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 مـُقدمـة  .1
م اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم ىلع إمام لَّالحمد لله الذي ع 

 ؛علمين سيدنا محمد وىلع آله وصحبه أجمعين. أما بعدامل

لى توفير البيئة املالئمة إإدارة جامعــة املســتقبل تسعى  إنف 
 ؛بالشكل املأمول همباملنوطة  األعمالعضاء هيئة التدريس للقيام بأل

ضو ون عأن يكإلى دف هذي يال ،هذا الدليل وضُع كان من الضروريلذلك 
 ة.وما عليه داخل الجامع هبما لل اطـالع كامهيئة التدريس علـى 

عضو هيئة التدريس من حيث تعريفه  خصا ييتناول هذا الدليل مو
 دَّ ع  ُأالجامعة. لقد وكل ما يتعلق به باملنطقة والجامعة وحقوقه وواجبات

أعضاء هيئة التدريس بجامعة  مالجوانب التي تهمل هذا الدليل ليش
من بداية التعاقد بالجامعة إلى  ،قدينمنهم واملتعادد الج ،املستقبل

 ةص الدليل ىلع التطرق للموضوعات املرتبطَرلقد حواالنتهاء من الخدمة. 
أل نسو. حتوىاملكر يف ة كما ُذبأعضاء هيئة التدريس مــن جوانب مختلف

أعضاء هيئة التدريس  لجميع نفعه اللله سبحانه أن يجعل هذا الدليل فيا
 ومن يف حكمهم.
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 بالجامعة تعريف .2
ة العربية السعودية بالتعليــم بالنظــر إلــى اهتمــام اململك       

وتوســع الحكومــة الســعودية فــي املرافــق التعليميــة، بــدأت 
القصيــم األهلية ســابقا" لتكــون لهــا "جامعــة املســتقبل "كليــات 

علــى  هليــي األســار التعليــم العالدور قيــادي بــارز فــي م
تحقيــق املزيــد مــن ، وتعمل ىلع املحلــي واإلقليمي ييناملســتو

بهــا املهــارات الاالهتمام بجــودة املعاييــر، بحيــث يكتســب ط
 والقــدرات التــي تلبــي احتياجــات ســوق العمــل. 

م بدأت الدراسة الفعلية يف جامعة املستقبل "كليات القصيوقد 
تبلغ املساحة الكلية وهـ.  1426/1427ي يف العام الجامع ابًقًا"س هليةاأل

ع معة يف موقت الجاتأسسوع. ( ألف متر مرب500ر من )ة أكثملوقع الجامع
الــذي ـري الغربــي ملدينــة بريــدة، اســتراتيجي علــى الطريــق الدائـ

الجامعـة  تَممُِّصوافظــات منطقــة القصيــم. يخــدم جميــع مــدن ومح
لتوفيــر الراحــة الكاملــة  ؛علـى الطـراز الحديـث واملبانـي الفاخـرة

( مليــون 150تقــدر تكلفــة املشــروع بأكثــر مــن )وللطالب والطالبــات. 
 .ريــال

 ســابقا" هــي أول ً األهليةجامعـة املسـتقبل "كليـات القصيـم و
عندمــا وضــع  تهابداييــم، وكانــت فــي منطقــة القص أهلية جامعة

حجــر األساس صاحــب الســمو امللكــي األمير ســلطان بــن عبــد 
هــ، وبعد  1424 /7 /19ه الله يوم الثالثاء املوافق رحمـ -ــز آل ســعود العزي
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باسم بمنطقـة القصيـم  أهليةجامعـة ى لتطور امللحوظ تحولت إلالجهد وا
عود مير فيصل بن مشعل بن سعود آل سسمو امللكي األمقترح من صاحب ال

 .هــ 5/7/1440املوافــق  الثالثاءيــوم 

 

 نبذة عن منطقة القصيم .3
الجــزء الشـمالي مـن ط تحتــل منطقــة القصيــم وســ 

تبعـد حدودهـا الغربية والشـرقية و، اململكـة العربيـة السـعودية
 األحمرعـن سـواحل البحـر  اريبـًكيلومتـر تق (500)مسـافات متسـاوية 

( 350)حوالي  ُةـَدي  َركمـا تبعـد املدينـة الرئيسـة بُ  ،والخليج العربـي
ا إلــى الشــمال الغربــي مــن عاصمــة اململكــة الريــاض. كيلومتــًر

ويحدهــا مــن الشــرق والجنــوب منطقــة الريــاض ومــن الشــمال 
مدينة و ،الغــرب منطقــة املدينــة املنــورةمنطقــة حائــل ومــن 

 نطقــة القصيــم.مل داريةاإل عاصمــةالهي بريدة 

منطقـة مـن حيـث عـدد السـكان  سـابع منطقة القصيم هيو
جري يف عام أوفقا للتعداد العام الذي ويبلـغ عدد سـكانها  ،البالد يف

جمالي إ% من 4.3نسمة، ويمثل هذا العدد حوالي  1455693لى إم 2018
وتبلــغ مســاحتها  ،نسمة 33413600سكان اململكة الذي بلغ حوالي 

حيـث يقيـم  ،% من مساحة اململكة3.2كيلو متر مربع وتمثل  73000
ن منطقة أمع العلم ب ،ريدةمدينة ُب% مـن السـكان فـي  49حوالـي 

ومدينة  وباألخص يف مجال التمور، اهاًم اتجـارًيا مركـًز دعُتالقصيـم 
 .ريـدة واحـدة مـن أكبـر منتجـي التمـور فـي جميـع أنحـاء العالـمُب
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يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة فــي منطقــة القصيـم و
( درجــة مئويــة فــي 20( درجـة مئويـة فـي الصيـف و)38حوالـي )
ة درجـ 40يمكــن أن ترتفــع درجــة الحـرارة إلـى أكثـر مـن والشــتاء. 

درجــات مئويــة  10 أقل من مئويـة فـي الصيـف وتنخفــض إلــى
فــي القصيــم أكثــر  األمطاريبلــغ معــدل ســقوط و فــي الشــتاء.

 .بقليــل مــن معظــم مناطــق اململكــة
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 ها:قيمو هاهدافوأ المملكة ورسالتهارؤية  .4
 

 رؤية ال

 .عليم  والتَّم هين  ل َكفاءات  املستقبل جام َعٌة ُمَتَميِّزٌة َوَطن يًّا يف التَّ 
 

 رسالة ال

َتق ديُم َتع ل يٍم وتم ه يٍن ُمَتَميٍِّز، َوَتع ز يُز اال ب ت َكار يَّة ؛ َوَفاًء باح ت َياَجات 
 ُمج َتَمع َنا.

 هداف األ

مأسسة املمارسات الجيدة وحوكمتها وأتمتتها والحصول ىلع  .1
 .االعتماد املؤسسي

 عليم والتعلم والحصول ىلع االعتماد البرامجي.تطوير جودة الت .2
 لخريجي والسوقي واملهني واملهارى العلمي التمكين .3

 .الجامعة
 .العليا والدراسات والتطوير البحوث منظومة تطوير .4
 القيمة ذات املجتمعية والخدمات لالبتكارات محفزة بيئة توفير .5

 .املستدامة
 معية.عليمية والبحثية واملجتالت الشراكات تعزيز .6
 دخلها مصادر وتنويع للجامعة الذاتية املوارد تنمية .7

 .ومنتجاتها خدماتها وتسويق واستدامتها
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 القيم 

 الجودة:  .1
 نلتزم بجودة عالية يف املدخالت والتشغيل واملخرجات.

 : األمانة .2
 .املهنية األخالقيات وفق وتفاٍن بإخالص عملنا نؤدي

 :الشفافية .3
ويات الشفافية والنزاهة واملساءلة يف إطار مست بأىلع نلتزم

 حوكمة مؤسسية.
 :الجماعية .4

 .الواحد الفريق بروح بأعمالنا نقوم
 :االبتكارية .5

 .اوإنتاًج افكًر اإلبداعية، والروح الخالق التفكير نعزز
 :املستمر التعلم .6

 .وخارجها الجامعة داخل املستمر والتعلم التعليم ندعم
 :التطوير .7

 رة التطوير والنمو يف كافة املجاالت واألعمال.بضرو نؤمن
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 لهيكل التنظيمي لجامعة المستقبل ا .5
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 في الجامعة قسام العلميةالكليات واأل .6
ــن املســتقبل م يتكـون الحـرم الجامعـي الرئيس بجامعـة

 :يــةتالكليــات اآل

  اإلنسانية )ذكور / إناثوكلية العلوم اإلدارية ( 

ـة كليــات جامعـ إحدىتعــد كليــة العلــوم اإلدارية واإلنسانية       
تهــا وحتــى اآلن فــي نشأـا مــن رياديـً  ادوًراملســتقبل، وتــؤدي 

ــة الســعودية واململكــة العربي ،خدمــة منطقــة القصيــم خاصــة
عامــة عــن طريــق تخريــج طالب وطالبــات ذوي مهــارات عاليــة، 

تمكنهــم مــن املشــاركة فــي قيــادة النمــو مناسبة ومؤهالت 
وتهــدف كليــة العلــوم اإلدارية ، والتطــور االقتصادي املســتمر
نطقــة فــي مجــال ـا فــي املرياديـًا واإلنسانية إلــى أن تحتــل مكانـً

وتزويدهـم  البهاوتعمـل علـى إعـداد ط ،التعليــم والبحــث العلمــي
باملهـارات الالزمة، كمــا تهــدف الكليــة إلــى اإلسهام فــي تطويــر 
االقتصاد املحلــي عــن طريــق القيــام بالبحــوث العلميــة املناســبة 

ــع املجتمعــات واملؤسســات وعــن طريــق إيجــاد الروابــط م
 املحليــة.

 :األقسام بكلية العلوم اإلدارية واالنسانية

 الحقوق.  .1
 اللغة اإلنجليزية. .2
 .إدارة املوارد البشرية( –مالية إدارة  -)املحاسبة :مسارات إدارة األعمال .3
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  )كلية طب األسنان )ذكور وإناث 

هــا الســامية فــي ا ألهداف جامعــة املســتقبل وغاياتنظــًر       
خدمــة املجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه؛ تــم افتتــاح كليــة طــب 

ا لتحقيـق أهدافهـا السـامية، األسنان لتنضــم مــع عقــد الكليـات سـعًي
 والتـي تمنـح درجـة البكالوريـوس فـي قسـم طـب وجراحـة الفــم

ي مواكبــة املســتجدات حرصــت كليــة طــب األسنان فــو واألسنان،
الحديثــة واالستفادة مــن الخبــرات والتجــارب لــذا اهتمــت بعمليــة 
التطويــر فــي جميــع جوانــب العمليــة التعليميــة، وتجهيــز 

والجمــع بيــن  ،لبةاملختبـرات واملعامـل والعيـادات لتدريـب الطـ
 .مســتوياتهم الدراســيةالدراســة النظريــة والعمليــة حســب 

 

 :األقسام بكلية طب األسنان

 إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين. .1
 ج التحفظي.الالع .2
 العلوم الطبية األساسية. .3
 علوم الفم األساسية والسريرية. .4
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 )كلية الهندسة وعلوم الحاسب )ذكور وإناث 

ـ مــن هـ1426الهندسـة وعلـوم الحاسـب فـي عــام  كليـُة س َست ُأ  
أجــل تلبيــة احتياجــات التعليــم العالــي فــي منطقــة القصيــم 

د مــن منـذ تأسيسـها حققـت العديوفــي اململكــة العربيـة السـعودية. 
تطويــر األنظمة والتقاليــد يف همت ســأالناجحــة والرائــدة و التجــارب

 ســتوى األكاديمي.فــي اململكــة العربيــة الســعودية علــى امل
ب للحصــول علــى وظائــف متميــزة لتقــوم الكليــة بإعــداد الطــاو

ل إنتـاج الفــي مجالــي علــوم وهندســة الحاسـب، وذلـك مـن خـ
يتـم التعامـل مـع الطالب واملعرفـة، وتطويـر التقنيـات، واالبتكارات. 
جـداول الزمنيــة وهيكليــة املسـجلين فـي البرامـج املختلفـة وفقـا لل

وفقـا للقواعـد واألنظمة املعمـول بهـا  املــواد الدراســية املعتمــدة
 .فـي وزارة التعليــم

 

 :األقسام بكلية الهندسة وعلوم الحاسب

 .(الشــبكات هندســة -ــب )هندســة الحاســب هندســة الحاس .1
 مجيــات(. هندســة بر -علــوم الحاســب )علــوم الحاســب  .2
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت. .3
 الهندسة الصناعية. .4
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  في الجامعةالموارد البشرية إدارة  .7
هيئة التدريس ألداء  أعضاءخدمة  إلىتسعى إدارة املوارد البشرية  

وتهدف بوجه عام إلى تقديم خدمات  ،مهامهم ىلع أفضل وجه ممكن
 : هذه الخدمات ألعضاء هيئة التدريس ومن

 ار قرارات تنفيذية بناء ىلع توصيات املجالس املختصة وصاحب إصد
بدالت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن يف الصرف ل الصالحية
 حكمهم.

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

  إصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع توصيات املجالس املختصة وصاحب
صرف مكافآت اللجان ألعضاء هيئة التدريس ومن يف ل الصالحية
 حكمهم.

 جراءات الترقيات ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بعد إكمال إ
 انتهائها من املجالس العلمية واعتماد قراراتها.

  متابعة مختلف التعديالت يف كشوف الرواتب واألجور الشهرية
 ا لألنظمة.ة وفًقوالبدالت وغير ذلك من مستحقات جارية أو طارئ

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

  حفظ املعلومات والسجالت الخاصة لجميع العاملين بالجامعة مع
 فادة من التقنيات الحديثة لهذا الغرض.العمل ىلع اإل
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 التدريس  متابعة كافة إجراءات التوظيف والتعيين مع أعضاء هيئة
 بالتنسيق مع الكليات واإلدارات املعنية بذلك بالجامعة.

  إلجازات  صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

  بدل الضرر ل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
التدريس ومن يف وبدل الخطر وبدل طبيعة العمل ألعضاء هيئة 

 حكمهم.
  نح مل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع

 .نلعضوات هيئة التدريس ومن يف حكمهإجازات األمومة 
  جازات إل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع

 .نلعضوات هيئة التدريس ومن يف حكمهالوضع 
  نح مل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع

 اإلجازات االستثنائية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
  إعداد وإصدار القرارات الخاصة باالستقالة الخاصة بأعضاء هيئة

صاحب  موافقةبناء ىلع  التدريس املتعاقدين ومن يف حكمهم
 .الصالحية

 باشرات إصدار القرارات الخاصة باإلجازات االضطرارية واعتماد امل
صاحب  موافقةبناء ىلع  ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 .الصالحية
 بناء  إصدار القرارات الخاصة بالعالوات السنوية ألعضاء هيئة التدريس

 .صاحب الصالحية موافقةىلع 
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  إصدار القرارات الخاصة بصرف مكافآت الوحدات التدريسية الزائدة
صاحب  موافقةبناء ىلع  ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

 .الصالحية
  إصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع توصيات املجالس املختصة وصاحب

خارج الدوام والدورات التدريبية ألعضاء هيئة النتدابات ل الصالحية
 التدريس.

 ا لألنظمة واللوائح استكمال اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالترقيات وفًق
 الصادرة يف هذا الشأن.

 ت الخروج والعودة م بجميع اإلجراءات املتعلقة بإعداد تأشيراالقيا
 .يوالخروج النهائ

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

  رفع الطلبات لوزارة التعليم العالي بشأن املوافقة ىلع منح الجامعة
 تأشيرات العمل.

 نية بشأن املوافقة ىلع التعاقد ىلع التنسيق مع وزارة الخدمة املد
 بعض الوظائف التي يتم طلب التنسيق مع وزارة الخدمة

 املدنية بناء لطلب وزارة التعليم العالي.
  إرسال العروض الالزمة ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من

 الذين تم ترشيحهم للعمل بالجامعة.
  تم ترشيحهم للعمل مخاطبة امللحقيات ألعضاء هيئة التدريس الذين

بالجامعة وإنهاء إجراءات التعاقد معهم والحصول ىلع تأشيرات 
 الدخول وتذاكر السفر. 
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  التنسيق مع امللحقيات الثقافية السعودية بالخارج بشأن استقبال
عمداء الكليات إلجراء املقابالت الشخصية الالزمة ألعضاء هيئة 

 التدريس الجدد.
 لتدريس املتعاقدين وأسرهم املنتهية تمديد تأشيرات أعضاء هيئة ا

 تأشيراتهم خارج البالد.
 .التنسيق مع الكليات بشأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس 
  متابعة أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين الجدد وإنهاء إجراءات

الفحوصات الطبية ومساعدتهم للتعرف ىلع مزايا وخدمات الجامعة 
مل والتسجيل يف التأمين الطبي وذلك من خالل إعداد بطاقة الع

 ومركز تقنية املعلومات. 
  استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد وكل ما يتعلق بشؤون سفرهم

لى أن يتم التحاقهم إتسهيل إقامتهم وتأمين مواصالتهم و
 بكلياتهم.

 .إعداد تأشيرات الزيارة ملرافقي متعاقدي الجامعة 
 سرهـم )الجدد( وتجديد استخراج إقامات أعضاء هيئة التدريس وأ

إقامات أعضاء هيئة التدريس وأسرهم واملرافقين معهم ومتابعة 
 تواريخ تجديدها.

 لغير الجامعة إذا  إنهاء إجراءات نقل كفالة بعض محارم املتعاقدات
 ذلك.يف رغبت الجامعة 

  نقل معلومات الجوازات القديمة إلى الجوازات الجديدة للمتعاقدين
 يهم.واملتعاقدات ومرافق
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 فاقد( ملن فقد إقامته من املتعاقدين أو املتعاقدات  استخراج )بدل
 أو مرافقيهم.

 

 وواجباته عضو هيئة التدريس حقوق .8
 

 هيئة التدريس  تعريف عضو   8.1

بحسب املادة األولى من "الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي          
عالي رقم ليم الالجامعات ومن يف حكمهم" الصادرة بقرار مجلس التع

 :يتهم كاآل4/6/1417

 األساتذة. 
 األساتذة املشاركون. 
 األساتذة املساعدون. 

ونصت املادة الثانية من نفس الالئحة ىلع ما يلي: "يلحق بأعضاء هيئة 
التدريس يف أحكام هذه الالئحة املحاضرون واملعيدون، ومدرسو اللغات، 

 ومساعدو الباحثين. 

 من في حكمهحقوق عضو هيئة التدريس و   8.2

 ي:يد من الحقوق املتنوعة وهي كاآلتلعضو هيئة التدريس العد 

 

 تذاكر السفر

عند  من أعضاء هيئة التدريس ولعائلتهتؤمن الجامعة للمتعاقد       
إحضارهم لغرض اإلقامة تذاكر سفر يف حدود أربعة أشخاص فقط بما يف 
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رجة السياحية، ذلك تذكرة املتعاقد نفسه، ويستحق تذاكر السفر من الد
 سواء سافروا بصحبة املتعاقد أم سافروا فرادى. 

 

 السكن

تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي       
له ن يدفع كما ورد يف سلم الرواتب ىلع أاللغات واملحاضرين واملعيدين 

 ىلع فترتين.  سنوي بدل سكن

 

 الرعاية الصحية 

لدى املؤسسة العامة  عضو هيئة التدريسبتسجيل  ةتلتزم الجامع      
 للتأمينات االجتماعية وسداد االشتراكات حسب أنظمتها.

 

 حضور المؤتمرات

الكلية وبعد مجلس ملدير الجامعة، بناء ىلع توصيتي مجلس القسم و      
مؤتمرا  موافقة لجنة املؤتمرات، أن يوافق ىلع حضور عضو هيئة التدريس

 . داخل اململكة أو خارجها أو ندوة علمية

 

 مكافأة نهاية الخدمة

إذا أكمل املتعاقد عضو هيئة التدريس واملحاضر واملعيد والفني 
خدمة الجامعة  ومن يف حكمهم ممن لهم عالقة بالتدريس سنتين يف

استحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة، أما إذا 
استحق مكافأة خدمة بواقع راتب  عةأكمل خمس سنوات يف خدمة الجام
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وتصرف  .سنوات خدمة 10شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أىلع 
املكافأة عند نهاية الخدمة وتحتسب ىلع أساس آخر راتب يتقاضاه 

 . املتعاقد عند الصرف
 

 اإلجازات

ا ورد يف النظام واللوائح املختصة أن عضو هيئة التدريس يمنح أنواًع
 اإلجازات، وهي ىلع النحو اآلتي: مختلفة من

 جازة السنوية. اإل .1

( 1.75يستحق عضو هيئة التدريس إجازة سنوية عن كل شهر مدتها )
ملن خدمته  ا( يوًم2.50، ملن خدمته أقل من خمس سنوات ومدة )ايوًم

خالل مدة العقد بموافقة  دأكثر من خمس سنوات ويجب أن تستنف
عنها. يستحق عضو هيئة التدريس  ًيامال االجامعة، وال يستحق تعويًض

إجازة لألعياد واملناسبات ويحدد مدتها وبدايتها ونهايتها الجامعة بما 
 يتفق مع نظام العمل والئحته التنفيذية.

 جازة االضطرارية. إلا .2

يجوز إلدارة الجامعة منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية يف 
ا له ا مكتسًبليست حًقحالة وجود أسباب طارئة تدعو للغياب وهي 

ويجوز إلدارة الجامعة منح  .بل مقيدة بموافقة الرئيس املباشر
أيام يف السنة  5املتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها 

الواحدة بمرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية وال يستحق عنها 
 .تذاكر سفر

 اإلجازة املرضية. .3
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 إجازة األمومة. .4
 إجازة العيدين. .5

من شهر رمضان وتنتهي نهاية  29تبدأ عطلة عيد الفطر بداية يوم  
من شهر  5وتبدأ عطلة عيد األضحى بداية يوم  .من شهر شوال 5يوم 

 من الشهر نفسه.  15ذي الحجة وتنتهي نهاية يوم 

 إجازة اليوم الوطني للمملكة. .6

 23املوافق يعد اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق األول من امليزان 
إذا وافق هذا اليوم يوم  .سبتمبر من السنة امليالدية إجازة رسمية

السبت فيعوض عنه بيوم األحد الذي يليه، وإذا وافق يوم الجمعة 
وإذا وافق اليوم الوطني يوم  .فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله

من يوم الجمعة فإن عطلة األربعاء وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ 
 العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

 
  عضو هيئة التدريس واجبات   8.3

ات والواجبات وهي يقع ىلع عاتق عضو هيئة التدريس العديد من االلتزام
 ي:ىلع النحو اآلت

 

 تجاه الطالب عضو هيئة التدريس واجبات

ه ىلع أداء يف ضرورة حرص هيئة التدريس عضوواجبات  تتلخص      
واجباته التدريسية وحسن اإلعداد لها، وتنفيذها، وحسن التعامل مع 

رشادهم واالهتمام بأحوالهم األكاديمية، إا يف الطالب، وأن يكون نشيًط
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يندرج ضمن هذه وبه.  ىحتذا ُيوأن يكون يف سلوكه وتصرفاته نموذًج
 :الواجبات

 التدريس ضمن النصاب املقرر. 
 النصاب املقرر إذا دعت الضرورة إلى ذلك التدريس اإلضايف فوق. 
 إعداد االختبارات الخاصة بمقرراته. 
  التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل ىلع بثها يف

، وتدعيمه تصال املباشر بالطالباالفوس الطالب. وعليهم ترسيخ ن
 ونهم االجتماعية والثقافية والرياضية.ؤورعاية ش

 دث ما توصل إليه العلم يف مجال تخصصه أن ينقل لطالبه أح
 والتوصية لدى مجلس القسم بتعديل مفردات املناهج واقتراح

 . املقررات املطورة التي تحقق الجودة النوعية الشاملة
   املسؤول عن مراعاة ضوابط اختبارات الطالب واألحوال املتعلقة به

جامعية وفق ما تنص عليه الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة ال
 .والقواعد التنفيذية

  وضع أسئلة اختبار املقرر الذي يدرسه ويجوز عند الضرورة بناء ىلع
 .اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختار مجلس الكلية

  يصحح مدرس املقرر أوراق االختبار النهائي ويجوز لرئيس القسم عند
س الحاجة أن يشرك معه متخصصا أو أكثر يف التصحيح، ويجوز ملجل

 الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
  أن يرصد عضو هيئة التدريس الذي قام بتصحيح االختبار النهائي

الدرجات التي يحصل عليها الطالب يف كشوف رصد الدرجات املعدة 
لذلك، ويوقع عليها. ثم يصادق عليها رئيس القسم ويقوم بإدخالها 

 .القبول والتسجيل إدارةيف النظام األكاديمي لدى 
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  املشاركة مع أعضاء قسمه يف إعداد الخطط الدراسية وتطوير
 .البرامج للقسم

 يف متطلبات املواد التي  اإلشراف ىلع الجانب العملي أو امليداني
 لب منه ذلك. ن ُطإيدرسها 

 .القيام باإلرشاد األكاديمي للطالب ىلع أكمل وجه ووفًقا للتعليمات 

 

 تجاه الجامعة  دريسعضو هيئة الت واجبات

 االبتعاد عن التصرفات األكاديمية أو  ىلع عضو هيئة التدريس
املهنية التي تؤدي إلى اإلساءة لسمعة الجامعة، أو ضياع أموالها، 

املناسب لألعمال والنشاطات التي تقوم بها  وأن يعطي الدعم
 الجامعةيستغل اسم  الَّأعمد إلى تشكيلها، والجامعة، واللجان التي ت

ال بعلمها وبعد إالجامعة  يعمل خارج الَّأمصالحه الذاتية، و لخدمة
 .الحصول ىلع موافقتها

  ملختلفة يف الكلية ااملشاركة يف جلسات مجالس األقسام واللجان
 .والجامعة

 االلتزام بالساعات املكتبية وحضور املؤتمرات. 
  الرفع للجهات املختصة بالجامعة بمقترحات تساعد ىلع تطوير

وطرق  مل العلمي واإلداري يف الجامعة وتحديد آليات تنفيذهاالع
 .تفعيلها

  املشاركة بفاعلية يف أنشطة القسم والكلية والجامعة يف خدمة
األكاديمي  املجتمع والتوصية بما يلزم لدى وكيل الجامعة للتطوير

 . وخدمة املجتمع
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 ةأن يساهم يف اقتراح الندوات واملؤتمرات ضمن البرامج الثقافي 
 .الترقية وتحتسب له ضمن النقاط املخصصة لخدمة املجتمع عند

 تخصصه  متابعة ما يستجد يف مجال تخصصه واملساهمة يف تطوير
القسم ما يلزم  والرفع بذلك للجهات املختصة والعرض ىلع مجلس

 .منه
  يقضي عضو هيئة التدريس ساعات العمل يف التدريس والبحث أن

وخدمة  ت املكتبية واللجان العلميةواإلرشاد األكاديمي والساعا
كلف بها من الجهات املختصة املجتمع واألعمال األخرى التي يُ 

 .بالجامعة
  يتولى عضو هيئة التدريس تدريس ما يكلفه به رئيس القسم من

لهذه  مقررات ويلتزم بالحضور والتدريس يف املواعيد املحددة
املحاضرات أو ضم املقررات، كما يلتزم بعدم تغيير مواعيد وأماكن 

 القبول إدارةاملجموعات إال بعد التنسيق مع رئيس القسم و
 . والتسجيل

  يلتزم عضو هيئة التدريس بالتقويم الدراسي الجامعي وخاصة ما أن
أي مقرر  يتعلق بمواعيد االختبارات النهائية، وعدم تغيير موعد اختبار

 .جيلالقبول والتس إدارةإال بعد التنسيق مع رئيس القسم و
  ون ؤالش عن إدارة املسؤولالتواصل املستمر مع رئيس القسم كونه

 اسنوي اتقرير العلمية واملالية واإلدارية داخل القسم، وهو الذي يقدم
النشاط العلمي  إلى عميد الكلية عن سير العمل يف القسم وعن

 .ألعضائه وفق صالحياته املذكورة سابقا
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  يام بالدروس واملحاضرات للق يتفرغهيئة التدريس أن  عضوىلع
بإجراء البحوث  كليته علميايف تقدم  وأن يسهموالتمرينات العملية 

واإلشراف  ،والدراسات املبتكرة واإلشراف ىلع ما يعده الطالب منها
 . وتزويدها باملراجع ىلع املعامل وىلع املكتبات

 

 تجاه تطوير القدرات المهنية عضو هيئة التدريس واجبات

  مهنيا، فإن من أولى واجباته يف هذا الصدد أن يبقى تطوير ذاته
ىلع اتصال بكل جديد يف ميدان تخصصه. وذلك عن طريق 
االطالع املباشر ىلع املؤلفات والدوريات املتخصصة، واملشاركة 
يف الجمعيات العلمية، وحضور الندوات واملؤتمرات العلمية ذات 

ذا العصر من الصلة. فالتطور التقني واملعريف الذي يشهده ه
 تصال وتكنولوجيا املعرفة، وتنوعٍ تدفق للمعلومات يف وسائل اال

لزم عضو هيئة التدريس بمسؤولية يف أساليب التربية والتعليم ُي
 .مستمرة يف هذا املجال

 البحوث ات وورش العمل واملشاركة يف القيام بالبحوث والدراس
 .الجماعية يف مجال تخصصه

 ية والتحليالت الهادفة التي تسهم يف القيام بالكتابات اإلبداع
 تقديم املعرفة، وخدمة املجتمع. 

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

بعد أخذ رأى الكلية أو املعهد الجامعة بناء ىلع موافقة مجلس 
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 رط للترخيص يف ذلك أن يكونمجلس القسم املختص. ويشت
 .التدريس أو اإلشراف يف مستوى الدراسة الجامعية

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

  لوا بالتجارة أو أن يشتركوا غيجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتال
 يف إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي، أو أن يجمعوا بين

 .وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذه الوظيفة
 

 تجاه المجتمع عضو هيئة التدريس  واجبات

  املشاركة العلمية يف تنمية مجتمع الجامعة عن طريق الدورات
املتخصصة لتدريب الخريجين ورفع كفاءتهم بما يواكب سوق العمل 

 .وكذا القوافل التي تخدم املجتمع يف شتى التخصصات
 ىلع كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه، ويعمل  اًنأن يكون أمي

ا لتسود املحبة املثمرة واالحترام الصادق بين املواطنين جاهًد
ا ألمن الوطن واستقراره تحقيًق ؛ا، وبينهم وبين أولي األمر منهمجميًع

ا ىلع سمعته ومكانته بين ا لنمائه وازدهاره وحرًصوتمكيًن
 .املجتمعات اإلنسانية الراقية

 ن يكون موضع تقدير املجتمع، واحترامه وثقته وهو لذلك حريص أ
ىلع أن يكون يف مستوى هذه الثقة، وذلك التقدير واالحترام، وأن 

 .يحرص ىلع أال يؤثر عنه إال ما يؤكد ثقة املجتمع به واحترامه له
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 يف مجتمعه تعلق عليه اآلمال يف التقدم  امؤثًر اأن يكون عضًو
علمي واإلبداع الفكري واإلسهام الحضاري ونشر املعريف واالرتقاء ال

 هذه الخصال الحميدة بين طالبه. 
  أن يكون صورة صادقة للمثقف املنتمي إلى دينه ووطنه، األمر الذي

ا ىلع يلزمه توسيع نطاق ثقافته، وتنويع مصادرها، ليكون قادًر
عين تكوين رأي ناضج مبني ىلع العلم واملعرفة والخبرة الواسعة، ُي

ه طالبه ىلع سعة األفق ورؤية وجهات النظر املتباينة باعتبارها ب
 .مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون يف بناء الحضارة اإلنسانية

  واصر الثقة بين الجامعة واملجتمعأأن يوطد. 
 ضرار بها أثناء التعامل مع املواد املحافظة ىلع البيئة وعدم اإل

 .الكيميائية والبيولوجية الضارة
  برأي املجتمع املحيط يف البرامج التي تقدمها الكلية باعتباره األخذ

 .املستفيد منها
  العمل ىلع إيجاد الحلول العلمية والعملية املناسبة للمشكالت

 .التي تواجه املجتمع املحيط
 ت لألفراد واملؤسسات أن يبذل قصارى جهده يف تقديم الخدما

 رعية. سوية وش ةا بطريقكان ذلك مطلوًب ىواملجتمع مت
 يف تنمية املجتمع وتقدمه  ماسهل عمله إلى اإلا خالأن يسعى دائًم

خدمة  ويوجه طالبه لذلك من خالل االهتمام باملشاركة يف برامج
 .املجتمع وتنميته وتقدمه

 أن يربط ما يقدمه بثقافة املجتمع وتطلعاته. 
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  أن يتفاعل مع املتغيرات املجتمعية والحراك االجتماعي واملشاركة
 قضايا الرأي العام بما يفيد التعليم ويفيد املجتمع. يف 

 ا لنتائج مستخلصة من ربط بحوث الجامعة باحتياجات املجتمع وفًق
 .استبيانات ودراسات جادة وموضوعية

 هم يف اقتراح الندوات واملؤتمرات ضمن البرامج الثقافية سأن ُي
 .وتحتسب له ضمن النقاط املخصصة لخدمة املجتمع عند الترقية

 
 تجاه البحث العلمي  عضو هيئة التدريس واجبات

 ه البحث العلمي يف رفع مستوى التعليم ؤديااللتزام بالدور الذي ي
 .بالكلية والجامعة وربط الجامعة باملجتمع

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

  ا ويبين مقدار ا وواضًحيكون املصدر محدًديجب عند االقتباس أن
 .االقتباس بدون أي لبس أو غموض

  االهتمام باألبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها يف املجاالت
 .العملية

 االلتزام بعدم ذكر مراجع لم يستخدمها الباحث. 
  تجنب كتابة أو تحرير أي تقرير أو اإلدالء بشهادة علمية أكاديمية

 هتوصل إليه من خالل بحث يأو مخالفة للواقع الذا عن تخصصه بعيًد
 .العلمي

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



 

 

 دليل عضو هيئة التدريس

 اللجنة الدائمة للجودة 26

  االلتزام بترتيب األسماء ىلع األبحاث املنشورة من الرسائل العلمية
 .ملشرفينبحيث يكون االسم األول هو اسم الباحث وليس أقدم ا

  الحرص ىلع الذهاب ملناقشة األبحاث يف الجامعات املختلفة
 .للتعرف ىلع ما هو جديد يف البحث العلمي

 االلتزام باملنهج العلمي السليم يف البحث والتأليف. 
 االتحلي باألمانة التامة يف النقل بنسب اآلراء واألفكار إلى أصحابه. 
  منهاالتي تم االستفادة الدقة واألمانة يف اإلشارة إلى املراجع. 
  مراعاة الدقة يف تلخيص النصوص، وذلك بعدم بترها وانتزاعها من

 .منهاسياقها حتى ال يخل بمقصود صاحبها 
  ضرورة اإليضاح التام للقدر املشترك به يف التأليف مع الغير يف

 .املشتركةاملؤلفات 
 التخصص مراعاة تحديث املؤلفات بما يواكب مستجدات العصر يف.  
  املؤلفات إلى أصحابها وعدم استعارة أسماء بعض  بنسمراعاة

 .علمية ةلتخصص تحقيقا ملكسب مادي أو وجاهاملميزين يف ا
  ضرورة احترام أفكار العلماء السابقين وآرائهم، وعدم النيل منهم أو

ولكن إخضاعها  التهجم عليهم أو التهكم من مؤلفاتهم ملجرد قدمها،
ليل والبرهان مع مراعاة اختالف املدارك للمناقشة العلمية بالد

 .آلخروالعقول وطبيعة العلوم من زمن 
 ا ىلع مراعاة إيداع نسخ من املؤلفات يف املكتبات العامة تيسيًر

 صغار الباحثين والطالب وكذا وضع ملخصات لتلك املؤلفات
 .ىلع شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(
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 جتمع واإلنسانية كالتزام أخالقي توجيه بحوثه ملا يفيد املعرفة وامل
 .وظيفتهأساسي بحكم 

  األمانة العامة يف تنفيذ بحوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فكره
ا معروًف ويجب أن يكون مقدار االستفادة من اآلخرين فقط،وعمله 
 . اومحدًد

 توخي املوضوعية والدقة يف عرض وجهات النظر العلمية لآلخرين. 
 ركة يجب توضيح أدوار املشتركين بدقة واالبتعاد يف البحوث املشت

 .للمعاونةعن وضع األسماء للمجاملة أو 
  واألمانةيف جمع البيانات امليدانية تراعى الدقة والصدق. 
 يف تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل والتفسير 

 .واالستنتاجوالتقييم واملقارنة 
 إذا تعلق ذلك بأمور شخصية ا املحافظة ىلع سرية البيانات خصوًص

 .أو بمسائل مالية أو سلوكية
 حتى  املقررة ىلع الطالب يراعى تحديث البيانات يف املؤلفات

 .ولية أخالقية جسيمةؤمس محيطين باألوضاع الحديثة، وهذه ايكونو
  للمترجم الحرية يف التصرف بإدخال بعض التعديالت يف النص

 ذف والتعديل وااللتزاماألصلي وتلزم اإلشادة إلى مواطن الح
بعدم املساس بسمعة املؤلف ومكانته العلمية بالنسبة للمصنفات 

 . املنشورة بلغة أجنبية
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 شروط التعاقد .9
 :يشترط يف املتعاقد أن يكون

  قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين سنة ميالدية
 ويجوز ملجلس الجامعة تجاوز الحد األىلع للعمر يف حدود عشر

سنوات لألستاذ واألستاذ املشارك وخمس سنوات لألستاذ املساعد 
 .وذلك بناء ىلع توصية جهة عمله

 ا للخدمة، بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة ا صحًيالئًق
 .طبية تعترف بها الجامعة

 حسن السيرة واألخالق. 
 ىلع املؤهالت املطلوبة للوظيفة احائًز. 
  باململكةغير مرتبط بعقد مع جهة أخرى. 
 ا للعمل يف الجامعةمتفرًغ. 
 ا من اليوم الذي يغادر فيه املتعاقد موطنه تبدأ مدة العقد اعتباًر

ا إلى مقر عمله يف اململكة بأقصر طريق ىلع أال تزيد املدة متوجًه
بين مغادرة املوطن والتقدم ملباشرة العمل ىلع ثالثة أيام وال تسبق 

داية العقد، أو من اليوم الذي املوعد املحدد من قبل الجامعة لب
ا لتعليمات الجامعة إذا كان يتقدم فيه املتعاقد ملباشرة العمل وفًق

 ا يف البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.مقيًم

 

 آلية ونظام تقويم عضو هيئة التدريس .10
يف جامعة املستقبل تماشيا مع توصيات وتقارير ضمان الجودة 

إجراء تقويم سنوي العمل ىلع  لبرامجي، فإنه تملالعتماد املؤسسي وا
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بصورة شاملة ومنتظمة، ويتم استخدامه لقياس ألعضاء هيئة التدريس 
أدائهم، وفق معايير موحدة وواضحة تشمل واجباتهم املنصوص عليها يف 

 .املختصة بأعضاء هيئة التدريس الالئحةقانون تأسيس الجامعة ويف 
ي ألداء أعضاء هيئة التدريس إلى رسالة معايير التقييم السنو ستندوت

ث اللتدريس التي تنصب يف الركائز الثالجامعة، وإلى واجبات عضو هيئة ا
 ية:تاآل

 التدريس واإلشراف ىلع الطلبة. 
  البحث والنشر العلمي. 
 خدمة الجامعة واملجتمع. 

ولكون الطلبة هم محور العملية التعليمية يف الجامعة، فإن تقويم  
. ولكون بمبدأ الشفافية اال يتجزأ أخًذضو هيئة التدريس هو جزء الطلبة لع

األساسية لعضو هيئة إجراء البحوث والدراسات هي من ضمن املهام 
النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس عنصرا هاما  اعتبارفقد تم التدريس، 

إلى ما يتوجب ىلع عضو  باإلضافةتوجب تضمينه يف التقويم السنوي، 
وللمجتمع، حيث حثت الجامعة أعضاء  يس من خدمته للجامعةهيئة التدر

ة يف أنشطة اللجان واملجالس، هيئة التدريس ىلع وجوب املشارك
 .داخل الجامعة وخارجها م العلمياهسواإل

ويغطي هذا التقويم جوانب تعكس وتضبط مدى التزام عضو هيئة 
تم التركيز التدريس بما هو مناط به من مسؤوليات وواجبات، وعليه فقد 

 لية تقويم أعضاء هيئة التدريس:آتية يف ىلع املحاور اآل
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تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس، حسب االستمارة املعتمدة  .1
 يف القسم التابع له. 

تقويم الطلبة لعضو هيئة التدريس، الذي يشرف عليه لجنة القياس  .2
 والتقويم يف الكلية التابع لها عضو هيئة التدريس.

اج البحثي لعضو هيئة التدريس واألنشطة العلمية لعضو هيئة اإلنت .3
التدريس، وتشمل البحوث املنشورة، والكتب، وبراءات االختراع، 

 واألنشطة البحثية املساندة.
 .أنشطته يف خدمة الجامعة، وخدمة املجتمع .4

 

 عضو هيئة التدريسل الشكاوى والتظلماتآلية  .11
يف مقدمتها اإلسالمية، القيم من  ىلع مجموعة املستقبلجامعة تقوم  

بيئة عمل أكاديمية تعزز مفهوم العمل  توفيرإلى  الجامعةتهدف الشفافية، و
 بيجميع منسوبيها، مما ينعكس بشكل إيجا بيناملتبادل  واالحترام ،عيالجما

النزاعات قد تنشأ بعض ولكن  التعليمية.ىلع جودة مخرجات العملية 
، ىلع أداء أعضاء هيئة التدريس بيالسل يرالتأثقد تؤدي إلى  التي واالختالفات

 منسوبي الجامعةآلية واضحة ملعالجة شكاوى  األمر الذي دعا إلى ضرورة وضع
  وتظلماتهم.

 تؤدي إلى الشكوى أو التظلمتي ال األسباب   11.1
 

  بيمشروع من أحد منسو غيرالتعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب 
 القيامأو االمتناع عن  القيامأو ني نوقا يرالجامعة للتصرف بشكل غ
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 لواجبات عضو هيئة التدريس امن شأنه أن يشكل انتهاًك ينمع بإجراء
 . بالنزاهة والسريةاملتعلقة 

  أو موظف عضو هيئة تدريسزميل مثل  منشكوى . 
  شرالرئيس املبا منشكوى . 
 داء. التظلم من نتيجة تقويم األ 
  حقوق عضو هيئة التدريسأي قرار إداري يتعلق بالتظلم من.  
 عضو هيئة التدريسلمتعلق بالحقوق املالية لي التظلم من أي قرار ما. 
 عضاء هيئة بحاث العلمية ألفيما يتعلق باأل ميالتظلم من أي قرار أكادي

 . ومن يف حكمهم التدريس
 عضو هيئة التدريسل رقياتتالبيتعلق  التظلم من أي قرار. 

 

 في الشكاوى والتظلمات نظرلل الدائمة اللجنة   11.2

  

شكاوى يف تشكيل لجنة للنظر أصدر رئيس جامعة املستقبل قراًرا ب 
بمسمى "اللجنة الدائمة للنظر يف الشكاوى وتظلماتهم،  منسوبي الجامعة

 ىلع النحو اآلتي: هاتشكيل وجاء. والتظلمات"

 رئيًسا مساعد رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
 عضًوا ة للتطوير والجودةمساعد رئيس الجامع

 عضًوا مساعد رئيس الجامعة لخدمة املجتمع والبحث العلمي
 عضًوا املشرفة ىلع مركز الدراسات الجامعية للطالبات

 أميًنا مدير اإلدارة القانونية
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وللجنة االستعانة بمن تراه مناسبا ىلع حسب طبيعة الشكوى املقدمة،  
 ريخ صدور قرار تشكيلها.  أعمل اللجنة سنة من ت وتكون مدة

 

 لجنةال مهام   11.3

 

ضد القرارات وتظلماتهم الجامعة منسوبي  اوىشك يفالنظر  -1
 بيحقهم أو سوء املعاملة من أحد منسو يفاإلدارية الصادرة 

 الجامعة. 
توضح  لة من خالل تطبيق آلية عملتحقيق مبدأ الشفافية والعدا -2

شكاوى والتظلمات عملية تقديم ال يفاإلجراءات املتبعة 
  ملنسوبي الجامعة.

العمل ىلع تحقيق املساواة وإعطاء كل ذي حق حقه بما ال يتعارض  -3
 نظمة. مع اللوائح واأل

 الحد من تقديم شكاوى ضد الجامعة أمام الجهات القضائية.  -4
 ملنسوبي الجامعة.ي يفالوظ االستقرارتحقيق  يفاملساهمة  -5
تي اإلجراءات اإلدارية ال يفمعالجة أوجه القصور  يفاملساهمة  -6

 .  (إن وجدت)شابت عملية إصدار القرار محل التظلم 

 

 إجراءات تقديم الشكوى أو التظلم    11.4

املشكلة، وهو ولى لحل األخطوة هي الإن منهجية اإلصالح الودي  -1
ريعة شمن مبادي ال املستمدةعراف الجامعية األ يف عمول بهامل

ومن ثم  ،"ٌري َخ ُحل عدة القرآنية "والصُّا للقاتنفيًذ ةاإلسالمية السمح
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 اين درًءالطرف ينفبإمكان أي طرف محايد أن يتدخل لإلصالح ب
مسؤولية املراحل  جامعةوضعت اللتفاقم املشكلة وتطورها. و

للقسم  املباشرالرئيس عاتق ة ىلع يرعات الصغزاولية لحل الناأل
مور التعليمية األ تسيير يف، وذلك تحت مظلة مسؤوليته كاديمياأل

من نظام  (44)للمادة رقم  احددتها اللوائح وفقً  التيواإلدارية 
حال لم يستطع الرئيس املباشر حل يف . وليمجلس التعليم العا

 صاحب الصالحية،تلك النزاعات فعليه رفعها إلى عميد الكلية/ 
ا للمادة حددتها اللوائح وفًقتي للنظر فيها وذلك تحت مسؤوليته ال

 .  ليمن نظام مجلس التعليم العا (37رقم )
لنموذج الشكوى املرفق  اخطًيا وفًق هامقدأن يىلع مقدم الشكوى  -2

للقرار الذي  معه بياٌن مرفقوالبيانات املطلوبة به  وتعبئة جميع
 أو أي وثائق تدعم موضوع الشكوى.   (إن وجد)يشكل موضوع التظلم 

إلى بدوره رفعها ي الذي، شرم الشكوى أو التظلم للرئيس املباتقد -3
 إلى اللجنة املختصة.  ومن ثم / صاحب الصالحية عميد الكلية

جميع البيانات  اكتمالحالة عدم  يفالشكوى أو التظلم  رفضُت -4
اإلجراءات  اتخاذمع  ،املطلوبة بنموذج الشكوى أو ثبوت عدم صحتها

  ذلك.ر احال تكر يفالالزمة 
 ،استالمهالتظلم بأنه تم ىلع مقدم الشكوى أو ا كتابًيااللجنة ترد  -5

الشكوى وتاريخها وتفاصيلها  ىلع رقميشتمل الرد  ويجب أن
 بيانات مقدم الشكوى أو التظلم مع ذكر املدة املتوقعة للرد عليه. و

 امنها ثم تكتب تقريًر والتحققتقوم اللجنة بفحص الشكوى بعناية  -6
 .  بصفته الجامعة رئيسبالتوصيات املناسبة وتقدمه إلى 
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 االشكوى أو التظلم وفًق يفالجامعة القرار املناسب  رئيسذ يتخ -7
الجامعات  بيمن الالئحة املنظمة لشؤون منسو( 91)للمادة رقم 

حكمهم والالئحة  يفأعضاء هيئة التدريس ومن  السعوديين من
ضوء توصيات ويف  ونظام العمل التنفيذية لجامعة املستقبل

عضو هيئة  شعارم إويت ،والتظلماتالشكاوى  يفلجنة النظر 
 لها بالقرار املتخذ.   والجهة التابع التدريس

  



 

 

 دليل عضو هيئة التدريس

 اللجنة الدائمة للجودة 35

 الحقـــالم .12
 

 

   الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 12.1

 يف جامعة املستقبل

  إخالء طرف 12.2

  شعار مباشرةإ 12.3

  حجز تذاكر 12.4

  خروج يف مهمة عمل 12.5

  نموذج إجازة 12.6

 نموذج استئذان 12.7

  نموذج بيانات محاضر 12.8

  شكاوى نموذج 12.9

  اللوائح واألنظمة املعمول بها يف جامعة املستقبل 12.10
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يف  الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 1.12 
 جامعة املستقبل

 

تخضع الجامعة يف الئحتها ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إلى الالئحة 
من أعضاء هيئة التدريس ومن يف  ي الجامعات السعوديينلشؤون منسوباملنظمة 

صادرة بقرار مجلس فهي  .(ويطبق منها ما ينطبق ىلع الجامعات األهلية) حكمهم
( املتخذ يف الجلسة )السادسة( ملجلس التعليم العالي 4/6/1417التعليم العالي رقم )

شريفين ورئيس مجلس فقة خادم الحرمين الابمو هـ املتوج26/8/1417املعقود بتاريخ 
و تاريخ 12457ب/ /7الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

 هـ.22/8/1418
 (4/6/1417نص قرار مجلس التعليم العالي رقم )

سابعة( من املادة )الخامسة بناء ىلع أحكام الفقرة )ال إن مجلس التعليم العالي
قضي بأن للمجلس إصدار ي تعالي والجامعات التمن نظام مجلس التعليم ال عشرة(

لوائح املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين، واملتعاقدين، ل
تهم، وبدالتهم، وذلك أدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافبمن فيهم أعضاء هيئة الت

تصاد الوطني، بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، وزارة املالية واالق
 ة. ينوالديوان العام للخدمة املد

وبعد االطالع ىلع مذكرة األمانة العامة ملجلس التعليم العالي حول املوضوع،   
وىلع نسخة من مشروع الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من 

 يأتي:ا أعضاء هيئة التدريس، ومن يف حكمهم املرفقة بمذكرة العرض قرار املجلس م
" املوافقة ىلع الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء  

 هيئة التدريس، ومن يف حكمهم، وفقا للصيغة الرافقة بهذا القرار ".
من أعضاء هيئة التدريس ومن يف  الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين

 : حكمهم

 املادة األولى:
 هم:التدريس أعضاء هيئة  

 األساتذة .1
 األساتذة املشاركون .2
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 األساتذة املساعدون .3
 املادة الثانية: 

يلحق بأعضاء هيئة التدريس يف أحكام هذه الالئحة املحاضرون واملعيدون ومدرسو اللغات 
 ومساعدو الباحثين.

 التعيين والترقية

 املادة الثالثة:
اضرين ومدرسي اللغات ومساعدي تؤلف يف كل جامعة لجنة دائمة لشؤون املعيدين واملح 

الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين 
أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء ىلع توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها 

 إلى املجلس ويكون من مهامها:
ن واملحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي اقتراح السياسة العامة الختيار املعيدي -1

 الباحثين وتوزيعهم ىلع األقسام والكليات.
إبداء الرأي يف التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين املعيدين  -2

 اآلتية:واملحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير 
ي عدد أعضاء هيئة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمال -أ

 التدريس يف القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.
 عدد املحاضرين واملعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين يف القسم. -ب
عدد املبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ املتوقعة  -ت

 لعودتهم.
اللغات ومساعدي الباحثين  اقتراح توزيع وظائف املعيدين واملحاضرين ومدرسي -3

 حسب حاجة األقسام الحالية واملستقبلية.
دراسة التوصيات الخاصة بنقل املحاضرين واملعيدين إلى وظائف إدارية داخل  -4

 الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة املدنية.
 املادة الرابعة: 

 املعيد:يشترط لتعيين 
سعودية أو جامعة أخرى معترف  أن يكون حاصال ىلع شهادة الجامعية من جامعة -1

 بها.
 أن يكون تقديره العام يف املرحلة الجامعية جيد جدا ىلع األقل. -2
 ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى. -3

 املادة الخامسة:
 اللغة:يشترط لتعيين املحاضر ومدرس 
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أن يكون حاصال ىلع درجة املاجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى  -1
 معترف بها.

أن يكون تقديره العام يف املاجستير جيد جدًا ىلع األقل )إذا كان حاصال عليها من  -2
 جامعة تمنحها بتقدير(.

 ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى. -3
 :املادة السادسة 

 باحث:يشترط لتعيين مساعد 
 (:بالنسبة ملن يعين بدرجة املاجستير )يسمى مساعد باحث أ     -1

ىلع درجة املاجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف  الحصول -أ
بها بتقدير عام جيد جدا ىلع األقل إن كان حاصال ىلع املاجستير من 

 جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
 أية شروط أخرى تراها الجامعة املناسبة. -ب

سمى مساعد بالنسبة ملن يعين بالشهادة الجامعية )البكالوريوس أو ما يعادلها(، )وي  .2
 (:باحث ب

الحصول ىلع شهادة الجامعية بتقدير عام جيد ىلع األقل من جامعة ج. 
 سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

 أية شروط أخرى تراها الجامعة املناسبة.د. 
 املادة السابعة: 

يتم تعيين املعيد واملحاضر ومدرس اللغة بناًء ىلع توصية مجلس القسم الذي سيعمل به 
لشؤون املعيدين واملحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي  الدائمة واللجنةس الكلية مجل

 الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
 :ةاملادة الثامن 

يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بناء ىلع توصية مجلس القسم ومجلس 
املعيدين واملحاضرين ومدرسي اللغات  الكلية املختصين وتوصية اللجنة الدائمة لشؤون

 ومساعدي الباحثين.
 املادة التاسعة: 
يعين املعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات يف أول درجة من رتبة  -1

 معيد.
يعين املعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمسة سنوات يف الدرجة الثانية من  -2

 رتبة معيد.
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غ معدل دراسته الجامعية ست سنوات يف الدرجة الثالثة من رتبة يعين املعيد الذي يبل -3
 معيد.

يعين املعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات يف الدرجة الرابعة من  -4
 رتبة معيد.

 املادة العاشرة: 
تطبق ىلع مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين الئحة الوظائف التعليمية املعتمدة بقرار  

 هـ وما يطرأ عليها من تعديالت.10/11/1401وتاريخ  590املدنية رقم  مجلس الخدمة
 
 املادة الحادية عشرة: 

يشترط للتعيين ىلع رتبة أستاذ مساعد الحصول ىلع درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من 
 جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وملجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.

 املادة الثانية عشرة: 
يجوز ملجلس الجامعة يف حال الضرورة وبناء ىلع توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية  

املختصين واملجلس العلمي التعيين ىلع رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول ىلع 
 اآلتية:درجة الدكتوراه يف التخصصات التي ال تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط 

 درجة املاجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أن يكون املرشح حاصال ىلع -1
 جامعة أخرى معترف بها.

 أن يكون قد أمضى ثالث سنوات ىلع األقل يف وظيفة محاضر. -2
أن يتقدم بإنتاج علمي ال عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله ىلع درجة  -3

املقدم  املاجستير منها وحدة واحدة ىلع األقل فردية، وأن يكون اإلنتاج العلمي
 ( من هذه الالئحة. 29متفقا مع جاء يف املادة )

 املادة الثالثة عشرة: 
 مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشترط للتعيين ىلع رتبة أستاذ مشارك:

 الحصول ىلع درجة الدكتوراه من جامعة أو أخرى معترف بها. -1
املعترف بها ال تقل عن خبرة يف عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى  -2

 أربع سنوات بعد التعيين ىلع رتبة أستاذ مساعد.
أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة  -3

 أخرى معترف بها. 
 املادة الرابعة عشرة: 

 أستاذ:مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشترط للتعيين ىلع رتبة 
 درجة الدكتوراه من جامعة أو جامعة أخرى معترف بها.  الحصول ىلع -1
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معترف بها، ال تقل عن ثماني  أخرى جامعةخبرة يف عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو  -2
 سنوات، منها أربع سنوات ىلع األقل أستاذ مشارك.

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

 املادة الخامسة عشرة: 
يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء ىلع توصية من مجلس القسم وجلس الكلية  

 املختصين وتوصية من املجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
 املادة السادسة عشرة: 
بقة لغرض يصنف من يعيين ىلع كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لهم خبرات سا 

 اآلتية:الراتب وفق الضوابط 
 أن تكون الخبرة قد اكتسب بعد املؤهل العلمي املشترط للتعيين. -1
أن تكون الخبرة يف مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل يف إحدى الجامعات  -2

السعودية أو الجامعات األخرى املعترف بها، أو لدى إحدى الجهات الحكومية السعودية 
 لية.أو املنظمات الدو

 يأتي:تحتسب الخبرة ألغراض الراتب وفق ما  -3
 الخبرة يف عضوية هيئة التدريس يف الجامعات ىلع أساس السنة بسنة. -أ

الخبرة يف غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص ىلع أساس السنة  -ب
 بنصف سنة.

 املادة السابعة عشرة: 
ادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل يصنف من ينتقل من الئحة الوظائف التعليمية إلى ك

شهادة الدكتوراه ىلع رتبة أستاذ مساعد يف التخصص الذي حصل فيه ىلع الدكتوراه 
وتحتسب خبراته السابقة يف التعليم بعد حصوله ىلع املؤهل كل سنة خبرة بعالوة، 

 شريطة أال يتجاوز أخر مربوط رتبة أستاذ مساعد.
 وس أو املاجستير للتعيين ىلع رتبة معيد أو محاضر.ويقاس ىلع هذا من يحمل البكالوري

 املادة الثامنة عشرة: 
يمنح عضو هيئة التدريس املعين ومن يف حكمه أول درجة يف رتبة الوظيفة التي يعين    

عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة 
منح عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه املرقى راتب أول درجة يف رتبة تتجاوز راتبه، كما ي

الوظيفة التي يرقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه 
 يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.

 املادة التاسعة عشرة:  
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يث البدالت واملكافآت واملزايا يعامل أعضاء هيئة التدريس واملحاضرون واملعيدون من ح 
 وفقًا ملا يعامل به موظفو الدولة ىلع أساس املعادلة اآلتية: 

 املرتبة الثامنة                                  املعيد      -
 املرتبة التاسعة                                 املحاضر      -
 ملرتبة الثانية عشرةا                  األستاذ املساعد      -
 املرتبة الثالثة عشرة                 األستاذ املشارك      -
 املرتبة الرابعة عشرة                               األستاذ      -

 ريال.  650ويكون بدل االنتقال الشهري لرتبة )األستاذ( 
 املادة العشرون: 

ة األخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس ال يترتب ىلع وصول راتب األستاذ إلى الدرج
بل يستمر منحه العالوة وال ينطبق ذلك إال ىلع رتبة  ،السنويةعدم منحه العالوة الدورية 

 أستاذ فقط.
 املادة الحادية والعشرون: 

 مشارك:يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ 
بة أستاذ مساعد يف جامعة سعودية أو جامعة خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رت -1

 أخرى معترف بها، ىلع أال تقل مدة الخدمة يف الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي املطلوب للترقية وفقا ألحكام املادة الثانية  -2

 والثالثين من هذه الالئحة.
نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ  أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد -3

 مساعد.
 :املادة الثانية والعشرون 

 أستاذ:يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة 
خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف رتبة أستاذ مشارك يف جامعة سعودية أو جامعة  -1

 ودية عن سنة واحدة.أخرى معترف بها، ىلع أال تقل مدة الخدمة يف الجامعات السع
استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي املطلوب للترقية وفقا ألحكام املادة الثالثة  -2

 والثالثين من هذه الالئحة.
أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ  -3

 مشارك.
 املادة الثالثة والعشرون: 

يف التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال املدة  لعضو هيئة التدريس الحق
 النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.
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 املادة الرابعة والعشرون: 
 اآلتي:تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية ىلع النحو  
مجال كامل املدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة عملية وكان العمل يف  -1

 التخصص.
نصف املدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل يف  -2

 مجال التخصص. 
 ال تحتسب املدة لغرض الترقية إذا كان العمل يف غير مجال التخصص. -3
 املادة الخامسة والعشرون: 

 اآلتية:تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق املعايير 
 اج العلمي.اإلنت     -1
 التدريس.     -2
 خدمة الجامعة واملجتمع.     -3
 

 إجراءات الترقية

 املادة السادسة والعشرون
 إجراءات الترقية:

 يأتي:يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم املختص ويتضمن ما     -1
 بيان باملؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي. -أ

 طات التدريسية.بيان بالنشا -ب
 بيان بنشاطه يف مجال خدمة الجامعة واملجتمع. -ت
 خمس نسخ ىلع األقل من اإلنتاج العلمي املقدم للترقية والبيانات املوضحة له. -ث
 أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية. -ج
 أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو املجلس العلمي. -ح

جلس القسم يف طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي ينظر م. 2
برفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من املحكمين املتخصصين ال يقل 

 عن ثمانية.
ينظر مجلس الكلية يف الطلب بناءً ىلع توصية مجلس القسم، ويرشح عدد من املحكمين .   3

 مانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.املتخصصين ال يقل عن ث
درس املجلس العلمي طلب الترقية بناء ىلع توصية مجلسي القسم والكلية، ويقوم بعد  .4

 يأتي:الدراسة بما 
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اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث، ويختارون من املرشحين من مجلس الكلية أو من  -أ
طيًا أواًل والخامس فاحصًا احتياطيًا ثانيًا غيرهم ثالثة منهم أساسيون والرابع فاحصًا احتيا

من  -ىلع األقل  -أن يكون اثنان من املحكمين الثالثة  ويجب الحاجةيلجأ إليهما عند 
 خارج الجامعة.

إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى املحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق  -ب
 النموذج الذي يعد من قبل املجلس العلمي.

خاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم املوافقة ىلع ترقيته، وذلك بعد النظر ات -ت
يف تقارير املحكمين، والتقارير الخاصة بنشاط املتقدم للترقية يف مجال التدريس 

 وخدمة الجامعة واملجتمع.
إذا قرر املجلس عدم املوافقة ىلع الترقية لضعف اإلنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصير  -ث

ألبحاث املقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى، ىلع أن يشتمل الحد ا
األدنى للترقية يف حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة ىلع األقل للمتقدم 
للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين جديدتين ىلع األقل للمتقدم للترقية 

 إلى رتبة أستاذ.
 السابعة والعشرون:املادة  

( مائة نقطة 100يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس املتقدم للترقية ىلع أساس )    
 مقسمة ىلع النحو التالي: 

 سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي. 60                                  
 خـمس وعـشــرون نقطة لتـدريس. 25                                  
 خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعـة واملجتمع. 15                                  

ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم املشاركة يف خدمة الجامعة واملجتمع بناء ىلع توصية 
 من املجلس العلمي.

 املادة الثامنة والعشرون: 
( ستين نقطة 60ترقيته عن )يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم 

( خمس وثالثين نقطة يف مجال اإلنتاج 35ىلع أال يقل ما يحصل عليه املرشح للترقية عن )
( أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ، وتتم 40العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و )

رقية إلى رتبة أستاذ الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي املحكمين الثالثة، أما الت
فتتم بإجماع رأي املحكمين الثالثة، ويف حال املوافقة اثنين من املحكمين ىلع الترقية 

 وعدم موافقة املحكم الثالث، يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائيًا.
 والعشرون:املادة التاسعة  

 يأتي:ية عضو هيئة التدريس ما يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي املطلوب لترق
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البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر يف مجاالت العلمية محكمة، ويضع املجلس العلمي  -1
 معايير قبول املجالت املحكمة.

البحوث املحكمة املقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة إذا كانت منشورة  -2
 ة فقط.بأكملها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها وحدة واحد

 البحوث املحكمة املنشورة أو املقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية املتخصصة. -3
 املحكم من الكتب الجامعية واملراجع العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط. -4
 تحقيق الكتب النادرة املحكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط. -5
 ها وحدة واحدة فقط.الترجمة املحكمة للكتب العلمية املتخصصة ويقبل من -6
الكتب والبحوث املطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها املجلس العلمي وتكون  -7

 خاضعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
االختراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع التي يعترف بها  -8

 املجلس العلمي.
ق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء ىلع توصية املجلس النشاط اإلبداعي املتميز وف -9

 العلمي، ويقبل منه وحدة واحدة فقط.
 املادة الثالثون: 
يجب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر يف املجالت العلمية املحكمة ضمن الحد األدنى املطلوب  

تاذ مشارك، لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أس
 ووحدتين بحثيتين ضمن الحد األدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ.

 املادة الحادية والثالثون: 
يجب أن يكون اإلنتاج العلمي املتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشورا أو مقبوال للنشر 

واحدة أو ملؤسسة يف أكثر من منفذ نشر واحد، وأال تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة 
 علمية واحدة.

 املادة الثانية والثالثون: 
الحد األدنى لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات  

عمل منفرد، وملجلس الجامعة بناء ىلع  -ىلع األقل  -منشورة أو مقبولة للنشر، اثنتان منها 
من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات ىلع أال يقل  توصية من املجلس العلمي االستثناء

 املنشور فعال عن وحدة واحدة. 
 املادة الثالثة والثالثون: 

الحد األدنى لإلنتاج العلمي املطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو 
ة بناء ىلع عمل منفرد، وملجلس الجامع -ىلع األقل  -مقبولة للنشر، منها ثالث وحدات 
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توصية من املجلس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات ىلع أال يقل 
 املنشور فعال عن ثالث وحدات.

 املادة الرابعة والثالثون: 
يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان املؤلف منفردًا بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشترك 

بحثا مشتركا بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث يف تأليفه اثنان، وإذا كان 
الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة، وإذا كان عمال مشتركا أخر بين أكثر من اثنين 

 فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة. 
 املادة الخامسة والثالثون: 

جستير أو الدكتوراه أو من يجب أال يكون اإلنتاج العلمي املقدم للترقية مستاًل من رسائل املا
مؤلفات سابقة للمتقدم، ويف حال تثبت املجلس العلمي من أن هناك ما هو مستقل من 
ذلك، فيحرم املتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور القرار 

 املجلس العلمي بذلك.
 املادة السادسة والثالثون: 

أن يكونوا من األساتذة، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة  يشترط يف املحكمين للترقيات
 أستاذ مشارك أن يكون أحد املحكمين من األساتذة املشاركين.

  والثالثون:املادة السابعة  
تتم ترقية عضو هيئة التدريس علميًا من تاريخ صدور قرار املجلس العلمي بذلك، أما ترقيته 

 وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.رار التنفيذي إذا توافرت وظيفيًا فتعتبر من تاريخ صدور الق
 

 الواجبات

 املادة الثامنة والثالثون:
 اآلتية:يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات 

األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب املرعية  -1
 ة.وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيف

متابعة ما يستجد يف مجال تخصصه، وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي يف تطور  -2
 تخصصه.

أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم يف مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم  -3
 واملعرفة والتفكير العلمي السليم.

يكون أن يشارك بفعالية يف أعمال مجلس القسم ويف غيره من املجالس واللجان التي  -4
عضوا فيها ىلع مستوى القسم والكلية والجامعة، كما يشارك بفعالية يف أنشطة 

 القسم والكلية والجامعة يف خدمة املجتمع.
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أن يتفرغ لعمله يف الجامعة، وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة  -5
 مسبقة وفق األنظمة واللوائح.

 املادة التاسعة والثالثون:
هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات واملختبرات ويقدم إلى رئيس القسم  يتولى عضو

 تقريرًا عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام.
 األربعون:املادة  
 يأتي:يكون الحد األىلع ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم كما  -أ
 وحدات تدريسية      10                                                    األستاذ    -1
 وحدات تدريسية      12                                    األستاذ املشارك    -2
 وحدات تدريسية      14                                     األستاذ املساعد    -3
 وحدات تدريسية      16                                                  املحاضر    -4
 وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.    
 وحدات تدريسية      16                                                 املعيد      -5

 وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.    
 وحدات تدريسية.      18                                         مدرس اللغة      -6

الوحدة التدريسية هي املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين  -ت
دقيقة  مئةالعلمي أو امليداني األسبوعي الذي ال تقل مدته عن  دقيقة، أو الدرس

 ا.وتستمر الوحدة التدريسية فصاًل دراسيً 
 املادة الحادية واألربعون: 

ويجوز رفعها  -ء هيئة التدريس ومن يف حكمهم خمسًا وثالثين ساعة أسبوعيًا يؤدي أعضا
يقضونها يف التدريس والبحث  -إلى أربعين ساعة عمل أسبوعيًا بقرار من مجلس الجامعة 

واإلرشاد األكاديمي والساعات املكتبية واللجان العلمية واألعمال األخرى التي يكلفون بها من 
 لجامعة.الجهات املختصة يف ا

 املادة الثانية واألربعون: 
من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم ومديري املراكز العلمية ورؤساء 
األقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي ىلع أال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات 

 تدريسية.
 :ناملادة الثالثة واألربعو 
من يف حكمه تقريرًا سنويًا إلى عميد الكلية ومن يف حكمه عن سير يقدم رئيس القسم و 

العمل يف القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه، كما يقدم عميد الكلية ومن يف حكمه تقريرًا 
 سنويًا إلى مدير الجامعة.
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 الرواتب واملكافآت والبدالت

 املادة الرابعة واألربعون:
لهذه الالئحة ىلع أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين يطبق سلم الرواتب والعالوات املرفق 

 واملعيدين. 
 املادة الخامسة واألربعون: 

 ( ثالثة آالف ريال.3000يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها )
 املادة السادسة واألربعون: 

( ألف ريال وبحد أقصى قدره 1000يصرف للعميد أو من يف حكمه مكافأة شهرية مقدارها )
( 800( عشرة آالف ريال سنويا، كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها )10000)

( ثمانية آالف ريال سنويًا ويصرف لرئيس القسم أو املركز 8000ثمانمائة ريال وبحد أقصى قدره )
( خمسة آالف 5000( خمسمائة ريال وبحد أقصى قدره )500العلمي مكافأة شهرية مقدارها )

 .اريال سنوًي
 املادة السابعة واألربعون: 

( عشرة آالف ريال إذا كان من 10000يصرف ألمين املجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها )
أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة، أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما 

 يحدده نظام الخدمة املدنية ولوائحه.
 املادة الثامنة واألربعون: 

الذين تستعين  -من داخل الجامعة  -دد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم تح
بهم الجامعة يف إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير املنهجية عن كل وحدة تدريسية ىلع 

 اآلتي:النحو 
 ثالثمائة ريال 300                                     األستاذ     -1
 مائتان وخمسون ريااًل  250                     شارك األستاذ امل    -2
 مائتا ريال  200                      األستاذ املساعد     -3
 وخمسون ريااًل  مئة 150            املحاضر ومدرس اللغة     -4
 ريال مئة 100                                     املعيد     -5
 ربعون:املادة التاسعة واأل 
يصرف ملن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام  

واملراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف يما ال يتجاوز صايف راتب 
 شهرين.

 املادة الخمسون: 
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 الجامعات مكافأة يصرف لكل من يشترك يف إحدى اللجان الدائمة التي تشكل يف -1
( 300( مائتا ريال عن كل جلسة إذا تمت خالل وقت الدوام الرسمي و )200قدرها )

أقصى قدره  وبحد الرسميثالثمائة ريال عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام 
 ستة آالف ريال يف السنة املالية الواحدة.

 كاآلتي:يكون توصيف اللجان الدائمة  -2
 أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.أن يتم تأليفها وفق  -أ

 أال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده. -ب
 أن تكون ذات طبيعة مستمرة. -ت
 أن تكون طبيعة عمل اللجنة ىلع مستوى الجامعة. -ث
أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي املراتب العليا الذين ال  -ج

معاملتهم بموجب مكافأة خارج وقت الدوام ويعمل أعضاء اللجان العلمية  يمكن
والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة اللجان 

 الدائمة.
 املادة الحادية والخمسون: 

إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من داخل الجامعة عن 
( 150اب املقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره )النص
 وخمسون ريال عن الوحدة الواحدة. مئة

 املادة الثانية والخمسون: 
يجوز أن يصرف ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين واملتخصصين يف مجال الحاسب 

% 25يحددها مجلس الجامعة بما ال يتجاوز نسبة  اآللي العاملين يف مجال تخصصهم مكافأة
 من أول مربوط الدرجة املثبتين عليها.

 املادة الثالثة والخمسون:  
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين العاملين يف مجال  

 ثبتين عليها. % من أول مربوط الدرجة امل50تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضايف يعادل 
 املادة الرابعة والخمسون:  
يجوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين العاملين يف مجال  

 % من أول مربوط الدرجة املثبتين عليها.  70تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضايف يعادل 
 املادة الخامسة والخمسون:  
ء من أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين الذين يمارسون يجوز أن يصرف لغير األطبا 

 20العمل يف تخصصهم اإلكلينيكي يف املستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضايف يعادل 
 % من أول مربوط الدرجة املثبتين عليها. 
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 اإلجازات

 املادة السادسة والخمسون:
واملعيد ومدرس اللغة بمثابة اإلجازة تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس واملحاضر 

السنوية ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس ىلع أال تبدأ العطلة 
 الصيفية إال بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج.

 املادة السابعة والخمسون: 
للغة بالتدريس أثناء ملدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس واملحاضر واملعيد ومدرس ا

اإلجازة السنوية ويتم تعويضه عن املدة التي يكلف بالعمل خاللها براتب إضايف يعادل راتبه 
 عن هذه املدة ىلع ال تزيد املدة التي يعوض عنها عن ستين يوما يف العام.

 املادة الثامنة والخمسون: 
تأجيل تمتع عضو هيئة ملدير الجامعة بناء ىلع مقتضيات مصلحة العمل املوافقة ىلع 

 التدريس ومن يف حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها.
 املادة التاسعة والخمسون: 
 ح اإلجازات األخرى وفقا ألحكام نظام الخدمة املدنية ولوائحه التنفيذية.نمت
 :املادة الستون 

إجازة  يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه ألسباب معقولة
استثنائية ال تزيد مدتها ىلع ستة أشهر وخالل ثالث سنوات بال راتب، ويجوز ملجلس الجامعة 

 عند االقتضاء االستثناء من هذا الشرط ىلع أال تزيد مدة اإلجازة عن سنة.

 التفرغ العلمي إجازة

 املادة الحادية والستون:
كلية والقسم املختصين يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء ىلع توصية من مجلس ال

واملجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس ىلع إجازة تفرغ علمي ملدة عام دراسي بعد 
مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو ملدة دراسي واحد بعد 
 مضي ثالث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، ىلع أال يؤثر ذلك ىلع

 سير العملية التعليمية، وال تحتسب مدة اإلعارة ضمن املدة املطلوبة.
ويضع مجلس الجامعة القواعد املنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء ىلع اقتراح املجلس   

 العلمي. 
 املادة الثانية والستون: 

 يأتي:يشترط ملنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما 
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% من 10التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  أال يرخص يف إجازة -1
 أعضاء هيئة التدريس يف كل قسم يف السنة الواحدة.

 أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي. -2
 املادة الثالثة والستون: 

 يأتي:يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما 
 بدل االنتقال الشهري عن كامل املدة.رتبه كامال و -1
تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي  -2

 يعولهن.
 مخصص الكتب الذي يصرف ملبعوثي الجامعة للدراسات العليا. -3
 مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حالة ىلع حدة بقرار من املجلس العلمي. -4
ن يقضي إجازته خارج اململكة له ولعائلته يف حدود خمسة آالف مصاريف العالج مل -5

ريال إذا كان بمفرده وعشرة آالف ريال إذا كانت ترافقه عائلته، ونصف ذلك ملن منح 
 إجازة ملدة فصل دراسي واحد.

بدل التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات  -6
تقل عن ثالث ساعات يوميًا بما فيها دوام الخميس بحيث ال من العمل اإلضايف ال 

يقل عن ثالثة آالف ريال حدًا أدنى إذا كانت اإلجازة يف املستشفيات الحكومية داخل 
 اململكة.

 املادة الرابعة والستون: 
ال يجوز إعارة أو ندب الحاصل ىلع إجازة تفرغ علمي، كما ال يجوز له االرتباط بعقد عمل أو  

 ارة.استش
 املادة الخامسة والستون: 
يلتزم املتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي املقر من مجلس الجامعة وعليه خالل  

مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم ملجلس القسم تقريرًا 
 من األعمال العلمية التي أنجزها مفصاًل عن إنجازاته خالل التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخًا

 تمهيدًا لعرضها ىلع مجلس الكلية ثم املجلس العلمي.

 االستشارات العلمية 

 املادة السادسة والستون: 
يجوز االستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس يف الجامعة كمستشار غير متفرغ يف الجهة 

الدولية التي تكون اململكة مقرًا لها الحكومية أو القطاع الخاص أو املنظمات اإلقليمية أو 
  يأتي:وفق ما 
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 أن يعمل مستشارًا يف مجال تخصصه.  -1
 أال يعمل مستشارًا يف أكثر من جهة واحدة.  -2
 يكون الحد األقصى ملدة االستشارة سنة قابلة للتجديد.  -3
يقدم الطلب من الوزير املختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو  -4

بالنسبة للقطاعات الخاصة واملنظمات اإلقليمية أو الدولية إلى وزير  املؤسسة
 التعليم العالي. 

تتم املوافقة ىلع االستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناًء ىلع  -5
 توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة. 

نويًا وكذلك عند انتهاء مدة ىلع املستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريرًا س -6
استشارته عن األعمال التي أنجزها خالل فترة االستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة 

 منه. 
أال يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشارًا غير متفرغ ىلع أدائه لعمله األصلي  -7

  يأتي:وبخاصة فيما 
 العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.         -أ

لتواجد يف مكتبه خالل ساعاته املكتبية ويف العيادات واملختبرات ومراكز ا     -ب
 الحاسب إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

 اإلسهام يف املجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.      -ج
 

 حضور املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية

 : ناملادة السابعة والستو
هيئة التدريس حضـور املؤتمرات والنـدوات داخـل اململكة أو خارجها وفق  يجوز لعضـو 

  اآلتية:الضوابط 
أن تكون هناك عالقة بين موضوع املؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو  -1

 مسؤوليات عمله الفعلية. 
ة من تكون املشاركة يف املؤتمرات والندوات التي تعقد داخل اململكة بناءًا ىلع توصي -2

 مجلسي القسم والكلية املختصين وموافقة مدير الجامعة. 
تكون املشاركة يف املؤتمرات والندوات التي تعقد خارج اململكة بموافقة رئيس مجلس  -3

 الجامعة بناًء ىلع توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة. 
املؤتمرات والندوات بناًء ىلع يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور  -4

 توصية من مجلس العلمي. 
 يقدم املشارك يف املؤتمر أو الندوة تقريرًا عن ذلك للجامعة.  -5
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 املادة الثامنة والستون:  
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس املشارك يف املؤتمر أو  

 ط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي.الندوة ويجوز االقتصار ىلع صرف التذاكر فق
 

 الندب واإلعارة 

 املادة التاسعة والستون: 
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس 
الجامعة بناًء ىلع توصية مجلسي القسم والكلية املختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل 

 تم االتفاق ىلع خالف ذلك. النقل الشهري ما لم ي
 السبعون:املادة  

يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من مجلس الجامعة بناًء ىلع 
توصية مجلسي القسم والكلية املختصين، كما يجوز ملجلس الجامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل 

 انتهاء املدة. 
 املادة الحادية والسبعون:  

  يأتي:ة عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه ما يشترط إلعار
أن يكون قد أمضى ثالث سنوات ىلع األقل يف الجامعة، وملجلس الجامعة يف حاالت  -1

 الضرورة االستثناء من ذلك. 
% من أعضاء هيئة التدريس 10أال يزيد عدد املعارين عن عضو هيئة التدريس واحد أو  -2

 يف كل قسم يف السنة الواحدة. 
سبق أن أعيرت خدماته مدة يف العمل بالجامعة ال تقل عن مدة إعارته  أن يمضي من -3

 السابقة. 
 أال يترتب ىلع اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة.  -4
 أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.  -5

 املادة الثانية والسبعون: 
  اآلتية:تكون اإلعارة للجهات 

 . والخارج اخلالدالجامعات والكليات الجامعية يف  -1
 الوزارات والجهات الحكومية.  -2
 املؤسسات العامة أو الخاصة.  -3
 الحكومات والهيئات اإلقليمية أو الدولية.  -4

 املادة الثالثة والسبعون: 
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تكون اإلعارة ملدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مددًا ال تزيد كل منها عن سنة، وال يجوز أن تزيد 
ة، ويجوز ملجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه املدة بحد مدة اإلعارة عن خمس سنوات متصل

أقصى قدره سنتان، ىلع أال يزيد مجموع فترات اإلعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو 
 هيئة التدريس ومن حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى. 

 املادة الرابعة والسبعون:  
آته من تاريخ املباشرة لديها ويعامل املعار تتحمل الجهة املستعيرة راتب املعار وبدالته ومكاف

فيما يختص بأقدميته والعالوات املستحقة له كما لو كان يف الجامعة ىلع أن يؤدي خاللها 
( 24الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة اإلعارة ألغراض الترقية وفقًا للمادة )

 من هذه الالئحة. 
 املادة الخامسة والسبعون:  

وز أن يتضمن قرار املوافقة ىلع اإلعارة وتكليف املعار باإلسهام يف بعض األعمال يج
األكاديمية مثل التدريس أو اإلشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك ىلع أال تتحمل الجامعة أي 

 نفقات نتيجة لذلك.
 االتصال العلمي

 املادة السادسة والسبعون: 
ىلع توصية املجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء 

والكلية املختصين إيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر الجامعة ملدة ال تزيد 
عن أربعة أشهر، ويجوز يف حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل املوفد معاملة املنتدب إذا لم 

ل معاملة املوظف املبتعث للتدريب يف تزد املدة عن شهر فإن زادت املدة عن ذلك فيعام
 الخارج. 

 املادة السابعة والسبعون:  
مع مراعاة التعليمات املطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً ىلع توصية مجلسي القسم 
والكلية املختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة، ويعامل معاملة 

 لخارج، ىلع أال تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات. املوفدين للعمل رسميًا يف ا
 املادة الثامنة والسبعون:  

يجوز بقرار من مدير الجامعة بناًء ىلع توصية مجلسي القسم والكلية املختصين واملجلس 
العلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث يف جامعة غير جامعته خالل 

 :  العطلة الصيفية وفق ما يأتي
 أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنًا البيانات املؤدية له. -1
أن يقدم تقريرًا بعد عودته ملجلس القسم املختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه  -2

 إلى املجلس العلمي. 
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 يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.  -3

 النقل

 املادة التاسعة والسبعون: 
مه يف نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حك

داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير الجامعة بناًء ىلع توصية من املجلس العلمي ومجلس 
 الكلية ومجلسي القسمين املختصين. 

  الثمانون:املادة  
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من كلية إلى أخرى يف الجامعة بقرار من مدير 

ة بناًء ىلع توصية من املجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية املنقول منهما الجامع
 ومجلسي القسم والكلية املنقول إليهما.

 املادة الحادية والثمانون:  
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء ىلع توصية مجلس القسم ومجلس الكلية املختصين 

 إلى وظيفة خارج الجامعة. املوافقة ىلع نقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه

 التأديب 

 املادة الثانية والثمانون: 
تكوَّن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك ىلع 

 النحو التالي: 
 رئيسًا                                                 أحد وكالء الجامعة    -1
  عضًوا                       تولى التحقيق  أحد عمداء غير الذي   -2
  عضًوا             عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ    -3
  عضًوا               أحد املتخصصين يف الشريعة أو األنظمة   -4
 املادة الثالثة والثمانون:  

ئة التدريس ومن يف مع مراعاة أحكام نظام تأديب املوظفين، إذا صدر من أحد أعضاء هي
حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من 
مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريرًا عن نتيجة التحقيق، ويحيل مدير الجامعة املحقق معه إلى 

 لجنة التأديب إذا رأى موجبًا لذلك. 
 املادة الرابعة والثمانون:  
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امعة أن يصدر قرارًا بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم عن العمل ملدير الج
إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار 

 من لجنة التأديب. 
زيد ويجوز تمديد مدة اإليقاف مدة أو مددًا أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال ت

 مدة اإليقاف يف كل مرة عن سنة واحدة. 
 املادة الخامسة والثمانون:  
يصرف للموقوف عن العمل نصف صايف مرتبه، فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له  

الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي 
 أصدرت العقوبة غير ذلك. 

 ادة السادسة والثمانون: امل 
املحال إلى لجنة التأديب بالتهم  -ومن يف حكمه  -يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس 

املوجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة املحددة 
 للمحاكمة بخمسة عشر يومًا ىلع األقل. 

 املادة السابعة والثمانون:  
ة التدريس ومن يف حكمه املحال إلى لجنة التأديب االطالع ىلع التحقيقات التي لعضو هيئ

 أجريت يف األيام التي يعينها املدير. 
 املادة الثامنة والثمانون:  

  يأتي:تنظر لجنة التأديب يف القضية املحالة إليها وفق ما 
 يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.  -1
تماعاتها بناءً ىلع دعوة الرئيس ويبلغ املحقق معه كتابة بخطاب مسجل تعقد اللجنة اج -2

 بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه. 
تعقد اللجنة جلساتها بحضور املحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر  -3

يف أن يف القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر يف القضية بسرية، وللجنة الحق 
 تستمع ألقوال الشهود عند االقتضاء. 

تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية، وال تصح اجتماعاتها إال إذا ضمن جميع أعضائها وترفع  -4
اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال تتجاوز 

يف حال عدم مصادقة مدير الشهرين من تاريخ إحالة املحقق معه إليها للمصادقة عليه و
الجامعة ىلع قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة ىلع رأيها يرفع األمر 

 إلى مجلس الجامعة وقراره يف ذلك نهائي. 
يقوم مدير الجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه  -5

 بكتاب مسجل. 
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دريس ومن يف حكمه الطعن يف القرار بخطاب يرفعه إلى مدير يجوز لعضو هيئة الت -6
الجامعة يف مدى ثالثين يومًا ىلع األكثر من إبالغه بقرار اللجنة إال وأصبح القرار نهائيًا، 
ويف حال وصول الطعن قبل انتهاء املدة املحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة 

ت اللجنة ىلع رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة، التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقي
 . اويكون قرار مجلس الجامعة نهائًي

 املادة التاسعة والثمانون:  
( من نظام تأديب املوظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز 32مع مراعاة أحكام املادة )

  حكمه:إيقافها ىلع عضو هيئة التدريس ومن يف 
 اإلنذار.  -1
 اللوم.  -2
لحسم من الراتب بما ال يتجاوز صايف راتب ثالثة أشهر ىلع أال يتجاوز املحسوم شهريًا ا -3

 ثلث صايف الراتب الشهري. 
 الحرمان من عالوة دورية واحدة.  -4
 تأجيل الترقية مدة عام.  -5
 الفصل.  -6

 املادة التسعون: 
 ذاتها. ال تأثير للدعوى التأديبية يف الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة

 املادة الحادية والتسعون:  
ملدير الجامعة أن يوجه تنبيهًا إلى عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه الذي يخل بواجباته 
ويكون التنبيه شفويًا أو كتابيًا وملدير الجامعة توقيع عقوبتي اإلنذار واللوم ىلع عضو هيئة 

يق دفاعه ويكون قراره يف ذلك التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحق
 مسببًا ونهائيًا. 

وىلع العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناًء ىلع ما يصلهم من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه 
هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من إخالل بالواجبات املطلوبة أو 

 أي مخالفات أخرى. 
 إنهاء الخدمة 

 ية والتسعون: املادة الثان
  اآلتية:تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب 

 االستقالة.  -1
 طلب اإلحالة ىلع التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.  -2
 إلغاء الوظيفة.  -3
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 العجز الصحي.  -4
 الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.  -5
 الفصل ألسباب تأديبية.  -7
 كي أو بقرار من مجلس الوزراء. الفصل بأمر مل -1

 املادة الثالثة والتسعون:  
يحال عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين 

 سنة هجرية من العمر. 
ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته  

عليم العالي بناًء ىلع توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة وملجلس الت
 لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين. 

 املادة الرابعة والتسعون:  
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمه عن القيام بواجباته بسبب املرض 

 لى مجلس الجامعة للنظر يف إنهاء خدمته. فيقدم مدير الجامعة تقريرًا عن ذلك إ
 املادة الخامسة والتسعون:  

ملجلس الجامعة بناًء ىلع توصية مجلسي القسم والكلية املختصين واملجلس العلمي 
بالنظر يف قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه أو إحالته إلى التقاعد املبكر 

 بناًء ىلع طلبه.
 

 ألساتذة غير املتفرغين قواعد االستعانة با

 املادة السادسة والتسعون: 
يجوز للجامعة االستعانة باألستاذ غير املتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس 
السابقين أو من العلماء املتميزين ذوي الخبرة الطويلة يف التخصص الذي سيتولى تدريسه. 

 وال يجوز تكليفه بأي عمل إداري. 
 ة والتسعون: املادة السابع 

تكون االستعانة باألساتذة غير املتفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير 
الجامعة بناءً ىلع موافقة مجلس الجامعة وتوصية املجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم 

 املختصين. 
 املادة الثامنة والتسعون: 

أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها، فإن لم  يمنح األستاذ غير املتفرغ مكافأة تعادل
يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار املكافأة بناًء ىلع 
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توصية من املجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ 
 مساعد. 

 املادة التاسعة والتسعون: 
( من هذه الالئحة يجب ىلع األستاذ غير املتفرغ أن يلتزم بواجبات 96املادة ) مع مراعاة أحكام

عضو هيئة التدريس املنصوص عليها يف هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية 
 ( من هذه الالئحة. 51الزائدة عن النصاب ألحكام املادة )

 : املئةاملادة 
واجباته تطبق بشأنه األحكام الخاصة بتأديب أعضاء  عند إخالل األستاذ غير املتفرغ بأي من

 هيئة التدريس املنصوص عليها يف هذه الالئحة. 
للقيام بالتدريس يف  القواعد املنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية املتوفرة خارج الجامعة

 .كليات الجامعة ومعاهدها
 : املئةاملادة األولى بعد  

ء هيئة التدريس بالجامعة يف إلقاء الوحدات التدريسية يصرف ملن يستعان بهم من غير أعضا
  يأتي:املنهجية املعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما 

 ألف ريال  1000        الوزراء ونوابهم وأصحاب املرتبة املمتازة     -1
  ى:األخرأعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات     -2
 أربعمائة ريال  400                                                          األستاذ     -أ

 ثالثمائة وخمسون ريال  350                                         األستاذ املشارك     -ب
 الثمائة ريال ث 300                                          األستاذ املساعد     -ج
 املوظفين:من هم ىلع مراتب سلم     -3
 أربعمائة ريال  400                                               15.14املرتبتان     -أ

 ثالثمائة وخمسون ريال  350                                                    13املرتبة     -ب
 ثالثمائة ريال  300                                                    12املرتبة     -ج
   مائتان وخمسون ريال 250                                              11.10.9املراتب     -د
  التعليمية:من هم ىلع سلم الوظائف     -4
 مائتان وخمسون ريال  250                                        املستوى السادس     -أ

 مائتان ريال  200                                      املستوى الخامس     -ب
 مائة وخمسون ريال  150                                          املستوى الرابع     -ج
  العسكريون:    -5
 ألف ريال  1000                                                    فريق أول     -أ

 أربعمائة ريال  400                                               فريق ولواء     -ب
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 ثالثمائة وخمسون ريال  350                                             عميد وعقيد     -ج
 ثالثمائة ريال  300                                              مقدم ونقيب     -د
 مائتان وخمسون ريال  250                                       مالزم أول ومالزم     -ه
حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية قبل  املتعاقدون:    -6

 التقاعد. 
عة املبنية ىلع توصية مجلس القسم يجوز بموافقة مجلس الجام املوظفين:غير     -7

املختص والكلية املعنية االستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة خارج الجامعة من غير 
الحاالت املشار إليها يف الفقرات السابقة للقيام بالتدريس يف كليات الجامعة ومعاهدها 

 رتبة أستاذ مساعد. ومراكزها وتحديد مكافآتهم بما ال يتجاوز راتب الدرجة األولى من 
   :املئةاملادة الثانية بعد  

إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من 
( من 101خارج مقر أحد فروعها فيصرف له باإلضافة إلى املكافأة املنصوص عليها يف املادة )

ًا، وبدل االنتداب املقرر ألمثاله أو أن تتحمل هذه الالئحة تذكرة سفر بالطائرة ذهابًا وإياب
 الجامعة نفقات إسكانه ومواصالته وإعاشته مدة إقامته. 
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 إخالء طرف    12.2 

 



 

 

 دليل عضو هيئة التدريس

 اللجنة الدائمة للجودة 61

  إشعار مباشرة    12.3
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  حجز تذاكر     12.4
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  خروج يف مهمة عمل      12.5
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  نموذج إجازة       12.6
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  نموذج استئذان        12.7
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  نموذج بيانات محاضر         12.8
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  نموذج شكاوى          12.9
 

 تظلم /شكوى نموذج 
 لعضو هيئة تدريس  

 
 تاريخ تقديم الشكوى أو التظلم:   

 بيانات مقدم الشكوى أو التظلم
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 القسم :   

 الدرجة العلمية أستاذ   مشارك  أ.  أ. مساعد     رمحاض   معيد   
ألعضاء هيئة 

 : التدريس

 ال يوجد  
رئيس   أخرى  

 قسم 
 عميد    وكيل  

 العمل اإلداري: 

  

  

 الجوال:
 

 

 

  

 :البريد اإللكتروني

 بيانات الشكوى أو التظلم 

 هل شكواك عن شخص آخر؟  نعم    ال  
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 له وطبيعة ارتباطك به:  الوظيفي ىحدد الشخص واملسم بنعم،إلجابة إذا كانت ا

  

 

 

 

 

 

 تفاصيل الشكوى أو التظلم

كتب امتى )ما الذي حدث و املثال،ىلع سبيل  -قدر ممكن من التفاصيل  أكبرتقديم  رجىي
 ،أكبرهناك وما إلى ذلك. إذا كنت تحتاج إلى مساحة  ومن كان (وقات والتواريخ التقريبيةاأل

 إرفاق صفحات إضافية.  ىجفير
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  اللوائح واألنظمة املعمول بها يف جامعة املستقبل        12.10
 

 االطالعرابط  اسم النظام أو الالئحة م

 للعرض والتحميل الئحة الجامعات األهلية .1

 للعرض والتحميل الوصف الوظيفي بجامعة المستقبل الجزء األول .2

3. 

إجراءات نظام  -انيالجزء الث  الوصف الوظيفي
 إدارة الجودة بجامعة المستقبل

 للعرض والتحميل

 للعرض والتحميل الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات .4

5. 

الالئحة التنفيذية لنظام العمل بجامعة المستقبل 
 المعتمدة

 عرض والتحميللل

 للعرض والتحميل الدليل التنظيمي لجامعة المستقبل .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bF6d-AXqnL_yxVj-41lbO9lS9ttJw_Xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZE9Mh2DLwdCOP9ezkjJd8J_B1IYQMNjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16E2rwJ40_Hf8--d8drg_0f2zfQoMu8KD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6lX426jkKAphuleaHJ8iNKN9tK3wBQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXfgtu1NuDD6vkKZwozrs4uR7kZaMEWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP-dCw65VXotrtIFiRARG_w_2VWoQ2lU/view?usp=sharing
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 تم بحمد الله


