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متهيد
لقد مت �إعداد هذا الدليل بحيث يتناول الكثري من اجلوانب التي تهم ع�ضو هيئة التدري�س بدء ًا من
ان�ضمامه للجامعة وما يتطلبه ذلك من الوعي بالإجراءات الإدارية ،واللوائح اجلامعية احلاكمة،
وامليثاق الأخالقي والواجبات واحلقوق ،وكذلك الربامج التدريبية التي تعمل على تنمية القدرات
اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س .وي�أتي هذا الدليل يف �إطار حر�ص جامعة الق�صيم على حتقيق
النزاهة الأكادميية والتحلي بال�سلوكيات الأخالقية والأكادميية .ونتطلع من خالل مفردات هذا
الدليل �إىل تر�سيخ �شعور �أع�ضاء هيئة التدري�س بانتمائهم ملظلة جمتمع �أكادميي راق ،قائم على
امل�ساواة والعدل بعيد ًا عن �أية اعتبارات فردية �أو م�صالح �شخ�صية .كما نامل �أن ي�سهم هذا الدليل يف
تهيئة بيئة علمية ومعرفية متميزة حتقق ر�ؤية ور�سالة اجلامعة وقيمها.
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الباب الأول

مقدمة الدليل
يعد ع�ضو هيئة التدري�س �أحد �أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء كيانه ،ملا يقدمه من خربات
تفيد يف بناء املواطن ال�صالح خلقي ًا وعلمي ًا ومهني ًا ،على نحو ي�سهم يف التفاعل مع املتغريات الفكرية
والعلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،والتكيف مع م�ستجداتها ومن ثم �إر�ساء دعائم
النه�ضة والتنمية امل�ستدامة ،وبذلك �أ�صبح ع�ضو هيئة التدري�س �صاحب مهنة لها �أ�صولها ومبادئها
ومرجعيتها و�سماتها املميزة .فاحلديث عن ع�ضو هيئة التدري�س ي�سوق وب�شكل متنام �إىل معرفة �أهم
واجباته وحقوقه ،و�سبل جت�سيدها عمليا� ،إعماال بقوله تعاىل ((�إنا عر�ضنا الأمانة على ال�سموات
والأر�ض واجلبال ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان �إنه كان ظلوما جهوال)) ويحتاج
الأمر هنا مراجعة اللوائح القوانني ال�صادرة ب�ش�أن العالقة بني ع�ضو هيئة التدري�س وجامعته� ،أدب ًيا
ومعنو ًيا وفكر ًيا وماد ًيا ،وال خالف يف �أن تلك اللوائح �إما �أن تكون عامه جلميع اجلامعات ال�سعودية،
كاللوائح املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات وال�صادرة عن جمل�س التعليم العايل رقم ()1417/6/4
ً
ميثاق �أخالق بني اجلامعة وبني �أع�ضاء هيئة التدري�س
وهي واجبة التنفيذ ،و�إما �أن تكون على هيئة
يتعهدون من خالله بعدم الإخالل بالبنود وال�شروط الأخالقية التي حتكم عالقة الأ�ستاذ بالطالب
وباجلامعة وباملجتمع اخلارجي ،وتقوم اجلامعة ب�إعداد تلك املواثيق يف �ضوء املتغريات املحلية
والعاملية ومبا ال يخل باللوائح املنظمة ل�ش�ؤون اجلامعات.

ملن هذا الدليل ؟
هذا الدليل موجه �إىل:
� oأع�ضاء هيئة التدري�س من درجة �أ�ستاذ م�ساعد �إىل �أ�ستاذ.
 oمن يف حكم �أع�ضاء هيئة التدري�س من املحا�ضرين واملعيدين واملدر�سني امل�ساعدين ،لكونهم ي�شكلون
القاعدة املغذية لهيئة التدري�س ،و باعتبار �أنهم يقومون ببع�ض الأعمال املرتبطة بالتدري�س
والبحث العلمي.
ي�ستخدم م�صطلح ع�ضو هيئة التدري�س للتعبري عن جميع هذه الفئات.

�أهداف الدليل:
يهدف هذا الدليل �إىل:
•تنمية معارف وتزويد ع�ضو هيئة التدري�س باملعلومات ال�ضرورية عن اجلامعة وحميطها.
•توعية �أع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونيهم بحقوقهم وواجباتهم اجلامعية.

4

عمادة التطوير والجودة

•ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونيهم لأحدث الأ�ساليب الأكادميية وفق ًا ملعايري املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ،ومتطلبات الأطر الوطنية للم�ؤهالت.
•التوعية بال�ضوابط اجلامعية العامة التي حتكم �سلوك �أع�ضاء هيئة التدري�س ومعاونيهم يف
�إطار خدمة اجلامعة واملجتمع.
•التقييم الأخالقي للأفعال و الأقوال والت�صرفات يف �إطار العمل اجلامعي.
•ت�شجيع العالقات االجتماعية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س على �أ�س�س جامعية �سليمة.
•دعم قيم الدقة والنزاهة والأمانة العلمية عند �إنتاج البحوث والإ�شراف العلمي عليها.
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الباب الثاين
منطقة الق�صيم

1

هي �إحدى املناطق الإدارية بال�سعودية ومقر �إمارتها مدينة بريده وتتميز بتوفر املياه اجلوفية
ومتد اململكة العربية ال�سعودية ب�أفخر �أنواع التمور واخل�ضار و�أهم مدنها بريدة �أكرب املدن ،ومدينة
عنيزة والر�س واملذنب والبكريية والبدائع واملذنب واخلرباء وريا�ض اخلرباء والأ�سياح وعقلة
ال�صقور و�ضرية وعيون اجلواء .ويذكر �أن عنرت بن �شداد وزهري بن ابي �سلمى وابنه كعب بن زهري من
اقدم امل�شاهري الذين عا�شوا يف هذه البقعة اجلغرافية .وتقع الق�صيم يف و�سط اململكة �ضمن ه�ضبة
جند التي ت�شمل مناطق الريا�ض والق�صيم وحائل ،مما جعلها حتتل موقعا مرموقا من حيث التجارة
والزراعة وال�سكان .والق�صيم ا�سم ورد ذكره يف امل�صادر القدمية� ،إذ جاء يف ل�سان العرب �أن الق�صيمة
ما �سهل من الأر�ض وكرث �شجرة ،والق�صيمة منبت الغ�ضى والأرطى وال�سلم .ومتر قدميا مبنطقة
الق�صيم طرق التجارة واحلج التي ازدهرت خالل الع�صرين الأموي العبا�سي ،ال�سيما طرق الب�صرة
والكوفة وبغداد ،وال يزال الق�صيم يحتفظ ب�آثار ومعامل هذه الطرق وحمطاتها .يعمل �سكانها
بالتجارة والزراعة والرعي وال�صناعة ،ويتوزعون يف �أكرث من �أربعمائة مدينة وقرية وهجرة.
وترتكز جتارة �أهل الق�صيم عموم ًا بالرثوة الزراعية كاحلبوب والتمور واخل�ضروات ونحوها وذلك
نظر ًا لتوفر املياه ال�سطحية واجلوفية فيها ،وكذلك الرثوة احليوانية يف الإبل والأبقار والأغنام
�إىل جانب املالب�س والكماليات الأخرى .ومناخ الق�صيم ال يختلف عن مناخ و�سط اجلزيرة العربية
فهو بارد ممطر �شتاء حار �صيفا .وترتبط منطقة الق�صيم مبناطق الريا�ض واملدينة املنورة وحائل
( 1خمت�صر عن منطقة الق�صيم من �أدلة الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم)
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ب�شبكة من الطرق الربية ال�سريعة عالية اجلودة .كما �أن بها مطار �إقليمي يتو�سط املنطقة ,وتنطلق
منه بع�ض الرحالت الدولية �إىل الدول العربية .كذلك مير عرب منطقة الق�صيم قطار ال�شمال الذي
ي�صل �إىل منطقة الريا�ض ثم �إىل املنطقة ال�شرقية.

جغرافيا املنطقة
املناخ
�شتاء ,ويبلغ متو�سط درجة احلرارة يف ال�صيف حواىل  38درجة مئوية ويف
حار �صيف ًا ,بارد ممطر
ً
ال�شتاء  20درجة مئوية وميكن ان ترتفع درجة احلرارة يف ال�صيف اىل اكرث من  40درجة مئوية
وتنخف�ض يف ال�شتاء اىل  10درجات مئوية اما متو�سط الأمطار فيزيد قلي ًال عن معظم �أجزاء اململكة
ب�سبب ارتفاع املنطقة ولكنه نادر ًا ما يزيد عن  200ملم يف ال�سنة.

اخل�صائ�ص الطبيعية للمنطقة
يعترب وادي الرمة �أهم ظاهرة طبيعية يف منطقة الق�صيم� ،إذ يعرب املنطقة كلها من الغرب �إىل ال�شرق
كما �أنه �أطول واد ب�شبه اجلزيرة العربية �إذ يبلغ طوله احلايل  600كلم من منبعه قرب املدينة
املنورة �إىل م�صبه يف رمال الثويرات �شرقي الق�صيم .ويت�صل بوادي الرمة ع�شرات الأودية من
ال�شمال واجلنوب .ومن االودية التي تت�صل به من الناحية ال�شمالية وادي املحالين ،وادي مرغالة،
�شعيب �صبيح� ،شعيب الدليمية ،اما من الناحية اجلنوبية فيت�صل به وادي اجلفن ،وادي الرجلة،
وادي اجلرير� ،شعيب جرار� ،شعيب الداث� ،شعيب اخل�شيبي ،وادي دخنة ،وادي الن�ساء كما �أن وادي
الر�شاء كان يت�صل بوادي الرمة قريبا من حمافظة عنيزة ،ولكن نفود ال�شقيقة وقف حائال بني
الواديني يف الوقت احلا�ضر .ويرتاوح ارتفاع �أر�ض الق�صيم ما بني  750-500م عن �سطح البحر،
وينحدر �سطحها تدريجيا ،وب�شكل عام من الغرب �إىل ال�شرق .ويبلغ �أق�صى ارتفاع بقاعه عن �سطح
البحر كما ا�سلفنا  750م ،ولكنه يف بع�ض اله�ضاب ي�صل �إىل  900مرت ،االمر الذي ي�ؤثر على املناخ.

امل�ساحة واحلدود
تبلغ م�ساحة منطقة الق�صيم حوايل  73000كيلومرتا مربع ًا ومتثل حوايل  % 3.2من اجمايل م�ساحة
اململكة .وي�صل اق�صى ات�ساع لها حوايل  480كيلومرت ًا من ال�شمال اىل اجلنوب و  400كيلومرتا من
ال�شرق اىل الغرب .ويحدها من ال�شرق واجلنوب منطقة الريا�ض ومن ال�شمال منطقة حائل ومن
الغرب منطقة املدينة املنورة.

ال�سكان
وفق ًا للتعداد العام الذي �أجري يف عام  2018م فقد بلغ �إجمايل عدد ال�سكان يف منطقة الق�صيم
 1455693ن�سمة ،وميثل هذا العدد حوايل  % 4.3من �إجمايل �سكان اململكة الذي بلغ حوايل 33
مليون و  413.6الف ن�سمة .وقد بلغ عدد ال�سكان ال�سعوديني يف منطقة الق�صيم  ،1025915يف حني
يوجد بها  429778ن�سمة من ال�سكان غري ال�سعوديني.
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اخلدمات
الرعاية ال�صحية
يوجد باملنطقة العديد من امل�ست�شفيات التي تقدم خدماتها العالجية للمواطنني والوافدين وزوار
املنطقة ومنها ما يتبع وزارة ال�صحة ومنها ما يتبع القطاعات الع�سكرية بالدولة وترتكز اكرثها
واهمها مبدينة بريدة (العا�صمة الإدارية للمنطقة) ومن ابرز تلك امل�ست�شفيات:
م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي
م�ست�شفى بريدة املركزي
م�ست�شفى قوى االمن بربيدة
م�ست�شفى امللك �سعود بعنيزة
م�ست�شفى ال�صحة النف�سي
م�ست�شفي الأطفال والوالدة بربيدة

التعليم
التعليم العام
كانت بداية التعليم يف منطقة الق�صيم عن طريق الكتاتيب وهى املدار�س واحللق الأهلية التي يقوم
عليها بع�ض رجاالت العلم من الأئمة والق�ضاة .وكان عدد املدار�س عند �إن�شاء �إدارة التعليم مبنطقة
الق�صيم  47مدر�سة وعدد طالبها  3233طالب ًا .ولقد تطور �أعداد املدار�س والطالب واملعلمني يف
منو م�ستمر حتى و�صل عدد املدار�س يف العام الدرا�سي  1440/1439هـ �إىل  1721مدر�سة (805
مدر�سة بنني و  916مدر�سة بنات) ،منها  374مدر�سة �إبتدائية ،وبلغ عدد الطالب  91669والطالبات
 ،969939وبلغ عدد املعلمني  9057معلما و 11234معلمة.
التعليم العايل
ابرز اجلامعات والكليات التي مت ان�شاءها باملنطقة:
· جامعة الق�صيم والكليات التابعة لها
· جامعة امل�ستقبل (كليات الق�صيم الأهلية �سابقا)
· الكلية التقنية بربيدة
· كلية العلوم ال�صحية التطبيقية بالر�س
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· كليات بريدة االهلية
· كليات الغد االهلية
•جامعة �سليمان الراجحي (كليات �سليمان الراجحي �سابق ًا)
املعامل الأثرية يف منطقة الق�صيم
يحوي الق�صيم معامل اثرية بارزة ومل توجد فيه حفريات تعطي الدليل القاطع لتاريخها �إال �أن
فيه كثريا من االثار اجلاهلية كموارد املياه املنقورة يف ال�صحراء والكثابات القدمية والر�سوم اكرث
ما برز من هذه االثار يف منطقة اجلواء �شمال غربي بريدة و�أي�ضا جبل رامه ورامتان يف مدينة
البدائع والذي ذكرهما ال�شاعر اجلاهلي زهري بن �أبي �سلمى وكان يعتقد انه ي�سكن يف تلك املناطق
املحاذيه ملدينة البدائع ومن االثار الإ�سالمية بقايا املناجم املوجودة يف جبال النقرة وغريها يف
غربي املنطقة و�آثار مدينة الر�س كمرقب ال�شنانة ال�شهري واخلندق و�آثار مدينة عنيزة وبلدة
�ضرية واال�سياح و�آثار بني عامر غرب �أبا الورود وحنيظل والقوارة كل ذلك يحكي م�آثر �إ�سالمية
خالدة االثار ومعامل من بقايا طريق درب زبيدة.
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الباب الثالث
جامعة الق�صيم
نبذة عن جامعة الق�صيم:
ت�أ�س�ست جامعة الق�صيم يف العام الدرا�سي  1424-1423هـ حيث �صدر �آنذاك املر�سوم امللكي الكرمي
رقم  2204/3/7بدمج فرعي جامعة اللإمام حممد مب �سعود الإ�سالمية وجامعة امللك �سعود مبنطقة
الق�صيم يف جامعة واحدة حتت ا�سم جامعة الق�صيم .ومت الحقا �ضم كليات البنات املنت�شرة مبنطقة
الق�صيم وكذلك كلية العلوم والأداب بالر�س.
تتميز جامعة الق�صيم ب�أن موقعها يتو�سط مدن وحمافظات منطقة الق�صيم ،حيث تقع على بعد ٤كم
�شمال مطار الأمري نايف بن عبد العزيز الدويل )مطار الق�صيم( بالإ�ضافة اىل انت�شار فروع وكليات
اجلامعة يف مدن وحمافظات املنطقة لتحقيق متطلبات التنمية يف جميع �أرجاء منطقة الق�صيم،
وتبلغ م�ساحة املوقع  ٧.٨مليون م .٢
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وقد �شهدت اجلامعة منذ �إن�شائها تطورا كبريا يف �أعداد الطالب امللتحقني بها ،واملتخرجني منها،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،كما انعك�س هذا التطور يف جميع من�ش�آت اجلامعة ومرافقها ،بلغ
اجمايل عدد الطالب املقيدون يف جامعة الق�صيم للعام اجلامعي  1439 /1438ه يف مرحلة الدبلوم
والبكالوريو�س والدبلوم العايل واملاج�ستري والدكتوراة  67169طالب وطالبة منهم  26592طالبا
مقيدا ميثلون  % 39.6من اجمايل الطالب املقيدون و  40577طالبة مقيدة وميثلن ن�سبة % 60.4
من اجمايل الطالب املقيدون .ويت�ضح كذلك �أن عدد الطالب ال�سعوديون املقيدون  65912طالب
وطالبة وهو ما ميثل  % 98.1من اجمايل املقيدون ،يف حني كان عدد املقيدون من غري ال�سعوديني
 1257طالب وطالبة وهو ما ميثل  % 1.9من اجمايل املقيدين .كما يت�ضح من البيانات كذلك �أن عدد
الطالب املقيدون يف مرحلة البكالوريو�س هو العدد الأكرب والذي مثل  % 94.1يف حني كان طالب
الدرا�سات العليا املقيدون مبرحلة املاج�ستري ميثلون  % 2.4واملقيدون يف مرحلة الدكتوراة ميثلون
 % 0.6من اجمايل الطالب املقيدون بجامعة الق�صيم .وبلغ عدد امل�ستجدين باجلامعة  19051طالبا
وطالبة عام  38/37هـ و  15722طالبا وطالبة عام  39/38هـ .وبلغ اجمايل �أعداد اخلريجني
يف املراحل الدرا�سية املختلفة بجامعة الق�صيم  10050خريج منهم  3480ذكور بن�سبة % 34.6
و  6570اناث بن�سبة  .% 65.3يف مرحلة البكالوريو�س هذا العام  9403خريج ،منهم  3270طالبا
بن�سبة  % 33.7و  6433طالبة بن�سبة  ،% 66.3كما بلغ �أعداد اخلريجني يف مرحلة الدرا�سات العليا
 226خريج بن�سبة  % 60.6منهم �إناث و  % 39.4منهم ذكور .هذا بالإ�ضافة اىل  121خريج يف مرحلة
الدبلوم املتو�سط .وكان العدد الأكرب من اخلريجني يف مرحلة البكالوريو�س حيث مثل  % 96.5من
اجمايل عدد اخلريجني بالعام اجلامعي  1439 /1438هـ.
وت�ضم اجلامعة حالي ًا  35كلية موزعة بني املقر الرئي�سي للجامعة وبع�ض حمافظات منطقة الق�صيم،
و  12عمادة م�ساندة هي :عمادة �ش�ؤون الطالب وعمادة القبول والت�سجيل وعمادة �ش�ؤون املكتبات
وعمادة البحث العلمي وعمادة الدرا�سات العليا وعمادة خدمة املجتمع وعمادة اخلدمات التعليمية
وعمادة املوارد الب�شرية (�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني �سابق ًا) وعمادة تقنية املعلومات
وعمادة التطوير واجلودة وعمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ومعهد الدرا�سات واخلدمات
اال�ست�شارية .كما ت�ضم �أكرث من  12مركزا علميا و�إداريا والعديد من اجلمعيات العلمية .وو�صل
عدد املكتبات باجلامعة بجانب املكتبة املركزية ( )33مكتبة يف العام اجلامعي 1440/1439هـ،
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بزيادة قدرها ( )%13.3عن الأعوام ال�سابقة ،وبذلك �أ�صبحت عدد املكتبات املخ�ص�صة للطالب (11
مكتبة) ،وعدد املكتبات املخ�ص�صة للطالبات ( 23مكتبة) .وقد مت يف عام 1440/1439هـ ا�ستحداث
عدد ( )4مكتبات يف �أربعة فروع هي :مكتبة كلية العلوم والآداب بعيون اجلواء (طالبات) -مكتبة
كلية العلوم والآداب بالأ�سياح (طالبات) -مكتبة كلية العلوم والآداب وكلية ال�صيدلة بعنيزة
(طالب) -مكتبة مركز املعارك الن�سائي الثقايف بربيدة.
وقد بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم يف العام اجلامعي  39/38هـ  4181ع�ضوا منهم
 2061ع�ضوا من احلا�صلني على الدكتورة ( )% 49.3و  843ع�ضوا من احلا�صلني على املاج�ستري
( )% 20.2يف حني بلغ عدد احلا�صلني على البكالوريو�س  1277ع�ضوا ( .)% 30.5كما ت�شري البيانات
اىل �أن عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذكور بلغ  2364بن�سبة  % 56.5بينما بلغ عدد �أع�ضاء هيئة
التدري�س من االناث  1817بن�سبة  ،% 43.5وبلغت ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س من ال�سعوديني 54.9
 %وبلغت ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س غري ال�سعوديني .% 45.1
ر�ؤية اجلامعة:
جامعة متميزة وطني ًا يف التعليم ,داعمة للتنمية امل�ستدامة يف الق�صيم م�سهمة يف بناء جمتمع
املعرفة.
ر�سالة اجلامعة:
توفري تعليم جامعي متطور ومعتمد لإعداد كفاءات متكاملة الت�أهيل تفي باحتياجات �سوق
العمل ،وتقدمي خدمات جمتمعية و�أبحاث تطبيقية متميزة مبا يرقى باملجتمع املحلي وي�سهم يف
بناء االقت�صاد املعريف ,وذلك با�ستخدام �أحدث الأ�ساليب الإدارية والتقنية واملعلوماتية وتفعيل
ال�شراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد اجلامعة.
قيم اجلامعة:
يف �ضوء االلتزام بالقيم الإ�سالمية  ،ت�ؤمن جامعة الق�صيم بالأتي:
•العدالة :ت�سعي لتحقيق مقومات العدالة وت�ساوي الفر�ص والإن�صاف يف التعامل مع اجلميع
•الأمانة :ن�ؤدي العمل ب�إخال�ص ونلتزم بالآداب والأخالقيات املهنية.
•ال�شفافية :نلتزم بالإف�صاح يف املعامالت الإجراءات وتدعيم متطلبات امل�ساءلة والنزاهة.
•اجلودة :تطبيق اعلي معايري اجلودة يف كافة الأعمال مبا مييز خمرجاتنا وخدماتنا.
•الإبداع :تهيئ اجلامعة املناخ التنظيمي املحفز علي التفكري الإبداعي وال�سلوك الإبتكاري.
•العمل اجلماعي :تر�سخ اجلامعة ثقافة العمل اجلماعي تفكري ًا و�سلوكا
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•احلرية العلمية :ت�شجع اجلامعة املمار�سات العلمية اال�ستك�شافية واالنفتاح والتفاعل مع
الآخرين
كليات جامعة الق�صيم:
ت�شتمل جامعة الق�صيم على  35كلية ،تقدم �أكرث من  120برناجما يف مرحلة البكالوريو�س
والدبلومات منها برامج للبنني فقط وبرامج للبنات فقط وبع�ضها برامج م�شرتكة ،و  86برناجما يف
مرحلة الدرا�سات العليا ( 67ماج�ستري و  19دكتوراه)

�إر�شادات لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
تهيئة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد:
عند بداية كل ف�صل يقوم مركز تنمية القيادات والقدرات بعقد برنامج التهيئة للرتحيب ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س اجلدد ،وي�شمل ذلك مقدمة عن اجلامعة ،و�ش�ؤون الكليات ،و�ضمان اجلودة وفر�ص
البحث ،وي�شمل الربنامج كذلك على جولة ملرافق اجلامعة وجولة باملدينة ،وزيارة معامل الق�صيم.
الفكرة الرئي�سة:
ت�ستقبل جامعة الق�صيم كل عام �أع�ضاء هيئة التدري�س جدد ممن �أكملوا درجة الدكتوراه �سواء
كانوا مبتعثني �أم معينني حديثا باجلامعة� ،أو املتعاقدين من خارج اململكة ال�ستكمال التخ�ص�صات
املختلفة بها ،وهناك بع�ض امل�شكالت التي قد تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد واملنت�سبني �إىل
اجلامعة حدي ًثا تتعلق ب�إمتام الأمور ال�شخ�صية والإدارية والتعليمية ،لذا فاحلاجة تبدو ما�سة
لتقدمي خدمات جامعية تي�سر عليهم امتام اجراءات التكيف والتوا�صل ال�سريع مع جمتمع اجلامعة،
ولعل ابرز اخلدمات التي ميكن تقدميها يف هذا ال�ش�أن:
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اخلدمات اللوجي�ستية لع�ضو هيئة التدري�س اجلديد :وي�شمل ذلك جميع االجراءات واخلدمات
التي يحتاجها ع�ضو هيئة التدري�س اجلديد منذ تر�شيحه ملقابالت التعاقد وحتى و�صوله للجامعة
وا�ستقراره املعي�شي.
اخلدمات االكادميية :وت�شمل اجلدول الدرا�سي والتعريف بدوره يف االعتماد امل�ؤ�س�سي ودوره يف
االعتماد الأكادميي لربامج كليته و�إعداده لهذا الدور واخلدمات البحثية واخلدمات املكتبية
وخدمة املجتمع ،والتدريب  ..الخ.
اخلدمات االدارية :احلقوق املالية  ،الت�أ�شريات  ،التذاكر  ،الإجازات  ،العقود  ..الخ.
ويتطلب ذلك كله:
•» �إعداد ور�ش عمل وحلقات تدريب لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد لتغطية اجلوانب التعليمية
والبحثية ومفاهيم و�أعمال توكيد اجلودة الأكادميية واالعتماد الأكادميي
•» مناق�شة بع�ض الأمور الإدارية وال�شخ�صية من خالل حلقات نقا�ش مع ذوي العالقة باجلامعة،
وبع�ض الزيارات امليدانية ولقاءات امل�س�ؤولني.
•» �إعداد الكتيب /احلقيبة املنا�سبة التي حتوي جممل املعلومات ال�سابق طرحها ،وكيفية
احل�صول على كافة اخلدمات املتاحة.
•» املعلومات التي تهم الأع�ضاء امل�ستجدين ،وو�ضعها على �شبكة االنرتنت والروابط �إليها ،وملخ�صا
لبع�ض ور�ش العمل وحلقات التدريب يف تطوير قدرات ع�ضو هيئة التدري�س التعليمية والبحثية
والإدارية.
وترتي ًبا على ذلك يتم ح�صر املعلومات من داخل وخارج اجلامعة واملعاهد املرموقة ،وينفذ ور�ش عمل
حل�صر االحتياجات واخلدمات واملزايا التي يحتاجها ع�ضو هيئة التدري�س امل�ستجد ،كما يتم �إعداد
حقيبة حتوي الدورات التدريبية وحلقات التعليم التي �سيلتحق بها امل�ستجد ،واخلدمات الإدارية
والأكادميية والبحثية التي ت�ساعده يف �أداء عمله بكفاءة ،ويخدم ذلك موقعا تفاعليا على ال�شبكة
يديره مركز تنمية القيادات والقدرات.

خطوات �إر�شادية لأع�ضاء هيئة التدري�س املتعاقدين اجلدد:
1 .1توجه �إىل مكتب اجلوازات بالدور الرابع مببنى الإدارة لتح�صل على ا�ستمارة الفحو�ص الطبية
وال تن�س ان ت�أخذ معك جوازات ال�سفر و�صور �شخ�صية لك ولأفراد العائلة.
2 .2توجه �إىل م�ست�شفى الإ�سكان يف جامعة الق�صيم للح�صول على الفحو�ص الطبية.
3 .3بعد احل�صول على الفحو�ص الطبية توجه �إىل مكتب اجلوازات مرة ثانية لتدفع ر�سوم الإقامة
اخلا�صة بك ومبن تعولهم
4 .4ميكنك احل�صول على الإقامة اخلا�صة بك بعد يومني تقري ًبا من تقدميها.
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5 .5خذ خطا ًبا موج ًها �إىل بنك الراجحي وذلك بالدور الرابع مببنى الإدارة باجلامعة� ،أو الذهاب
�إىل �أي فرع للراجحي لفتح ح�ساب بالبنك.
6 .6التوجه �إىل مكتب �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س بالدور ال�ساد�س لتوقيع العقد اخلا�ص بك.
7 .7احتفظ ب�شهادة اخلربة اخلا�صة بك واجعلها جاهزة عند الطلب.
8 .8الذهاب �إىل م�ست�شفى اجلامعة (العيادات) وعمل ملف �صحي وا�ستالم البطاقة ال�صحية.
9 .9ميكنك احل�صول على بطاقة الهوية (رقم اجلامعة) من مكتب خدمة �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالدور ال�ساد�س مببنى الإدارة.
1010ميكنك ا�ستخراج با�س وورد من عمادة تقنية املعلومات ،وذلك مبلء ا�ستمارة خا�صة بذلك
وتوقيعها من عميد الكلية ،و�إر�سالها عن طريق املرا�سل الإلكرتوين وبعدها �سري�سل لك ا�سم
امل�ستخدم وكلمة ال�سر ال�ستخدامهم على موقع اجلامعة ،وبذلك ميكنك تتبع راتبك وغريها
من م�ستحقاتك على موقع اجلامعة و�إجراء العديد من من الأمور والإجراءات الأكادميية
والإدارية وال�شخ�صية اخلا�صة بك.
1111ميكنك التعامل البنكي عن طريق ( )Internet- Bankingواجراء العديد من التعامالت
امل�صرفية يف ح�سابك عرب االنرتنت ،ويتطلب ذلك الدخول �إىل موقع البنك واتباع التعليمات
لإن�شاء ح�ساب عرب النت.

اخلمات املقدمة لأع�ضاء هيئة التدري�س
خدمات ال�سكن
ت�ستكمل اجلامعة حاليا م�شروع �إ�سكان �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س داخل املدينة اجلامعية،
ويجري حاليا �صرف بدل �سكن للمتعاقدين من �أع�ضاء هيئة التدري�س غري ال�سعوديني.

الرعاية الطبية
توفر اجلامعة عيادات داخل املدينة اجلامعية يف جميع التخ�ص�صات ت�شمل الفحو�ص
والتحاليل وتوفر الأدوية جلميع من�سوبي اجلامعة و�أفراد �أ�سرهم .وي�ستكمل حاليا
امل�ست�شفى اجلامعي ك�صرح طبي متميز .كما ميكن لأع�ضاء هيئة التدري�س و�أ�سرهم
اال�ستفادة من امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات احلكومية يف منطقة الق�صيم ،والتي توفر
الرعاية الطبية جمانا.
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الباب الرابع

الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
�صدرت الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س و من يف
حكمهم بقرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1417/6/4املتخذ يف اجلل�سة (ال�ساد�سة) ملجل�س التعليم
العايل املعقود بتاريخ  1417/8/26هـ املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س الوزراء
رئي�س جمل�س التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي رقم /7ب 12457/بتاريخ  1418/8/22هـ،
وذلك بقرار جمل�س التعليم العايل رقم ( )1417/6/4والذي ن�صه� :إن جمل�س التعليم العايل بناء
على �أحكام الفقرة ال�سابعة من املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام جمل�س التعليم العايل اجلامعات
التقا�ضي ب�أن للمجل�س �إ�صدار اللوائح املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات الوظيفية من ال�سعوديني
واملتعاقدين ،مبن فيهم �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وي�شمل ذلك مرتباتهم ومكاف�أتهم وبدالتهم ،ذلك
بعد �إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العايل وزارة املالية واالقت�صاد الوطني والديوان العام
للخدمة املدنية.
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�أوال :تو�صيف ع�ضو هيئة التدري�س
املادة الأوىل:
�أع�ضاء هيئة التدري�س هم:
 -1الأ�ساتذة
 -2الأ�ساتذة امل�شاركون
 -3الأ�ساتذة امل�ساعدون
املادة الثانية:
يلحق ب�أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أحكام هذه الالئحة املحا�ضرون واملعيدون ومدر�سو اللغات وم�ساعدو
الباحثني.

ثانيا :التعيني والرتقية
املادة الثالثة:
ت�ؤلف يف كل جامعة جلنة دائمة ل�ش�ؤون املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني
ير�أ�سها وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وي�صدر بتكوينها وتعيني ع�ضائها قرار من
جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية من مدير اجلامعة وترفع اللجنة تو�صياتها �إىل املجل�س ويكون من
مهامها:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة الختيار املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني -
وتوزيعهم على الأق�سام والكليات.
� -2إبداء الر�أي يف التو�صيات ال�صادرة من جمال�س الكليات ب�ش�أن تعيني املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي
اللغات وم�ساعدي الباحثني وفقا للمعايري الآتية:
�أ-عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني ون�سبتهم لإجمايل عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم،
وتخ�ص�صاتهم الدقيقة ،و�أعبائهم التدري�سية.
ب عدد املحا�ضرين واملعيدين ومدر�سي اللغات وم�ساعي الباحثني يف الق�سم.
ج عدد املبتعثني من الق�سم ،وتخ�ص�صاتهم الدقيقة ،والتواريخ املتوقعة لعودتهم.
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د -قرتاح توزيع وظائف املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني ح�سب حاجة
الأق�سام احلالية وامل�ستقبلية.
 -3درا�سة التو�صيات اخلا�صة بنقل املحا�ضرين واملعيدين �إىل وظائف �إدارية داخل اجلامعة �أو
�إحالتهم �إىل ديوان اخلدمة املدنية.
املادة الرابعة:
ي�شرتط لتعيني املعيد:
� -1أن يكون حا�صال على �شهادة اجلامعية من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف بها.
� -2أن يكون تقديره العام يف املرحلة اجلامعية جيد جدا على الأقل.
 -3ما ي�صدره جمل�س اجلامعة من �شروط �أخرى.
املادة اخلام�سة:
ي�شرتط لتعيني املحا�ضر ومدر�س اللغة:
� -1أن يكون حا�صال على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف
بها.
� -2أن يكون تقديره العام يف املاج�ستري جيد جد ًا على الأقل �إذا كان حا�صال عليها من جامعة متنحها
بتقدير.
 -3ما ي�صدره جمل�س اجلامعة من �شروط �أخرى.
املادة ال�ساد�سة:
ي�شرتط لتعيني م�ساعد باحث:
 -1بالن�سبة ملن يعني بدرجة املاج�ستري (ي�سمى م�ساعد باحث �أ)
�أ -احل�صول على درجة املاج�ستري من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف بها بتقدير عام جيد
جدا على الأقل �إن كان حا�صال على املاج�ستري من جامعة متنح هذه الدرجة بتقدير.
ب� -أية �شروط �أخرى تراها اجلامعة املنا�سبة.
 -2بالن�سبة ملن يعني بال�شهادة اجلامعية (البكالوريو�س �أو ما يعادلها)( ،وي�سمى م�ساعد باحث):
ا -احل�صول على �شهادة اجلامعية بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى
معرتف بها.
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ب� -أية �شروط �أخرى تراها اجلامعة املنا�سبة.
املادة ال�سابعة:
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم الذي �سيعمل به جمل�س
يتم تعيني املعيد واملحا�ضر ومدر�س اللغة ً
الكلية واللجنة الدائمة ل�ش�ؤون املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني وب�صدر
بالتعيني قرار من جمل�س اجلامعة.
املادة الثامنة:
يتم تعيني م�ساعد الباحث بقرار من مدير اجلامعة بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وجمل�س
الكلية املخت�صني وتو�صية اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي
الباحثني.
املادة التا�سعة:
 -1يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية �أربع �سنوات يف �أول درجة من رتبة معيد.
 -2يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية خم�سة �سنوات يف الدرجة الثانية من رتبة معيد.
 -3يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية �ست �سنوات يف الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
 -4يعني املعيد الذي يبلغ معدل درا�سته اجلامعية �سبع �سنوات يف الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
املادة العا�شرة:
تطبق على مدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني الئحة الوظائف التعليمية املعتمدة بقرار جمل�س
اخلدمة املدنية رقم  590وتاريخ  1401/11/10هـ وما يطر�أ عليها من تعديالت.
املادة احلادية ع�شرة:
ي�شرتط للتعيني على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد احل�صول على درجة الدكتوراه �أو ما يعادلها من جامعة
�سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف بها ،وملجل�س اجلامعة �إ�ضافة �شروط �أخرى.
املادة الثانية ع�شرة:
يجوز ملجل�س اجلامعة يف حال ال�ضرورة وبناء على تو�صية من جمل�س الق�سم وجمل�س الكلية املخت�صني
واملجل�س العلمي التعيني على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد دون ا�شرتاط احل�صول على درجة الدكتوراه يف
التخ�ص�صات التي ال متنح فيها درجة الدكتوراه وفق ال�ضوابط الآتية:
� -1أن يكون املر�شح حا�صال على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى
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معرتف بها.
� -2أن يكون قد �أم�ضى ثالث �سنوات على الأقل يف وظيفة حما�ضر.
� -3أن يتقدم ب�إنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدات من�شورة بعد ح�صوله على درجة املاج�ستري منها
وحدة واحدة على الأقل فردية ،و�أن يكون الإنتاج العلمي املقدم متفقا مع جاء يف املادة ( )29من
هذه الالئحة.
املادة الثالثة ع�شرة:
مع مراعاة �أحكام املادة الثانية ع�شرة ي�شرتط للتعيني على رتبة �أ�ستاذ م�شارك
 -1احل�صول على درجة الدكتوراه من جامعة �أو �أخرى معرتف بها.
 -2خربة يف ع�ضوية هيئة التدري�س باجلامعة �أو اجلامعات الأخرى املعرتف بها ال تقل عن �أربع
�سنوات بعد التعيني على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد.
� -3أن تكون قد متت ترقيته علميا �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى
معرتف بها.
املادة الرابعة ع�شرة:
مع مراعاة �أحكام املادة الثانية ع�شرة ي�شرتط للتعيني على رتبة �أ�ستاذ:
 -1احل�صول على درجة الدكتوراه من جامعة �أو جامعة �أخرى معرتف بها.
 -2خربة يف ع�ضوية هيئة التدري�س باجلامعة �أو جامعة �أخرى معرتف بها ،ال تقل عن ثماين �سنوات،
منها �أربع �سنوات على الأقل �أ�ستاذ م�شارك.
� -3أن تكون قد متت ترقيته علميا �إىل رتبة �أ�ستاذ من جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف بها.
املادة اخلام�سة ع�شرة:
يتم تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س بناء على تو�صية من جمل�س الق�سم وجمل�س الكلية املخت�صني
وتو�صية من املجل�س العلمي وي�صدر بالتعيني قرار من جمل�س اجلامعة.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
ي�صنف من يعني على كادر �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ممن لهم خربات �سابقة لغر�ض الراتب
وفق ال�ضوابط الآتية:
� -1أن تكون اخلربة قد اكت�سب بعد امل�ؤهل العلمي امل�شرتط للتعيني- .
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� -2أن تكون اخلربة يف جمال التخ�ص�ص واكت�سبت �أثناء العمل يف �إحدى اجلامعات ال�سعودية �أو
اجلامعات الأخرى املعرتف بها� ،أو لدى �إحدى اجلهات احلكومية ال�سعودية �أو املنظمات الدولية.
 -3حتت�سب اخلربة لأغرا�ض الراتب وفق ما ي�أتي:
�أ -اخلربة يف ع�ضوية هيئة التدري�س يف اجلامعات على �أ�سا�س ال�سنة ب�سنة.
ب -اخلربة يف غري جمال التدري�س �إذا كانت متجان�سة مع التخ�ص�ص على �أ�سا�س ال�سنة بن�صف �سنة.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
ي�صنف من ينتقل من الئحة الوظائف التعليمية �إىل كادر �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن يحمل �شهادة
الدكتوراه على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد يف التخ�ص�ص الذي ح�صل فيه على الدكتوراه وحتت�سب خرباته
ال�سابقة يف التعليم بعد ح�صوله على امل�ؤهل كل �سنة خربة بعالوة� ،شريطة �أال يتجاوز �أخر مربوط
رتبة �أ�ستاذ م�ساعد.ويقا�س على هذا من يحمل البكالوريو�س �أو املاج�ستري للتعيني على رتبة معيد �أو
حما�ضر.
املادة الثامنة ع�شرة:
مينح ع�ضو هيئة التدري�س املعني ومن يف حكمه �أول درجة يف رتبة الوظيفة التي يعني عليها ،ف�إذا
كان راتبه عند التعيني ي�ساوي راتب هذه الدرجة �أو يزيد عليه مينح راتب �أول درجة جتاوز راتبه،
كما مينح ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه املرقى راتب �أول درجة يف رتبة الوظيفة التي يرقي
�إليها ،ف�إذا كان راتبه عند الرتقية ي�ساوي راتب هذه الدرجة �أو يزيد عليه مينح راتب �أول درجة
تتجاوز راتبه.
املادة التا�سعة ع�شرة:
يعامل �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرون واملعيدون من حيث البدالت واملكاف�آت واملزايا وفق ًا ملا
يعامل به موظفو الدولة على �أ�سا�س املعادلة الآتية:
املعيد املرتبة الثامنة
املحا�ضر املرتبة التا�سعة
الأ�ستاذ امل�ساعد املرتبة الثانية ع�شرة
الأ�ستاذ امل�شارك املرتبة الثالثة ع�شرة
الأ�ستاذ املرتبة الرابعة ع�شرة
ويكون بدل االنتقال ال�شهري لرتبة الأ�ستاذ  650ريال.
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املادة الع�شرون:
ال يرتتب على و�صول راتب الأ�ستاذ �إىل الدرجة الأخرية من �سلم رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س عدم
منحه العالوة الدورية ال�سنوية بل ي�ستمر منحه العالوة وال ينطبق ذلك �إال على رتبة �أ�ستاذ فقط.
املادة احلادية والع�شرون:
ي�شرتط للتقدم للرتقية من رتبة �أ�ستاذ م�ساعد �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك:
 -1خدمة ال تقل عن �أربع �سنوات يف رتبة �أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف
بها ،على �أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات ال�سعودية عن �سنة واحدة.
 -3ا�ستيفاء احلد الأدنى من الإنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقا لأحكام املادة الثانية والثالثني من
هذه الالئحة.
� -3أن يكون ما تقدم به من �إنتاج علمي قد ن�شر �أو قبل للن�شر �أثناء �شغله رتبة �أ�ستاذ م�ساعد.
املادة الثانية والع�شرون:
ي�شرتط للتقدم للرتقية من رتبة �أ�ستاذ م�شارك �إىل رتبة �أ�ستاذ:
 -1خدمة ال تقل عن �أربع �سنوات يف رتبة �أ�ستاذ م�شارك يف جامعة �سعودية �أو جامعة �أخرى معرتف
بها ،على �أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعات ال�سعودية عن �سنة واحدة.
 -2ا�ستيفاء احلد الأدنى من الإنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقا لأحكام املادة الثالثة والثالثني من
هذه الالئحة.
� -3أن يكون ما تقدم به من �إنتاج علمي قد ن�شر �أو قبل للن�شر �أثناء �شغله رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
املادة الثالثة والع�شرون:
لع�ضو هيئة التدري�س احلق يف التقدم �إىل جمل�س الق�سم بطلب الرتقية قبل اكتمال املدة النظامية
مبدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر.
املادة الرابعة والع�شرون:
حتت�سب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغرا�ض الرتقية على النحو الآتي:
 1كامل املدة �إذا كانت الإعارة �أو الندب �أو الإيفاد �إىل جهة عملية وكان العمل يف جمال التخ�ص�ص.
 -2ن�صف املدة �إذا كانت الإعارة �أو الندب �أو الإيفاد �إىل جهة غري علمية وكان العمل يف جمال
التخ�ص�ص.
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 -3ال حتت�سب املدة لغر�ض الرتقية �إذا كان العمل يف غري جمال التخ�ص�ص.
املادة اخلام�سة والع�شرون:
تتم ترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س فق املعايري الآتية:
 -1الإنتاج العلمي.
 -2التدري�س.
 -3خدمة اجلامعة واملجتمع.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
�إجراءات الرتقية:
 -1يقدم ع�ضو هيئة التدري�س طلب الرتقية �إىل جمل�س الق�سم املخت�ص ويت�ضمن ما ي�أتي:
�أ -بيان بامل�ؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
ب -بيان بالن�شاطات التدري�سية.
ج -بيان بن�شاطه يف جمال خدمة اجلامعة واملجتمع.
د -خم�س ن�سخ على الأقل من الإنتاج العلمي املقدم للرتقية والبيانات املو�ضحة له.
هـ� -أي معلومات �إ�ضافية لدعم طلب الرتقية.
و� -أي معلومات �أو وثائق �أخرى يطلبها جمل�س الق�سم �أو جمل�س الكلية �أو املجل�س العلمي.
 -2ينظر جمل�س الق�سم يف طلب الرتقية ويتحقق من ا�ستيفاء ال�شروط والإجراءات ويو�صي برفع
الطلب �إىل جمل�س الكلية مع اقرتاح �أ�سماء عدد من املحكمني املتخ�ص�صني ال يقل عن ثمانية.
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم ،وير�شح عدد من املحكمني
 -3ينظر جمل�س الكلية يف الطلب ً
املتخ�ص�صني ال يقل عن ثمانية ممن ر�شحهم جمل�س الق�سم �أو من �سواهم.
 -4يدر�س املجل�س العلمي طلب الرتقية بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية ،ويقوم بعد الدرا�سة
مبا ي�أتي:
�أ -اختيار خم�سة حمكمني لتقومي البحوث ،ويختارون من املر�شحني من جمل�س الكلية �أو من غريهم
ثالثة منهم �أ�سا�سيني والرابع فاح�ص ًا احتياطي ًا �أو ًال واخلام�س فاح�ص ًا احتياطي ًا ثاني ًا يلج�أ �إليهما
عند احلاجة ويجب �أن يكون اثنان من املحكمني الثالثة على الأقل من خارج اجلامعة.
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ب �إر�سال البحوث والبيانات اخلا�صة بالرتقية �إىل املحكمني بطريقة �سرية لتقوميها وفق النموذج
الذي يعد من قبل املجل�س العلمي.
ج -اتخاذ قرار برتقية ع�ضو هيئة التدري�س �أو بعدم املوافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر يف
تقارير املحكمني ،و التقارير اخلا�صة بن�شاط املتقدم للرتقية يف جمال التدري�س وخدمة اجلامعة
واملجتمع.
د� -إذا قرر املجل�س عدم املوافقة على الرتقية ل�ضعف الإنتاج العلمي ،يقوم بتحديد م�صري الأبحاث
املقدمة وما ي�ستبعد منها وما ي�صح تقدميه مرة �أخرى ،على �أن ي�شتمل احلد الأدنى للرتقية يف حال
طلب الرتقية مرة �أخرى وحدة بحثية جديدة على الأقل للمتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك،
ووحدتني بحثيتني جديدتني على الأقل للمتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ.
املادة ال�سابعة والع�شرون:
يتم تقومي جهود ع�ضو هيئة التدري�س املتقدم للرتقية على �أ�سا�س )  ( 022مائة نقطة مق�سمة على
النحو التايل:
� 60ستون نقطة للإنتاج العلمي.
 25خم�س وع�شرون نقطة لتدري�س.
 15خم�س ع�شرة نقطة خلدمة اجلامعة واملجتمع.
وي�ضع جمل�س اجلامعة معايري تقومي امل�شاركة يف خدمة اجلامعة واملجتمع بناء على تو�صية من
املجل�س العلمي.
املادة الثامنة والع�شرون:
يجب �أال يقل جمموع ما يح�صل عليه ع�ضو هيئة التدري�س لكي تتم ترقيته عن (� )60ستني نقطة
على �أال يقل ما يح�صل عليه املر�شح للرتقية عن ( )35خم�س وثالثني نقطة يف جمال الإنتاج العلمي
للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك و (� )40أربعني نقطة للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ ،وتتم الرتقية �إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك ب�أغلبية ر�أي املحكمني الثالثة� ،أما الرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ فتتم ب�إجماع ر�أي
املحكمني الثالثة ،ويف حال موافقة اثنني من املحكمني على الرتقية وعدم موافقة املحكم الثالث،
يحال الإنتاج العلمي �إىل حمكم رابع ويكون ر�أيه نهائي ًا.
املادة التا�سعة والع�شرون:
يدخل �ضمن احلد الأدنى للإنتاج العلمي املطلوب لرتقية ع�ضو هيئة التدري�س ما ي�أتي:
 -1البحوث املن�شورة �أو املقبولة للن�شر يف جماالت العلمية حمكمة ،وي�ضع املجل�س العلمي معايري
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قبول املجالت املحكمة.
 -2البحوث املحكمة املقدمة للم�ؤمترات والندوات العلمية املتخ�ص�صة �إذا كانت من�شورة ب�أكملها �أو
مقبولة للن�شر ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -3البحوث املحكمة املن�شورة �أو املقبولة للن�شر من مراكز البحوث اجلامعية املتخ�ص�صة.
 -4املحكم من الكتب اجلامعية واملراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -5حتقيق الكتب النادرة املحكم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -6الرتجمة املحكمة للكتب العلمية املتخ�ص�صة ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -7الكتب والبحوث املطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها املجل�س العلمي وتكون خا�ضعة للتحكيم،
ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -8االخرتاعات واالبتكارات التي �صدرت لها براءات من مكاتب براءات االخرتاع التي يعرتف بها
املجل�س العلمي.
 -9الن�شاط الإبداعي املتميز وفق قواعد يعتمدها جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية املجل�س العلمي،
ويقبل منه وحدة واحدة فقط.
املادة الثالثون:
يجب �أال يقل ما ين�شر �أو يقبل للن�شر يف املجالت العلمية املحكمة �ضمن احلد الأدنى املطلوب لرتقية
ع�ضو هيئة التدري�س عن وحدة بحثية للمتقدمني للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك ،ووحدتني
بحثيتني �ضمن احلد الأدنى للمتقدمني للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ.
املادة احلادية والثالثون:
يجب �أن يكون الإنتاج العلمي املتقدم به ع�ضو هيئة التدري�س للرتقية من�شورا �أو مقبوال للن�شر يف
�أكرث من منفذ ن�شر واحد ،و�أال تكون جميع منافذ الن�شر تابعة جلامعة واحدة �أو مل�ؤ�س�سة علمية
واحدة.
املادة الثانية والثالون:
احلد الأدنى للإنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك �أربع وحدات من�شورة �أو
مقبولة للن�شر ،اثنتان منها على الأقل عمل منفرد ،وملجل�س اجلامعة بناء على تو�صية من املجل�س
العلمي اال�ستثناء من هذا ال�شرط بالن�سبة لبع�ض التخ�ص�صات على �أال يقل املن�شور فعال عن وحدة
واحدة.
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املادة الثالثة والثالثون:
احلد الأدنى للإنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ �ست وحدات من�شورة �أو مقبولة
للن�شر ،منها ثالث وحدات على الأقل عمل منفرد ،وملجل�س اجلامعة بناء على تو�صية من املجل�س
العلمي اال�ستثناء من هذا ال�شرط بالن�سبة لبع�ض التخ�ص�صات على �أال يقل املن�شور فعال عن ثالث
وحدات.
املادة الرابعة والثالثون:
يحت�سب العمل العلمي بوحدة واحدة �إذا كان امل�ؤلف منفرد ًا بت�أليفه ،وبن�صف وحدة �إذا ا�شرتك يف
ت�أليفه اثنان،و�إذا كان بحثا م�شرتكا بني �أكرث من اثنني فيح�سب بن�صف وحدة للباحث الرئي�س ولكل
واحد من الباقني بربع وحدة ،و�إذا كان عمال م�شرتكا �أخر بني �أكرث من اثنني فيح�سب لكل واحد
منهم ربع وحدة.
املادة اخلام�سة والثالثون:
يجب �أال يكون الإنتاج العلمي املقدم للرتقية م�ست ًال من ر�سائل املاج�ستري �أو الدكتوراه �أو من م�ؤلفات
�سابقة للمتقدم ،ويف حال تثبت املجل�س العلمي من �أن هناك ما هو م�ستقل من ذلك ،فيحرم املتقدم
للرتقية من التقدم بطلب �آخر للرتقية مدة عام من تاريخ �صدور القرار املجل�س العلمي بذلك.
املادة ال�ساد�سة والثالثون:
ي�شرتط يف املحكمني للرتقيات �أن يكونوا من الأ�ساتذة ،ويجوز �إذا كانت الرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك �أن يكون �أحد املحكمني من الأ�ساتذة امل�شاركني.
املادة ال�سابعة والثالثون:
تتم ترقية ع�ضو هيئة التدري�س علمي ًا من تاريخ �صدور قرار املجل�س العلمي بذلك� ،أما ترقيته
وظيفي ًا فتعترب من تاريخ �صدور القرار التنفيذي �إذا توافرت وظيفة �شاغرة ميكن الرتقية عليها.

ثالثا :الواجبات
املادة الثامنة والثالثون:
يجب �أن يت�صف ع�ض هيئة التدري�س بال�صفات الآتية:
 -1الأمانة واخللق القومي و�أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد ال�سلوك والآداب املرعية و�أن
يرتفع عن كل ما هو خمل ب�شرف الوظيفة.
 -2متابعة ما ي�ستجد يف جمال تخ�ص�صه ،و�أن ي�سهم من خالل ن�شاطه العلمي يف تطور تخ�ص�صه.
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� -3أن ينقل لطالبه �أحدث ما تو�صل �إليه العلم يف جمال تخ�ص�صه ،ويثري فيهم حب العلم واملعرفة
والتفكري العلمي ال�سليم.
� -4أن ي�شارك بفعالية يف �أعمال جمل�س الق�سم ويف غريه من املجال�س واللجان التي يكون ع�ضوا
فيها على م�ستوى الق�سم والكلية واجلامعة ،كما ي�شارك بفعالية يف �أن�شطة الق�سم والكلية
واجلامعة يف خدمة املجتمع.
� -5أن يتفرغ لعمله يف اجلامعة ،وال يجوز له العمل خارج اجلامعة �إال بعد �أخذ موافقة م�سبقة
وفق الأنظمة واللوائح.
املادة التا�سعة والثالثون:
يتوىل ع�ضو هيئة التدري�س حفظ النظام داخل القاعات واملختربات ويقدم �إىل رئي�س الق�سم
تقرير ًا عن كل حادث من �ش�أنه الإخالل بالنظام.
املادة الأربعون:
�أ -يكون احلد الأعلى لأن�صبة �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم كما ي�أتي:
 -1الأ�ستاذ  10وحدات تدري�سية.
 -2الأ�ستاذ امل�شارك  12وحدات تدري�سية.
 -3الأ�ستاذ امل�ساعد  14وحدات تدري�سية.
 -4املحا�ضر  16وحدات تدري�سية .وتخفف عنه الوحدات التدري�سية �أثناء فرتة درا�سته.
 -5املعيد  16وحدات تدري�سية .وتخفف عنه الوحدات التدري�سية �أثناء فرتة درا�سته.
 -6مدر�س اللغة  18وحدات تدري�سية.
ب -الوحدة التدري�سية هي املحا�ضرة النظرية الأ�سبوعية التي ال تقل مدتها عن خم�سني دقيقة� ،أو
الدر�س العلمي �أو امليداين الأ�سبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة وت�ستمر الوحدة التدري�سية
ف�ص ًال درا�سي ًا.
املادة احلادية والأربعون:
ي�ؤدي �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم خم�س ًا وثالثني �ساعة �أ�سبوعي ًا ويجوز رفعها �إىل �أربعني
�ساعة عمل �أ�سبوعي ًا بقرار من جمل�س اجلامعة يق�ضونها يف التدري�س والبحث والإر�شاد الأكادميي
وال�ساعات املكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من اجلهات املخت�صة يف
اجلامعة.
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املادة الثانية والأربعون:
من يكلفون ب�أعمال �إدارية كوكالء اجلامعة والعمداء ووكالئهم ومديري املراكز العلمية ور�ؤ�ساء
الأق�سام العلمية يخفف عنهم العبء التدري�سي على �أال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات
تدري�سية.
املادة الثالثة والأربعون:
يقدم رئي�س الق�سم ومن يف حكمه تقرير ًا �سنوي ًا �إىل عميد الكلية ومن يف حكمه عن �سري العمل يف
الق�سم وعن الن�شاط العلمي لأع�ضائه ،كما يقدم عميد الكلية ومن يف حكمه تقرير ًا �سنوي ًا �إىل مدير
اجلامعة.

رابع ًا :الإجازات
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
تعترب العطلة ال�صيفية لع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر واملعيد ومدر�س اللغة مبثابة الإجازة ال�سنوية
ويحدد جمل�س اجلامعة مواعيد عودة �أع�ضاء هيئة التدري�س على �أال تبد�أ العطلة ال�صيفية �إال بعد
انتهاء �أعمال االختبارات و�إعالن النتائج.
املادة ال�سابعة واخلم�سون:
ملدير اجلامعة تكليف ع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر واملعيد ومدر�س اللغة بالتدري�س �أثناء الإجازة
ال�سنوية ويتم تعوي�ضه عن املدة التي يكلف بالعمل خاللها براتب �إ�ضايف يعادل راتبه عن هذه املدة
على ال تزيد املدة التي يعو�ض عنها عن �ستني يوما يف العام.
املادة الثامنة واخلم�سون:
ملدير اجلامعة بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل املوافقة على ت�أجيل متتع ع�ضو هيئة التدري�س ومن
يف حكمه ب�إجازته ال�سنوية �أو جزء منها.
املادة التا�سعة واخلم�سون:
متنح الإجازات الأخرى وفقا لأحكام نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية.
املادة ال�ستون:
يجوز بقرار من مدير اجلامعة منح ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه لأ�سباب معقولة �إجازة
ا�ستثنائية ال تزيد مدتها على �ستة �أ�شهر وخالل ثالث �سنوات بال راتب ،ويجوز ملجل�س اجلامعة عند
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االقت�ضاء اال�ستثناء من هذا ال�شرط على �أال تزيد مدة الإجازة عن �سنة.

خام�س ًا� :إجازة التفرغ العلمي
املادة احلادية وال�ستون:
يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�صية من جمل�س الكلية والق�سم املخت�صني واملجل�س العلمي
�أن يح�صل ع�ضو هيئة التدري�س على �إجازة تفرغ علمي ملدة عام درا�سي بعد م�ضي خم�س �سنوات من
تعيينه �أو متتعه ب�إجازة تفرغ علمي �سابقة� ،أو ملدة عام درا�سي واحد بعد م�ضي ثالث �سنوات من
تعيينه �أو متتعه ب�إجازة تفرغ علمي �سابقة ،على �أال ي�ؤثر ذلك على �سري العملية التعليمية ،وال
حتت�سب مدة الإعارة �ضمن املدة املطلوبة.وي�ضع جمل�س اجلامعة القواعد املنظمة لإجازة التفرغ
العلمي بناء على اقرتاح املجل�س العلمي.
املادة الثانية وال�ستون:
ي�شرتط ملنح ع�ض هيئة التدري�س �إجازة التفرغ العلمي ما ي�أتي:
� -1أال يرخ�ص يف �إجازة التفرغ العلمي لأكرث من ع�ضو هيئة تدري�س واحد �أو  % 10من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كل ق�سم يف ال�سنة الواحدة.
� -2أن يتقدم ع�ضو هيئة التدري�س بربنامج علمي ينوي �إجنازه خالل �إجازة التفرغ العلمي.
املادة الثالثة وال�ستون:
ي�صرف للمرخ�ص له ب�إجازة تفرغ علمي ما ي�أتي:
 -1راتبه كامال وبدل االنتقال ال�شهري عن كامل املدة- .
 -2تذاكر �سفر بالطائرة له ولزوجته و�أبنائه دون �سن الثامنة ع�شرة ولبناته الالتي يعولهن.
 -3خم�ص�ص الكتب الذي ي�صرف ملبعوثي اجلامعة للدرا�سات العليا.
 -4م�صاريف البحث العلمي ،وتقدر ح�سب كل حالة على حدة بقرار من املجل�س العلمي.
 -5م�صاريف العالج ملن يق�ضي �إجازته خارج اململكة له ولعائلته يف حدود خم�سة �آالف ريال �إذا
كان مبفرده و ع�شرة �آالف ريال �إذا كانت ترافقه عائلته ،ون�صف ذلك ملن منح �إجازة ملدة
ف�صل درا�سي واحد.
 -6بدل التفرغ للأطباء من �أع�ضاء هيئة التدري�س وذلك مقابل تفرغهم و�أدائهم ل�ساعات من
العمل الإ�ضايف ال تقل عن ثالث �ساعات يومي ًا مبا فيها دوام اخلمي�س بحيث ال يقل عن ثالثة
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�آالف ريال حد ًا �أدنى �إذا كانت الإجازة يف امل�ست�شفيات احلكومية داخل اململكة.
املادة الرابعة وال�ستون:
ال يجوز �إعارة �أو ندب احلا�صل على �إجازة تفرغ علمي ،كما ال يجوز له االرتباط بعقد عمل �أو
ا�ست�شارة.
املادة اخلام�سة وال�ستون:
يلتزم املتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق الربنامج العلمي املقر من جمل�س اجلامعة وعليه خالل مدة
�أق�صاها نهاية الف�صل الدرا�سي التايل النتهاء �إجازة التفرغ �أن يقدم ملجل�س الق�سم تقرير ًا مف�ص ًال عن
�إجنازاته خالل التفرغ ،ويرفق مع التقرير ن�سخ ًا من الأعمال العلمية التي �أجنزها متهيد ًا لعر�ضها
على جمل�س الكلية ثم املجل�س العلمي.

�ساد�س ًا :اال�ست�شارات العلمية
املادة ال�ساد�سة وال�ستون:
يجوز اال�ستفادة من خدمات ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة كم�ست�شار غري متفرغ يف اجلهة احلكومية
�أو القطاع اخلا�ص �أو املنظمات الإقليمية �أو الدولية التي تك ن اململكة مقر ًا لها فق ما ي�أتي:
� -1أن يعمل م�ست�شار ًا يف جمال تخ�ص�صه.
� -2أال يعمل م�ست�شار ًا يف �أكرث من جهة واحدة.
 -3يكون احلد الأق�صى ملدة اال�ست�شارة �سنة قابلة للتجديد.
 -4يقدم الطلب من الوزير املخت�ص بالن�سبة للجهات احلكومية �أومن رئي�س اجلهاز �أو امل�ؤ�س�سة
بالن�سبة للقطاعات اخلا�صة واملنظمات الإقليمية �أو الدولية �إىل وزير التعليم العايل.
بناء على تو�صية
 -5تتم املوافقة على اال�ست�شارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العايل ً
جمل�سي الق�سم والكلية وت�أييد مدير اجلامعة.
 -6على امل�ست�شار �أن يقدم لوزير التعليم العايل تقرير ًا �سنوي ًا وكذلك عند انتهاء مدة ا�ست�شارته
عن الأعمال التي �أجنزها خالل فرتة اال�ست�شارة ويزود مدير اجلامعة بن�سخة منه.
� -7أال ي�ؤثر عمل ع�ضو هيئة التدري�س م�ست�شار ًا غري متفرغ على �أدائه لعمله الأ�صلي وبخا�صة
فيما ي�أتي:
�أ -العبء �ألتدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س.
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ب -التواجد يف مكتبه خالل �ساعاته املكتبية ويف العيادات واملختربات ومراكز احلا�سب �إذا
كانت طبيعة عمله تقت�ضي ذلك.
ج -الإ�سهام يف املجال�س واللجان التي ترى اجلامعة حاجتها �إليه فيها.

�سابع ًا :ح�ضور امل�ؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية
املادة ال�سابعة وال�ستون:
يجوز لبع�ض هيئة التدري�س ح�ضور امل�ؤمترات والندوات داخ�س اململكة �أو خارجها وفق ال�ضوابط
الآتية:
� -1أن تكون هناك عالقة بني مو�ضوع امل�ؤمتر �أو الندوة وتخ�ص�ص ع�ضو هيئة التدري�س �أو
م�س�ؤوليات عمله الفعلية.
 -2تكون امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات التي تعقد داخل اململكة بناء ًا على تو�صية من جمل�سي
الق�سم والكلية املخت�صني وموافقة مدير اجلامعة.
 -3كون امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات التي تعقد خارج اململكة مبوافقة رئي�س جمل�س اجلامعة
بناء على تو�صية من جمل�سي الق�سم والكلية ،وت�أييد مدير اجلامعة.
ً
 -4ي�ضع جمل�س اجلامعة القواعد التنظيمية والإجرائية حل�ضور امل�ؤمترات والندوات بناء ًا على
تو�صية من جمل�س العلمي.
 -5قدم امل�شارك يف امل�ؤمتر �أو الندوة تقرير ًا عن ذلك للجامعة.
املادة الثامنة وال�ستون:
للجامعة �أن ت�صرف تذكرة �سفر وبدل انتداب لع�ضو هيئة التدري�س امل�شارك يف امل�ؤمتر �أو الندوة
ويجوز االقت�صار على �صرف التذاكر فقط �أو الإذن باحل�ضور دون التزام مايل.

ثامن ًا :الندب والإعارة
املادة التا�سعة وال�ستون:
يجوز ندب ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه للعمل لدى اجلهات احلكومية بقرار من جمل�س اجلامعة
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني ،وتتحمل اجلامعة راتبه وبدل النقل ال�شهري ما
ً
مل يتم االتفاق على خالف ذلك.
املادة ال�سبعون:
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بناء على تو�صية
يجوز �إعارة خدمات ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه بقرار من جمل�س اجلامعة ً
جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني ،كما يجوز ملجل�س اجلامعة �إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء املدة.
املادة احلادية وال�سبعون:
ي�شرتط لإعارة ع�ضو هيئة التدري�س من يف حكمه ما ي�أتي:
 -1ان يكون قد �أم�ضى ثالث �سنوات على الأقل يف اجلامعة ،وملجل�س اجلامعة يف حاالت ال�ضرورة
اال�ستثناء من ذلك.
� -2أال يزيد عدد املعارين عن ع�ضو هيئة التدري�س واحد �أو  % 10من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كل ق�سم يف ال�سنة الواحدة.
� -3أن مي�ضي من �سبق �أن �أعريت خدماته مدة يف العمل باجلامعة ال تقل عن مدة �إعارته ال�سابقة.
 -4ال يرتتب على الإعارة �إخالل ب�سري الدرا�سة خالل مدة الإعارة.
 -5اي �شروط �أخرى يراها جمل�س اجلامعة.
املادة الثانية وال�سبعون:
تكون الإعارة للجهات الآتية:
 -1اجلامعات والكليات اجلامعية يف الداخل واخلارج.
 -2الوزارات واجلهات احلكومية.
 -3امل�ؤ�س�سات العامة �أو اخلا�صة.
 -4حلكومات والهيئات الإقليمية �أو الدولية.
املادة الثالثة وال�سبعون:
تكون الإعارة ملدة �سنة قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا ال تزيد كل منها عن �سنة ،وال يجوز �أن تزيدمدة
الإعارة عن خم�س �سنوات مت�صلة ،ويجوز ملجل�س اجلامعة ا�ستثناء جتاوز هذه املدة بحد �أق�صى قدره
�سنتان ،على �أال يزيد جمموع فرتات الإعارة عن ع�شر �سنوات طوال فرتة عمل ع�ضو هيئة التدري�س
ومن حكمه باجلامعة �أو �أي جامعة �أخرى.
املادة الرابعة وال�سبعون:
تتحمل اجلهة امل�ستعرية راتب املعار وبدالته ومكاف�آته من تاريخ املبا�شرة لديها ويعامل املعار فيما
يخت�ص ب�أقدميته والعالوات امل�ستحقة له كما لو كان يف اجلامعة على �أن ي�ؤدي خاللها احل�سميات
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التقاعدية و�أن يتم تقومي واحت�ساب مدة الإعارة لأغرا�ض الرتقية وفق ًا للمادة ( )24من هذه
الالئحة.
املادة اخلام�سة وال�سبعون:
يجوز �أن يت�ضمن قرار املوافقة على الإعارة وتكليف املعار بالإ�سهام يف بع�ض الأعمال الأكادميية
مثل التدري�س �أو الإ�شراف العلمي �أو التدريب �أو غري ذلك على �أال تتحمل اجلامعة �أي نفقات نتيجة
لذلك.

تا�سع ًا :االت�صال العلمي
املادة ال�ساد�سة وال�سبعون:
بناء على تو�صية املجل�س العلمي وتو�صية جمل�سي الق�سم والكلية
يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة ً
املخت�صني �إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة ملدة ال تزيد عن �أربعة
�أ�شهر ،ويجوز يف حال ال�ضرورة مدها �إىل �سنة ويعامل املوفد معاملة املنتدب �إذا مل تزد املدة عن �شهر
ف�إن زادت املدة عن ذلك فيعامل معاملة املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج.
املادة ال�سابعة وال�سبعون:
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم
مع مراعاة التعليمات املطبقة يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة ً
والكلية املخت�صني �إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س للتدري�س خارج اململكة ،ويعامل معاملة املوفدين للعمل
ر�سمي ًا يف اخلارج ،على �أال تتجاوز مدة الإيفاد �أربع �سنوات.
املادة الثامنة وال�سبعون:
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم الكلية املخت�صني املجل�س العلمي
يجوز بقرار من مدير اجلامعة ً
ال�سماح لع�ضو هيئة التدري�س بال�سفر لإجراء بحوث يف جامعة غري جامعته خالل العطلة ال�صيفية
وفق ما ي�أتي:
� -1أن يقدم ع�ضو هيئة التدري�س طلب ال�سفر مت�ضمن ًا البيانات امل�ؤدية له.
� -2أن يقدم تقرير ًا بعد عودته ملجل�س الق�سم املخت�ص مبا �أجنز من بحوث ويتم رفعه �إىل املجل�س
العلمي.
 -3ي�صرف له تذكرة �سفر بالطائرة.

عا�شر ًا :النقل
املادة التا�سعة وال�سبعون:
يجوز نقل ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه يف نطاق تخ�ص�صه العلمي من ق�سم �إىل �آخر داخل
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بناء على تو�صية من املجل�س العلمي وجمل�س الكلية وجمل�سي
الكلية ذاتها بقرار من مدير اجلامعة ً
الق�سمني املخت�صني.
املادة الثمانون:
يجوز نقل ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه من كلية �إىل �أخرى يف اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة
بناء على تو�صية من املجل�س العلمي وجمل�سي الق�سم والكلية املنقول منهما وجمل�سيالق�سم والكلية
ً
املنقول �إليهما.
املادة احلادية والثمانون:
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وجمل�س الكلية املخت�صني املوافقة
يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة ً
على نقل ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه �إىل وظيفة خارج اجلامعة.

حادي ع�شر :الت�أديب
املادة الثانية والثمانون:
تكون جلنة ت�أديب ع�ضو هيئة التدري�س من يف حكمه بقرار من مدير اجلامعة ذلك على النحو التايل:
� -1أحد وكالء اجلامعة رئي�سا
� -2أحد عمداء غري الذي توىل التحقيق ع�ضوا
 -3ع�ضو هيئة تدري�س ال تقل رتبته عن �أ�ستاذ ع�ضوا
� -4أحد املتخ�ص�صني يف ال�شريعة �أو الأنظمة ع�ضوا
املادة الثالثة والثمانون:
مع مراعاة �أحكام نظام ت�أديب املوظفني� ،إذا �صدر من �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
ما يعتقد �أنه خمل بواجباته ،يتوىل �أحد العمداء مبا�شرة التحقيق معه بتكليف من مدير اجلامعة
ويقدم للمدير تقرير ًا عن نتيجة التحقيق ،ويحيل مدير اجلامعة املحقق معه �إىل جلنة الت�أديب �إذا
ر�أى موجب ًا لذلك.
املادة الرابعة والثمانون:
ملدير اجلامعة �أن ي�صدر قرار ًا ب�إيقاف �أي من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم عن العمل �إذا
اقت�ضت م�صلحة التحقيق معه ذلك ،وال يجوز �أن تزيد مدة الإيقاف عن ثالثة �أ�شهر �إال بقرارمن
جلنة الت�أديب .ويجوز متديد مدة الإيقاف مدة �أو مدد ًا �أخرى ح�سبما تقت�ضيه ظروف التحقيق
ب�شرط �أال تزيد مدة الإيقاف يف كل مرة عن �سنة واحدة.
املادة اخلام�سة والثمانون:
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ي�صرف للموقوف عن العمل ن�صف �صايف مرتبه ،ف�إذا بريء �أو عوقب بغري الف�صل ي�صرف له الباقي
من راتبه� ،أما �إذا عوقب بالف�صل فال ي�ستعاد منه ما �صرف له ما مل تقرر اجلهة التي �أ�صدرت العقوبة
غري ذلك.
املادة ال�ساد�سة والثمانون:
يبلغ مدير اجلامعة ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه املحال �إىل جلنة الت�أديب بالتهم املوجهة
�إليه و�صورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب م�سجل قبل موعد اجلل�سة املحددة للمحاكمة بخم�سة
ع�شر يوم ًا على الأقل.
املادة ال�سابعة والثمانون:
لع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه املحال �إىل جلنة الت�أديب الإطالع على التحقيقات التي �أجريت
يف الأيام التي يعينها املدير.
املادة الثامنة والثمانون
تنظر جلنة الت�أديب يف الق�ضية املحالة �إليها فق ما ي�أتي:
 -1يتوىل �سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئي�س اللجنة.
بناء على دعوة الرئي�س ويبلغ املحقق معه كتابة بخطاب م�سجل
 -2تعقد اللجنة اجتماعاتها ً
باحل�ضور �أمام اللجنة ل�سماع �أقواله ودفاعه.
 -3تعقد اللجنة جل�ساتها بح�ضور املحقق معه �أو وكيل عنه ،ف�إذا مل يح�ضر �أو وكيله جاز النظر
يف الق�ضية وتتم �إجراءات التحقيق والنظر يف الق�ضية ب�سرية ،وللجنة احلق يف �أن ت�ستمع
لأقوال ال�شهود عند االقت�ضاء.
 -4تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية ،وال ت�صح اجتماعاتها �إال �إذا �ضمن جميع �أع�ضائها وترفع
اللجنة قراراتها �إىل مدير اجلامعة �ضمن حم�ضر مرفق به ملف الق�ضية خالل مدة ال
تتجاوز ال�شهرين من تاريخ �إحالة املحقق معه �إليها للم�صادقة عليه ويف حال عدم م�صادقة
مدير اجلامعة على قرار اللجنة ،يعاد للجنة مرة �أخرى ف�إذا بقيت اللجنة على ر�أيها يرفع
الأمر �إىل جمل�س اجلامعة وقراره يف ذلك نهائي.
 -6يقوم مدير اجلامعة ب�إبالغ قرار اللجنة فور �صدوره �إىل ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه
بكتاب م�سجل.
 -7يجوز لع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه الطعن يف القرار بخطاب يرفعه �إىل مدير اجلامعة
يف مدى ثالثني يوم ًا على الأكرث من �إبالغه بقرار اللجنة �إال و�أ�صبح القرار نهائي ًا ،ويف حال
و�صول الطعن قبل انتهاء املدة املحددة يعيد مدير اجلامعة الق�ضية �إىل جلنة الت�أديب
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للنظر فيها مرة �أخرى ف�إذا بقيت اللجنة على ر�أيها يتم الرفع �إىل جمل�س اجلامعة ،ويكون
قرار جمل�س اجلامعة نهائي ًا.
املادة التا�سعة والثمانون:
مع مراعاة �أحكام املادة ( )32من نظام ت�أديب امل ظفني تك ن العق بات الت�أديبية التي يجوز �إيقافها
على ع�ضو هيئة التدري�س من يف حكمه:
 -1الإنذار.
 -2اللوم.
 -3احل�سم من الراتب مبا ال يتجاوز �صايف راتب ثالثة �أ�شهر على �أال يتجاوز املح�سوم �شهري ًا ثلث
�صايف الراتب ال�شهري.
 -4احلرمان من عالوة دورية واحدة.
 -5ت�أجيل الرتقية مدة عام.
 -6الف�صل.
املادة الت�سعون:
ال ت�أثري للدعوى الت�أديبية يف الدعاوى الق�ضائية الأخرى النا�شئة عن الواقعة ذاتها.
املادة احلادية والت�سعون:
ملدير اجلامعة �أن يوجه تنبيه ًا �إىل ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه الذي يخل بواجباته ويكون
التنبيه �شفوي ًا �أو كتابي ًا وملدير اجلامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على ع�ضو هيئة التدري�س
وذلك بعد التحقيق معه كتابة و�سماع �أقواله وحتقيق دفاعه ويكون قراره يف ذلك م�سببا ونهائي ًا.
بناء على ما ي�صلهم من ر�ؤ�ساء الأق�سام �أو ما يالحظونه هم
وعلى العمداء �أن يبلغوا مدير اجلامعة ً
عن كل ما يقع من ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه من �إخالل بالواجبات املطلوبة �أو �أي خمالفات
�أخرى.

ثاين ع�شر� :إنهاء اخلدمة
املادة الثانية والت�سعون:
تنتهي خدمة ع�ض هيئة التدري�س ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 -1اال�ستقالة.
 -2طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ ال�سن النظامية ح�سب نظام التقاعد.
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� -3إلغاء الوظيفة.
 -4العجز ال�صحي.
 -5الغياب بغري عذر م�شروع �أو عدم تنفيذ قرار النقل.
 -6الف�صل لأ�سباب ت�أديبية.
 -7الف�صل ب�أمر ملكي �أو بقرار من جمل�س الوزراء.
املادة الثالثة والت�سعون:
يحال ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه �إىل التقاعد بقرار من مدير اجلامعة �إذا �أمت �ستني �سنة
هجرية من العمر .ويجوز بقرار من مدير اجلامعة متديد خدمة من بلغ �ستني �سنة �أثناء العام
بناء على تو�صية مدير اجلامعة متديد خدمة من يبلغ
الدرا�سي �إىل نهايته وملجل�س التعليم العايل ً
ال�ستني �سنة لفرتة �أو فرتات حتى بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني.
املادة الرابعة والت�سعون:
�إذا ثبت عجز �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمه عن القيام بواجباته ب�سبب املر�ض فيقدم
مدير اجلامعة تقرير ًا عن ذلك �إىل جمل�س اجلامعة للنظر يف �إنهاء خدمته.
املادة اخلام�سة والت�سعون:
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم والكلية املخت�صني واملجل�س العلمي بالنظر يف قبول
ملجل�س اجلامعة ً
بناء على طلبه.
ا�ستقالة ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه �أو �إحالته �إىل التقاعد املبكر ً

ثالث ع�شر :اال�ستعانة بالأ�ساتذة غري املتفرغني
املادة ال�ساد�سة والت�سعون:
يجوز للجامعة اال�ستعانة بالأ�ستاذ غري املتفرغ ب�شرط �أن يكون من �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سابقني
�أو من العلماء املتميزين ذوي اخلربة الطويلة يف التخ�ص�ص الذي �سيتوىل تدري�سه وال يجوز تكليفه
ب�أي عمل �إداري.
املادة ال�سابعة والت�سعون:
تكون اال�ستعانة بالأ�ساتذة غري املتفرغني ملدة ال تزيد عن �سنتني قابلة للتجديد بقرار من مدير
بناء على موافقة جمل�س اجلامعة وتو�صية املجل�س العلمي وجمل�سي الكلية والق�سم
اجلامعة ً
املخت�صني.
املادة الثامنة والت�سعون:
مينح الأ�ستاذ غري املتفرغ مكاف�أة تعادل �أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ،ف�إن مل يكن من
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بناء على تو�صية من املجل�س
�أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سابقني فيحدد جمل�س اجلامعة مقدار املكاف�أة ً
العلمي وجمل�سي الق�سم والكلية مبا ال يتجاوز �أول مربوط رتبة �أ�ستاذ م�ساعد.
املادة التا�سعة والت�سعون:
مع مراعاة �أحكام املادة ( )96من هذه الالئحة يجب على الأ�ستاذ غري املتفرغ �أن يلتزم بواجبات
ع�ضو هيئة التدري�س املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات التدري�سية الزائدة
عن الن�صاب لأحكام املادة ( )51من هذه الالئحة.
املادة املئة:
عند �إخالل الأ�ستاذ غري املتفرغ ب�أي من واجباته تطبق ب�ش�أنه الأحكام اخلا�صة بت�أديب �أع�ضاء
هيئة التدري�س املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.

رابع ع�شر :الأحكام العامة
املادة الثالثة بعد املئة:
ت�ضع جمال�س اجلامعات القواعد التنفيذية والإجرائية لهذه الالئحة مبا ال يتعار�ض معها.
املادة الرابعة بعد املئة:
ما مل يرد به ن�ص يف هذه الالئحة تطبق ب�ش�أنه الأنظمة والقرارات النافذة يف اململكة.
املادة اخلام�سة بعد املائة:
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري هذه الالئحة.
املادة ال�ساد�سة بعد املائة:
يعمل بهذه الالئحة بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من �إقرارها.
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الباب اخلام�س
الأحكام اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املتعاقدين من غري
ال�سعوديني
ال�صادرة بقرار جمل�س التعليم العايل رقم (1417/4/3هـ) يف اجلل�سة الرابعة ملجل�س التعليم
العايل املعقود بتاريخ  1417/2/7هـ املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س التعليم
العايل بالتوجيه الربقي الكرمي رقم (/7ب )16785/وتاريخ  1417/11/4هـ.

�أوال :التعريفات
املادة الأوىل:
تعني التعبريات الواردة يف هذه الالئحة املعاين املو�ضحة �أدناه:
 -1املتعاقد :من يعمل يف اجلامعات من غري ال�سعوديني مبوجب عقد وفق هذه الالئحة.
 -2املوطن :الدولة التي يحمل املتعاقد جن�سيتها ويجوز اعتبار الدولة التي يقيم فيها وقت
التعاقد موطن ًا له �إذا زادت مدة الإقامة عن �سنتني متتاليتني.
 -3ال�سنة :اثنا ع�شر �شهر ًا هجري ًا ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك.
 -4ال�شهر :ال�شهر ثالثون يوم ًا ما مل ين�ص على خالف ذلك.
 -5التعاقد ال�شخ�صي� :أال يكون معار ًا من جامعته �أو جهة �أخرى.
املادة الثانية:
ت�سري �أحكام الالئحة على الفئات الآتية:
� -1أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات واملعيدين.
 -2من يف حكم �أع�ضاء هيئة التدري�س وهم الباحثون وم�ساعدوهم والفنيني من حملة ال�شهادة
اجلامعية فما فوق الذين يتم التعاقد معهم على وظائف باحث �أو م�ساعد باحث �أو فني باملرتبة
ال�ساد�سة فما فوق ولعملهم عالقة مبا�شرة بالتدري�س وملجل�س اجلامعة يف احلاالت اال�ستثنائية
التجاوز عن هذا ال�شرط.
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ثاني ًا :التوظيف
املادة الرابعة:
ي�شرتط للتوظيف:
 -1وجود وظيفة �شاغرة معتمدة يف امليزانية �أو توفر اعتماد مايل خم�ص�ص لغر�ض التوظيف �ضمن
بند الرواتب املقطوعة.
 -2عدم توفر مواطن م�ؤهل ل�شغل الوظيفة.
� -3أن يتوفر و�صف لواجبات الوظيفة وم�س�ؤولياتها مبا يف ذلك احلد الأدنى للم�ؤهالت املطلوبة
ل�شغلها.
املادة اخلام�سة:
ي�شرتط يف املتعاقد �أن يكون:
 -1قد �أكمل من العمر ع�شرين �سنة ومل يتجاوز ال�ستني �سنة ميالدية ويجوز ملجل�س اجلامعة جتاوز
احلد الأعلى للعمر يف حدود ع�شر �سنوات للأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني وخم�س �سنوات للأ�ساتذة
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وجمل�س الكلية وثالث �سنوات بالن�سبة للفئات
امل�ساعدين وذلك ً
بناء على تو�صية جهة عملهم.
الأخرى ً
 -2الئق ًا �صحي ًا للخدمة  ،مبوجب �شهادة �صحية حديثة �صادرة من جهة طبية تعرتف بها اجلامعة.
 -3ح�سن ال�سرية والأخالق.
 -4حائز ًا على امل�ؤهالت املطلوبة للوظيفة.
 -5غري مرتبط بعقد مع جهة �أخرى باململكة.
 -6متفرغ ًا للعمل يف اجلامعة.
املادة ال�ساد�سة:
يربم العقد ملدة �سنة �أو �أقل �أو �أكرث قابال للتجديد مثل مدته �أو للمدة التي حتددها اجلامعة.
املادة ال�سابعة:
تبد�أ مدة العقد اعتبار ًا من اليوم الذي يغادر فيه املتعاقد موطنه متوجه ًا �إىل مقر عمله يف اململكة
ب�أق�صر طريق على �أال تزيد املدة بني مغادرة املوطن والتقدم ملبا�شرة العمل على ثالثة �أيام وال ت�سبق
املوعد املحدد من قبل اجلامعة لبداية العقد� ،أو من اليوم الذي يتقدم فيه املتعاقد ملبا�شرة العمل
وفق ًا لتعليمات اجلامعة �إذا كان مقيم ًا يف البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.
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ثالث ًا :الرواتب والعالوات
املادة الثامنة:
 -1بعد �إقرار اجلامعة ترقية ع�ضو هيئة التدري�س والتي متت من خارج اجلامعة من درجة
علمية �إىل درجة �أعلى يجوز �أن يعطى عند جتديد عقده بداية راتب الدرجة املرقى �إليها،
ف�إذا كان راتبه قبل الرتقية يزيد �أو يت�ساوى مع بداية راتب الدرجة املرقى �إليها جاز �أن
يعطى الراتب الذي يعلو مبا�شرة الراتب الذي كان يتقا�ضاه يف درجته ال�سابقة ،ثم ومينع
العالوة ال�سنوية من الدرجة املرقى �إليها عند جتديد عقده.
 -2يجوز نقل املتعاقد من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين واملعيدين عند جتديد عقده
من درجة �إىل درجة �أعلى منها داخل الفئة نف�سها �إذا توافرت فيه ال�شروط املطلوبة.
 -3يجوز ملجل�س اجلامعة عند و�صول املتعاقد لنهاية مربوط الدرجة املعني عليها ،منحه عالوة
الدرجة ،بعد كل �سنتني بتو�صية من رئي�سه.
املادة التا�سعة:
 -1يجوز ملجل�س اجلامعة زيادة الرواتب املحددة وفق جدول الرواتب بن�سبة ال تتجاوز  %50من
الراتب امل�ستحق ملن يتم التعاقد معه من �أوربا �أو �أمريكا �أو �أية بلدان متقدمة يف م�ستواها
يحددها جمل�س اجلامعة.
 -2يجوز ملجل�س اجلامعة التعاقد مع ذوي التخ�ص�صات النادرة �أو ذوي ال�سمعة العلمية �أو اخلربة
�أو املهارة العالية �أو امل�ؤهالت املمتازة املكت�سبة ب�إحدى اجلامعات امل�شهورة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم وكذا الأطباء بزيادة ال تتجاوز ن�سبة  %100من الراتب امل�ستحق،
ولرئي�س جمل�س اجلامعة باالتفاق مع رئي�س الديوان العام للخدمة املدنية تطبيق �أحكام هذه
الفقرة على الفئات الأخرى.
 -3يجوز التعاقد مع ذوي اخلربة وال�سمعة العلمية املتميزة للعمل ك�أع�ضاء هيئة التدري�س
بناء على
بالتجاوز عن ال�شروط العلمية املحددة بقواعد التوظيف مبوافقة جمل�س اجلامعة ً
تو�صية من املجل�س العلمي.
املادة العا�شرة:
 -1يعطي املتعاقد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومدر�سي اللغات واملحا�ضرين واملعيدين الذي �سبقت
له خدمة يف التدري�س اجلامعي بعد ح�صوله على امل�ؤهل �أو اللقب العلمي عالوات �سنوية طبق ًا
جلداول الرواتب املعتمدة.
 -2يجوز احت�ساب اخلربات لأع�ضاء هيئة التدري�س ومدر�سي اللغات واملحا�ضرين واملعيدين يف
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غري التدري�س اجلامعي �إذا كانت يف جمال التخ�ص�ص وبعد احل�صول على امل�ؤهل العلمي الذي
مت التعاقد معه على �أ�سا�سه بواقع �سنة لكل �سنتني وذلك لأغرا�ض التوظيف ،كما يجوز
بناء على تو�صية جمل�س الكلية
احت�سابها لأغرا�ض الرتقية العلمية بقرار من املجل�س العلمي ً
املعنية.
 -3حتت�سب اخلربة عند التعاقد لغري �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات
واملعيدين بعد احل�صول على �آخر م�ؤهل وحتت�سب الدورة يف التخ�ص�ص التي تتم بعد هذا
امل�ؤهل بقدر مدتها ،وال يجمع بني مدة الدورة ومدة اخلدمة يف �آن واحد وي�شرتط يف اخلربة
�أو امل�ؤهل �أن ي�صدرا من جهة تقتنع بها اجلامعة.
املادة احلادية ع�شرة:
حتت�سب اخلربة ملن يتم التعاقد معهم من الفئات املحددة يف املادة الثانية من هذه الالئحة بحد
�أق�صى خم�س �سنوات عند بدء التعاقد ويجوز ملجل�س اجلامعة يف احلاالت اال�ستثنائية التجاوز عن
هذا ال�شرط وبحد �أق�صى خم�س ع�شرة �سنة.
املادة الثانية ع�شرة:
يجوز �أن مينح املتعاقد الذي يحمل م�ؤه ًال �أعلى له عالقة بطبيعة عمل الوظيفة املتعاقد عليها
عالوات �سنوية بعدد �سنوات الدرا�سة عن امل�ؤهل الأعلى للوظيفة املتعاقد عليها بحيث ال تزيد
العالوات عن عالوتني لفرتة الدرا�سة بني البكالوريو�س واملاج�ستري ،وثالث عالوات لفرتة الدرا�سة
بني املاج�ستري والدكتوراه  ،وخم�س عالوات لفرتة الدرا�سة بني البكالوريو�س والدكتوراه وفق جداول
الرواتب للوظيفة املتعاقد عليها.
املادة الثالثة ع�شرة:
يجوز منح املتعاقد عالوة �سنوية ال تزيد عن  %50من الراتب وال تتجاوز ما هو حمدد بجداول
الرواتب لكل فئة ،ويعد يف حكم من �أكمل �سنة لهذا الغر�ض من �أم�ضى ع�شرة �أ�شهر ون�صف من فرتة
عقده ال�سابق ممن ترتبط مدة عقده بالعام الدرا�سي.
املادة الرابعة ع�شرة:
ال يجوز احلجز على راتب املتعاقد �إال ب�أمر �صادر من اجلهة املخت�صة نظام ًا ،وملدير اجلامعة دون
احلاجة �إىل �أي �إجراءات ،اقتطاع �أي مبالغ تكون م�ستحقة للدولة من قبل املتعاقد من �أي مبالغ
م�ستحقة له قبل اجلامعة ،وفيما عدا دين النفقة ال يجوز �أن يزيد املقدار املحجوز �شهريا عن ثلث
الراتب وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم امل�ستحقات الدولة.
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رابع ًا� :ساعات العمل املطلوبة
املادة اخلام�سة ع�شرة:
 -1ي�ؤدي �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرون واملعيدون ومدر�سو اللغات �أربعني �ساعة عمل
�أ�سبوعي ًا يق�ضونها يف التدري�س والبحث والإر�شاد الأكادميي والأعمال الإدارية والأكادميية
الأخرى التي يكلفون بها من اجلهات املخت�صة باجلامعة.
 -2ي�ؤدي بقية العاملني باجلامعة ثمان و�أربعني (� )48ساعة عمل �أ�سبوعي ًا يق�ضونها يف الواجبات
التدري�سية والبحثية والتدريبية واملهام التي يكلفون بها من اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ،ومن
يعمل منهم بامل�ست�شفيات تكون �ساعات عملهم مبا ال يزيد عن (� )55ساعة .ويجوز للجامعة
مت�شي ًا مع مقت�ضيات م�صلحة العمل حتديد بداية ونهاية الدوام اليومي �أو جتزئته.
 -3يعامل ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد ومن يف حكمه فيما يتعلق ب�ساعات الن�صاب التدري�سي
والقواعد التي تتبع يف املكاف�أة عن ال�ساعات التدري�سية الإ�ضافية معاملة ال�سعوديني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س.

خام�س ًا :البدالت والتعوي�ضات
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
 -1يجوز ملجل�س اجلامعة �صرف بدل ندرة للتخ�ص�صات النادرة بحد �أعلى  %30من �أول مربوط
الوظيفة ملن يعمل يف جمال تخ�ص�صه من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ،ويحدد جمل�س
اجلامعة هذه التخ�ص�صات وبدل الندرة لكل تخ�ص�ص مع عدم اجلمع بني بدل الندرة وبني ما ورد يف
الفقرتني ( 1و )2من املادة التا�سعة.
 -2يجوز ملجل�س اجلامعة منح الأطباء الب�شريني و�أطباء الأ�سنان من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملحا�ضرين واملعيدين وم�ساعدي الباحثني العاملني بامل�ست�شفيات بدل عمل بامل�ست�شفيات لل�ساعات
الإ�ضافية املطلوبة نظام ًا عند عملهم هذه ال�ساعات بحد �أق�صى  %80من الراتب الأ�سا�سي وال يجوز
اجلمع بني بدل الندرة وبدل العمل بامل�ست�شفى.
 -3يجوز منح ال�صيادلة واملتخ�ص�صني يف العلوم الطبية التطبيقية من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملحا�ضرين واملعيدين وم�ساعدي الباحثني من العاملني بامل�ست�شفيات بدل عمل بامل�ست�شفيات
لل�ساعات الإ�ضافية املطلوبة نظام ًا عند عملهم هذه ال�ساعات بحد �أق�صى  %50من الراتب الأ�سا�سي
وال يجوز اجلمع بني بدل الندرة وبدل العمل بامل�ست�شفى.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
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ت�ؤمن اجلامعة للمتعاقد لعائلته عند �إح�ضارهم لغر�ض الإقامة تذاكر �سفر يف حدود �أربعة �أ�شخا�ص
فقط مبا يف ذلك تذكرة املتعاقد نف�سه  ،ت�ستحق تذاكر ال�سفر �سواء �سافروا ب�صحبة املتعاقد �أم
�سافروا فرادى يف الآتي:
 -1مرة حني القدوم من موطنه �إىل اململكة يف بداية التعاقد ما مل يكن مقيم ًا باململكة عند التعاقد.
 -2من اململكة �إىل موطنه ذهاب ًا و�إياب ًا مرة كل �سنة �أثناء مدة التعاقد عندما يرخ�ص له ب�إجازة
عادية ،وكذا تعاقده داخلي ًا وم�ضى �سنتان على تعاقده ما مل يكن مقيم ًا يف اململكة عند التعاقد.
 -3من اململكة �إىل موطنه يف نهاية العقد عند مغادرته نهائي ًا ،وي�ستثنى من ذلك من كان مقيم ًا
باململكة عند التعاقد وكانت مدة خدمته �أقل من �سنتني� ،أو من نقلت كفالته �إىل جهة �أخرى داخل
اململكة وفق التعليمات املنظمة لذلك.
املادة الثامنة ع�شرة:
يق�صد بعائلته املتعاقد:
 -1الزوجة �أو الزوج �أو حمرم املتعاقدة.
 -2من يعولهم �شرع ًا من:
�أ -البنني ممن مل يتجاوز الثامنة ع�شر من عمره.
ب -البنات غري املتزوجات.
ت -الوالدين.
ث -الأخوة الق�صر.
ج -الأخوات غري املتزوجات.
�شريطة موافقة اجلهات املخت�صة على اال�ستقدام ،طبق ًا للأنظمة املعمول بها.
املادة التا�سعة ع�شرة:
� -1إذا كان �أي من املر�أة وحمرمها متعاقد ًا مع اجلامعة وكان الآخر متعاقد ًا مع جهة حكومية �أخرى
ت�صرف التذاكر من اجلهة التي ت�صرف بدل ال�سكن.
 -2ي�سقط حق املرافق �أو املرافقة يف تذكرة العودة �إىل بلده عند تنازل اجلامعة عن كفالته �إىل
جهة غري حكومية.
املادة الع�شرون:
يكون ال�سفر ب�أق�صر طريق جوي وعلى اخلطوط ال�سعودية �إذا كانت خدماتها متوافرة ،وتقدم
اجلامعة �إىل املتعاقد تذاكر ال�سفر امل�ستحقة له ،ويجوز لها يف احلاالت اال�ستثنائية �أن ت�أذن له
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ب�شرائها وتدفع له قيمتها و�إذا مل يرغب يف احل�صول على تذاكر امل�ستحقة فيجوز له يتقا�ضى من
اجلامعة ن�صف قيمتها.
املادة احلادية والع�شرون:
 -1تكون تذاكر ال�سفر امل�شار �إليها �أعاله على درجة الأفق �إذا كان املتعاقد برتبة �أ�ستاذ وعلى
الدرجة ال�سياحية املخف�ضة ملن �سواه.
 -2للمتعاقد �أن ي�ستبدل تذاكر ال�سفر امل�ستحقة له من اململكة �إىل موطنه بتذاكر �سفر �إىل �أي بلد
�أخر بدون �أن تتحمل اجلامعة �أي تكاليف �إ�ضافية ويف حدود �أنظمة اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية.
املادة الثانية والع�شرون:
�إذا جز�أ املتعاقد �إجازته العادية وفق ًا للمادة ( )33من هذه الالئحة ت�ؤمن اجلامعة له تذاكر ال�سفر
للفرتة الأخرية منها فقط  ،ويف حالة جتزئتها من قبل اجلامعة مل�صلحة العمل مينح تذكرتي �سفر
له وحده.
املادة الثالثة والع�شرون:
يكون �سفر املتعاقد داخل اململكة �أو خارجها الذي يقت�ضيه �أداء وظيفته جو ًا بالدرجة ال�سياحية
وعلى اخلطوط العربية ال�سعودية متى كان ذلك ممكن ًا  ،وللجامعة �أن ت�أذن للمتعاقد ب�أن ي�سافر
بر ًا على نفقته اخلا�صة �إذا كان ذلك ال ي�ؤثر على و�صوله �إىل مقر العمل يف املوعد املحدد وي�ستحق
املتعاقد عندئذ تعوي�ض ًا يعادل قيمة تذكرة ال�سفر اجلوي بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة �إذا كان ذلك
ممكن ًا ،و�إذا كان �أداء الوظيفة يقت�ضي �سفر املتعاقد �إىل جهة ال تربطها مبقر عمله الأ�صلي و�سيلة
نقل جوي �أمنت له اجلامعة ال�سفر بر ًا ،وللجامعة �أن ت�أذن للمتعاقد �أن ي�سافر على نفقته اخلا�صة
وي�ستحق عندئذ تعوي�ض ًا يعادل قيمة تذكرة ال�سفر بر ًا بو�سائل النقل العامة.
املادة الرابعة والع�شرون:
ت�ؤمن اجلامعة ال�سكن للمتعاقد �أو تدفع له بدل �سكن �سنوي وفق ما ورد يف جداول الرواتب ويجوز
دفع هذا البدل مقدم ًا يف بداية مدة العقد يف بداية كل �سنة من �سنوات التجديد وي�صرف ملن مدة
عقده �أقل من �سنة بن�سبة مدة عقده �إىل ال�سنة ويف حالة التعاقد مع امر�أة وحمرمها ي�صرف بدل
�سكن واحد ل�صاحب البدل الأعلى منهما  ،وي�سري هذا احلكم �إذا كان �أحدهما متعاقد ًا مع جهة غري
اجلامعة حكومية �أو غري حكومية ،وال ي�صرف بدل �سكن للمتعاقدة املتزوجة من �سعودي مقيم يف
اململكة.
املادة اخلام�سة والع�شرون:
 -1ما مل ت�ؤمن اجلامعة ال�سكن امل�ؤثث ي�صرف للمتعاقد امل�ستجد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف
حكمهم يف �أول عقد له مع اجلامعة بدل ت�أثيث مقداره  % 50من بدل ال�سكن يف ال�سنة وي�صرف بدل
الت�أثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع اجلامعة ،ويعترب يف حكم امل�ستجد لهذا الغر�ض فقط من
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م�ضى على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية باململكة �سنتان على الأقل وتعاقد مع اجلامعة من
جديد ما مل ي�سبق �صرفه له.
 -2يف حال التعاقد مع امر�أة وحمرمها فال يجمع بني بديل الت�أثيث لهما بل يكتفي ببدل ت�أثيث واحد
ل�صاحب البدل الأعلى.
 -3ال ي�ستحق املتعاقد املحرم �أو املتعاقدة ذات املحرم عند التعاقد مع اجلامعة بدل الت�أثيث �إذا كان
الآخر يعمل باجلامعة �أو بجهة �أخرى داخل اململكة.
� -4إذا كان املتعاقد قد عمل يف �أي جهة �أخرى �أو كان حمرم ًا ملن قد عملت �أو العك�س داخل اململكة
قبل تعاقده مع اجلامعة فال ي�ستحق بدل ت�أثيث ما مل يكن قد م�ضى على مغادرته اململكة مدة ال تقل
عن عامني ومل ي�سبق �صرف مثل هذا البدل له من جهته ال�سابقة.
� -5إذا كان العقد �أقل من �سنة ي�صرف بدل الت�أثيث بن�سبة مدة العقد لل�سنة وي�صرف املتبقي من بدل
الت�أثيث عند جتديد العقد ملدة �أخرى ال تقل مع مدة العقد ال�سابق عن �سنة.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
تدفع اجلامعة للمتعاقد بدل انتقال �شهري مقابل تنقالته يف مقر �إقامته وفق ًا ملا هو مو�ضح يف
جداول الرواتب لكل فئة ويجوز للجامعة بد ًال من دفع بدل االنتقال �أن ت�ؤمن للمتعاقد و�سيلة النقل
املنا�سبة  ،وال ي�ستحق هذا البدل من كان �سكنه يف موقع العمل �أو مال�صق ًا له.
املادة ال�سابعة والع�شرون:
� -1إذا انتدب املتعاقد يف مهمة ر�سمية خارج مقر عمله داخل اململكة ي�صرف له بدل انتداب يومي
على النحو الآتي:
�أ -ملن راتبه ال�شهري  7000ريال ف�أكرث  600ريا ًال.
ب 400 -ريا ًال ملن كان راتبه ال�شهري  4500و�أقل من  7000ريال.
ج 300 -ريا ًال ملن كان راتبه ال�شهري  2700و�أقل من  4500ريال.
د 200 -ريا ًال ملن كان راتبه ال�شهري �أقل من  2700ريال.
ويجوز �أن يزاد البدل � % 50إذا كان االنتداب خارج اململكة وي�صرف بدل نقل �إ�ضايف يعادل  30/1من
بدل االنتقال ال�شهري املقرر.
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم وجمل�س الكلية �أن يوافق على ح�ضور ع�ضو هيئة
 -2ملدير اجلامعةً ،
التدري�س م�ؤمتر ًا �أو ندوة علمية دون تتحمل اجلامعة �أي نفقات.
املادة الثامنة والع�شرون:
�إذا مت نقل عمل ع�ضو هيئة التدري�س من مدينة �إىل �أخرى داخل اململكة وفق ًا مل�صلحة العمل ي�صرف
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له بدل نقل قدره �أربعة �آالف ريال و�إذا كان النقل من داخل اململكة �إىل خارجها �أو العك�س �أو من
جهة �إىل �أخرى خارج اململكة ي�صرف له بدل قدره خم�سة �آالف ريال بالإ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر
وفق ًا ملا جاء يف املواد من (� )17إىل ( )22وي�صرف لغري ع�ضو هيئة التدري�س بدل قدره ثالثة �آالف
ريال يف احلالني بالإ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر  ،و�إذا كان نقل املتعاقدين �أحدهما حمرم للأخر ا�ستحقا
بدل نقل واحد فقط ل�صاحب البدل الأعلى وال ي�صرف هذا البدل لأكرث من مرة يف ال�سنة املالية
الواحدة.
املادة التا�سعة والع�شرون:
�إذا �أكمل املتعاقد �سنتني يف خدمة اجلامعة ا�ستحق مكاف�أة نهاية خدمة بواقع ن�صف راتب �شهر عن
كل �سنة ف�إذا �أكمل ع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر واملعيد والفني ومن يف حكمهم ممن لهم عالقة
بالتدري�س خم�س �سنوات يف خدمة اجلامعة ا�ستحق مكاف�أة خدمة بواقع راتب �شهر عن كل �سنة
من �سنوات اخلدمة وبحد �أعلى مائة �ألف ريال �أو ما ا�ستحقه فع ًال وفق ًا لالئحة ال�سابقة �أيهما
�أكرث ،ت�صرف عند نهاية اخلدمة وحتت�سب على �أ�سا�س �أخر راتب يتقا�ضاه املتعاقد عند ال�صرف وال
ت�ستحق هذه املكاف�أة �إال عن ال�سنوات الكاملة ومدة اخلدمة الإجمالية املت�صلة  ،وي�صرف ملن �سواهم
من املتعاقدين مكاف�أة نهاية خدمة بواقع ن�صف راتب �شهر عن كل �سنة وبحد �أعلى خم�سني �ألف ريال
�أو ما ا�ستحقه فع ًال وفق ًا لالئحة ال�سابقة �أيهما �أكرث .ويعد يف حكم من �أم�ضى ال�سنتني من كانت مدة
خدمته (� )22شهر ًا كما يعد يف حكم من �أم�ضى خم�س �سنوات من كانت مدة خدمته (� )58شهر ًا.
بناء على تو�صية جمل�س الكلية �أو اجلهة
ويجوز زيادة مكاف�أة نهاية اخلدمة بحد �أق�صى ً %100
املخت�صة وت�أييد جمل�س اجلامعة وموافقة جمل�س التعليم العايل على �أال تتجاوز املكاف�أة يف جميع
الأحوال احلدود الق�صوى الواردة يف هذه املادة.
املادة الثالثون:
ي�ستفيد املتعاقد و�أفراد عائلته طيلة مدة العقد من اخلدمات الطبية العامة املتاحة باململكة وملجل�س
اجلامعة يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �أن يقرر غري ذلك.
املادة احلادية والثالثون:
يجوز �أن تتحمل اجلامعة النفقات الفعلية لتعليم �أوالد ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد ومن يف حكمه
عدا ر�سوم االنتقال من املدر�سة و�إليها اعتبار ًا من املرحلة االبتدائية حتى �إكمال املرحلة الثانوية
بال�شروط الآتية:
� -1أن يتعذر قبولهم يف املدار�س احلكومية.
� -2أال يقل عمر �أي منهم عن �ست �سنوات وال يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة.
� -3أن يكون تعليمهم داخل اململكة بحيث ال ت�صرف نفقات التعليم ملن يكون تعليمه خارج اململكة.
� -4أال يتجاوز عدد من يدفع لهم عن �أربعة وعلى �أال تتجاوز النفقات الإجمالية خم�سة وع�شرين
�ألف ريال يف ال�سنة الدرا�سية الواحدة  ،ويتوىل جمل�س اجلامعة حتديد املبلغ املخ�ص�ص لكل طالب
وفق ما يراه منا�سب ًا.
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�ساد�س ًا :الإجازات
املادة الثانية والثالثون:
ي�ستحق املتعاقد بالإ�ضافة �إىل عطلة نهاية الأ�سبوع والعيدين �إجازة �سنوية براتب كامل يدفع
عند بدايتها مقدارها  60يوم ًا لع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه و  45يوم ًا ملن �سواهم ،وت�ستحق
الإجازة عن جزء من ال�سنة مبا يتنا�سب مع ذلك ،ويعترب يف حكم امل�ستحق للإجازة كاملة من بد�أ
عقده خالل �شهر واحد من تاريخ بدء العقود باجلامعة  ،وملجل�س اجلامعة تعديل فرتة الإجازة
ال�سنوية وفق ًا ملتطلبات التقومي الدرا�سي .ويجوز �أن تقل مدة الإجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب
بني الطرفني  ،وللجامعة احلق يف حتديد بداية الإجازة ونهايتها ،وال ت�ستحق عن مدة الإعارة
والإجازة اال�ستثنائية والغياب.
املادة الثالثة والثالثون:
بناء على طلب املتعاقد وتو�صية جهة عمله وموافقة اجلامعة �أن جتز�أ
يجوز يف حالة ال�ضرورة ً
�إجازة املتعاقد ال�سنوية �إىل فرتتني على الأكرث على �أن ال تقل مدة �أي منهما عن ثلث الإجازة على
�أن يتمتع املتعاقد ب�إحدى الفرتتني خالل نف�س ال�سنة التي ا�ستحقت عنها الإجازة.
املادة الرابعة والثالثون:
بناء على طلب املتعاقد �أن ي�ؤجل ح�صول املتعاقد على
 -1ملدير اجلامعة وفق ًا ملتطلبات العمل �أو ً
الإجازة العادية �أو جزء منها على �أال تتجاوز مدة الت�أجيل �ستة �أ�شهر من ال�سنة اجلديدة للمتعاقد.
 -2ملدير اجلامعة تعديل موعد الإجازة الأ�سبوعية للمتعاقد وفق ًا ملقت�ضيات العمل.
 -3ملدير اجلامعة �إلغاء الإجازة العادية كلها �أو بع�ضها مع تعوي�ض املتعاقد عنها على �أن يكون هذا
الإلغاء مبوافقة املتعاقد �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ،ويكون التعوي�ض عن املدة التي �ألغيت مبا
يعادل راتبه يف ال�سنة التي ا�ستحق فيها الإجازة وي�سقط حق املتعاقد يف تذكرة ال�سفر مبفرده يف
حالة الإلغاء الكامل لإجازته.
 -4ملدير اجلامعة �إلغاء �إجازة عيد الفطر وعيد الأ�ضحى �أو جزء منهما وفق ًا ملقت�ضيات العمل على
�أن يكون هذا الإلغاء مبوافقة املتعاقد �إال يف حالة ال�ضرورة ويكون التعوي�ض عن مدة الإجازة امللغاة
مبا يعادل راتبها �أو مدتها.
املادة اخلام�سة والثالثون:
للجامعة منح املتعاقد �إجازة ا�ضطرارية ال يتجاوز جمموعها ع�شرة �أيام يف ال�سنة الواحدة مبرتب
كامل وتخ�صم من �إجازته ال�سنوية وال ي�ستحق عنها تذاكر �سفر.
املادة ال�ساد�سة والثالثون:
يجوز منح املتعاقد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم �إجازة ا�ستثنائية بدون راتب ملدة تزيد
ف�صل درا�سي لظروف تقدرها اجلامعة ،وتعترب اخلدمة مت�صلة وال ي�ستحق عن هذه املدة �أي من
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املميزات املن�صو�ص عليها يف العقد.
املادة ال�سابعة والثالثون:
ي�ستحق املتعاقد الذي ي�صاب مبر�ض مينعه من �أداء عمله ب�صورة م�ؤقتة �إجازة مر�ضية مدتها �شهر
واحد براتب كامل ويجوز متديها �شهرين �آخرين بن�صف الراتب وال ت�ستحق الإجازة املر�ضية �إذا
وقعت الإ�صابة �أو املر�ض �أثناء وجود املتعاقد يف اخلارج يف �إجازة وت�سقط الإجازة املر�ضية بانتهاء
ال�سنة املالية التي ا�ستحقت فيها.
و�إذا كان املر�ض نا�شئ ًا عن العمل �أو ب�سببه فيكون للمتعاقد احلق يف �ضعف الإجازة املر�ضية امل�ستحقة،
وتتبع يف �إثبات املر�ض ويف حتديد مدة الإجازة املر�ضية القواعد املقررة بالن�سبة للموظفني
ال�سعوديني.
املادة الثامنة والثالثون:
ت�ستحق املتعاقدة براتب كامل �إجازة و�ضع مدتها خم�سة و�أربعون يوم ًا و�إجازة عدة الوفاة للمتعاقدة
امل�سلمة و�إجازة �شهر لغري امل�سلمة يف حال وفاة الزوج.
املادة التا�سعة والثالثون:
يجوز للمتعاقد خالل ال�سنة والواحدة �أن يجمع بني �أكرث من �إجازة من الإجازات امل�ستحقة له متى
توافرت �أ�سباب ا�ستحقاقها.

�سابع ًا :الندب والإعارة والنقل
املادة الأربعون:
ملجل�س اجلامعة املوافقة على ندب املتعاقد �أو �إعارته من اجلامعة ملدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر وفق
قواعد ي�ضعها جمل�س اجلامعة على �أن تتحمل اجلهة التي �سيندب �إليها م�ستحقاته املالية وتعترب
خدمته مت�صلة وال ي�ستحق عنها مكاف�أة نهاية خدمة.
املادة احلادية والأربعون:
للجامعة نقل املتعاقد �إىل وظيفة �أخرى داخل اجلامعة �أو املوافقة على نقله من خارجها بال�شروط
الآتية:
� -1أن ال تتوفر كفاءات �سعودية ل�شغل الوظيفة املنقول �إليها.
� -2أن يكون املتعاقد م�ستوفي ًا للم�ؤهالت املطلوبة للوظيفة املنقول �إليها.
� -3أن يوافق املتعاقد على النقل وكذلك اجلهة املنقول منها يف حال النقل �إىل اجلامعة من جهة
�أخرى  ،و�إذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فت�ستمر معاملة املتعاقد وفق ًا لعقده املعمول به ويعدل
و�ضعه بعد انتهاء العقد �أو �أقرب �سنة عقدية �إذا كانت مدة العقد �أكرث من �سنة.
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املادة الثانية والأربعون:
�إذا نقل املتعاقد �إىل اجلامعة من جهة حكومية �أخرى فيعامل وفق الآتي:
 -1يعترب العقد م�ستمر ًا للإجازات ومدة اخلدمة .وحت�سب مدة اخلدمة كخربة بالن�سبة لأع�ضاء
هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وفق ما جاء باملادة ( )10من هذه الالئحة.
 -2بالن�سبة ملكاف�أة نهاية خدمته ال�سابقة فيعامل وفق ًا لعقده مع جهته ال�سابقة� ،أما خدماته يف
اجلامعة فيعامل وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.

ثامن ًا :الواجبات وامل�س�ؤوليات
املادة الثالثة والأربعون:
يخ�ضع املتعاقد فيما مل ين�ص عليه يف هذه الالئحة للواجبات وامل�سئوليات التي تن�ص عليها لوائح
اجلامعة وفيما مل يرد فيه ن�ص يف هذه الالئحة تطبق ب�ش�أنها الأحكام الواردة يف نظام اخلدمة
املدنية ولوائحه التنفيذية.
املادة الرابعة والأربعون:
يخ�ضع املتعاقد بالن�سبة �إىل الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها �أثناء اخلدمة لأحكام ت�أديب
ال�سعوديني يف اجلامعة ون�صو�ص هذه الالئحة.
املادة اخلام�سة والأربعون:
يلتزم املتعاقد ب�إتباع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة يف اململكة ويجب عليه وعلى من يعولهم
احرتام العادات والتقاليد املرعية يف اململكة وعدم امل�سا�س بالدين �أو التدخل يف ال�سيا�سة.
املادة ال�ساد�سة والأربعون:
يجوز للجامعة ف�سخ العقد دون �أية م�سئولية ترتتب عليها �إذا مل يبا�شر املتعاقد عمله خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا ملوعد الذي حتدده اجلامعة عند التعاقد.
املادة ال�سابعة والأربعون:
يتجدد العقد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر برغبته كتابة يف �إنهاء العقد قبل
انتهاء مدته ب�شهرين على الأقل.
املادة الثامنة والأربعون:
ينتهي العقد فب�س انتهاء مدته يف احلاالت الآتية:
 -1حل�صول املتعاقد على اجلن�سية ال�سعودية.
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 -2قبول اال�ستقالة.
 -3الإ�صرار على اال�ستقالة على الرغم من عدم قبول اجلامعة لها.
 -4االنقطاع عن العمل دون عذر م�شروع تقبله اجلامعة ملدة تزيد على خم�سة ع�شر يوما متوالية �أو
ثالثني يوم ًا متفرقة متى ر�أت اجلامعة �إنهاء العقد لهذا ال�سبب ويعد املتعاقد يف هذه احلال يف حكم
امل�صر على ف�سخ العقد.
� -5إلغاء الوظيفة.
 -6العجز الدائم عن العمل.
 -7عدم الكفاءة.
 -8انخفا�ض م�ستوى الأداء الوظيفي.
 -9الف�صل الت�أديبي بقرار من اجلامعة.
 10مقت�ضيات امل�صلحة العامة.
 -11احلكم على املتعاقد بحد �شرعي �أو يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة.
 -12الوفاة.
� -13إذا جتاوز مدة املر�ض مدة الإجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )37ويف هذه احلالة
ت�صرف للمتعاقد تذاكر العودة وال ت�ستعاد منه البدالت التي �صرفت له.
املادة التا�سعة والأربعون:
� -1إذا انتهت خدمة املتعاقد وفق الفقرات ( 3و 4و 9و )11من املادة ( )48ترتب ما ي�أتي:
�أ� -سقط حقه يف تذاكر العودة له ولعائلته ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة والإجازة �أو التعوي�ض عنها
ويجوز ملدير اجلامعة يف احلاالت اال�ستثنائية املوافقة على �صرف تذاكر العودة.
ب -ي�ستعاد منه جزء بدل ال�سكن عن الفرتة املتبقية من العقد �إذا كانت �ستة �أ�شهر ف�أكرث ،وكذلك
بدل الت�أثيث �إذا كان �إنهاء اخلدمة قبل نهاية ال�سنة الأوىل ب�ستة �أ�شهر على الأقل.
ج -يدفع املتعاقد للجامعة راتب �شهرين �إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتني ( 3و )4من ملادة
(.)48
 -2يطبق ما جاء يف (ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة ( )2من
املادة (.)48
 -3يف حال انتهاء خدمة املتعاقد وفق ًا للفقرة ( )1من املادة ( )48ي�سقط حقه يف تذاكر العودة له
ولعائلته.
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املادة اخلم�سون:
يجوز ملجل�س اجلامعة يف حاالت ا�ستثنائية يقدرها �أن يعفى املتعاقد من بع�ض �أو كل امل�صروفات
املرتتبة على ف�سخه العقد �أو �إنهاء خدمته وفق ًا للأحكام الواردة يف املادة (.)48
املادة احلادية واخلم�سون:
 -1يعطي املتعاقد الذي ينتهي خدمته ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو مقت�ضيات امل�صلحة العامة تعوي�ض ًا
يعادل راتب �شهرين.
 -2يعامل املتعاقد يف حال الوفاة �أو الإ�صابة بعجز �أو عاهة متنعه عن �أداء العمل ب�صورة قطعية،
�أو بعجز جزئي �أو عاهة م�ستدمية ال متنعانه من �أداء عمله  ،وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف نظام
اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية ب�شرط �أن يكون العجز �أو الوفاة نا�شئني ب�سبب العمل.
املادة الثانية واخلم�سون:
�إذا تويف املتعاقد تتحمل اجلامعة جميع النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل �أفراد عائلته �إىل
موطنه � ،أما يف حال وفاة �أحد �أفراد عائلته املتعاقد فتتحمل اجلامعة نفقات نقل جثمانه املرافق
تذكرة �إركاب ذهاب ًا و�إياب ًا.
املادة الثالثة واخلم�سون:
 -1مع مراعاة الأحكام الواردة يف املادة اخلام�سة يجوز للجامعة �أن تتعاقد مع من �سبق له التعاقد
مع �إحدى اجلهات الأخرى باململكة وذلك بعد موافقتها �إذا كان �سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده
�أو اال�ستقالة �أو �إلغاء الوظيفة �شريطة �أن يكون تقرير كفايته عن �آخر �سنة عملها بتقدير (جيد
جد ًا) على الأقل.
 -2ال يجوز التعاقد مع من �سبق له التعاقد مع �إحدى اجلهات الأخرى باململكة يف احلاالت الآتية:
�أ -من �سبق �أن انتهت خدمته ب�سبب االنقطاع عن العمل �إال بعد مرور �سنتني على الأقل من تاريخ
انتهاء خدمته.
ب -من �سبق �أن انتهت خدمته ب�سبب عدم الكفاءة.
ج -من �سبق �أن انتهت خدمته ملقت�ضيات امل�صلحة العامة �إال بعد موافقة اجلهة التي قررت ف�صله.
د -من �سبق �أن انتهت خدمته بف�صله ت�أديبي ًا بقرار من جمل�س حماكمة �أو لأدانته جنائي ًا� ،أو وفق ًا
للفقرة ( )11من املادة (.)48
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تا�سع ًا� :أحكام عامة
املادة الرابعة واخلم�سون:
تعد هذا الالئحة وملحقاتها جزء ًا مكم ًال ل�شروط عقد التوظيف امل�شار �إليه يف املادة الثالثة من هذه
الالئحة.
املادة اخلام�سة واخلم�سون:
 -1تطبق �أحكام هذه الالئحة من تاريخ �صدورها� ،أما بالن�سبة للعقود ال�سارية فتطبق عليها عند
جتديها.
 -2مع مراعاة احلقوق املكت�سبة للمتعاقدين مبوجب اللوائح ال�سابقة تلغي هذه الالئحة كل ما
يتعار�ض معها من �أحكام.
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
كل خالف ين�ش�أ بني الطرفني ب�سبب تنفيذ العقد املربم وفق هذه الالئحة ويعتذر حله ودي ًا يخت�ص
بنظره الق�ضاء املخت�ص يف اململكة ويكون قراره نهائيا وملزما للطرفني.
املادة ال�سابعة واخلم�سون:
ملجل�س اجلامعة ومديرها �أن يفو�ضا بع�ض �صالحيات كل منهما املقررة يف هذه الالئحة.
املادة الثامنة واخلم�سون:
ملجل�س اجلامعة و�ضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
املادة التا�سعة واخلم�سون:
كل ما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة يطبق ب�ش�أنه نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات
ولوائحه التنفيذية ،والأنظمة  ،والأوامر ،والقرارات النافذة يف اململكة.
املادة ال�ستون:
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري هذه الالئحة.
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عقد توظيف غري ال�سعوديني
�إنه يف يوم ……………… من �شهر ……………… من عام

هـ

املوافق  / /م قد مت التعاقد بني كل من:
�أ جامعة …………………… ..وميثلها مديرها طرف �أول
ب ال�سيد  ..……………( ..………………… /اجلن�سية) طرف ثاين
لي�شغل الطرف الثاين وظيفة (……………………… )..وفق ًا ملا يلي:
 -1يلتزم الطرف الأول ب�أن يدفع للطرف الثاين راتب ًا �شهري ًا مقداره (………… ).ريال
 -2يدفع يف نهاية كل �شهر بالإ�ضافة �إىل البدالت ال�شهرية والعالوات ال�سنوية املقررة.
 -3يلتزم الطرف الأول ب�أن ي�ؤمن للطرف الثاين �سكن ًا �أو �أن يدفع له بدل �سكن �سنوي قدره
( ………… ).ريال بالإ�ضافة �إىل بدل ت�أثيث قدره (………… ).ريال يدفع ملرة واحدة
عند بداية التعاقد.
 -4مدة هذا العقد يوم �شهر �سنة تنتهي بنهاية يوم  / /هـ املوافق  / /م
 -5ويتجدد تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر كتابة برغبته يف عدم التجديد قبل
معد انتهاء العقد ب�شهرين على الأقل.
 -6تعترب الئحة توظيف غري ال�سعوديني باجلامعة والتعديالت التي تطر�أ عليها جزء مكم ًال لهذا
العقد.
 -7حرر هذا العقد من خم�س ن�سخ يحتفظ الطرف الأول ب�أربع منها وتعطى الن�سخة اخلام�سة مع
ن�سخة من الئحة توظيف غري ال�سعوديني باجلامعة للطرف الثاين لعمل مبوجبها.
 -8يجوز ترجمة الالئحة والعقد �إىل لغات �أجنبية و�إذا وقع خالف يف الرتجمة بني الن�ص باللغة
العربية والن�ص يف الرتجمة ف�إن املعول عليه هو الن�ص باللغة العربية.
نوع التعاقد ………… ..….....املوطن ………………………......……..
مكان التعاقد( :املدينة التي يقيم فيها املتعاقد مبوطنه) …………………….
عنوان املتعاقد …………………………………………………..….....
					
الطرف الأول

الطرف الثاين

			
اال�سم.…………… :

اال�سم..……………… :

			
التوقيع…………… :

التوقيع..……………… :
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الباب ال�ساد�س
�أهم الأحكام اخلا�صة بالدرا�سات العليا
�أوال :الر�سائل العلمية
(مقتب�سة من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية)
املادة احلادية والأربعون:
يكون لكل طالب درا�سات عليا مر�شد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف درا�سته
وم�ساعدته يف اختار مو�ضوع الر�سالة و�إعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جمل�س
بناء على تو�صية جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
اجلامعة ً
املادة الثانية والأربعون:
على طالب الدرا�سات العليا بعد �إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خم�سني يف املائة على الأقل
من مقررات الدرا�سية ومبعدل تراكمي (جيد جد ًا) التقدم مب�شروع الر�سالة �إن وجدت �إىل الق�سم،
يف حال التو�صية باملوافقة عليه يقرتح جمل�س الق�سم ا�سم امل�شرف على الر�سالة وامل�شرف امل�ساعد
�إن وجد �أو �أ�سماء �أع�ضاء جلنة الإ�شراف مع حتديد رئي�سها ،ويرفع بذلك �إىل جمل�س الكلية،
بناء على ت�أييد جمل�س الكلية.
وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا للموافقة عليه ً
املادة الثالثة والأربعون:
يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل املاج�ستري باجلدة والأ�صالة ،كما يجب �أن تتميز مو�ضوعات ر�سائل
الدكتوراه بالأ�صالة واالبتكار والإ�سهام الفاعل يف �إمناء املعرفة يف تخ�ص�ص الطالب.
املادة الرابعة والأربعون:
تكتب ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز �أن تكتب بلغة �أخرى يف بع�ض
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم والكلية وجمل�س عمادة
التخ�ص�صات بقرار من جمل�س اجلامعة ً
الدرا�سات العليا ،على �أن حتتوي على ملخ�ص واف لها باللغة العربية.
املادة اخلام�سة والأربعون:
ي�شرف على الر�سائل العلمية الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة،
ويجوز �أن ي�شرف الأ�ستاذ امل�ساعد على ر�سائل املاج�ستري �إذا م�ضى على تعيينه على هذه الدرجة
�سنتان ،وكان لديه بحثان على الأقل يف جمال تخ�ص�صه من الأبحاث املن�شورة �أو املقبولة للن�شر يف
جملة علمية حمكمة.
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املادة ال�ساد�سة والأربعون:
يجوز �أن يقوم بالإ�شراف على الر�سائل العلمية م�شرفون من ذوي اخلربة املتميزة والكفاية العلمية
بناء على
يف جمال البحث من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة وذلك بقرار من جمل�س اجلامعة ً
تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص وجمل�س الكلية املعنية وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
املادة ال�سابعة والأربعون:
يجوز �أن يقوم بامل�ساعدة يف الإ�شراف على الر�سالة �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أق�سام �أخرى
ح�سب طبيعة الر�سالة ،على �أن يكون امل�شرف الرئي�س من الق�سم الذي يدر�س به الطالب.
املادة الثامنة والأربعون:
للم�شرف �سواء كان منفرد ًا �أو م�شرتك ًا مع غريه �أن ي�شرف بحد �أق�صى على �أربع ر�سائل يف وقت واحد،
ويجوز يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى بتو�صية من جمل�س الق�سم وموافقة جمل�سي الكلية املعنية
وعمادة الدرا�سات العليا زيادة عدد الر�سائل �إىل خم�س ويحت�سب الإ�شراف على كل ر�سالة ب�ساعة
واحدة من ن�صاب ع�ضو هيئة التدري�س �إذا كان م�شرفا منفرد ًا �أو م�شرف ًا رئي�س ًا.
املادة التا�سعة والأربعون:
يف حال عدم متكن امل�شرف من اال�ستمرار يف الإ�شراف على الر�سالة �أو انتهاء خدمته باجلامعة،
يقرتح الق�سم م�شرف ًا بدي ًال يقوم مقامه ويوافق عليه جمل�س الكلية املعنية ويقره جمل�س العمادة
الدرا�سات العليا.
املادة اخلم�سون:
يقدم امل�شرف يف نهاية كل ف�صل درا�سي تقرير ًا مف�ص ًال �إىل رئي�س الق�سم عن مدى تقدم الطالب يف
درا�سته وتر�سل �صورة من التقرير �إىل عميد الدرا�سات العليا.
املادة احلادية واخلم�سون:
يقدم امل�شرف على الر�سالة ،بعد انتهاء الطالب من �إعدادها ،تقرير ًا عن اكتمالها �إىل رئي�س الق�سم،
متهيد ًا ال�ستكمال الإجراءات التي يحددها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
املادة الثانية واخلم�سون:
بناء على تقرير من
�إذا ثبت عدم جدية الطالب يف الدرا�سة �أو �أخل ب�أي من واجباته الدرا�سية ً
امل�شرف على درا�سته يتم �إنذار الطالب بخطاب من الق�سم املخت�ص ،و�إذا �أنذر الطالب مرتني ومل
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم �إلغاء قيده.
يتالف �أ�سباب الإنذار فلمجل�س عمادة الدرا�سات العليا ً
املادة الثالثة واخلم�سون:
ال تقل مدة من قبول م�شروع الر�سالة من عمادة الدرا�سات العليا �إىل تقدميها كاملة �إىل الق�سم عن
ف�صلني درا�سيني لر�سالة املاج�ستري ،و�أربعة ف�صول درا�سية للدكتوراه.
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ثاني ًا :مناق�شة الر�سائل
املادة الرابعة واخلم�سون:
بناء على تو�صية جمل�سي الق�سم
تكون جلنة املناق�شة بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ً
والكلية املخت�صني.
املادة اخلام�سة واخلم�سون:
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائ�س املاج�ستري ما ي�أتي:
� -1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
� -2أال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة عن ثالثة من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س وال ميثل امل�شرف وامل�شرف
امل�ساعد (�إن وجد) �أغلبية فيها.
� -3أن تنطبق �شروط الإ�شراف على الر�سائل على �أع�ضاء اللجنة.
� -4أن يكون من بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة� ،أو الأ�ساتذة امل�شاركني ،على الأقل.
� -5أن تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
ي�شرتط يف جلنة املناق�شة على ر�سائل الدكتوراه ما ي�أتي:
� -1أن يكون عدد �أع�ضائها فردي ًا ،وال تقل �أن ثالثة ،ويكون امل�شرف مقرر ًا لها.
 -2تقت�صر ع�ضوية جلنة املناق�شة على الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني ،وال ميثل امل�شرف وامل�شرف
امل�ساعد (�إن وجد) �أغلبية بينهم.
� -3أن يكون بني �أع�ضاء اللجنة �أحد الأ�ساتذة على الأقل.
� -4أن يكون �أحد �أع�ضاء اللجنة من خارج اجلامعة.
� -5أن تتخذ قراراتها مبوفقة ثلثي الأع�ضاء على الأقل.
املادة ال�سابعة واخلم�سون:
يف حال عدم متكن امل�شرف على الر�سالة من امل�شاركة يف جلنة املناق�شة لوفاته �أو �إنتهاء خدمته �أو
لتواجده يف مهمة خارج البالد لفرتة طويلة ،يقرتح الق�سم بدي ًال عنه ويوافق عليه جمل�س الكلية
املعنية ويقره جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
املادة الثامنة واخلم�سون:
تعد جلنة املناق�شة تقرر ًا يوقع من جميع �أع�ضائها ،يقدم �إىل رئي�س الق�سم خالل �أ�سبوع من تاريخ
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املناق�شة ،مت�ضمنا �إحدى التو�صيات الآتية:
 -1قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة.
 -2قبول الر�سالة مع �إجراء بع�ض التعديالت ،دون مناق�شتها مرة �أخرى ويفو�ض �أحد �أع�ضاء جلنة
املناق�شة بالتو�صية مبنح الدرجة بعد الت�أكد من الأخذ بهذه التعديالت يف مدة ال تتجاوز ثالثة
�أ�شهر من تاريخ املناق�شة وملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.
 -3ا�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة ،و�إعادة مناق�شتها خالل الفرتة التي يحددها جمل�س عمادة
بناء على تو�صية جمل�س الق�سم املخت�ص على �أال تزيد عن �سنة واحدة من تاريخ
الدرا�سات العليا ً
املناق�شة.
 -4عدم قبول الر�سالة .ولكل ع�ضو من جلنة املناق�شة على الر�سالة احلق يف �أن يقدم ما له من
مرئيات مغايرة �أو حتفظات يف تقرير مف�صل� ،إىل كل من رئي�س الق�سم ،وعميد الدرا�سات العليا ،يف
مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ املناق�شة.
املادة التا�سعة واخلم�سون:
يرفع رئي�س الق�سم املخت�ص تقرير جلنة املناق�شة �إىل عميد الدرا�سات العليا يف مدة ال تتجاوز
ثالثة �أ�سابيع من تاريخ املناق�شة.
املادة ال�ستون:
يرفع عميد الدرا�سات العليا التو�صية مبنح الدرجة �إىل جمل�س اجلامعة التخاذ القرار.
املادة احلادية وال�ستون:
ي�صرف للم�شرف على ر�سالة املاج�ستري من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )5000خم�سة
�آالف ريال كما ي�صرف للم�شرف على ر�سالة الدكتوراه من خارج اجلامعة مكاف�أة مقطوعة
مقدارها (� )7000سبعة �آالف ريال.
املادة الثانية وال�ستون:
ي�صرف ملن ي�شرتك يف مناق�شة ر�سالة ماج�ستري �أو دكتوراه مكاف�أة مقطوعة مقدارها (� )1000ألف
ريال �إذا كان املناق�ش ع�ضوا يف هيئة التدري�س بنف�س اجلامعة التي تقدم لها الر�سالة� .أما �إذا كان
املناق�ش من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من موظفي
تلك اجلامعة �أو من يدعى من خارجها فت�صرف له مكاف�أة مقطوعة مقدارها ( )1500لف وخم�سمائة
ريال ملناق�شة ر�سالة الدكتوراه و 1000ريال ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري وتزاد املكاف�أة لت�صبح 2500
ريال �إذا كان املناق�ش من خارج اململكة .و�إذا كان املناق�ش من خارج املدينة التي بها مقر اجلامعة
التي تناق�ش فيها الر�سالة �سواء كان من داخل اململكة �أو خارجها في�صرف له بالإ�ضافة �إىل املكاف�أة
امل�شار �إليها �أعاله تذكرة �إركاب من مقر �إقامته و�إليه و�أجرة ال�سكن املنا�سب والإعا�شة وبحد �أق�صى
ال يتجاوز ليلتني ،كما ت�صرف تذكرة �إركاب ملرافق املناق�ش �إذا كان املناق�ش كفيف ًا وملحرم املناق�شة
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بالإ�ضافة �إىل �أجرة ال�سكن املنا�سب بحد �أق�صى ال يتجاوز ليلتني.

ثالث ًا� :أحكام عامة
املادة الثالثة وال�ستون:
بناء على اقرتاح جمل�س
ي�ضع جمل�س اجلامعة القواعد املنظمة لتقومي برامج الدرا�سات العليا ً
عمادة الدرا�سات العليا ،على �أن ترفع نتائج التقومي ملجل�س اجلامعة.
املادة الرابعة وال�ستون:
يقدم رئي�س الق�سم �إىل كل من عميد الكلية املعنية وعميد الدرا�سات العليا يف نهاية كل عام را�سي
تقرير ًا عن �سري الدرا�سات العليا فيه.
املادة اخلام�سة وال�ستون:
ما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة يطبق ب�ش�أنه نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات
ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف اململكة.
املادة ال�ساد�سة وال�ستون:
تلغى هذه الالئحة ما �سبقها من لوائح الدرا�سات العليا يف اجلامعات ،وي�سرى العمل بها اعتبار ًا من
�أول �سنة درا�سية تالية لتاريخ �إقرارها ،وملجل�س اجلامعة معاجلة حاالت الطالب امللتحقني يف ظل
اللوائح ال�سابقة لنفاذ هذه الالئحة.
املادة ال�سابعة وال�ستون:
ملجال�س اجلامعات و�ضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية ل�سري الدرا�سات العليا بها مبا
ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة.
املادة الثامنة وال�ستون:
ملجل�س التعليم العايل حق تف�سري هذه الالئحة.
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الباب ال�سابع

البحث العلمي
لوائح وقواعد البحث العلمي
(املرجع :عمادة البحث العلمي واملرجع الأ�سا�سى :الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية)

�أو ًال :التعريفات:
طبقا للمادة ( )1من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية
 -1البحث العلمي :هو الإجناز الذي يعتمد على الأ�س�س العلمية املتعارف عليه ،ويتم نتيجة جهود
فردية �أو جهود م�شرتكة �أو الأمرين مع ًا.
 -2الباحث الرئي�س :هو ع�ضو هيئة التادري�س� ،أو من يف حكمه ،الذي ميثل املجموعة امل�شاركة يف
البحث ويتوىل الإ�شراف و�إدارة املجموعة.
 -3ع�ضو هيئة التدري�س :هو كل من يحمل �شهادة الدكتوراه تدرج ًا من �أ�ساتاذ ثم �أ�ستاذ م�شارك
ثم �أ�ستاذ م�ساعد ويلحق بهم من يف حكمهم وهم املح�ضارون واملعيدون ومدر�سو اللغات وم�ساعدو
الباحثني.
 -4الباحث امل�شارك :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو من يف حكمه  ,والذي ي�شرتك مع جمموعة من
الباحثني لإجناز درا�سة مو�ضوع ما.
 -5املحكم الفاح�ص :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو اخلبري الذي يكلف بفح�ص ودرا�سة �إنتاج علمي.
 -6املراجع :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو من يف حكمه �أو اخلبري الذي يكلف مبراجعة �إنتاج علمي.
 -7امل�ست�شار :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو من يف حكمه �أو اخلبري الذي يكلفه مركز البحوث املخت�ص
بتقدمي خدمات �أو درا�سات ا�ست�شارية.

ثانيا :الأهداف واملهام
تهدف البحوث التي جترى يف اجلامعات �إىل �إثراء العلم املعرفة يف جميع املجاالت النافعة ،على جه
اخل�صو�ص فيما ي�أتي( :طبقا للمادة )2
�أ� -إبراز املنهج الإ�سالمي ومنجزاته يف تاريخ احل�ضارة والعلوم الإن�سانية.
ب -جمع الرتاث العربي والإ�سالمي والعناية به وفهر�سته وحتقيقه وتي�سريه للباحثني.
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ج -تقدمي امل�شورة العلمية ،وتطوير احللول العلمية والعملية للم�شكالت التي تواجه املجتمع من
خالل الأبحاث والدرا�سات التي تطلب �إعدادها جهات حكومية �أو �أهلية.
د -نقل وتوطني التقنية احلديثة وامل�شاركة يف تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف املحلية خلدمة
�أغرا�ض التنمية.
هـ -ربط البحث العلمي ب�أهداف اجلامعة وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية والتكرار والإفادة
من الدرا�سات ال�سابقة.
و -تنمية جيل من الباحثني ال�سعوديني املتميزين وتدريبهم على �إجراء البحوث الأ�صلية ذات
امل�ستوى الرفيع ،وذلك عن طريق �إ�شراك طالب الدرا�سات العليا واملعيدين واملحا�ضرين وم�ساعدي
الباحثني يف تنفيذ البحوث العلمية.
ز -االرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا.
ع�ضوية جمل�س عمادة البحث العلمي من �أع�ضاء هيئة التدري�س :طبقا للمادة 5
يكون لعمادة البحث العلمي جمل�س با�سم «جمل�س البحث العلمي» يتكون من:
				
�أ -عميد البحث العلمي
			
ب -عميد الدرا�سات العليا

رئي�سا

ع�ضوا

ج -وكيل (�أو وكالء) عمادة البحث العلمي	�أع�ضاء
بناء على
د -عدد من مديري مراكز البحوث ال يزيد عددهم عن خم�سة يختارهم جمل�س اجلامعاة ً
تو�صية مدير اجلامعة �أع�ضاء
هـ -عدد من الأ�ساتذة املتميزين يف جمل البحاوث العلمياة مان �أع�ضء هيئاة التادري�س باجلامعة ال
بناء على تو�صية مدير
يزيد عددهم عن �سبعة ،يعينهم جمل�س اجلامعة ملدة �سنتني قابلة للتجديد ً
اجلامعة.
ويعقد املجل�س ،وتتخذ قراراته ،وتعتمد وفق ما تق�ضي به املادة ( )35من نظام جمل�س التعليم
العايل واجلامعات.
تكوين مراكز البحوث وواجبات �أع�ضاءها :طبقا للمادة ()8
يتبع العمادة عدة مراكز وهي:
•مركز �أبحاث العلوم ال�شرعية واللغة العربية
•مركز ابحاث العلوم التطبيقية
•مركز ابحاث العلوم النظرية والإن�سانية
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•مركز �أبحاث العلوم ال�صحية
•مركز �أبحاث العلوم الأ�سا�سية
يتوىل �إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة:
�أ -جمل�س املركز.
ب -مدير املركز.
كل يف حدود اخت�صا�صاته.
ت�شكيل جمل�س مراكز البحوث :طبقا للمادة ()9
�أ -مدير املركز ،وله رئا�سة املجل�س ،ويعني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني بقرار من مدير
بناء على تر�شيح عميد البحث العلمي وت�أييد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
اجلامعة ً
ً
العلمي ملدة �سنتني قابلة للتجديد ،ويعامل ماليا معاملة رئي�س الق�سم.
ب -عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف البحث العلمي ال يزيد عن خم�سة يعينهم مدير
بناء على تر�شيح عميد البحث العلمي وت�أييد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
اجلامعة ً
العلمي ملدة �سنتني قابلة للتجديد.
مهام مركز البحوث :طبقا للمادة ()10
�أ -اقرتاح خطة البحوث ال�سنوية و�إعداد م�شروع امليزانية الالزمة.
ب -درا�سة م�شروعات بحوث �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ومتابعة تنفيذها.
ج -درا�سة م�شروعات البحوث والدرا�سات التي تطلب من جهات خارج اجلامعة واختيار الباحثني
ومتابعة تنفيذها واقرتاح مكاف�آت القائمني بها وفق القواعد املنظمة لذلك.
د -التو�صية بال�صرف من ميزانية البحوث املقررة يف حدود ال�صالحيات املنظمة لذلك.
هـ -درا�سة التقرير ال�سنوي واحل�ساب اخلتامي وم�شروع امليزانية للمركز ورفعه للجهة املخت�صة و
درا�سة ما يحال �إليها من جمل�س عمادة البحث العلمي.
و� -إ�ستحداث وحدات البحوث املتخ�ص�صة التابعة للمراكز:
تعمل مراكز البحوث على �إ�ستحداث وحدات بحثية تكون متخ�ص�صة فى جمال ما مبا ي�ساعد على
تركيز اجلهود والو�صول �إىل الأهداف فى وقت �أ�سرع .كما تعمل مراكز البحوث على �إيجاد التمويل
الالزم لتلك الوحدات من العمادة لتجهيزها بالأدوات والأجهزة اخلا�صة التى تعينها على القيام
بغر�ضها.
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مهام مدير مركز البحوث :طبقا للمادة ()11
�أ -الإ�شراف ومتابعة �سري الأعمال البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وم�ساعدي
الباحثني ،مبا يف ذلك الإ�شراف املبا�شر على الهيئة الإدارية والفنية باملركز.
ب -االت�صال بالأق�سام العلمية وحفز �أع�ضاء هيئة التدري�س على البحث ،والتن�سيق بني م�شروعات
�أبحاثهم ،وتوفري الو�سائل والإمكانات امل�ساعدة على �إعدادها ون�شرها ب�أق�صى كفاءة ممكنة.
ج االت�صال والتن�سيق مع مراكز البحث الأخرى داخل اجلامعة وخارجها يف كل ما له عالقة بطبيعة
البحوث التي تعد حتت �إ�شراف املركز �أو التي �ستعد حل�ساب جهات خارج اجلامعة.
د� -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية لفعاليات املركز ،متهيد ًا لعر�ضها على جمل�س املركز ،ومن ثم رفعه
�إىل اجلهة املخت�صة باجلامعة.
هـ� -إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط املركز ورفعه للجهة املخت�صة.

ثالثا� :آليات التقدم لطلب دعم متويل البحوث
 -1البحوث الدورية:
وهى التى تقدم عند فتح بب التقدمي للبحوث عمادة البحث العلمى فى الفرتة من �أول حمرم و حتى
نهاية �شهر ربيع �أول من كل عام و ذلك عن طريق رفع م�شروع البحث على موقع العمادة على الإنرتنت
بعد �أخذ موافقة مراكز البحوث و ذكر رقم تلك املوافقة فى م�شروع البحث املقدم (�أو يرجع للمراكز
لأخاذ موافقتها بعاد التقدمي على البحوث) .كما يتم �إبالغ املتقدمني من الباحثني بقبول البحاوث
اخلا�صاة بهم �أو رف�ضها عن طريق �إر�سال ر�سالة على بريدهم الإلكرتونى.
وتق�سم البحوث �إىل عدة �أنواع كالآتي:
املنح ال�صغرية امل�ستدمية
منح املجموعات البحثية
منح الأولويات البحثية
منح التعاون الدويل
منح طالب البكالوريو�س
املنح التطويرية
 -2البحوث الإ�ستثنائية:
وهى التى تقدم فى �أى وقت من العام و ي�شرتط �أن يتم تقدميها ملراكز البحوث التابع لها الباحث
�أو الباحثني و ذلك للح�صول على املوافقة و التو�صية باملوافقة عليها لقيمتها العلمية �أو فائدتها
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للجامعة ثم يتم رفعها مبا�شرة لعمادة البحث العلمى.
 -3البحوث اخلارجية:
وهى البحوث املقدمة للح�صول على دعم من جهات حكومية �أخرى خارج اجلامعة ولكن عن طريق
عمادة البحث العلمى (كمدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية) ،و ي�سرى عليها مواعيد فتح و
غلق بب التقدمي للبحوث و اخلا�صة بتلك اجلهات .كما ي�شرتط �أخذ موافقة مراكز البحوث التابع
لها الباحث �أو الباحثني.
بع�ض اجلهات احلكومية الداعمة للبحوث:
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ( )www.kacst.edu.saوتدعم برامج بحثية متعددة
منها برنامج �أبحاث التقنية احليوية و الهند�سة الوراثية وبرنامج مراكز االبتكار التقني وبرنامج
دعم التميز والإبتكار
مركز البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية جامعة �أم القرى ()rcc@uqu.edu.sa
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية -جامعة �أم القرى ()www.uqu.edu.sa
برنامج منح �سابك البحثية
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية -جامعة �أم القرى
مركز بحوث العلوم الهند�سية واملعمارية -جامعة �أم القرى
مركز بحوث احلج والعمرة -جامعة �أم القرى
معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج -جامعة �أم القرى
البحوث واال�ست�شارات -جامعة طيبة باملدينة املنورة
مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي -جامعة �أم القرى
مركز امللك فهد للبحوث الطبية -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز �أبحاث املياه -جامعة امللك عبدالعزيز
معهد البحوث واال�ست�شارات -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز بحوث الدرا�سات البيئية -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز بحوث اجلينوم الطبي -جامعة امللك عبدالعزيز
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مركز التميز يف الدرا�سات البيئية جامعة امللك عبدالعزيز
مركز تقنيات متناهية ال�صغر -جامعة امللك عبدالعزيز كلية الهند�سة
مركز التميز لبحوث اجلينوم الطبية
مركز امللك فهد لبحوث اجلينوم جامعة
مركز الأبحاث الزراعية بهدى ال�شام -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز الدرا�سات املائية  -جامعة امللك في�صل
مركز �أبحاث اجلمال -جامعة امللك في�صل
مركز �أبحاث النخيل والتمور جامعة امللك في�صل
حمطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية -جامعة امللك في�صل
مركز و�سائل وتقنية التعليم جامعة امللك في�صل –
مركز البحوث البيطرية والإنتاج احليواين جامعة امللك في�صل
مركز بحوث كلية طب الأ�سنان جامعة امللك �سعود
مركز الأمري حممد بن فهد للبحوث والدرا�سات الطبية -جامعة امللك في�صل
املركز الوطني لأبحاث الزراعة واملياه بالريا�ض
حمطة الأبحاث الزراعية بلجر�شي -وزارة الزراعة
مركز تقنية املعلومات -جامعة امللك في�صل
املركز الإقليمي للأبحاث الزراعية باالح�ساء -وزارة الزراعة
مركز بحوث كلية علوم احلا�سب واملعلومات جامعة امللك �سعود
مركز اخليول العربية بديراب -وزارة الزراعة –
حمطة الأبحاث الزراعية باخلرج -وزارة الزراعة
مركز الأبحاث الزراعية بالق�صيم -عنيزة وزارة الزراعة
مركز الأبحاث الزراعية -منطقة مكة املكرمة جدة  /وزارة الزراعة
مركز �أبحاث الب�ستنة جنران وزارة الزراعة – –
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مركز �أبحاث تنمية املراعي والرثوة احليوانية باجلوف -وزارة الزراعة
مركز بحوث النخيل والتمور
املركز الوطني لأبحاث الزراعة واملياه -وزارة الزراعة
املركز الوطني ملكافحة و�أبحاث اجلراد -وزارة الزراعة واملياه
مركز البحوث والتطوير� -أرامكو ال�سعودية
مركز بحوث الطاقة املتجددة -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز بحوث كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة امللك �سعود
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية
مركز التنقيب وهند�سة البرتول بر�أ�س تنورة �شركة �أرامكو -
مركز بحوث تكرير البرتول والكيماويات -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز �أبحاث الإبل واملراعي باجلوف
مركز الأبحاث والتطوير� -أرامكو ال�سعودية
مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية الأ�صيلة بديراب
املركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالأح�ساء
مركز بحوث كلية ال�صيدلة -جامعة امللك �سعود
معهد البحوث -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
حمطة التجارب وتطوير احلم�ضيات بال�سيباين -وزارة الزراعة
�إدارة الأبحاث والتقنية واخلدمات الفنية ب�شركة �أرامكو
مركز �أبحاث الإقت�صاد الإ�سالمي
مركز بحوث �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية -جامعة امللك �سعود
مركز بحوث كلية الطب -جامعة امللك �سعود
مركز بحوث كلية الهند�سة -جامعة امللك �سعود
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مركز بحوث االت�صاالت واحلا�سبات الآلية -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز الأبحاث -م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مركز بحوث كلية الهند�سة -جامعة امللك �سعود
معهد البحوث الهند�سية -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز بحوث التقنية احليوية -جامعة امللك �سعود
مركز العلوم الطبية التطبيقية -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز الأبحاث يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مركز البحوث يف ق�سم ال�صيدلة الإكلينيكية -جامعة امللك �سعود
مركز الأبحاث مب�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون
مركز البرتول واملعادن -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز �أبحاث النباتات الطبية والعطرية وال�سامة
الإدارة العامة للبحوث الطبية بوزارة ال�صحة
مركز التكرير والبرتوكيماويات -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث� -شركة �أراجني
مركز البيئة واملياه جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن -
مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة امللك �سعود -
مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز للدرا�سات والبحوث البيئية وال�سياحية -جامعة امللك خالد
مركز درا�سات ال�صحراء -جامعة امللك �سعود
مركز التقومي والتطوير الأكادميي -جامعة امللك خالد
مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة
مركز البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية -جامعة �أم القرى
معهد امللك عبداهلل بجامعة امللك �سعود معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية
مركز الدرا�سات العليا والتعليم الطبي امل�ستمر -جامعة امللك خالد
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مركز بحوث كلية العمارة والتخطيط -جامعة امللك �سعود
مركز بحوث كلية علوم الأغذية والزراعة -جامعة امللك �سعود
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
معهد بحوث الفلك واجليوفيزياء -مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مركز بحوث كلية العلوم -جامعة امللك �سعود
مركز �أبحاث ا�ستزراع الأ�سماك يف ال�سعودية
مركز الدرا�سات الزلزالية -جامعة امللك �سعود
معهد بحوث الطاقة  /مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
جممع �سابك ال�صناعي للبحث والتطوير -مدينة الريا�ض
مركز �شلمربجر لأبحاث ال�صخور الكربونية بالظهران
مركز بحوث املواد الهند�سية جامعة امللك �سعود
مركز االمري �سلطان لأبحاث البيئة و املياه و ال�صحراء
معهد بحوث الف�ضاء -مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
معهد الأبحاث وتقنيات التحلية
ق�سم البحث والتطوير -جمموعة �شركات كابالت الريا�ض
املركز الوطني للطب البديل والتكامل -وزارة ال�صحة
مركز تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات -جامعة امللك �سعود
مركز �أبحاث الب�ستنة بنجران
الإدارة العامة للبحوث والدرا�سات املهنية امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء -مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
حمطة الأبحاث الزراعية بلجر�شي -وزارة الزراعة
مركز �أبحاث املراعي والرثوة احليوانية باجلوف
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رابعا :مكاف�آت �أع�ضاء هيئة التدري�س للأبحاث املمولة من اجلامعة
يتم الإنفاق على البحوث التي متولها اجلامعة من ميزانيتها �سواء مببادرة من الباحث �أو اجلهات
العلمية املخت�صة وفق اخلطة املعتمدة والإجراءات املنظمة لذلك من املجل�س العلمي يف حدود املبالغ
التالية حدّ ًا �أق�صى:
�أ -ت�صرف مكاف�أة قدرها �ألف ومائتا ريال (� )1200شهري ًا للباحث الرئي�س من حملة الدكتوراه،
و�ألف ريال (� )1000شهري ًا لكل واحد من امل�شاركني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من
حملة الدكتوراه خالل املدة الأ�سا�سية املحددة يف خطة البحث.
ب -ت�صرف مل�ساعد الباحث من حملة املاج�ستري مكاف�أة قدرها ( )30ثالثون ريا ًال عن ال�ساعة
الواحدة مبا ال يتجاوز ( )800ثمامنائة ريال �شهري ًا وذلك خالل املدة الأ�سا�سية املحددة يف خطة
البحث ،ومبا ال يزيد عن ثالثة م�ساعدين.
ج -ت�صرف مل�ساعد البحث من حملة ال�شهادة اجلامعية مكاف�أة قدرها ( )25خم�سة وع�شرون ريا ًال
عن ال�ساعة الواحدة مبا ال يتجاوز (� )600ستمائة ريال �شهري ًا وذلك خالل املدة الأ�سا�سية املحددة
يف خطة البحث.
د -ت�صرف مل�ساعد الباحث من طالب املرحلة اجلامعية و�أو الفنيني �أو املمهنيني مكاف�أة قدرها ()20
ع�شرون ريا ًال عن ال�ساعة الواحدة مبا ال يتجاوز (� )400أربعمائة ريال �شهري ًا وذلك خالل املدة
الأ�سا�سية املحددة يف خطة البحث.
هـ -ي�صرف للم�ست�شار من داخل املدينة مكاف�أة قدرها ( )500خم�سمائة ريال عن كل يوم ا�ست�شارة
على �أال يتجاوز جمموع ما يتقا�ضاه يف العام الواحد عن (� )7000سبعة �آالف ريال.
و -ي�صرف للم�ست�شار من خارج املدينة مكاف�أة قدرها (� )1000ألف ريال عن كل يوم ا�ست�شارة �شاملة
للإقامة والإعا�شة على �أال يتجاوز جمموع ما يتقا�ضاه يف العام الواحد عن � )14000أربعة ع�شر �ألف
ريال وت�صرف له تذكرة �سفر ذهاب ًا و�إياب ًا.
ز -ي�صرف للم�ست�شار من خارج اململكة مكاف�أة قدرها (� )2000ألفا ريال عن كل يوم ا�ست�شارة �شاملة
للإقامة والإعا�شة على �أال يتجاوز جمموع ما يتقا�ضاه يف العام الواحد عن ( )20000ع�شرين �ألف
ريال ،وت�صرف له تذكرة �سفر ذهاب ًا و�إياب ًا.
ح -ال يجوز �صرف املكاف�آت امل�شار �إليها �إذا كان الباحث مفرغ ًا للعمل يف البحث العلمي.
�أليات الإ�ستعانة بجهات خارج اململكة:
 -1فى حالة الإ�ستعانة فى البحث مب�ست�شار�أو باحث من خرج اململكا يجاب ذكا ذلك فى م�شروع
البحث ،كما ميكن زيادة املكاف�أة ال�شهرية التاى ت�صرف لهم خالل املدة الأ�سا�سية املحددة يف خطة
البحث.
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 -2فى حالة اال�ساتعانة مبعامل خارج اململكة يجب ذكر �سبب اللجوء لتلك املعامل فى م�شروع البحث،
كما يجب �إح�ضار فواتري �أ�صلية لتكلفة املعمل العتمادها.
 -3فى حالة �شراء مواد من خرج اململكاة يجب ذكر �سبب القيام بال�شراء من اخلارج فى م�شروع
البحث ،كما يجب �إح�ضار الفواتري الأ�صلية العتمادها.
 -4البحوث املدعمة مالي�أ من م�ؤ�س�سات بحثية حكومية� ،أو غريها يامت تنفيذها طبق�أ للوائح ال�صادرة
من هذه امل�ؤ�س�سات.

خام�سا :اجلوائز واملكاف�أت الت�شجيعية
اجلوائز واملكاف�آت الت�شجيعية للباحثني املتميزين والبحوث املتميزة:
بناء
 -1يجوز منح جوائز ومكافئات ت�شجيعية �سنوي ًا للباحثني املتميزين ،ويحدد جمل�س اجلامعة ً
على تو�صية املجل�س العلمي عدد هذه اجلوائز واملكاف�أت ومعايري االختيار وطريقته.
بناء على تو�صية
 -2يجوز منح جوائز ت�شجيعية للبحوث املتميزة �سنوي ًا ،ويحدد جمل�س اجلامعة ً
املجل�س العلمي عدد اجلوائز ومعايري االختيار.
 -3تتكون كل جائزة من �شهادة تقدير ومكاف�أة مالية ال تزياد عان ع�شرين �ألف ريال يحددها جمل�س
بناء على تو�صية املجل�س العلمي ويجوز �أن ي�شرتك يف اجلائزة �أكرث من باحث ويف هذه
اجلامعة ً
احلالة توزع املكاف�أة بينهم بالت�ساوي.
اللوائح املنظمة لن�شر ر�سائل املاج�ستري الدكتوراه:
 -1يجوز بعد موافقة املجل�س العلمي ن�شر بع�ض ر�سئل املاج�ستري والدكتوراه التي يكون يف ن�شرها
فائدة عظيمة �أو ترتبط ب�أهداف التنمية يف اململكة.
� -2إذا كانات الر�سالة مكتوبة باللغة الأجنبية ور�أى املجل�س العلمي �أهمية ن�شرها باللغة العربية
يقرر املجل�س مكاف�أة مالية مقابل ترجمتها.
 -3يجوز لغر�ض الن�شر النظر يف ن�شر الر�سائل التي �أجازتها جامعة �أخرى داخال اململكة �أو خارجها
�إذا كانت تخدم �أهداف اجلامعة.
 -4ت�صرف ل�صاحب الر�سالة مكافاة قدرها ثمانية �آالف ( )8000ريال مقابال ن�شر ر�سالة املاج�ستري
وخم�سة ع�شر �ألف ( )15000ريال مقابل ن�شر ر�سالة الدكتوراه.
ترجمة ون�شر البحوث وامل�ؤلفات العلمية والكتب:
 -1ينظر املجل�س العلمي فيما يقدم له من �إنتاج للن�شر با�سم اجلامعة بحث ًا �أو ت�أليف ًا �أو ترجمة �أو
حتقيق ًا على �أن يكون مت�سق ًا مع �أهداف اجلامعة ومت�سم ًا بالأ�صالة.
 -2يخ�ضع الإنتاج العلمي املقدم للن�شر للتحكيم من اثنني على الأقل من ذوي االخت�صا�ص وي�ضع
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املجل�س العلمي القواعد والإجراءات التف�صيلية لنظم التحكامي والفح�ص واملراجعة.
بناء على تقارير املحكمني
 -3ي�صرف للم�ؤلفني واملحققني واملرتجمني مكاف�أة يقدرها املجل�س العلمي ً
تبع ًا ملو�ضوع الكتاب وقيمته العلمية وما باذل فيه من جهد على �أال تتجاوز املكاف�أة مبلغ خم�سني �ألف
ريال ()50000عن الكتاب الواحد.
 -4يتم حتديد مكاف�أت الت�أليف �أو الرتجمة للمو�سوعات والكتب املو�سوعية وفق اخلطة والإجراءات
املعتمدة من املجل�س العلمي على �أال تتجاوز مكافئات كل جملد خم�سني �ألف ريال (.)50000
 -5ت�صرف مكافئات ال تزيد عن �ألفي ريال ( )2000ملن يكالف بفح�ص الكتب امل�ؤلفة �أو املحققة �أو
�سواء من داخل اجلامعة �أو خارجها وذلك على الكتاب الواحد.
املرتجمة �أو حتكيمها
ً
 -6ت�صرف مكاف�أة ال تزيد عن �ألفي ريال ( )2000للكتاب الواحد للم�صححني اللغويني للكتاب الذي
تن�شره اجلامعة.
 -7ي�صرف ملن ي�شرتك يف حتكيم وفح�ص الإنتاج العلمي املقدم للرتقية لدرجة علمية مكاف�أة ال
تتجاوز خم�سمائة ريال ( )500عن كل بحث ومبا ال يزيد عن ثالثة �آالف ريال ( )3000لكامل
الإنتاج العلمي املقدم.
 -8على �صاحب الإنتاج املقدم للن�شر �أن ي�صحح جتارب الطبع ويعد الفهار�س الكاملة ،ويعطي �صاحب
الإنتاج مائة ن�سخة مما تطبعه اجلامعة له.
 -9يف حال الإنتاج املرتجم ي�شرتط ما يلي:
�أ� -أن يكون العمل املرتجم ذا جدوى علمية �أو تطبيقية ملمو�سة.
ب� -أن يخ�ضع العمل املرتجم للتحكيم من قبل مراجع �أو �أكرث.
ج� -أن يكون املرتجم واملراجع متقنني �إتقان ًا كامال للغتني املرتجم منها واملرتجم �إليها.
د� -أن يلتزم املرتجم مبراعاة مالحظات املراجع وما اقرتحه من تعديالت.
هـ -احل�صول على حق الرتجمة والن�شر من اجلهات املعنية قبل البدء يف ذلك.
 -10يعد مقابل حق الن�شر تناز ًال من امل�ؤلف عن حقه يف طبع الكتب الذي �ألفه �أو حققه �أو ترجمه
ملدة خم�س �سنوات من تاريخ موافقة املجل�س العلمي على طباعته.
 -11عند �إعادة طبع امل�صنفات املن�شورة من قبل اجلامعة يعامل �أ�صحابها وفق ما يلي:
�أ� -إذا كانت امل�صنفات قد متت �ضمن م�شروعات علمية �أنفقت عليها اجلامعة �أو ا�شرتت حقوق طبعها
ب�شكل نهائي �أو �أجنزها �أ�ساتذة تام تفريغهم من قبل اجلامعة الجنازها فلي�س لأ�صحابها �أي حقوق
ماليه جديدة عند �إعادة الطبع.
ب -امل�صنفات التي �أعدها �أ�صحابها وا�شرتت اجلامعة منهم حق الن�شر ي�صرف لهم عند �إعادة الطبع
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مكاف�أة ال تتجاوز ما �صرف لهم يف املرة الأوىل.
 -12حتتفظ اجلامعة بحق �إعادة ن�شر مطبوعاته لفرتة خم�س �سنوات ،و�إذا �أ�ضاف �صاحب الإنتاج
�شيئا مهم ًا �إىل الطبعة فيقدر املجل�س العلمي مكافئة خا�صة عما �أ�ضاف بعد �إجازته من املحكم
(الفاح�ص).
 -13بعد م�ضي خم�س �سنوات من موافقة املجل�س العلمي على طباعة الإنتاج ينتقل حق �إعادة ن�شره
كام ًال ل�صاحبه �أو لورثته ،وتكون �إعادة الن�شر باتفاق خا�ص مع اجلامعة.
 -14يجوز للمجل�س العلمي �أن ينظر يف �إعادة ن�شر �إنتاج مل تن�شره اجلامعة من قبل �أو نفد �إذا كان ذا
قيمه علمية خا�صة ،ويقدر املجل�س العلمي مكاف�أة مقابل ذلك.
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الباب الثامن
�أخالقيات املهنة
�أوال� :سيا�سة �أخالقيات البحث العلمي
(املرجع :عمادة البحث العلمي)
تهتم جامعة الق�صيم ممثلة يف عمادة البحث العلمي بحماية حقوق جميع من�سوبي اجلامعة وحماية
خ�صو�صية مو�ضوعات البحث العلمي ،كما تويل اجلامعة اهتمام ًا خا�ص ًا ب�سالمة من�سوبي اجلامعة
بالدرجة الأوىل  ،وكذلك �سالمة البيئة  ،واملن�شاة .وتعنى اجلامعة بدعم احلراك العلمي �ضمن �أطر
و�أ�س�س علمية دولية ترتقي مب�ستوى اجلامعة بو�صفها مركز ًا للأبحاث املت َقنة ذات امل�ستوى املتميز.
وقد متت �صياغة هذه الوثيقة للعمل على حتقيق هذه الأهداف  ،وا�ستجابة ملتطلبات متويل الأبحاث
من جهات التمويل املختلفة .ويف ما ي�أتي بعده و�صف للإجراءات وال�ضوابط املقننة للبحث العلمي
يف اجلامعة.

املادة الأوىل� /أنواع وجماالت البحث:
من الناحية النظرية ؛ كل مو�ضوعات البحث لها بعد خلقي  ،لكن هناك بع�ض اجتاهات البحث التي
يكون للجانب اخللقي فيها مكانة خا�صة  ،و هي الأبحاث التي تهتم بالنواحي الإن�سانية و اجلوانب
ال�صحية ؛ الأبحاث التي جترى با�ستخدام حيوانات التجارب ؛ الأبحاث التي قد ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار
بالبيئة  ،والأبحاث التي لها ح�سا�سية اجتماعية  ،و�سيا�سية.

املادة الثانية /الباحثون:
�إن امل�س�ؤولية اخللقية تقع يف املقام الأول على عاتق الباحث ؛ الذي يجب �أن يويل اجلوانب اخللقية
ابتداء من الفكرة �إىل اخلطوات النهائية  ،والنتائج.
�أهمية خا�صة يف جميع خطوات البحث
ً
بالإ�ضافة �إىل �أن الباحث يجب �أن يكون على دراية  ،و�إملام تام بقواعد اجلامعة و�سيا�ساتها يف هذا
اجلانب  ،كما يجب العمل بهذه القواعد  ،والتنظيمات .وهذه القواعد  ،والتنظيمات تنطبق على كل
من يقوم بالبحث حتت رعاية اجلامعة ؛ �سواء كان مكان البحث داخل اجلامعة �أو خارجها.
 -1يعد الباحث م�سئوال عن احل�صول على املوافقة امل�سبقة من كل من ي�شمله مو�ضوع البحث  ،كما
يجب على الباحث �أن يو�ضح للم�شاركني يف البحث الآتي:
الهدف من البحث  ،وم�صدر التمويل  ،وحقهم يف االن�سحاب من البحث � ،أو رف�ض امل�شاركة فيه ويجب
احرتام حق امل�شاركني يف ذلك  ،و�إذا مل يكن هناك معاونة من �أفراد على دراية مبو�ضوع البحث  ،كما
هو احلال عند التعامل مع املر�ضى ؛ فيجب على الباحث اال�ستعانة مبعاونة املخت�صني.
� -2إذا كان امل�شاركون يف البحث غري مدركني طبيعة البحث � ،أو قيمة م�شاركتهم فيه كالأطفال مثال ،
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فالبد من احل�صول على موافقة مكتوبة من �أحد الوالدين �أو الويل.
� -3إذا كانت معرفة امل�شاركني بطبيعة البحث �سوف ت�ؤثر على النتائج  ،فيجب على الأقل التنويه عن
البحث له�ؤالء امل�شاركني.
 -4ي�ستحب للباحث اال�ستعانة با�ست�شارة ذوي اخلربة يف مو�ضوع البحث � ،أو بر�أي �أحد زمالئه متى
كانت هناك حاجة لذلك  ،خا�صة يف الأبحاث ذات العالقة ببع�ض التخ�ص�صات مثل:
· الإجهاد احليوي � ،أو النف�سي.
· التعدي على خ�صو�صية الآخرين.
 -5يجب على الباحث �أن يو�ضح طبيعة البحث للم�شاركني فيه  ،واحل�صول على موافقتهم على
كل منهم.
امل�شاركة فيه  ،و ي�شمل ذلك طريقة كتابة �أ�سماء امل�شاركني وترتيبها مع تعريف مكان عمل ٍ
 -6يجب توعية امل�شاركني يف البحث على �أهمية عدم ن�شر �أي بيانات عن النتائج  ،وخ�صو�صية البحث
و كذلك عدم الإف�صاح عن املعلومات و النتائج اخلا�صة بالبحث �أو ا�ستخدامها حلني اكتماله ون�شره.

املادة الثالثة /مبادئ و�أخالقيات عامة للبحث:
 -1امل�صداقية  ،والأمانة :الرتكيز على �أهمية ال�صدق  ،والأمانة يف جميع خطوات البحث مبا يف
ذلك :جمع املعلومات  ،وت�سجيل النتائج  ،والطريقة امل�ستخدمة  ،كتابة البحث و ن�شره.
 -2مو�ضوعية البحث :يجب على الباحث �أن يتجنب االنحياز �إىل �أي وجهة نظر � ،أو تبني نتيجة
م�سبقة يف خطوات البحث مثل  ،حتليل النتائج  ،والبيانات ،كتابة خطة البحث  ،وا�ستعرا�ض الآراء
 ،والأبحاث ال�سابقة.
 -3الدقة :التزام الدقة  ،واجلدية يف كل مظاهر البحث  ،واالحتفاظ ب�سجالت خلطوات ونتائج
البحث.
 -4التعاون  ،وم�شاركة الأفكار  ،والبيانات  ،والأجهزة  ،وكذلك تقدمي الن�صح  ،والعون ملن يحتاجه من
زمالئه  ،وقبول النقد  ،واالقرتاحات.
 -5االحرتام :تقدير  ،واحرتام �آراء ومقرتحات امل�شاركني يف البحث  ،كذلك حماية الأ�شخا�ص
الق ُّ�صر � ،أو غري املدركني الذين قد ي�شملهم � ،أو يتعامل معهم البحث.
 -6احرتام حقوق امللكية الفكرية :مثل براءات االخرتاع  ،وحقوق الن�شر وغريها من �أنواع امللكية
الفكرية.
 -7اخل�صو�صية :حماية خ�صو�صية الأفراد  ،واملعلومات يف كل �أوجه البحث.
 -8العدالة  ،ومعاملة الآخرين باحرتام حقوقهم ومراعاتها  ،و�إعطاء كل �شخ�ص قدره  ،ومنزلته
التي تليق به.
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املادة الرابعة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي:
 -1يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،والأنظمة املو�ضوعة من قبل اللجنة الوطنية للخلقيات
احليوية  ،والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa
 -2يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،والأنظمة املن�صو�ص عليها من قبل اجلامعة � ،أو الكلية �أو الق�سم
�إن وجدت.
 -3يجب على الباحث يف املقام الأول �إظهار امل�س�ؤولية اخللقية يف جميع جوانب البحث العلمي  ،ومن
ذلك كل ما ذكر يف املبادئ واخللقيات العامة �سابق ًا.
 -4يجب على الباحث �أتباع اللوائح  ،والأنظمة املن�صو�ص عليها من قبل اجلهات الداعمة الأخرى � ،أو
اجلهات احلكومية � ،أو امل�صرح لها بتنظيم هذه املمار�سة.
 -5يجب على الباحث اتباع �سبل ال�سالمة  ،واحلفاظ على �سالمة الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة ،
والباحثني  ،وامل�ساعدين  ،وغريهم من العاملني .وكذلك احلفاظ على �سالمة املن�ش�أة  ،والبيئة.
 -6يجب على الباحث التخل�ص ال�صحي  ،وال�سليم من جميع النفايات  ،وي�شمل ذلك النفايات احلادة
 ،واملعدية  ،والكيمائية  ،وغريها.
 -7يجب على الباحث االطالع  ،وااللتزام بجميع اللوائح  ،وال�ضوابط املن�صو�ص عليها واملنظمة
ل�سوء ال�سلوك يف البحث العلمي.

املادة اخلام�سة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على الإن�سان:
جميع الأبحاث والدار�سات العلمية امل�شتملة على الإن�سان � ،أو ما �شابه ذلك من مادة وراثية DNA
� or RNAأو �أن�سجة  Human Tissueيجب �أن تطبق عليها اللوائح  ،والأنظمة لآتية:
 -1يجب على الباحث االلتزام ب�أحكام ال�شرعية الإ�سالمية  ،واملبادئ  ،والأعراف العلمية املنظمة
لهذه املمار�سة.
 -2يجب �أن يعرف ال�شخ�ص امل�شارك يف الدرا�سة مو�ضوع البحث كام ًال.
 -3يجب �أن تكون م�شاركة الأ�شخا�ص يف البحث ب�شكل اختياري  ،وطوعي بعد معرفة تفا�صيل البحث
ً
كاملة.
 -4يجب احرتام الأ�شخا�ص مو�ضع الدرا�سة  ،وحمايتهم  ،وذلك ب�شرح جميع تفا�صيل البحث ،
والأ�ضرار  ،واملخاطر �إن وجدت.
 -5البد �أن يكون مو�ضوع البحث مقبو ًال �ضمن اخللقيات  ،والأعراف العامة للمنطقة.
 -6يجب �أن يتم �أخذ املوافقة امل�ستنرية اخلطية من ال�شخ�ص امل�شارك بالدرا�سة � ،أو وليه ال�شرعي.
 -7اطالع جميع الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة  ،على النتائج �إذا دعت احلاجة لذلك.
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 -8يجب احرتام خ�صو�صية الأفراد امل�شاركني يف الدرا�سة واحرتام خ�صو�صية املعلومات املتعلقة
بجميع �أوجه البحث العلمي كافة.
 -9يجب حماية املعلومات يف البحث العلمي وخا�صة املعلومات ال�شخ�صية منها واخلا�صة.
 -10يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة  ،وذلك من عينة الدرا�سة � ،أو باحثني �أو م�ساعدين
 ،وكذلك البد من احلفاظ على �سالمة املن�ش�أة  ،والبيئة.
 -11ميكن للباحثني يف هذا املجال اال�ستزادة من التوجهات الإ�ضافية على املواقع الآتية:
 جمل�س البحوث الطبية :الإن�سان الأن�سجة والعينات البيولوجية ال�ستخدامها يف البحوثwww.mrc.ac.uk
 الكلية امللكية للأطباء www.rcpath.org امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�صحة www.nih.org -اللجنة الوطنية للأخالقيات احليوية والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa

املادة ال�ساد�سة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على احليوان:
يعترب ا�ستخدام حيوانات التجارب يف البحث العلمي �أحد �أهم العوامل امل�ساعدة لإجراء الأبحاث
الطبية والتطبيقية وعلية ف�أن جميع الأبحاث العلمية املت�ضمنة على حيوانات التجارب يجب �أن
تطبق عليها اللوائح والأنظمة التالية:
 -1يجب على الباحث االلتزام ب�أحكام ال�شرعية الإ�سالمية واملبادئ والأعراف العلمية املنظمة
لهذه املمار�سة.
 -2يجب على الباحث االطالع وتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي.
 -3يجب االكتفاء ب�أقل عدد ممكن من حيوانات التجارب يف البحث العلمي.
 -4يجب تقليل ال�ضرر الذي قد يلحق بحيوانات التجارب قدر الإمكان وذلك يف كل مراحل البحث
العلمي.
 -5ال يجوز ا�ستخدام حيوانات التجارب �أال من قبل الأ�شخا�ص املدربني على ذلك.
 -6ال يجوز ا�ستخدام احليوانات املهددة باالنقرا�ض.
 -7يجب �أن حتتوي املن�شاة على الأماكن ال�صاحلة لرعاية حيوانات التجارب خالل جميع مراحل
البحث العلمي.
 -8يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة باحثني �أو م�ساعدين وغريهم وكذلك البد من
احلفاظ على �سالمة املن�شاة والبيئة.
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املادة ال�سابعة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على البيئة:
يعترب الإن�سان جزء �أ�سا�سي من البيئة املحيطة كما انه يعتمد ب�شكل كبري على املوارد الطبيعية
يف املوجودة فيها ومن ذلك ف�أن احلفاظ على البيئة بجميع مواردها الطبيعية يجب �أن يكون حمل
اهتمام اجلميع .بناء ًا على ذلك ف�إن جميع الأبحاث ذات ال�صلة بالبيئة �ستطبق عليها اللوائح
والأنظمة التالية:
 -1يجب على الباحث تطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي وااللتزام ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية واملبادئ والأعراف العلمية.
 -2يجب على الباحث �شرح �آليات البحث كاملة وتقدير كافة الأ�ضرار الناجمة عن عمل البحث
�إ�ضافة �إىل و�ضع البدائل الأخرى املوجودة لذلك.
 -3يجب قدر امل�ستطاع تقليل ال�ضرر على كافة �أ�شكل احلياة يف البيئة وي�شمل ذلك الإن�سان واحليوان
والنبات وغرية من املوارد الطبيعية.
 -4البد من عمل الدرا�سة مبدئي ًا على حجم �ضيق للتحقق من الأ�ضرار امل�صاحبة.
 -5يجب على الباحث احرتام امللكية اخلا�صة وامللكية العامة من جميع اجلوانب والتن�سيق يف هذا
اخل�صو�ص.
 -6التخل�ص ال�صحي وال�سليم من جميع املواد ال�ضارة الناجمة عن البحث وي�شمل ذلك املواد املعدية
واملواد الكيمائية وغريها.
 -7يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة واملحافظة على املوارد الطبيعية.

املادة الثامنة /بع�ض ال�ضوابط الأخرى التي جتب مراعاتها:
ت�ضارب امل�صالح  ،املحافظة على �سالمة املن�ش�أة والبيئة  ،العدالة  ،احرتام اخل�صو�صية  ،حماية امللكية
الفكرية  ،اتفاقية مكتوبة مع الباحثني  ،اتفاقية مكتوبة مع الداعمني  ،تقييم حجم املخاطر ،
�إدارة امل�شرتيات  ،الإدارة املالية  ،حتليل كل من التكلفة واملنفعة املتوقعة  ،التدريب  ،دعم الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.

املادة التا�سعة� /سيا�سة �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي:
تتوقع عمادة البحث العلمي واجلامعة ب�شكل عام من جميع الباحثني داخل اجلامعة �أو خارجها
االلتزام التام بال�ضوابط واللوائح املنظمة للبحث العلمي امل�شار �إليها �أعاله ،و�إن �أي �إخالل بهذه
ال�ضوابط �سيتم �أخذه بغاية اجلدية ،وذلك لتقليل الإ�ضرار الناجمة عن ذلك واحلفاظ على م�ستوى
البحث العلمي و�سمعة اجلامعة كمركز رائد من مراكز البحث العلمي.
ويف حالة الإخالل ب�أي من لوائح خلقيات البحث العلمي ف�إن الأمر يحال �إىل مركز البحوث املعني
ليقدم تو�صية للجنة �أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.
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فقرة ( )1التطبيق:
تطبق �سيا�سة �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على جميع مراحل البحث العلمي بدء من الفكرة
واملقرتح البحثي واملراجعة الأدبية و�آليات عمل البحث واملراجع والتقرير النهائي والباحثني
وامل�ساعدين والداعمني وغريه.
فقرة ( )2التعريف:
يعرف �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي كالتايل:
•�صنع �أو اختالق النتائج والتقارير.
•حتريف وتزييف النتائج وطرق عمل البحث وغريها �أو االنتقائية يف �إظهار بع�ض النتائج
و�إخفاء البع�ض.
•االنتحال �أو ال�سرقة الأدبية وي�شمل ذلك جميع مراحل البحث العلمي بداء بالأفكار ونهاية
بالتقارير.
•الأخطاء والأ�ضرار الناجتة عن عدم االلتزام التام باللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي
•ال ي�شمل �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي الأخطاء العفوية �أو طرق التف�سري املختلفة لدى
الباحثني.
فقرة ( )3الثبوت:
من اجل �إثبات �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على الباحث فالبد من التايل:
 �أن يكون هناك خطاء غري مقبول �أو بعيد عن ممار�سة البحث العلمي. �أن يكون ارتكاب هذا اخلطاء ب�شكل متعمد من قبل الباحث �أو نتيجة التهور وعدم االلتزامبال�ضوابط.
 �أن يتم �أثبات ذلك بالدالئل.فقرة ( )4امل�سئولية:
تقع م�سئولية الإبالغ عن �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على اجلميع بحيث يتعني على �أي �شخ�ص
يعتقد �أن هناك �سوء �سلوك يف البحث العلمي قد حدث �أو يحدث ان يقوم ب�إبالغ عميد الكلية �أو عميد
عمادة البحث العلمي.
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فقرة ( )5التحقيق:
تتكفل اجلهة الداعمة ممثلة بعمادة البحث العلمي عملية التحقق من �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي
وذلك بالطريقة املنا�سبة بعد التقييم املبدي .كما تتوىل عمادة البحث العلمي عملية التخاطب مع
اجلهات اخلارجية ذات ال�صلة احلكومية منها واخلا�صة .وحتال كافة الأوراق �إىل جلنة خلقيات
البحث العلمي لإ�صدار القرارات املنا�سبة.
فقرة ( )6العقوبات املحتملة:
بعد �أن يتم التحقيق وجمع كافة الأدلة واال�ستماع للأطراف ذات ال�صلة ف�أن العقوبات املحتملة
ب�سبب �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي تختلف بح�سب اخلطاء املرتكب وهناك مراحل متعددة من
العقوبات الناجتة عن ذلك منها.
 عدم دعم امل�شروع يف حالة التقدمي. ر�صد ومتابعة عمل الباحث ب�شكل خا�ص �إزالة الباحث من م�شروع بحثي معني. عدم �أو خف�ض دعم امل�شاريع البحثية امل�ستقبلية للباحث. خطاب لفت نظر للباحث وقد يتم ت�ضمني ذلك يف ملف الباحث. اخل�صم من الراتب ال�شهري �أو احلرمان من العالوة. توقيف الرتقية الوظيفية. الإنهاء من اخلدمة.وقد يتم تطبيق عقوبات �أخرى من جهات خارجية ذات �صلة بالق�ضية ح�سب النظام املطبق واملتبع
لديها.
جميع املقرتحات البحثية املقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة الق�صيم ذات البعد الأخالقي يجب
�أن يتم تقيمها من قبل جلنة �أخالقيات البحوث ح�سب النموذج التايل:
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اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry of Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

عمادة البحث العلمي

Scientific Research Deanship

منوذج طلب املوافقة من جلنة �أخالقيات البحث العلمي
 )1عنوان الدرا�سة
......................................................
 )2هدف الدرا�سة
......................................................
 )3ا�سماء الباحثني
......................................................
� )4سبب اختيار العينة
......................................................
� )5آلية م�شاركة وهدف و مدة م�شاركة عينة الدرا�سة
......................................................
 )6املخاطر �أن وجدت
......................................................
 )7و�صف لأي منافع �أن وجدت
......................................................
 )8التعوي�ضات املتوقعة �أن وجدت
......................................................
 )9طرق حماية املعلومات اخلا�صة
......................................................
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� )10أحقية امل�شارك يف رف�ض �أو االن�سحاب من الدرا�سة
......................................................
 )11م�صدر املعلومات
......................................................
 )12توقيع كل من الباحث وال�شخ�ص امل�شارك يف الدرا�سة �أو وليه
......................................................
 )13توقيع ال�شهود �إذا دعت احلاجة
......................................................
 مت االطالع على كافة اللوائح وال�ضوابط املن�ضمة للبحث العلمي. جميع املعلومات املرفقة معلومات �صحيحة وحمدثة. �إرفاق املقرتح البحثي كام ًال.				
ا�سم الباحث الرئي�س
............................

التوقيع
......................

تو�صية مركز البحوث بكلية .................................
□ موافقة وال يحال للجنة خلقيات البحث العلمي باجلامعة.
□ عدم املوافقة على �إجراء الدرا�سة.
□ التو�صية ب�إحالة الأوراق �إىل جلنة �أخالقيات البحث العلمي  ،مع رفع كافة التخ�ص�صات والآراء
من �أع�ضاء جمل�س مركز البحوث.
جلنة �أخالقيات البحث العلمي
موافقة □

عدم املوافقة □

التاريخ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ثانيا� :أخالقيات التعليم والتعلم
تتحدد جمموعة القيم العليا والقواعد الأخالقية الواجبة لل�سلوك التي ت�سعى اجلامعة اىل �إر�سائها
فى جمل التعلم والتعليم يف �ضرورة التزام كل من ع�ضو هيئا التدري�س والطالب بالبنود التالية:
الربامج واملقررات الدرا�سية:
 -1العمل على حتقيق �أهداف التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية  ،و�سبل حتقيقها وفق امكانات
املقرر الدرا�سي الذي يتم تدري�سه واالطالع على املعلومات الكافية لإجناح ر�ؤية ور�سالة اجلامعة.
 -2االهتمام بالإطار ال�سعودي للم�ؤهالت وامل�ستويات واملعايري املقبولة يف حقل التخ�ص�ص مبا يف ذلك
متطلبات املهن التي يتم �إعداد الطلبة ملمار�ستها.
 -3التخطيط للربامج يف �شكل حزم متكاملة من اخليارات ،مع و�ضع خطط لتقدمي الربامج وتقوميها
يف �ضوء ا�شتمالها على املعارف واملهارات وا�سرتاتيجيات التدري�س وعمليات التطوير امل�ستمر ،والعمل
املقررة
على اتخاذ �أي �إجراء �ضروري ل�ضمان �إجراء التعديالت ال�ضرورية يف املحتوى واملراجع ّ
ل�ضمان ا�ستمرارية مواءمتها وجودتها.
 -4تو�صيف �أي مقرر �أو برنامج بحيث ي�شتمل على �أ�ساليب التدري�س ،وطرق التقومي التي تتالءم مع
�أنواع التعلم املختلفة.
 -5ت�صميم وتنفيذ العنا�صر املكونة للمقرر الدرا�سي وما يت�ضمنه من �أهداف  ،وحمتوى علمي و�أن�شطة
وو�سائط تعليمية ت�ساعد فى التدري�س وتفيد فى تقومي �أداء الطالب وي�شمل ذلك �إعداد حمتوى
علمي متكامل  ،وم�صادر للتعلم متكن من احل�صول على املعرفة ب�أي�سر الطرق  ،مع اختيار طرق
وا�سرتاتيجيات تدري�سية تتالءم وطبيعة املحتوى و�أ�ساليب التقومي.
 -6الإفدة من الربامج �أو املقررات التعليمية التي تقدمها املنظمت الدولية ،مبا يف ذلك التعلم
الإلكرتوين �أو غريه من برامج �أو مقررات التعليم عن بعد � ،إال بعد اعتمادها �أو �إظهار �أنها م�ضمونة
اجلودة ومتت املوافقة عليها من قبل وكالة �ضمان جودة تعليمية ذات �صلة ،م�صرح لها من احلكومة
يف بلد املن�ش�أ
 -7تقدمي تقرير عن املقرر الذي مت تدري�سه ،وللطالب ان يعرب �صراحة عن ر�أياه فيما ا�ستفاده بعد
تعر�ضه للمحتوى العلمي للمقرر.
 -8االحتفاظ ب�سجالت معدالت �إكمال الطلبة يف جميع املقررات .ويتم ا�ستخدامها �ضمن م�ؤ�شرات
الأداء.
� -9إدخل التعديالت املنا�سبة على خطط تدري�س املقررات بعد درا�سة تقارير املقررات و�أخذ ما ورد
فيه يف االعتبار.
 -10تزويد القائمني بادارة الربمنج (رئي�س الق�سم �أو غريه من امل�س�ؤولني) بتقارير منتظمة (على
الأقل ب�صفة �سنوية) عن تدري�س كل مقرر.
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 -11ا�ستخدام �آليات منا�سبة (�صادقة وثابتة) ،بالربامج للتحقق من م�ستويات (معيري) حت�صيل
الطلبة مقارنة بالنقاط (املعايري �أو امل�ستويات) املرجعية ذات ال�صلة �سواء على امل�ستوى الداخلي �أو
اخلارجي
 -12مراقبة عملية جودة كل من مقررات الربامج والربامج ككل ب�شكل منتظم من خالل �آليت منا�سبة
لللتقومي ،مع �إجراء التعديالت واملراجعة ال�شاملة ب�شكل دوري
 -13االحتفاظ يف ملف املقرر وملف الربنامج ،بتفا�صيل التغيريات التي اتخذت .وذلك عندما مت
القيام بهذه التغيريات نتيجة لعمليات التقومي الدورية.
الكتاب اجلامعي:
االلتزام مبوا�صفات جودة الكتاب اجلامعي من حيث:
 -1وجود �أهداف وا�ضحة قابلة للمالحظة والقيا�س.
 -2وجود مقدمة تو�ضح �أ�سلوب تنظيم حمتواه.
 -3ا�شتماله على عناوين رئي�سة وفرعية لكل مو�ضوع.
 -4تكامل حمتواه مع �أهداف املنهج.
 -5عر�ض املادة على نحو منطقي �شامل ومرتابط.
 -6تنا�سب حمتواه مع عدد ال�ساعات املحددة له.
 -7احتواءه على الر�سوم والأ�شكل البيانية والتو�ضيحية املنا�سبة.
 -8ا�ستخدام �أ�ساليب منا�سبة للتقومي الأويل والبنائي التكويني.
 -9حتفيز الطالب على التفكري مبختلف �أنواعه.
 -10منا�سبته مل�ستوى املتعلم يف لغته و �أ�سلوبه.
 -11يوجه املتعلم �إىل الأن�شطة العلمية املتنوعة ذات ال�صلة.
 -12يوجه املتعلم �إىل م�صادر املعرفة الأخرى املتوفرة.
 -13يربط بني الأمور النظرية و التطبيقية.
 -14ا�ستغالل م�صادر املعرفة والتعلم املتوافرة يف البيئة املحلية.
 --15ربط املتعلم وق�ضايا املجتمع املحلي املحيط به.
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 -16م�ساعدة املتعلم على ح�سن فهم ما يقدمه له املحا�ضر.
 -17تنمية �أ�سلوب التعلم الذاتي لدى املتعلم  ,ويزيد قدرته على البحث واال�ستق�صاء
 -18م�ساعدة الطالب على التعلم التعاوين ،وتعزيز روح العمل اجلماعي والت�شاركي.

�أ�سلوب التعامل:
 -1تو�ضيح م�سئوليات الطلبة وقواعد ال�سلوك اخلا�صة بهم ،والعمل على �أن يكون ذلك معلوما لديهم
متام ًا عند بدء درا�ستهم.
 -2حتديد اخل�صائ�ص النمائية للطالب ب�شكل وا�ضح مع و�ضاع �آليت منا�سابة لتحقيقها ،وتقوميها
وعمل تقارير لتطويرها.
 -3ت�شجيع الطالب واحرتام حقهم يف التعبري عن وجهات نظرهم ال�شخ�صية ،وعدم اللجوء عن ق�صد
�إىل فر�ض �أي قرار �أو ر�أي ،وتوفري مناخ علمي مبني على الثقة واالحرتام املتبادل واملعاملة بعدالة
تامة مع جتنب �إهانتهم �أو احلط من قدراتهم ،ولع�ضو هيئة التدري�س اتخاذ الإجراءات الالزمة ملن
يوجه له �إهانه �أو يحط من قدره.
 -4التفاعل االجتماعي بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ،و�إ�شاعة جو من العالقات الطيبة بينهما،
مع التحلي بال�صرب حيال الأخطاء.
 -5و�ضع نظم ت�أديبي بحق الطالب الذي يتجاوز حادود الأدب يف تعامله مع �أ�ستاذه ك�سبيل يحفظ
للأ�ستاذ كرامته ويربي اجليل على الأخالق الفا�ضلة.
� -6إعالم الطلبة مبتطلبات الواجبات وعمليات تقييم الطلبة (هاذه املعلومات ميكن احل�صول عليها
ب�صورة تف�صيلية من مناذج تو�صيف املقررات).
 -7م�ساعدة الطالب على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم واجتاهاتهم الإيجابية نحو الدين والعلم
واملجتمع من خالل �إك�سابهم املهارات العقلية والعلمية التي تنمي التفكري العلمي والنقد  ،وحب التعلم
الذاتي امل�ستمر وممار�سته ،وعلى الطالب �إن يظهر املردود من تعر�ضه لتلك املتغريات.
 -8غر�س املفاهيم والقيم الإ�سالمية املتوازنة يف �أذهان الطالب  ،بجانب �إك�سابهم املعارف واملعلومات
 ،وتنمية قدراتهم على تطبيقها.
 -9حق ع�ضو هيئة التدري�س يف �إ�صغاء الطالب لأ�ستاذه �أثناء املحا�ضرة.
� -10إعالم الطالب ب�أهداف املقرر ومفرداته وحمتواه و�أ�ساليب التقومي املتبعة يف �إجنازه  ،وذلك
عرب �شبكة الإنرتنت ومن خالل موقع اجلامعة والربيد الإلكرتوين �أو احل�ساب ال�شخ�صي لكل طالب
�أو بو�سائل �أخرى.
 -11االن�ضباط يف ح�ضور املحا�ضرات وااللتزام مبكانها ومواعيدها بداية ونهاية وفق ًا للجادول العام
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بناء على الإجراءات الر�سمية املنظمة لذلك ،وفى
 ،وعدم �إيكاله لأحد ،و�أي تغيري يجب �أن يتم ً
حالة املوافقة على التغيري يو�ضع �إعالن بالقاعة املخ�ص�صة للمادة لإعالم الطالب بالتغيري ،وعلى
الطالب �أن يلتزم بذلك.
 -12االهتمام بال�ساعات املكتبية لتوجيه الطالب و�إر�شادهم حول كيفية التعامل وحل م�شاكالتهم
الدرا�سية ال�شخ�صية واالجتماعية ،ب�شكل معلن ،وعلى الطالب مراجعة �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب�شكل نظامي.
 -13حفاظ النظام داخل قاعات الدر�س واملحا�ضرات لإتاحة الفر�صة �أمام الطالب لتحقيق �أعلى
م�ستوى من الإجناز ت�سمح به قدراتهم.
 -14توفري قائمة الكتب املرجعية ملواد الق�سم وتي�سري ح�صول الطالب عليها مع توجيههم �إىل امل�صادر
املتعددة للمعرفة و�أوعية املعلومات ومراجع الدرا�سة من حيث مكانها وزمن ن�شرها ،وعلى الطالب
تقدمي ما يفيد ا�ستفادته من تلك امل�صادر والأوعية املرجعية.
� -15إعالم الطلبة مقدم ًا وب�صورة كاملة عن متطلبات املقررات من خالل تو�صيفات املقررات التي
يجب �أن تت�ضمن املعارف واملهارات امل�ستهدفة بالتطوير,
 -16جتنب �إعطاء الدرو�س اخل�صو�صية متاما حتت �أي م�سمى ب�أجر �أو بدون �أجر ،ويتعار�ض كل
من يرتكب هذا اجلرم �سواء ع�ضو هيئاة التادري�س �أو الطالب للعقوبة بناء على ما ت�سفر عنه
التحقيقات.
 -17حث الطالب على الأمانة العلمية وفى حالة الإخالل بها �سواء يف االمتحان �أو فى �إعداد البحوث
يتم تطبيق القوانني اجلزائية املعمول بها يف اجلامعة.
� -18إعداد قائمة ب�أ�سماء الطالب  ،وا�ستخدامها يف ر�صد احل�ضور والغياب  ،وت�سجيل درجات �أعمال
ال�سنة والنتائج  ،بطريقة ت�سمح ب�سرعة ا�ستدعائها وا�ستخراجها �إن دعت احلاجة.
 -19ال�سماح للطالب مبراجعة �أوراق الإجابة اخلا�صة به يف كل الأحوال.
 -20التعامل مع الإجراءات الت�أديبية �أو اجلزائية �أو امل�شاكل الأكادميية �أو ال�شخ�صية للطالب
ب�سرية تامة  ،واحرتام �سرية املعلومات املتعلقة بلطالب  ،وعدم ت�سريبها �أو �إعطائها �إال ملن هو معنى
عناية مبا�شرة ب�ش�ؤونهم.
 -21ت�صميم برنامج متكامل و�شامل لتوجيه و�إر�شاد الطالب اجلدد؛ ل�ضمان فهمهم التام لأنواع
اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة لهم ،وكذلك للواجبات وامل�سئوليات امللقاة على عاتقهم.
 -22تنفيذ �أ�سلوب الإر�شاد االليكرتوين وتوفري متطلبات تنفيذه على موقع اجلامعة االليكرتوين
واحتياجاته من القوى الب�شرية.
 -23ايجاد �أنظمة فاعلة مل�ساعدة الطلبة على التعلم من خالل الإر�شاد الأكادميي ومن خالل متابعة
التقدم الدرا�سي للطلبة ،وت�شجيع الطلبة ذوي الأداء العايل ،وتقدمي امل�ساعدة للأفراد الذين
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يحتاجون لها.
 -24التواجد يف �أوقات كافية وحمددة يف جدول لتقدمي امل�شورة والإر�شاد املنا�سب للطلبة املنتظمني
جزئي ًا بالإ�ضافة للمنتظمني كلي ًا من املجموعتني.
 -25تقومي فاعلية عمليات الإر�شاد والتوجيه الأكادميي مان خالل ا�ستخدام الو�سائل والبيانات
الإلكرتونية املتوفرة ،مثل حتليل زمن اال�ستجابة ونتائج تقومي الطلبة ،وذلك يف حالة وجود
�إجراءات للإر�شاد والتوجيه الأكادميي للطالب عن طريق االت�صاالت االلكرتونية التي ت�شمل
الربيد االلكرتوين وغريه.
كاف ل�ضمان فهمهم وقدرتهم على
 -26تقدمي درو�س م�ساعدة (خا�صة � /إ�ضافية) للطلبة وب�شكل ٍ
تطبيق ما يتعلمونه.
 -27االحتفاظ مبلفات توثيقية (بورتفوليو) حتتوي على الرباهني وال�شواهد على عمليات التقوميى
وا�سرتاتيجيات التح�سني التي يقومون بها.

عملية التدري�س:
 -1العمل على النمو الذاتي وتطوير الأداء الأكادميي والفني واملهني من خالل املتابعة امل�ستمرة
للتطورات وامل�ستجدات العلمية يف جمال التخ�ص�ص و تقومي املادة العلمية  ،ومن ثم تطويرها وفق ًا
لهذه امل�ستحدثات.
 -2التح�ضري اجليد للمدة العلمية للو�صول �إىل امل�ستوى العلمي امل�ستهدف  ،ومراعاة عدم اخلروج عن
املحا�ضرة بق�ضايا ال عالقة لها باملادة ،مع االلتزام باملدة الزمنية للمح�ضرة من بدايتها �إىل نهايتها.
� -3إتقان عملية التدري�س وجعلها �أكرث ت�شويقا ومتعة  ،با�ستخدام ا�ساتراتيجيات تدري�سية منا�سبة
لتنمية مهارات التفكري العلمي والنقد والإبداع لدى الطالب.
� -4إعطاء الطالب فر�ص ًا مت�ساوية يف احلوار واملناق�شة ،والتعبري عن �أفكاره ب�صورة مت�سل�سلة
ومنطقية وذات عالقة باملادة ،مع االلتزام باحلوار الهادئ الرزين البعيد عن الهوى.
 -5الوعي االنفعايل الذاتي من حيث معرفة الذات وتقبلها و�إدارة االنفعاالت والغ�ضاب والبعد عن
الإهانات اللفظية �أو ال�شجار واالحتفاظ بتحكم انفعايل منا�سب فال يدع فر�صة للغ�ضب �أن يتملكه
وال يعطي �أحكام ًا �سريعة للمواقف املختلفة  ،و�أن يكون قدوة يحتذى بها.
 -6تت�ضمن الكتب املقررة املراجع احلديثة و�آخر التطورات يف جمال الدرا�سة.
 -7احلق يف الت�أهيل الرتبوي الذي ميكن مان �أداء الر�سلة التعليمية على الوجه الأف�ضل ،وذلك عن
طريق التزود بامل�ستحدثات الواردة بربامج تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 -8حق التدري�س يف جمال التخ�ص�ص الدقيق والنوعي وعدم التكليف بتخ�ص�صات �أخرى � ،أو ب�أعمل
�إدارية لي�ست مان اخت�صا�صه  ،مع توخي العدل يف توزيع املحا�ضرات واملهام داخل الكلية ،وامتالك
ال�سيادة الكاملة يف املحا�ضرات التي تلقى ،و�أن يكون نقده �أو م�ؤاخذته من جهة م�ؤهلة ومر�ضية وفق
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�ضوابط معروفة.
 -9احلق يف االلتحاق بالفر�ص التدريبية الالزمة قبل و�أثناء اخلدمة ،وتي�سري �سبل االلتحاق.
 -10توفري البيئة الدرا�سية املنا�سبة التي متكن من العمل براحة  ،وت�ساعد الطالب على اال�ستيعاب
مثل املباين ذات املوا�صفات اجليدة وكل ما يتطلبه العمل من و�سائل و�أدوات تعليمية حديثة ت�ساعد
على حتقيق �أهداف ر�سالة التعليم وغاياتها.
 -11اال�ستفادة من التقنيات والو�سائط التعليمية املي�سرة لعمليات التعليم والتعلم ،واالهتمام بنظام
االبتعاث اخلارجي للإطالع والتدريب يف مهارة �أو �أكرث.
 -12االلتزام من قبل هيئة التدري�س با�سرتاتيجيات التدري�س والتقييم املن�صو�ص عليها �صراحة
يف تو�صيفات املقررات والربامج ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات منا�سبة للفئات املختلفة من النواجت
(املخرجات) التعليمية.
 -13العمل على تطوير اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتح�سني الأداء التدري�سي.
 -14تطبيق و�سائل التقنية احلديثة فى التعليم عن بعد كا�ستخدام احلا�سوب والفيديو واالت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية.
 -15االطالع على تقرير الربنامج وتقرير املقرر ،ومن ثم و�ضع اخلطة الدرا�سية للمدة مت�ضمنة
كافة البنود التي ن�ص عليها يف تقرير املقرر من مفردات ومتطلبات وواجبات و�أن�شطة ومراحل
زمنية للخطة الدرا�سية  ،ومواعيد ت�سليم الواجبات والبحوث ،وطريقة توزيع الدرجات و�أ�سماء
املراجع وامل�صادر الأولية والثانوية للمعلومات ،وحتديد ال�ساعات املكتبية ،وغريها  ،ويتم �إخطار
الطالب مبحتوى اخلطة مع بداية كل ف�صل درا�سي.

الأن�شطة والتقومي:
 -1امل�شاركة يف الأن�شطة الطالبية املتنوعة لي�س فقط لال�ستمتاع
 -2تنويع الأن�شطة التي يكلف بها الطالب ملواجهة الفروق الفردية.
 -3متابعة الواجبات والأن�شطة و�أن يجعل لها وز ًنا يف التقومي.
 -4متابعة خطة تنظيم وت�شجيع وتعزيز وتنويع م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الثقافية والريا�ضية
والفنية واالجتماعية والرتبوية والرتفيهية والتطويرية وغريها من الأن�شطة التي تتالءم مع
اهتماماتهم ،وتلبي احتياجاتهم.
� -5أيجاد الآلية املنا�سبة ملتابعة وتقومي حجم م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الال�صفية ،ومقارنته
بحجم م�شاركة الطالب يف م�ؤ�س�سات �أخرى مماثلة ،وو�ضع �سيا�سات لتح�سني م�ستويات امل�شاركة.
 -6اال�ستناد يف عملية التقومي �إىل �أدلة وقرائن مو�ضوعية ،ويرتبط مبعايري مالئمة ،وم�ؤ�شرات
�أداء حمددة م�سبق ًا ،كما ي�شرتك خرباء م�ستقلون يف تف�سري ما تدل عليه الأدلة والقرائن.
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 -7اعتماد التقومي على املدخالت ،والعمليات ،والنواجت ،مع الرتكيز على جودة املخرجات.
 -8ت�شمل عمليات التقومي من �أجل حت�سني اجلودة الأعمل والن�شاطات الروتينية �إىل جانب
الأولويات الإ�سرتاتيجية للتح�سني.
 -9ا�ستخدام �آليات تقومي منا�سبة للربامج واملقاررات مثل ا�ستبيانات �آراء الطلبة ،وبيانات خمرجات
توظيف اخلريجني ،و�أراء جهات التوظيف والأداء الالحق للخريجني
 -10اتخاذ كل االحتياطات الالزمة حلماية �أ�سئلة االمتحانات من الت�سرب وال�ضياع.
 -11امل�شاركة فى �أعمال االمتحانات  ،وو�ضع االمتحانات الدورية والن�صفية وت�صحيحها وتوزيع
نتائج االمتحانات الدورية وتراجع الإجابات مع الطالب� ،إذا لزم الأمر  ،ور�صد النتائج وتقدميها
للجهات امل�س�ؤولة باجلامعة العتمادها.
 -12جتنب امل�شاركة يف و�ضع �أ�سئلة امتحان املادة �أو ت�صحيحها يف حال وجود قريب لع�ضو هيئة
التدري�س حتى الدرجة الرابعة.
 -13التزام النظام واالن�ضباط يف جل�سات االمتحان والعمل على منع الغ�ش منع ًا بات ًا ومعاقبة كل من
يحاول الغ�ش �أو ي�شرع فيه توخي ًا للدقة والعدل.
 -14ت�صحيح �أوراق الإجابة من خالل مفتاح للت�صحيح وتنظيم عملية الر�صد مبا يحقق الدقة
واحليادية التامة.
 -15اال�ستناد �إىل حمكات وعمليات التظلم الأكادميي و�إعالنها للطلبة ويتم تطبيقها بكل �إن�صاف
 -16توخي املو�ضوعية عند بناء االختبارات التح�صيلية بحيث تتم�شى مع ما مت تدري�سه  ،ويكون لها
القدرة على التمييز بني امل�ستويات املختلفة للطالب.
 -17ت�شجيع االبتكارية والتجديد والتحديث
 -18حتري الدقة والعدل يف ت�صحيح �أوراق الطالب االمتحانية
 -19ا�ستخدام �إجراءات فعالة للتحقق من �أن الأعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عمل
الطلبة �أنف�سهم.
 -20نقد الطالب بطريقة بناءه يف مناق�شاتهم.
 -21توزيع الأن�شطة والواجبات ب�شكل منتظم على مدار الف�صل الدرا�سي
 -22طرح �أ�سئلة وت�شجيع الطالب على التفكري والبحث عن �إجاباتها.
� -23إعالن نتيجة االختبارات الدورية والأعمال التحريرية يف الوقت املنا�سب.
 -24تقدمي الإجابات النموذجية لأ�سئلة االختبارات الدورية.
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 -25جعل عمليات تقييم الطلبة منا�سبة لنواجت التعليم امل�ستهدفة ،ثم تطبيق عمليات تقييم الطلبة
بفاعلية وعدالة.
 -26جعل الآليات امل�ستخدمة يف تقييم �أداء الطلبة منا�سبة لأمناط التعلم املطلوبة.
 -27جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.

ثالثا� :أخالقيات العالقات مع الزمالء
تلعب العالقات مع الزمالء دور ًا جوهريا يف حتقيق اجلامعة لأهدافها� ،شريطة �أن يلتزم ع�ضو هيئة
التدري�س مبجموعة من ال�سلوكيات املرغوبة عند �إقامة هذه العالقة وفق البنود التالية:
 -1التحلي ب�سلوكيات �أخالقية �إ�سالمية رفيعة يف التعامل مع الزمالء و من�سوبي اجلامعة من موظفني
وعمال.
 -2االحتفاظ بعالقات اجتماعية مع الزمالء تقوم على التعاون املتبادل �سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي
�أم العلمي.
 -3احرتام حق الزمالء يف التعبري واحلرية الأكادميية التي تكفلها نظام التعليم العايل اخلا�صة
بحقوق �أع�ضاء هيئة التدري�س وواجباتهم.
 -4التحلي بروح الإن�صاف واملو�ضوعية عند �إ�صدار �أي حكم اخت�صا�صي �أو تقومي ا�ست�شاري �أو
مناق�شة علنية لأعمال �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 5.احرتام �سرية املعلومات ال�شخ�صية لأع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتقدمون ب�إنتاجهم العلمي
للرتقية.
 -6ح�ضور حلقات البحث واملناق�شة وتداول الفكر بينه وبني زمالئه وذوي اخلربة ال�سابقة
يف م�ضمار البحث العلمي.
 -7االمتناع عن قبول الهدايا �أو التربعات من جهات م�شبوهة �أو من �أ�شخا�ص �سيئي ال�سمعة �أو تثار
حولهم جمادالت �أخالقية �أو مت�س ال�شرف والنزاهة.
 -8الإعالن عن الهدايا والتربعات واملنح والهبات وجهات تلقيها  ،وا�ستخداماتها وتوثيقها مبحا�ضر
ر�سمية بالق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة  ،وعدم الربط بني قبول الهدايا والتربعات بتحقيق مكا�سب
�شخ�صية �أو عامة.
 -9بناء ج�سور من التوا�صل والتعاون العلمي والبحث مع الزمالء
� -10إ�شاعة روح التعاون والإخاء بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب والعاملني
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 -11ت�سوية �أي خالف قد ين�ش�أ بني �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س وبني �أحد زمالئه ب�سبب املهنة
بالطرق الودية داخل الق�سم والعمادة  ،لف�ض النزاع قبل اللجوء �إىل جهات �أعلى داخل اجلامعة
�أو خارجها.
 -12جتنب مزاحمة �أي زميل بطريقة غري كرمية يف �أي عمل متعلق مبهنة التدري�س.
 -13جتنب التقليل من قدرات الزمالء و�إذا كان هناك ما ي�ستدعي انتقاد زميل مهنيا فيكاون ذلك
بالطريقة املهنية املتعارف عليها يف النقد.
 -14يتوىل �أقدم �أع�ضاء هيئة التدري�س الإ�شراف على املادة و�ضاع اختباراتها بالتن�سيق مع امل�شاركني
يف تدري�س املادة يف حالة ا�شرتاك �أكرث من ع�ضو يف تادري�س مادة واحدة.
 -15ممار�سة �آدب احلوار واملناق�شة بني الزمالء مبا ال ي�ؤدي �إىل نوع من ال�صراع الفكري بينهم.
 -16اللجوء �إىل ذوي اخلربة يف اجلامعة يف حل احلاجة �إىل �إ�سداء الن�صح �أو اال�ستفادة من اخلربة.
 -17االلتزام باملبادئ والأخالقيات املرتبطة مبواثيق الكليت املختلفة مثل كليات الطب وغريها.
 -18جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.

رابع ًا :اخالقيات خدمة اجلامعة
يتعني �أن يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س فيا يخت�ص بخدمة اجلامعة بالبنود التالية:
 -1االطالع على كتيب التوظيف الذي يحتوي على جميع اللوائح وال�سيا�سات والقواعد التي حتكم
عملية توظيف هيئة التدري�س واملوظفني باجلامعة  ،وكذا حقوق وم�سئوليات �أع�ضاء هيئة التدري�س،
والعاملني ،وعمليات التوظيف ،والإ�شراف ،وتقييم الأداء ،والرتقية ،والإر�شاد ،وعمليات امل�ساندة،
والرتقي الوظيفي ،وال�شكاوى ،والت�أديب ،و�إجراءات اال�ستئناف.
 -2حق االطالع على الأنظمة الوظيفية واجلزائية حتديد ًا دقيق ًا ،وهذا ما يجعل املعلم على بينة
مبا له وما عليه.
 -3العمل على وجود �إ�سرتاتيجية فعالة ل�ضمان �أن اللوائح والأنظمة مفهومة ويتم االلتزام بها.
 -4امل�ساهمة يف خلق مناخ تنظيمي �إيجابي (�أي املناخ الذي ي�شعر فيه الأفراد مب�شاركتهم يف عملية
�صنع القرار ،وقدرتهم على املبادرة وحتقيق طموحهم الوظيفي ،وي�سود فيه اعتقاد لدى �أع�ضاء
هيئتي التدري�س والإدارة ب�أن م�ساهماتهم لها قيمتها).
 -5منح ع�ضو هيئة التدري�س امل�ستوى الذي ي�ستحقه نظام ًا يف ال�سلم التعليمي على �أن يدخل مفا�ضلة
التعيني والتوجيه وفق معايري تناف�سية دقيقة ت�ضمن امل�ساواة وحتقيق الفر�ص  ،مع �إعالن ال�ضوابط
التي حتكم عملية الرتقية من م�ستوى �إىل �آخر.
 -6احلق يف الرتقية التي تتم يف امل�ؤ�س�سة والت�أكد من عدالتها عند اللزوم.
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 -7احلق يف احلوافز واملكاف�آت والعالوات املادية على �ضوء معايري دقيقة.
 -8التمتع باملزايا ال�صحية وال�ضمانية وح�سومات الأ�سعار الإ�سكانية واال�ستهالكية  ،مع �إقامة
�أندية اجتماعية خا�صة متنحهم فر�صة اللقاءات الرتبوية خارج �أ�سوار اجلامعة وتنمي العالقات
االجتماعية بينهم
 -9ا�ستالم امل�ستحقات املالية عند تكليف �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أعمل خارج �أوقات الدوام الر�سمي
� ،أو مكاف�آت الدورات التدريبية التي يلتحقون بها.
 -10االطالع على تو�صيف الوظائف  ،و ظروف العمل ،ور�سالة امل�ؤ�س�سة ،وبراجمها ومعلومت
تف�صايلية عن طبيعة العمل ،وم�ؤ�شرات الأداء ،وعمليات تقييم الأداء .وكذلك �ضمان �أن تقوم
اجلامعة باالت�صال باملحكمني الذين �أ�شار �إليهم املتقدم للعمل؛ بهدف التحقق من �صحة ما ذكره
املتقدم للعمل عن م�ؤهالته وخرباته ،وذلك قبل قيام امل�ؤ�س�سة بتعيينه.
 -11احلق يف امل�شاركة يف برنامج ا�ستقبال و�إر�شاد لهيئة التدري�س اجلدد ل�ضمان معرفتهم بامل�ؤ�س�سة،
وخدماتها ،وبراجمها ،وا�سرتاتيجيات تنمية الطالب ،و�أولويات حتقيق وم�ساندة اجلامعة يف حتقيق
ر�سالتها.
 -12احرتام النظام اجلامعي من حيث لوائحه وقوانينه وتعليماته يف كل عمل يقوم به ع�ضو هيئة
التدري�س.
� -13إظهار م�ستوى عال من الأخالق تت�سق مع �أخالقيات العمل اجلامعي.
 -14امل�ساهمة بفعالية يف خدمة اجلامعة.
 -15تنمية القدرات الأكادميية  ،ل�ضمان اال�ستمرار يف املهام العلمية والبحثية واخلدمية  ،وال�ساعي
وراء ن�شر املعرفة على �أف�ضل وجه وعلى �أ�سا�س من التحديث الدائم.
 -16جتنب ا�ستخدام املن�صب الأكادميي �أو الإداري لنيل مكا�سب �شخ�صية غري م�ستحقة �أو مزايا غري
عادلة تتنافى ومكانة الأ�ستاذ اجلامعي.
 -17امل�شاركة يف ع�ضوية اللجان التي ت�شكلها اجلامعة والكليات والأق�سام متى طلب منه ذلك.
 -18الإفادة من قدرات وخربات النابغني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،مع توثيق �إجنزاتهم ون�شاطاتهم
املتميزة من درا�سات و�أبحاث ونحوها وتعريف الآخرين بها و�إ�شراكهم.
 -19جتنب مزاولة �أي عمل خارج اجلامعة  ،يتعار�ض مع م�س�ؤوليات وواجبات ع�ضو هيئة التدري�س
باجلامعة.
 -20جتنب تقدمي ا�ست�شارات علمية ب�سام اجلامعة �إال بعد �أخذ موافقة ر�سمية من اجلامعة بذلك.
 -21االلتزام بعدم متثيل اجلامعة والتحدث با�سمها ر�سمي ًا يف املحافل واملنتديات �إال �إذا كان خمو ًال
بذلك
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 -22احلفظ على املال العام بكل و�سيلة يراها منا�سبة �سواء فيما ي�ستخدمه من معدات وجتهيزات
ومواد خام � ،أو يف ا�ستخدام وقته � ،أو يف �إبداء الر�أي واال�شرتاك يف اللجان املالية.
 -23جتنب �شراء معدات �أو �أجهزة �أو خدمات من �أي م�صادر تربطه بع�ضو هيئة التدري�س �أي عالقة
�سواء �أ�سرية �أو �شخ�صية � ،إال �إذا كانت هناك جلنة مت ت�شكيلها لهذا الغر�ض ووافقت ب�أغلبية
الأع�ضاء على ال�شراء � ،إذا كان يتفق مع املوا�صفات املطلوبة وخ�ضع ل�شروط املناق�صات املعمول بها
يف مثل هذه الظروف.
 -24جتنب توظيف �أحد �أفراد العائلة موظف ًا �أو ا�ست�شاري ًا يف �أي م�شروع ت�شرف اجلامعة على �إدارة
متويله �إال مبوافقة جلنة خمت�صة بذلك.
 -25جتنب ا�ستخدام اخلدمات احلا�سوبية وال�شبكية للجامعة يف الأغرا�ض التالية:
◄ احل�صول �أو ا�ستخدام الأرقام ال�سرية مل�ستخدمني �آخرين دون �أخذ موافقتهم.
◄ حماولة الو�صول �إىل ملفات ومعلومات غري م�صرح له بالدخول عليها.
◄ حماولة تعطيل �أو تبطئ ال�شبكة �أو النظام احلا�سوبي للجامعة.
◄ �سوء ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أو و�سائل االت�صال الأخرى داخل اجلامعة.
 -26احلر�ص على التوا�صل مع امل�س�ؤولني الذين يقومون ب�أعمال مت�شابهة يف �أق�سام الطالب والطالبات.
 -27التخطيط للربامج واملرافق واخلدمات ،التي ت�ضمن حتقيق املعايري املت�شابهة يف �أق�سام الطالب
والطالبات مع الأخذ بعني االعتبار التنوع القائم بني اجلانبني ب�سبب االحتياجات املختلفة.
 -28امل�شاركة يف عمليات التقومي الذاتي ،والتعاون مع عمليات حت�سني اجلودة و�إعداد التقارير عنها
كل يف جمال التخ�ص�ص.
 -29االعرتاف بالأخطاء ونقاط ال�ضعف بروح متفهمة ،والعمل على تقدمي العون من �أجل التغلب
على نقاط ال�ضعف.
 -30جتنب رف�ض كبار هيئة التدري�س م�سئولية �إدارة اجلودة ،ويتم منحه الوقت الالزم وتوجيه
ودعم عمليات اجلودة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 -31جتنب رف�ض التكليف بت�شكيل جلنة للجودة التي متثل كل الوحدات /الأق�سام الرئي�سة يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 -32الإقرار بان نظام �ضمان اجلودة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية جزء ًا ال يتجز�أ من التخطيط الروتيني
وا�سرتاتيجيات التطوير ،وذلك يف �سل�سلة حمددة تبد�أ بالتخطيط ،ثم التنفيذ ،ثم التقومي ،ثم
املراجعة اخلارجية.
 -33االهتمام بتوفري النماذج املعيارية واال�ساتبيانات والأدوات الالزمة لإجراء ا�ستطالعات
متنوعة حول خمتلف مهام ون�شاطات امل�ؤ�س�سة التعليمية يف �إطار يحدد العمليات واجلدول الزمني
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للتقومي واملراجعة والتقارير.
 -34التحقق من نتائج التقومي الذاتي ،وذلك مبقارنتها بالأدلة والقرائن امل�ستخرجة من
اال�ستطالعات ،و�آراء �أ�صحاب ال�شن كالطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واخلريجني ،و�أ�صحاب
الأعمال الذين يعمل اخلريجون لديهم.
 -35التحقق من �صحة تف�سري الرباهني �أو الأدلة اخلا�صاة بجودة الأداء عان طريق ا�ست�شرة
�أ�شخا�ص على علم بنوع الن�شاط مو�ضع الفح�ص ،كما ت�ستخدم �آليات غري متحيزة لإزالة التعار�ض
بني الآراء املختلفة.
 -36توفري تنظيمات و�إجراءات للتحقق من م�ستوى حت�صيل الطلبة مقارنة بامل�ؤ�س�سات التعليمية
الأخرى ،وح�سب متطلبات “الإطار امل�ؤهالت الوطني”.
 -37م�شاركة اجلامعة فيما تقدمه من �أن�شطة اجتماعية وثقافية وفكرية وريا�ضية وجمعيات
علمية.
 -38احلر�ص على ح�ضور املنا�سبات املختلفة التي تقيمها اجلامعة.
 -38احلر�ص على ح�ضور اجتماعات الق�سم وااللتزام بتوجهاته
 -39الرجوع �إىل القنوات الر�سمية يف عر�ض الأمور ال�شخ�صية وااللتزام ب�سرية اجلل�سات.
 -40جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.

خام�س ًا :اخالقيات خدمة املجتمع
يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س فيما يتعلق بخدمة املجتمع بالبنود التالية:
 -1ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع الذي ينتمي �إليه ع�ضو هيئة التدري�س.
 -2الإف�صاح ب�صورة علنية على �أن ما يتبناه ع�ضو هيئة التادري�س من �آراء �إمنا تعرب عن �شخ�صه وال
تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر اجلامعة.
 -3ميكن لع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة تقدمي اال�ست�شارات اخلارجية �شريطة �أال ت�ؤثر على
الواجبات والأداء الأكادميي للع�ضو املطلوب ا�ست�شارته.
 4.امل�شاركة فى كل ما من �ش�أنه توعية املجتمع  ،كامل�شاركة يف املحا�ضارات العامة  ،ويف الإعالم
ال�صحفي واملرئي وامل�سموع.
 -5مراعاة التوازن واالعتدال فى طرح امل�شكالت االجتماعية والفكرية  ،مع حتمله م�س�ؤولية
املحافظة على ثوابت املجتمع العربى ال�سعودي.
 -6الإ�سهام فى تنمية املعرفة الإن�سانية املرتبطاة بخدمة املجتمع على نحو ميكن من تخريج
مواطنني �أكرث قدرة على امل�شاركة فى املجتمع بفعالية.
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 -7االنغما�س يف �ش�ؤون املجتمع بكافة ق�ضاياه الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
 -8التفاعل �إيجابي ًا مع معطيات وق�ضايا البيئة املحيطة.
 -9توجيه الطالب و�إر�شادهم مبا يخدم املجتمع و البيئة من خالل م�شروعات العمل.
 -10الت�صرف فى احلياة العامة واخلا�صة ب�شكل يليق باملكانة االجتماعية والأكادميية دون ابتذال
�أو تعال.
 -11احرتام الأنظمة واللوائح والقرارات التى تهدف �إىل حتقيق �سالمة املجتمع و�أمناه وا�ستقراره
وتقدمه وازدهاره.
 -12التزام املتعاقد من خارج الدولة بقوانني و�أعراف املجتمع وعاداته وتقاليده و�أال يخل بها.
 -13تعزيز �إح�سا�س الطالب باالنتماء لدينه ووطنه.
 -14تعزيز التفاعل الإيجابي بني الطالب والثقافات الأخرى.
 -15العمل على �سيادة املحبة واالحرتام ال�صادق بني الطالب وغريهم حتقيق ًا لأمن الوطن وا�ستقراره
 ،ومتكين ًا لنمائه وازدهاره وحر�ص ًا على �سمعته ومكانته بني املجتمعات الإن�سانية الراقية.
 -16مراعاة �صفته كقدوة �أخالقية واجتماعية رقياة فى تعامالته وعالقاته مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املختلفة.
 -17جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.

�ساد�سا :ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
يهدف ميثاق احلقوق و اخالقيات املهنة �إىل تزويد جميع اال�ستذة واملوظفني والطالب يف جامعة
الق�صيم مبعايري وا�ضحة لل�سلوك .ويقراجلميع مبعرفتهم ودرايتهم بامليثاق و�إجراءاته ف�ضال عن
معرفتهم بتبعات انتهاكهم لأي من هذه املعايري .وقد تكون املخالفات ذات طبيعة اكادميية �أو غري
�أكادميية .ويخ�ضع جميع الذين يح�ضرون �أن�شطة خارج نطاق اجلامعة كممثلني عنها حل�ضور �أن�شطة
�أكادميية �أو غري �أكادميية للإجراءات الت�أديبية نف�سها يف حال خمالفة امليثاق .وانطالقا من ر�ؤية
ور�سالة وقيم جامعة الق�صيم وال�سعي لتحقيقها باف�ضل �صورة فان اجلامعة تتوقع جامعة الق�صيم من
طالبها اتباع �أعلى معايري ال�سلوك ,والتقيد بها يف تعامالتهم مع �أ�ساتذتهم وزمالئهم و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وموظفي اجلامعة واملجتمع اجلامعي ب�شكل عام والعك�س �صحيح .كما تتوقع اجلامعة من
طالبها ومن�سوبيها الت�صرف بن�ضج وم�س�ؤولية يف عالقتهم ببع�ضهم البع�ض.
ويتوقع من كل ع�ضو هيئة تدري�س وهيئة �إدارية وطالب وطالبة توقيع ن�سخة من امليثاق والذي
�سيو�ضع يف ملفاتهم الفردية و�سيكون املخالفني لهذا امليثاق عر�ضة للم�ساءلة حول افعالهم و�ستقع
يف حقهم اجراءات ت�أديبية ت�صل �إىل �إنهاء اخلدمة �أو الف�صل من جامعة الق�صيم وميكن االطالع
واحل�صول على ن�سخة من امليثاق عن طريق موقع اجلامعة.
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امليثاق -تعهد عام
ب�صفتي موظف  /ع�ضو هيئة تدري�س /طالب يف جامعة الق�صيم� ،أتعهد ب�أن �أتفهم فهما وا�ضحا و�أقبل
قبوال �صريحا مبيثاق احلقوق واخالقيات املهنة يف جامعة الق�صيم و�أن �ألتزم ب�أعلى معايري الأمانة،
وال�صدق والنزاهة يف الأن�شطة الأكادميية وغري االكادميية �أو الأن�شطة الإدارية ،ولن يف �أي حال،
�أهني �أو �أنتهك �صراحة �أو �ضمنا هذا امليثاق او �أي �سيا�سة يف اجلامعة .ويف هذا االطار ف�أنا �أوافق
على:
•دعم واالمتثال جلميع �سيا�سات جامعة الق�صيم ،وم�ساعدة زمالئي على االمتثال بها
•تنفيذ املهام والأن�شطة ب�أق�صى درجات ح�سن النية واملو�ضوعية وال�شفافية والكفاءة وبذل
العناية الواجبة ،واملهنية
•التقيد ب�أعلى معايري الأدب وح�سن ال�سلوك
•االمتناع عن �أي عمل �أو فعل ،قد ي�شكل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،انتهاكا الخالقيات املهنة
•التعامل مع زمالئي بروح من ال�صداقة املهنية
•�أكون خا�ضعا للم�ساءلة وم�س�ؤوال عن جميع �أفعايل و�أخطائي ،وامل�ساهمة يف تعزيز ثقافة الثقة
يف املجتمع
•ممار�سة ق�صارى جهدي لدعم وتعزيز اجلامعة يف دعم التفوق والتقدم كم�ؤ�س�سة �أكادميية رائدة
•التم�سك مببادئ امل�ساواة وعدم التمييز ،وال�صدق ،والنزاهة ،واالحرتام يف جميع الأعمال
•اتباع �أعلى املعايري الأخالقية واملبادئ املذكورة �أعاله حتى يف حاالت النزاعات �أو ال�شكاوى

حقوق الطالب/الطالبة اجلامعي
�أ -يف املجال الأكادميي
 -1احل�صول على دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن اجلامعة و�أنظمتها ومرافقها.
 -2حفل ا�ستقبال تعريفي للم�ستجدين.
� -3سيتم تقييم التعليم الذي يتلقاه الطلبة و�سوف ت�ستخدم مالحظاتهم لتح�سني جودة التعليم يف
اجلامعة حيث �سيقوم الطلبة بتقييم املقرر الذي در�سوه وع�ضو هيئة التدري�س الذي قام بتدري�سهم
على ان يتعامل الطالب يف ذلك مب�صداقية وان يتحرر من امل�ؤثرات ال�شخ�صية واحلزبية والقبلية.
 -4توفري البيئة الدرا�سية املنا�سبة لتحقيق اال�ستيعاب والدرا�سة بي�سر و�سهولة من خالل توفري
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كافة الإمكانات التعليمية املتاحة خلدمة هذا الهدف.
 -5احل�صول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية التي يدر�سها وذلك وفق ًا
للأحكام واللوائح اجلامعية التي حتكم العمل الأكادميي.
 -6احل�صول على اخلطط الدرا�سية بالكلية �أو الق�سم والتخ�ص�صات املتاحة له ،وكذا الإطالع على
اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة و�إجراء ت�سجيله يف املقررات التي يتيحها له النظام وقواعد
الت�سجيل مع مراعاة ترتيب الأولويات يف الت�سجيل للطالب وفق �ضوابط عادلة عند عدم �إمكانية
مقرر ما.
حتقيق رغبات جميع الطالب يف ت�سجيل ٍ
 -7حذف �أو �إ�ضافة �أي مقرر� ،أو حذف الف�صل الدرا�سي ب�أكمله وفق ًا ملا يتيحه نظام الدرا�سة والت�سجيل
يف اجلامعة وذلك يف الفرتة املحددة لذلك واملعلن عنها للطالب.
 -8التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة مبواعيد و�أوقات املحا�ضرات وا�ستيفاء ال�ساعات العلمية
والعملية لها وعدم �إلغاء املحا�ضرات �أو تغيري �أوقاتها �إال يف حالة ال�ضرورة ويعد الإعالن عن ذلك
على �أن يتم �إعطاء حما�ضرات بديلة عن تلك التي مت �إلغا�ؤها �أو التغيب عنها من قبل ع�ضو هيئة
التدري�س ال�ستيفاء املقرر وذلك بعد التن�سيق مع الطلبة والق�سم املعني ب�إمتام ذلك.
 -9اال�ستف�سار واملناق�شة العلمية الالئقة مع �أع�ضاء هيئة التدري�س دون رقابة �أو عقوبة يف ذلك
�سواء كان ذلك �أثناء املحا�ضرة �أو �أثناء ال�ساعات املكتبية املعلنة ملقابلة الطالب.
ً
� -10أن تكون �أ�سئلة االختبارات �ضمن املقرر الدرا�سي وحمتوياته وامل�سائل التي متت �إثارتها �أو
الإحالة �إليها �أثناء املحا�ضرات ،و�أن ُيراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات مبا يحقق التقييم
العادل لقدرات الطالب.
� -11إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي يحول دون �إجرائها
وفق ًا للوائح والتعليمات اخلا�صة بذلك ،على �أن يتم �إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل
كاف.
ذلك
بوقت ٍ
ٍ
 -12معرفة الإجابة النموذجية لأ�سئلة االختبارات الف�صلية وتوزيع الدرجات على �أجزاء الإجابة
والتي يقوم على �أ�سا�سها تقييم �أداء الطالب قبل �إجراء االختبار النهائي للمقرر.
 -13يحق للطالب مراجعة ورقة اجابته يف االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات
ال�صادرة عن اجلامعة يف تنظيم �آلية تلك املراجعة و�ضوابطها
 -14ت�سهيل احل�صول على كامل حقوقه داخل اجلامعة من قبل اجلهات االدارية �أو الأكادميية وفقا
لأنظمة ولوائح اجلامعة
 -15معرفة نتائجه التي ح�صل عليها يف االختبارات ال�شهرية والف�صلية والنهائية التي �أداها بعد
الفراغ منت�صحيحها واعتمادها.
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 -16التزام اع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والعاملني من من�سوبي اجلامعة باحرتام الطالب
واعطاءه كافة حقوقه االكادميية واالدبية
 -17اعتماد النظام االلكرتوين يف ر�صد الدرجات وح�صر الغياب على ان يكون الر�صد ب�شكل منتظم
وان ال يت�أخر اكرث من ا�سبوع.
 -18ا�شعار الطالب مبجموع درجات اعماله الف�صلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.

ب -يف املجال غري الأكادميي
 -1التمتع بالإعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها اجلامعة وامل�شاركة يف الأن�شطة املقامة فيها
وفق ًا للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.
 -2احل�صول على الرعاية ال�صحية الكافية بالعالج داخل امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة
للجامعة.
 -3اال�ستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة (الكتاب املكتبات الإلكرتونية والفرعية ال�صالة
الريا�ضية -الكفرتيا  ......وغريها) وذلك وفق ًا للوائح والنظم املعمول بها باجلامعة.
 -4احل�صول على احلوافز واملكاف�آت املادية املقررة نظامي ًا ال �سيما للطالب املتفوق.
 -5الرت�شيح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخلارجية وزيادة م�شاركته يف
الأن�شطة الثقافية وكذلك امل�شاركة يف �أن�شطة خدمة املجتمع املحلي والأعمال التطوعية.
 -7ال�شكوى �أو التظلم من �أي �أمر يت�ضرر منه يف عالقته مع �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الق�سم �أو الكلية
�أو �أي وحدة من وحدات اجلامعة ،ويكون تقدمي ال�شكوى �أو التظلم وفق ًا للقواعد املنظمة لوحدة
حماية احلقوق الطالبية ،ومتكني الطالب من معرفة م�صري �شكواه من قبل اجلهة امل�س�ؤولة عنها.
 -8متكينه من الدفاع عن نف�سه �أمام �أي جهة باجلامعة يف �أي ق�ضية ت�أديبية ُترفع �ضده ،وعدم
�صدور العقوبة يف حقه �إال بعد �سماع �أقواله وذلك ما مل يثبت �أن عدم ح�ضوره كان لعذر غري مقبول
وذلك بعد ا�ستدعائه للمرة الثانية.
 -9التظلم من القرار الت�أديبي ال�صادر �ضده وذلك وفق ًا للقواعد املقررة يف هذا ال�ش�أن مبوجب �أحكام
ت�أديب الطالب.
 -10احلفاظ على حمتويات ملفه داخل اجلامعة ونزاهة التعامل معه وعدم ت�سليم � ٍأي منها �إال
للطالب نف�سه �أو ويل �أمره �أو من يفو�ضه بذلك امللف من قبل جهات التحقيق �أو �أجهزة الق�ضاء �أو
جلهة حكومية �أخرى .وال يجوز �إف�شاء �أو ن�شر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلك الن�شر نتيجة لقرار
ٍ
بعقوبة ت�أديبية يف حق الطالب.
 -11حق الطالب من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف احل�صول على اخلدمة الالئقة واملنا�سبة
الحتياجاته وفق ًا للأنظمة والقواعد املرعية.
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التزامات الطالب اجلامعي
�أ -يف املجال الأكادميي:
� - ۱إلتزام الطالب بالإنتظام يف الدرا�سة والقيام بكافة املتطلبات الدرا�سية.
 - ۲التزام الطالب باحرتام اع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والعمال من من�سوبي اجلامعة.
 - ۳التزام الطالب باحرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة ب�سري املحا�ضرات.
 - ٤التزام الطالب عند �إعداد البحوث واملتطلبات الدرا�سية الأخرى للمقررات بالنزاهة العلمية
وعدم الغ�ش فيها باي �شكل من اال�شكل.
 - ٥التزام الطالب بالقواعد والرتتيبات املتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغ�ش.
 - ٦التزام الطالب بالإر�شادات والتعليمات التي يوجهها امل�س�ؤول يف قاعة االختبارات.

ب -يف املجال غري الأكادميي:
� - ۱إلتزام الطالب ب�أنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات ال�صادرة.
� - ۲إلتزام الطالب بحمل البطاقة اجلامعية �أثناء وجود الطالب يف اجلامعة.
� - ۳إلتزام الطالب بعدم التعر�ض ملمتلكات اجلامعة بالإتالف �أو العبث بها او تعطيلها عن العمل
� - ٤إلتزام الطالب بالتعليمات اخلا�صة برتتيب وتنظيم وا�ستخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاتها.
� - ٥إلتزام الطالب بالزي وال�سلوك املنا�سبني للأعراف اجلامعية والإ�سالمية.
� - ٦إلتزام الطالب بالهدوء وال�سكينة داخل مرافق اجلامعة والإمتناع عن التدخني فيها.

ا�ستعرا�ض مثال من احلقوق الطالبية:
يعترب طلب �إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابات االختبارات هو من اكرث االمثلة التي يحتاج اليها الطلبة
مع نهاية كل ف�صل درا�سي ،لذلك ميكن التف�صيل يف هذا احلق وبقية احلقوق ميكن فهمها من دليل
الطالب.

طلب �إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابات االختبارات
املادة التا�سعة والثالثون من الئحة الدرا�سة واالختبارات من الئحة جمل�س التعليم العايل تن�ص
على :ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر  ،يف حاالت ال�ضرورة  ،املوافقة على �إعادة ت�صحيح
�أوراق الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الف�صل التايل .وقد و�ضعت جامعة الق�صيم
قاعدة تنفيذية لهذه املادة وفق ال�ضوابط التالية:
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 -1يتقدم الطالب �إىل عميد الكلية التي تقدم املقرر بطلب �إعادة ت�صحيح ورقة الإجابة خالل
�أ�سبوعني من احت�ساب املعدالت الرتاكمية ح�سب التقومي الأكادميي �أو �إعالن النتائج مت�ضمنا مربرات
طلب �إعادة الت�صحيح ،وتعهد من الطالب ب�صحة املعلومات التي قدمها.
 -2تعد الكلية ا�ستمارة  -تت�ضمن البيانات التالية :ا�سم الطالب ،ورقمه اجلامعي ،ورقم املقرر
ورمزه وا�سمه ،ورقم ال�شعبة ،ودرجة الأعمال الف�صلية ،والف�صل الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي ،وعدد
الإنذارات الأكادميية �إن وجدت ،وا�سم مدر�س املقرر ,وتاريخ االختبار.
 -3ملجل�س الكلية التي  -تتوىل تدري�س املقرر اتخاذ القرار يف حالة الطلب املقدم من الطالب.
 -4يجب �أن تتم � -إعادة الت�صحيح خالل �أ�سبوعني من بداية الف�صل الدرا�سي التايل.
 -5يف حال املوافقة  -على �إعادة الت�صحيح ،ي�شكل جمل�س الكلية جلنة لإعادة ت�صحيح �أوراق الإجابة
وترفع اللجنة تقريرا بذلك ملجل�س الكلية للبت فيه ،ويعترب ر�أي املجل�س نهائيا.

اجراءات الكليات:
ومن خالل هذه القاعدة التنفيذية ميكن للكليات عمل االجراءات التالية عند تقدم الطلبة العادة
الت�صحيح:
 -1يتقدم الطالب الذي لديه �إعرتا�ض على درجة الإختبار النهائي بطلب �إعادة ت�صحيح �أوراق
�إجابته خالل ا�سبوعني من تاريخ �إعالن نتيجة االختبار النهائي حمل الطلب ،ويقدم الطلب
للق�سم الذي يتوىل تدري�س املقرر ،ويدخل طلبه يف النظام الأكادميي وي�س ّلم له �إ�شعار بذلك
(ي�ستخدم منوذج طلب اعادة الت�صحيح املرفق).
 -2يقوم رئي�س الق�سم �إطالع الطالب على ورقة �إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية لالختبار،
وعند اقتناع الطالب ب�سالمة الت�صحيح يوقع على طلبه بالتنازل ،ويتم حفظ الطلب بعد �أن
يوقع رئي�س الق�سم.
 -3يف حال عدم اقتناع الطالب ب�سالمة الت�صحيح ،ي�شكل رئي�س الق�سم جلنة من ع�ضوين من هيئة
التدري�س بالق�سم لي�س من بينهما مدر�س املقرر ،وترفع تقريرها لرئي�س الق�سم التخاذ قراره
بتعديل درجة الطالب �أو برف�ض الطلب ،ويتم �إبالغ الطالب بالقرار.
 -4يف حال عدم اقتناع الطالب يجوز للطالب التظلم ملجل�س الكلية من هذا القرار ا�سبوعني من تاريخ
�إعالمه به ،ويقدم التظلم ر�سمي ًا لعميد الكلية مت�ضمن ًا �أ�سباب ومربرات تقدميه وتعهد من الطالب
ب�صحة املعلومات التي قدمها ،بيان من عمادة القبول والت�سجيل بطلبات �إعادة الت�صحيح ال�سابق
تقدميها من الطالب �إن وجدت والقرارات املتخذة فيها.
 -5يف حالة عدم اقتناع جمل�س الكلية بجدية وكفاية �أ�سباب التظلم ي�صدر قرار ًا م�سبب ًا بحفظه.
 -6يف حال موافقة جمل�س الكلية على �إعادة الت�صحيح ي�شكل جلنة من ثالثة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س على الأقل يكون �أحدهم من خارج الق�سم ولي�س من بينهم مدر�س املقرر لإعادة ت�صحيح
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ورقة الإجابة ،وترفع تقريرها للمجل�س خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور قرار ت�شكيلها،
ويعر�ض على املجل�س للبت فيه يف �أول جل�سة انعقاد تالية ،ويكون قرار املجل�س نهائي ًا باعتماد
حم�ضر اجلل�سة.
 -7ملجال�س الكليات ان ت�ضيف ما تراه دون جتاوز املادة التا�سعة والثالثون من الئحة الدرا�سة
واالختبارات من الئحة جمل�س التعليم العايل والقاعدة التنفيذية لها من جامعة الق�صيم.

خمالفات ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
اوال :املخالفات االكادميية:
ت�شمل االمثلة التالية:

الغ�ش:
o

oنقل �أجوبة طالب �آخر �أثناء االمتحان

o

oاحل�صول م�سبقا على ن�سخة من الإمتحان �أو�أي معلومات متعلقة مبعطياته

o
o

oنقل �أجوبة من�سوخة م�سبقا على بع�ض �أع�ضاء اجل�سم �أواملالب�س � ،...إلخ
oا�ستعمال مراجع �أو مذكرات �أثناء امتحان مينع فيه ذلك

ال�سرقة الأدبية  /الفكرية:
o oا�ستخدام مراجع (كتب ،جرائد ،مو�سوعات ،ال�شبكة العنكبوتية  )...دون
الإف�صاح عن ذلك
o

oتقدمي نف�س العمل يف �صفوف�/شعب درا�سية خمتلفة

o

oت�سليم عمل دون احرتام حيثيات االقتبا�س داخل الن�ص

o
o
o
o
o

�oشراء عمل �أكادميي �أوت�سليم عمل مت �إعداده من طرف �شخ�ص �آخر
oتقدمي معلومات و حقائق غري �صحيحة:

oتعمد تزييف نتائج بحث ميداين �أوجتربة معينة
oتلفيق معطيات درا�سة ما �أوم�شروع ما
oتلفيق مو�ضوع درا�سة معينة

تقدمي �شهادات مزيفة:
•ادعاء احل�صول على �شهادة IELTS/TOEFL
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•تقدمي ن�سخ مزيفة عن امللف املدر�سي
•تقدمي �شهادات عمل مزيفة
•تقدمي �شهادات طبية مزيفة
•ا�ستعمال بطاقة �شخ�صية ل�شخ�ص �آخر

تقدمي عمل جماعي على �أنه فردي:
•العمل مع �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين على حل واجب �أوفر�ض منزيل يف حني من
املفرت�ض �أن يكون العمل فرديا
•طلب امل�ساعدة �أواحل�صول على م�ساعدة حلل واجب من املفرت�ض �أن يكون فرديا

عدم امل�شاركة الفعلية يف عمل جماعي:
•ادعاء كاذب بامل�شاركة الفعلية يف عمل جماعي
•ادعاء كاذب �أن جزءا من عمل الآخرين هوعمل الطرف املدعي

الوكالة غري املالئمة:
· وذلك يف حالة ح�ضور طالب �أي اختبار �أو ن�شاط واجب �أكادميي بد ًال عن طالب �آخر.

اال�شرتاك يف الت�ضليل الأكادميي:
· ونعني بهذا م�ساعدة طالب �آخر �أو حماولة م�ساعدته يف ارتكاب عمل من �أعمال الت�ضليل الأكادميي
 ،كالقيام بعمل الآخرين � ،أو ت�صميم م�شروع لطالب �آخر �أو �إنتاجه � ،أو تزويدهم طواعية ب�إجابات
خالل الإختبار � ،أو الإت�صال بطالب خالل فرتة اختباره وتزويده مبعلومات � ،أو �إعطاء طالب ن�سخة
من اختبار ما مقدم ًا �أو ترك مواد ذات �صلة يف مكان االختبار �أو االمتحان �أو تغيري النتيجة.

التدخل يف �أعمال الآخرين:
· وي�شمل ذلك تدخل الطالب عمد ًا يف �أعمال غريه من الطالب  ،وتخريب جتارهم املخربية  ،و�أبحاثهم
وملفاتهم الإلكرتونية  ،وتزويدهم مبعلومات م�ضللة � ،أو تعطيل �أعمال مقرر الطالب

ثانيا :املخالفات غري الأكادميية
ت�شمل املخالفات غري الأكادميية ملعايري ال�سلوك بجامعة الق�صيم على التايل ) وال تقت�صر عليه
 -1جتاوز �أي من ممتلكات جامعة الق�صيم ،من املباين �أو املن�ش�آت �أو املرافق� ،أو الدخول �إليها دون
ت�صريح.
 -2الإيذاء (بالقول �أو الفعل) و�/أو ترهيب الزمالء وزوار اجلامعة �أو الكلية ،وموظفيها.
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 -3ال�سلوك التخريبي �أو امل�سيء داخل حدود احلرم اجلامعي.
 -4ال�سلوك الذي من �ش�أنه تهديد حياة الآخرين �أو �سالمتهم �سواء مادي �أو معنوي داخل مقرات
احلرم اجلامعي ومرافقه.
 -5ال�سرقة التي ت�شمل �سرقة اخلدمات �أو املمتلكات ال�شخ�صية �أو التابعة للجامعة داخل مقرات
اجلامعة �أو يف �أي ن�شاط جامعي.
 -6انتهاك معايري امللب�س اخلا�صة بجامعة الق�صيم :وتراعي اجلامعة التنوع الثقايف وحترتم متطلبات
توفري بيئة تعليم �إنتاجية ،ومن ثم على الطالب احرتام الثقافة والتقاليد املحلية يف ملب�سهم ،حيث
ال يقبل اللبا�س غري املالئم من الذكور �أو الإناث� ،إذ يواجه الطالب املخالف الإجراءت الت�أديبية
املنا�سبة.
 -7تخريب ممتلكات اجلامعة �أو ممتلكات الآخرين داخل مقر اجلامعة� ،أو تدمريها �أو ت�شويهها.
 -8امتالك مفاتيح ملباين اجلامعة �أو مرافقها �أو ممتلكاتها� ،أو ن�سخها �أو ا�ستخدامها دون ت�صريح.
 -9دخول مرافق اجلامعة �أو ممتلكاتها� ،أو ا�ستخدامهما دون ت�صريح ،مبا يف ذلك �أدوات احلا�سب
الآيل �أو براجمه.
 -10و�ضع عالمات �أو �إخطارات �أو الفتات �أو لوحات �أو تنويهات دون ت�صريح� .إذ تو�ضع مثل هذه املواد
يف لوحات الن�شرات امل�صرح بها �أو �أماكن �أخرى حمددة .وال ي�سمح بو�ضعها على ال�سيارات �أو الأ�شجار
�أو اجلدران �أو الأبواب �أو �أ�سطح الزجاج� .أما �إعالنات الفعاليات الطالبية التي توزع �أو تعر�ض يف
معظم املباين يف احلرم اجلامعي فالبد من اعتمادها وختمها من �إدارة الأن�شطة الطالبية.

�إجراءات و�إر�شادات
يتم اتباع الإجراءات التالية يف حالة املخالفات االكادميية للطالب:
 -1تقع م�س�ؤولية التعامل الفوري مع حاالت الت�ضليل �أو االنتحال �أو التخريب  -يف غرفة الدرا�سة
�أو غريها من املخالفات الأكادميية  -على ع�ضو هيئة التدري�س .ويف حالة �أي خمالفة �أكادميية
يرتكبها طالب يقوم ع�ضو هيئة التدري�س مبلء النموذج الالزم (منوذج ت�سجيل املخالفات) ،
والذي يتم توثيقه يف امللف ال�شخ�صي للطالب يف �أر�شيف الكلية ويف مكتب نائب رئي�س اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالب .ويتيح هذا الإجراء للجامعة متابعة احلاالت املتكررة ملخالفات الطالب على
م�ستوى اجلامعة وت�سجيلها.
 -2يف حالة اقتناع ع�ضو هيئة التدري�س �أن املخالفة املدعاة قد ن�ش�أت عن �سوء تقدير من جانب
الطالب ال عن ت�ضليل متعمد ،ف�إن عليه �أن ين�صح الطالب بعمل �أكادميي مقبول وي�سجله يف �سجل
الطالب .ويف مثل هذه احلاالت يطلب ع�ضو هيئة التدري�س على �سبيالملثال �أن يعيد الطالب كتابة
العمل الأ�صلي �أو الفر�ض �أو �إعادة تقدمي عمل �أو فر�ض جديد.
 -3على ع�ضو هيئة التدري�س امل�س�ؤول عن عمل تقارير عن �إدعاءات الت�ضليل �إعداد التقرير عن هذه
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الأعمال خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ وقوعها ،على �أن ير�سل النموذج لعميد الكلية ورئي�س
الق�سم الذي وقعت فيه املخالفة.
 -4يدون رئي�س الق�سم تقرير ً بر�أيه (على النموذج) اعتماد ًا على مدى خطورة املخالفة وذلك
بالت�شاور مع ع�ضو هيئة التدري�س ،وبعد االجتماع مع ع�ضو هيئة التدري�س والطالب.
 -5يتم �إر�سال النموذج �إىل عميد الكلية ملعاجلتها �أو لإر�سالها �إىل عميد �ش�ؤون الطالب لعر�ضها على
اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية.
 -6يف جميع احلاالت البد من ت�سجيل املخالفات وحفظها يف ملف الطالب او الطالبة.
 -7يف جميع احلاالت البد �أن يح�ضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها اجلامعة �أو الكلية التي
وقعت بها املخالفة لال�ستماع.
بناء على احلقائق املتوفرة.
 -8يف حالة عدم اال�ستجابة للح�ضور قد ي�صدر القرار ً
� -9أما احلاالت التي ال يوافق فيها ع�ضو هيئة التدري�س على قرار جلنة الكلية ،فمن املمكن التظلم
ب�ش�أنه لدى رئي�س اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية� .أما بالن�سبة للمخالفات غري االكادميية،
فيمكن لأي ع�ضو يف املجتمع اجلامعي �أن يرفع دعوى �إ�ساءة �سلوك �ضد �أي طالب .وعلى الطرف
املخت�ص ملء “ منوذج خمالفة غري �أكادميية “ خالل ثالثة �أيام من حدوثها .ويتم ت�سجيل
املخالفة لدى عميد �ش�ؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره الطالب �صاحب ال�ش�أن ،ليتم �إجراء مقابلة
ويحدد ما �إذا كان ميثاق اخالقيات املهنة قد انتهك ويقرر الرد املنا�سب.

التظلمات وال�شكاوي الطالبية
ت�شمل ال�شكوى �أو التظلم الأكادميي املتعلق مب�سائل �أكادميية :القبول ،الدرجات ،الإيقاف الأكادميي،
الت�ضليل ،االنتحال ،تزويراملعلومات عن عمد ،تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر �آخر ،بالإ�ضافة
�إىل انتهاك حقوق الت�أليف .وتت�ضمن ال�شكاوي غري الأكادميية كذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
التحر�ش (اللفظي �أو اجل�سدي) � ،أو التهديد� ،أو ال�سلوك التخريبي �أو التع�سفي داخل احلرم اجلامعي،
الغرامات� ،أو الر�سوم� ،أو حتى اال�ستبعاد من ا�ستخدام خدمة معينة� ،أو التمييز ،وكذلك االطالع على
ال�سجالت ،وخمالفة ال�سيا�سات.
وتنتهج جامعة الق�صيم �سيا�سة عادلة يف التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع الإداريني �أو �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أو املوظفني �أو غريهم من �أفراد جمتمع اجلامعة ،م�ستهدفة من ذلك ت�أ�سي�س وتنفيذ
�سيا�سات و�إجراءات تظلم الطالب الأكادميية �أو غري الأكادميية .ولتحقيق ذلك مت ان�شاء وحدة
حماية احلقوق الطالبية
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وحدة حماية احلقوق الطالبية
مقرها االدارة القانونية باجلامعة وترتبط مبا�شرة مبعايل مدير اجلامعة ويكون احد الكفاءات
رئي�سا لها وذلك ملتابعة تطبيق امليثاق بال�شكل ال�صحيح الهدف منها� :إقرار مبادئ العدل والإن�صاف،
كدعامة �أ�سا�سية يف بناء جمتمع مثايل داخل اجلامعة ،واللجان املرتبطة بها هي اللجنة الرئي�سية
الدائمة حلماية حقوق الطلبة على م�ستوى اجلامعة واللجان الفرعية داخل الكليات

�أوال :اللجنة الدائمة:
اع�ضاء اللجنة :ت�شمل مدير عام االدارة القانونية باجلامعة وع�ضوية عدد كاف من الأع�ضاء
القانونيني وع�ضوات من املتخ�ص�صات يف املجال القانوين.
�آلية عمل اللجنة:
يكون انعقاد اللجنة الدائمة ب�صفة م�ستمرة ملبا�شرة املهام الإدارية والفنية ،وتخت�ص بالنظر
والتحقيق يف التظلمات من القرارات ال�صادرة عن اللجان الفرعية التي تقدم �إليها من الطالب �إىل
جانب ال�شكاوى والتظلمات التي مل تف�صل فيها اللجان الفرعية خالل املدة القانونية ،وهي 61
يوم ًا �أو ال�شكاوى التي ترى اللجان الفرعية �إحالتها فور ًا �إىل اللجنة الدائمة ،كما تناق�ش اللجنة
الدائمة ال�شكاوى والتظلمات التي يحيلها �إليها مدير اجلامعة ،و تتمتع به هذه ال�شكاوى �أو التظلمات
بخ�صو�صية و�سرية وظروف ا�ستثنائية .واللجنة الدائمة يحق لها �أن ت�صدر تو�صيتها ب�إحالة
الطالب ال�شاكي �إىل جلنة ت�أديبية يف حال ثبوت �أن �شكواه كيدية ،ويعاقب بح�سب الأنظمة واللوائح
اجلامعية ،وت�صدر اللجنة الدائمة بعد االنتهاء من التحقيق تو�صياتها ب�ش�أن ال�شكاوى واملالحظات
التي تلم�س جديتها خالل  31يوم ًا من تاريخ تقدميها �أو من تاريخ الإحالة .وتعر�ض هذه التو�صيات
على معايل مدير اجلامعة العتمادها �أو اتخاذ القرار املنا�سب ،ويجوز ملدير اجلامعة عر�ض القرار
على جمل�س اجلامعة العتماده ،يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظامي ًا يف هذا ال�ش�أن ،ويكون قرار مدير
قابل للتظلم منه ،ويتم �إعالن ذوي ال�ش�أن بالقرار.
اجلامعة �أو جمل�س اجلامعة نهائي ًا ،وغري ٍ

ثانيا :اللجان الفرعية
اع�ضاء اللجان الفرعية :يتم �إن�شاء جلنة فرعية يف مقر كل كلية تابعة للجامعة ،ويكون �إن�شا�ؤها
بقرار ي�صدر كل عام درا�سي من عميد �أو عميدة الكلية املخت�ص ،وت�شكل من �أحد وكالء �أو وكيالت
الكلية كرئي�س وع�ضوية اثنني من �أع�ضاء �أو ع�ضوات هيئة التدري�س �إىل جانب اثنني من الطالب �أو
الطالبات التابعني للكلية من املميزين علم ًا �أو خلق ًا.
عمل اللجنة الفرعية :تخت�ص يف تلقي ال�شكاوى والتظلمات املقدمة من الطالب (منوذج �أ) ب�ش�أن �أية
م�شكالت �أكادميية ،حتى �إن كانت ال�شكوى �ضد �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويتم تقدمي ال�شكوى �أو
التظلم بح�سب النموذج املعد لهذا الغر�ض.
الف�صل بال�شكوى :يتم الف�صل يف ال�شكوى �أو التظلم يف مدة �أق�صاها  31يوم ًا من تاريخ تقدمي ال�شكوى،
وال ي�صبح القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية نافذ ًا �إال من تاريخ اعتماده من �صاحب ال�صالحية
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املخت�ص ،طبق ًا للوائح والأنظمة ،ويعلن القرار �إىل ذوي ال�ش�أن ويكون قاب ًال للتظلم منه خالل 75
يوم ًا من تاريخ �إعالن القرار ،ويكون التظلم �أمام اللجنة الدائمة يف اجلامعة (منوذج ب).

ت�سوية التظلمات وال�شكاوي
طريقة الت�سوية غري الر�سمية
بداية يجب على الطالب �أن يحاول جاهد ًا حل خالفه ب�صورة ودية وغري ر�سمية يف �أقرب فر�صة
متاحة ،ويناق�ش ذلك مع ع�ضو هيئة التدري�س املعني ،مبجرد �أن يكون على بينة من الأمر ،ويف حال
عدم التو�صل �إىل ح ل مر�ضي بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ،ينبغي على الطالب �أن يرفع تظلمه
�إىل رئي�س الق�سم التابع له ع�ضو هيئة التدري�س ،ف�إن مل يتم حل النزاع ،وجب عليه التقدم لرفعه
ومناق�شته مع عميد الكلية .ويف �أثناء هذه املناق�شات الغري ر�سمية يفرت�ض من رئي�س الق�سم �أو عميد
الكلية املنتمي لهما ع�ضو هيئة التدري�س �أن يكونا و�سيط ًا حلل النزاع ،في�سمح لهما بالتحدث مع
الطالب �أو ع�ضو هيئة التدري�س ) �أحدهما �أو كليهما (وب�صورة فردية �أو ثنائية ،والنظر يف �أي �أدلة
�أو وثائق يرغب �أي من طريف النزاع يف تقدميها� .أما �إن كان تظلمه �ضد �أي من رئي�س الق�سم �أو عميد
الكلية ،فتتم املناق�شة مع من هو �أعلى منهما مرتبة �إدارية.
الزام الطالب بحل اخلالف بالطريقة غري الر�سمية امل�شار اليها يعد خمالفا للأنظمة وفيه نوع من
ال�ضغط على الطالب او الطالبة للتنازل عن حقه الذي كفلته له االنظمة واللوائح املرعية يف اململكة
وكفله ال�شرع احلنيف.
طريقة الت�سوية الر�سمية
يجب على الطالب  /الطالبة ان يلتزم يف تقدميه �شكواه بعدد من الإجراءات وال�ضوابط وهى:
� -1أن يتقدم ب�شكواه �إىل مقر اللجنة الفرعية امل�شكلة داخل كليته حتى ولو كانت ال�شكوى �ضد
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س املنتدبني من كلية �أخرى لتدري�س مادة �أو �أكرث لطالب الكلية املقدم بها
ال�شكوى.
� -2أن يكون تقدمي ال�شكوى خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى �أي ًا كانت هذه
الواقعة ،وعلى �سبيل املثال� :إعالن نتيجة اختبار اعتداء وقع علي الطالب بالقول �أو الفعل – منع
الطالب من ا�ستخدام حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق والتزامات الطالب اجلامعي – ......
الخ.
 -3ال يجوز للطالب �أن يتقدم ب�شكواه بعد مرور ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث الواقعة حمل ( ال�شكوى
كما ال يجوز له التقدم ب�أكرث من �شكوى واحدة عن ذات الواقعة.
� -4أن يقوم مبلء النموذج املعد لل�شكوى وا�ستيفاء كافة البيانات الواردة به بالدقة والو�ضوح
الالزمني وباالخت�صار الذي ال يخل بامل�ضمون (منوذج التظلم اىل اللجنة الفرعية املرفق كل –
النماذج موجودة باملوقع االلكرتوين للجامعة وميكن التعامل معها الكرتونيا).
� -5أن ي�سلم منوذج �شكواه بعد ا�ستيفاءه �إىل �سكرتري اللجنة وي�ستلم منه �إي�صا ًال يفيد ت�سليمه
105

دليل أعضاء هيئة التدريس

لل�شكوى وقيدها ب�سجل اللجنة (منوذج اي�صال ا�ستالم املرفق).
 -6متابعة الطالب ل�شكواه وما مت فيها ملدة ثالثني يوم ًا تبد�أ من تاريخ تقدميه لل�شكوى وذلك
مبراجعة و�س�ؤال �سكرتري اللجنة يف املقر املعد لذلك.
 -7يف حالة عدم �صدور قرار اللجنة الفرعية يف مو�ضوع ال�شكوى خالل املدة القانونية املحددة
بثالثني يوم ًا يجوز لل�شاكي التقدم للجنة الدائمة بطلب النظر والتحقيق يف مو�ضوع �شكواه وذلك
على النموذج املعد لهذا الغر�ض (منوذج التظلم اىل اللجنة الدائمة املرفق).
 -8يتم تعيني ع�ضوا يختاره الطالب واذا تعذر ذلك فان امانة اللجنة الدائمة حتدده ليقوم مب�ساعدة
الطالب للدفاع عن نف�سه امام اللجنة.
 -9يجوز للطالب �أن يتظلم من القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية يف حالتني هما:
احلالة الأوىل� :صدور قرار بحفظ �أو رف�ض ال�شكوى.
احلالة الثانية� :صدور قرار معتمد من �صاحب ال�صالحية ال يحقق رغبة الطالب �أو ال يعيد �إليه
كامل حقوقه التي يطالب بها يف �شكواه.
 -10يكون التظلم �أمام اللجنة الدائمة ومقرها عمادة �شئون الطالب ب�إدارة اجلامعة ) بالن�سبة
للطالب ومركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باجلامعة بالن�سبة للطالبات خالل خم�سة ع�شر يوم ًا تبد�أ
من تاريخ توقيع الطالب بالعلم والإطالع على القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية  ،يقدم التظلم
ب�أن يقوم الطالب مبلء وا�ستيفاء النموذج املعد لذلك يف مقر اللجنة الدائمة وي�سلمه �سكرتري هذه
اللجنة �إي�صا ًال يفيد ا�ستالم التظلم منه.

تثقيف جمتمع جامعة الق�صيم ورفع م�ستوى الوعي
يقوم مكتب وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير واجلودة وعمادة �شئون الطالب ووحدات �شئون
الطالب بالكليات بحملة التوعية يف ميثاق احلقوق و اخالقيات املهنة من خالل عقد �سل�سلة من
اللقاءات مع الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني مع بداية كل عام درا�سي .والغر�ض الرئي�سي
من هذه اللقاءات هو توفري املعلومات املتعلقة بالعنا�صر الأ�سا�سية مليثاق احلقوق واخالقيات املهنة و
�أحكامها ،والعقوبات يف حاالت االنتهاكات.

تنفيذ �أحكام خمالفة ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
·اوال :الطالب :يطبق يف حقهم ما �صدر يف الئحة ت�أديب الطالب .يعاقب الطلبة اذا مار�س �أي من
هذه االمثلة وفق ما جاء يف العقوبات الت�أديبية يف الالئحة.
· ثانيا :املوظفني ويطبق يف حقهم ما �صدر يف املادة  32يف الئحة ت�أديب
املوظفني يف نظام اخلدمة املدنية
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· ثالثا :اع�ضاء هيئة التدري�س ويطبق يف حقهم ما �صدر يف باب الت�أديب يف نظام جمل�س التعليم
العايل واجلامعات ولوائحه.

�أخالقيات املهنة وم�سئولية الطالب/الطالبة
مبا �أن الطالب هم �أهم ركائز اجلامعة ،ف�إن م�س�ؤوليتهم اجتاه تطبيق بنود ميثاق احلقوق و اخالقيات
املهنة للجامعة هو �أحد �أ�سا�سيات النجاح ،فهم م�س�ؤولون عن الأمور الآتية:
•الإطالع على بنود ميثاق احلقوق و اخالقيات املهنة للجامعة وفهمها على الوجه ال�صحيح.
•الإبالغ عن �أي خمالفات �أو حاالت ت�ضليل� ،سواء كانت م�ؤكدة �أو م�شتبه بها.
•طلب امل�ساعدة والن�صح من مكتب وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير واجلودة او من عمادة
�شئون الطالب اومن وحدات �شئون الطالب بالكليات عند احلاجة.
•ا�ستعمال كل م�صادر املعلومات املتوفرة لهم من طرف كل من الأ�ساتذة ومكتب وكيل اجلامعة
وعمادة �شئون الطالب ووحدات �شئون الطالب بالكليات.
•طلب التف�سريات والتو�ضيحات التي يحتاجونها حول ميثاق احلقوق و اخالقيات املهنة من عمادة
�شئون الطالب ووحدات �شئون الطالب بالكليات.

�أخالقيات املهنة وم�سئولية الأ�ساتذة واملوظفني
�إنه ملن م�س�ؤولية الهيئة التدري�سية والإدارية يف اجلامعة التحلي ب�أعلى معايري ميثاق اخالقيات
املهنة  ،واحرتام ثقافة وتقاليد اململكة العربية ال�سعودية والقوانني املعمول بها .فكل من املدر�سني
واملوظفني م�س�ؤولني على ت�شجيع روح التعلم والتعليم والبحث العلمي واخلدمة الأكادميية ،بالإ�ضافة
�إىل التحلي ب�أعلى معايري الأخالقيات املهنية والنزاهة الأكادميية .ويف هذا الإطار فهم م�س�ؤولون
عن:
•العمل مبيثاق احلقوق و اخالقيات املهنة اخلا�ص باجلامعة ودعمه.
•دعم اجلهود املبذولة لتطبيق بنود امليثاق.
•�شرح وتو�ضيح بنود امليثاق للطالب ،و�إعطا�ؤهم كل التو�ضيحات املتعلقة بعواقب الإخالل ببنود
امليثاق اخلا�ص باجلامعة.
•تخ�صي�ص حيز من ح�ص�صهم الدرا�سية الأوىل ل�شرح وتو�ضيح املق�صود بالغ�ش وال�سرقة الأدبية
والفكرية.
•القيام بدورهم على �أح�سن وجه يف �أثناء مراقبة االمتحانات.
•توجيه الطلبة نحو ا�ستعمال كل املوارد املتوفرة لهم من طرف مكتب وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير واجلودة وعمادة �شئون الطالب ووحدات �شئون الطالب بالكليات.
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•الإبالغ عن كل حاالت انتهاك �أو �أي حالة م�شتبه بها من �أجل اتخاذ التدابري الالزمة �ضد
مرتكبيها.

ال�سرقة االدبية او الفكرية
تعترب ال�سرقة الأدبية/الفكرية من �أكرث االنتهاكات �شيوعا ،وهذا دليل عن عدم �إملام �أو �إ�ساءة فهم
الطلبة والأ�ساتذة لذلك .ومن بني الأ�سباب التي ت�ؤدي للوقوع يف هذا اخلط�أ ،جند:
•االعتقاد اخلاطئ لدى بع�ض اال�ساتذة والطلبة ب�أنه طاملا كانت املعلومات يف متناول اجلميع كما
هو احلال على الإنرتنت فال مانع من ا�ستخدامها يف كتاباتهم.
•قلة دراية بالأ�ساليب املثلى لالقتبا�س من امل�صادر وذكر املراجع يف �أعمالهم · .الظن اخلاطئ ب�أن
اال�ستعانة مبا كتبه الآخرون لي�س فيه �أي �إ�ساءة.
•�ضيق الوقت والتخطيط غري ال�صحيح لإجناز الأبحاث �أو امل�شاريع �أو التح�ضري لالمتحانات.
•االعتقاد ب�أنه ال حرج من ارتكاب �سرقة �أدبية ما دام كثري من اال�ساتذة والطلبة يفعلون ذلك.
•االعتقاد ب�أنه قد يكون من ال�صعب على املقيم �أو الأ�ستاذ الك�شف عنها

احلد من ال�سرقة االدبية:
من �أجل التقليل من حاالت ال�سرقة الأدبية/الفكرية ،على الطالب او الطالبة االقتناع بالأ�سا�سيات
الثالث الآتية:
•�إنه من م�س�ؤوليتك �أن حتيط القارئ/الأ�ستاذ ب�أن عملك لي�س  % 711من جهدك اخلا�ص
•التكتم عن ا�ستعمال �أي مرجع يعترب كذبا ،والكذب لي�س مقبوال بكل املعايري ويف جميع املجتمعات
مهما كان ال�سبب الكامن وراءه
•ت�سليم عمل الآخرين على �أنه جهدك اخلا�ص يعترب �سرقة� ،أو على وجه الدقة� ،سرقة فكرية.

108

عمادة التطوير والجودة

اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry if Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

منوذج ت�سجيل املخالفات الأكادميية مليثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
�إىل :عميد ................................................
املو�ضوع :خمالفة ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة
التاريخ----------------------- :
يتعلق الو�صف التايل بادعاء خمالفة �أكادميية مليثاق احلقوق واخالقيات املهنة:
_______________________________
_______________________________
						
تاريخ الواقعة:

مدر�س املادة:

					
الربيد االلكرتوين:

ا�سم املقرر ورقمه:

						
ا�سم الطالب:

رقم الطالب:

طبيعة املخالفة:
االنتحال □ التعاون غري املالئم □ الوكالة غري املالئمة □ الت�ضليل يف االمتحانات �أو الأعمال املقدمة
□ تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر �آخر □ تزوير املعلومات عن عمد □ اال�شرتاك يف الت�ضليل
الأكادميي □ انتهاك حقوق الت�أليف □ �أخرى □.............................. :
على مدر�س املادة االجتماع بالطالب خالل يومني من تاريخ املخالفة ،و�إكمال هذا النموذج ،والذي
ي�شمل حجة الطالب ،وعلى الطالب الذي يواجه تهم ًا بارتكاب خمالفة ،التوقيع على �أحد اخليارات
التالية:
� -1أنا الطالب املعني� ،أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة وعقوبتها التي تقررها اجلامعة.
� -2أنا الطالب املعني� ،أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة ،وال �أقبل العقوبة املقررة و�أعلم �أنه البد
من التظلم من العقوبة.
� -3أنا الطالب املعني ،ال �أحتمل امل�س�ؤولية عن املخالفة املدعاة ،و�أطلب التظلم يف ذلك.
التاريخ ....................... :توقيع الطالب...................... :
توقيع مدر�س املادة...................... :
توقيع رئي�س الق�سم...................... :
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اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry if Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

منوذج ت�سجيل املخالفات غري الأكادميية
�إىل :معايل مدير اجلامعة
املو�ضوع :خمالفة ميثاق احلقوق واخالقيات املهنة
التاريخ----------------------- :
يتعلق الو�صف التايل بادعاء خمالفة غري �أكادميية للميثاق:
_______________________________
_______________________________
________________
تاريخ الواقعة:
يرجى حتديد مكان حدوث الواقعة:
ا�سم املب ّلغ عن املخالفة:
الربيد االلكرتوين:
املبنى والغرفة:
الطالب او املوظفني �أ�صحاب العالقة:
-1
-2
-3
-4

110

عمادة التطوير والجودة

الباب التا�سع
دليل ا�ستخدام املكتبات
حمتويات الدليل
مقدمة
نبذة عن مكتبات اجلامعة
الن�ش�أة
الر�ؤية والر�سالة والقيم والأهداف
املوقع الإلكرتوين لعمادة �ش�ؤون املكتبات
�أق�سام

مكتبات اجلامعة

عمادة

املكتبات

�ش�ؤون

�إح�صـــاءات

  

مناذج املكتبة

ح�سابي
طريقة �إ�ستخدام ح�ســـــابي

املكتبة الرقمية ال�سعودية بعمادة �ش�ؤون املكتبات
خطوات الدخول للمكتبة الرقمية
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مقدمة
تعداملكتبات م�صدرا رئي�سا مل�صادر املعلومات يف عملية التعليم والتعلم ،ويق�صد مب�صادر التعلم
كل ما ت�شمله مكتبات جامعة الق�صيم من مواد �سواء مطبوعة (كتب -دوريات -جمالت -خمطوطات-
ر�سائل علمية� )... -أو غري مطبوعة «الكرتونية» (قواعد معلومات -كتب الكرتونية -م�صغرات-
ا�سطوانات -مواد �سمعية )... -بالإ�ضافة اىل الأجهزة مثل (احلوا�سب االلية� -أجهزة االعارة
الذاتية� -أجهزة املا�سح ال�ضوئي )... -حيث توفره مكتبات اجلامعة بهدف الوفاء باحتياجات
الربامج التي تقدمها وبامل�ستوى املنا�سب .مع اتاحة تلك امل�صادر يف �أوقات كافية تنا�سب الطلبة،
ويف �سبيل ذلك خ�ص�صت جامعة الق�صيم عمادة حتت م�سمى عمادة �شئون املكتبات تعني ب�إدارة
املكتبة الرئي�سية ومكتبات الفروع وفق �آليات واجراءات حمددة ،مع توفر العدد الكايف واملنا�سب من
املوظفني امل�ؤهلني واملتخ�ص�صني.

ولقد �أ�صدرت اجلامعة هذا الدليل ليكون مر�شدا ملن�سوبي اجلامعة وبخا�صة �أع�ضاء هيئة
التدري�س رجاال ون�ساءوالطلبة من البنني والبنات يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات
العليا ،وذلك للتعريف مبكتبات اجلامعة و�إمكانياتها وحمتوياتها وما تقدمه من خدمات
ودورات ،مما يحقق اال�ستفادة الق�صوى من املكتبات ،وي�ؤدي �إىل �إثراء العملية التعليمية
وحتقيق خمرجات التعلم املن�شودة.
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مكتبات اجلامعة
الن�ش�أة
قبل �صدور الأمر ال�سامي الكرمي رقم  22042/3/7بتحويل فرعي جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية وجامعة امللك �سعود �إىل جامعة الق�صيم كانت املكتبات املوجودة يف الفرعني ال�سابقني
حتت �إ�شراف الكليات املوجودة فيها �إداري ًا وحتت �إدارة عمادة �ش�ؤون املكتبات يف جامعتي الإمام
وامللك �سعود فني ًا� ،إثر ذلك جاءت املوافقة ال�سامية الكرمية يف 1425/5/11هـ ب�إن�شاء عمادة �ش�ؤون
املكتبات ،حيث با�شرت مهامها يف مقرها امل�ؤقت مببنى كلية االقت�صاد والإدارة ،ثم انتقلت العمادة �إىل
مقرها الدائم يف  1426 /12/24مببنى الإدارة العامة ،وت�شغل املكاتب الإدارية اجلزء املخ�ص�ص لها
من املكتبة املركزية

الر�ؤية ،الر�سالة ،القيم ،الأهداف
الر�ؤية
عمادة متميزة وطني ًا يف دعم التعليم و البحث العلمي وخدمة جمتمع الق�صيم.

ر�سالة العمادة
ت�سعى العمادة �إىل توفري م�صادر معلومات متنوعة ومتطورة تفي باحتياجات امل�ستفيدين مبا يتالءم مع
متطلبات الع�صر و تطوير الأداء التعليمي و البحثي باجلامعة ومبا يتم�شى مع دورها املتميز يف خدمة
املجتمع.

قيم العمادة
يف �ضوء االلتزام بالقيم املو�س�سية جلامعة الق�صيم ،ت�ؤمن عمادة املكتبات بالقيم التالية:
 املعرفة :ت�سهم يف بناء جمتمع املعرفة.
اجلودة :نلتزم مبعايري اجلودة يف الأداء و تقدمي اخلدمات.
االبداع :ن�ؤمن بتوفري البيئة الداعمة لالبتكار و التطوير امل�ستمر.
التوا�صل :نتوا�صل بكفاءة مع جميع �شركائنا.
التكامل :نعزز التكامل يف كل �أن�شطتنا و �أعمالنا.
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الأهــــــداف
 -1حتقيق التميز يف خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.
 -2تعزيز دور العمادة يف خدمة املجتمع.
 -3حتديث م�صادر املعلومات الورقية.
 -4تطوير قواعد البيانات و تقنية املعلومات و امل�صادر الرقمية.
 -5حت�سني جاذبية املكتبة لزيادة معدالت تردد امل�ستفيدين.
 -6رفع كفاءة التجهيزات وحت�سني خدمات املوقع و البنبة التحتية.
 -7تطوير �آلية تقدمي اخلدمات.
 -8رفع معدالت كفاءة ور�ضاء و ا�ستبقاء املوارد الب�شرية و تطوير الأداء الإداري وزيادة املوارد املالية.

املوقع الإلكرتوين لعمادة �ش�ؤون املكتبات:
ميكن الدخول �إىل املوقع من خالل موقع اجلامعةwww.qu.edu.sa :
�أو با�ستخدام الرابط التايل/https://library.qu.edu.sa :

�أق�سام عمادة �ش�ؤون املكتبات
�إدارة تنمية املقتنيات
يناط بهذا الق�سم مهام متعددة  ،منها :
 -1العمل على تنمية م�صادر املعلومات وتوفري املواد املكتبية املختلفة يف مكتبات اجلامعة عن طريق
التزويد .
 -2فح�ص قوائم الكتب التي ترد من الكليات يف اجلامعة والعمل على تك�شيفها تالفيا للتكرار .
 -3ا�ستالم املواد التى تورد �إىل املكتبة عن طريق ال�شراء �أو الإهداء �أو التبادل .من ثم توزيعها على
املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية.
� -4إعداد �إح�صائيات متعلقة باملواد التي زودت مكتبات اجلامعة بها .
 -5التن�سيق بني ق�سم التزويد والأق�سام الأخرى العمادة �سواء فيما يتعلق بالفهر�سة والت�صنيف �أو
الإهداء والتبادل .
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للتوا�صل مع ق�سم التزويد:
هاتف مبا�شر  - 063801517 :حتويلة -   3800050/1972 :فاك�س Email : - 063801517 :
ladacq@qu.edu.sa

ق�سم الدوريات
يتوىل هذا الق�سم تزويد املكتبة بالدوريات املتخ�ص�صة يف خمتلف العلوم الإن�سانية والتطبيقية
باللغات العربية و الإجنليزية و�إجراء العمليات الفنية لهذه الدوريات من فهر�سة وت�صنيف وترميز
ويي�سر خدمة الت�صوير من هذه الدوريات  ،كما يقوم بتزويد املكتبة بال�صحف واملجالت الثقافية.
للتوا�صل مع ق�سم الدوريات:
هاتف  - 063800050 :حتويلة Email : ladper@qu.edu.sa - 1454 :
ق�سم الإعارة وخدمات امل�ستفيدين
تعرف الإعارة ب�أنها عملية ت�سجيل م�صادر املعلومات ال�ستخدامها خارج املكتبة �أو مركز املعلومات ملدة
زمنية حمددة  ،وتعد الإعارة من �أهم اخلدمات التي تقدمها املكتبات للم�ستفيدين  ،وبها يقا�س فعالية
املكتبة وغالبا ي�شرف عليه موظف يقوم بت�سجيل املادة قبل �إخراجها للم�ستعري والت�أكد منها يف حال
�إرجاعها من قبل امل�ستفيد  ،ويلحق بذلك خدمة الإعارة الآلية الذاتية بحيث ي�ستطيع امل�ستعري
ت�سجيل الكتب �أو جتديد الإعارة بنف�سه دون الرجوع للموظف املخت�ص يف املكتبة.
مهام ق�سم الإعارة وخدمة امل�ستفيدين
                                                                 

� -1إخراج املادة املعارة التي يطلبها امل�ستفيد �إىل خارج املكتبة لقراءتها يف بيته �أو �أي مكان �آخر .
 -2التجديد للمواد امل�ستعارة والتي انتهت مدة �إعارتها وال يزال امل�ستعري بحاجة لها  ،وعادة ت�سمح
العمادة بتجديد الكتاب نف�سه مرة واحدة  ،وميكن �أن تتم خدمة التجديد عن طريق االنرتنت.
 -3حجز الكتب عند ا�سرتجاعها لبع�ض امل�ستفيدين الذين هم بحاجة ملحة �إليها .
 -4متابعة املواد املت�أخرة وتذكري امل�ستعريين بذلك عن طريق االت�صال بهم عن طريق الهاتف .
 -5الرد على ا�ستف�سارات زوار املكتبة من الطالب والباحثني عن طريق الهاتف �أو عند الزيارة
املبا�شرة .
 -6طباعة امل�ستخرجات من الفهار�س الآلية من قاعدة بيانات املكتبة .
 -7تعريف امل�ستفيدين بالطريقة املثلى للبحث يف الفهار�س الآلية .
 -8تعريف الطالب اجلدد مبرافق املكتبة املركزية واللوائح والأنظمة اخلا�صة واخلدمات
التي توفرها املكتبة .
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ق�سم الفهر�سة والت�صنيف
الهدف من الفهر�سة هو حماولة ال�سيطرة على املعرفة الب�شرية وتقدميها بطريقة مو�صوفة ومنظمة
للدار�سني والباحثني حتى ي�ستفاد منها .
ويقوم ق�سم الفهر�سة بالإجراءات الفنية لأوعية املعلومات املقتناة باملكتبة  ،من فهر�سة وت�صنيف
وت�سجيل الأوعية ت�سجي ًال �آلي ًا  .م�ستخدما نظام ت�صنيف ديوي الع�شري  ،وقواعد الفهر�سة الأجنلو
الأمريكية .
ق�سم الر�سائل اجلامعية واملخطوطات
ي�سعى هذا الق�سم �إىل تنمية الر�سائل اجلامعية واملخطوطات باجلامعة حتى يي�سر للباحثني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا ما يحتاجون �إليه يف هذا ال�ش�أن ،كما يهدف �إىل تتبع
املخطوطات والوثائق املوجودة يف املنطقة و�إيداعها يف اجلامعة ،وقد بلغ عدد الر�سائل اجلامعية
املتوفرة يف الق�سم نحو (  ) 1600ر�سالة على �أقرا�ص  cdيف اللغة العربية ونحو ( )400ر�سالة
علمية باللغة الإجنليزية وبلغ عدد املخطوطات الأ�صلية �أربعني ونحو ( ) 3000خمطوطة م�صورة
ومت احل�صول على ( ) 20وثيقة م�صورة من الوثائق املحلية
للتوا�صل مع ق�سم ق�سم الر�سائل اجلامعية واملخطوطات :
هاتف  - 063800050 :حتويلة Email :theses@qu.edu.sa -1484 :

مكتبات اجلامعة الفرعية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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املدينة اجلامعية باملليدا
املكتبة املركزية  -املقر الرئي�سي باملليدا
مكتبة كلية الرتبية باملليدا ( طالب )
مكتبة مركز الدرا�سات اجلامعية للطالبات باملليدا
بـــريـــدة
مكتبة كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية ( طالبات )
مكتبة كلية العلوم والآداب بربيدة ( الأق�سام الأدبية )  -طالبات
مكتبة كلية العلوم والآداب بربيدة ( الأق�سام العلمية )  -طالبات
مكتبة كلية الت�صاميم واالقت�صاد املنزيل بربيدة
مكتبة كلية املجتمع بربيدة
مكتبة كلية الت�أهيل الطبي بربيدة
مكتبة كلية الرتبية بحي املنتزه ال�شرقي بربيدة ( طالبات )

عمادة التطوير والجودة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

مكتبة كلية الرتبية بحي الإ�سكان بربيدة ( طالبات )
مكتبة مركز املعارك الثقايف الن�سائي بربيدة
عنــيــزة
مكتبة كلية املجتمع بعنيزة
مكتبة كلية العلوم والآداب بعنيزة ( طالبات )
مكتبة كلية الطب والعلوم التطبيقية بعنيزة (طالب)
مكتبة كلية الطب والعلوم التطبيقية بعنيزة (طالبات)
مكتبة كلية العلوم الآداب بعنيزة وال�صيدلة (طالب)
الــــر�س
مكتبة كلية العلوم والآداب بالر�س ( طالب )
مكتبة كلية العلوم والآداب بالر�س ( طالبات ) الأق�سام الأدبية
مكتبة كلية العلوم والآداب بالر�س ( طالبات ) الأق�سام العلمية
مكتبة كلية العلوم ال�صحية التطبيقية بالر�س
مكتبة كلية الأعمال بالر�س (طالبات)
البكريية
مكتبة كلية العلوم والآداب بالبكريية
مكتبة كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية بالبكريية
املذنب
مكتبة كلية العلوم والآداب باملذنب ( طالبات)
مكتبة كلية العلوم الآداب باملذنب (طالب)
عقلة ال�صقور
مكتبة كلية العلوم والآداب بعقلة ال�صقور ( طالب )
مكتبة كلية العلوم والآداب بعقلة ال�صقور ( طالبات )
البدائع
مكتبة كلية العلوم الآداب بالبدائع
ريا�ض اخلرباء
مكتبة كلية العلوم الآداب بريا�ض اخلرباء
عيون اجلواء
مكتبة العلوم والآداب بعيون اجلواء
النبهانية
مكتبة كلية العلوم الآداب بالنبهانية
�ضرية
مكتبة كلية العلوم الآداب ب�ضرية
الأ�سياح
مكتبة العلوم والآداب بالأ�سياح
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�إح�صـــاءات
�إجمايل مقتنيات مكتبات اجلامعة حتى نهاية العام اجلامعي 1440 /1439هـ.

يو�ضح �شكل رقم  1توزيع الكتب على عناوين املعارف يف العام  1440/1439هـ

  

�شكل  :1توزيع الكتب على عناوين املعارف
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الأ�سئلة املتكررة
العديد من اال�ستف�سارات والأ�سئلة جتد الإجابة عليها عن طريق الدخول �إىل موقع عمادة �ش�ؤون
املكتبات من خالل موقع اجلامعة� sa.edu.qu.www :أو با�ستخدام الرابط التايل//:https :
� /sa.edu.qu.libraryأو بزيارة املكتبة املركزية �أو املكتبات الفرعية.

مناذج املكتبة
توجد مناذج للمعامالت املختلفة مع عمادة �ش�ؤون املكتبات وهي كالآتي:
)1

 1منوذج �شراء كتب عربية

)2

 2منوذج �شراء كتب �إجنليزية

)3

3منوذج �إجراءات كتاب مفقود

)4

4منوذج طلب دورة تدريبية

)5

5منوذج طلب زيارة للمكتبة املركزية

)6

6منوذج �سجل م�ستفيد جديد

)7

7منوذج طلب �صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل وملحقاتها

بعد تعبئة النموذج يعاد ار�ساله �إىل عمادة �ش�ؤون املكتبات على نظام �إجناز الإداري
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ح�سابي
طريقة �إ�ستخدام ح�ســـــابي
قبل البدء يجب احل�صول على رقم التعريف ال�شخ�صي من كاونرت الإعارة يف) املكتبة املركزية يف
املقر الرئي�سي ومكتبات الكليات يف املقرات الفرعية(.

اخلطوة الأوىل
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اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة
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اخلطوة الرابعة

اخلطوة اخلام�سة
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املكتبة الرقمية ال�سعودية بعمادة �ش�ؤون املكتبات
قامت عمادة �ش�ؤون املكتبات ب�إعادة تفعيل الدخول �إىل قواعد املعلومات الإلكرتونية من خالل
املكتبة الرقمية ال�سعودية ،حيث �أنها� أكرب جتمع �أكادميي مل�صادر املعلومات يف العامل العربي ،حيث
ت�ضم �أكرث من � 310آالف مرجع علمي ،تغطي كافة التخ�ص�صات الأكادميية ،وتقوم بالتحديث
امل�ستمر لهذا املحتوى؛ مما يحقق تراكم ًا معرفي ًا �ضخم ًا على املدى البعيد .وقد تعاقدت املكتبة مع
�أكرث من  300نا�شر عاملي ت�شمل خمتلف التخ�ص�صات التي تدعم العملية التعليمية وتلبي احتياجات
امل�ستفيدين وتنظيم م�صادر املعلومات الإلكرتونية يف متناول �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
والطالب ومن�سوبي التعليم العايل.

خطوات الدخول للمكتبة الرقمية

اخلطوة الأوىل
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اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة
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اخلطوة الرابعة

اخلطوة اخلام�سة
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حمتويات الدليل

الباب العا�شر
دليل ع�ضو هيئة التدري�س للجودة

 -1عمادة �ضمان اجلودة واالعتماد فى �سطور
 -2مقدمة يف �أهمية وم�ضمون اجلودة الأكادميية
 -3م�صطلحات اجلودة
 -4املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ((NCAAA
 -5معايري االعتماد الأكادميي الرباجمي
 -6خمرجات التعلم
 -7جتربة جامعة الق�صيم يف جمال �ضمان اجلودة
 -8دور ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلودة
 -9ما هي �أهمية االعتماد؟

عمادة التطوير واجلودة يف �سطور

حر�ص ًا من اجلامعة على تطبيق اجلودة مبفهومها ال�شامل واعتماد �أ�ساليبها لتح�سني كفاءة من�سوبيها و�ضمان
جودة خمرجاتها وخو�ض غمار املناف�سة مع اجلامعات العاملية املتميزة ،مت ت�أ�سي�س عمادة �ضمان اجلودة
واالعتماد الأكادميي بقرار جمل�س التعليم العايل رقم  13/6/1431يف جل�سته (احلادية وال�ستني) بتاريخ
 26/10/1431هـ ومتت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س التعليم العايل على حم�ضر اجلل�سة
بالتوجيه الربقي الكرمي رقم \7807م ب بتاريخ  12/11/1431هـ �إىل �أن �صدر بعد ذلك قرار معايل وزير
التعليم رقم ( )8/9/1438بتاريخ 19/04/1438هـ والقا�ضي باملوافقة على دمج عمادة التطوير اجلامعي
وعمادة �ضمان اجلودة والإعتماد بجامعة الق�صيم يف عمادة واحدة ت�سمى «عمادة التطوير و اجلودة»

وقد بد�أت العمادة خطواتها الأوىل ب�إعداد خطتها الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية بحيث تت�سق مع ر�سالة
اجلامعة وتوجهاتها اال�سرتاتيجية ،والتي من �أبرز �أهدافها ن�شر ثقافة اجلودة مبفومها ال�شامل،
وتقدمي الدعم الف َّعال لوحدات وكليات وبرامج اجلامعة يف جمال اجلودة واالعتماد ،والإ�سهام برفع
م�ستوى الأداء العلمي واملهني يف خمتلف الوحدات الإدارية والأكادميية ومتثيل اجلامعة لدى اجلهات
اخلارجية ذات العالقة بالتقومي واالعتماد الأكادميي ،وكذلك تعزيز العالقات العلمية واملهنية مع
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اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى املتميزة لال�ستفادة من خرباتها يف حت�سني م�ستوى الأداء
الداخلي ،وا�ست�شراف توقعات امل�ستفيدين من خدمات اجلامعة وامل�ساهمة يف حتقيقها وذلك يف �إطار
�سعي العمادة لأن تكون جهة مرجعية متميزة ورائدة يف جمال �ضمان جودة وتطوير التعليم اجلامعي
باململكة.« .

ر�ؤية العمادة:
عمادة متميزة وطني ًا يف جمال التطوير واجلودة واالعتماد يف جامعة الق�صيم

ر�سالة العمادة:
قيادة وحدات اجلامعة ل�ضمان حتقيق متطلبات اجلودة واالعتماد ،وتقدمي الدعم الفعال والتطوير
والتدريب والتح�سني امل�ستمر جلودة �أن�شطتها ،وامل�ساهمة يف ح�صولها على االعتماد الأكادميي الوطني
والدويل.

قيم العمادة:
اجلودة :ن�سعى �إىل تطبيق �أعلى معايري اجلودة يف كافة الأعمال مبا مييز خمرجاتنا و�أعمالنا.
الإبداع :تهيئ العمادة املناخ التنظيمي املحفز على التفكري الإبداعي وال�سلوك الإبتكاري.
ال�شفافية :تلتزم العمادة بالإف�صاح يف املعامالت والإجراءات وتدعيم متطلبات امل�ساءلة والنزاهة.
العمل اجلامعي :تر�سخ العمادة ثقافة العمال اجلماعي تفكري ًا و�سلوك ًا.
الأمانة :ت�ؤدي العمادة العمل ب�إخال�ص وتلتزم بالآداب والأخالقيات املهنية.

�أهداف العمادة:
ت�سعى العمادة �إىل بناء ثقافة اجلودة املالئمة للجامعة وتطويرها وذلك بتحقيق االلتزام الكامل
مبنظومة القيم ذات ال�صلة باجلودة التي يتم تبنيها وتفعيلها ب�شكل م�شرتك من �أجل تطوير قدرة
اجلامعة على و�ضع �أنظمة و�سيا�سات ومعايري متطورة للجودة وفق منظور ا�سرتاتيجي يقوم على مبد�أ
املبادرة يف اقتنا�ص الفر�ص وتعظيم االيجابيات ونقاط القوة وجتنب التهديدات ونقاط ال�ضعف يف
بيئة عمل حمفزة و�سياق تنظيمي يقود العاملني �إىل التميز يف الأداء وتر�سيخ روح االبتكار والعمل
اجلماعي .ومن هذه القيم :الإميان بالتح�سني امل�ستمر للجودة  -اعتبار اجلودة عاملاً ا�سرتاتيج ًيا
لأعمال امل�ؤ�س�سة � -إعطاء اجلودة االهتمام الأكرب يف التخطيط والتنظيم والتنفيذ  -توفري البنية
التحتية الفنية الداعمة للجودة.
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1 .1الإ�سهام يف �صياغة الأهداف اال�سرتاتيجية للجامعة يف جماالت التطوير واجلودة واالعتماد
الأكادميي.
2 .2حتقيق ر�سالة اجلامعة «بتوفري تعليم متطور ومعتمد» وفق �أ�ساليب و�آليات متطورة.
3 .3تقدمي دعم ا�ست�شاري ف ّعال لوحدات وبرامج اجلامعة يف جماالت التطوير اجلودة واالعتماد.
4 .4بناء عالقات تعاون و�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املرموقة يف جماالت التطوير واجلودة واالعتماد مبا
يحقق منافع ا�سرتاتيجية للجامعة.
5 .5العمل امل�ستمر من �أجل التح�سني ورفع اجلودة للعمليات التعليمية والإدارية ،والتقليل من الهدر.
6 .6بناء خربات متميزة وتراكمية يف جماالت التطوير واجلودة والتقومي واالعتماد الأكادميي يف
التعليم اجلامعي.
7 .7تدعيم اجلهود املبذولة لرفع ت�صنيف اجلامعة �أكادمي ًيا ومهن ًيا.
8 .8ن�شر ثقافة اجلودة بني من�سوبي اجلامعة وت�شجيع القيام بالدرا�سات التطويرية وعقد الفعاليات
يف جمال اجلودة واالعتماد الأكادميي.
9 .9الو�صول بكافة برامج اجلامعة الأكادميية لتكون برامج معتمدة من هيئات االعتماد الوطنية
والدولية.

�أ�سباب زيادة االهتمام بتطبيق اجلودة يف التعليم العايل
•حتقيق م�ستوى عال من الأداء يف العملية التعليمية.
•زيادة �إعداد الطالب امللتحقني بالتعليم العايل.
•ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وت�أثريها على العملية التعليمية.
•حتقيق مالئمة خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع طموحات ومتطلبات املجتمع وفق ر�ؤية
اململكة .2030
•املناف�سة ال�شديدة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تقدمي التعليم العايل.
•تر�شيد الإنفاق وحتديد �أولويات وفر�ص التح�سني امل�ستمر.
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م�صطلحات اجلودة
للم�ساعدة يف حتقيق فهم م�شرتك للمفاهيم وامل�صطلحات الهامة امل�ستخدمة يف نظام االعتماد و�ضمان
اجلودة ،نقدم تعريف لبع�ض امل�صطلحات ال�شائعة اال�ستخدام.
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املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي NCAAA
بناء على املوافقة ال�سامية الكرمية
لقد مت �إن�شاء الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ً
رقم /7ب 6024/بتاريخ  1424/2/9هـ وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم  1424/28/3يف
جل�سته الثامنة والع�شرين املنعقدة بتاريخ  1424/1/15هـ ،و�صدر القرار امللكي الكرمي فيما بعد
بت�شكيل هيئة تقومي التعليم ،ثم �صدر القرار امللكي الكرمي رقم (  )108وتاريخ 1440/02/14
واملت�ضمن تعديل ا�سم هيئة تقومي التعليم ليكون هيئة تقومي التعليم والتدريب و�صدرت تو�صية
اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم  837وتاريخ  1440/02/08باملوافقة على تنظيم هيئة تقومي
التعليم والتدريب ،والتي يندرج حتتها املركز الوطني للتقومي واالعتماد ،ولقد �صدر قرار جمل�س
الوزراء املوقر رقم ( )94بتاريخ 1438/2/7هـ باملوافقة على الرتتيبات التنظيمية لهيئة تقومي
التعليم واملت�ضمنة �أن الهيئة هي اجلهة املخت�صة يف اململكة بالتقومي واالعتماد يف التعليم والتدريب
لرفع جودتهما وكفايتهما وم�ساهمتهما يف خدمة االقت�صاد والتنمية الوطنية وي�أتي املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي واحد ًا من املراكز التي ت�شرف عليها الهيئة ،وهو �إمتداد ملا كان يعرف
�سابق ًا بالهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،بحيث تتمتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل
الإداري واملايل وتكون ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة يف م�ؤ�س�سات
التعليم فوق الثانوي ـــــ احلكومي والأهلي .وذلك من �أجل االرتقاء بجودة التعليم العايل اخلا�ص
واحلكومي ،و�ضمان الو�ضوح وال�شفافية ،وتوفري معايري مقننة للأداء الأكادميي .ومن مهام املركز
و�ضع قواعد ومعايري و�شروط التقومي واالعتماد الأكادميي ،و�صياغة ال�ضوابط التي تكفل تطبيقها
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

معايري االعتماد الأكادميي الرباجمي
طور املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي يف  2018م معايري االعتماد الربامي لت�صبح �ستة
معايري:

املعيار الأول :الر�سالة والأهداف
يجب �أن تكون لدى الربنامج ر�سالة مت�سقة مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كما يتم تطبيق ر�سالة
الربنامج على الأهداف ومتطلبات الربنامج املعني ،ويجب �أن تحُ دَّ د الر�سالة بو�ضوح وب�شكل مالئم
لأهداف الربنامج الأ�سا�سية و�أولوياته ،و�أن تكون م�ؤثرة يف توجيه التخطيط له وتنفيذه.
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املعيار الثاين� :إدارة الربنامج و�ضمان جودته
قيادة الربنامج الإدارية م�س�ؤولية رئي�س الق�سم ،والقيادة الأكادميية م�س�ؤولية رئي�س الق�سم ومن�سق
اجلودة (مدير الربنامج ل�ش�ؤون اجلودة) .يجب �أن ُتظهِر �إدارة الربنامج قياد ًة ف َّعالة ،ويجب �أن
تعك�س توازن ًا منا�سب ًا بني امل�س�ؤولية �أمام الإدارة العليا ،و�أمام امل�ؤ�س�سة التعليمية التي تقدِّ م الربنامج،
وبني املرونة الالزمة لتلبية املتطلبات املحددة للربنامج املعني .كما يجب �إ�شراك الأطراف املعنية
(مثل الطالب ،واجلهات املهنية ،وجهات التوظيف ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س) يف �إجراءات التخطيط،
ويف و�ضع الغايات والأهداف وا�ستعرا�ض ما حتقق من نتائج واال�ستجابة لها.
ٌ
م�ستقلة للطالبات فيجب �أن تكون املوارد متماثلة مع �أق�سام الطالب ،كما يجب �أن
أق�سام
�إن كان هناك � ٌ
ٌ
ٌ
مماثل
إ�شراك لأق�سام الطالبات
توا�صل فعالة بني اجلهتني ،ويجب �أن يكون هناك �
يكون هناك �آلية
ٍ
لإ�شراك �أق�سام الطالب يف �إجراءات التخطيط واتخاذ القرارات ،ويجب متابعة جودة تدري�س
ً
ا�ستجابة للتغذية
�سريع
ب�شكل
ب�شكل م�ستمر واتخاذ التعديالت
ككل
ٍ
ٍ
املقررات والربنامج الأكادميي ٍ
ٍ
الراجعة ووفق ًا لتطورات البيئة اخلارجية التي ت�ؤثر يف الربنامج الأكادميي.

املعيار الثالث :التعليم والتعلم
خمرجات التعلم للربنامج ت�صاغ بحيث تبني ما يكت�سبه الطالب من معارف ومعلومات وقدرات ومهارات
وقيم عند تخرج الطالب ،وخمرجات التعلم للمقرر ت�صاغ بحيث تبني ما يكت�سبه الطالب من معارف
ومعلومات وقدرات ومهارات وقيم بنهاية املقرر ،وتربط مبخرجات الربنامج ككل.
بو�ضوح وتتما�شى مع الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
يجب �أن تكون خمرجات تعلم الطالب حمدد ًة
ٍ
(الإطار الوطني للم�ؤهالت �سابقا) ،ومتطلبات العمل �أو املمار�سة املهنية ،وال بد من تقومي م�ستويات
منا�سبة ومقارنتها مرجعي ًا مع نقاط مرجعية خارجية
إجراءات
التعلم والتحقق منها من خالل �
ٍ
ٍ
ُ
حمددة وذات عالقة ،ويجب �أن تق َّوم جودة التعليم ومدى فاعلية الربامج من خالل تقومي �أداء
الطالب ،ومن خالل ا�ستق�صاء �أراء اخلريجني وجهات التوظيف ،مع ا�ستخدام التغذية الراجعة من
أ�سا�س خلطط التطوير امل�ستقبلية.
تلك الأطراف
ٍ
كدليل و� ٍ
�إذا كان للربنامج ق�سم للطالب و�آخر للطالبات فيجب �أن تكون معايري اجلودة وم�صادر التعلم متماثلة،
و�أن تت�ضمن التقوميات بيانات منف�صلة عن كل ق�سم .كما يجب تقدمي و�صف لإجراءات اال�ستجابة
ملتطلبات �ضمان اجلودة التي مت ا�ستخدامها للتحقق من �أن الإطار التنظيمي والرتتيبات املتَّبعة
ب�شكل �صحيح.
للتحقق من �أن عملية التعليم والتعليم ت�سري
ٍ

ي�شمل معيار التعليم والتعلم املعايري الفرعية التالية:
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 1-3ت�صميم خ�صائ�ص اخلريجني وخمرجات التعلم
من الإجراءات املتبعة ل�ضمان ان�سجام خمرجات تعلم الطالب امل�ستهدفة مع الإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت (الإطار الوطني للم�ؤهالت �سابقا) ،ومتطلبات العمل الوظيفي �أو املهني كما حددتها
تو�صيات اخلرباء �أو متطلبات اجلهات املهنية �أو جهات االعتماد ذات العالقة:
املراجعة الدقيقة للإطار الوطني للم�ؤهالت.اال�ستق�صاء الدوري ملا يحتاجه �سوق العمل من معارف ومهارات وقدرات وقيم.االقتبا�س من املخرجات التي حتددها بع�ض جهات االعتماد.االت�ساق مع خ�صائ�ص اخلريجني على م�ستوى اجلامعة (الواردة يف بداية هذا الدليل). 2-3املنهج الدرا�سي
مكونات املنهج من متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات الربنامج وم�شروع التخرج والتدريب
امليداين � /سنة االمتياز.
 3-3جودة التدري�س وتقييم الطالب
ي�شمل هذا املعيار الفرعي معلومات حول خطط ا�سرتاتيجيات التدري�س لتطوير خمرجات التعلم
امل�ستهدفة للربنامج ،وتقومي جودة التدري�س ،والإجراءات املتبعة يف �إعداد تقارير املقررات
الدرا�سية وتقرير الربنامج ،وكيفية اال�ستفادة منها ،وينبغي �أن تت�ضمن هذه الفقرة جدو ًال يبني
ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتم تقومي تدري�سهم ب�شكل منتظم من خالل ا�ستطالع �آراء
الطالب (�أو من خالل �آليات �أخرى).
كما ي�شمل عمليات امل�ساعدات التعليمية للطالب مثل ال�ساعات املكتبية وتعليم الأقران والدورات
التعليمية ....
ويتم عر�ض اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ب�ش�أن جودة الربنامج نتيجة ال�ستخدام �إجراءات
تقومي الربنامج ومراجعته ،كما ينبغي الإ�شارة �إىل املعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات ونتائج ا�ستطالعات
الر�أي ،كلما كان ذلك منا�سب ًا.
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كما يتم تقومي الطالب وهو تقومي خمرجاتهم عن طريق و�سائل قيا�س مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة.

املعيار الرابع :الطالب
ً
ً
ً
ومتجاوبة مع احتياجات الطالب الذين يلتحقون
وعادلة
فعالة
يجب �أن تكون �إجراءات القبول
وا�ضحة عن متطلبات الربنامج الأكادميي ومعايري
معلومات
بالربنامج الأكادميي ،ويجب �إتاحة
ٍ
ٍ
القبول ومعايري �إمتام الربنامج الأكادميي للطالب الراغبني يف االلتحاق به وعند حاجة �ألطالب
لها يف �أي مرحلة من مراحل الربنامج الالحقة ،ويجب �أن تكون �آليات ت�سوية املنازعات وا�ستئناف
ً
عادل ،كما يجب �أن ُيقدَّ م الإر�شاد الوظيفي للطالب
ومن�شورة ،وتدار ب�شكل
بو�ضوح
مبينة
القرارت
ٍ
ٍ
ٍ
فيما يتعلق بالوظائف ذات ال�صلة مبجاالت الدرا�سة التي يتعامل معها الربنامج.
جانب كبري من م�س�ؤولية حتقيق هذا املعيار تقع على عاتق �إدارة امل�ؤ�س�سة التعليمية �أكرث منه على
ً
ٌ
�إدارة الربامج ،بينما الربنامج م�س�ؤول عن تقومي جودة هذا املعيار.

املعيار اخلام�س :هيئة التدري�س
يجب �أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س م�ؤهلني على النحو الأمثل ولديهم اخلربات املنا�سبة لتحمل
خمتلفة من
م�س�ؤوليات التدري�س املوكلة �إليهم وال�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س املنا�سبة لأنوا ٍع
ٍ
خمرجات التعلم ،وللم�شاركة يف الأن�شطة الرامية �إىل حت�سني فاعلية التعليم.
يجب تبيان م�ؤهالت وخربات �أع�ضاء هيئة التدري�س املرتبطة مبتطلبات الربنامج .ويجب �إبراز ما
ً
قائمة بنقاط القوة،
ي�ؤكد جودة م�ؤهالت وخربات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقدِّ م تقرير ًا يت�ضمن
وتو�صيات التح�سني ،و�أولويات التنفيذ.

املعيار ال�ساد�س :م�صادر التعلم واملرافق والتجهيزات
ً
كافية لتلبية متطلبات الربنامج
يجب �أن تكون مواد امل�صادر التعليمية واخلدمات املرتبطة بها
معلومات عن
واملقررات املقدمة فيه ،وي�سهل و�صول الطالب �إليها عند احلاجة ،والبد من توفري
ٍ
وقت كايف لتوفري ما يلزم من امل�صادر
متطلبات الربنامج الأكادميي من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ٍ
ً
املطلوبة ،ويجب �أن ي�شارك الأ�ساتذة والطالب يف تقومي ما يتم توفريه من م�صادر ،علما �أن املتطلبات
اخلا�صة باملراجع وم�صادر البيانات على �شبكة الإنرتنت وقاعات احلا�سب الآيل وامل�ساعدة يف
ا�ستخدام هذه التجهيزات �سوف تتنوع تبع ًا لطبيعة الربنامج الأكادميي ومنهجية تدري�سه.
يجب �أن تكون املرافق منا�سبة وتهيئ الأجواء حل�سن �سري العملية التعليمية وتعمل على ت�سهيل
�أن�شطة الربنامج.
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بجب تو�ضيح �إجراءات ت�أمني م�صادر التعلم الالزمة للربنامج ،مبا يف ذلك الفر�ص املتاحة لطاقم
التدري�س �أو �إداريي الربنامج لتوفري امل�صادر ال�ضرورية ،وكذلك معلومات عن اخلدمات املقدمة
و�أوقات توفرها ،ومدى َت َ�ساوي توفري م�صادر التعلم بني �شطري الطالب والطالبات ،وغري ذلك.
يجب تو�ضيح مالئمة املرافق والتجهيزات (قاعات الدرا�سة واملعامل و�أماكن اال�ستذكار وجتهيزات
ال�شبكة الدولية واملكتبات� .....إلخ) املتاحة لأن�شطة الربنامج.

خمرجات التعلم
جمموعة من املعارف واملهارات والكفاءات يحب �أن يزود بها اخلريج ويتم ذلك من خالل �إدراج هذه
املعارف واملهارات والكفاءات يف املقررات الدرا�سية على �أن يتم مراجعة وتقييم هذه املخرجات ب�شكل
دوري ل�ضمان نتائج جيدة تخدم اخلريج يف �سوق العمل ،ولأهمية تعرف الطالب على هذه املخرجات
يف العملية التعليمية ،نقدم فيما يلي �شرح ًا مب�سط ًا لهذه املخرجات:
 -1املعارف :القدرة على فهم وعر�ض احلقائق واملفاهيم والنظريات والأ�ساليب املحددة.
 -2املهارات :منها املهارات الإدراكية (الذهنية) وتعني تطبيق الأ�س�س والنظريات يف التفكري واحلل
الإبداعي للم�شاكل والواجبات املخ�ص�صة واملو�ضوعات اجلديدة غري املتوقعة .وب�شكل عام هي
القدرة على تطبيق فهم املعرفة حلل امل�شاكل بطرق مبدعه والتعامل مع املواقف احلرجه .واملهارات
وامل�سئولية ال�شخ�صية :تت�ضمن املهارات القيادية ومهارات العمل �ضمن فريق وال�سلوك الأخالقي،
وا�ستقاللية التعلم .ومهارة االت�صال وت�شمل القدرة على االت�صال بفاعلية عند التخاطب ال�شفهي
�أو التحرير وا�ستخدام م�صادر املعلومات وتقنية االت�صال .املهارات النف�س حركية وهي املهارات
احلركية يف املجاالت العلمية التي تتطلب ذلك مثل اجلراحة والر�سم واملو�سيقى والتمثيل.
 -3الكفاءات� :إن مفهوم الكفاية هو مرتبط ب�شكل وثيق ب�سوق العمل ب�شكل عام وبحالة معينة
(مهنية �أو درا�سية) ب�شكل خا�ص .وبح�سب الإطار الوطني للم�ؤهالت يعترب الأوروبيون ب�أن الكفاية
هي «القدرة على ا�ستخدام املعارف واملهارات وال�سلوكيات ال�شخ�صية يف حاالت عمل �أو درا�سة ومن
�أجل التطور املهني وال�شخ�صي» ...هي �إذا جمموعة �سلوك ّيات اجتماع ّية ،ووجدان ّية ،ومهارات
وح�سية ،وحرك ّية تعتمد على معارف ت�سمح مبمار�سة دور ما� ،أو وظيفة� ،أو ن�شاط ب�شكل
نف�س ّية،
ّ
ف ّعال .لذلك وللعمل بكفاءة يف حالة معينة يقول لوبوتريف ب�أن االن�سان ي�ستجمع ويح�شد موارده
اخلا�صة (من معارف ومهارات و�سلوكيات) وبع�ض من موارده البيئية (ك�شبكات مهنية وزمالء وملفات
وثائقية وغريها) من �أجل ذلك.
وينبغي �أن ترتبط خمرجات التعلم بخ�صائ�ص اخلريجني على م�ستوى الربنامج ،وخ�صائ�ص
اخلريجني جلامعة الق�صيم املعتمدة من قبل اللجنة الدائمة للخطط املبينة يف الق�سم التايل.
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خ�صائ�ص خريج جامعة الق�صيم:
يعترب «�إعداد كفاءات متكاملة الت�أهيل تفي باحتياجات �سوق العمل» من �أهم التوجهات اال�سرتاتيجية
جلامعة الق�صيم .ولتحقيق هذا التوجه ت�سعى جامعة الق�صيم من خالل كافة براجمها ووحداتها
الأكادميية والإدارية �إىل حتقيق اخل�صائ�ص التالية يف خريجيها من الطالب والطالبات:
1.1امتالك احلقائق واملعلومات والأفكار والق�ضايا واالجتاهات والنظريات واملعارف املتعلقة
بتخ�ص�صه.
2.2امتالك الفهم املنهجي واالطالع الوا�سع يف مو�ضوعات التخ�ص�ص.
3.3القدرة على التحليل والتقومي النقدي للمعلومات واملفاهيم والطرق والنظريات املرتبطة
بالتخ�ص�ص.
4.4القدرة على تطوير معارف جديدة مكت�سبة من خالل بحث علمي مبتكر ي�سهم ب�شكل عام يف
جمال التخ�ص�ص.
5.5امتالك املهارات االدراكية والفنية لتحليل البيانات واملعلومات ومعاجلتها.
6.6القدرة على ابتكار وت�صميم وتنفيذ عمليات البحث ب�صورة م�ستقلة.
7.7القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة وتوىل دور القيادي ،ومعاجلة امل�شكالت.
8.8لديه مهارات حل امل�شكالت الواقعية يف امليدان من خالل الربط بني املعرفة وتطبيقاتها.
9.9الوعي ب�أخالقيات املهنة و�أخالقيات البحث العلمي واخالقيات التعامل مع التكنولوجيا
وادواتها.
وتت�سق هذه اخل�صائ�ص مع كافة خ�صائ�ص اخلريجني على م�ستويات الربامج الأكادميية يف الكليات،
وكذلك مع املعايري املهنية وتوقعات جهات التوظيف ومع وثيقة الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت (�سقف).

جتربة جامعة الق�صيم فى جمال �ضمان اجلودة
قامت جامعة الق�صيم وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميى (هيئة تقومي
التعليم والتدريب حاليا) بعدة مراحل لتوطني اجلودة فيها �سعيا للو�صول �إىل خمرجات عاملية
امل�ستوى للعملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع،
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و�أبرز هذه املراحل ما يلي:

�أو ًال :مرحلة التقومي الذاتي الأوىل (عام 1426هـ)
�سعت جامعة الق�صيم من خالل هذه الدرا�سة �إىل تقييم الو�ضع الراهن والقائم يف اجلامعة لتحديد
موقفها ومدى حتقيقها ملعايري اجلودة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والرباجمى .وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد
من النتائج والتو�صيات التي �أبرزت نقاط القوة لدى اجلامعة وال�سعي للحفاظ عليها وتعزيزها،
ونقاط ال�ضعف والعمل على تالفيها.

ثاني ًا :م�شروع الدرا�سة التطويرية (عام  1429-1427هـ)
كان م�شروع الدرا�سة التطويرية والذي طرحته مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميى
(هيئة تقومي التعليم والتدريب حاليا) و�شارك فيه ثالث جامعات �سعودية من بينهم جامعة
الق�صيم ،هو باكورة الأعمال التي تخدم توطني اجلودة يف اجلامعات امل�شاركة وكلياتها ،بالإ�ضافة
�إىل الن�شاطات الأخرى والتي واكبت هذا امل�شروع ونعنى التدريب وور�ش العمل وغريها.
بدء الإعداد لتنفيذ امل�شروع عام  1427هـ وا�ستمر العمل يف امل�شروع حتى عام  1429هـ .وكان امل�شروع
مبثابة تدريب عملي (حماكاة) على كيفية �إعداد و�ضبط (�إعادة هيكلة) كل من الأن�شطة التعليمية
والبحثية والإدارية لتحقق متطلبات االعتماد الأكادميي مبوا�صفات عالية امل�ستوى.
نتائج امل�شروع
قامت عدة فرق من املتخ�ص�صني يف اجلودة واالعتماد الأكادميي من اململكة مبراجعة نتائج امل�شروع
وزيارة اجلامعة والأق�سام امل�شاركة يف الدرا�سة ،و�صدر عن هذه الفرق تقارير هامة على امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي والرباجمي وروجعت يف الأق�سام املعنية ومت الرد عليها وااللتزام بتوجيهات الفرق املراجعة
لتحقيق متطلبات االعتماد الر�سمي ملختلف وحدات اجلامعة.
ومن �أهم نتائج الدرا�سة ما يلي:
•�إعداد اخلطة الإ�سرتاجتية للجامعة
•�إن�شاء وكالة اجلامعة للتطوير والتخطيط واجلودة
•�إن�شاء عمادة �ضمان اجلودة واالعتماد
•�إن�شاء عمادة تقنية املعلومات
•�إن�شاء عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
•�إن�شاء املجل�س اال�ست�شاري للجامعة وبراجمها.
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ثالث ًا :م�شروع االعتماد الأكادميى امل�ؤ�س�سي الر�سمي
بعد االنتهاء من الدرا�سة التطويرية للجامعة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والرباجمي وزيارة املحكمني
اخلارجيني للجامعة والتي ا�شتملت على العديد من تو�صيات اعتربتها اجلامعة ملزمة يف تنفيذها من
�أجل ا�ستمرارية التح�سني يف والتطوير يف اجلامعة ورفع جاهزية اجلامعة للح�صول على االعتماد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي� ،صدر قرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ  1430/7/15هـ بت�شكيل جلان م�شروع
االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي للعمل على �إعداد خطة تنفيذية لتو�صيات املراجعني اخلارجيني
والتحقق من تنفيذها وا�ستمرار التهيئة للح�صول على االعتماد الأكادميي ر�سمي ًا من قبل الهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميى (هيئة تقومي التعليم والتدريب حاليا)
منجزات امل�شروع
•االنتهاء من �إعداد نظام توكيد اجلودة للربامج الأكادميية
•ح�صول اجلامعة على االعتماد امل�ؤ�س�سي ملدة �سبع �سنوات (من عام مايو  2013حتى �إبريل
.)2020

دور ع�ضو هيئة التدري�س يف اجلودة
او ًال� :أن�شطة اجلودة:
•التعامل ب�شفافية وجدية مع اال�ستبيانات التي توزعها اجلامعة �أو الكلية �أو الق�سم.
•احلر�ص على امل�شاركة يف �أن�شطة اجلودة على م�ستوى اجلامعة �أو الكلية وال�سعي للتعرف على
ثقافتها و التحلي بها.
•احلفاظ على املكت�سبات وحقوق �أع�ضاء هيئة التدري�س �سواء الأكادميية �أو الإدارية �أو املالية
وذلك بامل�شاركة بتقييم تلك اخلدمات واملطالبة بتح�سينها واقرتاح بع�ض احللول امل�ساعدة
للنهو�ض بها.
•احلر�ص على ال�شفافية واملو�ضوعية عند امل�شاركة يف جمموعات الرتكيز ملناق�شة مو�ضوعات
تخدم ق�ضايا اجلودة �سواء على م�ستوى اجلامعة �أو الكلية.
•اال�ستجابة بفاعلية لدعوة اجلامعة �أو الكلية �أو الق�سم للم�شاركة يف عمل اللجان اخلا�صة
باملراجعني اخلارجيني.
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ثاني ُا :الأن�شطة التطويرية
•امل�شاركة بفاعلية يف �أن�شطة اجلامعة اخلارجية والداخلية مبا ي�سهم يف رفع ت�صنيف اجلامعة
فى امل�شاركة املجتمعية.
•امل�شاركة بفاعلية يف �أن�شطة الأق�سام العلمية والال�صفية لأهمية هذا الأمر عند مراجعة �أعمال
ون�شاطات الكلية �أو الق�سم بهدف االعتماد.
•التم�سك بقيم اجلامعة واملعلن عنها يف �سياق اخلطة الإ�سرتاجتية للجامعة.
•املبادرة يف تقدمي مقرتحات تطويرية للكلية �أو للق�سم لتح�سني العملية التعليمية.
•احلر�ص على امل�شاركة الفعالة بالآراء التطويرية �أثناء اجتماعات جمال�س الكليات والأق�سام
واللجان ذات العالقة ،حتقيق ًا ملبد�أ امل�شاركة الفاعلة يف اتخاذ القرار.

ثالث ًا :الأن�شطة التعليمية
•امل�ساهمة الفعالة يف تطبيق نظام اجلودة من خالل امل�شاركة يف و�ضع موا�صفات املقررات
وموا�صفات الربامج وتطويرها ،واحلر�ص على �إعداد تقارير املقررات ،و�إعداد ا�ستبانات
املقررات ،وجتهيز ملفات املقررات ،وامل�ساهمة الن�شطة يف �أعمال جلان اجلودة املختلفة.
•بذل كل جهد ممكن لتجويد العملية التعليمية لإك�ساب الطالب خمرجات التعلم املن�شودة من
خالل �إتباع طرق وا�سرتاتيجيات وا�ستخدام و�سائل التعليم املنا�سبة.
•احلر�ص على التقييم الكفء لأعمال الطلبة.
•احلر�ص على التقيد بالقيم اجلامعية لأعلى الدرجات.
•احلر�ص على تفعيل امل�ساعدات العلمية والإر�شادات املهنية للطالب من خالل ال�ساعات املكتبية.
•التفاعل وامل�شاركة فيما يقدم من فعاليات يف قاعات الدرا�سة تخدم جودة العملية التعليمية.
•امل�ساهمة يف حتديد احتياجات الربامج من معامل وم�صادر تعلم ،واقرتاح كيفية اال�ستفادة املثلى
من تلك امل�صادر.
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الباب احلادي ع�شر
دليل الربامج التدريبية
ت�ستهدف جامعة الق�صيم تنمية القدرات املعرفية والأدائية لكل من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والإداريني بها ،لذا فقد �أن�ش�أت مركز تنمية القيادات والقدرات للقيام مبهمة التثقيف والتدريب
بهدف �إر�شاد �أع�ضاء هيئة التدري�س وحت�سني �أدائهم و�ضمان جودة خمرجات العملية التعليمية ،من
خالل التطوير امل�ستمر لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جماالت التعليم والتعلم .وتوكيدً ا لعملية
التطوير وا�ستدامتها كانت النظرة �إىل تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س حديثي العهد بجامعة
الق�صيم �أو باملهنة ،وبخا�صة �أن عمليات التدري�س وا�سرتاتيجياته حتوي يف الوقت احلايل العديد من
امل�ستحدثات التي تعمل على �سد الفجوة بني معارف ومهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س وم�ستوى الأداء
املطلوب حتقيقه ،ومن هنا تبدو الطرق واال�سرتاتيجيات التدري�سية اجلامعية التقليدية عاجزة عن
تلبية متطلبات الفرد ،وت�صبح احلاجة لتطبيق ما هو م�ستحدث ق�ضية ال حتتمل الت�أجيل.
هذا وقد حلق باجلامعة تطورات ت�ستدعي النظر فيما يقدم لع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة من
دورات تدريبية على خمتلف �أدواره الوظيفية البحثية والتدري�سية و خدمة املجتمع� ،أهمها �ضرورة
حتقيق جودة املخرجات التعليمية لتلبية احتياجات املجتمع و�ضمان احل�صول على االعتماد
الأكادميي حتقيقا لر�سالة اجلامعة ،وي�ستدعي ذلك النظر فيما يقدم للطالب وفيما ميكن من خالله
تقييم �أدا�ؤه ،ا�سرت�شا دا بالإطار ال�سعودي للم�ؤهالت باعتباره ميثل الفئات الوا�سعة لأنواع نواجت
التعلم التي ي�ستهدف الربنامج التعليمي حتقيقها.
لذا مل يعد كافي ًا تلقني الطالب املعارف عن طريق ال�شرح النظري ،ومل يعد من املقبول �أن ي�ستقبل
الطالب املعلومات ب�سلبية ،فم�سايرة للمتغريات الع�صرية كان من املهم العمل على تفعيل دور الطالب
وحتويله من جمرد دور �سلبي يف العملية التعليمية �إىل دور �إيجابي فعال ن�شط ي�ستطيع جمع املعلومات
والبيانات ،كما ي�ستطيع املناق�شة وحل امل�شكالت ،ولديه القدرة على اال�ستك�شاف واال�ستق�صاء ،مبا
ميكنه من التعامل مع كثري من املواقف احلياتية ،م�ستخد ًما امل�ستحدثات التكنولوجية عن وعي وعلم،
وموظ ًفا لإمكاناتها يف عمليتي التعليم والتعلم.
وترتي ًبا على ما �سبق كله ف�إن تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س لن ي�أتي عن طريق ال�صدفة �أو تلقي
املحا�ضرات ب�صورة �سلبية و�إمنا من الأهمية الت�أكيد على املمار�سات التدري�سية داخل قاعة التعلم من
خالل القيام بالتدري�س الفعلي يف حلقات التدري�س امل�صغر التي تقدم التغذية الراجعة ملا يقوم ع�ضو
هيئة التدري�س ب�أدائه ،حتقي ًقا جلودة التدري�س والتقومي ،ومن هنا تت�أكد �أهمية عقد مثل
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هذا الربنامج بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد من حيث اكت�ساب املهارات التدري�سية الالزمة
لهم يف عملهم اجلامعي ،و�إعدادهم ملقرراتهم �سواء الورقية �أم االلكرتونية ،و�إعدادهم مللف املادة،
وتقوميهم لأداء طالبهم ولذواتهم� ،إعما ًال لتحقيق معيار التعلم والتعليم ال�صادرمن املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي.

�أهداف برنامج تهيئة و�إعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد
الهدف العام للربنامج
ي�ستهدف هذا الربنامج كافة �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم .ويهدف �إىل تدريب
�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد على تخطيط وت�صميم املواقف التعليمية والتعلمية ،وعلى ا�ستخدام
طرق وا�سرتاتيجيات ومناذج ومداخل تدري�سية جديدة ،حتقي ًقا جلودة التدري�س وتوكيدً ا لدعم
جهود حت�سني جودته ،مع تدريبهم على كيفية توظيف امل�ستحدثات التكنولوجية يف التدري�س،
كم�ساعدات تعليمية للطلبة ،وزيادة وعيهم باالجتاهات احلديثة يف التقومي الرتبوي ،حتقي ًقا
للم�ؤ�شرات املرتبطة بتقييم الطلبة ،مبا يك�سبهم املهارات التدري�سية القائمة على االيجابية
والفاعلية القائمة على فهم متعمق للنظريات التعليمية /التعلمية.

الأهداف التف�صيلية للربنامج
ي�سعى الربنامج احلايل �إىل :
•حت�سني بيئة التعليم والتعلم على نحو ن�شط ومتوازن ،يعمل على �إك�ساب املعلومات و املهارات
الالزمة لأطراف املنظومة التعليمية.
•�إدراك �أع�ضاء هيئة التدري�س لعملية تخطيط وت�صميم وتنفيذ املواقف التعليمية.
•التعرف على �أ�س�س بناء املناهج واملقررات الدرا�سية وكيفية حتويلها الكرتونيا.
•تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س باخلربات الالزمة لتخطيط جل�سات التدري�س .
•اتقان �أع�ضاء هيئة التدري�س للمهارات املرتبطة باال�سرتاتيجيات اجلديدة يف التعليم والتعلم .
•تب�صري �أع�ضاء هيئة التدري�س باملواد التعليمية و�سبل ا�ستخدامها يف التدري�س.
•ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س للأ�ساليب اجلديدة يف التقومي ،والتعرف على طرق �إعداد
االختبارات و�صياغة �أ�سئلتها وترجمتها �إىل ورقة امتحانية ،مع �إن�شاء بنك لال�سئلة يف مادة
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التخ�ص�ص.
•تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد على مهارات التدري�س وفق خطوات التدري�س امل�صغر .

املخرجات املتوقعة للربنامج
بعد �أن يجتاز ع�ضو هيئة التدري�س الربنامج ينبغي �أن يكون قادرا على :
•حتقيق ات�ساق نواجت (خمرجات �أو ح�صيلة) تعلم الطلبة امل�ستهدفة مع «الإطار ال�سعودي
للم�ؤهالت».
•�صياغة نواجت تعلم تت�سق مع متطلبات املمار�سة املهنية يف اململكة العربية ال�سعودية .
•و�ضع خطط تعليمية يف �شكل حزم متكاملة من اخلربات التعليمية.
•تو�صيف املقررات وفق الأ�ساليب العلمية والرتبوية.
•حتقيق ات�ساق املحتوى مع مفردات املقرر واال�سرتاتيجيات 114.

•�إ�شراك الطالب يف ت�صميم بيئة التعلم وف ًقا ال�ستعداداته وقدراته اخلا�صة.
•تدريب الطالب على املناق�شة واحلوار وطرح الأ�سئلة الناقدة والإجابة عن الإ�شكاليات العلمية
من خالل توفري بيئة �صفية �آمنة ،يعرب فيها الطالب عن ر�أيه بحرية تامة.
•ربط خربات التعلم ال�سابقة ،باخلربات اجلديدة لدى الطالب ،وعلى نحو ميكنه من التعامل مع
اخلربات الإن�سانية ب�شكل متكامل.
•�إعداد ملف الأعمال ال�شخ�صية للطالب مع احرتام خيارات الطالب فيما ٌّيقّوم من خالله.
•توظيف امل�ستحدثات التكنولوجية يف التدري�س لتقريب املعلومات واملهارات اجلديدة �إىل
الطالب.
•توفري خربات تعليمية تعلمية تدعم فر�ص التعاون بني الطالب .
•ت�شجيع الطالب على التعلم الذاتي من خالل توجيهه �إىل م�صادر التعلم املختلفة .
•ربط الأن�شطة التعليمية بحاجات الطالب وطبيعة الفروق الفردية القائمة بينهم.اختيار
�أ�ساليب تعليمية  /تعلمية يكون دور املعلم فيها دور املي�سر واملوجه وامل�سهل لأن�شطة التعلم.
•تقدمي التعزيز الذي يثري دافعية الطالب نحو البحث واال�ستك�شاف واملناق�شة ،وحل امل�شكالت.
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�آليات تنفيذ الربنامج
يت�ضمن الربنامج العديد من الآليات ومنها على �سبيل املثال:
•عدد خم�سة وحدات تدريبية بواقع يومني تدريبيني لكل وحدة تدريبية.
•التدريب على التخطيط والت�صميم للتدري�س ومهارات التدري�س الفعال.
•التدريب العملي من خالل املواقف على طرق و�أ�ساليب التعامل مع الطالب.
•ا�ستخدام �آلية التدري�س امل�صغر و�أن�شطة املحا�ضرة وجمموعات العمل ،ودرا�سات احلالة ،وعمل
امل�شاريع واملحاكاة التعليمية.و املناق�شة اجلماعية ،وعر�ض �شرائط الفيديو التعليمية التي
تعر�ض لنماذج متنوعة من طرق وا�سرتاتيجيات التدري�س من قبل الأع�ضاء ذوي اخلربة.
•تنظيم ور�ش عمل لبناء موا�صفات للورقة االمتحانية وكيفية �إن�شاء بنوك ا�سئلة ،وكذا ملناق�شة
بع�ض ق�ضايا التعليم والتعلم وبع�ض امل�شكالت التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س فى تدري�سهم
اليومي.

�أ�ساليب التدريب امل�ستخدمة
•املحا�ضرات :تعتمد على �شرح املعلومات وتو�ضيحها ب�إ�ستخدام الرموز اللفظية ،ويف�ضل االقالل
من ا�ستخدامها� ،أو تدعيمها باملعينات ال�سمعية والب�صرية.
•الو�سائط املتعددة :وت�ستخدم عند عر�ض املادة التدريبية با�ستخدام جهاز  Data Showمبا
تت�ضمنه من ن�صو�ص و�صور متحركة وثابتة وبيانات.
•املناق�شة :يعتمد على طرح �أ�سئلة ذات �صلة باملو�ضوع لأ�ستمطار �أفكار املتدربني وامل�شاركة يف
تقدمي �آرائهم حول مو�ضوع النقا�ش.
•الزيارات امليدانية :تعتمد على قيام املتدربني بجوالت خارج مكان التدريب ملالحظة االداء
التدري�سي لبع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو م�شاهدة �أداء زمالئهم وت�سجيل مالحظاتهم.
•ور�ش العمل :تقوم على �أ�سا�س العمل التعاوين يف جمموعات �صغرية ويف �إطار جدول زمني منظم
يتم فيها املناق�شات الهادفة حول ا�سرتاتيجيات التدري�س� ،أو حماكاة املواقف التدري�سية من
خالل عر�ض مواقف التدري�س امل�صغر .
•الع�صف الذهني :يعطى املتدربني ق�ضية �أو م�شكلة ما ويطلب منهم التفكري فيها وفق خطوات
معينة تبد�أ بتجنب النقد وتنتهي بطرح �أفكار جديدة حول الق�ضية �أو امل�شكلة.
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•درا�سة احلالة :هو و�صف موقف تدري�سي واقعي يلقى ال�ضوء على م�شكلة ما ،ميكن حلها بطرق
متعددة ،عن طريق تطبيق مبادئ ونظريات معينة يزود بها املتدرب .
•التدري�س امل�صغر :وهو ع�صب الدورة حيث يقوم �أع�ضاء هيئة التدري�س مبمار�سة مهارة من
مهارات التدري�س �أمام الزمالء يف وقت حمدد ،ثم ي�شاهد �أدائه للمهارة امل�سجلة على �شريط
فيديو ،ويقوم بتقدمي نقد ذاتي عما قام بتنفيذه ،ثم يقوم الزمالء بتقدمي �آرائهم نحو �أداء
الزميل للمهارة ،ويف �ضوء التغذية الراجعة يقوم ب�إعادة املهارة مرة �أخرى ليتمكن من �أدائها.

احلقائب التدريبية و اختيار املدربني
احلقيبة التدريبية تتوافق مع املعايري العاملية وت�شتمل على �أدبيات ور�سومات تو�ضيحية ومعينات
وجل�سات تدريبية وحاالت عملية .ويتم اختياراملدربني الذين يتمتعون بالكفاءات التدريبية
الالزمة للقيام بالتدريب ،طبقا للمعايري الآتية :
اخلربة العلمية والعملية حول املهمة التي �سيقوم بها ) :تخ�ص�ص مناهج وطرق تدري�س،وتكنولوجيا تعليم ،وعلم نف�س قيا�س وتقومي(
�أن تتوفر لديه القدرة على االت�صال والتوا�صل ،و�إيجاد عالقات �إن�سانية مع املتدربنيالقدرة على طرح الأفكار الإبداعيةالقدرة على التحليل وعلى حتويل االطر النظرية �إىل تطبيقات عملية ترتبط باملواقفالتدري�سية

تقييم الربنامج
يتم تقومي الربنامج عن طريق الآليات التالية:
•يتم تقومي املدرب من قبل املتدربني وفق بطاقة تعد لهذا الغر�ض.
•يتم تقومي املتدرب عن طريق عر�ضهم لدر�س يف جمال تخ�ص�صهم �أمام الزمالء ،ثم يقوم املتدرب
مب�شاهدة �شريط فيديو م�سجل ملهاراته التدري�سية ،ويقوم نف�سه بنف�سه .يعقب ذلك تعليق
الزمالء على �أدائه التدري�سي يف حلقة التدري�س امل�صغر ،وبذلك يح�صل على التغذية الراجعة
الفورية ،وميكن ان يقوم بتنفيذ املهارات التي �أخفق فيها يف مرة تدري�سية �أخرى.
•ميكن الرجوع �إىل �أداء ع�ضو هيئة التدري�س الواقعي ،ومعرفة مقدار التغري احلادث يف �إدائه
بعد انتهاء الدورة التدريبية.
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الدورات املتاحة
�صياغة الأهداف التعليمية
تقدير االحتياجات التعليمية
ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم ال�شرعي
ا�ستخدام ال�سبورة االلكرتونية يف التدري�س
تو�صيف وتقرير الربنامج
تو�صيف وتقرير املقرر
ا�ستخدام اجلوال يف التدري�س
تخطيط وتنظيم املنهج اجلامعي
تطوير املنهج اجلامعي
�أجعل درو�سك قابلة لال�ستيعاب
اال�ستجابة لالختالفات الطالبية
مهارات ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف البحث العلمي
ت�أ�سي�س �أنظمة اجلودة يف الكليات
التعليم اجلامعي عن بعد التدري�س التفاعلي
مهارات االت�صال وفن التعامل مع الآخرين
نظام توكيد اجلودة الرباجمية1
احل�صول على دعم بحثي من جامعة الق�صيم
ت�أ�سي�س �أنظمة اجلودة يف العمادات امل�ساندة
بناء املقرر �إلكرتون ًيا
نظام توكيد اجلودة الرباجمية 2
التدري�س للمجموعات الكبرية
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نواجت التعلم والقيا�س املبا�شر لأداء الربامج الأكادميية
Learning outcomes and direct measurement of the performance of
.academic programs
القيا�س غري املبا�شر لأداء الربامج
مقدمة يف التعليم االلكرتوين
مهارات �إدارة الوقت وال�ضغوط والأزمات
حل امل�شكالت يف بيئة العمل.
مهارات ا�ستخدام الو�سائل التعليمية.
ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف الأعمال املكتبية......
ا�سرتاتيجيات التعلم وجتهيز املعلومات
كيف نفجر الإبداع لدى الطالب اجلامعي
ا�ستخدام احلا�سب الآيل والإنرتنت يف التدري�س اجلامعي.
ا�ستخدام الفيديو والأفالم وال�شرائط امل�سموعة يف التدري�س اجلامعي
ا�ستخدام احلا�سوب يف �إعداد �شرائح العر�ض وال�شفافيات والن�شرات
التعليم االلكرتوين وا�ستخدامه يف البحث العلمي
مهارات كتابة املقرتح البحثي
مهارات كتابة الر�سالة العلمية
تو�صيف الربامج واملقررات وتقريرها
م�ؤ�شرات الأداء واملقارنات املرجعية
مهارات البحث يف م�صادر املعلومات الإلكرتونية
املنهجية يف تخطيط البحوث العلمية
�إعداد تقارير الدرا�سة الذاتية للربنامج
قالب �إعداد البحوث والر�سائل اجلامعية
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الإ�شراف العلمي على الطالب
�إدارة اجلودة ال�شاملة
م�شروعات البحوث التناف�سية
التخطيط اال�سرتاتيجي
مهارات التخطيط الرتبوي الناجح
االختبارات واملقايي�س النف�سية
مهارات التفوق الدرا�سي لدى الطالب اجلامعي
.Skills of academic excellence in university students
�إدارة التغيري
تقومي مهارات الطالب اجلامعي
االختبارات التح�صيلية املقالية واملو�ضوعية
تقييم نواجت التعلم اجلامعي.
تطبيقات برنامج  SPSSيف البحث العلمي
العر�ض والتقدمي با�ستخدام احلا�سب الآيل
كايزن (التح�سني امل�ستمر)
فن التحفيز
مهارات تطوير الذات ال�شخ�صية
تنمية املهارات القيادية
العادات الع�شر لل�شخ�صية الناجحة
مهارات التفكري
جودة احلياة للطالب اجلامعي
برنامج فيزيو
مايكرو�سوفت �أوفي�س �أك�س�س
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الإر�شاد والتوجيه للطالب اجلامعي
فوتو�شوب
اللغة العربية لغري الناطقني بها
�ضمان اجلودة والتقومي الذاتي الرباجمي
قوة الرتكيز يف العمل
اللغة االجنليزية لغري الناطقني بها
تدريبات عملية على مهارات االت�صال باللغة االجنليزية
ا�ستخدام التقنية يف خدمة القر�آن الكرمي
م�ؤ�شرات الأداء واملقارنات املرجعية
نظام �إدارة التعلم االلكرتوين
فيديو ال�سرتاتور
نظريات الألوان يف الت�صميم
الإدارة االلكرتونية
مايكرو�سوفت �أوفي�س وورد
�أ�س�س الت�صميم الزخريف با�ستخدام الكمبيوتر
ا�ستخدام التقنية يف خدمة ال�سنة النبوية
حماية امللكية الفكرية للمقررات االلكرتونية
�إدارة امل�شاريع
طرق اكت�ساب املعرفة
�إعداد املدربني
برنامج مهارات الكورت
تنمية التفكري الإبداعي
برنامج �إندنوت
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بناء و�إدارة فرق العمل
اخلرائط الذهنية با�ستخدام الكمبيوتر
برنامج تريز
مايكرو�سوفت �أوفي�س ون نوت ....2010
مهارات احلوار الناجح
برنامج �سناجيت .....10
كمتيزيا ا�ستديو  7برنامج .....................7 CAMTASIA STUDIO
�أ�س�س الت�صميم الزخريف با�ستخدام الكمبيوتر
تنمية املهارات القانونية للقيادات االكادميية
�إدارة اجلودة من منظور �شرعي ونظامي
�إعداد االختبارات اجلامعية وفق معايري اجلودة ال�شاملة
تنمية املهارات القانونية للقيادات الأكادميية الن�سائية
ت�صميم النماذج املتحركة بالفال�ش
ت�صميم العرو�ض التعليمية الفال�شية
ت�صميم اال�ستبانة االلكرتونية
معاجلة ال�صورة الرقمية
ت�صميم الدرو�س التعليمية
ا�ستخدام الويكي يف التعليم
الفي�س بوك كنظام لإدارة التعلم
نظام �إدارة التعلم ج�سور
ا�ستخدام تويرت يف التعليم
ا�ستخدام  RSSيف التعليم
ت�صميم االختبارات االلكرتونية
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برنامج القبعات ال�ست
برنامج الذكاءات املتعددة
برنامج عادات العقل
برنامج �سكامرب لتنمية التفكري الإبداعي
برنامج ر�سك للتفكري الناقد
برنامج  WHAT NEXTلتنمية الإبداع وا�ست�شراف امل�ستقبل
الكتابة الإبداعية
الكتابة الإبداعية
برنامج النجوم امل�شرقة لتنمية �إبداع الطالب ما قبل �سن املدر�سة
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الباب الثاين ع�شر
دور ع�ضو هيئة التدري�س يف الإر�شاد الأكادميي للطالب
يعترب الإر�شاد الأكادميي ركيزة من ركائز التعليم اجلامعي يف اململكة  ,حيث �أنه يهدف �إىل توجيه
الطلبة للح�صول على �أف�ضل النتائج والتكيف مع البيئة اجلامعية واغتنام الفر�ص املتاحة لهم،
عن طريق تزويدهم باملهارات الأكادميية التي ترفع من م�ستوى حت�صيلهم العلمي .ونظر ًا لأهمية
الإر�شاد الأكادميي يف كليات اجلامعة ف�إنه يتعني ت�شكيل وحدة �أو جلنة تكون متخ�ص�صة بالدعم
والإر�شاد الأكادميي.

مفاهيم عامة:
وحدة الدعم والإر�شاد الأكادميي هي وحدة تن�ش�أ بقرار من عميد الكلية وتعنى بالتخطيط والتن�سيق
والإ�شراف على تنفيذ عملية الإ�شراف الأكادميي بالكلية ،وتكون اللجنة م�سئولة لدى عميد الكلية
�أو وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية.
�إنَّ م�س�ؤولية الإر�شاد الأكادميي تقع على عاتق كل �أع�ضاء هيئة التدري�س ولي�س وحدة الدعم
والإر�شاد الأكادميي فقط ،ولذا ي�شارك كل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أن�شطة الإ�شراف الأكادميي
على الطلبة.
املر�شد الأكادميي هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س �أومن يف حكمهم يتم تكليفه مئن قبل وحدة الدعم
والإر�شاد الأكادميي ليقوم مبهمة الإر�شاد الأكادميي ملجموعة من طالب �أو طالبات الكلية.
تعمل الوحدة بتن�سيق وتعاون مع �إدارة التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون الطالب.

�أهداف وحدة (جلنة) الدعم واالر�شاد الأكادميي
تعنى وحدة (جلنة) الدعم والإر�شاد الأكادميي بالكلية بتقدمي الدعم والإر�شاد لطلبة الكلية �سعي ًا
لال�ستفادة من قدراتهم الذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وت�شجيعهم على التميز والإبداع
الأكادميي ،للتخرج يف املدة الزمنية املحددة بعد �أن اكت�سبوا خربات علمية ومهارات عملية تهيئ
لهم فر�صة ناجحة للعمل وكذلك درا�سة م�شاكلهم النف�سية وال�صحية واملادية والوظيفية وامل�ساهمة
يف حلها .وميكن تلخي�ص �أهداف الوحدة فيما يلي:
•تهيئة الطلبة للتعرف والت�أقلم مع احلياة اجلامعية.
•�إمداد الطلبة باملعلومات ال�صحيحة عن الكلية وال�سيا�سات التعليمية واملوارد والربامج الدرا�سية.
•تعزيز التح�صيل الأكادميي للطلبة ،ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعرتيهم �أثناء
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حت�صيلهم العلمي.
•تقليل فر�ص التعرث الأكادميي (�إر�شاد وقائي).
•تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة لأ�صحاب امل�شكالت الأكادميية من طلبة الكلية.
•رعاية الطلبة ذوي التح�صيل الدرا�سي املتدين واملتعرث واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا
مب�ستواهم الدرا�سي.
•رعاية وم�ساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا و�صحيا ونف�سيا ووظيفيا �إذا اقت�ضت ال�ضرورة.
•االهتمام بالطلبة املتفوقني واملوهوبني وتقدمي ما من �ش�أنه تعزيز قدراتهم ودعم �إبداعاتهم.

مهام وحدة (جلنة) الدعم واالر�شاد الأكادميي:
•و�ضع خطة للإ�شراف الأكادميي بالكلية.
•الإ�شراف على تنفيذ خطة الإ�شراف الأكادميي.
•ن�شر الوعي بني الطلبة حول ماهية الوحدة و�أهميتها وكيفية اال�ستفادة من خدماتها وذلك عن
طريق اللقاءات والن�شرات وموقع الكلية على ال�شبكة العنكبوتية.
•تعريف الطلبة ب�أهداف الكلية ور�سالتها ،وبراجمها التعليمية ،و�أق�سامها العلمية ،وجماالت
عمل خريجيها ،و�أوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطالبها ،كما يتم تب�صريهم وتوجيههم
الختيار التخ�ص�صات املنا�سبة التي تالءم قدراتهم و�إمكاناتهم.
•توزيع الطلبة امل�ستجدين على امل�شرفني الأكادمييني ون�شر القوائم على لوحات الإعالن وموقع
الكلية على ال�شبكة العنكبوتية وذلك مع بداية كل عام.
•الرفع ب�شكل دوري (منت�صف كل ف�صل درا�سي) بتقرير ي�شتمل على �أعمال الوحدة وكذلك
تقرير ًا عن م�ستويات الطلبة �إىل �إدارة الكلية.
•درا�سة احلاالت التي حتال �إليها بوا�سطة �إدارة الكلية و�إعداد تقارير عنها رفعها جلهات
االخت�صا�ص.
•النظر يف م�شاكل الطلبة الأكادميية التي ُترفع بوا�سطة املر�شدين وال�سعي حللها مع �إدارة الكلية.
•النظر يف �شكاوى الطلبة ذات الطبيعة الأكادميية وا�ستنباط احللول التي تنا�سبها �أو رفعها
لإدارة الكلية �إذا لزم الأمر.
•النظر يف �شكاوى الطلبة جتاه �أي مقرر و�إيجاد احللول والرفع بذلك �إىل �إدارة الكلية.
•التوعية ب�أهمية الإر�شاد الأكادميي و�أهمية التوا�صل مع املر�شد الأكادميي وذلك بن�شر كتيبات
ومن�شورات وا�ستخدام موقع الكلية لهذا الغر�ض.
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•الإ�شراف على برامج توجيهيه للطلبة امل�ستجدين للتعريف بنظام الدرا�سة واالختبارات يف
الكلية.
•جتتمع اللجنة ب�شكل دوري كل � 4أ�سابيع �أو ح�سب ما ي�ستجد من تقارير وذلئك ملناق�شة التقارير
الدورية �أو التقارير اال�ستثنائية املرفوعة من املر�شدين الأكادمييني.
•امل�ساهمة يف حل م�شاكل الطلبة النف�سية واملالية واالجتماعية والوظيفية وترفع عند ال�ضرورة
�إىل عمادة �شئون الطالب التخاذ ما يلزم فيها
•التقييم الدوري لعمليات الإر�شاد الأكادميي واالجتماعي واملهني.

مهام املر�شد الأكادميي:
•الإملام مبواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة املعلنة من قبل عمادة القبول والت�سجيل.
•معرفة اخلطة الدرا�سية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة .والت�أكد من موافقة جدول الطالب
�أو الطالبة مع اخلطة الدرا�سية للكلية.
•�إعداد وحتديث ملف �سجل الإر�شاد الأكادميي لكل طالب �أو طالبة حيث يقوم املر�شد بفتح ملف
خا�ص لكل طالب �أو طالبة باملجموعة ي�شمل املواد امل�سجلة و م�ستوى درجات الطالب �أو الطالبة
فيها ,وم�شتم ًال على املعدل الرتاكمي وكذلك حما�ضر االجتماعات الدورية بني املر�شد والطالب
�أو الطالبة بالإ�ضافة �إىل �أي تقارير �أو �إنذارات موجهه من مقرر املادة والتي من خاللها ميكن
تقييم م�ستوى الطالب �أو الطالبة.
•تنظيم مقابالت دورية (مرة على الأقل عند بداية كل ف�صل درا�سي) مع كل طالب �أو طالبة من
الطلبة الذين ي�شرف عليهم بهدف:
•التعرف على �أداء الطلبة يف الف�صل املن�صرم.
•حث الطالب �أو الطالبة وت�شجيعه على املزيد من االجتهاد والثناء عليه �إذا كان متميز ًا يف بع�ض
املقررات.
•مناق�شة ال�صعاب �إن وجدت والبحث عن احللول املنا�سبة.
•مناق�شة اخليارات املنا�سبة للطالب �أو الطالبة يف الف�صل القادم (ت�سجيل �أو حذف مقررات ،رفع
معدل ،اختيار تخ�ص�ص الخ .)..
•تقدمي العون للطالب �أو الطالبة يف حالة وجود �صعوبة يف ت�سجيل �أو تعار�ض بع�ض املواد.
•املتابعة الدقيقة لتح�صيل الطالب �أو الطالبة العلمي يف املواد امل�سجل فيها وكتابة تقارير دورية
و�إرفاقها يف امللف اخلا�ص بالطالب �أو الطالبة.
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•خماطبة �أع�ضاء هيئة التدري�س �إذا كان م�ستوى الطالب �أو الطالبة متدني ًا.
•يف حالة عدم مواظبة الطالب �أو �ضعف م�ستواه التح�صيلي ,يقوم املر�شد بتكثيف اللقاءات
الدورية ومناق�شة الطالب �أو الطالبة ب�شكل دقيق عن الأ�سباب وحماولة حلها �أو الرفع بها �إىل
جلنة الإر�شاد الأكادميي.
•اكت�شاف املواهب لدى الطلبة وتنميتها.
•م�ساعدة الطلبة على كيفية اال�ستفادة الق�صوى من موقع التعليم الإلكرتوين يف الكلية.
•حث الطلبة على امل�شاركة يف الأن�شطة الأكادميية والأن�شطة الال �صفية.
•ال يقوم عميد الكلية �أو من ينيبه بالإم�ضاء على �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك �إال بعد خطاب
ي�صله من املر�شد الأكادميي بان هذا الطالب �أو الطالبة قد انهي �أو �أنهت كافة املتطلبات.
•البد من بناء عالقة �صداقة �أكادمييئة بئني املر�شئد والطالب �أو املر�شدة والطالبة التذويب
الفوارق بينهما.
•يف�ضل �أن يكون دور املر�شد كم�ست�شار اجتماعي ووظيفي للطالب �أو الطالبة ملعرفة ظروفه
�أو ظروفها االجتماعية وامل�ساعدة على ا�ستقرارها �أو م�ستقبل الطالب �أو الطالبة الوظيفي
وامل�ساهمة يف فتح �آفاق فر�ص العمل له �أو لها �أو التدريب �أو موا�صلة الدرا�سة العليا.
•تخ�صي�ص �ساعات مكتبية ملقابلة الطلبة يف مكتبه ملناق�شة امل�شاكل التي تواجههم �أثناء الدرا�سة.
•تعريف الطلبة ب�أهداف الكلية ور�سالتها ،وبراجمها التعليمية ،و�أق�سامها العلمية ،وجماالت
عمل خريجيها ،و�أوجه الرعاية واخلدمات التي توفرها لطلبتها ،كما يتم تب�صريهم وتوجيههم
الختيار التخ�ص�صات املنا�سبة التي تالءم قدراتهم و�إمكاناتهم.
•رفع تقرير دوري عن �أداء الطلبة لوحدة الدعم والإر�شاد الأكادميي (قبيل نهاية الف�صل
الدرا�سي) .ي�شمل التقرير الأداء الأكادميي للطالب �أو الطالبة (�أح�سن �أم �أ�سو�أ من ال�سابق)
والإجراءات التي متت ملعاجلة الأداء الأ�سو�أ.
•رفع تقرير عن امل�شاكل التي حتتاج �إيل تدخل الوحدة �أو �إدارة الكلية.
•حث الطلبة وت�شجيعهم على اال�ستفادة من املكتبة و�إدارة الوقت بفعالية.
•ت�شجيع الطلبة على املذاكرة كمجموعات و اال�ستفادة من �أقرانهم.
يف�ضل عدم تغيري مر�شد الطالب �أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه حتى تكون املتابعة والتعاي�ش
م�ستمرا.
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م�س�ؤولية ودور الطالب �أو الطالبة:
•يتحمل كامل امل�س�ؤولية عن �أدائه الأكادميي حيث �أن الإر�شاد الأكادميي هو �آلية للم�ساعدة.
•اال�ضطالع على دليل الكلية وموقع على ال�شبكة العنكبوتية للتعرف على كل ما يحتاجه الق�سم
والكلية واجلامعة من متطلبات.
•الإملام بتفا�صيل التقومي الدرا�سي واملواعيد احلرجة التي تخت�ص بالت�سجيل واالن�سحاب
واالعتذار الخ..
•معرفة مر�شده الأكادميي ومواعيد �ساعاته املكتبية.
•مقابلة املر�شد للت�شاور حول الأهداف الدرا�سية واملهنية ،والربنامج واجلدول الدرا�سي،
واال�ستف�سار عن كل اجلوانب التي يرى فيها غمو�ض ًا.
•تنفيذ تو�صيات املر�شد واملواظبة على مقابلة املر�شد ح�سب املواعيد املتفق عليها.
•�إخطار املر�شد ب�أي متغريات قد ت�ؤثر يف برناجمه �أو �أدائه الدرا�سي.
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الباب الثالث ع�شر
دليل �شكاوى وتظلمات �أع�ضاء هيئة التدري�س
مقدمة
�إميانا من جامعة الق�صيم بالدور الأ�سا�سي والفعال لع�ضو هيئة التدري�س يف منظومة العملية
التعليمية فقد حر�صت اجلامعة على الو�صول �إىل �أق�صى درجات ر�ضاهم وحتقيق العدالة وال�شفافية
وتر�سيخ مبادئ اجلودة ،والتي من �أهمها العمل على زيادة جودة اخلدمات املقدمة ملتلقيي اخلدمة
الداخليني لأهميتهم يف خمرجات اجلامعة يف حماور التعليم والأبحاث وخدمة املجتمع ،ال يت�أتى
ذلك �إال بالعمل على حل �أي م�شكالت قد يتعر�ض لها �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ولذلك فقد عمدت
�إدارة اجلامعة لت�شكيل جلنة النظر ب�شكاوى وتظلمات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومت �إعداد �آلية لتلقي
�شكاوى وتظلمات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكذلك ت�شكيل جلنة للتظلم من قرارات املجل�س العلمي
للرتقية وما �شابه ذلك.
ولقد �أعدت جامعة الق�صيم هذا الدليل ليكون مر�شدا لأع�ضاء هيئة التدري�س يف حال تعر�ضهم لأي
م�شاكل �أو ق�ضايا تظلم من �أي قرارات مت�سهم ،ويقدم الدليل �شرحا لآلية ال�شكوى �أو التظلم يف هذه
احلالة.
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دور جمال�س الأق�سام والكليات
طبقا للأعراف والتقاليد اجلامعية ،يف�ضل حل امل�شاكل وت�سيري الأمور عرب النقا�ش واقرتاح احللول
املنا�سبة ملا يتعر�ض له �أع�ضاء هيئة التدري�س من م�صاعب ومعوقات خالل جل�سات جمال�س الق�سام
العلمية وجمال�س الكليات �أو العمادات امل�ساندة ،وذلك يف مناخ ي�سوده روح الأ�سرة الواحدة التي
يتميز بها من�سوبي اجلامعة ونهج العمل اجلامعي .ويف حال تعذر احلل عن طريق تلك املجال�س فع�ضو
هيئة التدري�س له كامل احلرية يف ال�شكوى �أو التظلم من �أي قرارات �إدارية �أو �أكادميية متبعا �آلية
حمددة �سلفا من قبل اجلامعة.

جلنة ال�شكاوى والتظلمات
مت ت�شكيل جلنة بقرار معايل مدير اجلامعة رقم  73006بتاريخ  1440/11/28هـ لفح�ص التظلمات
باجلامعة ،ومن �ضمن مهامها فح�ص التظلمات املقدمة من املوظفني باجلامعة ومنهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س.

مهام وم�س�ؤوليات اللجنة:
 -1معاجلة امل�شكالت التي تواجه املوظفني ومن �ضمنهم �أع�ضاء هيئة التدري�س
 -2التن�سيب بالتو�صيات املنا�سبة حلل �أ�سباب ال�شكاوى والتظلمات
 -3متابعة ورود ال�شكاوى والتظلمات من خمتلف امل�صادر
 -4التحقق من ا�سباب ال�شكاوى والتظلمات بكل حيادية ومو�ضوعية
 -5املحافظة على �سرية املعلومات مبا ي�ضمن ح�سن �سري �إجراءات نظر ال�شكوى واملحافظة على
خ�صو�صيات املت�ضرر و�سالمة �أع�ضاء اللجنة
 -6توثيق ال�شكاوى والتظلمات
� -8إحالة ال�شكاوى والتظلمات ذات الطبيعة اجلنائية او اجلزائية �إىل اجلهات املخت�صة.
 -9متابعة التح�سني امل�ستمر لأ�ساليب معاجلة ال�شكاوى والتظلمات.
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خطوات التقدم للتظلم من قرارات اللجنة العلمية
وفقا لقواعد ونظام العمل باللجان العلمية بدورتها الثانية ع�شر ()2019-2016
مادة (� :)31أ�سلوب التقدم بالتظلم من نتيجة فح�ص �أوراق املتقدمني
•يتقدم املت�ضرر من قرار اللجنة العلمية بعدم الرتقية مبا�شرة بالتما�س �إىل نائب رئي�س
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحوث ورئي�س جلنة التظلمات باجلامعة ،مو�ضحا �أ�سباب التظلم،
م�صحوبا بكافة امل�ستندات التي تع�ضد التما�سه.
•يحيل نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا والبحوث التظلمات التي يثبت جديتها �إىل �أمني
املجل�س الأعلى للجامعات.
•يعر�ض �أمني املجل�س الأعلى للجامعات التظلمات التي حتيلها اجلامعات جلديتها ،على
“اللجنة العليا” والتي تدر�سها ولها �أن:
o oحتفظ املو�ضوع بعد الت�أكد من عدم �أحقية املتظلم.

�o oأو حتيل املو�ضوع �إىل “اللجنة التخ�ص�صية” املعنية لإبداء الر�أي العلمي يف التظلم.
�o oأو تخاطب اللجان العلمية ب�أي مالحظات �أو حتفظات تراها.

�o oأو تطلب من �أحد �أع�ضاء “اللجنة التخ�ص�صية” ح�ضور اجلل�سة وعر�ض ر�أيه.
�o oأو البت يف التظلمات التي يثبت جديتها واتخاذ القرارات املنا�سبة حيالها.

o oعر�ض الأمر على املجل�س الأعلى للجامعات لت�شكيل جلنة خما�سية للفح�ص
والتقييم.

التظلم الإداري
ینظر دیوان املظامل يف الدعاوى التي تكون الإدارة طر ًفا فیها� ،إال �أن بع�ض هذه الدعاوى قد ی�شرتط
قبل رفعها لدیوان املظامل القیام ب�إجراءات معینة ،ومن تلك الإجراءات التظلم الإداري .والتظلم
الإداري �إجراء �سابق لرفع الدعوى الإداریة ،ویق�صد به جلوء �صاحب الدعوى �إىل اجلهة الإداریة
ربا بذلك عن طلباته واعرتا�ضاته .هذا التظلم قد یكون �إجبار ًیا يف بع�ض الدعاوى
املدعى علیها مع ً
واختیار ًیا يف دعاوى �أخرى ،والدعاوى التي یكون :التظلم �إجباریا فیها لقبول الدعوى هي:
 -1دعاوى احلقوق الوظیفیة :وهي الدعاوى التي یطالب فیها املوظفون �أو املتقاعدون بحقوق
من�صو�ص علیها نظا ًما.
 -2دعاوى �إلغاء القرارات الإداریة التي ت�ؤثر يف مراكز الأفراد.
يف النوعنی املذكورين �آنفا ،لو رفع الفرد الدعوى الإداریة لدیوان املظامل قبل التظلم امل�سبق ف�إنها
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ال تقبل منه �أما يف الدعاوى الأخرى (كدعاوى العقود الإداریة ،ودعاوى امل�س�ؤولیة الإداریة) ف�إن
التظلم امل�سبق للإدارة �أمر اختیاري ،ولی�س �إجبار ًیا لقبول الدعوى ،فقد یلج�أ ال�شخ�ص للإدارة
متظل ًما ،وله �أن یلج�أ للق�ضاء مبا�شرة دون .التظلم .وتكمن فائدة التظلم يف �سرعة حل املو�ضوع
املتنازع حوله ،كما یوفر الوقت واجلهد على الإدارة واملتظلم ،و� ً
أی�ضا قد ترد الإدارة على تظلم الفرد
مبدد معینة ،ولو
ب�شكل �إیجابي ،وتتحقق الفوائد املرجوة من هذا التظلم هذا التظلم الإداري حمدد ٍ
فوت الفرد املدة املحددة للتظلم �ضاع حقه؛ لذلك یجب �أن ینتبه �صاحب احلق لهذه املدة ،وتختلف
املدة باختالف الدعاوى الإداریة ،ف�إذا كان التظلم على قرار �إداري وجب �أن یتم تقدمیه خالل
 60یو ًما من تاریخ علمه بهذا القرار ،وفوات هذه املدة یعترب حت�صی ًنا لهذا القرار ،كما ینتج عنه
عدم قبول الدعوى الإداریة يف حال تقدمیها؛ لأن التظلم امل�سبق وجوبي يف دعاوى �إلغاء القرارات
الإداریة كما .ذكرنا �ساب ًقا� .أما �إذا كان التظلم يف مو�ضوع احلقوق الوظیفیة ف�إن املدة املحددة
للتظلم تكون ع�شر �سنوات من تاریخ ن�شوء احلق املراد حت�صیله من جهة الإدارة و ُیقدم التظلم يف
دعاوى احلقوق الوظیفیة �إذا كانت مدنیة �إىل وزارة اخلدمة املدنیة

�أو ًال – تعريف التظلم الإداري
التظلم الإداري يعني �أن يق�صد الفرد الذي �صدر بحقه قرار �أ�ضر به باب الإدارة ،ويطلب منها �إعادة
النظر بالقرار الذي �أ�صدرته ،وت�صحيحه �أو تطهريه من العيوب التي حلقته ،وذلك ب�إلغائه �أو �سحبه.
والتظلم بهذا املعنى يعدّ طريق ًا بدي ًال من ت�سوية بع�ض املنازعات الإدارية ،وذلك ب�إنهائها يف مراحلها
الأوىل ،وحتقيق العدالة الإدارية بطريق �أي�سر للنا�س ،حيث قدر امل�شرع �أن الأفراد لو طرقوا باب
الإدارة قبل جلوئهم �إىل الق�ضاء الإداري؛ لأمكن حل كثري من الإ�شكاالت ودي ًا ،ويف وقت ق�صري ،ودون
�إنفاق التكاليف التي ي�ستلزمها الطريق الق�ضائي؛ لأن �صدور القرار الإداري معيب ًا ال يعني �أن الإدارة
�أرادت حكم ًا �أن يكون القرار كذلك ،و�إ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن التظلم للإدارة ي�ؤدي �إىل نتائج ال ميكن
الو�صول �إليها بالطريق الق�ضائي ،فرقابة الق�ضاء تتمثل بنواحي امل�شروعية �أ�سا�س ًا� ،أما الإدارة ف�إنها
ت�ستطيع �أن تعدل القرار �أو �أن تلغيه ملجرد عدم مالءمته.

ثاني ًا – �شروط التظلم الإداري:
لكي يحقق التظلم الإداري �آثاره القانونية؛ البد �أن تتحقق فيه ال�شروط القانونية التالية:
 -1يجب �أن ين�صب التظلم على قرار معينّ  ،وهذا يحتم �أن يكون التظلم الحق ًا على �إ�صدار القرار،
ومن ثم فال يجوز �أن يقدم التظلم �ضد الإجراءات التمهيدية للقرار ،ك�أن ين�صب على �إنذار �سابق
على �إ�صدار القرار.
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 -2يجب �أن يقدم التظلم من قبل �صاحب ال�ش�أن� ،أي ال�شخ�ص القانوين الذي م�س القرار مركز ًا
قانوني ًا له� ،أو من ميثله قانون ًا ،كمحاميه مث ًال .والقاعدة هي �أال يفيد من التظلم �إال �صاحبه،
ومن ثم ف�إنه ال يجوز اال�ستناد �إىل التظلمات التي قدمها الغري حتى لو ان�صبت على املو�ضوع نف�سه
للقول ب�إنتاج التظلم لأثره القانوين.
 -3يجب �أن يقدم التظلم �إىل اجلهة الإدارية م�صدرة القرار� ،أو �إىل اجلهات الرئا�سية لها ،وبالتايل
�إذا قدم لغري هذه اجلهات ف�إنه ال ينتج �أثره القانوين ،والعلة من ذلك وا�ضحة� ،إذ �إن التظلم يقدم
�إىل اجلهة التي �أ�صدرت القرار �أو �إىل اجلهات الرئا�سية لها؛ لأن هاتني اجلهتني لهما والية على
القرار ،ومن ثم ف�إنهما ت�ستطيعان �سحبه �أو �إلغاءه� ،أما اجلهة غري املخت�صة؛ فال متلك �شيئ ًا حيال
قرارات مل ت�صدرها ،ولي�س لها �أي والية حيالها .اال �أن ذلك ال يعدّ قاعدة مطلقة� ،إذ �أقر الق�ضاء
الإداري امل�صري بالأثار القانونية للتظلم ولو قدم �إىل غري اجلهة التي �أ�صدرته؛ يف حال علمت
به اجلهة املخت�صة التي �أ�صدرت القرار �أ�ص ًال ،ويكون ذلك �إذا و�صل التظلم �إىل جهة غري خمت�صة،
و�أحالته �إىل اجلهة املخت�صة به �ضمن امليعاد القانوين لتقدميه.
 -4يجب �أن يهدف التظلم �إىل احل�صول من اجلهة املتظلم �إليها على قرار �إداري قابل للطعن بطريق
الإلغاء ،ومن ثم يجب �أن يكون القرار حا�سم ًا يف حتديد هدفه �سواء ب�سحب القرار �أم �إلغائه �أم
تعديله .ف�إذا كان الق�صد من التظلم احل�صول على مقابلة مع املتظلم� ،أو الغر�ض منه �أخذ ر�أي
الإدارة� ،أو جمرد االحتجاج؛ ف�إن الطلب املقدم �إىل الإدارة ال ينتج �أثر ًا قانوني ًا.
 -5يجب �أن يقدم التظلم �ضمن امليعاد الأ�صلي للطعن بالإلغاء (�ستون يوم ًا من تاريخ علم �صاحب
ال�ش�أن) لأن مرور هذا امليعاد من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ا�ستحالة امل�سا�س بالقرار من قبل الإدارة و
الق�ضاء على ال�سواء ،وبالتايل ال يجدي �أي تظلم .والعربة يف هذا املجال لي�ست بتاريخ تقدمي
التظلم� ،إمنا مبيعاد و�صوله للجهة �صاحبة العالقة ،لذلك ال يكفي �أن يثبت املتظلم �أنه قد �أر�سل
تظلمه يف امليعاد املحدد قانون ًا ،بل يجب عليه �أن يثبت �أن هذا التظلم املر�سل يف امليعاد قد و�صل
�إىل اجلهة �صاحبة العالقة ،و�ضمن امليعاد املحدد لرفع دعوى الإلغاء.
 -6ي�شرتط يف التظلم �أن يكون جمدي ًا� ،أي ميكن �أن ينتهي بنتيجة يف م�صلحة املتظلم؛ ب�أن ت�سحب
اجلهة املتظلم �إليها القرار حمل التظلم �أو تعدله �أو تلغيه ،وهذا يفرت�ض منطق ًا وقانون ًا �أن متلك
الإدارة املتظلم �إليها مثل هذه ال�سلطة ،و�إال فال داعي لتقدمي التظلم.
 -7ال ي�شرتط يف التظلم �شكل معينّ  ،فقد يح�صل بعري�ضة يقدمها �صاحب ال�ش�أن يودعها يف ديوان
الإدارة ،كما ميكن �أن يكون ب�إنذار على يد حم�ضر� ،أو بخطاب بريدي م�ضمون� ،أو بخطاب عن
طريق الكاتب بالعدل… �إلخ؛ وذلك كله ما مل يوجد ن�ص خا�ص يقرر �أو�ضاع ًا �شكلية حمددة
لتقدمي التظلم .وعلى العموم ال ي�ؤثر يف الوجود القانوين للتظلم �إغفال التوقيع عليه� ،أو �إذا
كان خالي ًا من �إل�صاق الطابع عليه� ،إذ يكفي �أن يقدم التظلم حتت م�سمع الإدارة وب�صرها حتى
يرتتب �أثره القانوين.
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ثالث ًا� -أنواع التظلم الإداري:
 -1يكون التظلم اختياري ًا:
والتظلم االختياري خا�ضع لتقدير ذوي ال�ش�أن �إن �شا�ؤوا�أخذوا به ،و�إن �شا�ؤوا تركوه ،وطرقوا باب
الق�ضاء مبا�شرة ،وذلك راجع �إىل �أن القانون ال يلزم به ،ويعدّ التظلم االختياري هو الأ�صل ،كما
ي�ستطيع �صاحب العالقة �أن يجمع الطريقني يف �آن مع ًا ،فبعد تقدمي التظلم �ضمن امليعاد القانوين
(�ستون يوم ًا من تاريخ نفاذ القرار) ،يحق ل�صاحب ال�ش�أن �أال ينتظر رد الإدارة على التظلم املذكور،
و�أال ينتظر مرور ال�ستني يوم ًا من تاريخ و�صول تظلمه للجهة الإدارية ،ويقدم على رفع دعوى الإلغاء
خالل املدة الأوىل الأ�صلية التي قدم فيها تظلمه .ويف هذه احلالة ميكن �أن ت�ستجيب الإدارة لطلبات
فعندئذ حتكم املحكمة برد الدعوى لأنها �أ�صبحت
املتظلم كلها �أو بع�ضها ،ف�إذا ا�ستجابت لكل الطلبات،
ٍ
غري ذات مو�ضوع� ،أما �إذا ا�ستجابت جلزء من الطلبات ف�إن املدعي يكون باخليار �إما �أن يتابع الدعوى
بالن�سبة �إىل ما تبقى من طلبات� ،أو �أن يقنع مبا �أعطته الإدارة ،وي�سقط حقه بالدعوى برمتها،
ويكون هذا احلل وارد ًا غالب ًا عندما تقوم الإدارة بتلبية مطالب جوهرية له واردة يف تظلمه ،فال
يبقى ملو�ضوع الدعوى �سوى املطالب الثانوية.
 -2وميكن �أن يكون �إجباري ًا
وهو ما جعله امل�شرع �شرط ًا لقبول الدعوى �أي يتعني �إجراءه قبل ولوج باب التقا�ضي ففي هذه احلالة
وجب انتظار نتيجة فح�ص التظلم وهذه النوعية من التظلمات قا�صرة على طعون املوظفني على
القرارات املتعلقة ب�ش�ؤون الوظيفة.
الأ�صل يف التظلم �أنه جوازي �إال �أنه هناك حاالت حمددة حددها القانون على �سبيل احل�صر وهي:
 -1قرارات التعيني يف الوظائف العامة.
 -2قرارات الرتقية.
 -3القرارات ال�صادرة ب�إنهاء خدمة املوظف �أو بتوقيع جزاء ت�أديبي عليه.
فيما عدا ذلك من قرارات ف�إن الطعن عليها لنق�صها ال يلزم �أن يكون م�سبوق ًا بالتظلم.
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رابع ًا  :الآثار القانونية للتظلم:
يحدث التظلم الإداري �أثرين مهمني ،هما متكني الإدارة من �إعادة النظر بالقرار من جهة ،و قطع
امليعاد من جهة �أخرى:
 -1متكني اجلهة الإدارية من �إعادة النظر بالقرار:
يرتتب على التظلم الإداري متكني اجلهة املخت�صة من �إعادة النظر بالقرار حمل التظلم ،حتى لو
مت الطعن بهذا القرار �أمام الق�ضاء ،وميكن لل�سلطة الإدارية �أن تقوم ب�سحب القرار �أو �إلغائه �أو
تعديله ،ولكن من املالحظ �أنه �إذا كان من �ش�أن التظلم دفع الإدارة �إىل �إعادة البحث يف القرار حمل
التظلم؛ ف�إنه ال ي�ؤدي �إىل �إيقاف تنفيذه ،فالقرار يظل نافذ ًا ومنتج ًا لآثاره ،مع مالحظة �أنه توجد
حلول مغايرة �أحيان ًا يف بع�ض الأنظمة القانونية املقارنة ،حيث ي�ؤدي التظلم الإداري يف ظل النظام
القانوين الأملاين مث ًال يف حاالت متعددة �إىل �إيقاف تنفيذ القرار حتى لو با�شرت الإدارة يف تنفيذه.
 -2قطع مهلة دعوى الإلغاء:
ويجب �أن يبت يف التظلم قبل م�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إذا �صدر القرار بالرف�ض يجب �أن
يكون م�سبب ًا ،ويعدّ م�ضي �ستني يوم ًا على تقدمي التظلم دون �أن جتيب عنه ال�سلطات املخت�صة مبنزلة
عندئذ �ستني يوم ًا من تاريخ انق�ضاء ال�ستني يوم ًا املذكورة.
رف�ضه ،وتكون مهلة الطعن بالإلغاء
ٍ
فالرف�ض ال�صريح هو �أن ي�صدر قرار �صريح برف�ض التظلم خالل ال�ستني يوم ًا التالية على تقدميه،
وينتهي �سبب االنقطاع من تاريخ الإخطار برف�ض التظلم ،ويبد�أ ميعاد الطعن الق�ضائي من اليوم
التايل لهذا الإخطار.
�أما الرف�ض احلكمي (ال�ضمني) فهو �أن مت�ضي �ستون يوم ًا على تقدمي التظلم دون �أن جتيب عنه
ال�سلطة املخت�صة ،وينتهي �سبب االنقطاع ويبد�أ ميعاد الطعن الق�ضائي بالإلغاء من اليوم التايل
النق�ضاء ال�ستني يوم ًا الالحقة على تقدمي التظلم ،و�إذا رفعت الدعوى بعد م�ضي هذه املدة؛ ف�إنها
تكون غري مقبولة.
و�إ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن هناك �أثر ًا قانوني ًا مهم ًا ينجم عن التظلم �أقره االجتهاد الق�ضائي ،وهو
ذاك املتعلق ب�إثبات العلم اليقيني بالقرار حمل االدعاء �أمام الق�ضاء الإداري ،فتقدمي التظلم �إىل
الإدارة املعنية يثبت علم �صاحب العالقة بالقرار حمل االدعاء من تاريخ تقدمي تظلمه.

خام�س ًا – �إثبات التظلم الإداري:
يقع على املتظلم �إثبات تقدمي التظلم ،ومن ثم فال يعتد بقول املدعي� :إنه تظلم يف امليعاد القانوين،
مادام يجهل تاريخ تظلمه ،وال ميكنه الإر�شاد عنه �أو تقدمي ما يدل عليه ،وي�ستطيع املدعي �أن يثبت
تقدميه للتظلم بجميع طرق الإثبات املعتمدة لدى الق�ضاء الإداري ،ويتجلى ذلك خ�صو�ص ًا يف تقدمي
كتاب التظلم .
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ديوان املظامل
هو هيئة ق�ضاء م�ستقلة يف اململكة العربية ال�سعودية ترتبط مبا�شرة بامللك ،وت�ضم  16حمكمة
�إدارية موزعة على مناطق اململكة ،ت�سعى لإر�ساء العدل والإن�صاف والرقابة الق�ضائية الفاعلة على
الأعمال الإدارية من خالل الدعاوى املاثلة �أمامه ،ل�ضمان ح�سن تطبيق الأنظمة واللوائح املقررة
ومتكني �صاحب احلق من و�سائل التظلم .مت حتديد اخت�صا�صات ديوان املظامل ومهامه مبوجب
مر�سوم ملكي رقم (م )51/يف عام 1982م ،واملر�سوم امللكي رقم (م )3 /يف عام  2014الذي ين�ص على
نظام املرافعات بديوان املظامل.
ینظر دیوان املظامل يف الدعاوى التي تكون الإدارة طر ًفا فیها� ،إال �أن بع�ض هذه الدعاوى قد ی�شرتط
قبل رفعها لدیوان املظامل القیام ب�إجراءات معینة ،ومن تلك الإجراءات التظلم الإداري .والتظلم
الإداري �إجراء �سابق لرفع الدعوى الإداریة ،ویق�صد به جلوء �صاحب الدعوى �إىل اجلهة الإداریة
ربا بذلك عن طلباته واعرتا�ضاته .هذا التظلم قد یكون �إجبار ًیا يف بع�ض الدعاوى
املدعى علیها مع ً
واختیار ًیا يف دعاوى �أخرى ،والدعاوى التي یكون :التظلم �إجباریا فیها لقبول الدعوى هي:
 -1دعاوى احلقوق الوظیفیة :وهي الدعاوى التي یطالب فیها املوظفون �أو املتقاعدون بحقوق
من�صو�ص علیها نظا ًما.
 -2دعاوى �إلغاء القرارات الإداریة التي ت�ؤثر يف مراكز الأفراد.
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