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الباب األول I التعريفات

 المادة األولى

أعضاء هيئة التدريس :
األساتذة	 
األساتذة المشاركون	 
األساتذة المساعدون	 

الكليات :
كليات الريان األهلية	 

وكيل الكلية :
وكيل الكليات للشؤون األكاديمية والتعليمية	 

 المادة الثانية

الالئحــة  ھــذه  أحــكام  فــي  التدريــس  ھيئــة  بأعضــاء  يلحــق 
المحاضرون والمعيدون ومدرسوا اللغات ومساعدوا الباحثين. 
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الباب الثاني I التعيين والترقية

 المادة الثالثة

ُتشكل وكالة الكلية للشؤون األكاديمية والتعليمية لجنة لشؤون 
الباحثين  ومساعدي  اللغات  ومدرسي  والمحاضرين  المعيدين 
ويصدر  والتعليمية  األكاديمية  للشؤون  الكليات  وكيل  يرأسھا 
على  بناًء  الكليات  مجلس  من  قرارًا  أعضائها  وتعيين  بتكوينها 
توصية من رئيس الكليات وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس 

الكليات ويكون من مھامھا:   
والمحاضريـن 	  المعيديـن  الختيـار  العامـة  السياسـة  اقتـراح 

ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الكليات.  
الكليـات 	  مجالـس  مـن  الصـادرة  التوصيـات  فـي  الـرأي  إبـداء 

اللغـات  ومدرسـي  والمحاضريـن  المعيديـن  تعييـن  بشـأن 
ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير اآلتية:   

1.عـدد أعضـاء ھيئـة التدريـس السـعوديين  ونسـبتهم إلجمالـي 
عـدد أعضـاء ھيئـة التدريـس فـي الكليـة، وتخصصاتهـم الدقيقة، 

وأعبائهم التدريسية.  
اللغـات ومسـاعدي  المحاضريـن والمعيديـن ومدرسـي  2. عـدد 

الباحثين في الكلية.  
ومدرسـي 	  والمحاضريـن  المعيديـن  وظائـف  توزيـع  اقتـراح 

الحاليـة  الكليـات  حاجـة  حسـب  الباحثيـن  ومسـاعدي  اللغـات 
والمستقبلية.   

 المادة الرابعة

اللغة والباحثين 	  يشترط لتوظيف المعيد والمحاضر ومدرس 
عالوة على الشروط العامة للتوظيف، أن يكون تقديرهم العام 
ال يقل عن جيد جدًا إذا كان حاصاًل عليها من جهة تمنحها بتقدير.

معادلة شهادة المتقدم على وظيفة هيئة تدريس من وزارة 	 
التعليم أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو من الجهة 

المختصة.
ما يصدر من مجلس الكليات من شروط أخرى. 	 

 المادة الخامسة

رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة  يشترط للتوظيف على 
الدكتوراه أو ما يعادلھا من كــلـيــــة مـعــــتـرف بـھـــا، ولمجـلــس 

الكــليـــة إضــافـــة شروط أخرى.  
كما يشترط للتوظيف على درجة أستاذ وأستاذ مشارك أن تكون 
تمت الترقية العلمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

المادة السادسة

يشــترط للتقــدم للترقيــة مــن رتبــة أســتاذ مســاعد إلــى رتبــة 
أستاذ مشارك:   

خدمــة ال تقــل عــن أربــع ســنوات فــي رتبــة أســتاذ مســاعد فــي 	 
كلية معترف بھا.  

استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية.  	 
أن يكــون مــا تقــدم بــه مــن إنتــاج علمــي قــد نشــر أو ُقبــل 	 

للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.

المادة السابعة

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:   
خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في كلية 	 

معترف بھا.  
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.
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المادة الثامنة

لعضــو ھيئــة التدريــس الحــق فــي التقــدم إلــى مجلــس القســم 
بطلــب الترقيــة قبــل اكتمــال المــدة النظاميــة بمــدة أقصاهــا 

ستة أشھر. 

المادة التاسعة

تحتســـب مدة اإلعـــارة والندب واإليفـــاد ألغـــراض الترقية على 
النحو اآلتي:   

كامـــل المـــدة إذا كانت اإلعـــارة أو الندب أو اإليفـــاد إلى جھة 	 
عملية وكان العمل في مجال التخصص.  

نصـــف المـــدة إذا كانت اإلعـــارة أو النـــدب أو اإليفاد إلى جھة 	 
غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.  

ال تحتســـب المـــدة لغـــرض الترقيـــة إذا كان العمـــل فـــي غير 	 
مجال التخصص.  

المادة العاشرة

تتم ترقية أعضاء ھيئة التدريس وفق المعايير اآلتية:   
اإلنتاج العلمي.  	 
التدريس.  	 
خدمة الكلية والمجتمع.	 

المادة الحادية عشر

إجراءات الترقية:
يقـــدم عضـــو ھيئـــة التدريـــس طلـــب الترقيـــة إلـــى مجلـــس 	 

القسم المختص ويتضمن ما يأتي: 

1.بيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.  
2.بيان بالنشاطات التدريسية.  

3.بيان بنشاطه في مجال خدمة الكلية والمجتمع.  
4.خمس نســـخ على األقل من اإلنتـــاج العلمي المقدم للترقية 

والبيانات الموضحة له.  
5.أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.  

6.أي معلومـــات أو وثائـــق أخـــرى يطلبهـــا مجلـــس القســـم أو 
مجلس الكلية أو المجلس العلمي. 

ينظر مجلس القســـم في طلـــب الترقية ويتحقق من إســـتيفاء 
الشـــروط واإلجـــراءات ويوصي برفع الطلب إلـــى مجلس الكلية 
مـــع إقتراح أســـماء عـــدد مـــن المحكمين المتخصصيـــن ال يقل 

عن خمسة. 
ينظـــر مجلـــس الكلية فـــي الطلب بنـــاًء علـــى توصية مجلس 	 

القســـم، ويرشـــح عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن 
خمسة ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
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تتمة المادة الحادية عشر

يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:   	 
1.اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث، ويختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثالثة منھم أساسيون والرابع 
فاحصًا احتياطيًا أواًل والخامس فاحصًا احتياطيًا ثانيًا يلجأ إليهما عند الحاجة ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثالثة على األقل من 

خارج الكلية.
قـبــل  يعـــد من  الذي  النموذج  لتقويمها وفق  بطـريقة سرية  المـحـكـمــين  إلى  بالــــتـرقـــيــة  الخـــاصــــة  والبيانات  البحوث  2.إرسال 

المـجـلــس العلمي. 
 3. اتخاذ قرار بترقية عضو ھيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين، والتقارير الخاصة 

بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الكلية والمجتمع.  
4. إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف اإلنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصير األبحاث المقدمة وما يستبعد منھا وما 
يصح تقديمه مرة أخرى، على أن يشتمل الحد األدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة على األقل للمتقدم 

للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين جديدتين على األقل للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ. 

المادة الثانية عشر

يتــم تقويــم جھــود عضــو ھيئــة التدريــس المتقــدم للترقيــة علــى 
أساس مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:   

سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي.  	 
خـمسة وعـشــرون نقطة للتـدريس.  	 
خمسة عشرة نقطة لخدمة الكلية والمجتمع.  	 

ويضــع مجلــس الكليــة معاييــر تقويــم المشــاركة فــي خدمــة 
الكلية والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي.

المادة الثالثة عشر

يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو ھيئة التدريس لكي 
تتم ترقيته عن ستين نقطة على أال يقل ما يحصل عليه المرشح 
العلمي  اإلنتاج  مجال  في  نقطة  وثالثين  خمسة  عن  للترقية 
للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك وأربعين نقطة للترقية إلى رتبة 
رأي  بأغلبية  مشارك  أستاذ  رتبة  إلى  الترقية  وتتم  أستاذ، 
المحكمين الثالثة، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي 
المحكمين الثالثة، وفي حال الموافقة اثنين من المحكمين على 
الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث، يحال اإلنتاج العلمي إلى 

محكم رابع ويكون رأيه نهائيا.  
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المادة الرابعة عشر

ــة  ــوب لترقي ــاج العلمــي المطل ــى لإلنت يدخــل ضمــن الحــد األدن
عضو ھيئة التدريس ما يلي:   

البحــوث المنشــورة أو المقبولــة للنشــر فــي مجــاالت العلميــة 	 
المجــالت  قبــول  العلمــي معاييــر  المجلــس  محكمــة، ويضــع 

المحكمة.
 البحــوث المحكمــة المقدمــة للمؤتمــرات والنــدوات العلميــة 	 

المتخصصــة إذا كانــت منشــورة بأكملهــا أو مقبولــة للنشــر، 
ويقبل منھا وحدة واحدة فقط.  

البحــوث المحكمــة المنشــورة أو المقبولــة للنشــر مــن مراكــز 	 
البحوث الجامعية المتخصصة. 

المحكــم مــن الكتــب الجامعيــة والمراجــع العلميــة، ويقبــل 	 
منھا وحدة واحدة فقط.  

تحقيــق الكتــب النــادرة المحكمــة، ويقبــل منھــا وحــدة واحــدة 	 
فقط.  

الترجمــة المحكمــة للكتــب العلميــة المتخصصــة ويقبــل منھــا 	 
وحدة واحدة فقط.  

الكتــب والبحــوث المطبوعــة مــن قبــل هيئــات علميــة يعتمدها 	 
المجلــس العلمــي وتكــون خاضعــة للتحكيــم، ويقبــل منھــا وحــدة 

واحدة فقط.  
االختراعــات واالبتــكارات التــي صــدرت لھــا بــراءات مــن مكاتــب 	 

براءات االختراع التي يعترف بھا المجلس العلمي.  
النشــاط اإلبداعــي المتميــز وفــق قواعــد يعتمدهــا مجلــس 	 

الكليــة بنــاء علــى توصيــة المجلــس العلمــي، ويقبــل منــه وحــدة 
واحدة فقط.  

 المادة السادسة عشر

ھيئــة  عضــو  بــه  المتقــدم  العلمــي  اإلنتــاج  يكــون  أن  يجــب 
التدريــس للترقيــة منشــورا أو مقبــوال للنشــر فــي أكثــر مــن منفــذ 
نشــر واحــد، وأال تكــون جميــع منافــذ النشــر تابعــة لكليــة واحــدة 

أو لمؤسسة علمية واحدة.

 المادة الخامسة عشر

يجـــب أال يقـــل مـــا ينشـــر أو يقبـــل للنشـــر فـــي المجـــالت العلميـــة 
ـــة  ـــة عضـــو ھيئ ـــوب لترقي ـــى المطل ـــد األدن المحكمـــة ضمـــن الح
التدريـــس عـــن وحـــدة بحثيـــة للمتقدميـــن للترقيـــة إلـــى رتبـــة 
األدنـــى  الحـــد  ضمـــن  بحثيتيـــن  ووحدتيـــن  مشـــارك،  أســـتاذ 

للمتقدمين للترقية إلى رتبة

المادة السابعة عشر

الحـد األدنـى لإلنتـاج العلمـي المطلوب للتقـدم للترقية إلى رتبة 
أسـتاذ مشـارك أربـع وحـدات منشـورة أو مقبولـة للنشـر، اثنتـان 
منھـا علـى األقـل عمل منفـرد، ولمجلس الكلية بناء على توصية 
من المجلس العلمي االسـتثناء من ھذا الشـرط بالنسـبة لبعض 

التخصصات على أال يقل المنشور فعال عن وحدة واحدة.   

المادة الثامنة عشر

الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة 
ثالث  منھا  للنشر،  مقبولة  أو  منشورة  وحدات  ست  أستاذ 
على  بناء  الكلية  ولمجلس  منفرد،  عمل  األقل  على  وحدات 
توصية من المجلس العلمي االستثناء من ھذا الشرط بالنسبة 
ثالث  عن  فعال  المنشور  يقل  أال  على  التخصصات  لبعض 

وحدات.
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المادة العشرون

مـن  مسـتاًل  للترقيـة  المقـدم  العلمـي  اإلنتـاج  يكـون  أال  يجـب 
رسـائل الماجسـتير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سـابقة للمتقدم، 
وفـي حـال تثبـت المجلـس العلمـي مـن أن ھنـاك مـا ھـو مسـتل 
آخـر  بطلـب  التقـدم  مـن  للترقيـة  المتقـدم  فيحـرم  ذلـك،  مـن 
للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك. 

المادة الحادية والعشرون

يشـــترط فـــي المحكميـــن للترقيـــات أن يكونـــوا مـــن األســـاتذة، 
ــارك أن يكـــون  ــتاذ مشـ ــة أسـ ــة إلـــى رتبـ ــوز إذا كانـــت الترقيـ ويجـ

أحد المحكمين من األساتذة المشاركين. 

المادة التاسعة عشر

يحتســـب العمـــل العلمي بوحـــدة واحدة إذا كان المؤلف منفـــردًا بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشـــترك في تأليفه اثنـــان، وإذا كان بحثا 
مشـــتركا بيـــن أكثـــر من اثنين فيحســـب بنصـــف وحدة للباحـــث الرئيس ولكل واحد مـــن الباقين بربـــع وحدة، وإذا كان عمال مشـــتركا 

أخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منھم ربع وحدة.

المادة الثانية والعشرون

تتـــم ترقيـــة عضـــو ھيئـــة التدريـــس علميـــًا مـــن تاريـــخ صـــدور 	 
قـــرار المجلـــس العلمـــي بذلـــك، أمـــا ترقيتـــه وظيفيـــًا فتعتبـــر مـــن 
تاريـــخ صـــدور القـــرار التنفيـــذي إذا توافـــرت وظيفـــة شـــاغرة 

يمكن الترقية عليھا.  
يتـــم تســـوية العقـــد وفقـــًا للدرجـــة العلميـــة وُيمنـــح راتـــب 	 

الدرجة التي راتبه على المرتبة السابقة.
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الباب الثالث I الواجبات

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يتصف عضو ھيئة التدريس بالصفات اآلتية:   
األمانـــة والخلـــق القويـــم وأن يلتـــزم باألنظمـــة والتعليمات 	 

وقواعـــد الســـلوك واآلداب  وأن يترفـــع عـــن كل مـــا ھـــو مخل 
بشرف الوظيفة.  

متابعـــة مـــا يســـتجد فـــي مجـــال تخصصـــه، وأن يســـھم من 	 
خالل نشاطه العلمي في تطور تخصصه.  

أن ينقـــل لطالبـــه أحـــدث مـــا توصـــل إليـــه العلم فـــي مجال 	 
تخصصـــه، ويثير فيھم حـــب العلم والمعرفـــة والتفكير العلمي 

السليم.  
أن يشـــارك بفعاليـــة فـــي أعمال مجلس القســـم وفـــي غيره 	 

مـــن المجالس واللجـــان التي يكـــون عضوا فيھا على مســـتوى 
القســـم والكليـــة ، كمـــا يشـــارك بفعالية في أنشـــطة القســـم 

والكلية في خدمة المجتمع.  
أن يتفـــرغ لعمله فـــي الكلية، وال يجوز له العمـــل خارج الكلية 	 

إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح.  

المادة الرابعة والعشرون

القاعـات  داخـل  النظـام  حفـظ  التدريـس  ھيئـة  عضـو  يتولـى 
والمختبـرات ويقـدم إلـى رئيـس القسـم تقريـرًا عـن كل حادث من 

شأنه اإلخالل بالنظام

المادة السادسة والعشرون

يـــؤدي أعضاء ھيئـــة التدريس ومـــن في حكمھم أربعين ســـاعة 
أســـبوعيًا، يقضونها في التدريس والبحث واإلرشـــاد األكاديمي 
والســـاعات المكتبيـــة واللجـــان العلمية واألعمـــال األخرى التي 

يكلفون بھا من الجھات المختصة في الكلية. 

المادة السابعة والعشرون

مـــن يكلفـــون بأعمـــال إداريـــة كعميد الكلية ورؤســـاء األقســـام 
العلميـــة يخفـــف عنھـــم العـــبء التدريســـي علـــى أال يقـــل مـــا 

يقومون به عن ثالث وحدات تدريسية. 

المادة الخامسة والعشرون

يكـــون الحـــد األعلى ألنصبـــة أعضاء ھيئـــة التدريس ومن في 	 
حكمھم كما يأتي:

األستاذ 14 ســاعة معتمدة.. 1
األستاذ المشارك 16 ساعة معتمدة.. 2
األستاذ المساعد 18 ساعة معتمدة.. 3
المحاضر 20 ساعة معتمدة.. 4
المعـيد 20 ســاعـة معتمدة.. 5
مــــدرس اللــغــــة 22 ساعة معتمدة.. 6
يصــــــرف لعـضــــــو هــيــئــــــة التدريس عن كل ساعة زائدة عن 	 

النصاب التدريسي مبلغ وقدره مائة وخمسون ريال. 
الوحــــدة التـدريـســيــــة ھي المحاضرة النظرية األسبوعية التي 	 

ال تقـــــل مــدتــھـــــا عن خمسين دقيـقــــة، أو الدــــرس العلمي أو 
الميدانـــي األســـبوعي الـــذي ال تقـــل مدتـــه عـــن مائـــة دقيقـــة 

وتستمر الوحدة التدريسية فصاًل دراسيًا.  

المادة الثامنة والعشرون

يقـــدم رئيس القســـم ومن في حكمـــه تقريرًا ســـنويًا إلى عميد 
الكليـــة ومـــن فـــي حكمـــه عـــن ســـير العمل فـــي القســـم وعن 
النشـــاط العلمـــي ألعضائه، كما يقـــدم عميد الكليـــة ومن في 

حكمه تقريرًا سنويًا إلى مجلس الكلية.  
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الباب الرابع I اإلجازات 

المادة الثالثون

يمنـــح ھيئـــة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة إجازة ســـنوية مدتها خمســـة واربعـــون يوما، على أال تبـــدأ العطلة الصيفية 
إال بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج.  

المادة الحادية والثالثون

لعميـــد الكلية تكليف عضو ھيئة التدريـــس والمحاضر والمعيد 
ومـــدرس اللغة بالتدريس أثنـــاء اإلجازة الســـنوية ويتم تعويضه 
عـــن المـــدة التـــي يكلف بالعمـــل خاللهـــا براتب إضافـــي يعادل 
الراتـــب األساســـي بـــدون بـــدالت عن ھـــذه المدة علـــى ال تزيد 

المدة التي يعوض عنھا عن خمسة واربعين يوما في السنة.  

المادة الثانية والثالثون

لعميـــد الكليـــة بناء على مقتضيـــات مصلحة العمـــل الموافقة 
علـــى تأجيل تمتـــع عضو ھيئة التدريس ومن فـــي حكمه بإجازته 

السنوية أو جزء منھا.  
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الباب الخامس I حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية

المادة الثالثة والثالثون

يجوز لعضـو ھيئة التدريس حضـور المؤتمرات والنـدوات داخـل 
المملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية :   

أن تكون ھناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة 	 
وتخصص عضو ھيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية.  

تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل 	 
المملكة بناءًا على توصية من مجلسي القسم والكلية 

المختصين وموافقة عميد الكلية.   
تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج 	 

المملكة بموافقة رئيس مجلس الكلية بناًء على توصية من 
مجلسي القسم والكلية، وتأييد عميد الكلية.   

يضع مجلس الكلية القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور 	 
المؤتمرات والندوات بناءًا على توصية من المجلس العلمي.  

يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريرًا عن ذلك للكلية.   	 
مدة حضور المؤتمرات والندوات يجب أال تتجاوز ستة أيام 	 

في السنة.

المادة الرابعة والثالثون

للكليـــات أن تصـــرف تذكـــرة ســـفر وبـــدل انتـــداب لعضـــو ھيئـــة 
التدريـــس المشـــارك فـــي المؤتمـــر أو النـــدوة ويجـــوز االقتصـــار 

على صرف التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي. 
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الباب السادس I النقل

المادة الخامسة والثالثون

يجـــوز نقـــل عضـــو ھيئـــة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قســـم إلـــى آخر داخل الكلية ذاتهـــا بقرار من رئيس 
الكليات بناًء على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين.

المادة السادسة والثالثون

يجـــوز نقـــل عضو ھيئـــة التدريس ومن في حكمه مـــن كلية إلى 
أخـــرى فـــي الكليـــة بقرار مـــن رئيس الكليـــات بناًء علـــى توصية 
مـــن المجلـــس العلمـــي ومجلســـي القســـم والكليـــة المنقول 

منھما ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهما.  

المادة السابعة والثالثون

يجـــوز بقـــرار مـــن مجلـــس الكليات بنـــاًء علـــى توصيـــة مجلس 
القســـم ومجلـــس الكليـــات المختصيـــن الموافقـــة علـــى نقل 
عضـــو ھيئـــة التدريـــس ومـــن فـــي حكمـــه إلـــى وظيفـــة خارج 

الكلية.
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الباب السابع I التأديب

 المادة الثامنة والثالثون

تكـــون لجنة تأديب عضو ھيئـــة التدريس ومن فـــي حكمه بقرار 
من رئيس الكليات وذلك على النحو التالي:   

وكيل الكليات للشؤون األكاديمية والتعليمية       رئيسا 	 
عضو ھيئة تدريس في مجال التخصص               عضوًا   	 
أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة           عضوًا   	 

المادة الثانية واألربعون

يبلغ رئيس الكليات ھيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى 
التحقيق  تقرير  من  إليه وصورة  الموجھة  بالتهم  التأديب  لجنة 
وذلك بخطاب مسلم له قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة 

بخمسة عشر يومًا على األقل. 

المادة الثالثة واألربعون

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

العميد.

المادة التاسعة والثالثون

مـــع مراعـــاة أحكام نظـــام تأديـــب الموظفين، إذا صـــدر من أحد 
أعضـــاء ھيئـــة التدريـــس ومن في حكمھـــم ما يعتقـــد أنه مخل 
بواجباتـــه، يتولـــى أحـــد الوكالء مباشـــرة التحقيق معـــه بتكليف 
مـــن الكلية ويقـــدم للرئيس تقريـــرًا عن نتيجـــة التحقيق، ويحيل 
رئيـــس الكليات المحقق معـــه إلى لجنة التأديـــب إذا رأى موجبًا 

لذلك.  

المادة األربعون

لعميــد الكليــة أن يصــدر قــرارًا بإيقــاف أي مــن أعضــاء ھيئــة 
التدريــس ومــن فــي حكمھــم عــن العمــل إذا اقتضــت مصلحــة 
التحقيــق معــه ذلــك، وال يجــوز أن تزيــد مــدة اإليقــاف عــن ثالثــة 

أشھر إال بقرار من لجنة التأديب.  
ويجــوز تمديــد مــدة اإليقــاف مــدة أو مــددًا أخرى حســبما تفتضيه 
ظــروف التحقيــق بشــرط أال تزيــد مــدة اإليقــاف فــي كل مــرة عــن 

سنة واحدة.  

المادة الحادية واألربعون

يصــرف للموقــوف عــن العمــل نصــف صافــي مرتبــه، فــإذا بــريء 
ــه، أمــا إذا  ــه الباقــي مــن راتب ــر الفصــل يصــرف ل أو عوقــب بغي
ــم تقــرر  ــه مــا ل ــه مــا صــرف ل عوقــب بالفصــل فــال يســتعاد من

الجھة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.  
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المادة الرابعة واألربعون

تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي:   
يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة .  	 
تعقد اللجنة اجتماعاتھا بناًء على دعوة العميد ويبلغ المحقق 	 

معه كتابة بخطاب مسلم له بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله 
ودفاعه .  

تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا 	 
لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق 
والنظر في القضية بسرية، وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال 

الشهود عند االقتضاء.
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصح اجتماعاتھا إال إذا حضر 	 

جميع أعضائها وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس الكليات ضمن 
محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز الشھر من 
تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم 
مصادقة عميد الكلية على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا 
الكليات وقراره  إلى مجلس  رأيھا يرفع األمر  اللجنة على  بقيت 

في ذلك نھائي .  
يقوم رئيس الكليات بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو 	 

ھيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسلم له على أن تصدر 
العقوبة خالل ثالثين يومًا من ثبوت المخالفة.  

يجوز لعضو ھيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار 	 
بخطاب يرفعه إلى رئيس الكليات فيمده خمسة أيام على األكثر 
من إبالغه بقرار اللجنة إال وأصبح القرار نھائيًا، وفي حال وصول 
الطعن قبل انتھاء المدة المحددة يعيد رئيس الكليات القضية 
إلى لجنة التأديب للنظر فيھا مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على 
رأيھا يتم الرفع إلى مجلس الكليات، ويكون قرار مجلس الكليات 

نھائي.   

المادة الخامسة واألربعون

تكــون العقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز إيقاعھــا علــى عضــو ھيئــة 
التدريس ومن في حكمه كالتالي:   

اإلنذار  الشفهي. 	 
اإلنذار الكتابي .	 
الحسم من الراتب	 
الحرمان من عالوة دورية واحدة . 	 
تأجيل الترقية مدة عام . 	 
الفصل  من العمل في الحاالت المقررة في النظام.  	 

المادة السادسة واألربعون

ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة 
عن الواقعة ذاتها.

 المادة السابعة واألربعون

لعميـــد الكليـــة أن يوجـــه تنبيها إلـــى عضو ھيئـــة التدريس ومن 
فـــي حكمه الـــذي يخل بواجباتـــه ويكون التنبيه شـــفويًا أو كتابيًا 
ولعميـــد الكليـــة توقيـــع عقوبتـــي اإلنـــذار والحســـم على عضو 
ھيئـــة التدريس وذلك بعـــد التحقيق معه كتابة وســـماع أقواله 

وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببًا ونهائيا.   
وعلـــى وكالء الكليـــات المختصـــة أن يبلغـــوا عميـــد الكليـــة بناًء 
علـــى ما يصلهم من رؤســـاء األقســـام أو مـــا يالحظونه ھم عن 
كل مـــا يقـــع مـــن عضـــو ھيئـــة التدريس ومـــن فـــي حكمه من 

إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.



16

الباب الثامن I إنهاء الخدمة

المادة الثامنة واألربعون

تنتھي خدمة عضو ھيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية :   
اإلستقالة .  	 
طلــب اإلحالــة علــى التقاعــد قبــل بلــوغ الســن النظاميــة حســب 	 

نظام التقاعد .  
إلغاء الوظيفة .  	 
العجز الصحي .  	 
الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .  	 
الفصل ألسباب تأديبية .	 

المادة التاسعة واألربعون

التقاعد إذا أتم  التدريس ومن في حكمه إلى  يحال عضو ھيئة 
ستين سنة ھجرية من العمر، ويجوز تمديد الخدمة حسب طلب 

الجهة واتفاق الطرفين متى ما كان الئقًا صحيًا. 

 المادة الخمسون

إذا ثبت عجز أحد أعضاء ھيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام 
بواجباته بسبب المرض فيقدم عميد الكلية تقريرًا عن ذلك إلى 

مجلس الكليات للنظر في إنھاء خدمته.  

 المادة الحادية والخمسون

ـــة  ـــة مجلســـي القســـم والكلي ـــاًء علـــى توصي ـــات بن لمجلـــس الكلي
ــتقالة  ــول اسـ ــي قبـ ــر فـ ــي بالنظـ ــس العلمـ ــن والمجلـ المختصيـ
ـــه إلـــى التقاعـــد  ـــة التدريـــس ومـــن فـــي حكمـــه أو إحالت عضـــو ھيئ

المبكر بناًء على طلبه
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الباب التاسع I قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين  

المادة الثانية والخمسون

يجوز للكلية االســـتعانة باألســـتاذ غير المتفرغ بشـــرط أن يكون دمن أعضاء ھيئة التدريس الســـابقين أو من العلماء المتميزين ذوي 
الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه. وال يجوز تكليفه بأي عمل إداري .

المادة الثالثة والخمسون

ــد عــن  ــر المتفرغيــن لمــدة ال تزي تكــون االســتعانة باألســاتذة غي
ســنتين قابلــة للتجديــد بقــرار مــن رئيــس الكليــات بنــاًء علــى 
موافقــة مجلــس الكليــة وتوصيــة المجلــس العلمــي ومجلســي 

الكلية والقسم المختصين 

المادة الرابعة والخمسون

تحــدد مكافــأة عضــو هيئــة التدريــس الغيــر متفــرغ وفقــًا لالئحــة 
الكليات وسلم الرواتب.

 المادة الخامسة والخمسون

ھيئة  بواجبات عضو  يلتزم  أن  المتفرغ  غير  األستاذ  على  يجب 
التدريس المنصوص عليھا في ھذه الالئحة.

 المادة السادسة والخمسون

عنـد إخـالل األسـتاذ غيـر المتفـرغ بـأي مـن واجباتـه تطبـق بشـأنه 
المنصـوص  التدريـس  ھيئـة  أعضـاء  بتأديـب  الخاصـة  األحـكام 

عليھا في ھذه الالئحة.  
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الباب العاشر I القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية

المادة السابعة والخمسون

يصرف لمن يستعان بھم من غير أعضاء ھيئة التدريس بالكلية 
في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط 

الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي: 
  أعضاء ھيئة التدريس الذين يستعان بھم من الجامعات األخرى:

األستاذ 400 ريال.. 1
األستاذ المشارك 350 ريال.. 2
األستاذ المساعد 300 ريال.. 3

من ھم على مراتب سلم الموظفين:	 
المرتبتان )14( و)15( 400 ريال.. 1
المرتبة )13( 350 ريال.. 2
المرتبة )12( 300 ريال.. 3
المرتبة )11( و)10( و)9( 250 ريال.. 4

من ھم على سلم الوظائف التعليمية :	 
المستوى السادس 250 ريال.. 1
المستوى الخامس 200 ريال.. 2
المستوى الرابع 150 ريال.. 3
المتعاقدون : حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية.  	 
على 	  المبنية  الكلية  مجلس  بموافقة  يجوز  الموظفين:  غير 

توصية مجلس القسم المختص االستعانة بالكفاءات السعودية 
المتميزة خارج الكلية من غير الحاالت المشار إليها في الفقرات 
السابقة للقيام بالتدريس في أقسام الكلية وتحديد مكافآتهم 

بما ال يتجاوز راتب الدرجة األولى من رتبة أستاذ مساعد.

 المادة الثامنة والخمسون

إذا كان مــن يســتعان بــه مــن أعضــاء ھيئــة التدريــس أو مــن 
إلــى  لــه باإلضافــة  الكليــة فيصــرف  خــارج مقــر  غيرهــم مــن 
المكافــأة المنصــوص عليھــا فــي ھــذه الالئحــة تذكــرة ســفر 
بالطائــرة ذهابــا وإيابــًا، وبــدل االنتــداب المقــرر ألمثالــه أو أن 
مــدة  وإعاشــته  ومواصالتــه  إســكانه  نفقــات  الكليــة  تتحمــل 

إقامته. 
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