ برأي المجتمع المحيط في البرامج التي تقدمها الكلية باعتباره المستفيد منها. 8

.العمل على إيجاد الحلول العلمية والعملية المناسبة للمشكالت التي تواجه المجتمع المحيط . 9

.ية أن يبذل قصاري جهده في تقديم الخدمات لألفراد والمؤسسات والمجتمع متي كان ذلك مطلوبا بطريقه سوية وشرع. 10
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34

:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجبات عضو هيئة التدريس تجاه املجتمع. ث 

رامج يسعى خالل عمله إلى المساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه ويوجه طالبه لذلك من خالل االهتمام بالمشاركة في ب. 11

.خدمة المجتمع وتنميته وتقدمه

.  يربط ما يقدمه بثقافة المجتمع وتطلعاته . 12

.مجتمع يتفاعل مع المتغيرات المجتمعية والحراك االجتماعي والمشاركة في قضايا الرأي العام بما يفيد التعليم ويفيد ال. 13

. ربط بحوث الجامعة باحتياجات المجتمع وفقا لنتائج مستخلصة من استبيانات ودراسات جادة وموضوعية . 14

مع عند أن يساهم في اقتراح الندوات والمؤتمرات ضمن البرامج الثقافية وتحتسب له ضمن النقاط المخصصة لخدمة المجت. 15

.الترقية
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35

:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

واجبات عضو هيئة التدريس يف مجال البحث العلمي والتأليف والرتجمة. ج 

.االلتزام بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في رفع مستوى التعليم بالكلية والجامعة وربط الجامعة بالمجتمع . 1

.االلتزام بالموضوعية والتجرد التام من االعتبارات الشخصية عند تحكيم األبحاث العلمية للنشر. 2

.يجب عند االقتباس أن يكون المصدر محددا  وواضحا  ويبين مقدار االقتباس بدون أي لبس أو غموض . 3

.االهتمام باألبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها في المجاالت العملية . 4

.االلتزام بعدم ذكر مراجع لم يستخدمها الباحث . 5

يه من خالل تجنب كتابة أو تحرير أي تقرير أو اإلدالء  بشهادة علمية أكاديمية بعيدا  عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذى توصل إل. 6

.بحثة العلمي

.عدم اصطناع بيانات أو نتائج غير صحيحة أثناء جمع أو تحليل البيانات الخاصة بالبحوث العلمية . 7
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36

:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجبات عضو هيئة التدريس يف مجال البحث العلمي والتأليف والرتجمة. ج 

اقدم االلتزام بترتيب األسماء على األبحاث المنشورة من الرسائل العلمية بحيث يكون االسم األول هو اسم الباحث وليس. 8

.المشرفين 

.الحرص على الذهاب لمناقشة األبحاث في الجامعات المختلفة للتعرف على ما هو جديد في البحث العلمي . 9

.االلتزام بالمنهج العلمي السليم في البحث والتأليف . 10

.التحلي باألمانة التامة في النقل بنسب اآلراء واألفكار إلى أصحابها . 11

.الدقة واألمانة في اإلشارة إلى المراجع التي تم االستفادة منها . 12

.مراعاة الدقة في تلخيص النصوص، وذلك بعدم بترها وانتزاعها من سياقها حتى ال يخل بمقصود صاحبها منها .31

.ضرورة اإليضاح التام للقدر المشترك به في التأليف مع الغير في المؤلفات المشتركة . 14

.مراعاة تحديث المؤلفات بما يواكب مستجدات العصر في التخصص . 15
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37

:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجبات عضو هيئة التدريس يف مجال البحث العلمي والتأليف والرتجمة. ج 

مراعاة إنساب المؤلفات إلى أصحابها وعدم استعارة أسماء بعض المميزين في التخصص تحقيقا لمكسب مادي أو وجاهه. 16

.علمية 

ها، ضرورة احترام أفكار العلماء السابقين وآرائهم، وعدم النيل منهم أو التهجم عليهم أو التهكم من مؤلفاتهم لمجرد قدم. 17

.ولكن إخضاعها للمناقشة العلمية بالدليل والبرهان مع مراعاة اختالف المدارك والعقول وطبيعة العلوم من زمن آلخر 

المؤلفات مراعاة إيداع نسخ من المؤلفات في المكتبات العامة تيسيرا على صغار الباحثين والطالب وكذا وضع ملخصات لتلك.81

(.اإلنترنت)على شبكة المعلومات الدولية 

.توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية كالتزام أخالقي أساسي بحكم وظيفته . 19

ادة من اآلخرين األمانة العامة في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله فقط ، ويجب أن يكون مقدار االستف. 20

.معروفا  ومحددا  
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:عن جامعة المجمعة

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

(تتمة)واجبات عضو هيئة التدريس يف مجال البحث العلمي والتأليف والرتجمة. ج 

.توخي الموضوعية والدقة في عرض وجهات النظر العلمية لآلخرين. 21

.في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشتركين بدقة واالبتعاد عن وضع األسماء للمجاملة أو للمعاونة . 22

.في جمع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق واألمانة . 23

.في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل والتفسير والتقييم والمقارنة واالستنتاج . 24

.  المحافظة على سرية البيانات خصوصا  إذا تعلق ذلك بأمور شخصية أو بمسائل مالية أو سلوكية. 25

ذه يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب، وعلى األقل حتى يكونون محيطين باألوضاع الحديثة، وه.26

.مسئولية أخالقية جسيمة

االلتزام للمترجم الحرية في التصرف بإدخال بعض التعديالت في النص األصلي وتلزم اإلشادة إلى مواطن الحذف والتعديل و. 27

.بعدم المساس بسمعة المؤلف ومكانته العلمية بالنسبة للمصنفات المنشورة بلغة أجنبية 
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39

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

أفضل يتمتع أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة بالعديد من المزايا التي تخدم عضو هيئة التدريس في أداء مهامه على

دف وذلك من خالل عمادة الموارد البشرية التي ته. وجه ممكن، سواء كانت تلك المزايا في مجال العمل أو مزايا تخص المعيشة

:بوجه عام إلى تقديم خدمات ألعضاء هيئة التدريس وذلك من خالل 

إدارة شؤون السعوديني: أوال 

ـ : ويسند لها  كافة المهام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم بالجامعة على النحو التالي

. إصدار قرارات الصرف للبدالت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-

.  اعتماد وصرف مستحقات العائدين من االبتعاث-

.  إصدار شهادة التعريف ، وشهادة الخدمة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-

.  إصدار قرارات صرف مكافآت اللجان ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-

.اكمال اجراءات الترقيات ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بعد انتهائها من المجالس العلمية واعتماد قراراتها-
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40

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(تتمة)إدارة شؤون السعوديني : أوال 

.ألنظمةمتابعة مختلف التعديالت في كشوف الرواتب واألجور الشهرية والبدالت وغير ذلك من مستحقات جارية أو طارئة وفقا  ل-

.متابعة عملية إعداد مختلف تقاويم األداء الوظيفي وما يترتب عليها من إجراءات نظامية-

ات تطوير آليات حفظ المعلومات والسجالت الخاصة بالعمادة وجميع العاملين بالجامعة مع العمل على االفادة من التقني-

.الحديثة لهذا الغرض

.المشاركة في أعمال اللجان أو االجتماعات ذات الصلة بأعمال العمادة وتمثيلها في إطار ما تكلف به من أعمال-

.القيام بأية مهام أخرى تكلف بها العمادة في مجال اختصاصها-

ادات واإلدارات متابعة كافة إجراءات التوظيف والتعيين مع أعضاء الهيئة التعليمية من السعوديين بالتنسيق مع الكليات والعم-

المعنية بذلك بالجامعة

.  إصدار قرارات اإلجازات المرضية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-
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41

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(تتمة)إدارة شؤون السعوديني : أوال 

.إصدار قرارات بدل الضرر وبدل الخطر وبدل طبيعة العمل ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-

.  إصدار قرارات منح إجازات األمومة لعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم-

.  إصدار قرارات إجازات الوضع لعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهم-

.  إصدار قرارات منح اإلجازات االستثنائية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-

. إعداد وإصدار قرارات منح إجازات التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس-

.  إعداد وإصدار القرارات الخاصة باالستقالة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين ومن في حكمهم-

. إعداد وإصدار قرارات التجديد ألعضاء هيئة التدريس ممن بلغ السن النظامي للتقاعد-

. إصدار القرارات الخاصة باإلجازات االضطرارية واعتماد المباشرات ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم -
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42

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(تتمة)إدارة شؤون السعوديني : أوال 

. إصدار القرارات الخاصة بالعالوات السنوية ألعضاء هيئة التدريس-

.  إصدار القرارات الخاصة بصرف مكافآت الوحدات التدريسية الزائدة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم-

. إصدار قرارات االنتدابات وخارج الدوام والدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس-

.تنظيم المناسبات واألنشطة الثقافية واالجتماعية والترفيهية الموجهة خصيصا  ألعضاء هيئة التدريس -

امي أو إعداد وإصدار قرارات طي قيد المحالين للتقاعد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم لبلوغ السن النظ-

.  الحاالت األخرى من وفاة أو عجز

.استكمال اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالترقيات وفقا  لألنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن-
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:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

إدارة شؤون املتعاقدين : ثانياً 

ع فئاتهم ، ويسند لهذه اإلدارة كافة المهام المتعلقة باختصاصاتها فيما له صلة بمنسوبي الجامعة من غير السعوديين بجمي

: وتتألف إدارة شؤون المتعاقدين من األقسام اآلتية 

:قسم شؤون املتعاقدين 

ـ: نحو التالي ويسند لهذه القسم كافة األمور المتعلقة باختصاصاته فيما له صلة بمنسوبي الجامعة من غير السعوديين على ال

.           إعداد قرارات اإلجازات بأنواعها للمتعاقدين وتوقيعها من صاحب الصالحية-

إعداد قرارات صرف البدالت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين بكافة أنواعها بعد موافقة صاحب الصالحية-

.  إعداد القرارات الخاصة بالعالوات حسب توجيهات صاحب الصالحية -
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44

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(:تتمة)قسم شؤون املتعاقدين 

.القيام بجميع اإلجراءات المتعلقة بإعداد تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي -

استئجار إعداد التعريفات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين الجدد لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الخاصة ك-

.  مسكن وتوفير وسائل النقل ووسائل االتصاالت

.إعداد المكاتبات والرد على االستفسارات المطلوبة عن كافة األعمال المتعلقة بالقسم -
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45

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

:  قسم التعاقد

ميع يقوم قسم التعاقد بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة باستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن   في حكمهم وإنهاء ج

:  التاليويمكن تلخيص مهام ومسؤوليات قسم التعاقد في. اإلجراءات المتعلقة بهم عند وصولهم للملكة العربية السعودية

.  متابعة احتياجات الكليات ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين -

. رفع الطلبات لوزارة التعليم العالي بشأن الموافقة على منح الجامعة تأشيرات العمل-

الخدمة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بشأن الموافقة على التعاقد على بعض الوظائف التي يتم طلب التنسيق مع وزارة-

. المدنية بناء  لطلب وزارة التعليم العالي

.  إرسال العروض الالزمة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من الذين تم ترشيحهم للعمل بالجامعة-

على مخاطبة الملحقيات ألعضاء هيئة التدريس الذين تم ترشيحهم للعمل بالجامعة وإنهاء إجراءات التعاقد معهم والحصول-

.  تأشيرات الدخول وتذاكر السفر
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46

:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(تتمة: )قسم التعاقد

لالزمة ألعضاء التنسيق مع الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج بشأن استقبال عمداء الكليات إلجراء المقابالت الشخصية ا-

.  هيئة التدريس الجدد

.تمديد تأشيرات أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين وأسرهم المنتهية تأشيراتهم خارج البالد-

قامة الالزم التنسيق بين الكليات وإدارة العالقات العامة بشأن استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد وعائالتهم وتوفير مكان اإل-

.  والمناسب

.التنسيق مع الكليات بشأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس -

.  إبرام العقود الالزمة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتعاقدين حديثا  مع الجامعة-

ت متابعة أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين الجدد وإنهاء إجراءات الفحوصات الطبية ومساعدتهم للتعرف على مزايا وخدما-

الجامعة وذلك من خالل إعداد بطاقة العمل والتسجيل في إدارة الخدمات الطبية ومكتبة الجامعة العامة ومركز تقنية 

المعلومات
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:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(تتمة: )قسم التعاقد

م استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد وكل ما يتعلق بشؤون سفرهم وتسهيل إقامتهم وتأمين مواصالتهم الى أن يت-

.التحاقهم بكلياتهم 

منح أوامر اإلركاب ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين ومن في حكمهم ومرافقيهم حسب اللوائح -

.إعداد تأشيرات الزيارة لمرافقي متعاقدي الجامعة -

وتجديد إقامات أعضاء هيئة التدريس وأسرهم والمرافقين معهم ( الجدد )استخراج إقامات أعضاء هيئة التدريس وأسرهـم -

.ومتابعة تواريخ تجديدها 

.إضافة أسر ومحارم ومرافقين ومواليد ألعضاء هيئة التدريس -

.عمل تأشيرات خروج وعوده ألعضاء هيئة التدريس وأسرهم والمرافقين لهم -

.إعداد تأشيرات نهائية للمتعاقدين ومرافقيهم -
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:عن جامعة المجمعة

:  املزايا التي تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة

(تتمة: )قسم التعاقد

.استخراج تأشيرات استقدام أسر المتعاقدين ، واستخراج تأشيرات زيارة ألسر المتعاقدين-

.يعد موافقة الجهة المختصة( 18)استخراج إقامات مستقلة للبالغين السن القانوني -

.إنهاء إجراءات نقل كفالة بعض محارم المتعاقدات لغير الجامعة إذا رغبت الجامعة بذلك -

نقل معلومات الجوازات القديمة إلى الجوازات الجديدة للمتعاقدين والمتعاقدات ومرافقيهم-

.  لمن فقد إقامته من المتعاقدين أو المتعاقدات أو مرافقيهم( بدل فاقد)استخراج -

.ميةاستخراج تأشيرات دخول لألساتذة والباحثين الزائرين الذين ترغب الجامعة استقطابهم لالستفادة من خبراتهم العل-

48



49

49

الفصل األول

أعضاء هيئة التدريس 
السعوديين



50

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة بقرار من –يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسا  وثالثين ساعة عمل أسبوعيا  

.عةفي التدريس والبحث العلمي واإلرشاد واألعمال األخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجام–مجلس الجامعة 

:ويكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يلي

بوعي الذي ال يقصد بالوحدة التدريسية المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة أو الدرس العملي أو الميداني األس

.تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فصال  دراسيا  

ديري يخفف العبء الدراسي عن أعضاء هيئة التدريس المكلفين بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالء الكليات ورؤساء األقسام وم

.المراكز العلمية، على أن ال يقل العبء عن ثالث وحدات تدريسية

:التدرييسالنصاب
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املعيد(1

:يشترط لتعيين المعيد

أن يكون حاصال  على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا  على األقل.

ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

:املحارض ومدرس اللغة( 2

:يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة

أن يكون حاصال  على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

 (.إذا كان حاصال  عليها من جامعة تمنحها بتقدير)أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا  على األقل

ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.

التعينيرشوط
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:مساعد الباحث( 3

:يشترط لتعيين مساعد الباحث

(:يسمى مساعد باحث أ)بالنسبة لمن يعين بدرجة ماجستير،–1

 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

أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.

(:ويسمى مساعد باحث ب)، (البكالوريوس أو ما يعادلها)بالنسبة لمن ُيعيَّن بالشهادة الجامعية –2

الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام جيد على األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.

التعينيرشوط

52



53

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:األستاذ املساعد( 4

رف يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه او ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معت

.بها، ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى

:األستاذ املشارك( 5

:يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك ما يلي

الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.

ريس خبرة في العمل األكاديمي في إحدى الجامعات المعترف بها مشتملة تكليفه بالتدريس خاللها، وعضوية هيئة التد

.بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد

أن يكون قد ُرقي إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

التعينيرشوط
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:األستاذ(6

:يشترط للتعيين على رتبة أستاذ

الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

قل خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، ال تقل عن ثماني سنوات، منها أربع سنوات على األ

.كأستاذ مشارك

أن تكون قد تمت ترقيته علميا  إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

سنوية بل ال يترتب على وصول راتب األستاذ إلى الدرجة األخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه العالوة الدورية ال

.يستمر منحه تلك العالوة

التعينيرشوط
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:األستاذ املشارك.1

:يشترط للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك ما يلي

 خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على أن ال تقل مدة

.الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة

نظمة لشؤون استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا  ألحكام المادة الثانية والثالثين من الالئحة الم

.أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات السعودية

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

الرتقيةرشوط
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:األستاذ.2

:يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ

 خدمة 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

استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية.

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

مائة نقطة مقسمة عىل ( 100)يتم تقييم جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للرتقية عىل أساس . 3

:النحو التايل

.ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في خدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي

الرتقيةرشوط

.خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.خمس وعشرون نقطة للتدريس.ستون نقطة لإلنتاج العلمي
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

ترقيته تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار املجلس العلمي بذلك، أما.  4

.ة عليهاوظيفياً فتعترب من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توفرت وظيفة شاغرة ميكن الرتقي

الرتقيةرشوط
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

الدوريةوالعالوةالراتب

ا  من يستحق عضو هيئة التدريس راتبه اعتبار(1
.تاريخ مباشرته العمل

يمنح عضو هيئة التدريس عالوة دورية وفق( 2
ؤون سلم الرواتب الملحق بالالئحة المنظمة لش
عات أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجام

من ، وذلك بنقله(والمبينة في البند الخامس)
الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها 
ل مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النق

.بداية كل سنة هجرية

يمنح عضو هيئة التدريس المعين راتب أول( 3
ا درجة في راتب الوظيفة التي عين عليها، فإذ
جة كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدر
ز أو يزيد عليه فإنه يمنح راتب أول درجة تتجاو

.راتبه عند التعيين

يمنح عضو هيئة التدريس المرقى راتب أول( 4
إذا درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، ف
ة كان رابته عند الترقية يساوي راتب هذه الدرج
ز أو يزيد عليه فإنه يمنح راتب أول درجة تتجاو
حه راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة من

.راتب الدرجة التالية
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

الرواتبسلم

:يتألف سلم الرواتب أعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم يف الجامعات السعودية كام ييل
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املكافآت والبدالت

:بدل التعليم الجامعي–1

د من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم ألعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الح%( 25)يصرف بدل تعليم جامعي ما نسبته 

.األعلى

:بدل الندرة–2

.كحد أعلى يحسب من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم%( 40-%20)يصرف بدل ندرة شهري بنسبة تتراوح ما بين 

:بدل الجامعات الناشئة–3

كحد أعلى، ويحسب من الراتب %( 40-%20)يصرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل من 

.األساسي للدرجة األولى من السلم

:بدل حضور الجلسات–4

:يصرف بدل حضور الجلسات وفقا  لما يلي

.ريال في السنة المالية10000ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى ( 400)مبلغ 

.ريال في السنة المالية9000ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى ( 300)مبلغ 
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املكافآت والبدالت

:الخدمةنهايةمكافأة–5

مساعدأستاذمشارك،أستاذأستاذ،)وظائففيالعاليالتعليمفيعاما  (20)علىخدماتهزادتلمنالخدمةنهايةمكافأةتصرف

.خدمتهانتهاءعنديشغلهاالتيالدرجةراتبتعادلخدمتهسنواتمنسنةكلعن(محاضر

نهايةمكافأةفييعامل(محاضرمساعد،أستاذمشارك،أستاذأستاذ،)وظائففيالعاليالتعليمفيعاما  (20)عنخدمتهتقلمن

.تقاعدالعندإليهاوصلدرجةآخرمنرواتبستةصافييعادلمايستحقإذالدولة،لموظفيالماليةللمزاياتعديلآخرحسبالخدمة

:التميزمكافأة–6

علىللحاصل(%20)ومحلية،جائزةعلىللحاصلالسلممناألولىللدرجةاألساسيالراتبمن(%10)نسبتهتميزمكافأةبدليصرف

العلميلإلنجازأعلىكحدسنتينلمدةوتكوناختراعبراءةعلىللحاصل(%40)وعالمية،جائزةعلىللحاصل(%30)وإقليمية،جائزة

.هـ2/12/1438وتاريخ6150رقمبمعاملةالواردالتعليموزارةتعميمعلىبناءوذلك(جائزة-اختراعبراءة-مصنفةورقة)الواحد
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أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املكافآت والبدالت

:مكافأة الوظائف القيادية والمشاركة في اللجان الدائمة–7

   ريال3000تصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها.

                 ريال2500تصرف للعميد مكافأة شهرية مقدارها.

   ريال2000تصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها.

   ريال1500تصرف لرئيس القسم مكافأة شهرية مقدارها.

 إذا كان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، اما إذا كان من غير . ريال10000تصرف مكافأة سنوية ألمين المجلس العلمي مقدارها

.أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه

ئة التدريس يصرف لمن يكلف بعمل أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام والمراكز العملية وأعضاء هي

.تعويضا  يعادل مدة التكليف بما ال يتجاوز صافي راتب شهرين

 ريال عن كل جلسة إذا كانت خالل ( 200)يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها

.ريال في السنة المالية الواحدة( 6000)ريال عن كل جلسة إذا كانت خارجها وبحد أقصى قدره ( 300)أوقات الدوام الرسمية و 
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:يكون توصيف اللجان الدائمة كاآلتي

.أن يتم تشكيلها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه( 1

.أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده( 2

.أن تكون ذات طبيعة مستمرة( 3

.أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة( 4

ج وقت أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين ال يمكن معاملتهم بموجب مكافآت خار( 5

.الدوام

.الدائمةأن يعامل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة أعضاء اللجان( 6

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املكافآت والبدالت
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:بدالت ومكافآت أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم–8

الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد وإلقاء –من داخل الجامعة –تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

:الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية وذلك على النحو اآلتي

                                                    ريال300األستاذ

                          ريال250األستاذ المشارك

                         ريال200األستاذ المساعد

           ريال150المحاضر ومدرس اللغة

                                                    ريال 100المعيد

رف بدل أما إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة عن النصاب المقرر، يجوز بقرار من مجلس الكلية ص

.رياال  عن كل وحدة تدريسية150وحدات تدريسية زائدة لهم قدرة 

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املكافآت والبدالت
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:بدالت المتخصصين في المجال الصحي–9

ساعات عمل يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ و( 1

.من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها% 50إضافي يعادل 

اعات عمل يجوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وس( 2

حاضرين أما فيما يخص األطباء البيطريين من أعضاء هيئة التدريس والم. من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها% 70إضافي يعادل 

من أول مربوط الدرجة % 25والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم، فيجوز أن يصرف لهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافية يعادل 

.المثبتين عليها

كلينيكي يجوز أن يصرف لغير االطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم اإل( 3

.من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها% 20في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافية يعادل 

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:املكافآت والبدالت
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:ورد في النظام واللوائح المختصة أن عضو هيئة التدريس يمنح أنواعا  مختلفة من اإلجازات، وهي على النحو اآلتي

(.السنوية)اإلجازة االعتيادية –1

:نظمت الالئحة المنظمة منح اإلجازات على النحو اآلتي

.تعد العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس بمثابة اإلجازة السنوية( 1

.تبدأ العطلة الصيفية بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج( 2

.يحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس( 3

ب إضافي يعادل يجوز لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية ويتم تعويضه برات( 4

.راتبه عن فترة التدريس وال يزيد عن ستين يوما  

نوية أو جزء يجوز لمدير الجامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بإجازته الس( 5

.منها
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:اإلجازة االضطرارية–2

تسبا  يجوز إلدارة الجامعة منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية في حالة وجود أسباب طارئة تدعو للغياب وهي ليست حقا  مك( 1

.له بل مقيدة بموافقة الرئيس المباشر

خمسة أيام في السنة ( 5)يجوز إلدارة الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إجازة اضطرارية بما ال يتجاوز مجموعها ( 2

.الواحدة بمرتب كامل

:إجراءات منح اإلجازة االضطرارية( 3

.تعبئة نموذج اإلجازة االضطرارية وتقديمه لرئيسه المباشر موضحا  فيه سبب طلب اإلجازة

.تحويل طلب اإلجازة بعد موافقة الرئيس المباشر إلى إدارة شؤون الموظفين

.إصدار قرار بمنح اإلجازة من صاحب الصالحية بعد التأكد من استحقاق عضو هيئة التدريس لتلك اإلجازة

اإلجازة إبالغ عضو هيئة التدريس بالموافقة على إجازته وحفظ النموذج في ملفه، وفي حالة عدم موافقة صاحب الصالحية على

.يعاد الطلب للرئيس المباشر إلبالغ عضو هيئة التدريس ذلك
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:اإلجازة المرضية–3

:تتلخص أحكام اإلجازة المرضية ألعضاء هيئة التدريس السعوديين على النحو التالي

:سنوات من الخدمة، وفق الترتيب التالي( 4)خالل مدة ( سنتين)يستحق عضو هيئة التدريس إجازة مرضية ال تتجاوز )1

إجازة مرضية إذا كان عضو هيئة التدريس مصابا  بأحد األمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب االستشاري المتخصص فإنه يستحق( 2

:سنوات وفق الترتيب التالي( 4)خالل 

.يبدأ احتساب السنوات األربع من تاريخ انقطاع الموظف عن العمل( 3

ة فيتم إذا تبين إصابة عضو هيئة التدريس بمرض خطير بموجب تقرير طبي من جهة مختصة بعد حصوله على اإلجازة المرضي( 4

.تعديل احتساب الراتب من تاريخ بدايتها
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خطأ يستحق عضو هيئة التدريس الذي يتعرض إلصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة بسبب تأدية العمل ودون( 5

ص عليها متعمد من عضو هيئة التدريس إجازة مرضية ال تتجاوز مدتها سنة ونصف وبراتب كامل بدال  من اإلجازة المرضية المنصو

.وبموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه الئحة تقارير منح اإلجازات المرضية( 1،2)في الفقرتين 

من هذه المادة إجازة براتب ( 1)يستحق عضو هيئة التدريس المصاب بفشل كلوي إضافة إلى اإلجازة المشار إليها في الفقرة ( 6

.كامل عن األيام التي يتم فيها إجراء غسيل الكلى له بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى عالجه

السابقتين تنهي ( 2،1)إذا لم يتمكن عضو هيئة التدريس من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين ( 7

.خدماته لعجزه الصحي عن العمل

.ف لهيصرف راتب اإلجازة المرضية مقدما  بشرط أال تقل مدتها عن شهر، فإذا توفي المريض أثناء إجازته فال يسترد منه ما صر( 8

د المدة إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة عضو هيئة التدريس المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحدي( 9

دة إال بموجب الالزمة لعالجه وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العالج فتصرف لفترة ال تتجاوز سنة ونصف وال يجوز تمديد هذه الم

.تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط
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ات السفر إذا رأت الهيئة الطبية العامة ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرما  شرعيا  للمريض فيصرف للمرافق نفق( 10

.واإلقامة بقدر بدل االنتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العالج فيه

ير التي يسري حكم الفقرة التاسعة على عضو هيئة التدريس المريض الذي تقرر الهيئة الطبية العامة ضرورة عالجه في بلد غ( 11

.يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له

:تتمثل الجهات الطبية المختصة بمنح اإلجازات المرضية في اآلتي( 12

.المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة•

.المستشفيات التخصصية الحكومية•

.الصحة المدرسية•

.المستشفيات والمستوصفات الخاصة ومجمع العيادات المصرح لها من وزارة الصحة•
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:يكون اختصاص األطباء في منح اإلجازات المرضية على النحو التالي( 13

ي حدود ثالثة ثالثة أيام من تاريخ االنقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية، ويجوز تمديدها ف•

.أيام أخرى

ى ويجوز سبعة أيام من تاريخ االنقطاع كحد أقصى لطبيب اختصاصي بمستشفى مصدقا  على توقيعه من مدير المستشف•

.التمديد في حدود سبعة أيام أخرى

ستشفى، ما زاد على سبعة أيام ولغاية ثالثين يوما  لطبيبين أحدهما االختصاصي المعالج مصدقا  على توقيعهما من مدير الم•

.أما إذا زاد على ثالثين يوما  فيكون النظر في اعتمادها من اختصاص الهيئة الطبية العامة
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:إجراءات منح اإلجازة المرضية( 14

.يقوم عضو هيئة التدريس الذي يشعر بالمرض بإبالغ رئيسه المباشر شخصيا  أو هاتفيا  .1

.الكلية بتعبئة نموذج طلب الكشف الطبي وتسليمه لعضو هيئة التدريس/ تقوم الوحدة المختصة في الجهة .2

.يراجع عضو هيئة التدريس أي جهة طبية مختصة ومعتمدة.3

.تعد الجهة الطبية تقريرا  بعد إجراء الكشف الطبي.4

.الكلية لمتابعة اإلجراءات/ يسلم التقرير الطبي إلى الوحدة المختصة في الجهة .5

:إجازة المرافقة–4

فقة للمراإذا اضطر عضو هيئة التدريس إلى مرافقة أحد أقربائه لعالجه يسمح له بالتمتع برصيده من اإلجازات العادية فإذا زادت المدة الالزمة

:على ما يستحقه من اإلجازات العادية تحتسب له إجازة المرافقة وفقا  للشروط التالية

.أن يكون المريض أحد أبناء عضو هيئة التدريس أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه( 1

للمريض أن تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق( 2

.والمدة المقررة للعالج أو يكون الموظف محرما  شرعيا  للمريض الذي يعالج في الخارج أو في بلد غير الذي يقيم فيه في الداخل
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.إجازة األمومة–5

.يوما  ( 60)تستحق عضو هيئة التدريس إجازة أمومة بكامل الراتب مدتها ( 1

كحد ( سنوات3)إذا رغبت عضو هيئة التدريس التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( 2

.ريال شهريا  ( 1500)أعلى طوال خدمتها بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع على أال يقل ما يصرف لها عن 

:إجازة عدة الوفاة–6

.تستحق عضو هيئة التدريس السعودية والمتعاقدة المسلمة إجازة العدة الشرعية وبراتب كامل في حالة وفاة زوجها

:اإلجازة االستثنائية–7

سنوات ( 5)يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ألسباب معقولة إجازة استثنائية ال تزيد مدتها عن سنة خالل ( 1

.بدون راتب، سواء أكانت منفصلة أو متصلة
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:إجراءات منح اإلجازة االستثنائية

بةيقدم عضو هيئة التدريس الراغب بإجازة استثنائية طلبا  لرئيسه موضحا  أسباب طلبه ومرفقا  به الوثائق المطلو.

وفي حالة حصوله على إجازة استثنائية سابقة يتوجب تعبئة استمارة منح إجازة استثنائية.

لب إذا وافق الرئيس المباشر يرسل الطلب إلدارة شؤون الموظفين، أما في حالة عدم قناعته باألسباب فيفهم صاحب الط

.بذلك

تقوم إدارة شؤون الموظفين بدراسة الطلب من الناحية النظامية وتعرضه على مدير الجامعة.

التدريس يتم إعداد قرار منح اإلجازة في حالة موافقة مدير الجامعة، اما إذا لم يوافق فيعاد الطلب للرئيس المباشر لعضو هيئة

.إلفهامه ذلك
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:إجازة العيدين–8

.من شهر شوال( 5)من شهر رمضان وتنتهي نهاية يوم ( 25)تبدأ عطلة عيد الفطر بداية يوم ( 1

.من الشهر نفسه( 15)من شهر ذي الحجة وتنتهي نهاية يوم ( 5)تبدأ عطلة عيد األضحى بداية يوم ( 2

ية عطلة إذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم األحد فتبدأ العطلة ببداية اإلجازة األسبوعية السابقة لذلك، وإذا كانت نها( 3

.أحد العيدين هي يوم الثالثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة األسبوعية التالية

:إجازة اليوم الوطني للمملكة–9

سبتمبر من ( 23)يعد اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق األول من الميزان في مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق ( 1

.السنة الميالدية إجازة رسمية

ذي إذا وافق هذا اليوم يوم السبت فيعوض عنه بيوم األحد الذي يليه، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس ال( 2

.قبله

.م الوطنيإذا وافق اليوم الوطني يوم األربعاء وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الجمعة فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليو( 3
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:إجازة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس السعوديين–10

ئة التدريس يجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية بما ال يؤثر على سير العملية التعليمية منح عضو هي

:إجازة تفرغ علمي وفق ما يلي

.تمنح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس بمرتبة أستاذ مساعد وما فوق( 1

.يقدم عضو هيئة التدريس الراغب بإجازة التفرغ العلمي برنامجا  علميا  إلنجازه خالل اإلجازة( 2

.سنوات أو تمتعه بإجازة سابقة( 5)يمنح عضو هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي لمدة عام إذا مضى على تعيينه ( 3

.سنوات أو تمتعه بإجازة سابقة( 3)يمنح عضو هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي لمدة فصل دراسي كامل إذا مضى على تعيينه ( 4

.من أعضاء هيئة التدريس في القسم خالل السنة الواحدة% 10ال يتم منح أكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو نسبة ( 5
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:يمنح عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي ما يلي( 6
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:يجوز نقل عضو هيئة التدريس من عمله الحالي إلى عمل آخر وفق ما يلي

لية ينقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من قسم آلخر داخل الكلية بناء على قرار مدير الجامعة وتوصيات مجلس الك( 1

.ومجلس القسمين المعنيين

لكلية ينقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية ألخرى داخل الجامعة بناء على قرار مدير الجامعة وتوصيتي مجلس ا( 2

.ومجلس القسم المنقول منهما وتوصيتي مجلس الكلية ومجلس القسم المنقول إليهما

لية ينقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصيتي مجلس الك( 3

.ومجلس القسم المنقول منهما

إحدى يجوز بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصيتي مجلس الكلية والقسم المختصين ندب عضو هيئة التدريس للعمل في

.الجهات الحكومية وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك
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م يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بناء  على توصيتي مجلس الكلية والقس

:المختصين وفقا  لما يلي

.أن ال يؤثر قرار اإلعارة على سير العملية التعليمية( 1

ء من هذا أن يمضي ثالث سنوات على األقل على التحاق عضو هيئة التدريس بالجامعة، ولمجلس الجامعة عند الضرورة االستثنا( 2
.الشرط

من عدد أعضاء هيئة % 10أن ال يزيد عدد المعارين من كل قسم في السنة الواحدة عن عضو هيئة تدريس واحد أو ما نسبته ( 3
.التدريس في القسم

.ال يجوز إعارة عضو هيئة التدريس مرة أخرى إال بعد مرور مدة زمنية تعادل فترة إعارته السابقة( 4

.أن تكون اإلعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن ال تزيد عن خمس سنوات( 5

.ال يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو هيئة التدريس خالل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات( 6

.أن تتحمل الجهة المستعيرة راتب عضو هيئة التدريس وبدالته ومكافآته من تاريخ مباشرته العمل لديها( 7

أن يعامل عضو هيئة التدريس المعار بأقدميته والعالوات التي يستحقها كما لو كان على رأس عمله في جامعته ويؤدي( 8
.االشتراكات التقاعدية عن فترة اإلعارة
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اإلعارة

79



80

:يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية

تي أن تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناء على توصي

.مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة

ييضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناء على توصية من المجلس العلم.

يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريرا  عن ذلك للجامعة.

رف التذاكر ويجوز أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة، ويجوز االقتصار على ص

.فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:حضور املؤمترات والندوات والحلقات الدراسية
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يجوز االستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة مستشارا  غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو

:المنظمات اإلقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقرا  لها وفقا  لما يلي

.أن يعمل مستشارا  في مجال تخصصه–1

.أن ال يعمل مستشارا  في اكثر من جهة واحدة–2

.أن يكون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجديد–3

خاص أن يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاع ال–4

.والمنظمات اإلقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:االتصال العلمي

:االستشارات العلمية

علمياتصالمهمةفيالتدريسهيئةعضوإيفادالمختصينوالقسمالكليةمجلسوتوصيتيالجامعةمجلسقرارعلىبناء  يجوز

سالتدريهيئةعضوويعاملالضرورة،حالةفيسنةإلىتمديدهاويجوزأشهر،أربعةعنمدتهاتزيدالأنعلىالجامعةمقرخارج

عثالمبتالتدريسهيئةعضومعاملةفيعاملذلك،منأكثراإليفادمدةكانتإذاأما.شهرعنتزيداللمدةالمنتدبمعاملة

.المملكةخارجللتدريب
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وتأييدليةوالكالقسممجلستوصيتيعلىبناءالعاليالتعليموزيرمنبخطابوالتجديداالستشارةعلىالموافقةتتمأن–5

.الجامعةمدير

خاللاأنجزهالتياألعمالعناستشارتهمدةانتهاءعندوكذلكسنويا  تقريرا  العاليالتعليملوزيريقدمأنالمستشارعلى–6

.منهبنسخةالجامعةمديرويزوداالستشارةفترة

:وبخاصةاألصليلعملهأدائهعلىمتفرغغيرمستشارا  هيئةعضوعمليؤثرالأن–7

.التدريسهيئةلعضوالتدريسيالعبء

.لكذتقتضيعملهطبيعةكانتإذاالحاسبومراكزوالمختبراتالعياداتوفيالمكتبيةساعاتهخاللمكتبهإلىالحضور

.فيهاإليهحاجتهاالجامعةترىالتيواللجانالمجالسفياإلسهام

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:االستشارات العلمية
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ته، مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين، إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجبا–1

ير الجامعة يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم له تقريرا  عن نتيجة التحقيق، ويحيل مد

.المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى أن هناك سببا  موجبا  لذلك

عه لمدير الجامعة إصدار قرار بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق م–2

.ذلك، وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار من لجنة التأديب

ل مرة عن يجوز تمديد مدة أو مدد اإليقاف مدة أو مددا  أخرى حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف في ك–3

.سنة واحدة

الفصل، أما إذا عوقَب ب. يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عواقَب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه–4

.فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك

قرير المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من ت–ومن في حكمه –يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس –5

.التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوما  على األقل

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

التأديب
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يعينها لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب االطالع على التحقيقات التي أجريت في األيام التي–6

.المدير

ك على إذا كانت المخالفة تستحق تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه، ُتكّون لجنة تأديب بقرار من مدير الجامعة وذل–7

:النحو التالي

رئيسا  .                                                       أحد وكالء الجامعة

  أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق         عضوا

  عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ    عضوا

  أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة      عضوا

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

التأديب
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:تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفقا  لما يلي–8

.يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة( 1

اع أقواله تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسم( 2

.ودفاعه

التحقيق تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر هو أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات( 3

.وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال الشهود عند االقتضاء. والنظر في القضية بسرية

من محضر وترفع اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ض. تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصح اجتماعاتها إال إذا حضر جميع أعضائها( 4

ادقة وفي حال عدم مص. مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز ا لشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه

اره في مدير الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى، فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع األمر إلى مجلس الجامعة ويكون قر

.ذلك نهائيا  

.يقوم مدير الجامعة بإبالغ عضو هيئة التدريس ومن في حكمه قرار اللجنة فور صدوره بخطاب مسجل( 5

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

التأديب
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ه بقرار يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة خالل ثالثين يوما  من إبالغ( 6

التأديب وفي حال وصول الطعن قبل انقضاء المدة المحددة، يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة. اللجنة وإال أصبح القرار نهائيا  

.للنظر فيها مرة أخرى، فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة ويكون قرار مجلس الجامعة نهائيا  

دريس من نظام تأديب الموظفين، تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على عضو هيئة الت( 32)مع مراعاة احكام المادة –9

:ومن في حكمه على النحو التالي

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

التأديب
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وقيع عقوبتي لمدير الجامعة أن يوجه إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته تنبيها شفويا  أو كتابيا ، وله ت–10

ذلك اإلنذار واللوم معا  على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ويكون قراره في

.نهائيا  

مطلوبة على عمداء الكليات أن يبلغوا مدير الجامعة بكل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات ال–11

.أو أي مخالفات أخرى

.ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوي القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها: مالحظة

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

التأديب
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:حددت اللوائح أسباب إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس السعودي على النحو التالي

االستقالة.

طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.

إلغاء الوظيفة.

بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.

العجز الصحي.

الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.

الفصل ألسباب تأديبية.

الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

إنهاء الخدمة
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.ريحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العم–1

ليم يجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ الستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته، ولمجلس التع–2

مسة العالي بناء  على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخا

.والستين

ن ذلك إلى إذا ثبت عجز عضو هيئة التدريس ومن حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض، فيقدم مدير الجامعة تقريرا  ع–3

.مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته

تقالة عضو لمجلس الجامعة بناء  على توصية مجلس القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول اس–4

.هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناء  على طلبه

أعضاء هيئة التدريس السعوديين

:اإلحالة إىل التقاعد
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ينص يخضع عضو هيئة التدريس المتعاقد والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم عالقة بالتدريس فيما لم–1

ة وفيما لم يرد عليه في الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات السعودية للواجبات والمسؤوليات التي تنص عليها لوائح الجامع

.فيه نص في هذه اللوائح تطبق بشأنها االحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية

.الجامعةيخضع المتعاقد بالنسبة إلى األخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة ألحكام الئحة تأديب السعوديين في–2

عادات يلتزم المتعاقد باتباع األنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احترام ال–3

.والتقاليد المرعية في المملكة وعدم المساس بالدين أو التدخل في السياسة

:اإللغاء والتجديد–4

الذي يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسؤولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خالل خمسة عشر يوما  من الموعد

.تحددها الجامعة عند التعاقد

.ى األقليتجدد العقد تلقائيا  ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين عل

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:واجبات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
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ون بها يؤدي أعضاء هيئة التدريس أربعين ساعة عمل أسبوعيا  في التدريس والبحث العلمي واإلرشاد واألعمال األخرى التي يكلف

.من الجهات المختصة في الجامعة

:ويكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يلي

ميداني يقصد بالوحدة التدريسية المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة أو الدرس العملي أو ال

.األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فصال  دراسيا  

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:النصاب التدرييس
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األستاذ 
12المشارك 

.وحدة تدريسية
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.وحدة تدريسية

16المحاضر 
.وحدة تدريسية
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:يشترط في المتعاقد أن يكون

حدود قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين سنة ميالدية ويجوز لمجلس الجامعة تجاوز الحد األعلى للعمر في–1

.عشر سنوات لألساتذ واألستاذ المشارك وخمس سنوات لألستاذ المساعد وذلك بناء  على توصية جهة عمله

.الئقا  صحيا  للخدمة، بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها الجامعة–2

.حسن السيرة واألخالق–3

.حائز على المؤهالت المطلوبة للوظيفة–4

.غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة–5

.متفرغا  للعمل في الجامعة–6

ى أال تبدأ مدة العقد اعتبارا  من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجها  إلى مقر عمله في المملكة بأقصر طريق عل–7

اية العقد، تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثالثة أيام وال تسبق الموعد المحدد من قبل الجامعة لبد

ه الوظيفة أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقا  لتعليمات الجامعة إذا كان مقيما  في البلد الذي توجد في

.ووقع فيه العقد

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:رشوط التعاقد
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ند بعد إقرار الجامعة ترقية عضو هيئة التدريس والتي تمت من خارج الجامعة من درجة علمية إلى درجة أعلى يجوز أن يعطى ع–8

لسابقة تجديد عقده بداية راتب الدرجة المرقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في درجته ا

ة الراتب أما من تتم ترقيته من قبل الجامعة فيعطى الراتب الذي يعلو مباشر. ويمنح العالوة السنوية من الدرجة المرقى إليها

.الذي كان يتقاضاه في درجته السابقة، ثم يمنح العالوة السنوية من الدرجة المرقى إليها عند تجديد عقده

من الراتب المستحق لمن يتم التعاقد % 50يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة وفق جداول الرواتب بنسبة ال تتجاوز –9

.معه من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة في مستواها يحددها مجلس الجامعة

ت يجوز لمجلس الجامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة أو ذوي السمعة العلمية أو الخبرة أو المهارة العالية أو المؤهال–10

سبة الممتازة المكتسبة بإحدى الجامعات المشهورة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وكذا األطباء بزيادة ال تتجاوز ن

ذه الفقرة ولرئيس مجلس الجامعة باالتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تطبيق أحكام ه. من الراتب المستحق% 100

.على الفئات األخرى

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:رشوط التعاقد
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المحددة يجوز التعاقد مع ذوي الخبرة أو السمعة العلمية المتميزة للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالتجاوز عن الشروط العلمية–11

.بقواعد التوظيف بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي

يعطى المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين الذي سبقت له خدمة في التدريس–12

:نويجوز أ. الجامعي بعد حصوله على المؤهل أو اللقب العلمي عالوات سنوية طبقا  لجدول الرواتب المبين في نهاية الدليل

مجال تحتسب الخبرات ألعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين في غير التدريس الجامعي إذا كانت في

قية التخصص وبعد الحصول على المؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه على أساس بواقع سنة لكل سنتين وذلك ألغراض التر

.العلمية بقرار من المجلس العلمي بناء على توصية مجلس الكلية المعنية

هل تحتسب الخبرة عند التعاقد لغير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين بعد الحصول على آخر مؤ

وتحتسب الدورة في التخصص التي تتم بعد هذا المؤهل بقدر مدتها، وال يجمع بين مدة الدورة ومدة الخدمة في آن واحد، 

.ويشترط في الخبرة أو المؤهل أن يصدرا من جهة تقتنع بها الجامعة

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:رشوط التعاقد
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ت السعودية بموجب الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعا( الرواتب والعالوات)تم تحديد حقوق أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 

:وذلك على النحو التالي

عة تحدد رواتب المتعاقدين وفقا  للجدول المرفق بالئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات السعودية حسب نوع وطبي–1

اتب يقل عن كما يجوز للجامعة التعاقد بر. الوظيفة التي سيتم التعاقد عليها وتعد التعليمات الملحقة بكل جدول جزءا  متمما  له

.الموضح في الجداول المشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك

إذا تم إقرار الجامعة لترقية عضو هيئة التدريس المتعاقد من خارج الجامعة من درجة علمية إلى درجة ألعى يجوز أن يعطى–2

لدرجة المرقى المتعاقد عند تجديد عقده بداية راتب الدرجة المرقى إليها، فإذا كان راتبه قبل الترقية يزيد أو يتساوى مع بداية راتب ا

. رقى إليهاإليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو راتبه الذي كان يتقاضاه في درجته السابقة ويمنح العالوة السنوية من الدرجة الم

عالوة السنوية أما من تتم ترقيته من قبل الجامعة فيعطى الراتب الذي يعلو الراتب الذي كان يتقاضاه في درجته السابقة ويمنح ال

.من الدرجة المرقى إليها عند تجديد عقده

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

الرواتب
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لك يجوز لمجلس الجامعة عند وصول المتعاقد أخر مربوط الدرجة المعين عليها منحه عالوة وتلك الدرجة بعد كل سنتين وذ–3

.بتوصية من رئيسة

:جدول الرواتب حسب الرتب العلمية كما يلي–4

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

الرواتب

درجة أستاذ

الخبرةسنوات+ريال(9100)الشهريالمربوطأول

"فقطالكاملةللسنة"الخبرةسنواتعدد×ريال(500)السنويةالخبرةعالوة

ريال(13600)الشهريالمربوطنهاية

ريال(600)االنتقالبدل

السكنبدل
تهزوجكانتإذاالمتعاقدةأوللمتعاقدالبدلهذايصرفال"ريال(25000)

"المنطقةذاتفيالحكوميةالجهاتبإحدىيعملمحرمهاأو

التأثيثبدل
هلوصرفبالمملكةالعمللهيسبقلمبشرط(السكنبدلمن50%)

.البدلهذا
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

الرواتب

درجة أستاذ مشارك

الخبرةسنوات+رياال (7250)الشهريالمربوطأول

"فقطالكاملةللسنة"الخبرةسنواتعدد×رياال (450)السنويةالخبرةعالوة

ريال(11300)الشهريالمربوطنهاية

ريال(600)االنتقالبدل

السكنبدل
ةالحكوميالجهاتبإحدىيعملمحرمهاأوزوجتهكانتإذاالمتعاقدةأوللمتعاقدالبدلهذايصرفال"ريال(25000)

"المنطقةذاتفي

البدلهذالهوُصرفبالمملكةالعمللهيسبقلمبشرط(السكنبدلمن%50)التأثيثبدل

درجة أستاذ مساعد

"سنواتخمسأقصىبحد"الخبرةسنوات+ريال(5600)الشهريالمربوطأول

"فقطالكاملةللسنة"الخبرةسنواتعدد×ريال(400)السنويةالخبرةعالوة

ريال(9200)الشهريالمربوطنهاية

ريال(600)االنتقالبدل

السكنبدل
ةالحكوميالجهاتبإحدىيعملمحرمهاأوزوجتهكانتإذاالمتعاقدةأوللمتعاقدالبدلهذايصرفال"ريال(25000)

"المنطقةذاتفي

البدلهذالهوُصرفبالمملكةالعمللهيسبقلمبشرط(السكنبدلمن%50)التأثيثبدل
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

الرواتب

درجة مدرس اللغة

"سنواتخمسأقصىبحد"الخبرةسنوات+رياال (4080)الشهريالمربوطأول

"فقطالكاملةللسنة"الخبرةسنواتعدد×رياال (350)السنويةالخبرةعالوة

رياال(6880)الشهريالمربوطنهاية

ريال(500)االنتقالبدل

الجهاتبإحدىيعملمحرمهاأوزوجتهكانتإذاالمتعاقدةأوللمتعاقدالبدلهذايصرفال"ريال(17000):السكنبدل

"المنطقةذاتفيالحكومية

البدلهذالهوُصرفبالمملكةالعمللهيسبقلمبشرط(السكنبدلمن%50)التأثيثبدل

درجة محاضر

"سنواتخمسأقصىبحد"الخبرةسنوات+ريال(3400)الشهريالمربوطأول

"فقطالكاملةللسنة"الخبرةسنواتعدد×ريال(350)السنويةالخبرةعالوة

رياال(6550)الشهريالمربوطنهاية

ريال(500)االنتقالبدل

الجهاتبإحدىيعملمحرمهاأوزوجتهكانتإذاالمتعاقدةأوللمتعاقدالبدلهذايصرفال"ريال(18000)السكنبدل

"المنطقةذاتفيالحكومية

البدلهذالهوُصرفبالمملكةالعمللهيسبقلمبشرط(السكنبدلمن%50)التأثيثبدل
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ة تذاكر تؤمن الجامعة للمتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين ولعائالتهم عند إحضارهم لغرض اإلقام–1

افروا سفر في حدود أربعة أشخاص فقط بما في ذلك تذكرة المتعاقد نفسه، وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم س

:فرادى كما يلي

.مرة عند القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية التعاقد ما لم يكن مقيما  بالمملكة عند التعاقد

ان نتسمن المملكة إلى موطنه ذهابا  وإيابا  مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية، وكذا من كان تعاقده داخليا  ومضى 

.على تعاقده، ما لم يكن مقيما  في المملكة عند التعاقد

خدمته من المملكة إلى موطنه في نهاية العقد عند مغادرته نهائيا ، ويستثنى من ذلك من كان مقيما  بالمملكة عند التعاقد وكانت مدة

.أقل من سنتين، أو من نقلت كفالته إلى جهة اخرى داخل المملكة وفقا  للتعليمات المنظمة لذلك

إذا كان أي من المرأة ومحرمها متعاقدا مع الجامعة وكان اآلخر متعاقدا  مع جهة حكومية أخرى تصرف التذاكر من الجهة التي تصرف بدل –2

.ويسقط حق المرافق أو المرافقة في تذاكر العودة إلى بلده عند تنازل الجامعة عن كفالته إلى جهة غير حكومية. السكن

.  هتكون تذاكر السفر المشار إليها أعاله على درجة األولى إذا كان المتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة السياحية المخفضة لمن سوا–3

تكاليف وللمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد آخر بدون أن تتحمل الجامعة أي

.إضافية وفي حدود أنظمة الخطوط الجوية العربية السعودية

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

تذاكر السفر
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كن تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين أو تدفع له بدل س–1

ه أقل سنوي ويجوز دفع هذا البدل مقدما  في بداية مدة العقد ثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف لمن مدة عقد

هما، من سنة بنسبة مدة عقده إلى السنة وفي حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل األعلى من

ويسري هذا الحكم إذا كان أحدهما متعاقدا  مع جهة غير الجامعة حكومية أو غير حكومية، وال يصرف بدل سكن للمتعاقدة 

.المتزوجة من سعودي مقيم في المملكة

له ما لم تؤمن الجامعة السكن المؤثث يصرف للمتعاقد المستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في أول عقد–2

.  من بدل السكن في السنة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع الجامعة% 50من الجامعة بدل تأثيث مقداره 

ويعد في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من مضى على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية بالمملكة سنتان على األقل 

.وتعاقد مع الجامعة من جديد ما لم يسبق صرفه له

.علىفي حال التعاقد مع امرأة ومحرمها فال يجمع بين بدلي التأثيث لهما بل يكتفي ببدل تأثيث واحد لصاحب البدل األ–3

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

تأمني السكن
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و بجهة ال يستحق المتعاقد المحرم أو المتعاقدة ذات المحرم عند التعاقد مع الجامعة بدل تأثيث إذا كان اآلخر يعمل بالجامعة أ–4

.أخرى داخل المملكة

إذا كان المتعاقد قد عمل في أي جهة أخرى أو كان محرما  لمن قد عملت أو العكس داخل المملكة قبل تعاقده مع الجامعة –5

دل له من فال يستحق بدل تأثيث ما لم يكن قد مضى على مغادرته المملكة مدة ال تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل هذا الب

.جهته السابق

جديد العقد إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف المتبقي من بدل التأثيث عند ت–6

.لمدة أخرى ال تقل مع مدة العقد السابق عن سنة

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

تأمني السكن
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قال من يجوز أن تتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أوالد عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه ما عدا رسوم االنت

:المدرسة وإليها اعتبارا  من المرحلة االبتدائية حتى إكمال المرحلة الثانوية بالشروط اآلتية

.أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية–1

.ال يقل عمر أي منهم عن ست سنوات وال يتجاوز ثماني عشرة سنة–2

.أن يكون تعليمهم داخل المملكة بحيث ال تصرف نفقات التعليم لمن يكون تعليمه خارج المملكة–3

حدة، ال يتجاوز عدد من يدفع لهم أربعة وعلى أال تتجاوز النفقات اإلجمالية أربعة وعشرين ألف ريال في السنة الدراسية الوا–4

.ويتولى مجلس الجامعة تحديد المبلغ المخصص لكل طالب

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

تعليم األبناء
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:إذا تم انتداب المتعاقد في مهمة رسمية خارج مقر عمله داخل المملكة يصرف له بدل انتداب يومي على النحو اآلتي

رياال450ريال فأكثر               7000يصرف لمن راتبه الشهري –1

رياال300ريال             7000-4500يصرف لمن رابته الشهري –2

رياال255ريال             4500-2700يصرف لمن راتبه الشهري –3

رياال160ريال            2700يصرف لمن راتبه الشهري أقل من –4

ي حاالت ولمجلس الجامعة ف. يستفيد المتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من الخدمات الطبية العامة المتاحة بالمملكة

.الضرورة القصوى أن يقرر غير ذلك

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:بدل االنتداب

:الخدمات الطبية
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ة التدريس لمدير الجامعة، بناء على توصيتي مجلس القسم والكلية وبعد موافقة لجنة المؤتمرات، أن يوافق على حضور عضو هيئ

.مؤتمرا  أو ندوة علمية داخل المملكة أو خارجها

أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:حضور املؤمترات

:الندب واإلعارة والنقل

لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها مجلس–1

.مةالجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته وتعد خدمته متصلة وال يستحق عنها مكافأة نهاية الخد

:للجامعة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط اآلتية–2

.أن ال تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها( 1

أن يكون المتعاقد على النقل كذلك الجهة المنقول منها في حال النقل إلى الجامعة من جهة أخرى، وإذا كان النقل قبل ( 2

ا نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقا  لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذ

.كانت مدة العقد أكثر من سنة
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:الندب واإلعارة والنقل

:إذا نقل المتعاقد إلى الجامعة من جهة حكومية اخرى فيعامل وفق اآلتي–3

.يعد العقد مستمرا لإلجازات ومدة الخدمة( 1

قا  بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقا  لعقده مع جهته السابقة، أما خدماته في الجامعة فيعامل وف( 2

.ألحكام الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات السعودية

.تحسب مدة الخدمة خبرة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق اللوائح واألنظمة الخاصة بذلك( 3
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

مكافأة نهاية الخدمة

ن في إذا أكمل المتعاقد عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم عالقة بالتدريس سنتي–1

خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة، أما إذا أكمل خمس سنوات في خدمة الجامعة

.استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أعلى مائة ألف ريال

.تصرف المكافأة عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس آخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف–2

.تستحق هذه المكافأة عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة اإلجمالية المتصلة–3

.يصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى خمسين ألف–4

شهرا  كما يعد في حكم من أمضى خمس سنوات من كانت مدة ( 22)يعد في حكم من أمضى السنتين من كانت مدة خدمته –5

.شهرا  ( 58)خدمته 

بناء على توصية مجلس الكلية أو الجهة المختصة وتأييد مجلس الجامعة % 100يجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى –6

.وموافقة مجلس التعليم العالي على أال تتجاوز المكافأة في جميع األحوال الحدود القصوى
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

:اآلتيورد في النظام واللوائح المختصة أن عضو هيئة التدريس يمنح أنواعا  مختلفة من اإلجازات، وهي على النحو 

(.السنوية)اإلجازة االعتيادية –1

ة إلى يستحق المتعاقد عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم عالقة بالتدريس باإلضاف

يوما  لمن سواهم، وتستحق ( 45)يوما ، و( 60)عطلة نهاية األسبوع والعيدين إجازة سنوية، براتب كامل يدفع عند بدايتها، مقدارها 

خ اإلجازة عن جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك، ويعد في حكم المستحق لإلجازة كاملة من بدأ عقده خالل شهر واحد من تاري

.بدء العقود بالجامعة، ولمجلس الجامعة تعديل فترة اإلجازة السنوية وفقا  لمتطلبات التقويم الدراسي

ويجوز أن تقل مدة اإلجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب بين الطرفين، وللجامعة الحق في تحديد بداية اإلجازة ونهايتها، وال

.تستحق اإلجازة عن مدة اإلعارة واإلجازة االستثنائية والغياب
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

:اإلجازة االضطرارية–2

تسبا  يجوز إلدارة الجامعة منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية في حالة وجود أسباب طارئة تدعو للغياب وهي ليست حقا  مك( 1

.له بل مقيدة بموافقة الرئيس المباشر

عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم ( 10)يجوز إلدارة الجامعة منح المتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها ( 2

.من إجازته السنوية وال يستحق عنها تذاكر سفر

:إجراءات منح اإلجازة االضطرارية( 3

تعبئة نموذج اإلجازة االضطرارية وتقد يمه لرئيسه المباشر موضحا  فيه سبب طلب اإلجازة.

تحويل طلب اإلجازة بعد موافقة الرئيس المباشر إلى إدارة شؤون الموظفين.

إصدار قرار بمنح اإلجازة من صاحب الصالحية بعد التأكد من استحقاق عضو هيئة التدريس لتلك اإلجازة.

لى إبالغ عضو هيئة التدريس بالموافقة على إجازته وحفظ النموذج في ملفه، وفي حالة عدم موافقة صاحب الصالحية ع

.اإلجازة يعاد الطلب للرئيس المباشر إلبالغ عضو هيئة التدريس ذلك
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

:اإلجازة المرضية–3

:فيما يخص عضو هيئة التدريس المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة فإنه

.آخرين بنصف الراتب( شهرين)براتب كامل ويجوز تمديدها ( شهر واحد)يستحق إجازة مرضية مدتها ( 1

مرضية ال تستحق اإلجازة المرضية إذا وقعت اإلصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في خارج المملكة في إجازة وتسقط اإلجازة ال( 2

.بانتهاء السنة التي استحقت فيها

ات المرض إذا كان المرض ناشئا  عن العمل أو بسببه يكون للمتعاقد الحق في ضعف اإلجازة المرضية المستحقة، وتتبع في إثب( 3

.وفي تحديد مدة اإلجازة المرضية القواعد المقررة بالنسبة للموظفين السعوديين
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

:إجراءات منح اإلجازة المرضية( 4

  يقوم عضو هيئة التدريس الذي يشعر بالمرض بإبالغ رئيسه المباشر شخصيا  أو هاتفيا.

 الكلية بتعبئة نموذج طلب الكشف الطبي وتسليمه لعضو هيئة التدريس/ تقوم الوحدة المختصة في الجهة.

يراجع عضو هيئة التدريس أي جهة طبية مختصة ومعتمدة.

تعد الجهة الطبية تقريرا  بعد إجراء الكشف الطبي.

 الكلية لمتابعة اإلجراءات/ يسلم التقرير الطبي إلى الوحدة المختصة في الجهة.
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

:إجازة األمومة–4

.يوما  ( 45)نصت الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات على أن المتعاقدة تستحق إجازة وضع براتب كامل مدتها 

.إجازة عدة الوفاة–5

.تمنح المتعاقدة غير المسلمة إجازة لمدة شهر في حالة وفاة زوجها
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

.اإلجازة االستثنائية–6

سنوات ( 5)يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ألسباب معقولة إجازة استثنائية ال تزيد مدتها عن سنة خالل ( 1

.بدون راتب، سواء أكانت منفصلة أو متصلة

:إجراءات منح اإلجازة االستثنائية( 2

بةيقدم عضو هيئة التدريس الراغب بإجازة استثنائية طلبا  لرئيسة موضحا  أسباب طلبه ومرفقا  به الوثائق المطلو.

وفي حالة حصوله على إجازة استثنائية سابقة يتوجب تعبئة استمارة منح إجازة استثنائية.

لب بذلكإذا وافق الرئيس المباشر يرسل الطلب إلدارة شؤون الموظفين، أما في حالة عدم قناعته باألسباب فيبلغ صاحب الط.

تقوم إدارة شؤون الموظفين بدراسة الطلب من الناحية النظامية وتعرضه على مدير الجامعة.

التدريس يتم إعداد قرار منح اإلجازة في حالة موافقة مدير الجامعة، أما إذا لم يوافق فيعاد الطلب للرئيس المباشر لعضو هيئة

.إلفهامه ذلك
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

:اإلجازات

:إجازة العيدين–7

.من شهر شوال( 5)من شهر رمضان وتنتهي نهاية يوم ( 25)تبدأ عطلة عيد الفطر بداية يوم ( 1

.من الشهر نفسه( 15)من شهر ذي الحجة وتنتهي نهاية يوم ( 5)تبدأ عطلة عيد األضحى بداية يوم ( 2

نهاية عطلة إذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم اإلثنين فتبدأ العطلة ببداية اإلجازة األسبوعية السابقة لذلك، وإذا كانت( 3

.أحد العيدين هي يوم األربعاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة األسبوعية التالية

:إجازة اليوم الوطني للمملكة–8

سبتمبر من ( 23)يعد اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق األول من الميزان في مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق ( 1

.السنة الميالدية إجازة رسمية

ذي إذا وافق هذا اليوم يوم السبت فيعوض عنه بيوم األحد الذي يليه، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس ال( 2

.قبله

.م الوطنيإذا وافق اليوم الوطني يوم األربعاء وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الجمعة فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليو( 3
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

التأديب

،بواجباتهمخلأنهيعتقداحكمهمفيوماالتدريسهيئةأعضاءأحدمنصدرإذاالموظفين،تأديبنظامأحكاممراعاةمع–1

الجامعةيرمدويحيلالتحقيق،نتيجةعنتقريرا  لهويقدمالجامعةمديرمنبتكليفمعهالتحقيقمباشرةالعمداءأحديتولى

.لذلكموجبا  سببا  هناكأنرأىإذاالتأديبلجنةإلىمعهالمحقق

عهمالتحقيقمصلحةاقتضتإذاالعملعنحكمهمفيومنالتدريسهيئةأعضاءمنأيبإيقافقرارإصدارالجامعةلمدير–2

.التأديبلجنةمنبقرارإالأشهرثالثةعناإليقافمدةتزيدأنيجوزوالذلك،

عنمرةلكفياإليقافمدةتزيدأالبشرطالتحقيقمصلحةتقتضيهحسبمااخرىمدداأومدةاإليقافمددأومدةتمديديجوز–3

.واحدةسنة

الفصل،بعوقَب إذاأما.راتبهمنالباقيلهيصرفالفصلبغيرعوقَب أوبرئَ فإذاراتبه،صافينصفالعملعنللموقوفيصرف–4

.ذلكغيرالعقوبةأصدرتالتيالجهةتقررلممالهصرفمامنهيستعادفال
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

التأديب

قرير المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من ت–ومن في حكمه –يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس –5

.التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوما  على األقل

.ها المديرلعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب االطالع على التحقيقات التي أجريت في األيام يعين–6

ك على إذا كانت المخالفة تستحق تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه، تكون لجنة تأديب وبقرار من مدير الجامعة وذل–7

:النحو التالي

رئيسا  .                                                                   أحد وكالء الجامعة •

أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق                      عضوا  •

عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ            عضوا  •

أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة         عضوا  •
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

التأديب

:تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفقا  لما يلي-8

.يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة ( 1

اع أقواله تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسم( 2

.ودفاعه

التحقيق تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر هو أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات( 3

.وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال الشهود عن االقتضاء. والنظر في القضية بسرية

من محضر وترفع اللجنة قرارتها إلى مدير الجامعة ض. تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصح اجتماعاتها إال إذا حضر جميع أعضائها( 4

ادقة وفي حال عدم مص. مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه

اره في مدير الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى، فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع األمر إلى مجلس الجامعة ويكون قر

.ذلك نهائيا  
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

التأديب

.يقوم مدير الجامعة بإبالغ عضو هيئة التدريس ومن في حكمه قرار اللجنة فور صدوره بخطاب مسجل( 5

ه بقرار يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة خالل ثالثين يوما  من إبالغ( 6

التأديب وفي حال وصول الطعن قبل انقضاء المدة المحددة، يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة. اللجنة وإال أصبح القرار نهائيا  

.للنظر فيها مرة أخرى، فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة ويكون قرار مجلس الجامعة نهائيا  

دريس من نظام تأديب الموظفين، تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على عضو هيئة الت( 32)مع مراعاة أحكام المادة ( 9

:ومن في حكمه على النحو التالي
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.اللوم.اإلنذار
الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب 
ثالثة أشهر على أن ال يتجاوز المحسوم 
.شهريا  ثلث صافي الراتب الشهري

الحرمان من 
عالوة دورية 
.واحدة

تأجيل الترقية 
.مدة عام

.الفصل
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

التأديب

قيع عقوبتي لمدير الجامعة أن يوجه إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته تنبيها  شفويا  أو كتابيا ، وله تو-10

ذلك اإلنذار واللوم معا  على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ويكون قراره في

.نهائيا  

مطلوبة على عمداء الكليات أن يبلغوا مدير الجامعة بكل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات ال–11

.أو أي مخالفات أخرى

.ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها: مالحظة
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أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

إنهاء الخدمة 

ته في نصت المادة الثامنة واألربعون من الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات بأنه ينهى عقد المتعاقد قبل انتهاء مد

:الحاالت التالية

120

حصول المتعاقد على الجنسية 
.قبول االستقالة.السعودية

اإلصرار على االستقالة على 
الرغم من عدم قبول الجامعة 

.لها

االنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة 
تزيد على خمسة عشر يوما  متوالية أو ثالثين يوما  متفرقة 
متى رات الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد 

.في هذه الحالة في حكم المصر على الفسخ

.عدم الكفاءة.العجز الدائم عن العمل.إلغاء الوظيفة
انخفاض مستوى األداء 

.الوظيفي
الفصل التأديبي بقرار من 

.الجامعة

مقتضيات المصلحة 
.العامة

الحكم على المتعاقد بحد 
شرعي أو في جريمة مخلة 

.بالشرف واألمانة

إذا تجاوزت مدة المرض مدة 
إجازة المرضية المنصوص عليها 

.في الالئحة
.الوفاة
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الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات ومن في حكمهم.

الالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة

 ميثاق أخالقيات مهنة التدريس الجامعي

الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات

 الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية

 الئحة توظيف غير السعوديين

 الالئحة الموحدة للبحث العلمي

  الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات

:المصادر التي تم االستعانة بها في إعداد هذا الدليل
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

vpeaa@mu.edu.sa 0164041055 vpeaa@التعليميةللشؤونالجامعةوكالة


