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المادة الحادية عشرة:

يش��ترط للتعيين على رتبة أس��تاذ مساعدالحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة 
أخرى معترف بها،ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.

القواعد التنفيذية:

مع مراعاة أحكام المادة يجب أن تتوفر في المتقدم األتي :
يشترط للتعيين على درجة أستاذ مساعد تحقيق المتطلبات التالية :

1. تحقيق متطلبات التعيين على درجتي معيد ومحاضر كما ورد في القواعد التنفيذية للمادتين الرابعة والخامسة 
من الالئحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.

2. حصوله على الدرجات العلمية انتظاما مع تقديم ما يفيد ذلك.
3. مراعاة امتداد التخصص.

4. مالئمة تخصص المتقدم للقسم المتقدم إليه .
5. تقديم إفادة بمعادلة المؤهالت العلمية للمتقدم إذا تطلب األمر ذلك .

6. تخضع المفاضلة للتعيين على درجة أستاذ مساعد من الحاصلين على درجة الزمالة 
في تخصصات الطب وطب األسنان لمراعاة الجوانب  التالية:

 أ - نشر وحدة بحثية واحدة على األقل في مجلة أو مجالت علمية متخصصة ومحكمة ينجزها المتقدم خالل دراسته 
أو بعد الحصول على الدرجة.

 ب - ترقيته إلى رتبة استشاري في التخصص المتقدم للتعيين فيه.
 ج - إتمام تخصص دقيق ال تقل مدته عن سنة واحدة بعد درجة الزمالة الطبية. 

7  -  يشترط للتعيين على درجة أستاذ مساعد من الحاصلين على )Pharm.D( درجة دكتوراه الصيدله
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تحقيق إحدى المتطلبات التالية :
أ  -   إتمام تدريب صيدلي إكلينيكي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات في مستشفيات معترف بها إذا كان المتقدم قد حصل 

على شهادة ).Pharm. D( خالل دراسته الجامعية, على أن يكون برنامج التدريب مقرًا من قبل مجلسي القسم والكلية.
)Pharm. D. (ب - إتمام تدريب صيدلي إكلينيكي لمدة سنتين في مستشفيات معترف بها إذا كان المتقدم قد حصل على
خالل سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس, على أن يكون برنامج التدريب مقرًا من قبل مجلسي القسم والكلية.
 )Pharm. D.(ج - تدريب صيدلي إكلينيكي لمدة سنة في مستشفيات معترف بها إذا كان المتقدم قد حصل على
خالل ثالث سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس, على أن يكون برنامج التدريب مقرًا من قبل مجلسي 

القسم والكلية.

المادة الثانية عشرة:

يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورةوبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس 
العلمي التعيين على رتبة أس��تاذ مس��اعد دون اش��تراط الحصول على درجة )الدكتوراه( في التخصصات التي ال 

تمنحفيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية:
1. أن يكون المرشح حاصاًل على درجةالماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامع��ة أخرى مع��ترف بها.

القواعد التنفيذية:
مع مراعاة أحكام المادة أعاله:

يندرج تحت ما يعادل درجة الماجستير الذين درسوا سنتين فقط بعد الحصول على درجة البكالوريوس وحصلوا 
على درجة دكتوراه صيدلة).Pharm. D( دون الحصول على شهادة التدريب اإلكلينيكي.

2. أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وظيفة محاضر.
3. أن يتقدم بإنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها وحدة واحدة على 

األقل فردية. وأن يكون اإلنتاج العلمي المقدم متفقا مع ما جاء في المادة )29( من هذه الالئحة.
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المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرةيشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك:
1 - الحصول على درجة الدكتوراه من جامعةسعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2 - خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أوالجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن أربع سنوات بعد التعيين 
على رتبة أستاذ مساعد.

3 - أن تكون قد تمت ترقيته علميًا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعوديةأو جامعة أخرى معترف بها.

المادة الرابعة عشرة:

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرةيشترط للتعيين على رتبة أستاذ:
1 - الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعوديةأو جامعة أخرى معترف بها.

2 - خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعةأخرى معترف بها، ال تقل عن ثماني سنوات، منها أربع سنوات 
على األقل أستاذمشارك.

3 - أن تكون قد تمت ترقيته علميًا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أوجامعة أخرى معترف بها.

المادة الخامسة عشرة:
        

    يت��م تعيي��ن أعض��اء هيئة التدريس بناء على توصية من مجلس القس��م ومجلس الكلي��ة المختصين وتوصية من 
المجلس العلمي ويصدربالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
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القواعد التنفيذية:
مع مراعاة أحكام المادة أعاله:

* تطبق القواعد التالية على حاالت التعيين المشار إليها في المواد  11 /14 من هذه الالئحة :
أواًل: متطلبات التعيين:

1- تعبئة استمارة السيرة الذاتية للتعيين المعتمدة من المجلس العلمي.
2- صورة من المؤهالت العلمية ) البكالوريوس والماجستير – لمن ينطبق عليه ذلك – والدكتوراه أو الوثيقة 

الدالة على حصوله على درجة الدكتوراه موافق عليها ومعتمدة .
3- السجل األكاديمي لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. 

4- نسخة من رسالة الماجستير لمن ينطبق عليه ذلك ونسخة من رسالة الدكتوراه.ثانيًا: إجراءات التعيين:
تبدأ إجراءات تعيين عضو هيئة التدريس بعد إكمال مسوغات التعيين وفقًا لإلجراءات التالية:

1- يتم التقدم بطلب التعيين إلى القسم المختص ويرفق مع الطلب استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة 
التدريس، وجميع المستندات الالزمة.

2- يدرس القسم الطلب والمستندات المرفقة به ويعد تقريرًا عن رسالة الدكتوراه.
3- تشكل لجنة من المختصين في القسم من السعوديين لمقابلة المتقدم ؛ للتأكد من كفاءته العلمية.

4- يقوم القسم بالتحقق من مؤهالت المتقدم للتعيين ، واكتمال معادلتها وإرسال نسخة مصدقة للمجلس العلمي .
5- يرفق العبء التدريسي موضحًا فيه أسماء أعضاء هيئة التدريس وجنسياتهم ورتبهم العلمية وتخصصاتهم العلمية 

العامة والدقيقة .
6-  بعد وصول األوراق مكتملة للمجلس العلمي تحال إلى اللجنة المختصة بالتعيينات بالمجلس العلمي والتي تقوم 

بإجراء المقابلة الشخصية للمرشح .
7- تقوم اللجنة المختصة بالتعيينات بدراسة أوراق المتقدم وإجراء المقابلة الشخصية له آخذة في االعتبار النقاط التالية:

أ   - سالمة اللغة والنطق والقدرة على التعبير.
ب  - شخصية المرشح وعدم وجود عوائق تمنعه من العمل كعضو هيئة تدريس بالجامعة.
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ت - قدرات المرشح في مجال تخصصه. 
ث - العبء التدريس��ي ألعضاء هيئة التدريس في القسم عامة ولألعضاء في تخصص المرشح )إذا كان من خارج 

الجامعة(.
ج - عدد المعيدين و المبتعثين بالقسم وتخصصاتهم وكذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم )إذا كان من خارج الجامعة(.
8- يقوم المجلس العلمي بدراسة الطلب واستعراض توصية لجنة التعيينات بالمجلس العلمي ، وإصدار التوصية 

النهائية للمجلس .
9- يرفع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مذكرة للعرض على مجلس الجامعة متضمنة التوصية 

التي توصل إليها المجلس العلمي مرفقًا بها كافة المستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة.

المادة السادسة عشرة:

1- يصنف من ينتقل من أي من الساللم الوظيفية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في 
الجامعات، ممن يحمل ش��هادة الدكتوراه على رتبة أس��تاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه، 
ويمنح أول درجة في رتبة أستاذ مساعد، فإذا كان راتبه عند نقله يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح 
راتب أول درجة تتجاوز راتبه، وفي حالة تجاوز راتبه آخر مربوط رتبة أس��تاذ مس��اعد فيمنح الفرق على شكل 

مكافأة حتى يتالشى الفرق بالترقية والعالوة.
2- إذا كان من يراد تصنيفه من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيعين على الدرجة العلمية التي كان يشغلها سابقًا 

ومن ثم يعامل وفقًا للفقرة ) 1 ( أعاله .
3- إذا كان لدى من يراد نقله خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي الالزم للتعيين وكان راتبه المستحق 
وفق الفقرة ) 1 ( من هذه المادة أقل مما يس��تحقه في حال احتس��اب الخبرة، فتحتسب له هذه الخبرة على أساس 

كل سنة خبرة بعالوة إذا كانت في مجال التخصص.
ويقاس على ما ورد في الفقرات )1( و )2( و )3( من يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.
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المادة السابعة عشرة:

إذا كان لدى من يراد تعيينه من غير المش��مولين بالمادة السادس��ة عش��رة، خبرات مكتس��بة بعد الحصول على المؤهل العلمي 
الالزم للتعيين، فتحتسب له هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة بعالوة إذا كانت في مجال التخصص.

المادة الثامنة عشرة:
          

  يمن��ح عض��و هيئة التدريس المعين وم��ن فيحكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليه��ا. فإذا كان راتبه عند التعيين 
يس��اويراتب ه��ذه الدرجة أو يزي��د عليه يمنح راتب أول درجة تتج��اوز راتبه. كما يمنح عض��و هيئةالتدريس ومن في حكمه 
المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقى إليها. فإذاكان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه 

يمنح راتب أول درجةتتجاوز راتبه.

المادة التاسعة عشرة:
          

يعام��ل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدالت والمكافآت والمزايا وفقًا لما يعامل به موظفو الدولة 
علىأساس المعادلة اآلتية:-

المرتب���ة الثامن��ة. - المعيد    
- المحاضر               المرتب����ةالتاسع�ة 
المرتبة الثانية عشرة. - األستاذ المساعد   
- األستاذ المشارك              المرتبةالثالثة عشرة.

- األستاذ  المرتبة الرابعة عشرة.  ويكون بدل االنتقال الشهري لرتبة )أستاذ( 650 ريااًل.
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المادة العشرون:

ال يترتب على وصول راتب األستاذ إلى الدرجةاألخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه العالوة الدورية السنوية 
بليستمر منحه العالوة، وال ينطبق ذلك إال على رتبة أستاذ فقط .


