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مقدمة
تسعى عمادة خدمة المجتمع إلى تحقيق رسالة جامعة القصيم في خدمة المجتمع المحلي لمنطقة القصيم مما
يستوجب االلتزام بمجموعه من السياسات اإلدارية والتعليمية و اإلجراءات التنفيذية و التي تتماشى مع تلك
المطبقة في سائر كليات و عمادات الجامعة  .و تشمل تلك اإلجراءات:
أ -إجراءات التوظيف و التعاقد مع الموظفين
ب -إجراءات تجديد  /إنهاء التعاقد
ت -إجراءات نقل موظف من قسم آلخر أو من فترة ألخرى
ث -إجراءات تجديد عقد عمل مع موظف خارج العمادة
ج -إجراءات التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس
ح -االجراءات التأديبية للموظفين
خ -االجراءات التأديبية للطالب
د -اجراءات طلب إجازة
ذ -اجراءات االستئذان
ر -اجراءات الموافقة على االنتداب
ز -الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم
س -الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات السعودية
ش -النماذج المستخدمة لتطبيق سياسات وإجراءات العمل بالعمادة
و سيستعرض هذا الدليل تلك السياسات واالجراءات وفق ترتيبها.
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أ -إجراءات التوظيف و التعاقد مع
الموظفين
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إجراءات التوظيف و التعاقد مع الموظفين:

أ -التعاقد مع موظفين متعاونين للعمل بالعمادة:
 -1الشعور باحتياج العمادة لموظفين جدد في أحد أقسام العمادة و فروعها أو تلبية احتياجات بعض
كليات أ إدارات الجامعة وذلك إسهام من العمادة لخدمة جميع وحدات الجامعة.
 -2اإلعالن عن حاجة العمادة لموظفين جدد في أحد أقسامها بالصحف المحلية و المواقع اإللكترونية.
 -3استقبال طلبات التوظيف لمدة أسبوعين من تاريخ اإلعالن.
 -4حصر المتقدمين و التأكد من اكتمال أوراقهم.
 -5إجراء اختبار تحريري في مجال تخصص الموظف.
 -6إجراء مقابالت شخصية للمتقدمين.
 -7إجراء المفاضلة بين المتقدمين على أساس معايير كالتالي:
أ -درجة االختبار التحريري.
ب -تقدير درجة البكالوريوس.
ج -المقابلة الشخصية.
د -الدورات المعتمدة الحاصل عليها المتقدم.
ه -الخبرات العملية.
 -8الرفع لمعالي األستاذ الدكتور مدير الجامعة للموافقة على إتمام التعاقد مع من تم اختيارهم من
المتقدمين للوظائف.

ب -إلموظفون إلمتعاقدون مع إلجامعة للعمل بالعمادة:
و هؤالء يتم التعاقد معهم من خالل عمادة شؤون الموظفين بالجامعة وفقآ لالئحة توظيف السعوديين الصادر من
و ازرة الخدمة المدنية.
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ب -إجراءات تجديد  /إنهاء التعاقد
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إجراءات تجديد  /إنهاء التعاقد:

 -1مخاطبة رؤساء األقسام بالعمادة للوقوف على مدى حاجتهم لتجديد أو إنهاء التعاقد مع الموظفين
العاملين لديهم والتأكيد على أن يكون القرار بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
 -2تلقى سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع إفادات من رؤساء األقسام بأسماء المتعاقدين المرغوب في تجديد
عقودهم وأسماء الموظفين الغير مرغوب في تجديد عقودهم.
 -3تشكيل لجنة برئاسة سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع و عضوية كل من سعادة وكيل العمادة للشؤون
التعليمية و سعادة وكيل الجامعة للتطوير و الجودة لمناقشة إفادات رؤساء األقسام و اعتمادها.
 -4إشعار الموظفين المرغوب في تجديد عقودهم و الموظفين غير المرغوب في تجديد التعاقد معهم بعدم
حاجة العمل لهم على أن يكون ذلك كتابيا و قبل فتره من انتهاء عقودهم.
 -5توجيه الشكر للموظفين الغير مرغوب في تجديد معهم على فترة عملهم بالعمادة.
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ت -إجراءات نقل موظف من قسم آلخر أو
من فترة ألخرى
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إجراءات نقل موظف من قسم آلخر أو من فترة ألخرى:

 -1مخاطبة رؤساء األقسام بالعمادة للوقوف على مدى حاجتهم أو استغناءهم عن الموظفين العاملين لديهم.
 -2عمل حصر عددي باحتياجات كل قسم بناء على المعلومات الواردة من رؤساء األقسام .
 -3تشكيل لجنة برئاسة سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع و عضوية كل من سعادة وكيل العمادة للشؤون
التعليمية و سعادة وكيل الجامعة للتطوير و الجودة لمناقشة إفادات رؤساء األقسام .
 -4إعادة نقل الموظفين الزائدين عن حاجة األقسام إلى أقسام أخرى في حاجتهم أو نقلهم من فترة عمل لفترة
أخرى .
 -5إشعار الموظفين المرغوب في نقلهم من قسم لقسم آخر أو من فترة عمل لفترة أخرى كتابيا .
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ث -إجراءات تجديد عقد عمل مع موظف
خارج العمادة
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إجراءات تجديد عقد عمل مع موظف خارج العمادة:

 -1مخاطبة العمادة أو الكلية التي يعمل بها الموظف لإلفادة بشأن حاجتها لتجديد التعاقد مع الموظف.
 -2تعبئة نموذج تقويم األداء الوظيفي للموظف من قبل العمادة أو الكلية التي يعمل بها (.مرفق)
 -3تلقي اإلفادة من العمادة أو الكلية والتي تفيد برغبتها في إعادة التعاقد مع الموظف من عدمها.
 -4تشكيل لجنة برئاسة سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع و عضوية كل من سعادة وكيل العمادة للشؤون
التعليمية و سعادة وكيل الجامعة للتطوير و الجودة لمناقشة إفادات العمادات و الكليات.
 -5مخاطبة العمادات و الكليات مرة أخرى وذلك إلفادتهم بالموافقة على استمرار التعاقد مع الموظف
المذكور.
 -6إشعار الموظف بتجديد التعاقد معه و مدة تجديد عقده.
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ج -إجراءات التعاقد مع أعضاء هيئة
التدريس
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إجراءات التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس:
أ -التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المتعاونين مع العمادة بنظام الساعات التدريسية و العاملين بكليات
الجامعة:
 -1إجراء حصر قبل بداية الفصل الدراسي بمدة كافية للدبلومات المقرر إقامتها في الفصل الدراسي و عدد
أعضاء هيئة التدريس المقترح و المشرفيين األكاديميين لكل دبلوم.
 -2مخاطبة األقسام العلمية بكليات الجامعة و ذلك لترشيح ما تحتاجه العمادة من أعضاء هيئة التدريس و
مشرفيين األكاديميين و موافاة العمادة بالسير الذاتية لكل منهم.
 -3تشكيل لجنة برئاسة سعادة عميد عمادة خدمة المجتمع و عضوية كل من سعادة وكيل العمادة للشؤون
التعليمية و سعادة وكيل الجامعة للتطوير و الجودة لمناقشة إفادات الكليات و مراجعة السير الذاتية
ألعضاء هيئة التدريس المقترحين واعتمادها.
 -4مخاطبة األقسام العلمية مرة أخرى لإلفادة بالموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الذين تمت
الموافقة عليهم و مطالبتهم بالتوجه للعمادة إلبرام عقود التدريس الخاصة بكل منهم.
 -5إبرام العقود مع أعضاء هيئة التدريس.
ب -أعضاء هيئة إلتدريس إلمتعاقدين مع إلجامعة للعمل بالعمادة:
و يتم التعاقد معهم من خالل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفقآ لالئحة توظيف غير
السعوديين في الجامعات السعودية.
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ح -إإلجرإءإت إلتأديبية للموظفين
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إإلجرإءإت إلتأديبية للموظفين:

تعتمد العمادة في تأديب الموظفين على نظام تأديب الموظفين و المذكرة التفسيرية الصادر عن و ازرة الخدمة
المدنية و الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  7/و تاريخ  1331 /2/1و هو مرفق كالتالي.
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المملكة العربية السعودية

نظــام
تأديــب الموظفــين
والمذكرة التفسيرية
صدر المرسوم الملكي رقم م  7/وتاريخ 1931/2/1هـ
بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  1229وتاريخ 1932/12/22هـ
ونشر بملحق جريدة أم القرى بعدد  2932وتاريخ 1931/2/12ه
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مرسوم ملكي كريم
الرقــــم  :م 7/
تاريخ1391 /2 /1 :هـ
بعون هللا تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد االطالع على المادة ( )13من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )92وتاريخ
 22شوال عام 1977هـ.
وبنا ًء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )1023وتاريخ 1390 /10 /28هـ.

نرسم بما هو آت :
أوالً  :الموافقة على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا ً  :على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع  :فيصـل
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قرار مجلس الوزراء
الرقــــم 1023 :
التاريخ 1390/10 /28هـ

إن مجلس الوزراء

بعد اطالعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 17118
وتاريخ 1389/ 8 /28هـ ،المشتملة على مشروع نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية .
وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور .
يقـرر مـا يلـي :

 -1الموافقة على مشروع نظام تأديب الموظف ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا .
 -2وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكـر حـرر،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
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المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين
-------------------------------------------------

ما أصدق عمر رضي هللا عنه إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إال
من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ،ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه
ومسئول عن أن يبذل قصارى جهده لإلسهام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرها
بذلك المرفق .ومن هنا كان البد أن تهتم الدولة اهتماما ً خاصا ً بحقوق الموظف وواجباته وأن تصدر النظم
التي تتكفل بها .وطبيعي  -وهذه هي الظروف الخاصة التي تحيط بنشاط الموظف  -أن تعني الدولة
 وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة – بإرساء القواعد التي تحاسب من يخطيء من الموظفين حتى يكونالجزاء ردعا ً للمخطيء وعبرة ألمثاله ولذلك تحرص الدول المتقدمة في عالمنا هذا على إصدار نظم تضع
القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجبه أو اخطأ وتقيم األجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ
هذه القواعد وتطبيقها بما يحقق العدالة فال يؤخذ برىء بجرم ال يسأل عنه وال يفلت المسىء من العقاب .
وقد تضمن نظام الموظفين العام الصادر به المرسوم الملكي رقم  42وتاريخ

1377/11/29هـ

بعض المواد التي تعالج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت – بعد أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازها
اإلداري – قاصرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجه األوضاع المتطورة ولذلك كان البد من أن يفرد لهذا االمر
اهتمام خاص يتمثل في إصدار نظام بذاته يتناول شئون التأديب اإلداري بالترتيب والتنسيق .
وهذا ما دعى إلى وضع (نظام تأديب الموظفين) وقد رعى النظام أن تأتي أحكامه مبسطة بقدر
اإلمكان حتى يبعد عن التعقيد الذي ال يتفق مع كونه التجربة المتكاملة األولى للمملكة في هذا المضمار وأن
يأخذ من النظريات اإلدارية الحديثة أعد لها حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة
العامة ويترك مجاالً للتهرب من المسئولية ولذا فقد تضمن في بدايته قسمين يتناول أواهما هيئة الرقابة
والتحقيق التي تختص – كما يدل عليه اسمها – برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتهم والتحقيق مع من ينسب
إليه تقصير منهم ،ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على محاسبة من يسفر التحقيق عن
أدانته أو يشير بدالئل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المحاسبة والنظام فيما يسعي إليه ليس إال تطبيقا ً للمبدأ
الذي بينه عمر رضي هللا عنه عندما قال  " :أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل اكنت
قضيت ما علي  ..؟ قالوا  :نعم فقال ال  ،حتى أنظر عمله أعمل بما امرته أم ال .ولكن النظام لم يجعل مسائل
الرقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعيا ً إذ ترك شطراً
واضحا ً من هذه المسائل في يد الوزير المختص أو من هو في مستواه – حيث أن الوزير هو الرئيس
اإلداري األعلى لوزارته وأن من واجباته األساسية أن يراقب مرؤوسيه وأن يحقق مع المخطيء منهم كما
أن حسن ممارسته لسلطاته الرئاسية يقتضي أن تترك في يده بعض االختصاصات الجزائية .وقد وازن
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النظام بين اختصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف
ت حقيق فلسفته العامة وهي العدالة والحزم .والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذلتها فكل ما يوصل إليها يعد
شريعة وأن لم يصرح الشارع به ويذكر تفاصيله وقد قال ابن القيم ان السياسة العادلة جزء من أجزاء
الشريعة وفرع من فروعها .ومن ثم يقوم المجتمع اإلسالمي على أنواع من النظم تضبط الصواب والخطأ
وتحدد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مباح .وليس غريبا ً أن يشترك الوزير المختص
والهيئتان اللتان يقيمهما النظام في مثل هذه االختصاصات ألن الجزاءات اإلدارية ليست عقوبات جنائية
فالجزاء اإلداري يستهدف أساسا ً محاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وانزال جزاء به يناله في حياته
الوظيفة بينما تعاقب الجزاءات الجنائية على ارتكاب الشخص لجريمة ما وتنزل به عقابا ً يناله في حريته
الشخصية أو في ماله .ولذا فإن النظم اإلدارية ال تذكر المخالفات اإلدارية على وجه الحصر بل تترك أمر
ذلك للهيئة المختصة بمحاسبة الموظفين لتقرير ما إذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة إدارية
تستوجب الجزاء اإلداري ،في حين أن النظم الجنائية تذكر عادة الجرائم على سبيل الحصر  ..بيد أن النظم
اإلدارية وأن لم تعدد المخالفات اإلدارية تعداد يحصرها إال أنها تشترك مع غيرها من النظم في تحديد
الجزاءات التي يجوز توقيعها تحديداً دقيقا ً ال يترك مجاالً للتقدير عند التطبيق إال فيما يتعلق بإختيار الجزاء
وتشديده من عدمه .وهذا ما أخذ به النظام .
كذلك سار النظام على نظرية مستقرة في الفقه اإلداري وهي أن الجزاء اإلداري ال يعتبر حكما ً قضائيا ً
بل قراراً إداريا ً ولذلك ال يجوز الطعن عليه بالنقض كما يجوز ذلك بالنسبة لإلحكام القضائية .ولذا حصر
الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حاالت محدودة تستوجبه نص عليها النظام .على أنه نظراً لخطورة
الجزاء اإلداري وآثاره الحاسمة على الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النظام – مسايراً بذلك االتجاهات
اإلدارية الحديثة – بقدر من الضمانات التي تحيط بالحكم القضائي وذلك ألن الجزاء اإلداري وأن كان قراراً
إداريا ً إال أنه كما ذكر يتمتع بين القرارات اإلدارية بمركز فريد .
ولعل من المناسب في هذا المقام أن يفرق بين الجزاء اإلداري – بوصفه قراراً إداريا ً– وبين القرارات
اإلدارية األخرى التي تتعلق بسير الوظيفة العامة إذ أن األولى تقصد إلى توقيع العقاب على الموظف بنيما
تسعى القرارات اإلدارية بمفهومها العام إلى تحسين ظروف قيام المرفق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم
فان تنسيق الموظف مثالً هو قرار إداري يتعلق بحسن سير الوظيفة العامة وليس جزاء إداريا ً في مفهوم
النظام كما ان كف اليد ال يعتبر جزاءاً إداريا ً ألنه ليس إال أجرا ًء تحفظيا ً تتخذه اإلدارة إلبعاد الموظف – في
ظروف معينة – عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف .
تلك هي األفكار العامة التي تكمن وراء األحكام التي تضمنها النظام صيغة على نحو يكفل للموظف
الكفء النزيه الحماية ،ويضرب على يد الموظف المهمل أو الخائن وبذلك يتوفر للجهاز اإلداري الجو
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المناسب للعمل بعيداً عن تعريض الموظف الصالح لما يعرقل حسن أدائه لعمله من اتهامات غير جدية
وإجراءات غير عادلة والسماح لغيره بالعبث والتالعب .
وينقسم النظام إلى أربعة أقسام رئيسية  :القسم األول في هيئة الرقابة والتحقق والقسم الثاني  :في هيئة
التأديب  ،والقسم الثالث  :في أصول التحقيق والتأديب  ،والقسم الرابع في أحكام عامة .
ويتفرع القسم األول إلى بابين  :الباب األول في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق  ،فينص في المادة
األولى على إنشاء تلك الهيئة وحتى يضمن لها االستقالل والكفاءة اشترط أن يكون رئيسها ممن ال تقل
مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام
ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحا ً – عندما تستدعي الحاجة – لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في
مرتبة تعلو تلك المرتبة وقد طبق المفهوم نفسه بالنسبة للوكالء وجعل تعيين الرئيس والوكالء وإنهاء
خدماتهم بأمر ملكي مادة (.)3
وحرصا ً على حسن قيام الهيئة باألعباء الملقاة عليها قسمت المادة ( )3األجهزة التي تشكل منها الهيئة
إلى قسمين هما قسم الرقابة  ،وقسم التحقيق حتى يتفرغ كل قسم إلى واجباته بالكفاءة ،والتخصص المرجوين
وأن كان هذا ال يعني استقالل كل من القسمين عن اآلخر فهما جهازان مرتبطان يكونان هيئة واحدة تخضع
لرئاسة واحدة تنسق بين عملهما وتشرف على مجهودهما .
أما الباب الثاني فيتكلم عن اختصاصات الهيئة واإلجراءات التي تسير عليها .وحتى ال يساء فهم
المقصود من منح الهيئة اختصاصا ً بالرقابة والتحقيق فقد قيدت المادة (  )5تلك االختصاصات بأن تكون في
حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام .فهي ليست رقابة مطلقة من كل قيد وال تحقيقا ً بال حدود وإنما
رقابة وتحقيق النطاق الذي رسمه النظام ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة (أ) من المادة
( )5عندما تكلمت عن المخالفات المالية واإلدارية إنما قصدت أن ينصرف هذا التعبير إلى أوسع معانيه
ليشمل كافة المخالفات التي يرتكبها الموظف بوصفه موظفاً ،وبذا فأن إهمال الموظف إلداء واجبات الوظيفة
يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم .وقد درج النظام على إستعمال هذا المفهوم الواسع للتعبير في كافة أحكامه
األمر الذي يجب أن يكون محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد االخرى من النظام .
ورغم أن النظام قد راعى االختصار في قواعد اإلجراءات تاركا ً التفاصيل إلى اللوائح التي تصدر
تطبيقا ً ألحكام المادة الثالثة إال أنه رأى أن يدرج بعض القواعد األساسية التي تضمن عدم المساس بحرية
الموظف إال طبقا ً لألصول السليمة واألحكام النظامية فنص في المادة ( )6على ضرورة اثبات جميع
إجراءات الرقابة كتابة وهذا أيضا ً هو ما تطلبه في المادة ( )11بالنسبة للتحقيق .كذلك رأى النظام أن تكون
الجهة اإلدارية التي يتبعها الموظف على علم مسبق بما يتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين
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االختصاصات ،وحتى يضمن حسن تعاون الجهات اإلدارية مع الهيئة وتقديم المساعدات الالزمة .نص على
ذلك في المادة ( )7ومن المتوقع أن تقوم الجهات اإلدارية لدى إخطارها من قبل الهيئة بتسهيل مهمة الهيئة
ومعاونتها فيما تتخذه من إجراءات وإال تمتنع عن تمكن المحقق من االطالع أو التفتيش إال إذا كان لديها من
األسباب الوجيهة الجدية ما يدفعها إلى ذلك .وعندئذ يكون الفصل في األمر من اختصاص رئيس مجلس
الوزراء الذي يأمر بما يراه

( مادة . ) 8

وواضح أن النظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي األماكن التي يعمل بها الموظف وهي األماكن
المرتبطة بالجهة اإلدارية التي يعمل بها وبين تفتيش األماكن الخاصة واألشخاص فجعل للهيئة سلطة إجراء
التفتيش األول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل هذا التفتيش
طبقا ً لألنظمة المعمولة بها في المملكة .وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المختصة إجراء
التفتيش (مادة  )9ال يعتبر أمراً للجهة المختصة المذكورة ومع ذلك فأن المتوقع إال تحجم الجهة المختصة
عن االستجابة لهذا الطلب إال إذا قام لديها مانع نظامي واضح يبرر هذا األحجام ولم يتعرض النظام لإلجراء
الذي يتبع في حالة قيام خالف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المختصة ألن النظام خاص بتأديب
الموظفين وليس مما يدخل في نطاقه أن ينص على أحكام الزامية بالنسبة لجهات األمن وتأسيسا ً على أن
المصلحة العامة التي يستهدفها الجميع سوف تقلل إلى حد كبير من وقوع مثل هذا الخالف وأنه إذا وقع فإن
المسؤولين في الجهة يمكنهما باالتفاق المشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي األمر .
ومن الضمانات التي قررها النظام أن يجري التحقيق بحضور الشخص المحقق معه فيجعل تلك هي
القاعدة واالستثناء هو عدم الحضور ،ومن المبادىء األصولية أن اإلستثناء ال يلجأ إليه إال عند الضرورة
وال يجوز التوسع في تطبيقه ،وتنص المادة ( )12على أن يرفع التحقيق إلى رئيس الهيئة إلتخاذ ما يراه
متفقا ً مع النظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا االختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المختصة بالفصل فيه
إذا ما اتضح أنه يتضمن جريمة جنائية .ومعني هذا أن التصرف اإلداري في األفعال المنسوبة للموظف
سوف يعلن إلى أن يتم الفصل جنائيا ً في تلك األفعال كل ذلك مع مالحظة ما قضت به المادة ( )12من
النظام ،وجاءت المادة ( )13لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير
المختص فصل الموظف لشبهات قوية تجعله غير صالح لإلستمرار في الوظيفة وذلك معالجة لحاالت يحسن
فيها اتخاذ مثل هذا اإلجراء دون الخوض في إجراءات المحاكمة ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف
يمارس هذه الصالحية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء .
ويتفرغ القسم الثاني الذي يتناول هيئة التأديب كذلك إلى بابين فيعالج الباب األول تشكيل هيئة التأديب
ونص النظام في المادة ( )14على إنشاء الهيئة وحرص بالنسبة لرئيسها ونائبه على أن يكونا من كبار
المسؤولين لما تقدم بال نسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكالئه .ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة فأن نائب
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الرئيس يحل محله في اختصاصاته وسلطاته تلقائيا ً أثناء فترة الغياب ولذا عبرت المادة عن النائب بأنه نائب
الرئيس في حين سمى مقابلة في هيئة التحقيق باسم الوكيل .
وقد نصت المادة ( )16على أن تصدر الهيئة الئحة داخلية وقد ترك النظام لهذه الالئحة أن تشتمل
على ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأت نص بخصوصها في النظام ومن ثم فأن
تعبير الالئحة الداخلية في حكم المادة ( )16يجب أن يحمل على هذا المعنى.
وتناول الباب الثاني اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وقد قصر النظام اختصاص الهيئة على القضايا
التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق إال إذا رأى جالل الملك المعظم اضفاء اختصاصات اضافية على
الهيئة طبقا ً للمادة ( )49من النظام .
وقد نظم إجراءات المحاكمة التاديبية فأعطى مهلة ال تقل عن عشرة أيام بين أبالغ المتهم وهيئة الرقابة
والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة وذلك حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه وكذا هيئة الرقابة والتحقيق(
مادة  )19واستلزم حضور المتهم بنفسه وأن كان قد أجاز له أن يستعين بمن يدافع عنه من المحامين وضمن
له حق استدعاء الشهود .على أنه لم يعلق اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتهم ولذا فإن المتهم الذي
يبلغ ابالغا ً صحيحا ً بالمثول أمام مجلس المحاكمة ويتخلف عن الحضور يعرض نفسه لصدور حكم عليه
دون سماع ما قد يريد أن يقدمه لمجلس المحاكمة من أدلة أو دفاع أو شهود ( مادة  )20وطبيعي أذن أن
يتعرض النظام لطريقة اإلبالغ الصحيحة في المادة ( )21فاستلزم أن يكون اإلعالن على العنوان الفعلي
للموظف وقت إجراء اإلعالن ،وهذا العنوان ال يخرج عن أن يكون إما عنوان العمل الذي يعمل به الموظف
وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نقل إليه بعد ذلك أو مقر إقامته حسب األحوال فإذا لم يعرف
للموظف عنوان فعلي اكتفى في إعالنه بنشر اإلبالغ في الجريدة الرسمية أخذاً باألحوط.
وتستلزم المادة ( )22لصحة الجلسة أن يحضر جميع األعضاء وكذا مندوب هيئة الرقابة والتحقيق
ومن ثم فإن غياب أي من هؤالء يعطل اإلجراءات التي قد يتخذها مجلس المحاكمة أثناء غيابه وال تصح
حتى إذا حضر وأجازها بعد ذلك ألن األصل هو أن تتم اإلجراءات أمام المجلس الذي يقوم بالمحاكمة
التأديبية وليس لزاما ً أن يكون مندوب هيئة الرقابة والتحقيق الذي يحضر جلسات المحاكمة هو ذات الشخص
الذي قام بإجراءات الرقابة والتحقيق.
كذلك أعطت المادة ( )23للمتهم ولوكيله حق االطالع على أوراق التحقيق أما استنساخ صور منها فقد
علقته على أذن من رئيس مجلس المحاكمة وواضح أن هذا ال يعني منع الموظف من أن يأخذ أثناء االطالع
بعض المالحظات التي تساعده على تذكر ما تضمنته األوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب األذن هو استنساخ
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صور كاملة مصدق عليها من أوراق التحقيق .ومن المفروض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق
يرتبط باألمن والسرية إذا تطلب األمر ذلك فأن لم يوجد المبرر فإن المنع ال يكون في محله.
ومن الضمانات التي كفلها النظام للموظف المتهم حقه في أن يرد أي عضو من أعضاء مجلس
المحاكمة إذا كان هناك سبب يبرر ذلك ( مادة –  )24ومن المفروض أن األسباب التي تبرر الرد هي
األسباب التي تمس حيدة عضو المجلس أو نزاهته ،وال يعني قبول الرد أن عضو مجلس المحاكمة الذي رد
قد قام به حتما ً سبب يقلل من كرامته أو يستدعى مساءلته.
وتنسيقا ً لإلجراءات بين الجهات المختلفة التي قد تختص بالنظر في الفعل المنسوب للموظف نصت
المادتان (  )26-25على أنه إذا رأت هيئة التأديب أن األمور المنسوبة للمتهم تكون جريمة تختص هيئة
أخرى بالفصل فيها فتعيد األوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق التخاذ الالزم بشأنها وفي هذه الحالة توقف
إجراءات المحاكمة التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة جنائيا ً والمادتان بهذا تتكلمان عن
اإلجراءات التأديبية منذ بدء اتصالها بهيئة التأديب سواء كانت القضية قد أحيلت إلى مجلس المحاكمة أم لم
تكن قد جرت إحالتها بعد.
وتتكلم المادتان (  )28-27عن قرارات مجلس المحاكمة فتطلب اإلسراع في إصدارها وإرسال صور
رسمية منها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إال في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكبرى في
الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلس الوزراء .كما فتحت المادة ( )29الباب للمتهم للطعن على
القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا توفرت الشروط التي وضعتها المادة لذلك وجعلت المادة ( )30االختصاص
بتفسير القرار لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تمارس هذه الصالحية عن طريق إحالة القرار
إلى أحد مجالس المحاكمة فإذا كان المجلس الذي أصدر القرار قائما ً بذات أشخاصه يحال القرار إليه لتفسيره
أو تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية.
أما القسم الثالث من النظام فيتناول أصول التحقيق والتأديب وتنص المادة ( )31على استحقاق العقوبة
إذا ما ارتكب الموظف مخالفة مالية أو إدارية .وهنا لم يحدد النظام المخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك
– كما أوضح في صدر هذه المذكرة – للسلطة المشرفة على التأديب لتقرر ما إذا كان الفعل المنسوب
للموظف يمكن أن يكون مخالفة تأديبية تستحق العقاب أوالً ولكن النظام جاء – مسايرة للنظريات الحديثة –
بتعداد يحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف ( مادة – )-32وفرق في ذلك بين المناصب
الكبرى وما هو دونها وجعل لكل من المناصب ما يتفق مع مسؤولياته.
ونظراً ألن النظام أخذ بالنظرية التي تجيز – في حدود معينة – مساءلة الموظف عن أخطائه التأديبية
حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نص في المادة ( )33على أن انقطاع الموظف عن الوظيفة ال يمنع من
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االستمرار في اإلجراءات التأديبية إذا كانت قد بدأت قبل ذلك االنقطاع أو من اتخاذها مبتدأ إذا لم تكن قد
بدأت قبل االنقطاع.
وقد حصر النظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة والحرمان من
العودة إلى الخدمة ألنهما هما العقوبتان اللتان يمكن أن يكون لهما أثر أو جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصاله
عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف – كما أوضح من قبل إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفة
ذاتها .ومن المفروض عند الحكم على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة ان يقرر مجلس المحاكمة تاريخ
بدء المدة التي يحرم الموظف خاللها من العودة للخدمة فإذا لم يتضمن القرار ذلك التحديد احتسبت المدة من
تاريخ صدور القرار .
وفي مجال الكالم عن الظروف المخففة والمشددة عند توقيع العقوبة رأى النظام أن يعفى الموظف من
العقوبة إذا ارتكب المخالفة بنا ًء على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن
العمل المرتكب يكون مخالفة ونظراً ألن األصل هو اشتراك الموظف في المسؤولية اإلدارية إذ ال طاعة في
معصية فقد رأى النظام أن يقصر هذا اإلعفاء على المخالفات اإلدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية.
كما أنه لم يصرف اإلعفاء إلى كافة المخالفات اإلدارية والمالية بل قصره على العادية منها أي على
المخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فأن أمر الرئيس ال يعفي المرؤوس من المسؤولية اإلدارية بالنسبة
للمخالفات اإلدارية والمالية الجسيمة.
ونظراً ألن فورية توقيع الجزاء في ذاتها قد تكون من الوسائل الناجعة لردع المسيئين فقد رأى النظام
أن يترك للوزير االختصاص بتوقيع الجزاءات التي عددها النظام عدا جزاء الفصل.
ويجب إال يوقع الوزير الجزاء إال إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تسمع فيه أقوال المتهم ويحقق دفاعه (
مادة – )-35وال يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت خدماته ألن ذلك من اختصاص
مجلس المحاكمة مادة (.)36
وتستلزم المادة – -37أن يتضمن قرار اإلحالة بيان األفعال المنسوبة للمتهم على وجه التحديد بيد أن
هذا ال يعني أن مجلس المحاكمة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلس أن يكيف الوقائع بما يراه وأن يطبق عليها
المواد المناسبة وكل ما هنالك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى حسبما حددته هيئة الرقابة والتحقيق بمعني أنه ال
يجوز أن ينظر في دعوى لم تحلها عليه هيئة الرقابة والتحقيق ولو كانت مرتبطة بالدعوى المحالة إليه إذ
يكون اإلجراء المناسب في هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة.
وحتى ال يجري التداخل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد تكفلت المواد (- 35
 )41- 40- 36برفع ذلك التداخل إذ جعلت االختصاص بتوقيع العقوبات لهيئة التأديب في الحاالت التالية :
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أ -أن تكون العقوبة المطلوب توقيعها هي الفصل .ومع ذلك فقد تحال القضية إلى هيئة التأديب بقصد
توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلس المحاكمة توقيع عقوبة أخرى فال يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل
المجلس من توقيع الجزاء الذي يراه مناسباً.
ب -أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة اإلدارية التي ارتكب بها
المخالفة إلى جهة أخرى .والمقصود هنا ان يكون قد خرج من التبعية اإلدارية لوزير ما إلى التبعية
اإلدارية لوزير آخر .وقد راعى النظام في ذلك أن يتفادى تضارب السلطات بين الجهتين التي كان
بها الموظف والتي نقل إليها وذلك بمنح سلطة التأديب لجهة بعيدة عن االثنين وهي هيئة التأديب .
ج -أن يرتكب موظفون تابعون ألكثر من جهة إدارية مخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مخالفة ولكنها
مخالفات مرتبطة والحكمة في منح االختصاص هنا هي ذات الحكمة التي بررت االختصاص في
الفقرة السابقة.
د -أن يكون الموظف قد ترك الخدمة قبل توقيع العقوبة عليه .أما فيما عدا هذه الحاالت فأن
االختصاص فيها بتوقيع الجزاء اإلداري يعود إلى الوزير.
وقد جاءت المادة ( )42بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم ونصت على أن مدة التقادم تنقطع إذا
اتخذ إجراء ضد المتهم ،وغنى عن الذكر أنه إذا تعدد المتهمون واتخذ إجراء ضد أحدهم فإن هذا اإلجراء
يقطع مدة التقادم بالنسبة لكافة المتهمين سواء منهم من اتخذ اإلجراء ضده ومن لم يتخذ.
وأوجبت المادة ( )44أن يعرض أمر الموظف الذي حكم بحبسه على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في
مسئوليته التأديبية ،وتخصيص هذه الحالة بالحكم ال ينفي أن حبس الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة
إلثارة الشبهة حول سلوكه الوظيفي ،مما يجعل لهيئة الرقابة والتحقيق في كل األحوال أن تبحث مدى داللة
حبس الموظف على ارتكابه للمخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتها وجوب إبالغ هيئة الرقابة
والتحقيق في كل األحوال عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تحدد الجهة التي عليها هذا
اإلبالغ تاركه ذلك لظروف الحال ومن المفروض أن تقوم أول جهة إدارية تعلم رسميا ً بأمر حبس المتهم
بإبالغ هيئة الرقابة والتحقيق بذلك ومن المفضل لحسن سير اإلجراءات ان تقوم جهة األمن التي أجرت
القبض بإبالغ كل من الجهة التابع لها الموظف وهيئة الرقابة والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصوله.
وإذا كانت المادة ( )45تقرر حق الموظف في أن يرد اعتباره اإلداري بعد ثالث سنوات من تاريخ
صدور القرار التأديبي بحقه فأن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة التي أظهرها في أداء عمله خالل
فترة االختبار هذه كما أن رد االعتبار على هذا النحو ال يسقط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد
الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثالً.
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ويخصص النظام القسم الرابع واألخير منه لألحكام العامة فتعطي المادة ( )46لمن ورد ذكرهم فيها
الصالحيات المقررة للوزير ومن بين هؤالء الرئيس اإلداري للمؤسسة العامة وهو من يشغل أعلى منصب
تنفيذي في المؤسسة أيا ً كان المسمى المعطى للوظيفة وتضيف المادة ذاتها حق الوزير في أن يفوض بعض
صالحياته المقررة في النظام وبذلك تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خالف فقهي يدور
حول حق الوزير في ان يفوض في صالحياته النظامية.
وتقرر المادة ( )47أن تجري محاكمة رئيس وأعضاء كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب
تأديبيا ً أمام هيئة خاصة نصت عليها إال أنها جعلت ذلك مشروطا ً بأال يكون هؤالء ممن يخضعون لنظم
خاصة تقرر أحكاما ً أخرى للتأديب فلو افترضنا أن رئيس أي من هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان
بمرتبة الوزير فأنه تبعا ً يخضع للقواعد التي ينص عليها النظام الخاص بمحاكمة الوزراء .ثم تأتي بعد ذلك
المادة ( )48لتقرر خضوع جميع الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي األشخاص
المعنوية العامة لألحكام التي جاء بها النظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي .وتعبير الموظفين في هذه
المادة بذاتها ال يشمل مستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهم خارج الهيئة ،كما ال ينصرف تلقائيا ً إلى
الموظفين المتعاقدين فهؤالء يخضعون لألحكام الخاصة بهم فأن سمحت تلك األحكام بخضوعهم ألحكام هذا
النظام كله أو بعضه كان خضوعهم بناء على ذلك وإال فيتبع في حقهم ما تقضي به تلك األحكام على أن هذا
ال ينفي – في كافة الحاالت– خضوعهم فيما ينسب إليهم من مخالفات الختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق
وتبعا ً لما تضمنه النظام من أحكام تتعلق بالرقابة والتحقيق.
وقد تضمن النظام المادة ( )94لتواجه حاجة قائمة اآلن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظمة دون
أن يكون هناك جهاز مختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بها المرسوم الملكي رقم ( )43وتاريخ
 1377/11/29فتركت لتقدير جاللة الملك المعظم أمر إضفاء االختصاصات بتطبيق أحكام تلك األنظمة
على هيئة الرقابة والتحقيق أو على هيئة التأديب أو على الجهازين معا ً إلى أن يجري تنظيم ذلك االختصاص
على نحو آخر .وواضح من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أيا ً كانت عالقتهم النظامية بالدولة
وطبيعي أن يفرض النظام في ختامه على كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب واجب
تقديم تقرير سنوي يرفع إلى مقام رئيس مجلس الوزراء يتضمن ما لكل منهما من مالحظات ومقترحات.
وفي ذلك رقابة عليا على أعمال الجهازين وسعي مستمر للوصول بهما إلى المستوى الالئق .وهذا تطبيق
آخر يمارسه ولي األمر عمالً بمبدأ الرقابة العليا الذي أشار إليه عمر رضي هللا عنه وتقديم بيانه.
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نظام تأديب الموظفين
القسم األول

هيئة الرقابة والتحقيق
الباب األول
في تشكيل الهيئة
مـــادة -1-
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الرقابة والتحقيق ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس
الوزراء وتشكل من رئيس ال تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ووكيلين أو أكثر ال تقل مرتبة كل منهم
عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من األعضاء ذوي التخصص .ويلحق بالهيئة العدد الكافي من
الموظفين اإلداريين والمستخدمين.

مـــادة -2-
يعين رئيس الهيئة وتنهى خدمته بأمر ملكي ويعين الوكالء وتنهى خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح
رئيس الهيئة.

مـــادة -9-
تضم الهيئة األجهزة التالية :
جهاز الرقابة.
جهاز التحقيق.
ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها واإلجراءات التي تسير عليها
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

مـــادة -4-
تصدر الالئحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
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الباب الثاني
في االختصاصات واإلجراءات
مـــادة -2-
مع عدم اإلخالل بسلطة الجهة اإلدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص هذه
الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي :
 -1إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات اإلدارية .

(*)

 -2فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة
عن المخالفات المالية واإلدارية.
 -3إجراء التحقيق في المخالفات المالية واإلدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها
من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
 -4متابعة الدعوى التي تحال طبقا ً لهذا النظام إلى هيئة التأديب.

مـــادة -3-
تثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض وترفع إلى رئيس
الهيئة لتقرير اإلجراء المناسب.

مـــادة -7-
إذا رأى رئيس الهيئة أن أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين إلجرائه يجب إخطار الجهة
اإلدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.

* -تم وضع الفقرة ( )1من المادة ( )5من هذا النظام بما يتفق مع التعديل الوارد بالمرسوم الملكي رقم م 4/وتاريخ1433/1/5هـ

مـــادة -2-
على الجهات الحكومية تمكين المحقق من االطالع على ما يرى لزوم االطالع عليه من األوراق
والمستندات وغيرها وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف ويجب
تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين.
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إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من اإلطالع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة االمر إلى
رئيس مجلس الوزراء لألمر بما يراه.

مـــادة -3-
إذا رأى رئيس الهيئة ألسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء
ذلك من قبل السلطة المختصة ويجري التفتيش بحضور المحقق.

مـــادة -12-
يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق
في غيبته.

مـــادة -11-
يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه
واتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق وال يجوز الشطب أو التعديل في أوراق
محاضر التحقيق.

مـــادة -12-
بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي
فيها .وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها.

مـــادة -19-
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة
جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.

القسم الثاني

هيئـة

التأديـب()1

( -1مالحظة هامة) المواد من ( )14إلى ( )30الخاصة بهيئة التأديبب ألغيبت بموجبب المبادة ( )50مبن نظبام ديبوان المظبالم الصبادر بالمرسبوم الملكبي
رقم م 51/وتاريخ 1402/7/17هـ .
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الباب األول
في تشكيل هيئة التأديب
مـــادة -14-
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى ( هيئة التأديب ) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء،
وتشكل من رئيس ال تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب للرئيس ال تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة
عشرة وعدد كاف من األعضاء ذوي التخصص ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين اإلداريين
والمستخدمين.

مـــادة -12-
يعين رئيس الهيئة وتنهي خدمته بأمر ملكي ،ويعين نائب الرئيس وتنهي خدمته بأمر ملكي بنا ًء على
اقتراح رئيس الهيئة.

مـــادة -13-
تصدر الالئحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني
في االختصاصات واإلجراءات
مـــادة -17-
تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.

مـــادة -12-
تنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس الهيئة.
يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.
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مـــادة -13-
على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها ويتولى المجلس إبالغ
المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك على أن ال تقل الفترة بين اإلبالغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام ويجب
أن يتضمن إبالغ المتهم صورة طبق األصل من قرار اإلحالة للمحاكمة.

مـــادة -22-
على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا ً
وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
وإذا لم يحضر المتهم فعلي مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن
المتهم قد أبلغ إبالغا صحيحاً.

مـــادة -21-
تكون جميع االبالغات بخطابات رسمية ويتم إبالغ المتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو
على مقر وظيفته التي يشغلها حسب األحوال فإذا تعذر ذلك فيبلغ بواسطة الجريدة الرسمية.

مـــادة -22-
ال تصح جلسات مجلس المحاكمة إال بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق وتصدر
القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

مـــادة -29-
للمتهم أو من يوكله حق االطالع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة وله بأذن من
رئيس المجلس استنساخ صور منها.

مـــادة -24-
للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان
هناك سبب يوجب الرد.
وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة.

مـــادة -22-
إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن األمور المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل
فيها فعليه أن يعيد األوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات االختصاص مع أخطار
الجهة التي يتبعها الموظف بذلك.
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مـــادة -23-
في األحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف اإلجراءات التأديبية بحقه إلى أن
يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة وتعاد األوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

مـــادة -27-
على مجلس المحاكمة أن يصدر قرار في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبا
ومسببا ،وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعها الموظف وديوان
الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.

مـــادة -22-
قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما
فوق أو ما يعادلها فال تكون نهائية إال بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.

مـــادة -23-
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين اآلتيتين:
 -1إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله،
 -2إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها
براءة المتهم.
ويعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق
ورئيس هيئة التأديب فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك.
وال يترتب على إ عادة النظر في القرار وقف تنفيذه إال إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية
ذلك.

مـــادة -92-
لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وتصحح ما يقع فيه من أخطاء مادية.
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القسم الثالث

أصول التحقيق والتأديب
مـــادة -91-
يعاقب تأديبيا ً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم االخالل برفع الدعوى
العامة أو دعوى التعويض.

مـــادة -92-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :

أوالً  :بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
 -1اإلنذار.
 -2اللــوم .
 -3الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على اال يتجاوز
المحسوم شهريا ً ثلث صافي الراتب الشهري .
 -4الحرمان من عالوة دورية واحدة.
 -5الفصــــل .

ثانيا ً  :بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
 -1اللوم .
 -2الحرمان من عالوة دورية واحدة.
 -3الفصـــل.

مـــادة -99-
ال يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ اإلجراءات التأديبية أو االستمرار فيها .ويعاقب
الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة ال تزيد على ما يعادل ثالثة أمثال صافي آخر
راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة ال تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
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مـــادة -94-
يراعي في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبا ً مع درجة المخالفة مع اعتبار
السوابق والظروف المخففة والمشددة المالبسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.
ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية اإلدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة
كان تنفيذاً ألمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل
المرتكب يكون مخالفة.

مـــادة -92-
يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )32عدا الفصل.
وال يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.

مـــادة -93-
يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين (.)32،33

مـــادة -97-
يجب أن يتضمن قرار هيئة الرقابة والتحقيق باإلحالة لهيئة التأديب بيان األفعال المنسوبة إلى المتهم
على وجه التحديد.

مـــادة -92-
مع مراعاة أحكام المواد ( )41 ،40 ،36إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة ال تستوجب
عقوبة الفصل تحيل األوراق إلى الوزير المختص مع بيان األفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد
واقتراح العقوبة المناسبة.
وللوزير المختص توقيع هذه العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى مالئمة من بين العقوبات التي تدخل
ضمن اختصاصه.

مـــادة -93-
تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع األحوال بالقرار
الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً بالتطبيق للمادة ( )38تعين أن
33

يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق ،وللهيئة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ
تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق ،إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن
تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية.

مـــادة -42-
إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق فإذا
رأت الهيئة أن األفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب .

مـــادة -41-
يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة
والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين ألكثر من جهة.
فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب.

مـــادة -42-
تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من
إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع
المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

مـــادة -49-
يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن
مصلحة العمل تقتضي ذلك.
ويعتبر الموظف المحبوس احتياطيا ً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه .ويصدر مجلس الوزراء
()2
الئحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا ً في حكم مكفوف اليد .

2

( )  -1صدر قرار مجلس الوزراء رقم  1026وتاريخ 1391/10/28هـ وحدد الحاالت التي يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا ً في حكم مكفوف اليد.
 -1إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.
 -2إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة األعتداء على النفس أو العرض أو المال.
 -3إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو األمانة.
 -4إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
 -2كما صدر األمر السامي رقم /1757م في 1410/8/8هـ باعتبار الموقوف في ديون خاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.
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مـــادة -44-
الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية.
ويجب إبالغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

مـــادة -42-
للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ صدور
القرار بمعاقبته .ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص.

القسم الرابع

أحكام عامــة
مـــادة -43-
يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس اإلداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من
الصالحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض
صالحياته المقررة في هذا النظام.

مـــادة -47-
مع مراعاة أحكام األنظمة الخاصة يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة
التأديب تأديبيا ً أمام هيئة من ثالثة أعضاء تشكل بأمر ملكي وال يجوز أن توقع عليهم إال عقوبة اللوم أو
العزل.

مـــادة -42-
يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي كما يسري على
موظفي األشخاص المعنوية العامة.

مـــادة -43-
يجوز بأمر جاللة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق األنظمة الجزائية
األخرى ذات العالقة بالموظفين.

مـــادة -22-
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يقدم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب (*)  -كل على حدة – تقريراً سنويا ً شامالً عن
أعمال جهازه متضمنا ً مالحظاته ومقترحاته.

(*) التأديب اصبح من إختصاص ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام  2041هـ

-

ملحوظة  -جاء في المرسوم الملكي رقم م 0/وتاريخ  2011/2/5هـ بالفقرة الخامسة مايلي( إستمرار هيئة
الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إ صدار هذا المرسوم التحقيق واإلدعاء العام –أو أحدهما – في
جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة اإلختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو اإلدعاء العام
بحسب األحوال المنصوص عليها في نظام اإلجراءات الجزائية وذلد إلى حين مباشرة هيئة التحقيق واالدعاء العام
تلك االختصاصات والسلطات (4نشر في جريدة ام القرى العدد رقم  0134في )2011/2/13
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خ -إإلجرإءإت إلتأديبية للطالب
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إالجرإءإت إلتأديبية للطالب:

تعتمد عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم في تأديب الطالب على الئحة تأديب الطالب المعتمدة بجامعة
القصيم والصادرة عن عمادة شؤون الطالب بالجامعة وفق المرفق.
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"الئحة تأديب الطالب"
جلامعة القصيم

مادة (:)1
خيضع هلذه الالئحة مجيع الطالب والطالبات باجلامعة.
مادة (:)2
كللخ وللعوى اآلللب اإلداب ا وللالمية واللواللة والآلللمائ والععآلياللات اجلامعيللة ع ل

ال للة عض ل

العأد ب واآلب الوص ما آل :
أ -كخ فعخ ميس الشعف والكعامة أو خيخ حبسن السرية والسآلمك داوخ اجلامعة أو وارجها.
ب  -الااال املخآلة بألواة اجلامعة و عآلياا ها.
ى -االمعناع ان حضمر احملاضعات والعاع نات وال روس العآلاية وغريها من الااال الل

ضل

الآلللمائ املماةبللة اآليهللا تللا ال ععللارم مللن املللادة ( )9مللن الئحللة ال راوللة واالوعبللارات لآلاعحآلللة
اجلامعية.
د  -الغش يف أي اوعبار أو الشعوع فيه و عبع ذلك الغش يف الع ار ع واملشار ع ال راوية.
هل -ا والل بنوام االوعبار أو اهل وء املطآلمب له.
و  -نويم اللشطة أو اجلاعيات املخالف لآلمائ املعامل بها يف اجلامعة.
ز  -كخ إ الف أو حماولة إ الف لآلانشآت اجلامعية والجهلةة أو امللماد أو الكعلب ومجيلع م عنيلات
املكعبات اجلامعية.
ح  -إواءة اوععاال معافق اجلامعة ومآلح ا ها وحمعم ا ها.
ط  -إصلل ار او للععاال معاف للق اجلامع للة أو مز عه للا أو مجي للع أم للمال أو م يع للات دو مماف للة م للن
اجلامعة.
ال منله أكلا ذللك داولخ اجلامعلة
ال من غريه أو دومل ولماه بل ً
ي  -دومل الطالب االوعبار ب ً
أم وارجها.
ك -العةو ع بكخ أشكاله.
ل -الع وني داوخ اجلامعة أو ا م احملافوة اآلب النوافة.
م -اخل للعوى اآلل للب لداب الآليا للة يف زل للعفا ه م للع زمالئل لله أو امل للمة ني أو أاضل للاء هي للة العل ل ر س
باجلامعة أو ااال الشلعكات ال ائالة بالعالخ يف اجلامعلة وممة يهلا أو الععل ي اآلليهم بلال مل أو
ال عخ.
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مادة(:)3
من ع كب املخال ة املنزمص اآليهلا يف البنل (د) ملن امللادة ( )2كلأ ضلبيف يف حاللة آللبس بلالغش يف
االوعب للار وخيعج لله معا للب االوعب للار م للن ال اا للة وا للعر حمض للعًا بع ز لليخ م للا و للع و
املسعن ات العمثي يه إىل ااي الكآلية الذي ايآله إىل جلنة العأد ب يف الكآلية ولآلجنلة أ

م لله م للع
لعر – بعل

إجعاء العح يق الالزم وثبمت الغلش – العل رى يف إ لاع الع مبلات وذللك حبسلب حجلم املخال لة الل
ا رتفها الطالب م ى كعارها منه وحنم ذلك وهذه الع مبات كاا آل :
أ -االكع اء بإلغاء اوعبار الطالب يف آلك املادة وح ها و ععرب لعيجعه فيها ص عاً.
ب  -إلغلاء اوعبلار الطاللب يف مللادة أولعى أو أكضلع إضللافة إىل إلغلاء اوعبلاره يف املللادة الل غلش فيهللا
و ععرب لعيجعه ص عاً.
ى -إلغاء اوعبار الطالب يف مجيع م عرات ذلك ال زخ و ععرب لعيجعه فيها ص عاً.
أما يف حلال العلش يف الع لار ع أو املشلار ع ال راولية فلإ مل رس امل لعر عل حمضلعاً بع اصليخ الما علة
و عفع لله إىل اايلل الكآلي للة ال للذي ايآل لله إىل جلن للة العأد للب يف الكآلي للة ولآلجن للة أ

للعر – بعلل إج للعاء

العح يق الالزم وثبمت الغش – إ اع أي من الع مبات املذكمرة أااله وإاال ذلك داوخ الكآلية.
مادة(:)4
مللن ع كللب املخال للة الللماردة يف ال للعة (هلل) ملن املللادة ( )2فاملعا للب االوعبللار أ

للعر إوعاجلله مللن االلة

االوعبار واعر حمضعاً بع اصيخ الما عة و عفعه إىل ااي الكآلية الذي ايآله إىل جلنة
العأد ب يف الكآلية ولآلجنة بعل إجلعاء العح يلق اللالزم أ

لعر إلغلاء لعيجعله اوعبلار الطاللب يف امل لعر

الذي كا خيعرب فيه و ععرب الطالب راوباً يف ذلك امل عر.
مادة(:)5
)1

الع مبات العأد بية ه :

)2

العنبيه.

)3

ا لذار.

)4

حعما الطالب من العاعع ببعض مةا ا اجلامعية اخلاصة بالطالب أو كآلها.

)5

احلعما من العسجيخ يف م عر أو أكضع مل ة فزخ دراو أو أكضع.

)6

إلغاء سجيخ الطالب مل ة فزخ دراو وااعباره راوباً يف امل عرات ال وجآلها.

)7

إلغاء اوعبار الطالب يف م عر أو أكضع وااعباره راوب ًا يف امل عر أو امل عرات ال وجآلها.

)8

حعما الطالب من دومل االوعبار يف م عر أو اكضع.
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)9

ال زخ النهائ من اجلامعة.

ويف مجيللع الحللمال عحاللخ الطالللب ياللة مللا أ آل لله مضللاف ًا إليهللا كآل للة ا صللالح أو الرتكيللب ومللا
رت ب اآلب ذلكم من بعات.
مادة(:)6
عااللب يف م يللع الع مبللة العأد بيللة أ كللم اوعبللار الع مبللة معناوللباً مللع درجللة املخال للة مللع ااعبللار
السللمابق والوللعوف املخ للة واملش ل دة املالبسللة لآلاخال للة وذلللك يف ح ل ود الع مبللات امل للعرة يف هللذه
الالئحة.
مادة(:)7
أ -حت ظ ال عارات الزادرة يف الع مبات العأد بية يف مآلف الطالب.
ب  -جيمز ب لعار ملن اجلهلة الل أصل رت لعار الع مبلة – بعل مماف لة وكيلخ اجلامعلة –إااللله داولخ
اجلامعة ويف لشعة اجلامعة العمسية أو غريها.
ى  -جيب اآلب ااادة شلوو الطلالب إبلالل ال لعار الزلادر بالع مبلة إىل الطاللب وولل أملعه – يف حلال
ع ع الآلجنة بإبالل ول المع – وذلك والل اشعة أ ام من ار خ ص ور ال عار.
مادة(:)8
اجلهات املخعزة بعم يع الع مبات ه :
أ -جلنة العأد ب يف الكآلية وهلا إضافة إىل ما هم منزمص اآليه يف املاد ني( )3,4م يع الع مبلات
(  ) 3 2 1املبينة يف املادة (.)5

ب -جلنة العأد ب يف اجلامعة وهلا م يع أي من الع مبات املذكمرة يف امللادة ( )5ملع معاالاة ملا
ورد يف املاد ني (.)4 3
ى -يف حالللة إوللالل الطللالب بالنوللام أو مللا عسللبب انلله ا ل م االلعوللام يف ال راوللة

للمم م ل ع

اجلامع للة أو م للن مض لله تعاجل للة املم للف ت للا عض لليه و ع للمىل االوعزاص للات املخآلمل للة لآلجن للة
العأد بية يف اجلامعة بع أوذ رأي العاي املخعص.
د -اآلب اجلهة ال

م لع الع مبلة إبلالل االادة ال بلمل والعسلجيخ واالادة شلوو الطلالب وكآليلة

الطالللب و كللذا العاللادات املسللال ة املعنيللة وللالل م ل ة ال عجللاوز أوللبما ًا مللن للار خ ص ل ور للعار
الع مبة لععمىل ن يذه.
مادة(:)9
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أ  -شكخ جلنة دائاة لعأد ب الطالب يف اجلامعة ب عار من م ع اجلامعة مل ة ونعني ملن كلخ ملن
 :اايل شللوو الطللالب أو مللن نللمب انلله رئيسلاً ومللن العايل املخللعص أو وكيآلللة واايل شللوو
ال بمل والعسجيخ أو وكيآلة وأثنني من أاضاء هي ة الع ر س باجلامعة .وإذا أشلرتك أكضلع ملن
طالب – من أكضع من كآلية – يف وا علة واحل ة فإلله ميكلن أ كع ل حبضلمر اايل الكآليلة الل
نعا إليها أح هم أو كيآله.
ب  -شكخ جلنة دائاة لعأد ب الطالب يف كخ كآلية من كخ من  :اايل الكآليلة أو وكيآللة رئيسلاً
ورئيس ال سم الذي عبعه الطالب وأح أاضلاء هي لة العل ر س يف الكآليلة عشلحه اايل الكآليلة
مل ة اام واح

ابخ لآلعج

.

ى  -شللكخ جلنللة دائاللة لعأد للب الطالبللات ب للعار مللن مل ع اجلامعللة عك لم مللن ثللال مللن منسللمبات
اجلامعة من أاضلاء هي لة العل ر س وال د يف ال لعار رئيسلة الآلجنلة و علاد سلاية أاضلاء هلذه
الآلجنة كخ ونعني.
مادة(:)11
عم إحالة الطالب إىل جلنة العأد لب يف اجلامعلة ملن وكيلخ اجلامعلة املخلعص بنلاء اآللب ع لع
من اجلهة ال ضبطت املخال ة.
مادة(:)11
ععني إبالل الطالب باملخال ة املنسمبة إليه وإبالغة باملما احمل د ملضملله أملام الآلجنلة بلخ حآلملله
بم ت كاف.

مادة(:)12
عاا جلا العأد ب ا جعاءات العالية:
أ -ا طالع اآلب حمضع ضبيف و مصيف املخال ة و عف ه تحضع العأد ب.
ب -ا طالع اآلب الععه ات وال عارات العأد بية الساب ة حبق الطالب إ وج ت.
ى  -كم العح يق كعابة و ضبت يف حمضع حسب النامذى املعفق.
د  -و يف احملضع أ مال الطالب وحت يق دفااه وهم أمع أواس يف ااآلية العأد ب.
هل  -ذ خ كخ ور ة من أوراق العح يق بعم يع الآلجنة والطالب الذي جعت مساءلعه.
و -ال جيمز الشطب أو الطاس أو العع خ يف أوراق العح يق.
مادة(:)13
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ال للعارات ال ل

ز ل ر مللن جلنللة العأد للب يف اجلامعللة كللم لهائيللة وجيللمز لآلطالللب أ

ل م

وآلاا من ال عار الزادر حب ه إىل م ع اجلامعلة ولالل شلهع ملن لار خ إبالغله بلال عار حيل
عمىل م ع اجلامعة اعضه اآلب جمآلس اجلامعة لآلبت فيه يف ا عب جآلسة.
مادة(:)14
ال عارات ال

ز ر من جلنة العأد ب يف الكآلية –يف ح ود اوعزاصلها احملل د بلال عة (أ) ملن

املللادة ( – )7كللم لهائيللة وجيللمز لآلطالللب أ

ل م وآلالاً مللن ال للعار الزللادر حب لله إىل وكيللخ

اجلامعة والل شهع من ار خ إبالغه بال عار حي ايآله اآلب جلنة العأد ب يف اجلامعة.
مادة(:)15
ال للعارات ال ل صل رت مللن جلنللة أد للب الطالبللات ال كللم لافللذة إال بع ل ااعاادهللا مللن وكيللخ
اجلامعة ولمكيخ اجلامعة إحالة ال ضية إىل جلنة العأد ب يف اجلامعة.
مادة(:)16
ال ع للب الطال للب حبج للة الل م اآلا لله بآل للمائ اجلامع للة والواعه للا وت للا زلل ره م للن عآليا للات.
مادة(:)17
ملل ل ع اجلامع للة م ي للع أي م للن الع مب للات املش للار إليه للا يف امل للادة ( )5م للن ه للذه الالئح للة واص للة
ال للات الطللالب أو الطالبللات ال ل

سللع ا معاجلعهللا اخلزمصللية أو السللع ة أو الوللعوف

ا وعضنائية واخلاصة.

مادة(:)18
العال اء ومل ع ا دارات مسل ملم اللن الضللباط الطلالب وضللبيف

ال للا هم الل

للع داوللخ

املعافق العابعة هلم واختلاذ ا جلعاءات الالزملة لضلبيف الما علة واللعح ظ اآللب أدوات ووولائخ
املخال ة وحتع ع احملضع الالزم وإحالة املمضمع إىل صاحب الزالحية.
مادة(:)19
عاخ بهذه الالئحة من ار خ ص ورها و آلغب كخ ما ععارم معها من لمائ و عارات واب ة.

و ذكع ا الطالب ال عذر باجلهخ يف الالئحة ~..
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د -إجرإءإت طلب إجازة
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إإلجرإءإت إلمتخذة عند إلتقدم بإجازة على إلنحو إلتالي:

 -1يقوم الموظف بتعبئة النموذج المرفق.
 -2الموافقة من رئيسة المباشر.
 -3اإلفادة هل يوجد لديه رصيد أم ال.
 -4موافقة مدير اإلدارة.
 -5موافقة صاحب الصالحية.

45

ذ -إجرإءإت إالستئذإن

46

اإلجراءات المتخذة لالستئذان على النحو التالي:

 -1تعبئة النموذج المرفق من قبل الموظف.
 -2يحدد اليوم و الوقت.
 -3التوقيع بالموافقة من صاحب الصالحية.

47

ر -اجراءات الموافقة على االنتداب

48

اإلجراء ات المتخذة للموافقة على االنتداب على النحو التالي:

 -1خطاب من رئيس جهة الموظف النتدابه.
 -2الموافقة من صاحب الصالحية.
 -3خطاب إنهاء مهمة االنتداب.
 -4موافقة صاحب الصالحية على صرف استحقاق االنتداب.

49

ز -الئحة توظيف غير إلسعوديين في
إلجامعات إلسعودية

50

الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4441/4/3هـ يـي الجل ـا (الرابعـا ل جلـس التعلـيم العـالي ال عقـ دة
بتاريخ 4441/2/1ه ال ت ج ب ايقا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالت جيه البرقـي الرـريم
رقم (/1ب 48161/وتاريخ 4441/44/4ه .
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (4441/4/3ه
إن مجلس التعليم العالي بنا ًء على أحرام الفقرة ( 1من ال ـادة ( الاام ـا عشـرة مـن نمـام مجلـس التعلـيم العـالي
والجامعات تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصـاار اللـ ائا ال نم ـا لشـمون من ـ بي الجامعـات
ال ظيفيا من ال ع ديين وا ل تعاقاين ب ن ييهم أعضاء هيئا التاريس ،ويش ل ذلـ مرتبـاتهم ومرايـمتهم ،وبـا،تهم،
وذل بعا إعاادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ،ووزارة ال اليا وا،قتصاد ال طني ،والاي ان العـام للاامـا
ال انيا.
وبعا ا،طالع على مذكرة األمانا العاما ل جلس التعليم العالي ح ل ال ض ع ،وبعا ا،طالع على مشروع ،ئحا
ت ظيف غير ال ع ديين يي الجامعات بصيغتها ال ريقا ب ذكرة العرض قرر ال جلس :
" ال ايقا على ،ئحا ت ظيف غير ال ع ديين يي الجامعات ويقا ً للصيغا ال ريقا بهذا القرار"
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التعريفات
المادة األولى :
تعني التعبيرات ال اردة يي هذه الالئحا ال عاني ال ضحا أدناه :
 -4ل تعاقا  :من يع ل يي الجامعات من غير ال ع ديين ب جب عقا ويق هذه الالئحا.
ً
 -2ال طن  :الاولا التي يح ل ال تعاقا جن يتها ويج ز اعتبار الاولـا التـي يقـيم ييهـا وقـع التعاقـا م طنـا لـه إذا
زادت ماة اإلقاما عن سنتين متتاليتين.
 -3ال نا  :اثنا عشر شهراً هجريا ً ما لم يرد نص على خالف ذل .
 -4الشهر  :الشهر ثالث ن ي ما ً ما لم ينص على خالف ذل .
 -1التعاقا الشاصي  :أ ،ير ن معاراً من جامعته أو جها أخرى.
المادة الثانية :
ت ري أحرام الالئحا على الفئات اآلتيا :
 -4أعضاء هيئا التاريس وال حاضرين ومارسي اللغات وال عياين.
 -2من يي حرم أعضاء هيئا التاريس وهم الباحث ن وم اعاوهم والفني ن من ح لـا الشـهادة الجامعيـا ي ـا يـ
الـذين يــتم التعاقـا معهــم علــى وظـائف باحــب أو م ــاعا باحـب أو ينــي بال رتبـا ال ادســا ي ــا يـ ولع لهــم عالقـا
مباشرة بالتاريس ول جلس الجامعا يي الحا،ت ا،ستثنائيا التجاوز عن هذا الشرط.
 -3األطباء والعاملين يي التاصصات الصحيا.
 -4ال هناسين.
 -1العاملين يي ال جا،ت التاصصيا.
 -8العاملين يي ال جا،ت اإلداريا والرتابيا.
 -1ال عاين الفنيين والحرييين.
 -6ال ارسين يي ال اارس وال عاها دون ال ت ى الجامعي.
المادة الثالثة :
تر ن صياغا العقا ويقا ً للن ذج ال لحق بهذه الالئحا  -ال لحق رقم ( - 2ويج ز للجامعا إضايا ما تراه إلى بن د
العقا يي ا ياام ال صلحا العاما و ،يتعارض مع هذه الالئحا.
التوظيف
المادة الرابعة :
يشترط للت ظيف :
 -4وجـ د وظيفــا شــاغرة معت ــاة يــي ال يوانيــا أو تـ ير اعت ــاد مــالي ماصــص لغــرض الت ظيــف ضـ ن بنــا
الرواتب ال قط عا.
 -2عام ت ير م اطن ممهل لشغل ال ظيفا.
 -3أن يت ير وصف ل اجبات ال ظيفا وم مولياتها ب ا يي ذل الحا األدنى لل مهالت ال طل با لشغلها.
المادة الخامسة :
يشترط يي ال تعاقا أن ير ن :
 -4قا أك ل من الع ر عشرين سنا ولم يتجاوز ال تين سنا ميالديا ويج ز ل جلس الجامعا تجاوز الحا األعلى
للع ر يي حاود عشر سن ات لألساتذة واألساتذة ال شاركين وخ ـس سـن ات لألسـاتذة ال ـاعاين وذلـ بنـا ًء علـى
ت صيا مجلس الق م ومجلس الرليا وثالث سن ات بالن با للفئات األخرى بنا ًء على ت صيا جها ع لهم.
، -2ئقا ً صحيا ً للااما  ،ب جب شهادة صحيا حايثا صادرة من جها طبيا تعترف بها الجامعا.
 -3ح ن ال يرة واألخال .
 -4حائواً على ال مهالت ال طل با لل ظيفا.
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 -1غير مرتبط بعقا مع جها أخرى بال لرا.
 -8متفرغا ً للع ل يي الجامعا.
المادة السادسة :
ً
يبرم العقا ل اة سنا أو أقل أو أكثر قابال للتجايا مثل ماته أو لل اة التي تحادها الجامعا.
المادة السابعة :
ً
ً
تباأ ماة العقا اعتبارا من الي م الذي يغادر ييه ال تعاقا م طنه مت جهـا إلـى مقـر ع لـه يـي ال لرـا بأقصـر طريـق
على أ ،تويا ال اة بين مغادرة ال طن والتقام ل باشـرة الع ـل علـى ثالثـا أيـام و ،ت ـبق ال عـا ال حـاد مـن قبـل
الجامعا لباايا العقا ،أو من الي م الذي يتقام ييه ال تعاقا ل باشـرة الع ـل ويقـا ً لتعلي ـات الجامعـا إذا كـان مقي ـا ً يـي
البلا الذي ت جا ييه ال ظيفا ووقع ييه العقا.
الرواتب والعالوات
المادة الثامنة :
ً
 -4تحاد الرواتب ويقا للجااول ال اردة يي ال لحق رقم ( 4ال رايق لهذه الالئحا بعـا تحايـا الجـاول ال ناسـب
لل ظيفا التـي سـيتم التعاقـا عليهـا وتعتبـر التعلي ـات ال لحقـا برـل جـاول جـوءاً مت ـا ً لـه ،ويجـ ز للجامعـا التعاقـا
براتب يقل عن ال ضا يي الجااول ال شار إليها إذا اتفق الطريان على ذل .
بعا إقرار الجامعا ترقيا عض هيئا التاريس والتي ت ع من خارج الجامعـا مـن درجـا عل يـا إلـى درجـا
-2
أعلى يج ز أن يعطى عنا تجايا عقاه باايا راتب الارجا ال رقى إليها ،يإذا كان راتبه قبل الترقيا يويا أو يت اوى
مع باايا راتب الارجا ال رقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعل مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه يـي درجتـا
ال ابقا ،ثم وي نع العالوة ال ن يا من الارجا ال رقى إليها عنا تجايا عقاه.
يج ز نقل ال تعاقا من غير أعضاء هيئا التاريس وال حاضرين وال عياين عنا تجايا عقاه مـن درجـا إلـى
-3
درجا أعلى منها داخل الفئا نف ها إذا ت ايرت ييه الشروط ال طل با.
 -4يج ز ل جلس الجامعا عنا وص ل ال تعاقا لنهايا مرب ط الارجا ال عين عليها ،منحه عـالوة الارجـا ،بعـا
كل سنتين بت صيا من رئي ه.
المادة التاسعة :
يج ز ل جلس الجامعـا زيـادة الرواتـب ال حـادة ويـق جـاول الرواتـب بن ـبا  ،تتجـاوز  %15مـن الراتـب
-4
ال تحق ل ن يتم التعاقا معه من أوربا أو أمريرا أو أيا بلاان متقاما يي م ت اها يحادها مجلس الجامعا.
يج ز ل جلس الجامعا التعاقا مع ذوي التاصصـات النـادرة أو ذوي ال ـ عا العل يـا أو الابـرة أو ال هـارة
-2
العاليا أو ال مهالت ال تازة ال رت با بإحاى الجامعات ال شه رة من أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم وكذا
األطباء بويادة  ،تتجاوز ن با  %455من الراتب ال تحق ،ولرئيس مجلس الجامعا با،تفا مـع رئـيس الـاي ان
العام للااما ال انيا تطبيق أحرام هذه الفقرة على الفئات األخرى.
يجـ ز التعاقــا مــع ذوي الابــرة وال ـ عا والعل يــا ال ت يــوة للع ــل كأعضــاء هيئــا التــاريس بالتجــاوز عــن
-3
الشروط العل يا ال حادة بق اعا الت ظيف ب ايقا مجلس الجامعا بنا ًء على ت صيا من ال جلس العل ي.
المادة العاشرة :
 -4يعطي ال تعاقـا  -مـن أعضـاء هيئـا التـاريس ومارسـي اللغـات وال حاضـرين وال عيـاين  -الـذي سـبقع لـه
خامـا يـي التـاريس الجـامعي بعــا حصـ له علـى ال مهـل أو اللقـب العل ــي عـالوات سـن يا طبقـا ً لجـااول الرواتــب
ال اردة يي ال لحق رقم (. 4
يج ـ ز احت ــاب الابــرات ألعضــاء هيئــا التــاريس ومارســي اللغــات وال حاضــرين وال عيــاين يــي غيــر
-2
التاريس الجامعي إذا كانع يـي مجـال التاصـص وبعـا الحصـ ل علـى ال مهـل العل ـي الـذي تـم التعاقـا معـه علـى
أساسه ب اقع سنا لرل سنتين وذل ألغراض الت ظيف  ،ك ا يج ز احت ـابها ألغـراض الترقيـا العل يـا بقـرار مـن
ال جلس العل ي بنا ًء على ت صيا مجلس الرليا ال عنيا.
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تحت ــب الابــرة عنــا التعاقــا لغيــر أعضــاء هيئــا التــاريس وال حاضــرين ومارســي اللغــات وال عيــاين بعــا
-3
الحص ل على آخر ممهل وتحت ب الاورة يي التاصص التي تتم بعا هذا ال مهل بقار ماتها  ،و ،يج ع بين مـاة
الاورة وماة الااما يي آن واحا ويشترط يي الابرة أو ال مهل أن يصارا من جها تقتنع بها الجامعا.
المادة الحادية عشرة :
تحت ب الابرة ل ن يتم التعاقا معهم من الفئات ال حادة يي ال ادة الثانيا من هذه الالئحا بحا أقصى خ ـس سـن ات
عنا باء التعاقا ويج ز ل جلس الجامعا يي الحا،ت ا،ستثنائيا التجاوز عن هذا الشرط وبحا أقصى خ ـس عشـرة
سنا.
المادة الثانية عشرة :
ً
يج ز أن ي نا ال تعاقا الذي يح ل ممهال أعلى له عالقا بطبيعا ع ل ال ظيفا ال تعاقا عليها عالوات سن يا بعـاد
سن ات الاراسا عن ال مهل األعلى لل ظيفا ال تعاقـا عليهـا بحيـب  ،تويـا العـالوات عـن عالوتـين لفتـرة الاراسـا
بين البرال ري س وال اج تير ،وثالث عالوات لفترة الاراسا بين ال اج تير والـاكت راه  ،وخ ـس عـالوات لفتـرة
الاراسا بين البرال ري س والاكت راه ويق جااول الرواتب ال بينا بال لحق رقم ( 4لل ظيفا ال تعاقا عليها.
المادة الثالثة عشرة :
يج ز منا ال تعاقا عالوة سن يا  ،تويا عن  %1من الراتـب و ،تتجـاوز مـا هـ محـاد بجـااول الرواتـب لرـل
يئا ،ويعا يي حرم من أك ل سنا لهذا الغرض من أمضى عشرة أشهر ونصف من يتـرة عقـاه ال ـابق م ـن تـرتبط
ماة عقاه بالعام الاراسي.
المادة الرابعة عشرة :
ً
 ،يج ز الحجو على راتب ال تعاقا إ ،بأمر صادر من الجها ال اتصـا نمامـا ،ول ـاير الجامعـا دون الحاجـا إلـى
أي إجراءات ،اقتطاع أي مبالغ تر ن م تحقا للاولا قبل ال تعاقا من أي مبالغ م تحقا له قبل الجامعا ،ويي ـا عـاا
دين النفقا  ،يج ز أن يويا ال قاار ال حج ز شهريا ً عن ثلب الراتب وعنـا التـواحم ترـ ن األول يـا لـاين النفقـا ثـم
ال تحقات الاولا.
ساعات العمل المطلوبة
المادة الخامسة عشرة :
 -4يــمدي أعضــاء هيئــا التــاريس وال حاضــرون وال عيــاون ومارس ـ اللغــات أربعــين ســاعا ع ــل أســب عيا ً
يقض نها يي التاريس والبحب واإلرشاد األكـادي ي واألع ـال اإلداريـا واألكادي يـا األخـرى التـي يرلفـ ن بهـا مـن
الجهات ال اتصا بالجامعا.
 -2يمدي بقيا العـاملين بالجامعـا ث ـان وأربعـين ( 46سـاعا ع ـل أسـب عيا ً يقضـ نها يـي ال اجبـات التاري ـيا
والبحثيا والتاريبيا وال هـام التـي يرلفـ ن بهـا مـن الجهـات ال اتصـا يـي الجامعـا ،ومـن يع ـل مـنهم بال تشـفيات
تر ن ساعات ع لهم ب ا  ،يويا عن ( 11ساعا.
ويج ز للجامعا ت شيا ً مع مقتضيات مصلحا الع ل تحايا باايا ونهايا الاوام الي مي أو تجوئته.
 -3يعامل عض هيئا التاريس ال تعاقا ومـن يـي حر ـه يي ـا يتعلـق ب ـاعات النصـاب التاري ـي والق اعـا التـي
تتبع يي ال رايأة عن ال اعات التاري يا اإلضاييا معاملا ال ع ديين من أعضاء هيئا التاريس.
البدالت والتعويضات
المادة السادسة عشرة :
 -4يج ز ل جلس الجامعا صرف بال نارة للتاصصات النادرة بحا أعلى  %35من أول مربـ ط ال ظيفـا ل ـن
يع ل يي مجال تاصصه من أعضاء هيئا التـاريس ومـن يـي حر هـم  ،ويحـاد مجلـس الجامعـا هـذه التاصصـات
وبال النارة لرل تاصص مع عام الج ع بين بال النارة وبين ما ورد يي الفقرتين ( 2.4من ال ادة التاسعا.
 -2يجـ ز ل جلــس الجامعــا مــنا األطبــاء البشــريين وأطبــاء األســنان مــن أعضــاء هيئــا التــاريس وال حاضــرين
وال عياين وم اعاي الباحثين العـاملين بال تشـفيات بـال ع ـل بال تشـفيات لل ـاعات اإلضـاييا ال طل بـا نمامـا ً
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عنا ع لهم هذه ال ـاعات بحـا أقصـى  %65مـن الراتـب األساسـي و ،يجـ ز الج ـع بـين بـال النـارة وبـال الع ـل
بال تشفى.
 -3يج ز مـنا الصـيادلا وال تاصصـين يـي العلـ م الطبيـا التطبيقيـا مـن أعضـاء هيئـا التـاريس وال حاضـرين
وال عياين وم اعاي الباحثين من العاملين بال تشفيات بال ع ل بال تشفيات لل اعات اإلضاييا ال طل با نماما ً
عنا ع لهم هذه ال ـاعات بحـا أقصـى  %15مـن الراتـب األساسـي و ،يجـ ز الج ـع بـين بـال النـارة وبـال الع ـل
بال تشفى.
المادة السابعة عشرة :
تممن الجامعا لل تعاقا ولعائلته عنا إحضارهم لغرض اإلقاما تـذاكر سـفر يـي حـاود أربعـا أشـااب يقـط ب ـا يـي
ذل تذكرة ال تعاقا نف ه  ،وت تحق تذاكر ال فر س اء سايروا بصحبا ال تعاقا أم سايروا يرادى ويي اآلتي :
 -4مرة حين القاوم من م طنه إلى ال لرا يي باايا التعاقا ما لم يرن مقي ا ً بال لرا عنا التعاقا.
 -2من ال لرا إلى م طنه ذهابـا ً وإيابـا ً مـرة كـل سـنا أثنـاء مـاة التعاقـا عنـاما يـرخص لـه بإجـازة عاديـا ،وكـذا
تعاقاه داخليا ً ومضى سنتان على تعاقاه ما لم يرن مقي ا ً يي ال لرا عنا التعاقا.
 -3من ال لرا إلى م طنه يي نهايا العقا عنـا مغادرتـه نهائيـاً ،وي ـتثنى مـن ذلـ مـن كـان مقي ـا ً بال لرـا عنـا
التعاقا وكانع ماة خامته أقل من سنتين ،أو من نقلع كفالته إلى جها أخرى داخل ال لرا ويق التعلي ـات ال نم ـا
لذل .
المادة الثامنة عشرة :
يقصا بعائلته ال تعاقا :
 -4الووجا أو الووج أو محرم ال تعاقاة .
 -2من يع لهم شرعا ً من :
أ -البنين م ن لم يتجاوز الثامنا عشر من ع ره.
ب -البنات غير ال تووجات.
ت -ال الاين.
ث -األخ ة القصر.
ج -األخ ات غير ال تووجات.
شريطا م ايقا الجهات ال اتصا على ا،ستقاام ،طبقا ً لألنم ا ال ع ل بها.
المادة التاسعة عشرة :
 -4إذا كان أي من ال رأة ومحرمها متعاقااً مع الجامعا وكـان اآلخـر متعاقـااً مـع جهـا حر ميـا أخـرى تصـرف
التذاكر من الجها التي تصرف بال ال رن.
 -2ي ــقط حــق ال رايــق أ و ال رايقــا يــي تــذكرة العـ دة إلــى بلــاه عنــا تنــازل الجامعــا عــن كفالتــه إلــى جهــا غيــر
حر ميا.
المادة العشرون :
ير ن ال فر بأقصر طريق ج ي وعلى الاط ط ال ع ديا إذا كانع خاماتها مت ايرة ،وتقـام الجامعـا إلـى ال تعاقـا
تذاكر ال فر ال تحقا له ،ويج ز لها يي الحا،ت ا،ستثنائيا أن تأذن له بشرائها وتايع له قي تها وإذا لم يرغب يي
الحص ل على تذاكر ال تحقا ييج ز له يتقاضي من الجامعا نصف قي تها.
المادة الحادية والعشرون :
 -4تر ن تذاكر ال فر ال شار إليها أعاله على درجا األيق إذا كان ال تعاقا برتبا أسـتاذ وعلـى الارجـا ال ـياحيا
ال افضا ل ن س اه.
 -2لل تعاقا أن ي تبال تذاكر ال فر ال تحقا له من ال لرا إلـى م طنـه بتـذاكر سـفر إلـى أي بلـا أخـر بـاون أن
تتح ل الجامعا أي تراليف إضاييا ويي حاود أنم ا الاط ط الج يا العربيا ال ع ديا.
المادة الثانية والعشرون :
ً
إذا جوأ ال تعاقا إجازته العاديا ويقا لل ادة ( 33من هذه الالئحا تممن الجامعا له تذاكر ال فر للفترة األخيرة منها
يقط  ،ويي حالا تجوئتها من قبل الجامعا ل صلحا الع ل ي نا تذكرتي سفر له وحاه.
المادة الثالثة والعشرون :
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ير ن سفر ال تعاقـا داخـل ال لرـا أو خارجهـا الـذي يقتضـيه أداء وظيفتـه جـ اً بالارجـا ال ـياحيا وعلـى الاطـ ط
العربيا ال ع ديا متى كان ذل م رنا ً  ،وللجامعا أن تأذن لل تعاقا بأن ي اير براً على نفقتـه الااصـا إذا كـان ذلـ
 ،يمثر على وص له إلى مقر الع ل يي ال عا ال حاد وي تحق ال تعاقا عنائذ تع يضـا ً يعـادل قي ـا تـذكرة ال ـفر
الج ي بالارجا ال ياحيا ال افضا إذا كان ذلـ م رنـاً ،وإذا كـان أداء ال ظيفـا يقتضـي سـفر ال تعاقـا إلـى جهـا ،
تربطها ب قر ع له األصلي وسيلا نقل ج ي أمنع له الجامعا ال فر براً ،وللجامعا أن تأذن لل تعاقا أن ي اير على
نفقته الااصا وي تحق عنائذ تع يضا ً يعادل قي ا تذكرة ال فر براً ب سائل النقل العاما.
المادة الرابعة والعشرون :
تممن الجامعا ال رن لل تعاقا أو تايع له بال سرن سن ي ويق ما ورد يي جااول الرواتب ال لحق ( 4ويج ز ديع
هذا البال مقاما ً يي باايا ماة العقا يي باايا كل سنا من سن ات التجايا ويصرف ل ن ماة عقاه أقل من سنا بن ـبا
ماة عقاه إلى ال نا ويي حالا التعاقا مع إمرأة ومحرمها يصرف بـال سـرن واحـا لصـاحب البـال األعلـى منه ـا ،
وي ري هذا الحرم إذا كان أحاه ا متعاقااً مع جها غير الجامعا حر ميا أو غير حر ميـا ،و ،يصـرف بـال سـرن
لل تعاقاة ال تووجا من سع دي مقيم يي ال لرا.
المادة الخامسة والعشرون :
 -4ما لم تممن الجامعا ال رن ال مثب يصرف لل تعاقا ال تجا من أعضاء هيئا التاريس ومن يـي حر هـم يـي
أول عقا له مع الجامعا بال تأثيب مقااره  %15من بال ال رن يي ال نا ويصرف بال التأثيب مـرة واحـاة طـ ال
ماة التعاقا مع الجامعا  ،ويعتبر يـي حرـم ال ـتجا لهـذا الغـرض يقـط مـن مضـى علـى انقطاعـه عـن الع ـل بجهـا
حر ميا بال لرا سنتان على األقل وتعاقا مع الجامعا من جايا ما لم ي بق صريه له.
 -2يي حال التعاقا مع امرأة ومحرمها يـال يج ـع بـين بـالي التأثيـب له ـا بـل يرتفـي ببـال تأثيـب واحـا لصـاحب
البال األعلى.
 ، -3ي تحق ال تعاقا ال حرم أو ال تعاقاة ذات ال حرم عنا التعاقا مع الجامعا بال التأثيب إذا كان اآلخـر يع ـل
بالجامعا أو بجها أخرى داخل ال لرا.
 -4إذا كان ال تعاقا قا ع ل يي أي جها أخرى أو كان محرمـا ً ل ـن قـا ع لـع  -أو العرـس  -داخـل ال لرـا قبـل
تعاقاه مع الجامع ا يال ي تحق بال تأثيب ما لم يرن قا مضى على مغادرته ال لرا ماة  ،تقل عن عامين ولم ي بق
صرف مثل هذا البال له من جهته ال ابقا.
 -1إذا كان العقا أقل من سنا يصرف بال التأثيب بن با ماة العقا لل نا ويصرف ال تبقـي مـن بـال التأثيـب عنـا
تجايا ل اة أخرى  ،تقل مع ماة العقا ال ابق عن سنا.
المادة السادسة والعشرون :
تايع الجامعا لل تعاقا بال انتقال شهري مقابل تنقالته يي مقر إقامته ويقا ً ل ا ه م ضا يـي جـااول الرواتـب لرـل
يئا ويج ز للجامعا با ً،من ديع بال ا،نتقال أن تممن لل تعاقـا وسـيلا النقـل ال ناسـبا  ،و ،ي ـتحق هـذا البـال مـن
كان سرنه يي م قع الع ل أو مالصقا ً له.
المادة السابعة والعشرون :
 -4إذا انتاب ال تعاقا يي مه ا رس يا خارج مقر ع له داخل ال لرا يصرف له بال انتـااب يـ مي علـى النحـ
اآلتي :
أ -ل ن راتبه الشهري  1555لاير يأكثر  415ريا.ً،
ب 355 -ريا ً،ل ن كان راتبه الشهري  4155وأقل من  1555لاير.
ج 211 -ريا ً،ل ن كان راتبه الشهري  2155وأقل من  4155لاير.
د 485 -ريا ً،ل ن كان راتبه الشهري أقل من  2155لاير.
ويج ز أن يواد البال  %15إذا كان ا،نتااب خارج ال لرا ويصرف بال نقل إضايي يعـادل  35/4مـن بـال
ا،نتقال الشهري ال قرر.
 -2ل اير الجامعا ،بنا ًء على ت صيا مجلس الق م ومجلس الرليـا أن ي ايـق علـى حضـ ر عضـ هيئـا التـاريس
ممت راً أو ناوة عل يا دون تتح ل الجامعا أي نفقات.
المادة الثامنة والعشرون :
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إذا تم نقل ع ل عض هيئا التاريس من ماينا إلى أخرى داخل ال لرا ويقـا ً ل صـلحا الع ـل يصـرف لـه بـال نقـل
قــاره أربعــا آ،ف لاير وإذا كــان النقــل مــن داخــل ال لرــا إلــى خارجهــا أو العرــس أو مــن جهــا إلــى أخــرى خــارج
ال لرا يصرف له بال قاره خ ا آ،ف لاير باإلضايا إلى تـذاكر ال ـفر ويقـا ً ل ـا جـاء يـي ال ـ اد مـن ( 41إلـى
( 22ويصرف لغير عض هيئا التاريس بال قاره ثالثا آ،ف لاير يي الحالين باإلضايا إلـى تـذاكر ال ـفر  ،وإذا
كان نقل ال تعاقاين أحاه ا محرم لألخر استحقا بال نقل واحا يقط لصـاحب البـال األعلـى و ،يصـرف هـذا البـال
ألكثر من مرة يي ال نا ال اليا ال احاة.
المادة التاسعة والعشرون :
إذا أك ل ال تعاقا سنتين يي خاما الجامعا استحق مرايأة نهايا خاما ب اقـع نصـف راتـب شـهر عـن كـل سـنا يـإذا
أك ل عض هيئا التاريس وال حاضر وال عيا والفني ومن يي حر هم م ن لهم عالقا بالتاريس خ س سن ات يـي
خاما الجامع ا استحق مرايأة خاما ب اقع راتب شهر عن كل سنا من سن ات الااما وبحا أعلى مائا ألـف لاير أو
ما استحقه يعالً ويقا ً لالئحا ال ابقا أيه ا أكثر ،تصرف عنا نهايا الااما وتحت ب على أساس أخر راتب يتقاضاه
ال تعاقا عنا الصرف و ،ت تحق هذه ال رايأة إ ،عن ال ن ات الراملا وماة الااما اإلج اليا ال تصلا  ،ويصـرف
ل ن س اهم من ال تعاقاين مرايأة نهايا خاما ب اقع نصف راتب شهر عن كل سنا وبحا أعلى خ ين ألف لاير أو
ما استحقه يعالً ويقا ً لالئحا ال ابقا أيه ا أكثر.
ويعا يي حرم من أمضى ال نتين من كانع ماة خامته ( 22شهراً ك ا يعا يي حرم من أمضى خ ـس سـن ات
من كانع ماة خامته ( 16شهراً.
ويج ز زيادة مرايأة نهايا الااما بحـا أقصـى ( %455بنـا ًء علـى ت صـيا مجلـس الرليـا أو الجهـا ال اتصـا
وتأييا مجلس الجامعا وم ايقا مجلس التعليم العالي على أ ،تتجـاوز ال رايـأة يـي ج يـع األحـ ال الحـاود القصـ ى
ال اردة يي هذه ال ادة.
المادة الثالثون :
ي تفيا ال تعاقا وأيراد عائلته طيلـا مـاة العقـا مـن الاـامات الطبيـا العامـا ال تاحـا بال لرـا ول جلـس الجامعـا يـي
حا،ت الضرورة القص ى أن يقرر غير ذل .
المادة الحادية والثالثون :
يجـ ز أن تتح ــل الجامعــا النفقــات الفعليــا لتعلــيم أو،د عضـ هيئــا التــاريس ال تعاقــا ومــن يــي حر ــه عــاا رسـ م
ا،نتقال من ال ارسا وإليها اعتباراً من ال رحلا ا،بتاائيا حتى إك ال ال رحلا الثان يا بالشروط اآلتيا :
 -4أن يتعذر قب لهم يي ال اارس الحر ميا.
 -2أ ،يقل ع ر أي منهم عن سع سن ات و ،يتجاوز ث اني عشرة سنا.
 -3أن ير ن تعلي هم داخل ال لرا بحيب  ،تصرف نفقات التعليم ل ن ير ن تعلي ه خارج ال لرا.
 -4أ ،يتجاوز عاد من يايع لهم عن أربعا وعلى أ ،تتجـاوز النفقـات اإلج اليـا خ ـا وعشـرين ألـف لاير يـي
ال نا الاراسيا ال احاة  ،ويت لى مجلس الجامعا تحايا ال بلغ ال اصص لرل طالب ويق ما يراه مناسباً.
األجازات
المادة الثانية والثالثون :
ي تحق ال تعاقا باإلضايا إلى عطلا نهايا األسب ع والعياين إجازة سن يا براتـب كامـل يـايع عنـا بـاايتها مقـاارها
( 85ي ما ً لعض هيئا التاريس ومن يي حر ه و ( 41ي ما ً ل ن س اهم ،وت ـتحق اإلجـازة عـن جـوء مـن ال ـنا
ب ا يتناسب مع ذل  ،ويعتبر يي حرم ال تحق لإلجازة كاملا من باأ عقاه خالل شهر واحـا مـن تـاريخ بـاء العقـ د
بالجامعا  ،ول جلس الجامعا تعايل يترة اإلجازة ال ن يا ويقا ً ل تطلبات التق يم الاراسي.
ويج ز أن تقل ماة اإلجازة ع ا ه مقرر ب اتفا مرت ب بين الطـريين  ،وللجامعـا الحـق يـي تحايـا باايـا اإلجـازة
ونهايتها ،و ،ت تحق عن ماة اإلعارة واإلجازة ا،ستثنائيا والغياب.
المادة الثالثة والثالثون :
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يج ز يي حالا الضرورة بنا ًء على طلـب ال تعاقـا وت صـيا جهـا ع لـه وم ايقـا الجامعـا أن تجـوأ إجـازة ال تعاقـا
ال ن يا إلـى يتـرتين علـى األكثـر علـى أن  ،تقـل مـاة أي منه ـا عـن ثلـب اإلجـازة علـى أن يت تـع ال تعاقـا بإحـاى
الفترتين خالل نفس ال نا التي استحقع عنها اإلجازة.
المادة الرابعة والثالثون :
ً
ل اير الجامعا ويقا ل تطلبات الع ل أو بنا ًء علـى طلـب ال تعاقـا أن يمجـل حصـ ل ال تعاقـا علـى اإلجـازة
-4
العاديا أو جوء منها على أ ،تتجاوز ماة التأجيل ستا أشهر من ال نا الجاياة لل تعاقا.
ل اير الجامعا تعايل م عا اإلجازة األسب عيا لل تعاقا ويقا ً ل قتضيات الع ل.
-2
ل اير الجامعا إلغاء اإلجازة العاديا كلها أو بعضها مع تع يض ال تعاقـا عنهـا علـى أن يرـ ن هـذا اإللغـاء
-3
ب ايقا ال تعاقا إ ،يي حالا الضرورة القص ى ،وير ن التع يض عن ال اة التي ألغيع ب ا يعادل راتبه يـي ال ـنا
التي استحق ييها اإلجازة وي قط حق ال تعاقا يي تذكرة ال فر ب فرده يي حالا اإللغاء الرامل إلجازته.
ل اير الجامعا إلغاء إجازة عيا الفطر وعيا األضحى أو جوء منه ا ويقا ً ل قتضيات الع ـل علـى أن يرـ ن
-4
هذا اإللغاء ب ايقا ال تعاقا إ ،يي حالا الضرورة وير ن التع يض عـن مـاة اإلجـازة ال لغـاة ب ـا يعـادل راتبهـا أو
ماتها.
المادة الخامسة والثالثون :
للجامعا منا ال تعاقا إجازة اضطراريا  ،يتجاوز مج عها عشرة أيـام يـي ال ـنا ال احـاة ب رتـب كامـل وتاصـم
من إجازته ال ن يا و ،ي تحق عنها تذاكر سفر.
المادة السادسة والثالثون :
يج ز منا ال تعاقا من أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم إجازة استثنائيا باون راتب ل اة تويا يصـل دراسـي
لمروف تقارها الجامعا ،وتعتبر الااما متصلا و ،ي تحق عن هذه ال اة أي من ال يوات ال نص ب عليها يـي
العقا.
المادة السابعة والثالثون :
ي تحق ال تعاقا الذي يصاب ب رض ي نعه من أداء ع له بص رة ممقتـا إجـازة مرضـيا مـاتها شـهر واحـا براتـب
كامل ويج ز ت ايها شهرين آخرين بنصف الراتـب و ،ت ـتحق اإلجـازة ال رضـيا إذا وقعـع اإلصـابا أو ال ـرض
أثناء وج د ال تعاقا يي الاارج يي إجازة وت قط اإلجازة ال رضيا بانتهاء ال نا ال اليا التي استحقع ييها.
وإذا كان ال رض ناشئا ً عن الع ل أو ب ببه يير ن لل تعاقا الحق يي ضعف اإلجازة ال رضيا ال تحقا ،وتتبع يي
إثبات ال رض ويي تحايا ماة اإلجازة ال رضيا الق اعا ال قررة بالن با لل ظفين ال ع ديين.
المادة الثامنة والثالثون :
ت تحق ال تعاقاة  -براتب كامل  -إجازة وضع مـاتها خ ـا وأربعـ ن ي مـا ً وإجـازة عـاة ال يـاة لل تعاقـاة ال ـل ا
وإجازة شهر لغير ال ل ا يي حال وياة الووج.
المادة التاسعة والثالثون :
يج ز لل تعاقا خالل ال نا وال احاة أن يج ع بين أكثر من إجازة من اإلجازات ال تحقا لـه متـى تـ ايرت أسـباب
استحقاقها.
الندب واإلعارة والنقل
المادة األربعون :
ل جلس الجامعا ال ايقا على ناب ال تعاقا أو إعارته من الجامعا ل اة  ،تويا عن ستا أشهر ويـق ق اعـا يضـعها
مجلس الجامعا على أن تتح ل الجها التي سيناب إليها م ـتحقاته ال اليـا وتعتبـر خامتـه متصـلا و ،ي ـتحق عنهـا
مرايأة نهايا خاما.
المادة الحادية واألربعون :
للجامعا نقل ال تعاقا إلى وظيفا أخرى داخل الجامعا أو ال ايقا على نقله من خارجها بالشروط اآلتيا :
 -4أن  ،تت ير كفاءات سع ديا لشغل ال ظيفا ال نق ل إليها.
 -2أن ير ن ال تعاقا م ت ييا ً لل مهالت ال طل با لل ظيفا ال نق ل إليها.
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 -3أن ي ايق ال تعاقا على النقل وكذل الجها ال نق ل منهـا يـي حـال النقـل إلـى الجامعـا مـن جهـا أخـرى  ،وإذا
كان النقل قبل نهايا ماة العقـا يت ـت ر معاملـا ال تعاقـا ويقـا ً لعقـاه ال ع ـ ل بـه ويعـال وضـعه بعـا انتهـاء العقـا أو
أقرب سنا عقايا إذا كانع ماة العقا أكثر من سنا.
المادة الثانية واألربعون :
إذا نقل ال تعاقا إلى الجامعا من جها حر ميا أخرى ييعامل ويق اآلتي :
 -4يعتبر العقا م ت راً لإلجازات وماة الااما.
وتح ب ماة الااما كابرة بالن با ألعضـاء هيئـا التـاريس ومـن يـي حر هـم ويـق مـا جـاء بال ـادة ( 45مـن هـذه
الالئحا.
 -2بالن با ل رايأة نهايا خامته ال ابقا ييعامل ويقا ً لعقاه مع جهته ال ابقا ،أما خاماته يـي الجامعـا ييعامـل ويقـا ً
ألحرام هذه الالئحا.
الواجبات والمسئوليات
المادة الثالثة واألربعون :
ياضع ال تعاقا يي ا لم ينص عليه يي هذه الالئحا لل اجبات وال ئ ليات التي تنص عليها ل ائا الجامعا ويي ا لم
يرد ييه نص يي هذه الالئحا تطبق بشأنها األحرام ال اردة يي نمام الااما ال انيا ول ائحه التنفيذيا.
المادة الرابعة واألربعون :
ياضع ال تعاقا بالن با إلى األخطاء ال ظيفيا التي يرتربها أثناء الااما ألحرام تأديب ال ع ديين يي الجامعا
ونص ب هذه الالئحا.
المادة الخامسة واألربعون :
يلتوم ال تعاقا باتباع األنم ا والل ائا والتعلي ات النايذة يي ال لرا ويجب عليه وعلى من يع لهم احترام العادات
والتقاليا ال رعيا يي ال لرا وعام ال اس بالاين أو التاخل يي ال ياسا.
المادة السادسة واألربعون :
يج ز للجامعا ي خ العقا دون أيا م ئ ليا تترتب عليها إذا لم يباشر ال تعاقا ع له خالل خ ا عشر ي ما ً ل عا
الذي تحاده الجامعا عنا التعاقا.
المادة السابعة واألربعون :
يتجاد العقا تلقائيا ً ما لم ياطر أحا الطريين الطرف اآلخر برغبته كتابا يي إنهاء العقا قبل انتهاء ماته بشهرين
على األقل.
المادة الثامنة واألربعون :
ينتهي العقا يبل انتهاء ماته يي الحا،ت اآلتيا :
 -4لحص ل ال تعاقا على الجن يا ال ع ديا.
 -2قب ل ا،ستقالا.
 -3اإلصرار على ا،ستقالا على الرغم من عام قب ل الجامعا لها.
 -4ا،نقطاع عن الع ل دون عذر مشروع تقبله الجامعا ل اة تويا على خ ا عشر ي ما ً مت اليا أو ثالثين ي ما ً
متفرقا متى رأت الجامعا إنهاء العقا لهذا ال بب ويعا ال تعاقا يي هذه الحال يي حرم ال صر على ي خ العقا.
 -1إلغاء ال ظيفا.
 -8العجو الاائم عن الع ل.
 -1عام الرفاءة.
 -6انافاض م ت ى األداء ال ظيفي.
 -9الفصل التأديبي بقرار من الجامعا.
 -45مقتضيات ال صلحا العاما.
 -44الحرم على ال تعاقا بحا شرعي أو يي جري ا مالا بالشرف واألمانا.
 -42ال ياة.
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 -43إذا تجاوز ماة ال رض ماة اإلجازة ال رضيا ال نص ب عليها يي ال ادة ( 31ويي هذه الحالا تصرف
لل تعاقا تذاكر الع دة و ،ت تعاد منه البا،ت التي صريع له.
المادة التاسعة واألربعون :
 -4إذا انتهع خاما ال تعاقا ويق الفقرات ( 3،4،9،44من ال ادة ( 46ترتب ما يأتي :
أ -سقط حقه يي تذاكر الع دة له ولعائلته ،ومرايأة نهايا الااما واإلجازة أو التع يض عنها ويج ز ل اير
الجامعا يي الحا،ت ا،ستثنائيا ال ايقا على صرف تذاكر الع دة.
ب -ي تعاد منه جوء بال ال رن عن الفترة ال تبقيا من العقا إذا كانع ستا أشهر يأكثر ،وكذل بال التأثيب إذا
كان إنهاء الااما قبل نهايا ال نا األولى ب تا أشهر على األقل.
ج -يايع ال تعاقا للجامعا راتب شهرين إذا كانع خاماته منتهيا ويق الفقرتين ( 3،4من ال ادة (. 46
 -2يطبق ما جاء يي (ب من الفقرة ( 4من هذه ال ادة على من تنتهي خامته ويق الفقرة ( 2من ال ادة (. 46
 -3يي حال انتهاء خاما ال تعاقا ويقا ً للفقرة ( 4من ال ادة ( 46ي قط حقه يي تذاكر الع دة له ولعائلته.
المادة الخمسون :
يج ز ل جلس الج امعا يي حا،ت استثنائيا يقارها أن يعفى ال تعاقا من بعض أو كل ال صرويات ال ترتبا على
ي اه العقا أو إنهاء خامته ويقا ً لألحرام ال اردة يي ال ادة (. 46
ال ادة الحاديا والا ن :
ً
 -4يعطي ال تعاقا الذي ينتهي خامته ب بب إلغاء ال ظيفا أو مقتضيات ال صلحا العاما تع يضا يعادل راتب
شهرين.
 -2يعامل ال تعاقا يي حال ال ياة أو اإلصابا بعجو أو عاها ت نعه عن أداء الع ل بص رة قطعيا ،أو بعجو
جوئي أو عاها م تاي ا  ،ت نعانه من أداء ع له  ،ويقا ً لألحرام ال نص ب عليها يي نمام الااما ال انيا
ول ائحه التنفيذيا بشرط أن ير ن العجو أو ال ياة ناشئين ب بب الع ل.
المادة الثانية والخمسون :
إذا ت يي ال تعاقا تتح ل الجامعا ج يع النفقات الالزما لنقل جث انه ونقل أيراد عائلته إلى م طنه  ،أما يي حال
وياة أحا أيراد عائلته ال تعاقا يتتح ل الجامعا نفقات نقل جث انه ال رايق تذكرة اركاب ذهابا ً وإيابا ً .
المادة الثالثة والخمسون :
 -4مع مراعاة األحرام ال اردة يي ال ادة الاام ا يج ز للجامعا أن تتعاقا مع من سبق له التعاقا مع إحاى
الجهات األخرى بال لرا وذل بعا م ايقتها إذا كان سبب تركه الع ل انتهاء ماة عقاه أو ا،ستقالا أو إلغاء
ال ظيفا شريطا أن ير ن تقرير كفايته عن آخر سنا ع لها بتقاير (جيا جااً على األقل.
 ، -2يج ز التعاقا مع من سبق له التعاقا مع إحاى الجهات األخرى بال لرا يي الحا،ت اآلتيا :
أ -من سبق أن انتهع خامته ب بب ا،نقطاع عن الع ل إ ،بعا مرور سنتين على األقل من تاريخ انتهاء خامته.
ب -من سبق أن انتهع خامته ب بب عام الرفاءة.
ج -من سبق أن انتهع خامته ل قتضيات ال صلحا العاما إ ،بعا م ايقا الجها التي قررت يصله.
د -من سبق أن انتهع خامته بفصله تأديبيا ً بقرار من مجلس محاك ا أو ألدانته جنائياً ،أو ويقا ً للفقرة ( 44من
ال ادة (. 46
أحكام عامة
المادة الرابعة والخمسون :
ً
ً
تعا هذا الالئحا وملحقاتها جوءا مر ال لشروط عقا الت ظيف ال شار إليه يي ال ادة الثالثا من هذه الالئحا.
المادة الخامسة والخمسون :
 -4تطبق أحرام هذه الالئحا من تاريخ صاورها ،أما بالن با للعق د ال اريا يتطبق عليها عنا تجايها.
 -2مع مراعاة الحق ال رت با لل تعاقاين ب جب الل ائا ال ابقا تلغي هذه الالئحا كل ما يتعـارض معهـا مـن
أحرام.
المادة السادسة والخمسون :
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كل خالف ينشأ بين الطريين ب بب تنفيذ العقا ال بـرم ويـق هـذه الالئحـا ويعتـذر حلـه وديـا ً ياـتص بنمـره القضـاء
ال اتص يي ال لرا وير ن قراره نهائيا ً وملوما للطريين.
المادة السابعة والخمسون :
ل جلس الجامعا ومايرها أن يف ضا بعض صالحيات كل منه ا ال قررة يي هذه الالئحا.
المادة الثامنة والخمسون :
ل جلس الجامعا وضع ق اعا تنفيذيا ب ا  ،يتعارض مع أحرام هذه الالئحا.
المادة التاسعة والخمسون :
كل ما لم يرد ييه نص خاب يي هذه الالئحا يطبق بشأنه نمام مجلس التعليم العالي والجامعات ول ائحه التنفيذيـا،
واألنم ا  ،واألوامر ،والقرارات النايذة يي ال لرا.
المادة الستون :
ل جلس التعليم العالي حق تف ير هذه الالئحا.
ملحق رقم ( )1جدول رقم ()1
أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدرسو اللغات والمعيدون
بدل السكن السنوي

بدل
االنتقال

نهاية
المربوط
الشهري

عالوة
الخبرة
السنوية

أول مربوط
الشهري

الوظيفة

00222
00222
00222
10222
18222
10222

022
022
022
022
022
022

10022
11022
0022
0882
0002
0022

022
002
022
002
002
022

0122
0002
0022
0282
0022
0022

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مدرس لغة
محاضر
معيد

شروط التعيين :
ا،ستاذ ال اعا :
يعين يي هذه ال ظيفا الحاصل على درجا الاكت راه أو ما يعادلها أو من حصل على اللقب من جامعـا تعتـرف بهـا
الجامعا.
األستاذ ال شارك :
يعين يي هذه ال ظيفا من حصل على اللقب من جامعا تعترف بها الجامعا.
األستاذ :
يعين يي وظيفا أستاذ من حصل على اللقب من جامعا تعترف بها الجامعا.
ال حاضرون :
يشترط يي اختيار ال حاضر أن ير ن من الحاصلين على درجا ال اج تير على األقـل أو أيـا درجـا عل يـا أخـرى
تعتبرها الجامعا معادلا لل اج تير ويعين بأول ال رب ط عاا :
ال حاضر يي تاصصات الهناسا والصيالا والعل م الطبيا التطبيقيا ييعين بال رب ط الثاني.
أ-
ال حاضر يي تاصص الصيالا األكلينيريا ييعين بال رب ط الثالب.
ب-
ال حاضر يي تاصص الطب البشري وطب األسنان ييعين بال رب ط الرابع.
ت-
مارس اللغات :
يشترط يي ن يعين لتاريس إحاى اللغات األجنبيا بالجامعا أن تت ير لايه أي من ال مهالت اآلتيا :
أن ير ن حاصالً على درجا البرـال ري س يـي اللغـا التـي يقـ م بتاري ـها بتقـاير عـام (جيـا علـى
-4
األقل وعلى دبل م تاريس اللغا كلغا أجنبيا باإلضايا إلى خبرة يي تاري ها  ،تقل عـن سـنا ويفضـل مـن سـبق لـه
تاري ها للطالب العرب.
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أو أن ير ن حاصالً على درجا البرال ري س يي اللغـا التـي يقـ م بتاري ـها بتقـاير عـام جيـا علـى
-2
األقــل باإلضــايا إلــى خبــرة يــي تاري ــها ل ــاة  ،تقــل عــن ثــالث ســن ات ويفضــل مــن ســبق لــه تاري ــها للطــالب
العرب.
ال عياون :
يعين ال عيا بأول ال رب ط من رتبا معيا عاا :
ال عيا يي تاصصات الهناسا والصيالا والعل م الطبيا التطبيقيا ييعين بال رب ط الثاني.
أ-
ال عيا يي تاصص الصيالا األكلينيريا ييعين بال رب ط الثالب.
ب-
ال عيا يي تاصص الطب البشري وطب األسنان ييعين بال رب ط الرابع.
ت-
ً
ويشترط يي اختيار ال عياين أن ير ن ا من الحاصلين على شهادة البرال ري س وبتقاير جيا جاا على األقل.
جدول رقم ()0
الباحثون ومساعدوهم والفنيين
بدل السكن

الحد األعلى
للراتب

بدل
االنتقال

عالوة الخبرة
السنوية

أول مربوط
الشهري

الوظيفة

02222
10222
10222

022
022
022

0020
0000
0002

002
022
002

0800
0000
0022

األولى
الثانية
الثالثة

ويتم التعين ويق الشروط اآلتيا :
الارجــا األولــى  :الــاكت راه يــي التاصــص أو مــا يعادلهــا بعــا دراســا ل ــاة ثــالث ســن ات علــى األقــل بعــا
البرال ري س.
الارجا الثانيا  :درجا ال اج تير يي التاصص أو ما يعادلها.
الارجا الثالثا  :درجا البرال ري س يي التاصص أو ما يعادلها.
ويــتم تعييــنهم علــى أول مرب ـ ط عــاا خــريس كليــا الهناســا أو الصــيالا أو العل ـ م الطبيــا التطبيقيــا ييعــين
بال رب ط الثاني والصـيالا األكلينيريـا بـال رب ط الثالـب  ،ويعـين خـريس الطـب وطـب األسـنان بـال رب ط الرابـع ،
ويشترط يي ن يعين ب ظيفا باحب أو م اعا باحب أو يني أن ير ن من ح لا البرال ري س (أو ما يعادلها بارجـا
جيا جااً ويج ز استثناء وب ايقا مجلس الجامعا ا،كتفاء بتقاير جيا.
جدول رقم ()0
جدول رواتب األطباء
بدل
السكن

راتب
ثالثة
أشهر
وبحد
أعلى
00222
لاير

الحد األعلى
للراتب

بدل
االنتقال

عالوة
الخبرة

الراتب
األساسي

المؤهالت

0222

022

022

0222

بكالوريوس طب

0022

022

002

0022

بكالوريوس طب  +دبلوم لمدة
ال تقل عن سنة

8002

022

002

0022

ماجستير طب أو ما يعادلها بعد
دراسة سنتين على األٌقل بعد
البكالوريوس

12222

022

022

0022

دكتوراه في الطب أو ما يعادلها
بعد دراسة ثالث سنوات على
األقل في البكالوريوس
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تعلي ات جاول رواتب األطباء البشريين :
عنا تقاير الرواتب ويقا ً لهذا الجاول يجب مراعاة ما يلي :
البرــال ري س يــي الطــب بعــا دراســا ســع ســن ات أو خ ــس ســن ات بالن ــبا لطــب األســنان منهــا ســنا
أ-
تحضيريا والباقي تعلي يا.
ب -الابرة ال عتبرة يي تحايا الراتب هي التي تقضي يي م تشفيات حر ميـا أو جامعيـا أو أهليـا معتـرف بهـا
و ،تاخل يي ذل يترة ا،متياز أو الابرة التي تقضي يي العيادات الااصا أو يي م تشفيات غير معترف بها.
ي تحق الراتب على أساس التوام الطبيب بالتفرغ الرامـل للع ـل الحرـ مي وأداء ع ـل إضـايي  ،يقـل عـن
ج-
ثالث ساعات يي الي م ال احا.
يجب أن يت ير لاى الطبيب عنا التعاقا خبرة ع ليا  ،تقل ماتها عن سنتين وذل يي ـا عـاا الحـا،ت التـي
د-
يتعذر ييها تطبيق هذا الشرط.
يصرف لألطباء من األسـتاذة واألسـاتذة ال ـاعاين وال ارسـين الـذين لهـم خبـرة كأعضـاء هيئـا التـاريس
ه-
بالجامعات مرايأة مقط عا مقاارها راتب شهرين يي ال نا تصرف يي نهايا ال نا.
يعامل الطبيب الشرعي معاملا الطبيب البشري.
و-

جدول رقم ()0
جدول رواتب المهندسين
بدل
السكن

بدل
االنتقال

الحد األعلى
للراتب

عالوة
الخبرة

الراتب
األساسي

المؤهالت

راتب ثالثة
أشهر على أن
ال يقل عن
 8222لاير
وال يزيد عن
 10222لاير

002

0802

102

0022

بكالوريوس

022

0002

102

0022

022

8022

022

0122

ماجستير في الهندسة
دكتوراه في الهندسة

تعلي ات جاول رواتب ال هناسين :
يعامل ويق جاول رواتب ال هناسين األشااب الذين يتم التعاقا معهم على وظائف ب ـ ى مهنـاس مثـل
أ-
مهناس كهربائي أو مهناس مع اري وما شابه ذل .
ب -الابرة ال عتبرة يـي تحايـا الراتـب هـي التـي تقضـى يـي أع ـال هناسـيا وترـ ن ثابتـا بشـهادة صـادرة عـن
جهات حر ميا أو نقابات أو ج عيات هناسيا معترف بها.
ي تحق الراتب على أساس التوام ال تعاقا بالتفرغ الرامل للع ل الحر مي.
ج-
يجب أن تت ير لاى ال تعاقا خبرة ع ليا  ،تقل عن سنتين وذل يي ا عاا الحا،ت التي يتعذر ييهـا تطبيـق
د-
هذا الشرط.
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جدول رقم ()0
العاملون في المجاالت التخصصية
بدل السكن السنوي

راتب ثالثة
أشهر على أن
ال يقل عن  8222لاير وال يزيد
عن  10222لاير

بدل
االنتقال

نهاية المربوط الشهري

عالوة الخبرة
السنوية

أول مربوط
الشهري

المؤهالت

 022لمن راتبه أقل من
0222

0002

102

0122

بكالوريوس

 002لمن راتبه من 0222
إلى 0222

0102

102

0022

ماجستير

 022لمن رابه أكثر من
0022

0022

022

0022

دكتوراه

يقصا بال ظائف التاصصيا التي يطبق عليها هذا الجاول على سبيل الحصر ما يلي :
-4
ال ج عا العاما لل ظائف التاصصيا  -عاا األطباء وال هناسين ح ب ا ه مبين يي دليل التصنيف.
أ-
ب -ال ظائف التي تر ن م ياتها مصنفا يي مرتبا  ،تقل عن ال ادسا ،أخصائي تنميم  ،باحـب تنمـيم وإدارة،
أخصائي تاطيط ،باحب تاطـيط ،أخصـائي ميوانيـا ،باحـب ميوانيـا ،محلـل أسـاليب ك بيـ تر ،مبـرمس ،أخصـائي
إحصاء ،مفتش آث ار ،أخصائي تصنيف ،أخصائي امتحانات ،أخصائي مرتبات ،مترجم ،محلل ح ابات ،محاسـب،
أخصــائي م ــت دعات ،أخصــائي اجت ــاعي ،باحــب اجت ــاعي ،أخصــائي رياضــا ،أخصــائي ق ـ ى عاملــا ،باحــب
صــحفي ،مــذيع ومراقــب أخبــار ،مراقــب مطب عــات ،مراقــب بــرامس ،ماــرج ،منفــذ ،مهنــاس زراعــي ،مراجــع
ح ــابات ،مــاقق ح ــابات ،مراقــب ح ــابات ،محــرر صــحفي إنجليــوي ،باحــب اقتصــادي ،باحــب إحصــاء ،باحــب
قضايا ،باحب تاريب ،ماقق مالي ،أخصائي بح ث تاريايا ،باحب نف ي ،باحب ثاقفي ،باحب ماط طات ،باحب
وثائق ،باحب مرتبات ،باحب ائت ان زراعـي ،باحـب إعالمـي ،أخصـائي غابـات ،أخصـائي قيـاس ذكـاء ،أخصـائي
دراسات إسالميا ،أخصائي م اصفات تغذيا ،أخصائي معامل عل م كي يائي ،مارب ،محرر أخبار ،أخبار تغذيـا،
باحب إحصائي ،محرر مجلا إنجليوي ،منتس وأيا وظيفا أخرى يرى رئيس مجلس الجامعا إضايتها لذل .
يتعين أن ير ن ال مهل يي نفس تاصص ال ظيفا وي تثنى من ذل ال ظـائف التـي  ،ي جـا لهـا
-2
عادة تاصص يي الجامعات.
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جدول رقم ()0
العاملون في المجاالت اإلدارية والكتابية

بدل السكن السنوي

بدل
االنتقال
 022لاير
لمن راتبه
أقل من
 0222لاير

راتب
ثالثة
أشهر
على أن
ال يقل
عن
 8222لاير وال
يزيد
عن
 10222لاير

 002لاير لمن
راتبه من
 0222لاير إلى
 0022لاير

 022لاير لمن
راتبه أكثر من
 0222لاير

نهاية المربوط
الشهري

عالوة الخبرة
السنوية

أول مربوط
الشهري

المؤهالت

0822

82

1022

الثانوية العامة مع خبرة في
مجال الترجمة المطلوبة لمدة ال
تقل عن ثالث سنوات

0102

02

1822

الثانوية العامة مع دبلوم لغة
أجنبية ال تقل عن سنة وإجادة
الترجمة من اللغة العربية إلى
اللغة األجنبية المطلوبة وبالعكس

0022

122

1022

الثانوية العامة وإجادة الترجمة
من اللغة العربية إلى اللغة
األجنبية المطلوبة وبالعكس مع
دبلوم لغة أجنبية لمدة ال تقل عن
سنتين

1002

02

802

شهادة الكفاءة المتوسطة مع
إجادة الطباعة على اآللة العربية

0002

02

1022

شهادة الكفاءة المتوسطة مع
إجادة الطباعة على اآللة العربية
واإلفرنجية

0002

02

1022

شهادة الثانوية العامة مع إجادة
الطباعة على اآللة العربية أو
شهادة الثانوية التجارية
تخصص آلة كاتبة

0022

82

1022

شهادة الثانوية العامة أو
التجارية مع إجادة الطباعة على
اآللة العربية واإلفرنجية

0022

02

1022

شهادة جـامعيـة

1002

02

1102

شهادة الثانوية العامة

يشترط يي ن يعين للع ل يي أحا هذه ال جا،ت أن تت ير لايه الشروط ال اردة أعاله.
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جدول رقم ()0
جدول راتب المساعدين الفنيين والحرفيين

بدل السكن السنوي

عالوة
الخبرة

الراتب
األساسي

المؤهالت

الحد األعلى
للراتب

بدل
االنتقال

02

022

دبلوم فني أو حرفي لمدة سنة
بعد االبتدائية

02

1202

دبلوم فني أو حرفي لمدة
سنتين بعد االبتدائية

02

1000

دبلوم فني أو حرفي لمدة ثالث
سنوات بعد االبتدائية

0022

02

1022

دبلوم فني أو حرفي لمدة أربع
سنوات بعد االبتدائية

0000

82

1000

شهادة متوسطة مهنية

1822
1002
0100

راتب
ثالثة
أشهر
على أن
ال يقل
عن
 8222لاير وال يزيد
عن
 10222لاير

 022لاير
لمن راتبه
أقل من
 0222لاير

82

1000

شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم
فني أو حرفي لمدة سنة

82

1000

شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم
فني لمدة سنتين

82

1000

شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم
فني أو حرفي لمدة ثالث
سنوات

0000

122

1000

الثانوية المهنية

0002

122

1002

الثانوية المهنية  +دبلوم فني
أو حرفي لمدة ال تقل عن سنة

122

0002

الثانوية المهنية  +دبلوم فني
أو حرفي لمدة ال تقل عن
سنتين

122

0002

الثانوية المهنية  +دبلوم فني
أو حرفي لمدة ال تقل عن ثالث
سنوات

0000
0000
0100

0002

 002لاير
لمن راتبه
من
 0222لاير
إلى
 0022لاير

 022لاير
لمن راتبه
أكثر من
 0222لاير

0202

ويتم التعيين ويق الشروط ال اردة يي الجاول ويي حال التعاقا مع من  ،يح ل ممهالً عل يا ً يج ز :
 - 4اعتبار أربع سن ات من الابرة معادلا للشهادة ا،بتاائيا .
 - 2اعتبار أربع سن ات من الابرة لحامل ا،بتاائيا معادلا لل ت سطا .
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جدول رقم ()8
جدول رواتب التعليم العام
بدل السكن السنوي

راتب
ثالثة
أشهر
على أن
ال يقل
عن
 8222لاير وال يزيد
عن
 10222لاير

بدل االنتقال

الحد األعلى للراتب

عالوة
الخبرة

الراتب األساسي

المؤهالت

 022لاير لمن راتبه
أقل من  0222لاير

0020

80

1002

دبلوم فني أو حرفي
لمدة سنة الشهادة
الجامعية
غير التربوية

0002

0002

الشهادة الجامعية
غير التربوية +
دبلوم تربوي لمدة ال
تقل عن سنة

0002

0002

ماجستير غير
تربوي

0082

122

0182

الشهادة الجامعية
التربوية

0202

122

0002

الشهادة الجامعية
التربوية  +دبلوم
تربيون لمدة ال تقل
عن سنة

0002

122

0802

ماجستير تربوي

0002

122

0122

دكتوراه تربوي أو
غير تربوي

 002لاير لمن راتبه
من
 0222لاير إلى
 0022لاير

 022لاير لمن راتبه
أكثر من  0222لاير

تعلي ات جاول رواتب التعليم العام :
يطبق هذا الجاول على من يشغل وظيفا مارس.
 ،يج ز التعاقا يـي مجـال التعلـيم العـام مـع شـاص  ،يتـ ير لايـه أحـا ال ـمهالت ال نصـ ب عليهـا يـي
أ-
جـاول الرواتـب ال ضـا أعـاله واسـتثناء مـن ذلـ إذا كـان مـن بـين ال تعاقـاين ال ـاريا عقـ دهم عنـا تطبيـق هـذا
الجاول من  ،تت ير ييه هذه الشروط يي ت ر براتبه ويج ز منحه العالوة ال ن يا ال قررة.
ب -يجب أن تت ير لاى الشاص الذي يتم التعاقا معه يي مجال التعليم العام  -إذا لم يرن ممهله ترب يـا ً  -خبـرة
ع ليا  ،تقل عن سنتين باستثناء ال مهالت النادرة التي  ،ي رن ت ايا ا،حتياج لها.
ج -يج ز منا من يح ل ممهال نادراً عـالوة  ،تتجـاوز  %25مـن الراتـب ال قـرر ح ـب هـذا الجـاول ويحـاد
مجلس الجامعا ال مهالت النادرة التي يش لها هذا ال صف يي باايا كل عام دراسي.
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ملحق رقم ()0
عقد توظيف غير السعوديين
/

/

إنه يي ي م ……………… من شهر ……………… من عام
م قا تم التعاقا بين كل من :
/
ال ايق /
طرف أول
أ  -جامعا …………………… ..وي ثلها مايرها
طرف ثاني
ب  -ال يا  ..……………( ..………………… /الجن يا
ً
ليشغل الطرف الثاني وظيفا (……………………… ..ويقا ل ا يلي :
يلتوم الطرف األول بأن يايع للطرف الثاني راتبا ً شهريا ً مقااره (………… .لاير
-4
يايع يي نهايا كل شهر باإلضايا إلى البا،ت الشهريا والعالوات ال ن يا ال قررة .
-2
ً
يلتوم الطرف األول بأن يممن للطرف الثاني سرنا أو أن يايع له بال سرن سن ي قاره
-3
( ………… .لاير باإلضايا إلى بال تأثيب قاره (………… .لاير يايع ل رة واحاة عنا باايا التعاقا.
ه
/
/
شهر سنا تنتهي بنهايا ي م
ماة هذا العقا ي م
-4
ً
م ويتجاد تلقائيا ما لم ياطر أحا الطريين الطرف
/
/
ال ايق
-1
اآلخر كتابا برغبته يي عام التجايا قبل معا انتهاء العقا بشهرين على األقل.
تعتبر ،ئحا ت ظيف غير ال ع ديين بالجامعا والتعايالت التي تطرأ عليها جوء مر الً لهذا
-8
العقا.
حرر هذا العقا من خ س ن خ يحتفظ الطرف األول بأربع منها وتعطى الن اا الاام ا مع
-1
ن اا من ،ئحا ت ظيف غير ال ع ديين بالجامعا للطرف الثاني لع ل ب جبها.
يج ز ترج ا الالئحا والعقا إلى لغات أجنبيا وإذا وقع خالف يي الترج ا بين النص باللغا
-6
العربيا والنص يي الترج ا يإن ال ع ل عليه ه النص باللغا العربيا.
ن ع التعاقا ………… ..….....ال طن ………………………......……..
مران التعاقا ( :ال اينا التي يقيم ييها ال تعاقا ب طنه …………………….
عن ان ال تعاقا …………………………………………………..….....
الطرف األول
ا،سم .………………… :
الت قيع ………………… :

الطرف الثاني
ا،سم ..…………………… :
الت قيع..…………………… :
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ه

س -إلالئحة إلمنظمة لشؤون منسوبي
إلجامعات إلسعوديين من أعضاء هيئة
إلتدريس و من في حكمهم
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الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الصــادرة بقــرار مجلــس التعلــيم العــالي رقــم ( 4441/8/4ال تاــذ يــي الجل ــا (ال ادســا ل جلــس التعلــيم العــالي
ال عق د بتاريخ  4441/6/28ه ال ت ج ب يقا خادم الحرمين الشريفين ورئـيس مجلـس الـ زراء ورئـيس مجلـس
التعليم العالي بالت جيه البرقي الرريم رقم /1ب42411 /و تاريخ 4446/6/22ه .
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم ()1010/0/0
إن مجلس التعليم العالي
بناء على أحرام الفقرة (ال ابعا من ال ادة (الاام ا عشـرة مـن نمـام مجلـس التعلـيم العـالي والجامعـات التقضـي
بأن لل جلس إصاار لل ائا ال نم ا لشـمون من ـ بي الجامعـات ال ظيفيـا مـن ال ـع ديين ،وال تعاقـاين ،ب ـن يـيهم
أعضاء هيئـا التـاريس ،ويشـ ل ذلـ مرتبـاتهم ،ومرايـأتهم ،وبـا،تهم ،وذلـ بعـا إعـاادها مـن قبـل كـل مـن وزارة
التعليم العالي ،وزارة ال اليا وا،قتصاد ال طني ،والاي ان العام للااما ال اينا.
وبعا ا،طالع على مذكرة األمانا العاما ل جلس التعليم العالي ح ل ال ض ع ،وعلى ن اا مـن مشـروع الالئحـا
ال نم ــا لشــمون ال ن ـ بي الجامعــات ال ــع ديين مــن أعضــاء هيئــا التــاريس ،ومــن يــي حر هــم ال ريقــا ب ــذكرة
العرض قرار ال جلس ما يأتي :
" ال ايقــا علــى الالئحــا ال نم ــا لشــمون من ـ بي الجامعــات ال ــع ديين مــن أعضــاء هيئــا التــاريس ،ومــن يــي
حر هم ،ويقا للصيغا الرايقا بهذا القرار ".
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الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
المادة األولى :
أعضاء هيئا التاريس هم :
 .4األساتذة
 .2األساتذة ال شارك ن
 .3األساتذة ال اعاون
المادة الثانية :
يلحق بأعضاء هيئا التاريس يي أحرام هذه الالئحا ال حاضرون وال عياون ومارس اللغات وم اعاو الباحثين.
التعيين والترقية
المادة الثالثة :
تملف يي كل جامعا لجنا دائ ا لشمون ال عياين وال حاضرين ومارسي اللغات وم اعاي الباحثين يرأسها وكيل
الجامعا للاراسات العليا والبحب العل ـي ويصـار بتر ينهـا وتعيـين أعضـائها قـرار مـن مجلـس الجامعـا بنـاء علـى
ت صيا من ماير الجامعا وتريع اللجنا ت صياتها إلى ال جلس وير ن من مهامها :
 -4اقتراح ال ياسا العاما ،ختيار ال عياين وال حاضرين ومارسي اللغات وم اعاي الباحثين وت زيعهم علـى
األق ام والرليات.
 -2إبــااء الــرأي يــي الت صــيات الصــادرة مــن مجــالس الرليــات بشــأن تعيــين ال عيــاين وال حاضــرين ومارســي
اللغات وم اعاي الباحثين ويقا لل عايير اآلتيا :
أ -عاد أعضاء هيئا التاريس ال ع ديين ون بتهم إلج الي عـاد أعضـاء هيئـا التـاريس يـي الق ـم ،وتاصصـاتهم
الاقيقا ،وأعبائهم التاري يا.
ب -عاد ال حاضرين وال عياين ومارسي اللغات وم اعي الباحثين يي الق م.
عاد ال بتعثين من الق م ،وتاصصاتهم الاقيقا ،والت اريخ ال ت قعا لع دتهم.
ج-
 -3اقتراح ت زيع وظائف ال عيـاين وال حاضـرين ومارسـي اللغـات وم ـاعاي البـاحثين ح ـب حاجـا األق ـام
الحاليا وال تقبليا.
 -4دراسا الت صيات الااصا بنقل ال حاضـرين وال عيـاين إلـى وظـائف إداريـا داخـل الجامعـا أو إحـالتهم إلـى
دي ان الااما ال انيا.
المادة الرابعة :
يشترط لتعيين ال عيا :
 -4أن ير ن حاصال على شهادة الجامعيا من جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها.
 -2أن ير ن تقايره العام يي ال رحلا الجامعيا جيا جاا على األقل.
 -3ما يصاره مجلس الجامعا من شروط أخرى.
المادة الخامسة :
يشترط لتعيين ال حاضر ومارس اللغا :
 -4أن ير ن حاصال على درجا ال اج تير أو ما يعادلها من جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها.
 -2أن ير ن تقايره العام يي ال اج تير جيا جااً على األقل (إذا كان حاصال عليها من جامعا ت نحها بتقاير .
 -3ما يصاره مجلس الجامعا من شروط أخرى.
المادة السادسة :
يشترط لتعيين م اعا باحب :
 -4بالن با ل ن يعين بارجا ال اج تير (ي ى م اعا باحب أ :
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أ -الحص ل على درجا ال اج تير من جامعا سـع ديا أو جامعـا أخـرى معتـرف بهـا بتقـاير عـام جيـا جـاا علـى
األقل إن كان حاصال على ال اج تير من جامعا ت نا هذه الارجا بتقاير.
ب -أيا شروط أخرى تراها الجامعا ال ناسبا.
 -2بالن با ل ن يعين بالشهادة الجامعيا (البرال ري س أو ما يعادلها ( ،وي ى م اعا باحب ب :
ج -الحص ل على شهادة الجامعيا بتقاير عام جيا على األقل من جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها.
د -أيا شروط أخرى تراها الجامعا ال ناسبا.
المادة السابعة :
يــتم تعيــين ال عيــا وال حاضــر ومــارس اللغــا بنــا ًء علــى ت صــيا مجلــس الق ــم الــذي ســيع ل بــه مجلــس الرليــا
واللجنا الاائ ا لشمون ال عياين وال حاضـرين ومارسـي اللغـات وم ـاعاي البـاحثين وبصـار بـالتعيين قـرار مـن
مجلس الجامعا.
المادة الثامنة :
يــتم تعيــين م ــاعا الباحــب بقــرار مــن مــاير الجامعــا بنــاء علــى ت صــيا مجلــس الق ــم ومجلــس الرليــا ال اتصــين
وت صيا اللجنا الاائ ا لشمون ال عياين وال حاضرين ومارسي اللغات وم اعاي الباحثين.
المادة التاسعة :
 -4يعين ال عيا الذي يبلغ معال دراسته الجامعيا أربع سن ات يي أول درجا من رتبا معيا.
 -2يعين ال عيا الذي يبلغ معال دراسته الجامعيا خ ا سن ات يي الارجا الثانيا من رتبا معيا.
 -3يعين ال عيا الذي يبلغ معال دراسته الجامعيا سع سن ات يي الارجا الثالثا من رتبا معيا.
 -4يعين ال عيا الذي يبلغ معال دراسته الجامعيا سبع سن ات يي الارجا الرابعا من رتبا معيا.
المادة العاشرة :
تطبق على مارسي اللغات وم اعاي الباحثين ،ئحا ال ظائف التعلي يا ال عت اة بقرار مجلس الااما ال انيا رقم
 195وتاريخ 4454/44/45ه وما يطرأ عليها من تعايالت.
ال ادة الحاديا عشرة :
يشترط للتعيين على رتبا أستاذ م اعا الحص ل على درجا الاكت راه أو ما يعادلها من جامعـا سـع ديا أو جامعـا
أخرى معترف بها ،ول جلس الجامعا إضايا شروط أخرى.
المادة الثانية عشرة :
يج ز ل جلس الجامعا يي حال الضرورة وبناء على ت صيا من مجلس الق م ومجلس الرليا ال اتصين وال جلس
العل ي التعيين على رتبا أستاذ م اعا دون اشتراط الحص ل على درجا الاكت راه يي التاصصـات التـي  ،ت ـنا
ييها درجا الاكت راه ويق الض ابط اآلتيا :
 -4أن ير ن ال رشا حاصال على درجا ال اج تير أو ما يعادلها من جامعا سع ديا أو جامعـا أخـرى معتـرف
بها.
 -2أن ير ن قا أمضى ثالث سن ات على األقل يي وظيفا محاضر.
 -3أن يتقام بإنتاج عل ي  ،عن ثالث وحاات منش رة بعـا حصـ له علـى درجـا ال اج ـتير منهـا وحـاة واحـاة
على األقل يرديا ،وأن ير ن اإلنتاج العل ي ال قام متفقا مع جاء يي ال ادة ( 29من هذه الالئحا.
المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة أحرام ال ادة الثانيا عشرة يشترط للتعيين على رتبا أستاذ مشارك :
 -4الحص ل على درجا الاكت راه من جامعا أو أخرى معترف بها.
 -2خبرة يي عض يا هيئا التاريس بالجامعا أو الجامعات األخرى ال عترف بها  ،تقـل عـن أربـع سـن ات بعـا
التعيين على رتبا أستاذ م اعا.
 -3أن تر ن قا ت ع ترقيته عل يا إلى رتبا أستاذ مشارك من جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها.
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة أحرام ال ادة الثانيا عشرة يشترط للتعيين على رتبا أستاذ :
 -4الحص ل على درجا الاكت راه من جامعا أو جامعا أخرى معترف بها.
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 -2خبرة يي عض يا هيئا التاريس بالجامعا أو جامعا أخـرى معتـرف بهـا ، ،تقـل عـن ث ـاني سـن ات ،منهـا
أربع سن ات على األقل أستاذ مشارك.
 -3أن تر ن قا ت ع ترقيته عل يا إلى رتبا أستاذ من جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها.
المادة الخامسة عشرة :
يتم تعيين أعضاء هيئا التاريس بناء على ت صيا من مجلس الق م وجلس الرليا ال اتصين وت صيا من ال جلـس
العل ي ويصار بالتعيين قرار من مجلس الجامعا.
المادة السادسة عشرة :
يصــنف مـ ن يعيــين علــى كــادر أعضــاء هيئــا التــاريس بالجامعــات م ــن لهــم خبــرات ســابقا لغــرض الراتــب ويــق
الض ابط اآلتيا :
 -4أن تر ن الابرة قا اكت ب بعا ال مهل العل ي ال شترط للتعيين.
 -2أن تر ن الابـرة يـي مجـال التاصـص واكت ـبع أثنـاء الع ـل يـي إحـاى الجامعـات ال ـع ديا أو الجامعـات
األخرى ال عترف بها ،أو لاى إحاى الجهات الحر ميا ال ع ديا أو ال نم ات الاوليا.
 -3تحت ب الابرة ألغراض الراتب ويق ما يأتي :
أ -الابرة يي عض يا هيئا التاريس يي الجامعات على أساس ال نا ب نا.
ب -الابرة يي غير مجال التاريس إذا كانع متجان ا مع التاصص على أساس ال نا بنصف سنا.
المادة السابعة عشرة :
يصنف من ينتقل من ،ئحا ال ظائف التعلي يا إلى كادر أعضاء هيئـا التـاريس م ـن يح ـل شـهادة الـاكت راه علـى
رتبا أستاذ م اعا يي التاصص الذي حصل ييه على الاكت راه وتحت ب خبراته ال ابقا يـي التعلـيم بعـا حصـ له
على ال مهل كل سنا خبرة بعالوة ،شريطا أ ،يتجاوز أخر مرب ط رتبا أستاذ م اعا.
ويقاس على هذا من يح ل البرال ري س أو ال اج تير للتعيين على رتبا معيا أو محاضر.
المادة الثامنة عشرة :
ي نا عض هيئا التاريس ال عين ومن يي حر ه أول درجا يي رتبا ال ظيفا التـي يعـين عليهـا ،يـإذا كـان راتبـه
عنا التعيين ي اوي راتب هذه الارجا أو يويا عليه ي ـنا راتـب أول درجـا تتجـاوز راتبـه ،ك ـا ي ـنا عضـ هيئـا
التاريس ومن يي حر ه ال رقى راتب أول درجا يي رتبا ال ظيفـا التـي يرقـي إليهـا ،يـإذا كـان راتبـه عنـا الترقيـا
ي اوي راتب هذه الارجا أو يويا عليه ي نا راتب أول درجا تتجاوز راتبه.
المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئا التاريس وال حاضرون وال عياون من حيـب البـا،ت وال رايـمت وال وايـا ويقـا ً ل ـا يعامـل بـه
م ظف الاولا على أساس ال عادلا اآلتيا :
ال رتبا الثامنا
 ال عياال رتبا التاسعا
 ال حاضرال رتبا الثانيا عشرة
 األستاذ ال اعاال رتبا الثالثا عشرة
 األستاذ ال شاركال رتبا الرابعا عشرة
 األستاذوير ن بال ا،نتقال الشهري لرتبا (األستاذ  815لاير.
المادة العشرون :
 ،يترتب على وص ل راتب األستاذ إلى الارجا األخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئا التاريس عام منحه العـالوة
الاوريا ال ن يا بل ي ت ر منحه العالوة و ،ينطبق ذل إ ،على رتبا أستاذ يقط.
المادة الحادية والعشرون :
يشترط للتقام للترقيا من رتبا أستاذ م اعا إلى رتبا أستاذ مشارك :
 -4خاما  ،تقل عن أربع سن ات يي رتبا أستاذ م اعا يي جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها ،علـى
أ ،تقل ماة الااما يي الجامعات ال ع ديا عن سنا واحاة.
 -2استيفاء الحا األدنى من اإلنتاج العل ي ال طل ب للترقيا ويقا ألحرام ال ادة الثانيا والثالثين من هذه الالئحا.
 -3أن ير ن ما تقام به من إنتاج عل ي قا نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبا أستاذ م اعا.
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المادة الثانية والعشرون :
يشترط للتقام للترقيا من رتبا أستاذ مشارك إلى رتبا أستاذ :
 -4خاما  ،تقل عن أربع سن ات يي رتبا أستاذ مشارك يي جامعا سع ديا أو جامعا أخرى معترف بها ،على
أ ،تقل ماة الااما يي الجامعات ال ع ديا عن سنا واحاة.
 -2استيفاء الحا األدنى من اإلنتاج العل ي ال طل ب للترقيا ويقا ألحرام ال ادة الثالثا والثالثين من هذه الالئحا.
 -3أن ير ن ما تقام به من إنتاج عل ي قا نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبا أستاذ مشارك.
المادة الثالثة والعشرون :
لعض هيئا التاريس الحق يي التقام إلى مجلس الق م بطلب الترقيا قبـل اكت ـال ال ـاة النماميـا ب ـاة أقصـاها سـتا
أشهر.
المادة الرابعة والعشرون :
تحت ب ماة اإلعارة والناب واإليفاد ألغراض الترقيا على النح اآلتي :
 -4كامل ال اة إذا كانع اإلعارة أو الناب أو اإليفاد إلى جها ع ليا وكان الع ل يي مجال التاصص.
 -2نصف ال اة إذا كانع اإلعارة أو الناب أو اإليفاد إلى جها غير عل يا وكان الع ل يي مجال التاصص.
 ، -3تحت ب ال اة لغرض الترقيا إذا كان الع ل يي غير مجال التاصص.
المادة الخامسة والعشرون :
تتم ترقيا أعضاء هيئا التاريس ويق ال عايير اآلتيا :
 -4اإلنتاج العل ي.
 -2التاريس.
 -3خاما الجامعا وال جت ع.
إجراءات الترقية
المادة السادسة والعشرون
إجراءات الترقيا:
 -4يقام عض هيئا التاريس طلب الترقيا إلى مجلس الق م ال اتص ويتض ن ما يأتي :
أ -بيان بال مهالت العل يا وال ظيفيا والتارج ال ظيفي.
ب -بيان بالنشاطات التاري يا.
ج -بيان بنشاطه يي مجال خاما الجامعا وال جت ع.
د -خ س ن خ على األقل من اإلنتاج العل ي ال قام للترقيا والبيانات ال ضحا له.
ه -أي معل مات إضاييا لاعم طلب الترقيا.
و -أي معل مات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس الق م أو مجلس الرليا أو ال جلس العل ي.
 -2ينمر مجلس الق م يي طلـب الترقيـا ويتحقـق مـن اسـتيفاء الشـروط واإلجـراءات وي صـي بريـع الطلـب إلـى
مجلس الرليا مع اقتراح أس اء عاد من ال حر ين ال تاصصين  ،يقل عن ث انيا.
 -3ينمر مجلس الرليا يي الطلب بنا ًء على ت صيا مجلـس الق ـم ،ويرشـا عـاد مـن ال حر ـين ال تاصصـين ،
يقل عن ث انيا م ن رشحهم مجلس الق م أو من س اهم.
 -4درس ال جلس العل ي طلب الترقيا بناء على ت صيا مجل ي الق م والرليا ،ويق م بعا الاراسا ب ا يأتي :
أ -اختيار خ ا محر ين لتق يم البح ث ،وياتارون من ال رشحين من مجلس الرليا أو مـن غيـرهم ثالثـا مـنهم
أساسي ن والرابع ياحصا ً احتياطيا ً أو ً،والاامس ياحصا ً احتياطيا ً ثانيـا ً يلجـأ إليه ـا عنـا الحاجـا ويجـب أن يرـ ن
اثنان من ال حر ين الثالثا  -على األقل  -من خارج الجامعا.
ب -إرسال البح ث والبيانات الااصا بالترقيا إلى ال حر ين بطريقا سريا لتق ي ها ويق الن ذج الذي يعا من
قبل ال جلس العل ي.
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ج -اتااذ قرار بترقيا عض هيئا التاريس أو بعام ال ايقا على ترقيته ،وذل بعا النمر يي تقارير ال حر ـين،
والتقارير الااصا بنشاط ال تقام للترقيا يي مجال التاريس وخاما الجامعا وال جت ع.
د -إذا قرر ال جلس عام ال ايقا على الترقيا لضعف اإلنتاج العل ي ،يق م بتحايا مصـير األبحـاث ال قامـا ومـا
ي تب عا منها وما يصا تقاي ه مرة أخرى ،على أن يشت ل الحـا األدنـى للترقيـا يـي حـال طلـب الترقيـا مـرة أخـرى
وحاة بحثيا جاياة على األقل لل تقام للترقيا إلى رتبا أستاذ مشارك ،ووحاتين بحثيتين جاياتين على األقل لل تقام
للترقيا إلى رتبا أستاذ.
المادة السابعة والعشرون :
يتم تق يم جه د عض هيئا التاريس ال تقام للترقيا على أساس ( 455مائا نقطا مق ا على النح التالي:
 85س ت ن نقط ا لإلنت اج الع ل ي.
 21خ س وع ش رون نقطا لت اريس.
 41خ س عشرة نقطا لااما الجامع ا وال جت ع.
ويضع مجلس الجامعا معايير تق يم ال شاركا يي خاما الجامعا وال جت ع بناء على ت صيا من ال جلس العل ي.
المادة الثامنة والعشرون :
يجب أ ،يقل مج ع ما يحصل عليه عض هيئا التاريس لري تتم ترقيتـه عـن ( 85سـتين نقطـا علـى أ ،يقـل مـا
يحصـل عليـه ال رشـا للترقيـا عـن ( 31خ ــس وثالثـين نقطـا يـي مجـال اإلنتــاج العل ـي للترقيـا إلـى رتبـا أســتاذ
مشارك و ( 45أربعين نقطا للترقيا إلى رتبا أستاذ ،وتتم الترقيا إلى رتبا أستاذ مشـارك بأغلبيـا رأي ال حر ـين
الثالثا ،أما الترقيا إلى رتبا أستاذ يتتم بإج اع رأي ال حر ين الثالثا ،ويي حال ال ايقا اثنين من ال حر ـين علـى
الترقيا وعام م ايقا ال حرم الثالب ،يحال اإلنتاج العل ي إلى محرم رابع وير ن رأيه نهائياً.
المادة التاسعة والعشرون :
ياخل ض ن الحا األدنى لإلنتاج العل ي ال طل ب لترقيا عض هيئا التاريس ما يأتي :
 -4البح ـ ث ال نش ـ رة أو ال قب لــا للنشــر يــي مجــا،ت العل يــا محر ــا ،ويضــع ال جلــس العل ــي معــايير قب ـ ل
ال جالت ال حر ا.
 -2البح ـ ث ال حر ــا ال قامــا لل ــمت رات والنــاوات العل يــا ال تاصصــا إذا كانــع منش ـ رة بأك لهــا أو مقب لــا
للنشر ،ويقبل منها وحاة واحاة يقط.
 -3البح ث ال حر ا ال نش رة أو ال قب لا للنشر من مراكو البح ث الجامعيا ال تاصصا.
 -4ال حرم من الرتب الجامعيا وال راجع العل يا ،ويقبل منها وحاة واحاة يقط.
 -1تحقيق الرتب النادرة ال حرم ،ويقبل منها وحاة واحاة يقط.
 -8الترج ا ال حر ا للرتب العل يا ال تاصصا ويقبل منها وحاة واحاة يقط.
 -1الرتب والبح ث ال طب عا من قبـل هيئـات عل يـا يعت ـاها ال جلـس العل ـي وترـ ن خاضـعا للتحرـيم ،ويقبـل
منها وحاة واحاة يقط.
 -6ا،ختراعات وا،بترارات التي صارت لها براءات من مراتـب بـراءات ا،ختـراع التـي يعتـرف بهـا ال جلـس
العل ي.
 -9النشاط اإلبااعي ال ت يو ويق ق اعا يعت اها مجلس الجامعا بنـاء علـى ت صـيا ال جلـس العل ـي ،ويقبـل منـه
وحاة واحاة يقط.
المادة الثالثون :
يجب أ ،يقل ما ينشر أو يقبل للنشر يي ال جالت العل يا ال حر ا ض ن الحا األدنى ال طل ب لترقيا عضـ هيئـا
التاريس عن وحاة بحثيا لل تقامين للترقيا إلى رتبا أستاذ مشارك ،ووحاتين بحثيتين ض ن الحا األدنى لل تقامين
للترقيا إلى رتبا أستاذ.
المادة الحادية والثالثون :
يجب أن ير ن اإلنتاج العل ي ال تقام به عض هيئا التـاريس للترقيـا منشـ را أو مقبـ  ،للنشـر يـي أكثـر مـن منفـذ
نشر واحا ،وأ ،تر ن ج يع منايذ النشر تابعا لجامعا واحاة أو ل مس ا عل يا واحاة.
المادة الثانية والثالثون :
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الحا األدنى لإلنتاج العل ي ال طل ب للتقام للترقيا إلى رتبا أستاذ مشارك أربع وحاات منش رة أو مقب لا للنشـر،
اثنتان منها  -على األقل  -ع ل منفرد ،ول جلس الجامعا بناء على ت صيا مـن ال جلـس العل ـي ا،سـتثناء مـن هـذا
الشرط بالن با لبعض التاصصات على أ ،يقل ال نش ر يعال عن وحاة واحاة.
المادة الثالثة والثالثون :
الحا األدنى لإلنتاج العل ي ال طل ب للتقـام للترقيـا إلـى رتبـا أسـتاذ سـع وحـاات منشـ رة أو مقب لـا للنشـر ،منهـا
ثالث وحاات  -على األقل  -ع ل منفرد ،ول جلس الجامعا بناء على ت صيا من ال جلس العل ي ا،ستثناء من هذا
الشرط بالن با لبعض التاصصات على أ ،يقل ال نش ر يعال عن ثالث وحاات.
المادة الرابعة والثالثون :
ً
يحت ب الع ل العل ي ب حاة واحاة إذا كان ال ملف منفردا بتأليفه ،وبنصف وحاة إذا اشترك يي تأليفـه اثنـان ،وإذا
كان بحثا مشتركا بين أكثر من اثنين ييح ب بنصف وحاة للباحب الرئيس ولرل واحا من الباقين بربع وحاة ،وإذا
كان ع ال مشتركا أخر بين أكثر من اثنين ييح ب لرل واحا منهم ربع وحاة.
المادة الخامسة والثالثون :
يجــب أ ،ير ـ ن اإلنتــاج العل ــي ال قــام للترقيــا م ــتالً مــن رســائل ال اج ــتير أو الــاكت راه أو مــن مملفــات ســابقا
لل تقام ،ويي حال تثبع ال جلس العل ي من أن هناك ما ه م تقل من ذل  ،ييحرم ال تقام للترقيا من التقام بطلـب
آخر للترقيا ماة عام من تاريخ صاور القرار ال جلس العل ي بذل .
المادة السادسة والثالثون :
يشترط يي ال حر ين للترقيات أن ير ن ا من األساتذة ،ويج ز إذا كانع الترقيا إلـى رتبـا أسـتاذ مشـارك أن يرـ ن
أحا ال حر ين من األساتذة ال شاركين.
المادة السابعة والثالثون :
تتم ترقيا عض هيئا التاريس عل يا ً من تاريخ صاور قرار ال جلس العل ـي بـذل  ،أمـا ترقيتـه وظيفيـا ً يتعتبـر مـن
تاريخ صاور القرار التنفيذي إذا ت ايرت وظيفا شاغرة ي رن الترقيا عليها.
الواجبات
المادة الثامنة والثالثون :
يجب أن يتصف عض هيئا التاريس بالصفات اآلتيا :
 -4األمانا والالق الق يم وأن يلتوم باألنم ا والتعلي ات وق اعا ال ل ك واآلداب ال رعيا وأن يتريع عن كل ما
ه مال بشرف ال ظيفا.
 -2متابعا ما ي تجا يي مجال تاصصه ،وأن ي هم من خالل نشاطه العل ي يي تط ر تاصصه.
 -3أن ينقل لطالبه أحاث ما ت صـل إليـه العلـم يـي مجـال تاصصـه ،ويثيـر يـيهم حـب العلـم وال عريـا والتفريـر
العل ي ال ليم.
 -4أن يشارك بفعاليا يـي أع ـال مجلـس الق ـم ويـي غيـره مـن ال جـالس واللجـان التـي يرـ ن عضـ ا ييهـا علـى
م ت ى الق م والرليا والجامعا ،ك ا يشارك بفعاليا يي أنشطا الق م والرليا والجامعا يي خاما ال جت ع.
 -1أن يتفرغ لع له يـي الجامعـا ،و ،يجـ ز لـه الع ـل خـارج الجامعـا إ ،بعـا أخـذ م ايقـا م ـبقا ويـق األنم ـا
والل ائا.
المادة التاسعة والثالثون :
ً
يت لى عض هيئا التاريس حفظ النمام داخل القاعات وال اتبرات ويقام إلى رئـيس الق ـم تقريـرا عـن كـل حـادث
من شأنه اإلخالل بالنمام.
المادة األربعون :
أ -ير ن الحا األعلى ألنصبا أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم ك ا يأتي :
 45وحاات تاري يا
 -4األستاذ
 42وحاات تاري يا
 -2األستاذ ال شارك
 44وحاات تاري يا
 -3األستاذ ال اعا
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وحاات تاري يا

48
 -4ال حاضر
وتافف عنه ال حاات التاري يا أثناء يترة دراسته.
 48وحاات تاري يا
 -1ال عيا
وتافف عنه ال حاات التاري يا أثناء يترة دراسته.
 46وحاات تاري يا.
 -8مارس اللغا
ب -ال حاة التاري يا هي ال حاضرة النمريا األسب عيا التي  ،تقل ماتها عن خ ين دقيقا ،أو الارس العل ي
أو ال يااني األسب عي الذي  ،تقل ماته عن مائا دقيقا وت ت ر ال حاة التاري يا يصالً دراسياً.
المادة الحادية واألربعون :
ً
ً
يمدي أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم خ ا وثالثين ساعا أسب عيا  -ويج ز ريعها إلى أربعين ساعا ع ل
أســب عيا ً بقــرار مــن مجلــس الجامعــا  -يقض ـ نها يــي التــاريس والبحــب واإلرشــاد األكــادي ي وال ــاعات ال رتبيــا
واللجان العل يا واألع ال األخرى التي يرلف ن بها من الجهات ال اتصا يي الجامعا.
المادة الثانية واألربعون :
من يرلف ن بأع ال إداريا ك كالء الجامعا والع ااء ووكالئهم ومـايري ال راكـو العل يـا ورءسـاء األق ـام العل يـا
يافف عنهم العبء التاري ي على أ ،يقل ما يق م ن به عن ثالث وحاات تاري يا.
المادة الثالثة واألربعون :
ً
ً
يقام رئيس الق م ومن يي حر ه تقريرا سـن يا إلـى ع يـا الرليـا ومـن يـي حر ـه عـن سـير الع ـل يـي الق ـم وعـن
النشاط العل ي ألعضائه ،ك ا يقام ع يا الرليا ومن يي حر ه تقريراً سن يا ً إلى ماير الجامعا.
الرواتب والمكافآت والبدالت
المادة الرابعة واألربعون :
يطبق سلم الرواتب والعالوات ال ريق لهذه الالئحا على أعضاء هيئا التاريس وال حاضرين وال عياين.
المادة الخامسة واألربعون :
يصرف ل كيل الجامعا مرايأة شهريا مقاارها ( 3555ثالثا آ،ف لاير.
المادة السادسة واألربعون :
يصرف للع يا أو من يي حر ه مرايأة شهريا مقاارها ( 4555ألف لاير وبحا أقصى قاره ( 45555عشرة
آ،ف لاير سن يا ،ك ا يصرف ل كيل الع يا مرايأة شهريا مقاارها ( 655ث ان ائا لاير وبحا أقصى قاره
( 6555ث انيا آ،ف لاير سن يا ً ويصرف لرئيس الق م أو ال ركو العل ي مرايأة شهريا مقاارها (155
خ ائا لاير وبحا أقصى قاره ( 1555خ ا آ،ف لاير سن ياً.
المادة السابعة واألربعون :
يصرف ألمين ال جلس العل ي مرايأة سن يا مقاارها ( 45555عشرة آ،ف لاير إذا كان من أعضاء هيئا
التاريس يي الجامعا ،أما إذا كان من غير أعضاء هيئا التاريس ييعامل ويق ما يحاده نمام الااما ال انيا
ول ائحه.
المادة الثامنة واألربعون :
تحاد مرايأة أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم  -من داخل الجامعا  -الذين ت تعين بهم الجامعا يي إعااد
وإلقاء ال حاات التاري يا غير ال نهجيا عن كل وحاة تاري يا على النح اآلتي :
 355ثالث ائا لاير
 -4األستاذ
 215مائتان وخ ن رياً،
 -2األستاذ ال شارك
 255مائتا لاير
 -3األستاذ ال اعا
 415مائا وخ ن رياً،
 -4ال حاضر ومارس اللغا
 455مائا لاير
 -1ال عيا
المادة التاسعة واألربعون :
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يصرف ل ن يرلف بع له أثناء اإلجازة الصيفيا من ال كالء والع ااء ووكالئهم ورءساء األق ام وال راكو العل يا
وأعضاء هيئا التاريس تع يضا يعادل ماة الترليف ي ا  ،يتجاوز صايي راتب شهرين.
المادة الخمسون :
 -4يصرف لرل من يشترك يي إحاى اللجان الاائ ا التي تشرل يي الجامعات مرايأة قارها ( 255مائتا لاير
عن كل جل ا إذا ت ع خالل وقع الاوام الرس ي و ( 355ثالث ائا لاير عن كل جل ا إذا ت ع خارج وقع الاوام
الرس ي وبحا أقصى قاره ستا آ،ف لاير يي ال نا ال اليا ال احاة.
 -2ير ن ت صيف اللجان الاائ ا كاآلتي :
أ -أن يتم تأليفها ويق أحرام نمام مجلس التعليم العالي والجامعات ول ائحه.
ب-أن  ،تر ن من طبيعا ع ل م مول واحا وم مولياته ب فرده.
ج -أن تر ن ذات طبيعا م ت رة.
د -أن تر ن طبيعا ع ل اللجنا على م ت ى الجامعا.
ه -أن ير ن بعض أعضائها من أعضاء هيئا التاريس أو من ذوي ال راتب العليا الذين  ،ي رن معاملتهم
ب جب مرايأة خارج وقع الاوام ويع ل أعضاء اللجان العل يا والتنمي يا لل مت رات والناوات العل يا التي
تنم ها الجامعا معاملا اللجان الاائ ا.
المادة الحادية والخمسون :
إذا زادت ال حاات التاري يا ألعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم من داخل الجامعا عن النصاب ال قرر يج ز
بقرار من مجلس الرليا صرف بال وحاات تاري يا زائاة لهم قاره ( 415مائا وخ ن لاير عن ال حاة
ال احاة.
المادة الثانية والخمسون :
يج ز أن يصرف ألعضاء هيئا التاريس وال حاضرين وال عياين وال تاصصين يي مجال الحاسب اآللي
العاملين يي مجال تاصصهم مرايأة يحادها مجلس الجامعا ب ا  ،يتجاوز ن با  %21من أول مرب ط الارجا
ال ثبتين عليها.
المادة الثالثة والخمسون :
يج ز أن يصرف للصيادلا من أعضاء هيئا التاريس وال حاضرين وال عياين العاملين يي مجال تاصصهم بال
تفرغ وساعات ع ل إضايي يعادل  %15من أول مرب ط الارجا ال ثبتين عليها.
المادة الرابعة والخمسون :
يج ز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئا التاريس وال حاضرين وال عياين العاملين يي مجال تاصصهم بال
تفرغ وساعات ع ل إضايي يعادل  % 15من أول مرب ط الارجا ال ثبتين عليها.
المادة الخامسة والخمسون :
يج ز أن يصرف لغير األطباء من أعضاء هيئا التاريس وال حاضرين وال عياين الذين ي ارس ن الع ل يي
تاصصهم اإلكلينيري يي ال تشفيات بال تفرغ وساعات ع ل إضايي يعادل  % 25من أول مرب ط الارجا
ال ثبتين عليها.
اإلجازات
المادة السادسة والخمسون :
تعتبر العطلا الصيفيا لعض هيئا التاريس وال حاضر وال عيا ومارس اللغا ب ثابا اإلجازة ال ن يا ويحاد مجلس
الجامعا م اعيا ع دة أعضاء هيئا التاريس على أ ،تباأ العطلا الصيفيا إ ،بعا انتهاء أع ال ا،ختبارات وإعالن
النتائس.
المادة السابعة والخمسون :
ل اير الجامعا ترليف عض هيئا التاريس وال حاضر وال عيا ومارس اللغا بالتاريس أثناء اإلجازة ال ن يا ويتم
تع يضه عن ال اة التي يرلف بالع ل خاللها براتب إضايي يعادل راتبه عن هذه ال اة على  ،تويا ال اة التي
يع ض عنها عن ستين ي ما يي العام.
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المادة الثامنة والخمسون :
ل اير الجامعا بناء على مقتضيات مصلحا الع ل ال ايقا على تأجيل ت تع عض هيئا التاريس ومن يي حر ه
بإجازته ال ن يا أو جوء منها.
المادة التاسعة والخمسون :
تن ا اإلجازات األخرى ويقا ألحرام نمام الااما ال انيا ول ائحه التنفيذيا.
المادة الستون :
يج ز بقرار من ماير الجامعا منا عض هيئا التاريس ومن يي حر ه ألسباب معق لا إجازة استثنائيا  ،تويا
ماتها على ستا أشهر وخالل ثالث سن ات بال راتب ،ويج ز ل جلس الجامعا عنا ا،قتضاء ا،ستثناء من هذا
الشرط على أ ،تويا ماة اإلجازة عن سنا.
إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون :
يج ز بقرار من مجلس الجامعا بناء على ت صيا من مجلس الرليا والق م ال اتصين وال جلس العل ي أن يحصل
عض هيئا التاريس على إجازة تفرغ عل ي ل اة عام دراسي بعا مضي خ س سن ات من تعيينه أو ت تعه بإجازة
تفرغ عل ي سابقا ،أو ل اة دراسي واحا بعا مضي ثالث سن ات من تعيينه أو ت تعه بإجازة تفرغ عل ي سابقا،
على أ ،يمثر ذل على سير الع ليا التعلي يا ،و ،تحت ب ماة اإلعارة ض ن ال اة ال طل با.
ويضع مجلس الجامعا الق اعا ال نم ا إلجازة التفرغ العل ي بناء على اقتراح ال جلس العل ي.
المادة الثانية والستون :
يشترط ل نا عض هيئا التاريس إجازة التفرغ العل ي ما يأتي :
 -4أ ،يرخص يي إجازة التفرغ العل ي ألكثر من عض هيئا تاريس واحا أو  %45من أعضاء هيئا التاريس
يي كل ق م يي ال نا ال احاة.
 -2أن يتقام عض هيئا التاريس ببرنامس عل ي ين ي إنجازه خالل إجازة التفرغ العل ي.
المادة الثالثة والستون :
يصرف لل رخص له بإجازة تفرغ عل ي ما يأتي :
 -4رتبه كامال وبال ا،نتقال الشهري عن كامل ال اة.
 -2تذاكر سفر بالطائرة له ولووجته وأبنائه دون سن الثامنا عشرة ولبناته الالتي يع لهن.
 -3ماصص الرتب الذي يصرف ل بع ثي الجامعا للاراسات العليا.
 -4مصاريف البحب العل ي ،وتقار ح ب كل حالا على حاة بقرار من ال جلس العل ي.
 -1مصاريف العالج ل ن يقضي إجازته خارج ال لرا له ولعائلته يي حاود خ ا آ،ف لاير إذا كان ب فرده
وعشرة آ،ف لاير إذا كانع ترايقه عائلته ،ونصف ذل ل ن منا إجازة ل اة يصل دراسي واحا.
 -8بال التفرغ لألطباء من أعضاء هيئا التاريس وذل مقابل تفرغهم وأدائهم ل اعات من الع ل اإلضايي ،
تقل عن ثالث ساعات ي ميا ً ب ا ييها دوام الا يس بحيب  ،يقل عن ثالثا آ،ف لاير حااً أدنى إذا كانع اإلجازة
يي ال تشفيات الحر ميا داخل ال لرا.
المادة الرابعة والستون :
 ،يج ز إعارة أو ناب الحاصل على إجازة تفرغ عل ي ،ك ا  ،يج ز له ا،رتباط بعقا ع ل أو استشارة.
المادة الخامسة والستون :
يلتوم ال تفرغ بتنفيذ ما تفرغ له ويق البرنامس العل ي ال قر من مجلس الجامعا وعليه خالل ماة أقصاها نهايا
الفصل الاراسي التالي ،نتهاء إجازة التفرغ أن يقام ل جلس الق م تقريراً مفصالً عن إنجازاته خالل التفرغ،
ويريق مع التقرير ن اا ً من األع ال العل يا التي أنجوها ت هيااً لعرضها على مجلس الرليا ثم ال جلس العل ي.
االستشارات العلمية
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المادة السادسة والستون :
يج ز ا،ستفادة من خامات عض هيئا التاريس يي الجامعا ك تشار غير متفرغ يي الجها الحر ميا أو القطاع
الااب أو ال نم ات اإلقلي يا أو الاوليا التي تر ن ال لرا مقراً لها ويق ما يأتي :
 -4أن يع ل م تشاراً يي مجال تاصصه.
 -2أ ،يع ل م تشاراً يي أكثر من جها واحاة.
 -3ير ن الحا األقصى ل اة ا،ستشارة سنا قابلا للتجايا.
 -4يقام الطلب من ال زير ال اتص بالن با للجهات الحر ميا أو من رئيس الجهاز أو ال مس ا بالن با
للقطاعات الااصا وال نم ات اإلقلي يا أو الاوليا إلى وزير التعليم العالي.
 -1تتم ال ايقا على ا،ستشارة والتجايا باطاب من وزير التعليم العالي بنا ًء على ت صيا مجل ي الق م والرليا
وتأييا ماير الجامعا.
ً
ً
 -8على ال تشار أن يقام ل زير التعليم العالي تقريرا سن يا وكذل عنا انتهاء ماة استشارته عن األع ال التي
أنجوها خالل يترة ا،ستشارة ويوود ماير الجامعا بن اا منه.
 -1أ ،يمثر ع ل عض هيئا التاريس م تشاراً غير متفرغ على أدائه لع له األصلي وبااصا يي ا يأتي :
العبء التاري ي لعض هيئا التاريس.
أ-
ب -الت اجا يي مرتبه خالل ساعاته ال رتبيا ويي العيادات وال اتبرات ومراكو الحاسب إذا كانع طبيعا ع له
تقتضي ذل .
ج -اإلسهام يي ال جالس واللجان التي ترى الجامعا حاجتها إليه ييها.
حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
المادة السابعة والستون :
يج ز لعض هيئا التاريس حض ر ال مت رات والن اوات داخ ل ال لرا أو خارجها ويق الض ابط اآلتيا :
 -4أن تر ن هناك عالقا بين م ض ع ال مت ر أو الناوة وتاصص عض هيئا التاريس أو م موليات ع له
الفعليا.
 -2تر ن ال شاركا يي ال مت رات والناوات التي تعقا داخل ال لرا بناءاً على ت صيا من مجل ي الق م والرليا
ال اتصين وم ايقا ماير الجامعا.
 -3تر ن ال شاركا يي ال مت رات والناوات التي تعقا خارج ال لرا ب ايقا رئيس مجلس الجامعا بنا ًء على
ت صيا من مجل ي الق م والرليا ،وتأييا ماير الجامعا.
 -4يضع مجلس الجامعا الق اعا التنمي يا واإلجرائيا لحض ر ال مت رات والناوات بناءاً على ت صيا من مجلس
العل ي.
-1يقام ال شارك يي ال مت ر أو الناوة تقريراً عن ذل للجامعا.
المادة الثامنة والستون :
للجامعا أن تصرف تذكرة سفر وبال انتااب لعض هيئا التاريس ال شارك يي ال مت ر أو الناوة ويج ز
ا،قتصار على صرف التذاكر يقط أو اإلذن بالحض ر دون التوام مالي.
الندب واإلعارة
المادة التاسعة والستون :
يج ز ناب عض هيئا التاريس ومن يي حر ه للع ل لاى الجهات الحر ميا بقرار من مجلس الجامعا بنا ًء على
ت صيا مجل ي الق م والرليا ال اتصين ،وتتح ل الجامعا راتبه وبال النقل الشهري ما لم يتم ا،تفا على خالف
ذل .
المادة السبعون :
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يج ز إعارة خامات عض هيئا التاريس ومن يي حر ه بقرار من مجلس الجامعا بنا ًء على ت صيا مجل ي الق م
والرليا ال اتصين ،ك ا يج ز ل جلس الجامعا إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء ال اة.
المادة الحادية والسبعون :
يشترط إلعارة عض هيئا التاريس ومن يي حر ه ما يأتي :
 -4أن ير ن قا أمضى ثالث سن ات على األقل يي الجامعا ،ول جلس الجامعا يي حا،ت الضرورة ا،ستثناء
من ذل .
 -2أ ،يويا عاد ال عارين عن عض هيئا التاريس واحا أو  %45من أعضاء هيئا التاريس يي كل ق م يي
ال نا ال احاة.
 -3أن ي ضي من سبق أن أعيرت خاماته ماة يي الع ل بالجامعا  ،تقل عن ماة إعارته ال ابقا.
 -4أ ،يترتب على اإلعارة إخالل ب ير الاراسا خالل ماة اإلعارة.
 -1أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعا.
المادة الثانية والسبعون :
تر ن اإلعارة للجهات اآلتيا :
 -4الجامعات والرليات الجامعيا يي الااخل والاارج.
 -2ال زارات والجهات الحر ميا.
 -3ال مس ات العاما أو الااصا.
 -4الحر مات والهيئات اإلقلي يا أو الاوليا.
المادة الثالثة والسبعون :
تر ن اإلعارة ل اة سنا قابلا للتجايا ماة أو ماداً  ،تويا كل منها عن سنا ،و ،يج ز أن تويا ماة اإلعارة عن
خ س سن ات متصلا ،ويج ز ل جلس الجامعا استثناء تجاوز هذه ال اة بحا أقصى قاره سنتان ،على أ ،يويا
مج ع يترات اإلعارة عن عشر سن ات ط ال يترة ع ل عض هيئا التاريس ومن حر ه بالجامعا أو أي جامعا
أخرى.
المادة الرابعة والسبعون :
تتح ل الجها ال تعيرة راتب ال عار وبا،ته ومرايمته من تاريخ ال باشرة لايها ويعامل ال عار يي ا ياتص
بأقاميته والعالوات ال تحقا له ك ا ل كان يي الجامعا على أن يمدي خاللها الح يات التقاعايا وأن يتم تق يم
واحت اب ماة اإلعارة ألغراض الترقيا ويقا ً لل ادة ( 24من هذه الالئحا.
المادة الخامسة والسبعون :
يج ز أن يتض ن قرار ال ايقا على اإلعارة وترليف ال عار باإلسهام يي بعض األع ال األكادي يا مثل التاريس
أو اإلشراف العل ي أو التاريب أو غير ذل على أ ،تتح ل الجامعا أي نفقات نتيجا لذل .
االتصال العلمي
المادة السادسة والسبعون :
يج ز بقرار من مجلس الجامعا بنا ًء على ت صيا ال جلس العل ي وت صيا مجل ي الق م والرليا ال اتصين إيفاد
عض هيئا التاريس يي مه ا عل يا خارج مقر الجامعا ل اة  ،تويا عن أربعا أشهر ،ويج ز يي حال الضرورة
ماها إلى سنا ويعامل ال يا معاملا ال نتاب إذا لم تود ال اة عن شهر يإن زادت ال اة عن ذل ييعامل معاملا
ال ظف ال بتعب للتاريب يي الاارج.
المادة السابعة والسبعون :
مع مراعاة التعلي ات ال طبقا يج ز بقرار من مجلس الجامعا بنا ًء على ت صيا مجل ي الق م والرليا ال اتصين
إيفاد عض هيئا التاريس للتاريس خارج ال لرا ،ويعامل معاملا ال ياين للع ل رس يا ً يي الاارج ،على أ،
تتجاوز ماة اإليفاد أربع سن ات.
المادة الثامنة والسبعون :
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يج ز بقرار من ماير الجامعا بنا ًء على ت صيا مجل ي الق م والرليا ال اتصين وال جلس العل ي ال اح لعض
هيئا التاريس بال فر إلجراء بح ث يي جامعا غير جامعته خالل العطلا الصيفيا ويق ما يأتي :
 -4أن يقام عض هيئا التاريس طلب ال فر متض نا ً البيانات ال مديا له.
 -2أن يقام تقريراً بعا ع دته ل جلس الق م ال اتص ب ا أنجو من بح ث ويتم ريعه إلى ال جلس العل ي.
 -3يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.
النقل
المادة التاسعة والسبعون :
يج ز نقل عض هيئا التاريس ومن يي حر ه يي نطا تاصصه العل ي من ق م إلى آخر داخل الرليا ذاتها
بقرار من ماير الجامعا بنا ًء على ت صيا من ال جلس العل ي ومجلس الرليا ومجل ي الق ين ال اتصين.
المادة الثمانون :
يج ز نقل عض هيئا التاريس ومن يي حر ه من كليا إلى أخرى يي الجامعا بقرار من ماير الجامعا بنا ًء على
ت صيا من ال جلس العل ي ومجل ي الق م والرليا ال نق ل منه ا ومجل ي الق م والرليا ال نق ل إليه ا.
المادة الحادية والثمانون :
يج ز بقرار من مجلس الجامعا بنا ًء على ت صيا مجلس الق م ومجلس الرليا ال اتصين ال ايقا على نقل عض
هيئا التاريس ومن يي حر ه إلى وظيفا خارج الجامعا.
التأديب
المادة الثانية والثمانون :
تر َّ ن لجنا تأديب عض هيئا التاريس ومن يي حر ه بقرار من ماير الجامعا وذل على النح التالي:
رئي ا ً
 -4أحا وكالء الجامعا
عض اً
 -2أحا ع ااء غير الذي ت لى التحقيق
عض اً
 -3عض هيئا تاريس  ،تقل رتبته عن أستاذ
عض اً
 -4أحا ال تاصصين يي الشريعا أو األنم ا
المادة الثالثة والثمانون :
مع مراعاة أحرام نمام تأديب ال ظفين ،إذا صار من أحا أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم ما يعتقا أنه
مال ب اجباته ،يت لى أحا الع ااء مباشرة التحقيق معه بترليف من ماير الجامعا ويقام لل اير تقريراً عن نتيجا
التحقيق ،ويحيل ماير الجامعا ال حقق معه إلى لجنا التأديب إذا رأى م جبا ً لذل .
المادة الرابعة والثمانون :
ل اير الجامعا أن يصار قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر هم عن الع ل إذا اقتضع
مصلحا التحقيق معه ذل  ،و ،يج ز أن تويا ماة اإليقاف عن ثالثا أشهر إ ،بقرار من لجنا التأديب.
ويج ز ت ايا ماة اإليقاف ماة أو ماداً أخرى ح ب ا تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أ ،تويا ماة اإليقاف يي كل
مرة عن سنا واحاة.
المادة الخامسة والثمانون :
يصرف لل ق ف عن الع ل نصف صايي مرتبه ،يإذا بريء أو ع قب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه،
أما إذا ع قب بالفصل يال ي تعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجها التي أصارت العق با غير ذل .
المادة السادسة والثمانون :
يبلغ ماير الجامعا عض هيئا التاريس  -ومن يي حر ه  -ال حال إلى لجنا التأديب بالتهم ال جها إليه وص رة
من تقرير التحقيق وذل باطاب م جل قبل م عا الجل ا ال حادة لل حاك ا با ا عشر ي ما ً على األقل.
المادة السابعة والثمانون :
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لعض هيئا التاريس ومن يي حر ه ال حال إلى لجنا التأديب ا،طالع على التحقيقات التي أجريع يي األيام التي
يعينها ال اير.
المادة الثامنة والثمانون :
تنمر لجنا التأديب يي القضيا ال حالا إليها ويق ما يأتي :
 -4يت لى سررتاريا اللجنا م ظف ياتاره رئيس اللجنا.
 -2تعقا اللجنا اجت اعاتها بنا ًء على دع ة الرئيس ويبلغ ال حقق معه كتابا باطاب م جل بالحض ر أمام اللجنا
ل اع أق اله ودياعه.
 -3تعقا اللجنا جل اتها بحض ر ال حقق معه أو وكيل عنه ،يإذا لم يحضر أو وكيله جاز النمر يي القضيا وتتم
إجراءات التحقيق والنمر يي القضيا ب ريا ،وللجنا الحق يي أن ت ت ع ألق ال الشه د عنا ا،قتضاء.
 -4تتاذ قرارات اللجنا باألغلبيا ،و ،تصا اجت اعاتها إ ،إذا ض ن ج يع أعضائها وتريع اللجنا قراراتها إلى
ماير الجامعا ض ن محضر مريق به ملف القضيا خالل ماة  ،تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالا ال حقق معه
إليها لل صادقا عليه ويي حال عام مصادقا ماير الجامعا على قرار اللجنا ،يعاد للجنا مرة أخرى يإذا بقيع
اللجنا على رأيها يريع األمر إلى مجلس الجامعا وقراره يي ذل نهائي.
 -1يق م ماير الجامعا بإبالغ قرار اللجنا ي ر صاوره إلى عض هيئا التاريس ومن يي حر ه برتاب م جل.
 -8يج ز لعض هيئا التاريس ومن يي حر ه الطعن يي القرار باطاب يريعه إلى ماير الجامعا يي ماى ثالثين
ي ما ً على األكثر من إبالغه بقرار اللجنا إ ،وأصبا القرار نهائياً ،ويي حال وص ل الطعن قبل انتهاء ال اة
ال حادة يعيا ماير الجامعا القضيا إلى لجنا التأديب للنمر ييها مرة أخرى يإذا بقيع اللجنا على رأيها يتم الريع
إلى مجلس الجامعا ،وير ن قرار مجلس الجامعا نهائياً.
المادة التاسعة والثمانون :
مع مراعاة أحرام ال ادة ( 32من نمام تأديب ال ظفين تر ن العق بات التأديبيا التي يج ز إيقايها على عض
هيئا التاريس ومن يي حر ه :
 -4اإلنذار.
 -2الل م.
 -3الح م من الراتب ب ا  ،يتجاوز صايي راتب ثالثا أشهر على أ ،يتجاوز ال ح م شهريا ً ثلب صايي
الراتب الشهري.
 -4الحرمان من عالوة دوريا واحاة.
 -1تأجيل الترقيا ماة عام.
 -8الفصل.
المادة التسعون :
 ،تأثير للاع ى التأديبيا يي الاعاوى القضائيا األخرى الناشئا عن ال اقعا ذاتها.
المادة الحادية والتسعون :
ل اير الجامعا أن ي جه تنبيها ً إلى عض هيئا التاريس ومن يي حر ه الذي يال ب اجباته وير ن التنبيه شف يا ً أو
كتابيا ً ول اير الجامعا ت قيع عق بتي اإلنذار والل م على عض هيئا التاريس وذل بعا التحقيق معه كتابا وس اع
أق اله وتحقيق دياعه وير ن قراره يي ذل م ببا ً ونهائياً.
وعلى الع ااء أن يبلغ ا ماير الجامعا بنا ًء على ما يصلهم من رءساء األق ام أو ما يالحم نه هم عن كل ما يقع
من عض هيئا التاريس ومن يي حر ه من إخالل بال اجبات ال طل با أو أي ماالفات أخرى.
إنهاء الخدمة
المادة الثانية والتسعون :
تنتهي خاما عض هيئا التاريس بأحا األسباب اآلتيا :
 -4ا،ستقالا.
 -2طلب اإلحالا على التقاعا قبل بل غ ال ن النماميا ح ب نمام التقاعا.
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 -3إلغاء ال ظيفا.
 -4العجو الصحي.
 -1الغياب بغير عذر مشروع أو عام تنفيذ قرار النقل.
 -8الفصل ألسباب تأديبيا.
 -1الفصل بأمر ملري أو بقرار من مجلس ال زراء.
المادة الثالثة والتسعون :
يحال عض هيئا التاريس ومن يي حر ه إلى التقاعا بقرار من ماير الجامعا إذا أتم ستين سنا هجريا من الع ر.
ويج ز بقرار من ماير الجامعا ت ايا خاما من بلغ ستين سنا أثناء العام الاراسي إلى نهايته ول جلس التعليم
العالي بنا ًء على ت صيا ماير الجامعا ت ايا خاما من يبلغ ال تين سنا لفترة أو يترات حتى بل غه سن الاام ا
وال تين.
المادة الرابعة والتسعون :
إذا ثبع عجو أحا أعضاء هيئا التاريس ومن يي حر ه عن القيام ب اجباته ب بب ال رض ييقام ماير الجامعا
تقريراً عن ذل إلى مجلس الجامعا للنمر يي إنهاء خامته.
المادة الخامسة والتسعون :
ل جلس الجامعا بنا ًء على ت صيا مجل ي الق م والرليا ال اتصين وال جلس العل ي بالنمر يي قب ل استقالا
عض هيئا التاريس ومن يي حر ه أو إحالته إلى التقاعا ال برر بنا ًء على طلبه.
قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين
المادة السادسة والتسعون :
يج ز للجامعا ا،ستعانا باألستاذ غير ال تفرغ بشرط أن ير ن من أعضاء هيئا التاريس ال ابقين أو من العل اء
ال ت يوين ذوي الابرة الط يلا يي التاصص الذي سيت لى تاري ه .و ،يج ز ترليفه بأي ع ل إداري.
المادة السابعة والتسعون :
تر ن ا،ستعانا باألساتذة غير ال تفرغين ل اة  ،تويا عن سنتين قابلا للتجايا بقرار من ماير الجامعا بنا ًء على
م ايقا مجلس الجامعا وت صيا ال جلس العل ي ومجل ي الرليا والق م ال اتصين.
المادة الثامنة والتسعون :
ي نا األستاذ غير ال تفرغ مرايأة تعادل أول مرب ط الرتبا العل يا التي كان عليها ،يإن لم يرن من أعضاء هيئا
التاريس ال ابقين ييحاد مجلس الجامعا مقاار ال رايأة بنا ًء على ت صيا من ال جلس العل ي ومجل ي الق م
والرليا ب ا  ،يتجاوز أول مرب ط رتبا أستاذ م اعا.
المادة التاسعة والتسعون :
مع مراعاة أحرام ال ادة ( 98من هذه الالئحا يجب على األستاذ غير ال تفرغ أن يلتوم ب اجبات عض هيئا
التاريس ال نص ب عليها يي هذه الالئحا ويعامل من حيب ال حاات التاري يا الوائاة عن النصاب ألحرام ال ادة
( 14من هذه الالئحا.
المادة المائة :
عنا إخالل األستاذ غير ال تفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه األحرام الااصا بتأديب أعضاء هيئا التاريس
ال نص ب عليها يي هذه الالئحا.
القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة
ومعاهدها
المادة األولى بعد المائة :
يصرف ل ن ي تعان بهم من غير أعضاء هيئا التاريس بالجامعا يي إلقاء ال حاات التاري يا ال نهجيا ال عت اة
ض ن الاطط الاراسيا مرايأة عن كل وحاة تاري يا ويق ما يأتي :
 -4ال زراء ون ابهم وأصحاب ال رتبا ال تازة  4555ألف لاير
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 -2أعضاء هيئا التاريس الذين ي تعان بهم من الجامعات األخرى :
 455أربع ائا لاير
أ -األستاذ
 315ثالث ائا وخ ن لاير
ب -األستاذ ال شارك
 355ثالث ائا لاير
ج -األستاذ ال اعا
 -3من هم على مراتب سلم ال ظفين :
 455أربع ائا لاير
أ -ال رتبتان 41.44
 315ثالث ائا وخ ن لاير
ب -ال رتبا 43
 355ثالث ائا لاير
ج -ال رتبا 42
 215مائتان وخ ن لاير
د -ال راتب 44.45.9
 -4من هم على سلم ال ظائف التعلي يا :
 215مائتان وخ ن لاير
أ -ال ت ى ال ادس
 255مائتان لاير
ب -ال ت ى الاامس
 415مائا وخ ن لاير
ج -ال ت ى الرابع
 -1الع رري ن :
 4555ألف لاير
أ -يريق أول
 455أربع ائا لاير
ب -يريق ول اء
 315ثالث ائا وخ ن لاير
ج -ع يا وعقيا
 355ثالث ائا لاير
د -مقام ونقيب
 215مائتان وخ ن لاير
ه -مالزم أول ومالزم
 -8ال تعاقاون  :ح ب درجاتهم العل يا أو مراتبهم ال ظيفيا أو رتبهم الع رريا قبل التقاعا.
 -1غير ال ظفين  :يج ز ب ايقا مجلس الجامعا ال بنيا على ت صيا مجلس الق م ال اتص والرليا ال عنيا
ا،ستعانا بالرفاءات ال ع ديا ال ت يوة خارج الجامعا من غير الحا،ت ال شار إليها يي الفقرات ال ابقا للقيام
بالتاريس يي كليات الجامعا ومعاهاها ومراكوها وتحايا مرايمتهم ب ا  ،يتجاوز راتب الارجا األولى من رتبا
أستاذ م اعا.
المادة الثانية بعد المائة :
إذا كان من ي تعان به من أعضاء هيئا التاريس أو من غيرهم من خارج مقر الجامعا أو من خارج مقر أحا
يروعها ييصرف له باإلضايا إلى ال رايأة ال نص ب عليها يي ال ادة ( 454من هذه الالئحا تذكرة سفر
بالطائرة ذهابا ً وإياباً ،وبال ا،نتااب ال قرر ألمثاله أو أن تتح ل الجامعا نفقات إسرانه وم اصالته وإعاشته ماة
إقامته.
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سياسات وإجرإءإت إلعمل بالعمادة
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