
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
 
 
 
 
 

 عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمأمن  منسوبي الجامعات السعوديين لشؤون الالئحة المنظمة
 

لمجلس ) السادسة ( المتخذ في الجلسة  )٤/٦/١٤١٧( الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم
رقم  لبرقيي االسام مرهـ الموافق عليه باأل٢٦/٨/١٤١٧المنعقدة بتاريخ  التعليم العالي

 هـ٢٢/٨/١٤١٨ وتاريخ ١٢٤٥٧/ب/٧
 و

 سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين
 



  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بالموافقة على الالئحة) ٤/٦/١٤١٧(قرار مجلس التعليم العالي رقم 

 ---------------------------------
 

 من نظام جملس التعليم) اخلامسة عشرة(من املادة ) السابعة(ى أحكام الفقرة بناًء عل إن جملس التعليم العايل
من املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات الوظيفية  العايل واجلامعات اليت تقضي بأن للمجلس إصدار اللوائح

، بدهتم ،، ومكافهتمويشم  لل  مرتااتم واملتعاقدين، مبن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ،السعوديني
، والديوان العام تصاد الوطينوزارة التعليم العايل، وزارة املالية واهق من ك  قا  من ولل  بعد إعدادها

 )حاليا -وزارة اخلدمة املدنية ( . دنيةللخدمة امل
نسخة من مشروع  وعلى وبعد االط ع على مركرة اامانة العامة للس التعليم العايل حول املوضوع،

هيئة التدريس، ومن يف حكمهم املرفقة  لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاءال ئحة املنظمة 
 :مبركرة العرق قرر اللس ما يأيت

 
هيئة التدريس، ومن يف  ءسويب اجلامعات السعوديني من أعضااملوافقة على ال ئحة املنظمة لشؤون من"

 " ، وفقاً للصيةة املرفقة برا القرارحكمهم
 



  

 الالئحة
 مادة األولىال

 :أعضاء هيئة التدريس هم
 .ااستالة .١
 .ااساترة املشاركون .٢
 .ااساترة املساعدون .٣

 
 المادة الثانية

 ومدرسو اللةات، ومساعدو واملعيدون، ،يلحق بأعضاء هيئة التدريس يف أحكام هره ال ئحة احملاضرون
 .الااحثني

 
 التعيين والترقية

 المادة الثالثة
نة دائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الااحثني يرأسها ؤلَّف يف ك  جامعة جلت

وكي  اجلامعة للدراسات العليا والاحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيني أعضائها قرار من جملس اجلامعة بناًء 
 :تا إا اللس ويكون من مهامها على توصية من مدير اجلامعة وترفع اللجنة توصيا

 وتوزيعهم السياسة العامة هختيار املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الااحثني اقرتاح .١
 .على ااقسام والكليات

إبداء الرأي يف التوصيات الصادرة من جمالس الكليات بشأن تعيني املعيدين واحملاضرين ومدرسي  .٢
 :الااحثني وفقاً للمعايري اآلتية اللةات ومساعدي

، عدد أعضاء هيئة التدريس يف القسملتدريس السعوديني ونساتهم المجايل عدد أعضاء هيئة ا -أ 
 .ريسيةوصصصاتم الدقيقة، وأعاائهم التد

 .للةات ومساعدي الااحثني يف القسمعدد احملاضرين واملعيدين ومدرسي ا -ب 
 .، وصصصاتم الدقيقة، والتواري  املتوقعة لعودتمعدد املاتعثني من القسم -ج 
حاجة  ظائف املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الااحثني حسباقرتاح توزيـع و  .٣

 .قسام احلالية واملستقاليةاا



  

إحالتهم إا  دراسة التوصيات اخلاصة بنق  احملاضرين واملعيدين إا وظائف إدارية داخ  اجلامعة أو .٤
 .نيةوزارة اخلدمة املد

 
 المادة الرابعة

 :يشرتط لتعيني املعيد
 .باف على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرت   ً أن يكون حاص .١
 .ة اجلامعية جيداً جداً على ااق أن يكون تقديره العام يف املرحل .٢
 .يصدره جملس اجلامعة من شروط أخرىما  .٣

 
 المادة الخامسة

 :يشرتط لتعيني احملاضر ومدرس اللةة
سعودية أو جامعة أخرى معرتف  عادهلا من جامعةأن يكون حاصً  على درجة املاجستري أو ما ي .١

 .با
عليها من جامعة متنحها  إلا كان حاص ً (ملاجستري جيداً جداً على ااق  أن يكون تقديره العام يف ا .٢

 .)بتقدير
 .يصدره جملس اجلامعة من شروط أخرىما  .٣

 
 المادة السادسة

 :يشرتط لتعيني مساعد الااحث
 :)يسمى مساعد باحث أ(جستري، ة املابالنساة ملن يعني بدرج .١

، بتقدير عام احلصول على درجة املاجستري من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف با -أ 
 .، إن كان حاص ً على املاجستري من جامعة متنح هره الدرجة بتقديرجيد جداً على ااق 

 .شروط أخرى تراها اجلامعة مناساة أية -ب 
 .)ب ويسمى مساعد باحث(، )الاكالوريوس أو ما يعادهلا(ة عيبالنساة ملن يعني بالشهادة اجلام .٢

سعودية أو جامعة  احلصول على الشهادة اجلامعية بتقدير عام جيد على ااق  من جامعة -أ 
 .أخرى معرتف با

 .أية شروط أخرى تراها اجلامعة مناساة -ب 



  

 
 المادة السابعة

س القسم الري سيعم  به وجملس الكلية يتم تعيني املعيد واحملاضر ومدرس اللةة بناًء على توصية جمل
ر بالتعيني قرار من واللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللةات ومساعدي الااحثني ويصد

 .جملس اجلامعة
 

 المادة الثامنة
يتم تعيني مساعد الااحث بقرار من مدير اجلامعة بناًء على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصني 

 .ومدرسي اللةات ومساعدي الااحثني توصية اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واحملاضرينو 
 

 المادة التاسعة
 .يعني املعيد الري يالغ معدل دراسته اجلامعية أربع سنوات يف أول درجة من رتاة معيد .١
 .يديعني املعيد الري يالغ معدل دراسته اجلامعية مخس سنوات يف الدرجة الثانية من رتاة مع .٢
 يعني املعيد الري يالغ معدل دراسته اجلامعية ست سنوات يف الدرجة الثالثة من رتاة معيد  .٣
 .يعني املعيد الري يالغ معدل دراسته اجلامعية ساع سنوات يف الدرجة الرابعة من رتاة معيد .٤

 
 المادة العاشرة

تمدة بقرار جملس اخلدمة تطاق على مدرسي اللةات ومساعدي الااحثني هئحة الوظائف التعليمية املع
 .هـ وما يطرأ عليها من تعدي ت١٠/١١/١٤٠١وتاري   ٥٩٠املدنية رقم 

 
 المادة الحادية عشرة

يشرتط للتعيني على رتاة أستال مساعد احلصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو 
 .لس اجلامعة إضافة شروط أخرىجامعة أخرى معرتف با، ول

 



  

 المادة الثانية عشرة
جوز للس اجلامعة يف حال الضرورة وبناًء على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني واللس 

يف التخصصات اليت ه ) الدكتوراه(العلمي التعيني على رتاة أستال مساعد دون اشرتاط احلصول على درجة 
 :الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية متنح فيها درجة

سعودية أو جامعة أخرى  ن يكون املرشح حاصً  على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعةأ .١
 .معرتف با

 .سنوات على ااق  يف وظيفة حماضر أن يكون قد أمضى ث ث .٢
أن يتقدم بإنتاج علمي ه يق  عن ث ث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة املاجستري منها  .٣

) ٢٩(وأن يكون االنتاج العلمي املقدم متفقاً مع ما جاء يف املادة . ةوحدة واحدة على ااق  فردي
 .من هره ال ئحة

 
 المادة الثالثة عشرة 

 :ط للتعيني على رتاة أستال مشاركمع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشرت 
 .سعودية أو جامعة أخرى معرتف با احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة .١
هيئة التدريس باجلامعة أو اجلامعات ااخرى املعرتف با ه تق  عن أربع سنوات  خربة يف عضوية .٢

 .عد التعيني على رتاة أستال مساعدب
أن تكون قد متت ترقيته علميًا إا رتاة أستال مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف  .٣

 .با
 

 المادة الرابعة عشرة
 :يشرتط للتعيني على رتاة أستال رةمع مراعاة أحكام املادة الثانية عش

 .سعودية أو جامعة أخرى معرتف با احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة .١
خربة يف عضوية هيئة التدريس باجلامعة أو جامعة أخرى معرتف با، ه تق  عن مثاين سنوات،  .٢

 .ربع سنوات على ااق  أستال مشاركمنها أ
 .جامعة أخرى معرتف با واة أستال من جامعة سعودية أا رتأن تكون قد متت ترقيته علمياً إ .٣

 



  

 المادة الخامسة عشرة
يتم تعيني أعضاء هيئة التدريس بناًء على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني وتوصية من 

 .اللس العلمي ويصدر بالتعيني قرار من جملس اجلامعة
 

 المادة السادسة عشرة
احملاضرين واملعيدين يف س مل الوظيفية إا كادر أعضاء هيئة التدريس و يصنف من ينتق  من أي ال .١

الري حص  فيه على  التخصصيف  على رتاة أستال مساعد دكتوراه، ممن حيم  شهادة الاجلامعات
كان راتاه عند نقله يساوي راتب هره  فإن ،أستال مساعد ومينح أول درجة يف رتاة ،الدكتوراه

، ويف حالة جتاوز راتاه آخر مربوط رتاة هيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتاالدرجة أو يزيد عليه ف
 .أستال مساعد فيمنح الفرق على شك  مكافأة حىت يت شى الفرق بالرتقية والع وة

العلمية اليت كان  على الدرجة السابقني فيعنيإلا كان من يراد تصنيفه من أعضاء هيئة التدريس  .٢
 .أع ه) ١(م  وفقاً للفقرة مث يعاومن يشةلها سابقاً 

إلا كان لدى من يُراد نقله خربات مكتساة بعد احلصول على املؤه  العلمي ال زم للتعيني وكان  .٣
، فتحتسب اخلربة احتسابمما يستحقه يف حال من هره املادة أق  ) ١(راتاه املستحق وفق الفقرة 

ويقاس على ما ورد يف جمال التخصص بع وة إلا كانت يف  له هره اخلربة على أساس ك  سنة خربة
للتعيني على رتاة معيد أو من حيم  درجة الاكالوريوس أو املاجستري ) ٣( و) ٢(و ) ١(الفقرات 
 )0F١(.حماضر

 

                                                           
املوافــق ) ١٢/٤٤/١٤٢٧(وفقــا للتعـدي  الــوارد بقــرار جملــس التعلـيم العــايل رقــم يف جلســته الرابعـة وااربعــني رقــم ) ١٦(ة مت وضـع املــاد )١(

أ يف /٢٠٤هــــــ كمـــــا ورد يف تعمـــــيم وزارة التعلـــــيم العـــــايل رقـــــم ٢٦/١/١٤٢٨م ب وتـــــاري  / ١٠٨٦عليـــــه بالتوجيـــــه الســـــامي الكـــــرمي رقـــــم 
 .هـ ٣/٢/١٤٢٨



  

 المادة السابعة عشرة
، خربات مكتساة بعد احلصول على املشمولني باملادة السادسة عشرة راد تعيينه من غريإلا كان لدى من يُ 

، فتحتسب له هره اخلربة على أساس ك  سنة خربة بع وة إلا كانت يف جمال زم للتعينيلمي ال املؤه  الع
 )1F١(.التخصص

 
 المادة الثامنة عشرة

فإلا كان راتاه . درجة يف رتاة الوظيفة اليت يعني عليها لمينح عضو هيئة التدريس املعني ومن يف حكمه أو 
كما مينح عضو . مينح راتب أول درجة تتجاوز راتاههره الدرجة أو يزيد عليه  عند التعيني يساوي راتب

فإلا كان راتاه عند . يف رتاة الوظيفة اليت يرقى إليهاهيئة التدريس ومن يف حكمه املرقى راتب أول درجة 
 .مينح راتب أول درجة تتجاوز راتاهالرتقية يساوي راتب هره الدرجة أو يزيد عليه 

 
 اسعة عشرةالمادة الت

يعام  أعضاء هيئة التدريس واحملاضرون واملعيدون من حيث الادهت واملكافهت واملزايا وفقًا ملا يعام  به 
 :الدولة على أساس املعادلة اآلتيةموظفو 

 .املرتاة الثامنة   املعيد -
 .املرتاة التاسعة   احملاضر -
 .املرتاة الثانية عشرة  ااستال املساعد -
 .املرتاة الثالثة عشرة  ااستال املشارك -
 .املرتاة الرابعة عشرة   ااستال -

 .رياهً  ٦٥٠) أستال(ويكون بدل اهنتقال الشهري لرتاة 
 

 المادة العشرون
ه يرتتب على وصول راتب ااستال إا الدرجة ااخرية من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه 

 .نطاق لل  إه على رتاة أستال فقطوة، وه يالع وة الدورية السنوية ب  يستمر منحه الع 
                                                           

املوافــق ) ١٢/٤٤/١٤٢٧(وفقــا للتعـدي  الــوارد بقــرار جملــس التعلـيم العــايل رقــم يف جلســته الرابعـة وااربعــني رقــم ) ١٧(ة مت وضـع املــاد )١(
أ يف /٢٠٤هــــــ كمـــــا ورد يف تعمـــــيم وزارة التعلـــــيم العـــــايل رقـــــم ٢٦/١/١٤٢٨م ب وتـــــاري  / ١٠٨٦عليـــــه بالتوجيـــــه الســـــامي الكـــــرمي رقـــــم 

 .هـ ٣/٢/١٤٢٨



  

 
 المادة الحادية والعشرون

 :ستال مساعد إا رتاة أستال مشاركيشرتط للتقدم للرتقية من رتاة أ
سعودية أو جامعة أخرى معرتف  خدمة ه تق  عن أربع سنوات يف رتاة أستال مساعد يف جامعة .١

 .عودية عن سنة واحدةاجلامعات الس ، على أه تق  مدة اخلدمة يفبا
لثانية والث ثني من استيفاء احلد اادىن من االنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقًا احكام املادة ا .٢

 .هره ال ئحة
 .نشر أثناء شةله رتاة أستال مساعدأن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قا  لل .٣

 
 المادة الثانية والعشرون
 :رتاة أستال مشارك إا رتاة أستالمن يشرتط للتقدم للرتقية 

سعودية أو جامعة أخرى  خدمة ه تق  عن أربع سنوات يف رتاة أستال مشارك يف جامعة .١
 .اجلامعات السعودية عن سنة واحدة ، على أه تق  مدة اخلدمة يفمعرتف با

لثالثة والث ثني استيفاء احلد اادىن من االنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقًا احكام املادة ا .٢
 .من هره ال ئحة

 .شر أثناء شةله لرتاة أستال مشاركأن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قا  للن .٣
 

 المادة الثالثة والعشرون
لعضو هيئة التدريس احلق يف التقدم إا جملس القسم بطلب الرتقية قا  اكتمال املدة النظامية مبدة أقصاها 

 .ستة أشهر
 

 ة الرابعة والعشرون الماد
 :اغراق الرتقية على النحو اآليت حتتسب مدة االعارة والندب وااليفاد

علمية وكان العم  يف جمال كام  املدة إلا كانت االعارة أو الندب أو االيفاد إا جهة  .١
 .التخصص



  

ال علمية وكان العم  يف جمنصف املدة إلا كانت االعارة أو الندب أو االيفاد إا جهة غري  .٢
 .التخصص

 .لا كان العم  يف غري جمال التخصصه حتتسب املدة لةرق الرتقية إ .٣
  

 المادة الخامسة والعشرون
 :يئة التدريس وفق املعايري اآلتيةتتم ترقية أعضاء ه

 .االنتاج العلمي .١
 .التدريس .٢
 .خدمة اجلامعة والتمع .٣

 
 المادة السادسة والعشرون

 :إجراءات الرتقية
 :دريس طلب الرتقية إا جملس القسم املختص ويتضمن ما يأيتيقدم عضو هيئة الت .١

 .بيان باملؤه ت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي -أ 
 .بيان بالنشاطات التدريسية -ب 
 .ه يف جمال خدمة اجلامعة والتمعبيان بنشاط -ج 
 .له ملقدم للرتقية والايانات املوضحةمخس نس  على ااق  من االنتاج العلمي ا -د 
 .عم طلب الرتقيةت إضافية لدأي معلوما -ه 
 .العلمي أو اللسالقسم أو جملس الكلية أي معلومات أو وثائق أخرى يطلاها جملس  -و 

ينظر جملس القسم يف طلب الرتقية ويتحقق من استيفاء الشروط واالجراءات ويوصي برفع الطلب  .٢
 .انية إا جملس الكلية مع اقرتاح أمساء عدد من احملكمني املتخصصني ه يق  عن مث

، ويرشح عددًا من احملكمني لطلب بناًء على توصية جملس القسمينظر جملس الكلية يف ا .٣
 .ن رشحهم جملس القسم أو من سواهماملتخصصني ه يق  عن مثانية مم

عد الدراسة مبا يدرس اللس العلمي طلب الرتقية بناًء على توصية جملسي القسم والكلية، ويقوم ب .٤
 :يأيت
كمني لتقومي الاحوث ، خيتارون من املرشحني من جملس الكلية أو من اختيار مخسة حم -أ 

مس فاحصًا احتياطيًا ثانياً والرابع فاحصًا احتياطيًا أوًه واخلاني غريهم ث ثة منهم أساسي



  

من  -على ااق   -وجب أن يكون اثنان من احملكمني الث ثة  إليهما عند احلاجة، يلجأ
 .خارج اجلامعة

لج طريقة سرية لتقوميها وفق النمو ث والايانات اخلاصة بالرتقية إا احملكمني بإرسال الاحو  -ب 
 .الري يعدمن قا  اللس العلمي

اصال قرار برتقية عضو هيئة التدريس أو بعدم املوافقة على ترقيته، ولل  بعد النظر يف  -ج 
س وخدمة اجلامعة التدري ، والتقارير اخلاصة بنشاط املتقدم للرتقية يف جمالنيتقارير احملكم

 .والتمع
إلا قرر اللس عدم املوافقة على الرتقية لضعف االنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصري  -د 

ااحباث املقدمة وما يستاعد منها وما يصح تقدميه مرة أخرى، على أن يشتم  احلد اادىن 
دم تقللم -على ااق   -للرتقية يف حال طلب الرتقية مرة أخرى وحدة حبثية جديدة 

للمتقدم للرتقية  -على ااق   -، ووحدتني حبثيتني جديدتني للرتقية إا رتاة أستال مشارك
 .إا رتاة أستال

 
 المادة السابعة والعشرون 

مائة نقطة مقسمة على النحو ) ١٠٠(ية على أساس قيتم تقومي جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للرت 
 :اآليت

 .نقطة لإلنتاج العلمي ٦٠
 .س وعشرون نقطة للتدريسمخ ٢٥
 .مخس عشرة نقطة خلدمة اجلامعة والتمع ١٥

ناًء على توصية من اللس ويضع جملس اجلامعة معايري تقومي املشاركة يف التدريس وخدمة اجلامعة والتمع ب
 .العلمي

 
 المادة الثامنة والعشرون

ستني نقطة ، على أه ) ٦٠(يته عن جب أه يق  جمموع ما حيص  عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترق
مخس وث ثني نقطة يف جمال االنتاج العلمي للرتقية إا رتاة ) ٣٥(يق  ما حيص  عليه املرشح للرتقية عن 

أربعني نقطة للرتقية إا رتاة أستال، وتتم الرتقية إا رتاة أستال مشارك بأغلاية رأي ) ٤٠(أستال مشارك و



  

، ويف حال موافقة إثنني من تتم بإمجاع رأي احملكمني الث ثةية إا رتاة أستال فاحملكمني الث ثة، أما الرتق
 .، حيال االنتاج العلمي إا حمكم رابع ويكون رأيه �ائياً رتقية وعدم موافقة احملكم الثالثاحملكمني على ال

 
 المادة التاسعة والعشرون

 :و هيئة التدريس ما يأيتلرتقية عضيدخ  ضمن احلد اادىن لإلنتاج العلمي املطلوب 
لمي معايري قاول الاحوث املنشورة أو املقاولة للنشر يف جم ت علمية حمكمة، ويضع اللس الع .١

 .ال ت احملكمة
الاحوث احملكمة املقدمة للمؤمترات والندوات العلمية املتخصصة إلا كانت منشورة بأكملها أو  .٢

 .مقاولة للنشر، ويقا  منها وحدة واحدة فقط
 .لاحوث احملكمة املنشورة أو املقاولة للنشر من مراكز الاحوث اجلامعية املتخصصةا .٣
 .، ويقا  منها وحدة واحدة فقطالكتب اجلامعية واملراجع العلميةاحملكم من  .٤
 .، ويقا  منها وحدة واحدة فقطحتقيق الكتب النادرة احملكم .٥
 .واحدة فقط الرتمجة احملكمة للكتب العلمية املتخصصة، ويقا  منها وحدة .٦
، لس العلمي وتكون خاضعة للتحكيمالكتب والاحوث املطاوعة من قا  هيئات علمية يعتمدها ال .٧

 .ويقا  منها وحدة واحدة فقط
اهخرتاعات واهبتكارات اليت صدرت هلا براءات من مكاتب براءات اهخرتاع اليت يعرتف با اللس  .٨

 .العلمي
يعتمدها جملس اجلامعة بناًء على توصية اللس العلمي، ويقا   النشاط االبداعي املتميز وفق قواعد .٩

 .منه وحدة واحدة فقط
 

 المادة الثالثون
جب أهي يق  ما ينشر أو يقا  للنشر يف ال ت العلمية احملكمة ضمن احلد اادىن املطلوب لرتقية عضو 

رك، ووحدتني حبثيتني ضمن احلد اادىن هيئة التدريس عن وحدة حبثية للمتقدمني للرتقية إا رتاة أستال مشا
 .أستالللمتقدمني للرتقية إا رتاة 

 



  

 المادة الحادية والثالثون 
جب أن يكون االنتاج العلمي املتقدم به عضو هيئة التدريس للرتقية منشورًا أو مقاوًه للنشر يف أكثر من 

 .واحدةة أو ملؤسسة علمية وأهي تكون مجيع منافر النشر تابعة جلامعة واحد واحد،منفر نشر 
 

 المادة الثانية والثالثون
احلد اادىن لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية إا رتاة أستال مشارك أربع وحدات منشورة أو مقاولة 

وللس اجلامعة بناء على توصية من اللس العلمي  منفرد،عم   -على ااق   -للنشر، اثنتان منها 
 .يق  املنشور فع ً عن وحدة واحدةا الشرط بالنساة لاعض التخصصات على أهي اهستثناء من هر

 
 المادة الثالثة والثالثون

، ست وحدات منشورة أو مقاولة للنشراحلد اادىن لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية إا رتاة أستال 
على توصية من اللس العلمي  عم  منفرد، وللس اجلامعة بناء -على ااق   -منها ث ث وحدات 

 .يق  املنشور فع ً عن ث ث وحداتاهستثناء من هرا الشرط بالنساة لاعض التخصصات على أه 
 

 المادة الرابعة والثالثون 
وحدة إلا اشرتك يف تأليفه  حيتسب العم  العلمي بوحدة واحدة إلا كان املؤلف منفردًا بتأليفه، وبنصف

ولك  واحد من  مشرتكًا بني أكثر من إثنني فيحسب بنصف وحدة للااحث الرئيس ، وإلا كان حبثاً اثنان
 .ع وحدة، وإلا كان عم ً مشرتكاً آخر بني أكثر من إثنني فيحسب لك  واحد منهم ربالااقني بربع وحدة

 
 المادة الخامسة والثالثون 

ستري أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة جب أهي يكون االنتاج العلمي املقدم للرتقية مستً  من رسائ  املاج
فيحرم املتقدم للرتقية من  لل ،ويف حال تثات اللس العلمي من أن هناك ما هو مست  من . للمتقدم

 .برل التقدم بطلب آخر للرتقية مدة عام من تاري  صدور قرار اللس العلمي 
 



  

 المادة السادسة والثالثون
وجوز إلا كانت الرتقية إا رتاة أستال مشارك أن يكون  ااساترة،ونوا من ط يف احملكمني للرتقية أن يكرت شي

 .املشاركنيأحد احملكمني من ااساترة 
 

 المادة السابعة والثالثون
تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاري  صدور قرار اللس العلمي برل ، أما ترقيته وظيفياً فتعترب من 

 .فيري إلا توافرت وظيفة شاغرة ميكن الرتقية عليهاتاري  صدور القرار التن
 

 الواجبات
 المادة الثامنة والثالثون

 :جب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية
 .قواعد السلوك واآلداب املرعية و اامانة واخللق القومي وأن يلتزم باانظمة والتعليمات .١
 .يرتفع عن ك  ما هو خم  بشرف الوظيفة وان .٢
 . ل نشاطه العلمي يف تطور صصصهوأن يسهم من خ صصصه،عة ما يستجد يف جمال متاب .٣
واملعرفة أن ينق  لط به أحدث ما توص  إليه العلم يف جمال صصصه، ويثري فيهم حب العلم  .٤

 .والتفكري العلمي السليم
وًا فيها أن يشارك بفعالية يف أعمال جملس القسم ويف غريه من الالس واللجان اليت يكون عض .٥

الكلية واجلامعة يف كما يشارك بفعالية يف أنشطة القسم و . على مستوى القسم والكلية واجلامعة
 .خدمة التمع

أن يتفرغ لعمله يف اجلامعة، وه جوز له العم  خارج اجلامعة إهي بعد أخر موافقة مساقة وفق  .٦
 .واللوائحاانظمة 

 
 المادة التاسعة والثالثون

التدريس حفظ النظام داخ  القاعات واملختربات ويقدم إا رئيس القسم تقريرًا عن ك   يتوا عضو هيئة
 .بالنظامحادث من شأنه االخ ل 

 



  

 المادة األربعون 
 :يأيتيكون احلد ااعلى انصاة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم كما  -أ 

 .وحدات تدريسية ١٠   ااستال .١
 .وحدة تدريسية ١٢  ااستال املشارك .٢
 .وحدة تدريسية ١٤  استال املساعدا .٣
 .دراستهوحدة تدريسية وصفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فرتة  ١٦   احملاضر .٤
 .دراستهوحدة تدريسية وصفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فرتة  ١٦   املعيد .٥
 .وحدة تدريسية ١٨  مدرس اللةة .٦

، أو الدرس يت ه تق  مدتا عن مخسني دقيقةلالوحدة التدريسية هي احملاضرة النظرية ااساوعية ا -ب 
الوحدة التدريسية فص ً  العملي أو امليداين ااساوعي الري ه تق  مدته عن مائة دقيقة، وتستمر

 .دراسياً 
 

 المادة الحادية واألربعون 
بعني وجوز رفعها إا أر  -مخسًا وث ثني ساعة عم  أساوعيًا  ميؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمه
يقضو�ا يف التدريس والاحث واالرشاد ااكادميي والساعات  -ساعة عم  أساوعياً بقرار من جملس اجلامعة 

 .املكتاية واللجان العلمية وااعمال ااخرى اليت يكلفون با من اجلهات املختصة يف اجلامعة
 

 المادة الثانية واألربعون
عمداء ووك ئهم ومديري املراكز العلمية ورؤساء ااقسام من يكلفون بأعمال إدارية كوك ء اجلامعة وال

 .العلمية خيفف عنهم العبء التدريسي على أه يق  ما يقومون به عن ث ث وحدات تدريسية
 

 المادة الثالثة واألربعون
يقدم رئيس القسم ومن يف حكمه تقريرًا سنويًا إا عميد الكلية ومن يف حكمه عن سري العم  يف القسم 

 .كما يقدم عميد الكلية ومن يف حكمه تقريراً سنوياً إا مدير اجلامعة  .اعضائهالنشاط العلمي  وعن
 



  

(الرواتب والمكافآت والبدالت
2F

١( 

 
 نالمادة الرابعة واألربعو 

 .يطاق سلم الرواتب والع وات املرافق هلره ال ئحة على أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين
 

 المادة الخامسة واألربعون 
 )3F٢(.ث ثة آهف لایر) ٣٠٠٠(مقدارها  يصرف لوكي  اجلامعة مكافأة شهرية

 
 المادة السادسة واألربعون 

) ١٠٠٠٠(ه ألف لایر وحبد أقصى قدر ) ١٠٠٠(يصرف للعميد أو من يف حكمه مكافأة شهرية مقدارها 
مثامنائة لایر وحبد أقصى ) ٨٠٠(رها ، كما يصرف لوكي  العميد مكافأة شهرية مقداعشرة آهف لایر سنوياً 

مثانية آهف لایر سنويًا ويصرف لرئيس القسم أو املركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها ) ٨٠٠٠(قدره 
 .مخسة آهف لایر سنوياً ) ٥٠٠٠(مخسائة لایر وحبد أقصى قدره ) ٥٠٠(
 

 المادة السابعة واألربعون
عشرة آهف لایر إلا كان من أعضاء هيئة ) ١٠٠٠٠(ارها يصرف امني اللس العلمي مكافأة سنوية مقد

التدريس يف اجلامعة، أما إلا كان من غري أعضاء هيئة التدريس فيعام  وفق ما حيدده نظام اخلدمة املدنية 
 .ولوائحه

 
 المادة الثامنة واألربعون

عني بم اجلامعة يف الرين تست -من داخ  اجلامعة  -حتدد مكافهت أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 
 :ك  وحدة تدريسية على النحو اآليتإعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غري املنهجية عن  

                                                           
 .هـ١/٩/١٤٢٩وتاري  ) ٢٥٩(مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  يف امللحق ت حظ الادهت واملكافهت اليت مت إضافتها )١(
هـ ونص على أنه إلا انتهت فرتة تكليف عضو هيئة التـدريس ١٨/١١/١٤٢٤وتاري   ٩٣٥/  ١صدر قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  )٢(

وتاري   ٦٤٥٧/ب/٧عه السيارة املؤمنة له املدة الااقية الكمال أربع سنوات احملددة يف اامر السامي رقم فتستمر م) وكي  اجلامعة(بأعمال 
  ملكيتها وإلا تويف أو عجز صحياً عن العم  أو تقاعد فتنق.هـ على أن يوقف عنه بدل النق  الشهري حىت انتهاء هره املدة٤/٥/١٤٢٠

 .إليه دون أن ميض املدة



  

 .ث مثائة لایر ٣٠٠    ااستال .١
 .مئتان ومخسون رياهً  ٢٥٠   ااستال املشارك .٢
 .مئتا لایر ٢٠٠   ال املساعدستاا .٣
 .مائة ومخسون رياهً  ١٥٠  احملاضر ومدرس اللةة .٤
 .مائة لایر ١٠٠    املعيد .٥

 
 المادة التاسعة واألربعون

يصرف ملن يكلف بعمله أثناء االجازة الصيفية من الوك ء والعمداء ووك ئهم ورؤساء ااقسام واملراكز 
 .ف مبا ه يتجاوز صايف راتب شهرينالعلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضاً يعادل مدة التكلي

 
 المادة الخمسون

) ٢٠٠(ك يف إحدى اللجان الدائمة اليت تشك  يف اجلامعات مكافأة قدرها يصرف لك  من يشرت  .١
ث مثائة لایر عن ك  جلسة إلا  )٣٠٠(مئتا لایر عن ك  جلسة إلا متت خ ل وقت الدوام الرمسي و

 .ف لایر يف السنة املالية الواحدةمتت خارج وقت الدوام الرمسي وحبد أقصى قدره ستة آه
 :لدائمة كاآليتكون توصيف اللجان اي .٢

 .أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه -أ 
 .أن ه تكون من طايعة عم  مسؤول واحد ومسؤولياته مبفرده -ب 
 .أن تكون لات طايعة مستمرة -ج 
 .أن تكون طايعة عم  اللجنة على مستوى اجلامعة -د 
لوي املراتب العليا الرين ه أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من  -ه 

 .ميكن معاملتهم مبوجب مكافهت خارج وقت الدوام
ويعام  أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤمترات والندوات العلمية اليت تنظمها اجلامعة معاملة أعضاء 

 .اللجان الدائمة
 



  

  المادة الحادية والخمسون
ريس ومن يف حكمهم من داخ  اجلامعة عن النصاب املقرر إلا زادت الوحدات التدريسية اعضاء هيئة التد

ومخسون رياًه عن مائة ) ١٥٠(جوز بقرار من جملس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة هلم قدره 
 .الوحدة الواحدة

 
 المادة الثانية والخمسون

اسب اآليل العاملني يف جوز أن يصرف اعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين املتخصصني يف جمال احل
من أول مربوط الدرجة املثاتني % ٢٥جمال صصصهم مكافأة حيددها جملس اجلامعة مبا ه يتجاوز نساة 

 .عليها
 

 المادة الثالثة والخمسون
بدل جوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين العاملني يف جمال صصصهم 

 .عليها من أول مربوط الدرجة املثاتني% ٥٠ضايف يعادلتفرغ وساعات عم  إ
 

 المادة الرابعة والخمسون
جوز أن يصرف لألطااء من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين العاملني يف جمال صصصهم بدل 

 .من أول مربوط الدرجة املثاتني عليها% ٧٠تفرغ وساعات عم  إضايف يعادل 
جمال صصصهم  يطريني من اعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين العاملني يفالا ااطااءوفيما خيص 

ول مربوط الدرجة املثاتني أمن  %٢٥يعادل  إضايفيصرف هلم بدل تفرغ وساعات عم   أنفيجوز 
 )4F١(.عليها

 

 المادة الخامسة والخمسون
جوز أن يصرف لةري ااطااء من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين الرين ميارسون العم  يف 

من أول مربوط الدرجة %٢٠عات عم  إضايف يعادل صصصهم االكلينيكي يف املستشفيات بدل تفرغ وسا
 .عليهااملثاتني 

                                                           
هــ املوافـق عليـه ١٠/١١/١٤٢١وتـاري   ٦/١٩/١٤٢١مت إضافة النص الوارد بأخر هره املـادة مبوجـب قـرار جملـس التعلـيم العـايل رقـم  )١(

 .هـ١٥/٢/١٤٢٢وتاري   ٣٥٠١/ب/٧باامر السامي رقم 



  

 
 جازاتاأل

 المادة السادسة والخمسون
تعترب العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس واحملاضر واملعيد ومدرس اللةة مبثابة االجازة السنوية وحيدد جملس 

أعمال اهختاارات لصيفية إهي بعد انتهاء اجلامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أهي تادأ العطلة ا
 .وإع ن النتائج

 
 المادة السابعة والخمسون

ملدير اجلامعة تكليف عضو هيئة التدريس واحملاضر واملعيد ومدرس اللةة بالتدريس أثناء االجازة السنوية ويتم 
دة على أهي تزيد املدة اليت تعويضه عن املدة اليت يكلف بالعم  خ هلا براتب إضايف يعادل راتاه عن هره امل

 .يعوق عنها عن ستني يوماً يف العام
 

 المادة الثامنة والخمسون
ملدير اجلامعة بناًء على مقتضيات مصلحة العم  املوافقة على تأجي  متتع عضو هيئة التدريس ومن يف 

 .حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها
 

 المادة التاسعة والخمسون
 .خرى وفقاً احكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيريةمتنح االجازات اا

 
 المادة الستون

جوز بقرار من مدير اجلامعة منح عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه اسااب معقولة إجازة استثنائية ه 
اء تزيد مدتا على ستة أشهر وخ ل ث ث سنوات ب  راتب ، وجوز للس اجلامعة عند اهقتضاء اهستثن

 .سنة لى أهي تزيد مدة االجازة عنمن هرا الشرط ع
 

 إجازة التفرغ العلمي



  

 المادة الحادية والستون
جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية من جملسي الكلية والقسم املختصني واللس العلمي أن 
حيص  عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي بعد مضي مخس سنوات من تعيينه أو 

تعيينه أو متتعه متتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو ملدة فص  دراسي واحد بعد مضي ث ث سنوات من 
وه حتتسب مدة االعارة ضمن . بإجازة تفرغ علمي سابقة، على أهي يؤثر لل  على سري العملية التعليمية 

 .املدة املطلوبة
 .ويضع جملس اجلامعة القواعد املنظمة الجازة التفرغ العلمي بناًء على اقرتاح اللس العلمي

 
 المادة الثانية والستون
 :ئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأيتيشرتط ملنح عضو هي

من أعضاء هيئة % ١٠أه يرخص يف إجازة التفرغ العلمي اكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  .١
 .الواحدةالتدريس يف ك  قسم يف السنة 

 .يتقدم عضو هيئة التدريس بربنامج علمي ينوي إجنازه خ ل إجازة التفرغ العلمي .٢
 

 المادة الثالثة والستون
 :يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأيت

 .املدةل اهنتقال الشهري عن كام  مرتاه كام ً وبد .١
 .تراكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولاناته ال يت يعوهلن .٢
  .ملاعوثي اجلامعة للدراسات العلياخمصص الكتب الري يصرف  .٣
 .ك  حالة على حدة بقرار من اللس العلميوتقدر حسب   العلمي،مصاريف الاحث  .٤
مصاريف الع ج ملن يقضي إجازة خارج اململكة له ولعائلته يف حدود مخسة آهف لایر إلا كان  .٥

ونصف لل  ملن منح إجازة ملدة فص  دراسي  عائلته،مبفرده وعشرة آهف لایر إلا كانت ترافقه 
 .واحد

ولل  مقاب  تفرغهم وأدائهم لساعات من العم   بدل التفرغ لألطااء من أعضاء هيئة التدريس .٦
االضايف ه تق  عن ث ث ساعات يوميًا مبا فيها دوام اخلميس حبيث ه يق  عن ث ثة آهف لایر 

 .حداً أدىن إلا كانت االجازة يف املستشفيات احلكومية داخ  اململكة
 



  

 المادة الرابعة والستون
 .له اهرتااط بعقد عم  أو استشارةكما ه جوز   علمي،تفرغ  ه جوز إعارة أو ندب احلاص  على إجازة

 
 المادة الخامسة والستون

وعليه خ ل مدة أقصاها �اية  .اجلامعةيلتزم املتفرغ بتنفير ما تفرغ له وفق الربنامج العلمي املقر من جملس 
 التفرغ،صً  عن إجنازاته خ ل الفص  الدراسي التايل هنتهاء إجازة التفرغ أن يقدم للس القسم تقريرًا مف

 .العلميويرفق مع التقرير نسخاً من ااعمال العلمية اليت أجنزها متهيداً لعرضها على جملس الكلية مث اللس 
 

 ستشارات العلميةاإل
 المادة السادسة والستون

حلكومية أو جوز اهستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس يف اجلامعة كمستشار غري متفرغ يف اجلهة ا
 :يأيتالقطاع اخلاص أو املنظمات االقليمية أو الدولية اليت تكون اململكة مقراً هلا وفق ما 

 .أن يعم  مستشاراً يف جمال صصصه .١
 .أهي يعم  مستشاراً يف أكثر من جهة واحدة .٢
 .يكون احلد ااقصى ملدة اهستشارة سنة قابلة للتجديد .٣
ة للجهات احلكومية أو من رئيس اجلهاز أو املؤسسة يقدم الطلب من الوزير املختص بالنسا .٤

 .بالنساة للقطاعات اخلاصة واملنظمات االقليمية أو الدولية إا وزير التعليم العايل
تتم املوافقة على اهستشارة والتجديد خبطاب من وزير التعليم العايل بناًء على توصية جملسي  .٥

 .القسم والكلية وتأييد مدير اجلامعة
ستشار أن يقدم لوزير التعليم العايل تقريرًا سنويًا وكرل  عند انتهاء مدة استشارته عن على امل .٦

 .ااعمال اليت أجنزها خ ل فرتة اهستشارة ويزود مدير اجلامعة بنسخة منه
أهي يؤثر عم  عضو هيئة التدريس مستشارًا غري متفرغ على أدائه لعمله ااصلي وخباصة فيما  .٧

 :يأيت
 .سي لعضو هيئة التدريسالعبء التدري -أ 
التواجد يف مكتاه خ ل ساعاته املكتاية ويف العيادات واملختربات ومراكز احلاسب إلا   -ب 

 .كان طايعة عمله تقتضي لل 



  

 .االسهام يف الالس واللجان اليت ترى اجلامعة حاجتها إليه فيها -ج 
 

 والحلقات الدراسية حضور المؤتمرات والندوات 
 المادة السابعة والستون

 :جوز لعضو هيئة التدريس حضور املؤمترات والندوات داخ  اململكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية
أن تكون هناك ع قة بني موضوع املؤمتر أو الندوة وصصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات  .١

 .الفعليةعمله 
توصية جملسي القسم تكون املشاركة يف املؤمترات والندوات اليت تعقد داخ  اململكة بناًء على  .٢

 .اجلامعةوالكلية املختصني وموافقة مدير 
تكون املشاركة يف املؤمترات والندوات اليت تعقد خارج اململكة مبوافقة رئيس جملس اجلامعة بناًء  .٣

 .على توصية من جملسي القسم والكلية، وتأييد مدير اجلامعة
ملؤمترات والندوات بناًء على توصية من يضع جملس اجلامعة القواعد التنظيمية واالجرائية حلضور ا .٤

 .اللس العلمي
 .يقدم املشارك يف املؤمتر أو الندوة تقريراً عن لل  للجامعة .٥

 
 المادة الثامنة والستون

للجامعة أن تصرف تركر سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس املشارك يف املؤمتر أو الندوة وجوز 
 .مايلااللن باحلضور دون التزام اهقتصار على صرف التراكر فقط أو 

 
 واإلعارة الندب

 المادة التاسعة والستون
جوز ندب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه للعم  لدى اجلهات احلكومية بقرار من جملس اجلامعة بناًء 

اق على توصية جملسي القسم والكلية املختصني ، وتتحم  اجلامعة راتاه وبدل النق  الشهري مامل يتم اهتف
 .على خ ف لل 

 



  

 المادة السبعون
جوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملسي 

 .املدةكما جوز للس اجلامعة إلةاء قرار االعارة قا  انتهاء   .املختصنيالقسم والكلية 
 

 المادة الحادية والسبعون
 :تدريس ومن يف حكمه ما يأيتيشرتط العارة عضو هيئة ال

وللس اجلامعة يف حاهت الضرورة . أن يكون قد أمضى ث ث سنوات على ااق  يف اجلامعة .١
 .اهستثناء من لل 

من أعضاء هيئة التدريس يف ك  % ١٠أهي يزيد عدد املعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو  .٢
 .قسم يف السنة الواحدة

 .عة ه تق  عن مدة إعارته السابقةته مدة يف العم  باجلامأن ميض من ساق أن أعريت خدما .٣
 .ب على االعارة إخ ل بسري الدراسة خ ل مدة االعارةترت أه ي .٤
 .أي شروط أخرى يراها جملس اجلامعة .٥

 
 المادة الثانية والسبعون

 :تكون االعارة للجهات اآلتية
 .اجلامعات والكليات اجلامعية يف الداخ  واخلارج .١
 .اجلهات احلكوميةالوزارات و  .٢
 .املؤسسات العامة أو اخلاصة .٣
 .احلكومات واهليئات االقليمية أو الدولية .٤

 
 المادة الثالثة والسبعون

تكون االعارة ملدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً ه تزيد ك  منها عن سنة، وه جوز أن تزيد مدة االعارة 
، على أهي ز هره املدة حبد أقصى قدره سنتانناًء جتاو عن مخس سنوات متصلة ، وجوز للس اجلامعة استث

يزيد جمموع فرتات االعارة عن عشر سنوات طوال فرتة عم  عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه باجلامعة 
 .أو أي جامعة أخرى



  

 
  المادة الرابعة والسبعون

يها ويعام  املعار فيما خيتص تتحم  اجلهة املستعرية راتب املعار وبدهته ومكافهته من تاري  املااشرة لد
بأقدميته والع وات املستحقة له كما لو كان يف اجلامعة على أن يؤدي خ هلا احلسميات التقاعدية وأن يتم 

 .من هره ال ئحة) ٢٤(تقومي واحتساب مدة االعارة اغراق الرتقية وفقاً للمادة 
 

 المادة الخامسة والسبعون
لى االعارة تكليف املعار باالسهام يف بعض ااعمال ااكادميية مث  التدريس جوز أن يتضمن قرار املوافقة ع

 .أو االشراف العلمي أو التدريب أو غري لل  على أه تتحم  اجلامعة أي نفقات نتيجة لرل 
 

 االتصال العلمي
 المادة السادسة والسبعون

ة جملسي القسم والكلية املختصني إيفاد جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية اللس العلمي وتوصي
عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة ملدة ه تزيد عن أربعة أشهر، وجوز يف حال الضرورة 

لل  فيعام   عنمديها إا سنة ويعام  املوفد معاملة املنتدب إلا مل تزد املدة عن شهر فإن زادت املدة 
 .ريب يف اخلارجمعاملة املوظف املاتعث للتد

 
 المادة السابعة والسبعون

مع مراعاة التعليمات املطاقة جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم والكلية املختصني 
على أهي  اخلارج،إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة، ويعام  معاملة املوفدين للعم  رمسيًا يف 

 .سنواتفاد أربع تتجاوز مدة االي
 

 المادة الثامنة والسبعون
جوز بقرار من مدير اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واللس العلمي السماح 

 :يأيتلعضو هيئة التدريس بالسفر الجراء حبوث يف جامعة غري جامعته خ ل العطلة الصيفية وفق ما 
 .لهسفر متضمناً الايانات املؤيدة أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب ال .١



  

 .مبا أجنز من حبوث ويتم رفعه إيل أن يقدم تقريراً بعد عودته للس القسم املختص .٢
 .العلمياللس  .٣
 .يصرف له تركرة سفر بالطائرة .٤

 
 النقـل

 المادة التاسعة والسبعون
خر داخ  الكلية جوز نق  عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه يف نطاق صصصه العلمي من قسم إا آ

 .الكلية وجملسي القسمني املختصني لاتا بقرار من مدير اجلامعة بناًء على توصية من اللس العلمي وجملس
 

 المادة الثمانون
جوز نق  عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من كلية إا أخرى يف اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة بناًء 

ي القسم والكلية واملنقول سي القسم والكلية املنقول منهما وجملسعلى توصية من اللس العلمي وجمل
 .إليهما

 
 المادة الحادية والثمانون

جوز بقرار من جملس اجلامعة بناًء على توصية جملس القسم وجملس الكلية املختصني املوافقة على نق  عضو 
 .يف حكمه إا وظيفة خارج اجلامعة هيئة التدريس ومن

 
 التأديب

 الثانية والثمانون المادة
 :اآليتتكوَّن جلنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من مدير اجلامعة ولل  على النحو 

 رئيساً     أحد وك ء اجلامعة .١
 عضواً   أحد العمداء غري الري توا التحقيق .٢
 عضواً  عضو هيئة تدريس ه تق  رتاته عن أستال .٣
 عضواً  مةأحد املتخصصني يف الشريعة أو اانظ .٤

 



  

 المادة الثالثة والثمانون
مع مراعاة أحكام نظام تأديب املوظفني إلا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ما يعتقد 

 يراه، يتوا أحد العمداء مااشرة التحقيق معه بتكليف من مدير اجلامعة ويقدم للمدير تقر تأنه خم  بواجاا
 .لرل موجااً  ىقق معه إا جلنة التأديب إلا رأامعة احملوحيي  مدير اجل. عن نتيجة التحقيق

 
 المادة الرابعة والثمانون

إلا اقتضت ملدير اجلامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم عن العم  
 .التأديبة ، وه جوز أن تزيد مدة االيقاف عن ث ثة أشهر إه بقرار من جلنمصلحة التحقيق معه لل 

وجوز متديد مدة أو مدد االيقاف مدة أو مدداً أخرى حساما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أه تزيد مدة 
 .واحدةااليقاف يف ك  مرة عن سنة 

 
 المادة الخامسة والثمانون

، فإلا بريء أو عوقب بةري الفص  يصرف له الااقي من للموقوف عن العم  نصف صايف راتاهيصرف 
 .وبة غري لل ا إلا عوقب بالفص  ف  يستعاد منه ما صرف له مامل تقرر اجلهة اليت أصدرت العق، أماهرات
 

 المادة السادسة والثمانون
احملال إا جلنة التأديب بالتهم املوجهة إليه  -ومن يف حكمه  -يالغ مدير اجلامعة عضو هيئة التدريس 

اجللسة احملددة للمحاكمة خبمسة عشر يوماً وصورة من تقرير التحقيق ولل  خبطاب مسج  قا  موعد 
 .ااق على 

 
 المادة السابعة والثمانون

ط ع على التحقيقات اليت أجريت يف اايام لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه احملال إا جلنة التأديب اال
 .املديراليت يعيينها 

 
 المادة الثامنة والثمانون
 :إليها وفق ما يأيت لقضية احملالةتنظر جلنة التأديب يف ا



  

 .اللجنة يتوا سكرتارية اللجنة موظف خيتاره رئيس .١
َحقق معه كتابة خبطاب مسج  باحلضور  .٢

ُ
تعقد اللجنة اجتماعاتا بناًء على دعوة الرئيس ويالغ امل

 .أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه
َحقق معه أو وكي  عنه ، فإلا مل حيضر أ .٣

ُ
و وكيله جاز النظر يف تعقد اللجنة جلساتا حبضور امل

وللجنة احلق يف أن تستمع اقوال الشهود .القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر يف القضية بسريية 
 .عن اهقتضاء

وترفع اللجنة . تتخر قرارات اللجنة بااغلاية، وه تصح اجتماعاتا إه إلا حضر مجيع أعضائها .٤
ملف القضية خ ل مدة ه تتجاوز الشهرين من قراراتا إا مدير اجلامعة ضمن حمضر مرفق به 

حقق معه إليها للمصادقة عليه ويف حال عدم مصاد
ُ
قة مدير اجلامعة على قرار تاري  إحالة امل

لس اجلامعة وقراره يف ، يعاد للجنة مرة أخرى فإلا بقيت اللجنة على رأيها يرفع اامر إا جماللجنة
 .لل  �ائي

التدريس ومن يف حكمه بكتاب  رار اللجنة فور صدوره إا عضو هيئةيقوم مدير اجلامعة بإب غ ق .٥
 .مسج 

جوز لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه الطعن يف القرار خبطاب يرفعه إا مدير اجلامعة يف مدى  .٦
ه أصاح القرار �ائيًا ، ويف حال وصول الطعن إث ثني يومًا على ااكثر من إب غه بقرار اللجنة و 

املدة احملددة يعيد مدير اجلامعة القضية إا جلنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإلا بقيت  قا  انتهاء
 .ويكون قرار جملس اجلامعة �ائياً اللجنة على رأيها يتم الرفع إا جملس اجلامعة، 

 
 المادة التاسعة والثمانون
لى التأدياية اليت جوز إيقاعها عمن نظام تأديب املوظفني تكون العقوبات ) ٣٢(مع مراعاة أحكام املادة 

 :عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه
 .االنرار .١
 .اللوم .٢
ثلث صايف  احلسم من الراتب مبا ه يتجاوز صايف راتب ث ثة أشهر على أهي يتجاوز احملسوم شهرياً  .٣

 .الراتب الشهري
  .احلرمان من ع وة دورية واحدة .٤
 .س سنواتكثر حبد أقصى مخأو أتأجي  الرتقية مدة عام  .٥



  

وحتسم مدة  ,أقصىاالبعاد عن العم  ااكادميي والتكليف بعم  آخر ملدة مخس سنوات كحد  .٦
 )5F١(.االبعاد ضمن املدة احملسوبة للرتقية

 .الفص  .٧
 

 المادة التسعون
 .ااخرى الناشئة عن الواقعة لاتاه تأثري للدعوى التأدياية يف الدعاوى القضائية 

 
 المادة الحادية والتسعون

ويكون التنايه  ملدير اجلامعة أن يوجه تنايهًا إا عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه الري خي ي بواجااته
شفوياً أو كتابياً وملدير اجلامعة توقيع عقوبيت االنرار واللوم على عضو هيئة التدريس ولل  بعد التحقيق معه  

 .ون قراره يف لل  مساااً و�ائياً كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ويك
أو ما ي حظونه هم عن ك  ما  على العمداء أن يالةوا مدير اجلامعة بناًء على ما يصلهم من رؤساء ااقسام

 .أخرىيقع من عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من إخ ل بالواجاات املطلوبة أو أي خمالفات 
 

 إنهاء الخدمة
 المادة الثانية والتسعون
 :يئة التدريس بأحد ااسااب اآلتيةتنتهي خدمة عضو ه

 .اهستقالة .١
 .دحسب نظام التقاع طلب االحالة على التقاعد قا  بلوغ السن النظامية .٢
 .إلةاء الوظيفة .٣
 .العجز الصحي .٤
 .ر مشروع أو عدم تنفير قرار النق الةياب بةري عر .٥
 .الفص  اسااب تأدياية .٦
 .أو بقرار من جملس الوزراء يملك بأمر الفص  .٧

                                                           
وافق عليه باامر السامي الربقي رقم امل ١٤٢٣/ ١٤/٢٧مت تعدي  هره املادة بإضافة هره الفقرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم  )١(
 .هـ٢٣/١١/١٤٢٣وتاري   ٤٥٨٨٨/ب/٧



  

 
 المادة الثالثة والتسعون

مت ستني سنة هجرية من إلا أحيال عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه إا التقاعد بقرار من مدير اجلامعة 
 .العمر

وللس التعليم . وجوز بقرار من مدير اجلامعة متديد خدمة من بلغ ستني سنة أثناء العام الدراسي إا �ايته
العايل بناًء على توصية مدير اجلامعة متديد خدمة من يالغ الستني سنة لفرتة أو فرتات حىت بلوغه سن 

 .والستنياخلامسة 
 

 والتسعون المادة الرابعة
إلا ثات عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمه عن القيام بواجااته بساب املرق، فيقدم مدير 

 .لس اجلامعة للنظر يف إ�اء خدمتهاجلامعة تقريراً عن لل  إا جم
 

 المادة الخامسة والتسعون
لمي النظر يف قاول استقالة للس اجلامعة بناًء على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واللس الع

 .طلاهعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه أو إحالته إا التقاعد املاكر بناًء على 
 

 قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين
 المادة السادسة والتسعون

من جوز للجامعة اهستعانة بااستال غري املتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقني أو 
 .إداريوه جوز تكليفه بأي عم  . العلماء املتميزين لوي اخلربة الطويلة يف التخصص الري سيتوا تدريسه

 
 المادة السابعة والتسعون

تكون اهستعانة بااساترة غري املتفرغني ملدة ه تزيد عن سنتني قابلة للتجديد بقرار من مدير اجلامعة بناًء 
 .املختصنيصية اللس العلمي وجملسي الكلية والقسم على موافقة جملس اجلامعة وتو 

 



  

 المادة الثامنة والتسعون
مينح ااستال غري املتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتاة العلمية اليت كان عليها، فإن مل يكن من أعضاء 

لعلمي وجملسي هيئة التدريس السابقني فيحدد جملس اجلامعة مقدار املكافأة بناًء على توصية من اللس ا
 .جاوز أول مربوط رتاة أستال مساعدالقسم والكلية مبا ه يت

 
 المادة التاسعة والتسعون
من هره ال ئحة جب على ااستال غري املتفرغ أن يلتزم بواجاات عضو هيئة ) ٩٦(مع مراعاة أحكام املادة 

سية الزائدة عن النصاب وفقاً التدريس املنصوص عليها يف هره ال ئحة ويعام  من حيث الوحدات التدري
 .من هره ال ئحة) ٥١(احكام املادة 

 
 المادة المائة

يس عند إخ ل ااستال غري املتفرغ بأي من واجااته تطاق بشأنه ااحكام اخلاصة بتأديب أعضاء هيئة التدر 
 .املنصوص عليها يف هره ال ئحة

 
 لجامعة للقيام بالتدريس في كلياتخارج ا القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة

 الجامعة ومعاهدها
 المادة الواحدة بعد المائة

يصرف ملن يستعان بم من غري أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف إلقاء الوحدات التدريسية املنهجية 
 :يأيت وحدة تدريسية وفق ما ة عن ك أاخلطط الدراسية مكاف املعتمدة ضمن

 .لف لایرأ) ١٠٠٠(صحاب املرتاة املمتازة أو  ونوابم،الوزراء  .١
 :ىخر من اجلامعات اا يستعان بم أعضاء هيئة التدريس الرين  .٢

 لایر٤٠٠   ستالاا -أ 
 لایر ٣٥٠  ستال املشاركاا -ب 
 لایر ٣٠٠  ستال املساعداا -ج 

 :ن هم على مراتب سلم املوظفنيم .٣
 لایر ٤٠٠  ١٥ – ١٤املرتاتان  -أ 



  

 لایر ٣٥٠   ١٣ ةاملرتا -ب 
 لایر ٣٠٠   ١٢ ةاملرتا -ج 
 لایر ٢٥٠  ١١-١٠-٩املراتب  -د 

 :على سلم الوظائف التعليمية هممن  .٤
 لایر ٢٥٠  املستوى السادس -أ 
 لایر ٢٠٠  املستوى اخلامس -ب 
 لایر ١٥٠  املستوى الرابع -ج 

 :العسكريون .٥
 لایر ١٠٠٠   ولأفريق  -أ 
 لایر ٤٠٠   فريق ولواء -ب 
 لایر ٣٥٠   عميد وعقيد -ج 
 لایر ٣٠٠   مقدم ونقيب -د 
 لایر ٢٥٠  وم زمول أم زم  -ه 

 :املتقاعدون .٦
 .و رتاهم العسكرية قا  التقاعدأو مراتاهم الوظيفية، أحسب درجاتم العلمية، 

 :املوظفنيغري  .٧
اهستعانة  املعنية،، والكلية املختصجوز مبوافقة جملس اجلامعة املانية على توصية جملس القسم 

يها يف الفقرات السابقة للقيام إلاهت املشار بالكفاءات السعودية املتميزة خارج اجلامعة من غري احل
تم مبا ه يتجاوز راتب الدرجة هوحتديد مكاف ومراكزها، ومعاهدها،بالتدريس يف كليات اجلامعة، 

 .من رتاة أستال مساعد وااا
 

 المائةالمادة الثانية بعد 
خارج أحد اجلامعة أو من  و من غريهم من خارج مقرأ، يستعان به من أعضاء هيئة التدريسلا كان من إ

من هره ال ئحة تركرة سفر ) ١٠١(ا املكافأة املنصوص عليها يف املادة إضافة فروعها فيصرف له باال
سكانه ومواص ته إمثاله ، أو أن تتحم  اجلامعة نفقات يابا ، وبدل اهنتداب املقرر اإبالطائرة لهابا و 

 .قامتهالعاشته مدة إو 
 



  

  حكام العامةاأل
 ةادة الثالثة بعد المائالم

 .يتعارق معها جرائية هلره ال ئحة مبا هتضع جمالس اجلامعات القواعد التنفيرية واال
 

 المادة الرابعة بعد المائه 
 .نظمة والقرارات النافرة يف اململكةمل يرد به نص يف هره ال ئحة تطاق بشأنه اا ما
 

 المادة الخامسة بعد المائه 
 .عايل حق تفسري هره ال ئحةللس التعليم ال

 
 المادة السادسة بعد المائة 

 .قرارهاإيعم  بره ال ئحة بعد مضي ستة أشهر من 
 

*************************************************** 
 



  

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات المعتمد بالمرسوم الملكي رقم 
وتاريخ  ١٧/المضاف إليه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م هـ٢٤/٩/١٤٠١ وتاريخ ٣٨/م

المعتمدة باألمر % ١٥وبعد إضافة الزيادة بنسبة  هـ١/١/١٤١٥من  اعتباراهـ  ٢٣/١١/١٤١٤
% ١٥بعد تثبيت و  هـ١/٩/١٤٢٦من  اعتباراهـ ١٦/٧/١٤٢٦وتاريخ ) ٢٢٧/أ(الملكي رقم 
م /٤٠٩٧(المعتمد باألمر الكريم رقم  هـ١٤٣٢/  ٦/  ٢٥حسب األمر الملكي  غالء المعيشة

 هـ١٤٣٢/٦/٢٥هـ اعتباراً من ١٤٣٢/٦/٢٥وتاريخ ) ب
 

 وةالع  ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ فةالوظي
 ٤١٥ ١٢٤٦٠ ١٢٠٤٥ ١١٦٣٠ ١١٢١٥ ١٠٨٠٠ ١٠٣٨٥ ٩٩٧٠ ٩٥٥٥ ٩١٤٠ ٨٧٢٥ ٨٣١٠ ٧٨٩٥ ٧٤٨٠ ٧٠٦٥ ٦٦٥٠ معيد

 ٥١٠ ١٥٩٠٥ ١٥٣٩٥ ١٤٨٨٥ ١٤٣٧٥ ١٣٨٦٥ ١٣٣٥٥ ١٢٨٤٥ ١٢٣٣٥ ١١٨٢٥ ١١٣١٥ ١٠٨٠٥ ١٠٢٩٥ ٩٧٨٥ ٩٢٧٥ ٨٧٦٥ حماضر

أستال 
 مساعد

٥٧٠ ٢٠٧٤٥ ٢٠١٧٥ ١٩٦٠٥ ١٩٠٣٥ ١٨٤٦٥ ١٧٨٩٥ ١٧٣٢٥ ١٦٧٥٥ ١٦١٨٥ ١٥٦١٥ ١٥٠٤٥ ١٤٤٧٥ ١٣٩٠٥ ١٣٣٣٥ ١٢٧٦٥ 

أستال 
 مشارك

٦٦٥ ٢٥٣٩٠ ٢٤٧٢٥ ٢٤٠٦٠ ٢٣٣٩٥ ٢٢٧٣٠ ٢٢٠٦٥ ٢١٤٠٠ ٢٠٧٣٥ ٢٠٠٧٠ ١٩٤٠٥ ١٨٧٤٠ ١٨٠٧٥ ١٧٤١٠ ١٦٧٤٥ ١٦٠٨٠ 

 ٧٣٥ ٢٨٧١٠ ٢٧٩٧٥ ٢٧٢٤٠ ٢٦٥٠٥ ٢٥٧٧٠ ٢٥٠٣٥ ٢٤٣٠٠ ٢٣٥٦٥ ٢٢٨٣٠ ٢٢٠٩٥ ٢١٣٦٠ ٢٠٦٢٥ ١٩٨٩٠ ١٩١٥٥ ١٨٤٢٠ أستال

 
 

 الجامعاتبأعضاء هيئة تدريس  تم إضافتها إلى الئحة ومكافآتبدالت 
هـ املالغ خبطاب ديوان رئاسة جملس الوزراء ١/٩/١٤٢٩وتاري   ٢٥٩صدر قرار جملس الوزراء املوقر رقم 

على صرف املكافهت والادهت على املوافقة  )ااول(هـ وقرر يف بنده ٤/٩/١٤٢٩وتاري   ٣٥٩٧١رقم 
 :ولل  على النحو التايلالسعوديني يف اجلامعات السعودية،  اعضاء هيئة التدريس

 :نهاية الخدمةمكافأة  - ١
أستال، (عشرين عاماً يف التعليم العايل يف وظائف  )٢٠(صرف مكافأة �اية اخلدمة ملن زادت خدماته على 

عن ك  سنة من سنوات اخلدمة تعادل راتب الدرجة اليت يشةلها ) وأستال مشارك، وأستال مساعد، وحماضر
 .عند �اية خدمته

 :درةنبدل  - ٢



  

حداً أعلى حيسب من الراتب ااساسي للدرجة ااوا من %) ٤٠إا % ٢٠(شهري من  ندرةصرف بدل 
 )6F١(.السلم

 :بدل الجامعات الناشئة - ٣
%) ٤٠إا % ٢٠(من  ويكون الادل اجلامعات الناشئة لتشجيع العم  يفصرف بدل اجلامعات الناشئة 

 )7F٢(.حيسب من الراتب ااساسي للدرجة ااوا من السلمو  ،حداً أعلى
 :بدل حضور الجلسات -٤

 :وفقاً ملا يلي صرف بدل حضور اجللسات
عشرة آهف لایر يف ) ١٠٠٠٠(لایر عن اجللسة لعضو جملس الكلية وحبد أقصى  )٤٠٠( -

 .السنة املالية

                                                           
 صــرف بــدلعلــى دهت واملكافــهت واملزايــا قــرار جملــس التعلــيم العــايل اخلــاص بالضــوابط واملعــايري الــ زم توافرهــا فــيمن متــنح هلــم الاــ نــص )١(

فأق  وفقاً للنسب التالية من الراتب ) يف املائة ٥٠(رة اعضاء هيئة التدريس السعوديني يف التخصصات اليت تكون نساة السعودة فيها الند
  :ااساسي

 .سية والطاية والصحية واحلاسوبيةللتخصصات اهلند) يف املائة ٤٠( •
 . للتخصصات االدارية واملالية واانظمة) يف املائة ٣٠( •
 .لتخصصات اللةات والرتمجة) ملائةيف ا ٢٥( •
 .صات العلوم ااساسية والتطايقيةلتخص) يف املائة ٢٥( •
 .لتخصصات القراءات والرتبية اخلاصة ورياق ااطفال) يف املائة ٢٥( •
ات والكليـــات يف مـــن الراتـــب ااساســـي للتخصصـــات النـــادرة للمحاضـــرين، واملعيـــدين العـــاملني يف اجلامعـــ) يف املائـــة ٢٠(تصـــرف نســـاة  •

 .احملافظات حسب الضوابط سالفة الركر
صــرف بــدل علــى دهت واملكافــهت واملزايــا قــرار جملــس التعلــيم العــايل اخلــاص بالضــوابط واملعــايري الــ زم توافرهــا فــيمن متــنح هلــم الاــ نــص )٢(

 : اتب ااساسيوفقاً للنسب التالية من الر ) أستال، أستال مشارك، وأستال مساعد(اجلامعات الناشئة اعضاء هيئة التدريس السعوديني 
 . يف املائة جلامعات املل  خالد، طياة، الطائف، والقصيم ٢٠ •
 . جازان، اجلوف، تاوك، جنران، حائ ، الااحة، واحلدود الشمالية: يف املائة جلامعات ٤٠ •
  -:بالنساة لكليات احملافظات فيصرف هلا الادل حسب النسب التالية •

 . كيلو مرتاً   ٦٠كيلو مرتاً وحىت   ٣٠ظات اليت تاعد عن مقر اجلامعة أكثر من للكليات يف احملاف) يف املائة ٢٠( .١
 . كيلو مرتاً   ١٢٠كيلو مرتاً وحىت   ٦٠للكليات يف احملافظات اليت تاعد عن مقر اجلامعة أكثر من ) يف املائة ٣٠(  .٢
مــع مراعــاة عــدم اهزدواج يف , كيلــو مــرتا  ١٢٠للكليــات يف احملافظــات الــيت تاعــد عــن مقــر اجلامعــة أكثــر مــن ) يف املائــة ٤٠( .٣

 . صرف الادل بني اجلامعة والكليات، ويصرف ااعلى من الادلني
يف املائــة مــن الراتــب ااساســي للمحاضــرين واملعيــدين العــاملني يف اجلامعــات الناشــئة والكليــات يف  ٢٠يصــرف الاــدل بنســاة  .٤

 .احملافظات حسب الضوابط سالفة الركر



  

تسعة آهف لایر يف  )٩٠٠٠( لایر عن اجللسة لعضو جملس القسم وحبد أقصى )٣٠٠( -
 .السنة املالية

 :مكافأة التميز  -٥
للحاص  على جائزة  من السلم لدرجة ااوالمن الراتب ااساسي  %)١٠( هتنساصرف مكافأة متيز 

للحاص  ) %٤٠(للحاص  على جائزة عاملية، و) %٣٠(للحاص  على جائزة إقليمية، و) %٢٠(حملية، و
 )8F١(.على براءة اخرتاع

 :بدل تعليم جامعي -٦
من الراتب ااساسي للدرجة ااوا من السلم اعضاء هيئة ) %٢٥(صرف بدل تعليم جامعي نساته 

 .لغ نصابه احلد ااعلىالتدريس ملن يا
 :مكافأة الوظائف القيادية -٧

                                                           
 صــرف بــدلعلــى دهت واملكافــهت واملزايــا قــرار جملــس التعلــيم العــايل اخلــاص بالضــوابط واملعــايري الــ زم توافرهــا فــيمن متــنح هلــم الاــ نــص )١(

يف  ١٠(واملعيدين حتسب من الراتب ااساسي مـن الدرجـة ااوا بنسـاة  ،مكافأة متيز شهري اعضاء هيئة التدريس السعوديني واحملاضرين
يف  ٤٠(للحاصـ  علـى جـائزة عامليـة، و)  املائةيف ٣٠(للحاص  على جائزة إقليمية، و) يف املائة ٢٠( للحاص  على جائزة حملية، و )املائة
 : للحاص  على براءة اخرتاع وفق الضوابط التالية) املائة
 : ويشرتط لصرف املكافأة توافر الضوابط اآلتية يف اجلائزة املمنوحة: اجلوائز العلمية .١

 .مجعيات علمية أو مراكز متخصصة أن تكون صادرة من مؤسسات أو  -            
 . وث املقدمة للمنافسة على اجلائزةأن تعتمد مادأ التحكيم للاح  -            
 . أن تكون مفتوحة جلميع املختصني يف موضوع اجلائزة  -            
أن يكون يف حكم اجلائزة العلمية النشر العلمي اعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بصفة منفردة أو بصفة مشرتكة يف   -            

وكرل  احلصول على شـهادة أو وثيقـة مـن جملـة علميـة حمكمـة نظـري تقـدمي  ،ل التخصصجملة علمية لات مسعة عاملية يف جما
 . عم  علمي مميز يف جمال التخصص

ااكادمييـة الـيت حيصـ  عليهـا عضـو ) الـرباءة العلميـة(ويقصد برباءة اهخرتاع اليت متكن مـن احلصـول علـى هـره املكافـأة : براءة اهخرتاع  .٢
بصــفة مشــرتكة مــن إحــدى اجلهــات املعتمــدة عامليــاً أو حمليــاً يف مــنح بــراءات اهخــرتاع، ويشــرتط فيهــا أن تكــون قــد هيئــة التــدريس منفــرداً أو 

 ،والطايـــة ،ويـــدخ  يف حكـــم بـــراءة اهخـــرتاع اهكتشـــافات العلميـــة ،نتجـــت عـــن حبـــث أكـــادميي حمكـــم أو نـــتج عنهـــا حبـــث أكـــادميي حمكـــم
واكتشــاف العقــاقري الطايــة، ويشــرتط يف مجيــع مــا لكــر أن  ،ء هيئــة التــدريس ومــن يف حكمهــموالعمليــات اجلراحيــة النــادرة الــيت جريهــا أعضــا

 . يكون ناجتاً عن حبث علمي حمكم أو نتج عنه حبث علمي حمكم
ومي واهعتمـاد بناء علـى توصـية مـن اهليئـة الوطنيـة للتقـ ،تعتمد اجلائزة العلمية وبراءة اهخرتاع وما يف حكمهما مبوافقة وزير التعليم العايل .٣

 .ااكادميي



  

ال ئحة من ) عنيالسادسة واارب(باملادة املنصوص عليها  - رفع املكافأة املخصصة للقيادات يف اجلامعة
حبيث يصرف  - املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 .لایر شهرياً  )١,٥٠٠(قسم ولرئيس ال لایر شهرياً  )٢,٠٠٠(ولوكي  العميد  لایر شهرياً  )٢,٥٠٠(للعميد 
 

التعليم العايل، اخلدمة املدنية، واملالية، ترفع نتائج اجتماعاتا للس : تشكي  جلنة دائمة من وزارات: ثانياً 
الادهت واملكافهت واملزايا اليت  توفرها يف من متنح هلم اقرتاح الضوابط واملعايري ال زمالتعليم العايل، وصتص ب

اجلامعات و التخصصات النادرة، (متنح للخاضعني لسلم أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، وتشم  
 .عادة النظر فيما يلزم تقليصه منها ك  ث ث سنواتوإ )أة التميزمكافو الناشئة، 

 .هـ١٤٣٠/١٤٣١ااول من بداية العام املايل وقد نص القرار على سريان العم  مبا ورد يف الاند 
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