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 :دراسة اللغات األجنبية / غري العربيةاواًل: 
اخلاص بدراسة اللغة ألعضاء هيئة التدريس الضوابط التالية لالتصال العلمي  تراعى

 باجلامعة :

أن ال يكون املتقدم ممن حصل على أحد مؤهالته العلمية من إحدى الدول  .1
 هي اللغة الناطقة بها.املراد دراستها اليت ُتعّد اللغة 

يكون املتقدم حاصاًل على قبول لدراسة اللغة من جهة موصى بها من أن  .2
اجلامعة أو من وزارة التعليم العالي أو من امللحقيات الثقافية يف الدولة حمل 

 الدراسة.

تتجاوز عام واحد  أن يكون االتصال العلمي هلذا الغرض مرًة واحدة , وملدة ال .3
 غري قابل للتمديد.

 ة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ تعيينه.قد أمضى يف خدمأن يكون  .4

 أال يقل تقويم األداء الوظيفي للسنتني األخريتني للمتقدم عن تقدير جيد جدًا. .5

 أربععلى تفرغه العلمي , أو اتصاله العلمي السابقني  أن يكون قد مضى .6
إن كان قد متتع  سنتنيسنوات إن كان قد متّتع بأحدهما عامًا كاماًل , أو 

 أحدهما فصاًل دراسيًا واحدًا.ب

% يف كل قسم يف 10أو  ملرشحني عن عضو هيئة تدريس واحدأن ال يزيد عدد ا .7
 السنة الواحدة , ويف حال زيادة عدد املتقدمني عن ذلك يراعى اآلتي :

 .األسبقية يف التقديم للمجلس العلمي 

 .الرتبة العلمية 

 .األسبقية يف التعيني 

 (. اخلربة + األسبقية إلداري )خدمة اجلامعة يف العمل ا 

أن تكون جهة اإليفاد إلحدى الدول اليت ُتعّد اللغة املراد دراستها هي اللغة  .8
 الناطقة بها.

 



ثة لس العلمي بتقارير دورية كل ثالأن يوايف عضو هيئة التدريس املوفد اجمل .9
أشهر عن مستواه الدراسي ترفع من اجلهة املوفد هلا ويزود بها جملسا القسم 

ويف حال ثبوت عدم جديته حيق للمجلس العلمي  ,واجمللس العلميوالكلية 
 إنهاء إيفاده.

ور واالختبار من اجلهة تقريرًا مفصاًل مشتماًل على شهادتي احلض أن يقدم  .10
 ل.ها بعد انتهاء فرتة االتصااليت درس ب

موافقة جملس اجلامعة بناًء على توصية اجمللس العلمي وتوصية جملسي القسم  .11
 والكلية املختصني.

يقل عن أربعة أشهر قبل  تصال العلمي يف موعد الأن يكون تقديم طلب اال .12
 موعد بدء االتصال العلمي.

 إرفاق منوذج القبول من جهة الدراسة. .13

لدراسة اللغة املقررة من اجمللس  االستمارة املخصصة لالتصال العلمياستيفاء  .14
 العلمي.

 أن يكون املتقدم قد أجنز حبثني منشورين أو مقبولني للنشر يف مرتبته احلالية. .15

القسم العلمي من يقوم بالعمل التدريسي للمتقدم أثناء فرتة أن يتوفر يف  .16
 االتصال.

سابقة يكون املرشح قد أوفى بالتزاماته السابقة إن كان قد منح فرصة أن  .17
 لالتصال أو التفرغ العلمي أو حضور احللقات الدراسية وما يف حكمها.

لة التأديبية , أو صدر حبقه قرار تأدييب من أن ال يكون املتقدم قيد املساء .18
من  إخالل بأخالقيات البحث العلمي (قرار  ) ارة اجلامعة , أو صدر حبقهإد

 اجمللس العلمي يف العامني األخريين على األقل.

 إن كان املتقدم امرأة ( وحمرمها)  وفر اجلامعة تذاكر سفر للمتقدم وأوالدهت .19
 ألف ريال. 200يزيد عن  مبا ال

 



 : حضور الدورات التخصصية:ثانيًا
تراعى الضوابط التالية لالتصال العلمي اخلاص حبضور الدورات التخصصية   

 ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة.
قد امضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنة من كون عضو هيئة التدريس يأن  .1

 تاريخ تعيينه.

 أن يكون جمال الدورة مرتبطا بتخصص عضو هيئة التدريس. .2

 أن تكون الدورة مقدمة من جهة علمية متخصصة. .3

 أن يكون موضوع الدورة ذا طبيعة تدريبية. .4

أن يكون تقديم طلب حضور الدورة يف موعد ال يقل عن شهرين قبل موعد  .5
 عقادها.ان

ارفاق قبول االلتحاق بالدورة من اجلهة املنـــظمة متضمنا مقـــدار رســـوم الدورة,  .6
 ومكان انعقادها ومدتها.

 استيفاء االستمارة املخصصة حلضور الدورات التدريبية املقرة من اجمللس العلمي. .7

% أيهما أكثر من كل 10أن ال يزيد عدد املرشحني عن عضوي هيئة تدريس أو  .8
 علمي يف الدورة التدريبية الواحدة. قسم

موافقة جملس اجلامعة بناًء على توصية اجمللس العلمي. وتوصية جملس القسم  .9
 والكلية املختصني.

أن ال يزيد عدد الدورات التدريبية لعضو هيئة التدريس عن دورة تدريبية واحدة يف   .10
 العام اجلامعي الواحد.

ية عن مخسة أيام, وملدير اجلامعة االستثناء يف أن ال يزيد عدد أيام الدورة التدريب  .11
 احلاالت اخلاصة بناء على توصية اجمللس العلمي.

ريال أو ما يعادهلا مع مراعاه مضمون الفقرة رقم  6000أن ال تتجاوز رسوم الدورة   .12
(10) 

 أن ال خيل حضوره للدورة بواجباته التدريسية واإلدارية.  .13

يقدم تقريرًا علميًا بعد حضوره للدورة التدريبية  أن يلتزم عضو هيئة التدريس بأن  .14
 مرفقًا به شهادة حضور الدورة.

أن يكون املرشح قد أوفى بالتزاماته السابقة ان كان قد منح فرصة سابقة لالتصال  .15
 أو للتفرغ العلمي أو حضور احللقات الدراسية وما يف حكمها.

الربنامج املقر أو االلتحاق بدورة ال جيوز لعضو هيئة التدريس تغيري جهة التدريب أو   .16
 أخرى اال بعد موافقة اجمللس العلمي.



 
 

 :الفقرتني اواًل وثانيًا ما يأتي   طلبات االتصال العلمي فيما عدايراعى يف: ثالثًا
مــده ال تقــل عــن  اجلامعــة ةمضــى يف خدمــأأن يكــون عضــو هيئــة التــدريس قــد   .1

اجمللـس   ةاالستثناء من ذلك بناء علـى توصـي  دير اجلامعة سنه من تاريخ تعيينه ومل
 العلمي.

 أن يكون جمال االتصال العلمي مرتبطًا بتخصص عضو هيئة التدريس . .2

ــة    10ال جيــوز اشــرتاث اكثــر مــن عضــوين أو )   .3 %( أيهمــا اكثــر مــن أعضــاء هيئ
 التدريس يف كل قسم من اقسام كليات اجلامعة يف آن واحد.

ل إجراء البحـث مـن اجلهـة املعنيـة موضـحًا      إرفاق خطاب الدعوة للتدريس أو قبو .4
 به أي التزامات مالية .

موافقة جملس اجلامعة بناًء على توصية اجمللس العلمي وتوصية جملسـي القسـم    .5
 والكلية املختصني.

 استيفاء بيانات االستمارة املخصصة لالتصال العلمي. .6

قبـل بـدء    عـن شـهرين   يف موعـد ال يقـل  ان يكون التقديم بطلب االتصال العلمـي   .7
 الربنامج.

أن يتعهد عضو هيئة التدريس بـأن يقـدم تقريـرًا بعـد عودتـه عـن املهمـة الـيت قـام           .8
 بها.

ــدريس  ال جيــوز  .9 ــة الت ــد      لعضــو هيئ ــامج املقــرر إال بع ــة االتصــال او الربن ــيري جه تغ
 موافقة اجمللس العلمي.

قد أوفى بالتزاماته السابقة إن كان قد منح فرصة سابقة  املتقدمأن يكون  .10
 لالتصال أو التفرغ العلمي أو حضور احللقات الدراسية وما يف حكمها.

 


