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املقدمة
ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم ،وال�ص�ل�اة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه الطيبني
الطاهرين ،وبعد.
تعم ��ل جامع ��ة تب ��وك ،لغايات حتقيق التمي ��ز و�أداء ر�سالته ��ا ،على ا�ستقطاب كوكب ��ة من �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س مم ��ن لديه ��م اخل�ب�رة والكف ��اءة يف خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات؛ لت�سه ��م يف �إع ��داد
خريجني قادرين على تلبية حاجة �سوق العمل.
ويف هذا املجال ت�سعى عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،وبدعم من �إدارة اجلامعة،
�إىل توفري البيئة املالئمة التي تدعم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أداء دورهم الأكادميي والبحثي.
وعليه ،ي�سرنا �أن ن�ضع بني �أيديكم هذا الدليل ،لي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
يف جامع ��ة تب ��وك عل ��ى التع ��رف على حقوقه ��م وواجباتهم؛ مم ��ا ي�ساهم يف حت�س�ي�ن بيئة العمل
املن�شودة ،وتقوية التزامهم وزيادة عطائهم ،واالرتقاء بالعمل لبلوغ �أهداف اجلامعة العليا.
واهلل ويل التوفيق،،،
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

اململكة العربية ال�سعودية :املوقع وامل�ساحة واملناخ
تق ��ع اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة يف �أق�صى اجلنوب الغربي م ��ن قارة �آ�سيا ويحده ��ا غرباً البحر
الأحم ��ر و�شرق� �اً اخللي ��ج العرب ��ي والإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة وقطر و�شم ��ا ًال الكوي ��ت والعراق
والأردن وجنوباً اليمن و�سلطنة عمان .وتبلغ م�ساحتها ( )2.250.000كيلو مرتاً مربعاً.
وي�س ��ود اململك ��ة مناخ قاري حار �صيفاً بارد �شتاء ،و�أمطارها �شتوية ،ويعتدل املناخ على املرتفعات
الغربي ��ة واجلنوبي ��ة الغرب ��ي� .أما املناط ��ق الو�سطى ف�صيفها ح ��ار وجاف ،و�شتا�ؤه ��ا بارد وجاف
وعل ��ى ال�سواح ��ل ترتف ��ع درجة احل ��رارة والرطوب ��ة وت�سقط الأمط ��ار يف ف�صل ال�شت ��اء والربيع
وه ��ي �أمط ��ار �شحيحة على معظ ��م مناطق اململكة ع ��دا املرتفعات اجلنوبي ��ة الغربية من اململكة
ف�أمطارها مو�سمية �صيفية �أكرث غزارة من باقي املناطق.
مناطق اململكة
تت�ألف مناطق اململكة العربية ال�سعودية من الآتي:
منطقة الريا�ض ،منطقة مكة املكرمة ،منطقة املدينة املنورة ،املنطقة ال�شرقية ،منطقة احلدود
ال�شمالي ��ة ،منطق ��ة ع�س�ي�ر ،منطقة الباح ��ة ،منطقة اجل ��وف ،منطقة حائل ،منطق ��ة الق�صيم،
منطقة جنران ،منطقة تبوك ،منطقة جيزان.
العملة
الوح ��دة الأ�سا�سي ��ة لعملة اململكة هي الري ��ال ال�سعودي وقابل للتحوي ��ل �إىل العمالت الأجنبية
وي�ساوي  100هللة ،وفئات العملة هي:
• العملة الورقية :الريال ،خم�سة رياالت ،ع�شرة رياالت ،الع�شرون رياال ،اخلم�سون رياال،
املائة ريال ،واملائتا ريال ،واخلم�سمائة ريال.
• العمل ��ة املعدني ��ة :الري ��ال ،اخلم�س ��ون هلل ��ة ،اخلم� ��س والع�ش ��رون هلل ��ة ،الع�ش ��ر هلالت،
واخلم�س هلالت.
ويبل ��غ �سع ��ر ال�ص ��رف الر�سمي للريال ال�سع ��ودي مقابل الدوالر الأمريكي املح ��دد من م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي (ثالثة رياالت وخم�ساً و�سبعني هللة لكل دوالر).
التقومي الزمني
تعتم ��د اململك ��ة ر�سمي ��ا على التقومي الهج ��ري امل�ستند �إىل هجرة الر�سول �صل ��ى اهلل عليه و�سلم

م ��ن مكة املكرمة �إىل املدين ��ة املنورة ،وت�ساوي ال�سنة الهجرية القمرية ( )354يوماً مق�سمة �إىل
اثني ع�شر �شهرا قمريا.
العطالت الر�سمية
تتمثل العطالت الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية يف الآتي:
• عطلة نهاية الأ�سبوع :اجلمعة وال�سبت.
• عطلة عيد الفطر.
• عطلة عيد الأ�ضحى.
• عطلة اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق الثالث والع�شرين من �شهر �سبتمرب.
ملحة عن منطقة تبوك
يبلغ عدد �سكان منطقة تبوك قرابة � 800ألف ن�سمة ،وتبلغ م�ساحتها  117000كيلو مرتا مربعا.
ومتث ��ل ح ��وايل  %5م ��ن م�ساح ��ة اململكة� .أم ��ا م�ساحة مدين ��ة تبوك فتبل ��غ  30000هكت ��ار ،وتعد
البواب ��ة ال�شمالية للمملك ��ة العربية ال�سعودية بحكم حدودها م ��ع الأردن .وت�سكنها قبائل :بلي
واحلويطات وبني عطية وعنزة وامل�ساعيد.
يعود تاريخ منطقة تبوك �إىل ما قبل امليالد بـ � 500سنة ،وهي غنية بالآثار التاريخية التي يعود
بع�ضه ��ا �إىل م ��ا قب ��ل الإ�سالم وبع�ضها �إىل ما بعده ،مما يدل عل ��ى احلقب والأحداث التاريخية
للدول التي قامت فيها .كما كانت ممراً للقوافل التجارية العابرة من اجلنوب �إىل ال�شمال.
وع ��ن �سب ��ب ت�سمي ��ة تبوك بهذا اال�سم هناك �أكرث من ر�أي ،ولكن م ��ن الثابت �أنها كانت معروفة
م ��ن قب ��ل بعثة الر�سول �إذ قال لأ�صحابه وهم يف طريقهم �إىل غزوها بقيادته�( :ست�أتون غداً �إن
�ش ��اء اهلل ع�ي�ن تب ��وك و�إنكم ل ��ن ت�أتوها حتى ي�ضح ��ي النهار فمن جاءها منك ��م فال مي�س ماءها
�شيئاً حتى �آت) .ويقال �أن �أ�صل الت�سمية هو كلمة (� )Tabuأو ( )Tabooوهي كلمة التينية
تعن ��ي امل ��كان املنع ��زل نظراً لأن تبوك كان ��ت منعزلة عن �شبه اجلزيرة العربي ��ة جنوباً وعن بالد
ال�شام �شما ًال.
�آثار تبوك
• قلعة تبوك:
وت�سم ��ى �أي�ض ��ا (من ��زل �أ�صح ��اب الأيكة) الذي ��ن ورد ذكرهم يف القر�آن الك ��رمي ،ويقدر عمر

وجدد بنا�ؤها عدة مرات.
القلعة بحوايل ثالثة �آالف وخم�سمائة �سنة ُ
• م�سجد التوبة:
ي�سمى (م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل علية و�سلم) وذلك �أن ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
�أدى ال�صلوات به ب�ضعة ع�شرة ليلة خالل غزوة تبوك املعروفة.
• حمطة �سكة حديد احلجاز:
	�إح ��دى حمطات اخلط احلديدي احلجازي ال ��ذي كان ميتد ما بني املدينة املنورة ودم�شق،
والذي دمر �أيام احلرب العاملية الأوىل.
• احل�صون العثمانية:
هن ��اك كث�ي�ر من احل�ص ��ون العثمانية التي بنيت على م�ساف ��ات متقاربة حلماية حجاج بيت
اهلل القادمني عرب احلط احلديدي ،ويعتقد �أن هناك كثرياً من الآثار التي طمرتها الرياح
على مدى ال�سنني وهو الأمر الذي �أخذ يف عني االعتبار عند القيام بالتنقيب عن الآثار يف
املنطقة.
• عني ال�سكر:
تعد �أقدم عني يف تبوك وكانت امل�صدر الوحيد ل�سقيا الزراعة فيها .وقيل �إن الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �أقام عليها ب�ضع ع�شرة ليلة و�شرب منها و�أ�صحابه ،وقد كانت ذات ماء قليل
حت ��ى غ�س ��ل ر�س ��ول اهلل فيه وجهه ويدي ��ه فجرت العني مباء كثري فا�ستق ��ى منها النا�س ثم
ق ��ال" :يو�ش ��ك يا مع ��اذ �إن طالت بك احلياة �أن ترى ما ها هنا ق ��د ملئ جناناً" وهي تقع يف
اجلهة اجلنوبية الغربية من قلعة تبوك.
املحافظات التابعة ملنطقة تبوك
• تبوك :عا�صمة املنطقة ومقر الدوائر احلكومية الرئي�سة ومقر �إقليمي لبع�ض الدوائر
احلكومية يف �شمال غرب اململكة.
• تيم ��اء :كان ��ت تابع ��ة لأم ��ارة حائ ��ل قدمياً ثم �أ�صبح ��ت تابعة لتب ��وك يف الوقت احلا�ضر
وتبعد عن تبوك  225كيلو مرتا.
• �ضباء :على البحر الأحمر وتبعد عن تبوك  180كيلو مرتا.
• الوجه :وتقع جنوب �ضباء على البحر الأحمر وتبعد عن تبوك  350كيلو مرتا.
• حقل :تقع على ر�أ�س خليج العقبة بالقرب من مدينة العقبة الأردنية وتبعد عن العقبة

 17كيلو مرتا وعن تبوك  250كيلو مرتا.
• �أملج :تقع على البحر الأحمر قريبا من مدين ينبع وتبعد عن تبوك  520كيلو مرتا.
• الب ��دع :ا�سمه ��ا التاريخ ��ي مدي ��ن لوجود �آثار ق ��وم نبينا �شعيب وتتمي ��ز مدينة البدع يف
احت�ضانه ��ا �آث ��ار �أق ��وام متتالي ��ة من ��ذ القدم وتعد دلي�ل�ا تاريخي ��ا و�أثريا مهم� �اً ,تقع قريبا
من البحر الأحمر حوايل  30كم على خليج العقبة.
جامعة تبوك
ن�ش� ��أت جامع ��ة تبوك عام (1427هـ) بعد �صدور املوافقة ال�سامية ح�سب التوجيه الربقي الكرمي
رق ��م /3514م ب بتاري ��خ 1427/5/3ه� �ـ املواف ��ق 2006/5/30م ،خلدم ��ة املجتمع املحل ��ي يف اململكة
العربية ال�سعودية ،والإقليمي يف منطقة تبوك واملحافظات والقرى التابعة لها .
وتق ��ع اجلامع ��ة مبدينة تبوك يف ال�شمال الغربي من اململك ��ة العربية ال�سعودية ،وتزيد م�ساحة
حرمها اجلامعي عن ( )12مليون مرت مربع.
ر�ؤية اجلامعة:
تطم ��ح جامع ��ة تب ��وك �أن تك ��ون �صرح� �اً تعليمياً �شام�ل ً�ا ،يقدم خدم� � ًة تعليمي ًة متمي ��ز ًة ،ترثيه
ٌ
ٌ
ٌ
ودرا�سات �أكادميي ٌة منتقاة تعود بالنفع على م�ستقبل منطقة
وبحوث
�شراكات جمتمعي ٌة مثمر ٌة
تبوك واململكة.
ر�سالة اجلامعة:
ك�أح ��د ال�ص ��روح ال�شامل ��ة للتعليم الع ��ايل تلتزم جامعة تب ��وك بتقدمي خدم ��اتٍ تعليمي ٍة نوعي ٍة
معتم ��دة �أكادميي� �اً من قبل جهات االعتم ��اد الوطنية والدولية ،وتركز م ��ن خاللها على طالب
املرحل ��ة اجلامعي ��ة ،وتعمل عل ��ى تنمية �ش ��راكات جمتمعية �إيجابي ��ة وم�ستم ��رة ،و�إجراء بحوث
يف جم ��االت ته ��م املجتمع ،وتف ��ي باحتياجات مواطن ��ي منطقة تبوك ،وتدع ��م وترثى اخلربات
التعليمية لطالب اجلامعة.
قيم اجلامعة:
 .1اجلودة والتميز.
 .2الأمانة ،واالحرتام ،والثقة.
 .3االكت�شاف ،واالبتكار ،واملعرفة ،والإبداع.
 .4ال�سهولة ،وااللتزام ،والقيادة ،وخدمة املجتمع.

 .5الإ�شراف وحتمل امل�س�ؤولية.
الأهداف الإ�سرتاتيجية للجامعة:
ت�سعى اجلامعة لإجناز الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:
• تقدمي تعليم نوعي قادر على املناف�سة ومالئم ملتطلبات القرن احلادي والع�شرين.
• زيادة ودعم ال�شراكة املثمرة والإيجابية بني اجلامعة وخمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
والدويل.
• العم ��ل عل ��ى التطوي ��ر التدريج ��ي يف جم ��االت الدرا�س ��ات العلي ��ا والأبح ��اث العلمي ��ة يف
جماالت حيوية منتقاة يحتاجها املجتمع مبنطقة تبوك واململكة العربية ال�سعودية.
• تق ��دمي الرعاي ��ة الطبي ��ة وفقا للمعاي�ي�ر العاملية ل�سكان منطقة تب ��وك واململكة العربية
ال�سعودية.
• �إن�شاء بنية حتتية حديثة ومتطورة ومالئمة للبيئة التعليمية.
• �إيج ��اد وتطوي ��ر بيئ ��ة عم ��ل �إداري ��ة ومالي ��ة م�ستق ��رة دائم ��ة تدع ��م امل�س�ؤولي ��ة وامل�ساءلة
وال�شفافية.
كليات اجلامعة
 .1كلية املجتمع بتبوك.
 .2كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 .3كلية العلوم.
 .4كلية الطب.
 .5كلية الهند�سة.
 .6كلية الرتبية والآداب.
 .7كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات.
 .8كلية االقت�صاد املنزيل.
 .9الكلية اجلامعية ب�ضباء.
 .10الكلية اجلامعية بتيماء.
 .11الكلية اجلامعية بحقل.
 .12الكلية اجلامعية بالوجه.

 .13الكلية اجلامعية ب�أملج.
 .14كلية املجتمع بحقل.
 .15كلية املجتمع بتيماء.
 .16كلية املجتمع ب�أملج.
 .17كلية الدرا�سات البحرية.
 .18كلية �إدارة الأعمال.
 .19كلية ال�شريعة والأنظمة.
 .20كلية ال�صيدلة.
العمادات امل�ساندة
 .1عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.
 .2عمادة البحث العلمي.
 .3عمادة الدرا�سات العليا.
 .4عمادة اخلدمات الأكادميية.
 .5عمادة القبول والت�سجيل.
 .6عمادة التطوير واجلودة.
 .7عمادة املكتبات.
 .8عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.
 .9عمادة تقنية املعلومات.
 .10عمادة معهد البحوث واال�ست�شارات.
مراكز الإبداع
كما ت�ضم اجلامعة جمموعة من املراكز املتخ�ص�صة يف جماالت معينة ،وهي:
 .1معهد البحوث واال�ست�شارات.
 .2وحدة الإبداع واملوهبة.
 .3وحدة العلوم والتقنية.
 .4مركز اللغة الإجنليزية.

الت�سهيالت اجلامعية
• عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني:
انطالق� �اً م ��ن حر�ص اجلامعة على تطوير خدم ��ه منت�سبيها على كافة الأ�صع ��دة �أن�ش�أت عمادة
�ش� ��ؤون �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س واملوظفني ع ��ام 1431ه� �ـ لتقوم بتق ��دمي العديد م ��ن اخلدمات
ملنت�سب ��ي اجلامعة وت�سهيل الكثري من الإج ��راءات واملعامالت اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
وتت�ضمن العمادة �ست �إدارات هي:
�	.1إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�	.2إدارة �ش�ؤون املوظفني.
�	.3إدارة الرواتب والبدالت.
�	.4إدارة تنمية املوارد الب�شرية.
�	.5إدارة خدمات امل�ستفيدين.
�	.6إدارة اخلدمات الإلكرتونية .
• عمادة تقنية املعلومات:
تق ��وم العم ��ادة بتق ��دمي خدم ��ات الأنظم ��ة التطبيقي ��ة ،وال�صيان ��ة ،والتدري ��ب ،واالت�ص ��االت
الإلكرتوني ��ة ،واملعاجل ��ة الإح�صائي ��ة .وته ��دف �إىل دع ��م امل�س�ي�رة الأكادميية من خ�ل�ال املعامل
املنت�شرة بالكليات ،وميكنة الأعمال الإدارية بحيث يكون احلا�سب الآيل ع�صب كل عملية �إدارية
يف اجلامعة ،وخدمة املجتمع من خالل تطوير بع�ض الأنظمة جلهات حكومية �أخرى.
• املكتبة املركزية:
تع ��د املكتب ��ة �إح ��دى ركائ ��ز العملي ��ة التعليمية يف اجلامع ��ة ،حيث �إنه ��ا امل�ص ��در الرئي�س لتوفري
املعلوم ��ات للباحث�ي�ن والط�ل�اب .وق ��د حر�صت اجلامعة عل ��ى تدعيم هذه الركيزة حي ��ث �أن�ش�أت
مكتب ��ة مركزي ��ة مببن ��ى م�ؤق ��ت باجلامع ��ة من ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا �إىل ح�ي�ن االنته ��اء من �إجن ��از املبنى
الدائ ��م له ��ا .ومت�شياً مع تطور اجلامعة وازدي ��اد كلياتها و�أق�سامها ،وحر�ص� �اً من اجلامعة على
تطوي ��ر املكتب ��ات �أن�ش�أت لها عمادة م�ستقلة عنيت بتطوير املكتبة حيث �أدخلت الأنظمة احلديثة
باحلا�سب الآيل وقامت بتوفري جمموعة من قواعد البيانات با�شرتاك �سنوي وربطها بالكليات
يف مكاتب الأ�ساتذة.

واجبات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.
تتلخ� ��ص واجب ��ات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س ومن يف حكمهم وفقا ملا ن�ص ��ت علية الالئحة املنظمة
ل�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية ،وذلك على النحو التايل:
 )1االلت ��زام بالأمانة واخللق وقواعد ال�سل ��وك والآداب والأنظمة والتعليمات والرتفع عن كل
ما هو خمل ب�شرف الوظيفة.
 )2متابعة امل�ستجدات يف جمال التخ�ص�ص والإ�سهام بتطويره من خالل الن�شاط العلمي.
 )3نقل �أحدث ما تو�صل �إليه العلم يف جمال التخ�ص�ص.
 )4امل�شارك ��ة بفاعلي ��ة يف ن�شاط ��ات و�أعم ��ال الق�سم العلمي الذي ينتمي �إلي ��ه مبا يف ذلك �أعمال
جمل�س الق�سم واملجال�س الأخرى.
 )5امل�ساهمة يف خدمة املجتمع.
 )6التف ��رغ للعم ��ل يف اجلامع ��ة ،وعدم العم ��ل خارجها �إال بعد احل�صول عل ��ى موافقة من �إدارة
اجلامعة.
 )7حف ��ظ النظ ��ام يف قاعات التدري�س واملختربات وتقدمي تقري ��ر �إىل رئي�س الق�سم املعني عن
كل حادث يخل بالنظام.
 )8القيام ب�إلقاء الدرو�س واملحا�ضرات النظرية والعملية ،و�إجراء البحوث العلمية ،والإ�شراف
على بحوث الطالب.
واجبات �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.
 .1يخ�ض ��ع ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س املتعاق ��د واملحا�ض ��ر واملعيد والفن ��ي وم ��ن يف حكمهم ممن
له ��م عالق ��ة بالتدري�س فيما مل ين�ص عليه يف الئحة توظي ��ف غري ال�سعوديني باجلامعات
ال�سعودي ��ة للواجبات وامل�س�ؤوليات الت ��ي تن�ص عليها لوائح اجلامعة وفيما مل يرد فيه ن�ص
يف هذه اللوائح تطبق ب�ش�أنها الأحكام الواردة يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية.
 .2يخ�ضع املتعاقد بالن�سبة �إىل الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها �أثناء اخلدمة لأحكام الئحة
ت�أديب ال�سعوديني يف اجلامعة.
 .3يلت ��زم املتعاق ��د باتباع الأنظم ��ة واللوائح والتعليم ��ات النافذة يف اململك ��ة ويجب عليه وعلى
م ��ن يعوله ��م احرتام العادات والتقاليد املرعية يف اململكة وع ��دم امل�سا�س بالدين �أو التدخل
يف ال�سيا�سة.

 .4الإلغاء والتجديد:
• يجوز للجامعة ف�سخ العقد دون �أية م�س�ؤولية ترتتب عليها �إذا مل يبا�شر املتعاقد
عمله خالل خم�سة ع�شر يوما من املوعد الذي حتدده اجلامعة عند التعاقد.
• يتج ��دد العق ��د تلقائيا ما مل يخط ��ر �أحد الطرفني الطرف الآخر برغبته كتابة يف
�إنهاء العقد قبل انتهاء مدته ب�شهرين على الأقل.
الن�صاب التدري�سي
ي� ��ؤدي �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س وم ��ن يف حكمهم خم�ساً وثالث�ي�ن �ساعة عم ��ل �أ�سبوعياً -ويجوز
رفعه ��ا �إىل �أربع�ي�ن �ساع ��ة بقرار من جمل� ��س اجلامع ��ة -يف التدري�س والبحث العلم ��ي والإر�شاد
والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من اجلهات املخت�صة يف اجلامعة.
ويكون احلد الأعلى لأن�صبة �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم كما يلي:
• �أ�ستاذ  10وحدات تدري�سية.
• الأ�ستاذ امل�شارك  12وحدة تدري�سية.
• الأ�ستاذ امل�ساعد  14وحدة تدري�سية.
• املحا�ضر  16وحدة تدري�سية.
• املعيد  16وحدة تدري�سية.
• مدر�س اللغة  18وحدة تدري�سية.
يق�ص ��د بالوح ��دة التدري�سي ��ة املحا�ض ��رة النظري ��ة الأ�سبوعية الت ��ي ال تقل مدته ��ا عن خم�سني
دقيق ��ة �أو الدر� ��س العمل ��ي �أو املي ��داين الأ�سبوعي الذي ال تق ��ل مدته عن مائ ��ة دقيقة ،وت�ستمر
الوحدة التدري�سية ف�صال درا�سيا.
�شروط التعاقد
ي�شرتط يف املتعاقد �أن يكون:
 .1قد �أكمل من العمر ع�شرين �سنة ومل يتجاوز ال�ستني �سنة ميالدية ويجوز ملجل�س اجلامعة
جت ��اوز احل ��د الأعل ��ى للعمر يف حدود ع�شر �سن ��وات للأ�ساتذة والأ�سات ��ذة امل�شاركني وخم�س
�سنوات للأ�ساتذة امل�ساعدين وذلك بنا ًء على تو�صية جهة عملهم.
	.2الئق ��ا �صحي ��ا للخدمة ،مبوج ��ب �شهادة �صحية حديث ��ة �صادرة من جه ��ة طبية تعرتف بها

اجلامعة.
 .3ح�سن ال�سرية والأخالق.
 .4حائزا على امل�ؤهالت املطلوبة للوظيفة.
 .5غري مرتبط بعقد مع جهة �أخرى باململكة.
 .6متفرغا للعمل يف اجلامعة.
 .7تب ��د�أ م ��دة العقد اعتبارا من اليوم ال ��ذي يغادر فيه املتعاقد موطنه متوجها �إىل مقر عمله
يف اململكة ب�أق�صر طريق على �أال تزيد املدة بني مغادرة املوطن والتقدم ملبا�شرة العمل على
ثالث ��ة �أي ��ام وال ت�سب ��ق املوع ��د املح ��دد من قبل اجلامع ��ة لبداية العق ��د� ،أو م ��ن اليوم الذي
يتق ��دم في ��ه املتعاق ��د ملبا�شرة العم ��ل وفقا لتعليمات اجلامع ��ة �إذا كان مقيم ��ا يف البلد الذي
توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.
 .8بع ��د �إق ��رار اجلامع ��ة ترقية ع�ضو هيئة التدري�س والتي متت م ��ن خارج اجلامعة من درجة
علمية �إىل درجة �أعلى يجوز �أن يعطى عند جتديد عقده بداية راتب الدرجة املرقى �إليها،
ف� ��إذا كان راتب ��ه قب ��ل الرتقية يزيد �أو يت�ساوى مع بداية رات ��ب الدرجة املرقى �إليها جاز �أن
يعط ��ى الرات ��ب ال ��ذي يعلو مبا�ش ��رة الراتب ال ��ذي كان يتقا�ضاه يف درجت ��ه ال�سابقة ومينح
الع�ل�اوة ال�سنوي ��ة م ��ن الدرجة املرقى �إليها� .أما من تتم ترقيت ��ه من قبل اجلامعة فيعطى
الراتب الذي يعلو مبا�شرة الراتب الذي كان يتقا�ضاه يف درجته ال�سابقة ،ثم مينح العالوة
ال�سنوية من الدرجة املرقى �إليها عند جتديد عقده.
 .9يج ��وز ملجل� ��س اجلامع ��ة زي ��ادة الرواتب املح ��ددة وفق ج ��داول الرواتب بن�سب ��ة ال تتجاوز %
 50م ��ن الرات ��ب امل�ستحق ملن يت ��م التعاقد معه من �أوربا �أو �أمري ��كا �أو �أية بلدان متقدمة يف
م�ستواها يحددها جمل�س اجلامعة.
 .10يج ��وز ملجل� ��س اجلامعة التعاق ��د مع ذوي التخ�ص�ص ��ات النادرة �أو ذوي ال�سمع ��ة العلمية �أو
اخل�ب�رة �أو امله ��ارة العالي ��ة �أو امل�ؤه�ل�ات املمت ��ازة املكت�سب ��ة ب�إح ��دى اجلامع ��ات امل�شهورة من
�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س ومن يف حكمه ��م وكذا الأطباء بزي ��ادة ال تتجاوز ن�سب ��ة  100 %من
الرات ��ب امل�ستح ��ق .ولرئي� ��س جمل�س اجلامع ��ة باالتفاق م ��ع رئي�س الديوان الع ��ام للخدمة
املدنية تطبيق �أحكام هذه الفقرة على الفئات الأخرى.
 .11يج ��وز التعاق ��د مع ذوي اخل�ب�رة �أو ال�سمعة العلمية املتميزة للعم ��ل ك�أع�ضاء هيئة تدري�س
بالتج ��اوز عن ال�ش ��روط العلمية املحددة بقواعد التوظيف مبوافق ��ة جمل�س اجلامعة بناء

على تو�صية من املجل�س العلمي.
 .12يعط ��ى املتعاقد من �أع�ض ��اء هيئة التدري�س ومدر�سي اللغ ��ات واملحا�ضرين واملعيدين الذي
�سبق ��ت ل ��ه خدمة يف التدري�س اجلامعي بعد ح�صول ��ه على امل�ؤهل �أو اللقب العلمي عالوات
�سنوية طبقا جلدول الرواتب املبني يف نهاية الدليل .ويجوز �أن:
• حتت�س ��ب اخل�ب�رات لأع�ضاء هيئة التدري�س ومدر�سي اللغات واملحا�ضرين واملعيدين
يف غ�ي�ر التدري� ��س اجلامع ��ي �إذا كانت يف جمال التخ�ص�ص وبع ��د احل�صول على امل�ؤهل
العلم ��ي ال ��ذي مت التعاق ��د مع ��ه عل ��ى �أ�سا�سه بواق ��ع �سنة ل ��كل �سنتني وذل ��ك لأغرا�ض
التوظي ��ف ،كما يج ��وز احت�سابها لأغرا�ض الرتقية العلمية بق ��رار من املجل�س العلمي
بناء على تو�صية جمل�س الكلية املعنية.
• حتت�س ��ب اخل�ب�رة عند التعاقد لغ�ي�ر �أع�ضاء هيئة التدري� ��س واملحا�ضرين ومدر�سي
اللغ ��ات واملعيدي ��ن بعد احل�صول على �آخر م�ؤهل وحتت�سب ال ��دورة يف التخ�ص�ص التي
تتم بعد هذا امل�ؤهل بقدر مدتها ،وال يجمع بني مدة الدورة ومدة اخلدمة يف �آن واحد،
وي�شرتط يف اخلربة �أو امل�ؤهل �أن ي�صدرا من جهة تقتنع بها اجلامعة.
الرواتب
مت حتدي ��د حق ��وق �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س املتعاقدي ��ن (الروات ��ب والع�ل�اوات) مبوجب الئحة
توظيف غري ال�سعوديني باجلامعات ال�سعودية وذلك على النحو التايل:
 .1حتدد رواتب املتعاقدين وفقاً للجدول املرفق بالئحة توظيف غري ال�سعوديني باجلامعات
ال�سعودي ��ة ح�س ��ب نوع وطبيعة الوظيفة التي �سيتم التعاق ��د عليها وتعد التعليمات امللحقة
بكل جدول جزءاً متمماً له .كما يجوز للجامعة التعاقد براتب يقل عن املو�ضح يف اجلداول
امل�شار �إليها �إذا اتفق الطرفان على ذلك.
�	.2إذا مت �إق ��رار اجلامع ��ة لرتقي ��ة ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد من خ ��ارج اجلامعة من درجة
علمي ��ة �إىل درج ��ة �أعل ��ى يج ��وز �أن يعط ��ى املتعاق ��د عند جتديد عق ��ده بداية رات ��ب الدرجة
املرق ��ى �إليه ��ا ،ف�إذا كان راتبه قبل الرتقية يزيد �أو يت�س ��اوى مع بداية راتب الدرجة املرقى
�إليه ��ا ج ��از �أن يعطى الراتب الذي يعلو راتب ��ه الذي كان يتقا�ضاه يف درجته ال�سابقة ومينح
الع�ل�اوة ال�سنوي ��ة م ��ن الدرجة املرقى �إليها� .أما من تتم ترقيت ��ه من قبل اجلامعة فيعطى
الرات ��ب ال ��ذي يعل ��و الراتب الذي كان يتقا�ضاه يف درجته ال�سابق ��ة ومينح العالوة ال�سنوية

من الدرجة املرقى �إليها عند جتديد عقده.
 .3يجوز ملجل�س اجلامعة عند و�صول املتعاقد �آخر مربوط الدرجة املعني عليها منحه عالوة
تلك الدرجة بعد كل �سنتني وذلك بتو�صية من رئي�سه.
 .4جدول الرواتب ح�سب الرتب العلمية كما يلي:
درجة �أ�ستاذ
�أول املربوط ال�شهري
عالوة اخلربة ال�سنوية
نهاية املربوط ال�شهري
بدل االنتقال
بدل ال�سكن
بدل الت�أثيث
درجة �أ�ستاذ م�شارك
�أول املربوط ال�شهري
عالوة اخلربة ال�سنوية
نهاية املربوط ال�شهري
بدل االنتقال
بدل ال�سكن
بدل الت�أثيث
درجة �أ�ستاذ م�ساعد
�أول املربوط ال�شهري
عالوة اخلربة ال�سنوية
نهاية املربوط ال�شهري
بدل االنتقال

( )9100ريال � +سنوات اخلربة
( )500ريال × عدد �سنوات اخلرب ة "لل�سنة الكاملة فقط"
( )13600ريال
( )600ريال
( )25000ري ��ال "ال ي�ص ��رف هذا البدل للمتعاق ��د �أو املتعاقدة
�إذا كان ��ت زوجته �أو حمرمها يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية
يف ذات املنطقة"
( %50م ��ن ب ��دل ال�سكن) ب�ش ��رط مل ي�سبق له العم ��ل باململكة
و�صرف له هذا البدل.
ُ
()7250رياال� +سنوات اخلربة
( )450رياال × عدد �سنوات اخلربة" لل�سنة الكاملة فقط "
( )11300ريال
( )600ريال
( )25000ري ��ال "ال ي�ص ��رف هذا البدل للمتعاق ��د �أو املتعاقدة
�إذا كان ��ت زوجته �أو حمرمها يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية
يف ذات املنطقة"
(%50م ��ن ب ��دل ال�سك ��ن ) ب�ش ��رط مل ي�سب ��ق له العم ��ل بامللكة
و�صرف له هذا البدل
ُ
( )5600ريال � +سنوات اخلربة "بحد �أق�صى خم�س �سنوات "
()400ريال × عدد �سنوات اخلربة "لل�سنة الكاملة فقط "
( )9200ريال
( )600ريال

بدل ال�سكن
بدل الت�أثيث
درجة مدر�س اللغة
�أول املربوط ال�شهري
عالوة اخلربة ال�سنوية
نهاية املربوط ال�شهري
بدل االنتقال
بدل ال�سكن :
بدل الت�أثيث
درجة حما�ضر
�أول املربط ال�شهري
عالوة اخلربة ال�سنوية
نهاية املربوط ال�شهري
بدل االنتقال
بدل ال�سكن
بدل الت�أثيث

( )25000ري ��ال "ال ي�ص ��رف هذا البدل للمتعاق ��د �أو املتعاقدة
�إذا كان ��ت زوجته �أو حمرمها يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية
يف ذات املنطقة"
(%50م ��ن ب ��دل ال�سك ��ن) ب�ش ��رط مل ي�سب ��ق ل ��ه العم ��ل بامللكة
و�صرف له هذا البدل
ُ
()4080رياال � +سنوات اخلربة"بحد �أق�صى خم�س �سنوات "
()350رياال × عدد �سنوات اخلربة "لل�سنة الكاملة فقط "
( )6880رياال
( )500ريال
( )17000ري ��ال "ال ي�ص ��رف هذا البدل للمتعاق ��د �أو املتعاقدة
�إذا كان ��ت زوجته �أو حمرمها يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية
يف ذات املنطقة "
( %50م ��ن ب ��دل ال�سك ��ن) ب�شرط مل ي�سبق ل ��ه العمل باململكة
و�صرف له هذا البدل
ُ
( )3400ريال � +سنوات اخلربة "بحد �أق�صى خم�س �سنوات"
( )350رياال × عدد �سنوات اخلربة "لل�سنة الكاملة فقط "
( )6550رياال
( )500ريال
( )18000ري ��ال "ال ي�ص ��رف هذا البدل للمتعاق ��د �أو املتعاقدة
�إذا كان ��ت زوجته �أو حمرمها يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية
يف ذات املنطقة "
(%50م ��ن ب ��دل ال�سكن ) ب�ش ��رط مل ي�سبق له العم ��ل باململكة
و�صرف له هذا البدل
ُ

تذاكر ال�سفر
 .1ت�ؤم ��ن اجلامع ��ة للمتعاق ��د م ��ن �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س ومدر�س ��ي اللغ ��ات واملحا�ضري ��ن
واملعيدين ولعائالتهم عند �إح�ضارهم لغر�ض الإقامة تذاكر �سفر يف حدود �أربعة �أ�شخا�ص
فق ��ط مب ��ا يف ذل ��ك تذك ��رة املتعاق ��د نف�س ��ه ،وت�ستحق تذاك ��ر ال�سفر �س ��واء �ساف ��روا ب�صحبة

املتعاقد �أم �سافروا فرادى كما يلي:
• مرة عند القدوم من موطنه �إىل اململكة يف بداية التعاقد ما مل يكن مقيما باململكة
عند التعاقد.
• من اململكة �إىل موطنه ذهابا و�إيابا مرة كل �سنة �أثناء مدة التعاقد عندما يرخ�ص
ل ��ه ب�إج ��ازة عادي ��ة ،وك ��ذا م ��ن كان تعاق ��ده داخلي ��ا وم�ضى �سنت ��ان على تعاق ��ده ،ما مل
يكن مقيما يف اململكة عند التعاقد.
• من اململكة �إىل موطنه يف نهاية العقد عند مغادرته نهائيا ،وي�ستثنى من ذلك من
كان مقيم ��ا باململك ��ة عن ��د التعاق ��د وكان ��ت م ��دة خدمته �أقل م ��ن �سنت�ي�ن� ،أو من نقلت
كفالته �إىل جهة �أخرى داخل اململكة وفقا للتعليمات املنظمة لذلك.
�	.2إذا كان �أي من املر�أة وحمرمها متعاقدا مع اجلامعة وكان الآخر متعاقدا مع جهة حكومية
�أخرى ت�صرف التذاكر من اجلهة التي ت�صرف بدل ال�سكن .وي�سقط حق املرافق �أو املرافقة
يف تذاكر العودة �إىل بلده عند تنازل اجلامعة عن كفالته �إىل جهة غري حكومية.
 .3تك ��ون تذاك ��ر ال�سفر امل�شار �إليها �أعاله على درجة الأوىل �إذا كان املتعاقد برتبة �أ�ستاذ وعلى
الدرج ��ة ال�سياحي ��ة املخف�ضة ملن �س ��واه .وللمتعاقد �أن ي�ستبدل تذاك ��ر ال�سفر امل�ستحقة له
م ��ن اململك ��ة �إىل موطنه بتذاكر �سفر �إىل �أي بلد �آخ ��ر بدون �أن تتحمل اجلامعة �أي تكاليف
�إ�ضافية ويف حدود �أنظمة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
ت�أمني ال�سكن
 .1ت�ؤم ��ن اجلامعة ال�سكن للمتعاقد من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومدر�سي اللغات واملحا�ضرين
واملعيدي ��ن �أو تدف ��ع له ب ��دل �سكن �سنوي ويجوز دفع هذا البدل مقدما يف بداية مدة العقد
ث ��م يف بداي ��ة كل �سنة من �سنوات التجديد وي�صرف ملن مدة عقده �أقل من �سنة بن�سبة مدة
عق ��ده �إىل ال�سن ��ة ويف حال ��ة التعاقد مع امر�أة وحمرمها ي�ص ��رف بدل �سكن واحد ل�صاحب
الب ��دل الأعل ��ى منهما ،وي�سري هذا احلك ��م �إذا كان �أحدهما متعاقدا مع جهة غري اجلامعة
حكومي ��ة �أو غري حكومية ،وال ي�ص ��رف بدل �سكن للمتعاقدة املتزوجة من �سعودي مقيم يف
اململكة.
 .2م ��ا مل ت�ؤم ��ن اجلامعة ال�سكن امل�ؤثث ي�صرف للمتعاقد امل�ستجد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وم ��ن يف حكمه ��م يف �أول عق ��د ل ��ه مع اجلامعة ب ��دل ت�أثيث مقداره  50%من ب ��دل ال�سكن يف

ال�سن ��ة وي�ص ��رف ب ��دل الت�أثيث مرة واحدة ط ��وال مدة التعاقد مع اجلامع ��ة .ويعد يف حكم
امل�ستج ��د له ��ذا الغر� ��ض فقط من م�ضى عل ��ى انقطاعه عن العمل بجه ��ة حكومية باململكة
�سنتان على الأقل وتعاقد مع اجلامعة من جديد ما مل ي�سبق �صرفه له.
 .3يف ح ��ال التعاق ��د مع ام ��ر�أة وحمرمها فال يجمع ب�ي�ن بديل الت�أثيث لهما ب ��ل يكتفى ببدل
ت�أثيث واحد ل�صاحب البدل الأعلى.
	.4ال ي�ستح ��ق املتعاق ��د املحرم �أو املتعاق ��دة ذات املحرم عند التعاقد مع اجلامعة بدل ت�أثيث �إذا
كان الآخر يعمل باجلامعة �أو بجهة �أخرى داخل اململكة.
�	.5إذا كان املتعاق ��د ق ��د عم ��ل يف �أي جه ��ة �أخ ��رى �أو كان حمرما ملن قد عمل ��ت �أو العك�س داخل
اململكة قبل تعاقده مع اجلامعة فال ي�ستحق بدل ت�أثيث ما مل يكن قد م�ضى على مغادرته
اململكة مدة ال تقل عن عامني ومل ي�سبق �صرف مثل هذا البدل له من جهته ال�سابقة.
�	.6إذا كان العق ��د �أق ��ل من �سنة ي�صرف بدل الت�أثيث بن�سبة مدة العقد لل�سنة وي�صرف املتبقي
من بدل الت�أثيث عند جتديد العقد ملدة �أخرى ال تقل مع مدة العقد ال�سابق عن �سنة.
تعليم الأبناء
يج ��وز �أن تتحم ��ل اجلامع ��ة النفقات الفعلي ��ة لتعليم �أوالد ع�ض ��و هيئة التدري� ��س املتعاقد ومن
يف حكم ��ه م ��ا عدا ر�سوم االنتق ��ال من املدر�سة و�إليها اعتبارا من املرحل ��ة االبتدائية حتى �إكمال
املرحلة الثانوية بال�شروط الآتية :
�	.1أن يتعذر قبولهم يف املدار�س احلكومية.
	.2ال يقل عمر �أي منهم عن �ست �سنوات وال يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة.
�	.3أن يك ��ون تعليمه ��م داخ ��ل اململك ��ة بحيث ال ت�ص ��رف نفق ��ات التعليم ملن يك ��ون تعليمه خارج
اململكة.
	.4ال يتج ��اوز ع ��دد من يدفع لهم �أربعة وعل ��ى �أال تتجاوز النفقات الإجمالي ��ة �أربعة وع�شرين
�أل ��ف ري ��ال يف ال�سن ��ة الدرا�سية الواحدة ,ويت ��وىل جمل�س اجلامعة حتدي ��د املبلغ املخ�ص�ص
لكل طالب.
بدل االنتداب
�إذا مت انت ��داب املتعاق ��د يف مهم ��ة ر�سمي ��ة خارج مقر عمل ��ه داخل اململكة ي�صرف ل ��ه بدل انتداب

يومي على النحو الآتي:
 .1ي�صرف ملن راتبه ال�شهري  7000ريال ف�أكرث
 .2ي�صرف ملن راتبه ال�شهري  7000 – 4500ريال
 .3ي�صرف ملن راتبه ال�شهري  4500 - 2700ريال
 .4ي�صرف ملن راتبه ال�شهري �أقل من  2700ريال

 450رياال
 300ريال
 255رياال
 160رياال

اخلدمات الطبية
ي�ستفي ��د املتعاقد و�أفراد عائلته طيلة م ��دة العقد من اخلدمات الطبية العامة املتاحة باململكة.
وملجل�س اجلامعة يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى �أن يقرر غري ذلك.
ح�ضور امل�ؤمترات
ملدي ��ر اجلامع ��ة ،بناء عل ��ى تو�صيتي جمل�سي الق�س ��م والكلية وبعد موافقة جلن ��ة امل�ؤمترات� ،أن
يوافق على ح�ضور ع�ضو هيئة التدري�س م�ؤمترا �أو ندوة علمية داخل اململكة �أو خارجها.
الندب والإعارة والنقل
 .1ملجل� ��س اجلامع ��ة املوافق ��ة على ن ��دب املتعاقد �أو �إعارت ��ه من اجلامعة مل ��دة ال تزيد عن �ستة
�أ�شه ��ر وف ��ق قواع ��د ي�ضعه ��ا جمل� ��س اجلامع ��ة عل ��ى �أن تتحم ��ل اجلهة الت ��ي �سين ��دب �إليها
م�ستحقاته وتعد خدمته مت�صلة وال ي�ستحق عنها مكاف�أة نهاية خدمة.
 .2للجامع ��ة نق ��ل املتعاقد �إىل وظيفة �أخرى داخ ��ل اجلامعة �أو املوافقة على نقله من خارجها
بال�شروط الآتية :
�	)1أن ال تتوفر كفاءات �سعودية ل�شغل الوظيفة املنقول �إليها.
�	)2أن يكون املتعاقد م�ستوفيا للم�ؤهالت املطلوبة للوظيفة املنقول �إليها.
�	)3أن يوافق املتعاقد على النقل كذلك اجلهة املنقول منها يف حال النقل �إىل اجلامعة من
جهة �أخرى ،و�إذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فت�ستمر معاملة املتعاقد وفقا لعقده
املعم ��ول ب ��ه ويع ��دل و�ضعه بعد انته ��اء العقد �أو �أقرب �سنة عقدي ��ة �إذا كانت مدة العقد
�أكرث من �سنة.
�	.3إذا نقل املتعاقد �إىل اجلامعة من جهة حكومية �أخرى فيعامل وفق الآتي:

 )1يعد العقد م�ستمرا للإجازات ومدة اخلدمة.
 )2بالن�سبة ملكاف�أة نهاية خدمته ال�سابقة فيعامل وفقا لعقده مع جهته ال�سابقة� ،أما خدماته
يف اجلامعة فيعامل وفقا لأحكام الئحة توظيف غري ال�سعوديني باجلامعات ال�سعودية.
 )3حت�س ��ب م ��دة اخلدمة خرب ًة بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري� ��س ومن يف حكمهم وفق اللوائح
والأنظمة اخلا�صة بذلك.
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�	.1إذا �أكمل املتعاقد ع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر واملعيد والفني ومن يف حكمهم ممن لهم
عالقة بالتدري�س �سنتني يف خدمة اجلامعة ا�ستحق مكاف�أة نهاية خدمة بواقع ن�صف راتب
�شه ��ر ع ��ن كل �سن ��ة� ،أم ��ا �إذا �أكمل خم�س �سن ��وات يف خدم ��ة اجلامعة ا�ستح ��ق مكاف�أة خدمة
بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة وبحد �أعلى مائة �ألف ريال.
 .2ت�ص ��رف املكاف� ��أة عند نهاية اخلدمة وحتت�س ��ب على �أ�سا�س �آخر راتب يتقا�ضاه املتعاقد عند
ال�صرف.
 .3ت�ستحق هذه املكاف�أة عن ال�سنوات الكاملة ومدة اخلدمة الإجمالية املت�صلة.
 .4ي�صرف ملن �سواهم من املتعاقدين مكاف�أة نهاية خدمة بواقع ن�صف راتب �شهر عن كل �سنة
وبحد �أعلى خم�سني �ألف.
 .5يع ��د يف حك ��م م ��ن �أم�ضى ال�سنتني من كانت م ��دة خدمته (� )22شهرا كم ��ا يعد يف حكم من
�أم�ضى خم�س �سنوات من كانت مدة خدمته (� )58شهراً.
 .6يج ��وز زي ��ادة مكاف� ��أة نهاية اخلدمة بح ��د �أق�صى  100 %بناء على تو�صي ��ة جمل�س الكلية �أو
اجله ��ة املخت�ص ��ة وت�أييد جمل�س اجلامعة وموافقة جمل� ��س التعليم العايل على �أال تتجاوز
املكاف�أة يف جميع الأحوال احلدود الق�صوى.
الإجازات.
ورد يف النظ ��ام واللوائ ��ح املخت�صة �أن ع�ض ��و هيئة التدري�س مينح �أنواع� �اً خمتلفة من الإجازات،
وهي على النحو الآتي:
 .1الإجازة االعتيادية (ال�سنوية).
ي�ستح ��ق املتعاق ��د ع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر واملعيد والفني ومن يف حكمهم ممن لهم

عالقة بالتدري�س بالإ�ضافة �إىل عطلة نهاية الأ�سبوع والعيدين �إجازة �سنوية ،براتب كامل
يدف ��ع عن ��د بدايته ��ا ،مقدارها ( )60يوم� �اً ،و( )45يوما مل ��ن �سواهم ،وت�ستح ��ق الإجازة عن
ج ��زء م ��ن ال�سنة مبا يتنا�سب مع ذلك ،ويعد يف حكم امل�ستحق للإجازة كاملة من بد�أ عقده
خ�ل�ال �شهر واحد من تاريخ بدء العق ��ود باجلامعة ،وملجل�س اجلامعة تعديل فرتة الإجازة
ال�سنوية وفقا ملتطلبات التقومي الدرا�سي.
ويج ��وز �أن تق ��ل م ��دة الإجازة عما ه ��و مقرر باتفاق مكت ��وب بني الطرف�ي�ن ،وللجامعة احلق يف
حتدي ��د بداي ��ة الإج ��ازة ونهايته ��ا ،وال ُت�س َتحق الإج ��ازة عن مدة الإع ��ارة والإج ��ازة اال�ستثنائية
والغياب.
 .2الإجازة اال�ضطرارية.
 )1يج ��وز لإدارة اجلامع ��ة من ��ح ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س �إج ��ازة ا�ضطراري ��ة يف حالة وجود
�أ�سب ��اب طارئ ��ة تدعو للغي ��اب وهي لي�ست حقاً مكت�سباً له ب ��ل مقيدة مبوافقة الرئي�س
املبا�شر.
 )2يجوز لإدارة اجلامعة منح املتعاقد �إجازة ا�ضطرارية ال يتجاوز جمموعها ( )10ع�شرة
�أي ��ام يف ال�سن ��ة الواح ��دة مبرتب كامل وتخ�ص ��م من �إجازته ال�سنوي ��ة وال ي�ستحق عنها
تذاكر �سفر.
�	)3إجراءات منح الإجازة اال�ضطرارية:
• تعبئة منوذج الإجازة اال�ضطرارية وتقدميه لرئي�سه املبا�شر مو�ضحاً فيه �سبب
طلب الإجازة.
• حتويل طلب الإجازة بعد موافقة الرئي�س املبا�شر �إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني.
• �إ�ص ��دار ق ��رار مبن ��ح الإجازة من �صاح ��ب ال�صالحية بعد الت�أك ��د من ا�ستحقاق
ع�ضو هيئة التدري�س لتلك الإجازة.
• �إب�ل�اغ ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س باملوافق ��ة عل ��ى �إجازته وحفظ النم ��وذج يف ملفه،
ويف حال ��ة ع ��دم موافق ��ة �صاح ��ب ال�صالحية عل ��ى الإج ��ازة يعاد الطل ��ب للرئي�س
املبا�شر لإبالغ ع�ضو هيئة التدري�س ذلك.
 .3الإجازة املر�ضية.
فيما يخ�ص ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد الذي ي�صاب مبر�ض مينعه من �أداء عمله ب�صورة
م�ؤقتة ف�إنه:

 )1ي�ستح ��ق �إج ��ازة مر�ضية مدتها (�شهر واحد) براتب كام ��ل ويجوز متديدها (�شهرين)
�آخرين بن�صف الراتب.
	)2ال ت�ستح ��ق الإج ��ازة املر�ضي ��ة �إذا وقعت الإ�صابة �أو املر�ض �أثن ��اء وجود املتعاقد يف خارج
اململكة يف �إجازة وت�سقط الإجازة املر�ضية بانتهاء ال�سنة التي ا�ستحقت فيها.
�	)3إذا كان املر� ��ض نا�شئ� �اً ع ��ن العم ��ل �أو ب�سبب ��ه يك ��ون للمتعاق ��د احل ��ق يف ِ�ضع ��ف الإجازة
املر�ضي ��ة امل�ستحق ��ة  ،وتتبع يف �إثبات املر�ض ويف حتديد م ��دة الإجازة املر�ضية القواعد
املقررة بالن�سبة للموظفني ال�سعوديني.
�	)4إجراءات منح الإجازة املر�ضية:
• يقوم ع�ضو هيئة التدري�س الذي ي�شعر باملر�ض ب�إبالغ رئي�سه املبا�شر �شخ�صياً
�أو هاتفياً.
• تق ��وم الوح ��دة املخت�ص ��ة يف اجلهة /الكلية بتـعبئة منـ ��وذج طلـب الك�شف الطبي
وت�سليمه لع�ضو هيئة التدري�س .
• يراجع ع�ضو هيئة التدري�س �أي جهة طبية خمت�صة ومعتمدة.
• تعد اجلهة الطبية تقريراً بعد �إجراء الك�شف الطبي.
• ي�سلم التقرير الطبي �إىل الوحدة املخت�صة يف اجلهة /الكلية ملتابعة الإجراءات.
�	.4إجازة الأمومة.
ن�ص ��ت الئح ��ة توظيف غ�ي�ر ال�سعوديني باجلامعات عل ��ى �أن املتعاقدة ت�ستح ��ق �إجازة و�ضع
براتب كامل مدتها ( )45يوماً.
�	.5إجازة عدة الوفاة.
متنح املتعاقدة غري امل�سلمة �إجازة ملدة �شهر يف حالة وفاة زوجها.
 .6الإجازة اال�ستثنائية.
 )1يج ��وز بق ��رار من مدي ��ر اجلامعة من ��ح ع�ضو هيئ ��ة التدري� ��س لأ�سباب معقول ��ة �إجازة
ا�ستثنائية ال تزيد مدتها عن �سنة خالل (� )5سنوات بدون راتب� ،سواء �أكانت منف�صلة
�أو مت�صلة.
�	)2إجراءات منح الإجازة اال�ستثنائية:
• يق ��دم ع�ض ��و هيئ ��ة التدري�س الراغب ب�إج ��ازة ا�ستثنائية طلب� �اً لرئي�سه مو�ضحاً
�أ�سباب طلبه ومرفقا به الوثائق املطلوبة.

•
•
•
•

ويف حال ��ة ح�صول ��ه عل ��ى �إج ��ازة ا�ستثنائي ��ة �سابق ��ة يتوجب تعبئ ��ة ا�ستمارة منح
�إجازة ا�ستثنائية.
�إذا وافق الرئي�س املبا�شر ير�سل الطلب لإدارة �ش�ؤون املوظفني� ،أما يف حالة عدم
قناعته بالأ�سباب فيبلغ �صاحب الطلب بذلك.
تقوم �إدارة �ش�ؤون املوظفني بدرا�سة الطلب من الناحية النظامية وتعر�ضه على
مدير اجلامعة.
يتم �إعداد قرار منح الإجازة يف حالة موافقة مدير اجلامعة� ،أما �إذا مل يوافق
فيعاد الطلب للرئي�س املبا�شر لع�ضو هيئة التدري�س لإفهامه ذلك.

�	.7إجازة العيدين.
 )1تب ��د�أ عطل ��ة عيد الفطر بداية يوم ( )25م ��ن �شهر رم�ضان وتنتهي نهاية يوم ( )5من
�شهر �شوال.
 )2تبد�أ عطلة عيد الأ�ضحى بداية يوم ( )5من �شهر ذي احلجة و تنتهي نهاية يوم ()15
من ال�شهر نف�سه.
�	)3إذا كان ��ت بداي ��ة عطل ��ة �أح ��د العيدين هي ي ��وم الإثنني فتب ��د�أ العطلة ببداي ��ة الإجازة
الأ�سبوعي ��ة ال�سابق ��ة لذل ��ك ،و�إذا كان ��ت نهاي ��ة عطل ��ة �أح ��د العيدين هي ي ��وم الأربعاء
فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأ�سبوعية التاليـة.
�	.8إجازة اليوم الوطني للملكة.
 )1يع ��د الي ��وم الوطني للمملكة والذي يوافق الأول من املي ��زان يف مطلع ال�سنة الهجرية
ال�شم�سية املوافق (� )23سبتمرب من ال�سنة امليالدية �إجازة ر�سمية.
�	)2إذا واف ��ق ه ��ذا الي ��وم ي ��وم ال�سب ��ت فيعو�ض عن ��ه بيوم الأحد ال ��ذي يلي ��ه ،و�إذا وافق يوم
اجلمعة فيعو�ض عنه بيوم اخلمي�س الذي قبله.
�	)3إذا واف ��ق الي ��وم الوطني يوم الأربعاء وكانت عطل ��ة �أحد العيدين تبد�أ من يوم اجلمعة
ف�إن عطلة العيد تبد�أ من بداية اليوم الوطني.

الـت�أديــب
 .1م ��ع مراع ��اة �أحكام نظام ت�أدي ��ب املوظفني� ،إذا �صدر من �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف
حكمه ��م م ��ا يعتقد �أنه خم ��ل بواجباته ،يتوىل �أحد العمداء مبا�ش ��رة التحقيق معه بتكليف
م ��ن مدير اجلامع ��ة ويقدم له تقريرا عن نتيجة التحقي ��ق ،ويحيل مدير اجلامعة املحقق
معه �إىل جلنة الت�أديب �إذا ر�أى �أن هناك �سببا موجباً لذلك.
 .2ملدي ��ر اجلامع ��ة �إ�ص ��دار ق ��رار ب�إيقاف �أي م ��ن �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س وم ��ن يف حكمهم عن
العم ��ل �إذا اقت�ض ��ت م�صلحة التحقيق معه ذلك ،وال يجوز �أن تزيد مدة الإيقاف عن ثالثة
�أ�شهر �إال بقرار من جلنة الت�أديب.
 .3يج ��وز متدي ��د مدة �أو مدد الإيقاف مدة �أو م ��ددا �أخرى ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة التحقيق
ب�شرط �أال تزيد مدة الإيقاف يف كل مرة عن �سنة واحدة.
 .4ي�صرف للموقوف عن العمل ن�صف �صايف راتبه ،ف�إذا َ
عوقب بغري الف�صل ي�صرف له
برئ �أو
َ
عوقب بالف�صل ،فال ي�ستعاد منه ما �صرف له ما مل تقرر اجلهة
الباق ��ي م ��ن راتب ��ه� .أما �إذا
َ
التي �أ�صدرت العقوبة غري ذلك.
 .5يبل ��غ مدي ��ر اجلامع ��ة ع�ض ��و هيئة التدري�س – وم ��ن يف حكمه – املح ��ال �إىل جلنة الت�أديب
بالتهم املوجهة �إليه و�صورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب م�سجل قبل موعد اجلل�سة
املحددة للمحاكمة بخم�سة ع�شر يوماً على الأقل.
 .6لع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س ومن يف حكمه املح ��ال �إىل جلنة الت�أديب االط�ل�اع على التحقيقات
التي �أجريت يف الأيام يع ّينها املدير.
�	.7إذا كان ��ت املخالف ��ة ت�ستحق ت�أديب ع�ض ��و هيئة التدري�س ومن يف حكم ��هُ ،تك َّون جلنة ت�أديب
بقرار من مدير اجلامعة وذلك على النحو التايل:
رئي�ساً
				
• �أحد وكالء اجلامعة.
ع�ضواً
		
• �أحد العمداء غري الذي توىل التحقيق
ع�ضواً
		
• ع�ضو هيئة تدري�س ال تقل رتبته عن �أ�ستاذ
ع�ضواً
		
• �أحد املتخ�ص�صني يف ال�شريعة �أو الأنظمة
 .8تنظر جلنة الت�أديب يف الق�ضية املحالة �إليها وفقا ملا يلي:
 )1يتوىل �سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئي�س اللجنة.
 )2تعق ��د اللجن ��ة اجتماعاته ��ا بناء على دع ��وة الرئي�س ويبل ��غ املحقق مع ��ه كتابة بخطاب

م�سجل باحل�ضور �أمام اللجنة ل�سماع �أقواله ودفاعه.
 )3تعق ��د اللجن ��ة جل�ساتها بح�ض ��ور املحقق معه �أو وكيل عنه ،ف�إذا مل يح�ضر هو �أو وكيله
ج ��از النظ ��ر يف الق�ضي ��ة وتتم �إج ��راءات التحقي ��ق والنظر يف الق�ضي ��ة ب�سرية .وللجنة
احلق يف �أن ت�ستمع لأقوال ال�شهود عند االقت�ضاء.
 )4تتخ ��ذ ق ��رارات اللجن ��ة بالأغلبية ،وال ت�صح اجتماعاته ��ا �إال �إذا ح�ضر جميع �أع�ضائها.
وترف ��ع اللجن ��ة قراراته ��ا �إىل مدي ��ر اجلامع ��ة �ضمن حم�ض ��ر مرفق به مل ��ف الق�ضية
خ�ل�ال م ��دة ال تتجاوز ال�شهرين من تاري ��خ �إحالة املحقق معه �إليه ��ا للم�صادقة عليه.
ويف ح ��ال ع ��دم م�صادقة مدير اجلامعة على قرار اللجنة ،يعاد للجنة مرة �أخرى ،ف�إذا
بقيت اللجنة على ر�أيها يرفع الأمر �إىل جمل�س اجلامعة ويكون قراره يف ذلك نهائياً.
 )5يق ��وم مدي ��ر اجلامع ��ة ب�إبالغ ع�ض ��و هيئ ��ة التدري�س وم ��ن يف حكمه ق ��رار اللجنة فور
�صدوره بخطاب م�سجل.
 )6يجوز لع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه الطعن يف القرار بخطاب يرفعه �إىل مدير
اجلامع ��ة خ�ل�ال ثالثني يوم� �اً من �إبالغه بقرار اللجنة و�إال �أ�صب ��ح القرار نهائياً .ويف
حال و�صول الطعن قبل انق�ضاء املدة املحددة ،يعيد مدير اجلامعة الق�ضية �إىل جلنة
الت�أدي ��ب للنظ ��ر فيها م ��رة �أخرى ،ف�إذا بقيت اللجنة على ر�أيه ��ا يتم الرفع �إىل جمل�س
اجلامعة ويكون قرار جمل�س اجلامعة نهائياً.
 .9مع مراعاة �أحكام املادة ( )32من نظام ت�أديب املوظفني ،تكون العقوبات الت�أديبية التي
يجوز �إيقاعها على ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف حكمه على النحو التايل:
• الإنذار.
• اللوم.
• احل�س ��م م ��ن الرات ��ب مبا ال يتج ��اوز �صايف راتب ثالثة �أ�شهر على �أن ال يتجاوز
املح�سوم �شهرياً ثلث �صايف الراتب ال�شهري.
• احلرمان من عالوة دورية واحدة.
• ت�أجيل الرتقية مدة عام.
• الف�صل.
 .10ملدي ��ر اجلامع ��ة �أن يوج ��ه �إىل ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س ومن يف حكم ��ه الذي يخ ��ل بواجباته
تنبيه ��ا �شفوي� �اً �أو كتابيا ً،ول ��ه توقيع عقوبتي الإنذار واللوم معاً عل ��ى ع�ضو هيئة التدري�س

ومن يف حكمه وذلك بعد التحقيق معه كتابة و�سماع �أقواله ويكون قراره يف ذلك نهائياً.
 .11على عمداء الكليات �أن يبلغوا مدير اجلامعة بكل ما يقع من ع�ضو هيئة التدري�س ومن يف
حكمه من �إخالل بالواجبات املطلوبة �أو �أي خمالفات �أخرى.
مالحظ ��ه :ال ت�أث�ي�ر للدع ��وى الت�أديبية يف الدع ��اوى الق�ضائي ��ة الأخرى النا�شئة ع ��ن الواقعة
ذاتها.
�إنهاء اخلدمة.
ن�صت املادة الثامنة والأربعون من الئحة توظيف غري ال�سعوديني يف اجلامعات ب�أنه ينهى عقد
املتعاقد قبل انتهاء مدته يف احلاالت التالية:
• ح�صول املتعاقد على اجلن�سية ال�سعودية.
• قبول اال�ستقالة.
• الإ�صرار على اال�ستقالة على الرغم من عدم قبول اجلامعة لها.
• االنقط ��اع ع ��ن العم ��ل دون عذر م�شروع تقبله اجلامعة ملدة تزيد على خم�سة ع�شر يوماً
متوالي ��ة �أو ثالث�ي�ن يوم� �اً متفرق ��ة مت ��ى ر�أت اجلامع ��ة �إنه ��اء العق ��د له ��ذا ال�سب ��ب ويع ��د
املتعاقد يف هذه احلال يف حكم امل�صر على الف�سخ.
• �إلغاء الوظيفة.
• العجز الدائم عن العمل.
• عدم الكفاءة.
• انخفا�ض م�ستوى الأداء الوظيفي.
• الف�صل الت�أديبي بقرار من اجلامعة.
• مقت�ضيات امل�صلحة العامة.
• احلكم على املتعاقد بحد �شرعي �أو يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة.
• �إذا جتاوزت مدة املر�ض مدة �إجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
• الوفـاة.
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