الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
الصادرة بقراار جلسرا الليسرال اليرالم ر رل  )4441/6/4الملخر يرم اللس را ال اد را) لملسرا
الليسال اليالم الميقود بلاريخ  4441/8/66هر الملروب بمويقرا مرادح النراجار النرايئار ر راا
جلسا الوزراء ر اا جلسا الليسال اليالم باللوجاه البا م الكايل ر ل /1ب 46421 /تراريخ
4448/8/66ه .
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم ()4441/6/4
إن جلسا الليسال اليالم
بنرراء ىسررك م كرراح الئقرراة ال ررابيا) جررر المررادة الخاج ررا ىنرراة) جررر عارراح جلسررا الليسررال اليررالم
اللاجيات اللقضم بأن لسملسا إصدار لسوا ح المناما لنؤ ن جن روبم اللاجيرات الوفائارا جرر
ال رريوديارو المليا ررديرو بمررر يررا ل مىضرراء ها،ررا اللرردرياو ينررمو كلررت جاتبررات لو جكايررأت لو
برردهت لو كلررت بيررد إىرردادها جررر بررو اررو جررر زارة الليسررال اليررالمو زارة المالاررا اه لصرراد
الوطنمو الديوان الياح لسخدجا المدينا.
بيد اهطالع ىسك ج ااة األجاعا الياجا لملسا الليسال اليالم ول الموضوعو ىسرك ع رخا جرر
جنا ع الال نا المناما لنؤ ن المن وبم اللاجيات ال يوديار جر مىضاء ها،ا اللدرياو جرر
يم كم ل المايقا بم ااة الياض اار الملسا جا يأتم :
" الموايقا ىسك الال نا المناما لنؤ ن جن وبم اللاجيات ال يوديار جر مىضاء ها،ا اللدرياو
جر يم كم لو يقا لسصاغا الاايقا ب ا القاار ".

الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
المادة األولى :
مىضاء ها،ا اللدريا هل :
 .4األ ات ة
 .6األ ات ة المناراون
 .3األ ات ة الم اىد ن
المادة الثانية :
يسنق بأىضاء ها،ا اللدريا يم م كاح ه ه الال نا المناضا ن المياد ن جدر و السغات
ج اىد البا ثار.
التعيين والترقية
المادة الثالثة :
تؤلررف يررم اررو جاجيررا للنررا دا مررا لنررؤ ن الميارردير المناضرراير جدر رم السغررات ج رراىد
البا ثار يام ا ااو اللاجيا لسدرا ات اليساا البنث اليسمم يصدر بلكوين ا تياار مىضا ا
اار جر جلسا اللاجيا بناء ىسك توصاا جر جديا اللاجيا تايع السلنا توصاات ا إلك الملسرا
يكون جر ج اج ا :
 -4ا لااح ال اا ا الياجا هملاار الميادير المناضاير جدر م السغات ج اىد البا ثار
توزيي ل ىسك األ اح الكساات.
 -6إبرررداء الرررام يرررم اللوصررراات الصرررادرة جرررر جلرررالا الكسارررات بنرررأن تيارررار المياررردير
المناضاير جدر م السغات ج اىد البا ثار يقا لسمياياا اآلتاا :
م -ىدد مىضاء ها،ا اللدريا ال يوديار ع بل ل إلجمالم ىدد مىضاء ها،ا اللدريا يم الق رلو
تخصصات ل الد اقاو مىبا ل اللدري اا.
ب -ىدد المناضاير الميادير جدر م السغات ج اىم البا ثار يم الق ل.
ىدد المبليثار جر الق لو تخصصات ل الد اقاو اللواريخ الملو يا ليودت ل.
ب-
 -3ا لااح توزيع فا ف الميادير المناضاير جدر م السغات ج راىد البرا ثار ر
اجا األ اح النالاا الم لقبساا.
 -4درا ا اللوصاات الخاصا بنقو المناضاير الميادير إلك فرا ف إداريرا دامرو اللاجيرا
م إ الل ل إلك ديوان الخدجا المدعاا.
المادة الرابعة :
ينلاط للياار المياد :
 -4من يكون اصال ىسك ش ادة اللاجياا جر جاجيا يوديا م جاجيا مماى جيلاف ب ا.
 -6من يكون تقدياه الياح يم الما سا اللاجياا جاد جدا ىسك األ و.
 -3جا يصدره جلسا اللاجيا جر شا ط مماى.
المادة الخامسة :
ينلاط للياار المناضا جدرس السغا :
 -4من يكون اصال ىسك درجا الماج لاا م جا ييادل ا جر جاجيا ريوديا م جاجيرا ممراى
جيلاف ب ا.
ً
 -6من يكون تقدياه الياح يم الماج لاا جاد جدا ىسك األ و إكا اان اصال ىسا ا جرر جاجيرا
تمنن ا بلقديا).
 -3جا يصدره جلسا اللاجيا جر شا ط مماى.

المادة السادسة :
ينلاط للياار ج اىد با ث :
 -4بالن با لمر ييار بدرجا الماج لاا ي مك ج اىد با ث م) :
م -النصول ىسك درجا الماج لاا جر جاجيا يوديا م جاجيا مماى جيلراف ب را بلقرديا ىراح
جاد جدا ىسك األ و إن اان اصال ىسك الماج لاا جر جاجيا تمنح ه ه الدرجا بلقديا.
ب -ميا شا ط مماى تااها اللاجيا المنا با.
 -6بالن با لمر ييار بالن ادة اللاجياا البكالوريوس م جا ييادل را)و ي رمك ج راىد با رث
ب) :
ب -النصرول ىسرك شر ادة اللاجياررا بلقرديا ىراح جاررد ىسرك األ رو جررر جاجيرا ريوديا م جاجيررا
مماى جيلاف ب ا.
د -ميا شا ط مماى تااها اللاجيا المنا با.
المادة السابعة :
رايمو بره جلسرا
يلل تياار المياد المناضا جدرس السغا بنا ًء ىسك توصاا جلسا الق ل ال
الكساررا السلنررا الدا مررا لنررؤ ن الميارردير المناضرراير جدر ررم السغررات ج رراىد البررا ثار
بصدر باللياار اار جر جلسا اللاجيا.
المادة الثامنة :
يلل تياار ج اىد البا ث بقاار جر جديا اللاجيا بنراء ىسرك توصراا جلسرا الق رل جلسرا الكسارا
المخلصار توصراا السلنرا الدا مرا لنرؤ ن المياردير المناضراير جدر رم السغرات ج راىد
البا ثار.
المادة التاسعة :
 -4ييار المياد ال يبسغ جيدل درا له اللاجياا مربع نوات يم م ل درجا جر رتبا جياد.
 -6ييار المياد ال يبسغ جيدل درا له اللاجيارا مم را رنوات يرم الدرجرا الثاعارا جرر رتبرا
جياد.
 -3ييار الميارد الر يبسرغ جيردل درا رله اللاجيارا ر رنوات يرم الدرجرا الثالثرا جرر رتبرا
جياد.
 -4ييار المياد ال يبسغ جيردل درا رله اللاجيارا ربع رنوات يرم الدرجرا الاابيرا جرر رتبرا
جياد.
المادة العاشرة :
تطبق ىسك جدر م السغات ج اىد البا ثار ه نرا الوفرا ف الليسامارا الميلمردة بقراار جلسرا
الخدجا المدعاا ر ل  295تاريخ 4454/44/45ه جا يطام ىسا ا جر تيديالت.
المادة الناديا ىناة :
ينلاط لسلياار ىسك رتبا م لاك ج اىد النصول ىسرك درجرا الردالوراه م جرا ييادل را جرر جاجيرا
يوديا م جاجيا مماى جيلاف ب او لملسا اللاجيا إضايا شا ط مماى.
المادة الثانية عشرة :
يلوز لملسا اللاجيا يم رال الضرا رة بنراء ىسرك توصراا جرر جلسرا الق رل جلسرا الكسارا
المخلصار الملسا اليسمم اللياار ىسك رتبرا م رلاك ج راىد د ن اشرلااط النصرول ىسرك درجرا
الدالوراه يم اللخصصات اللم ه تمنح يا ا درجا الدالوراه يق الضوابط اآلتاا :
 -4من يكون الماشح اصال ىسك درجا الماج لاا م جا ييادل ا جر جاجيا يوديا م جاجيا
مماى جيلاف ب ا.
 -6من يكون د مجضك ثالث نوات ىسك األ و يم فائا جناضا.
 -3من يلقدح بإعلاب ىسمرم ه ىرر ثرالث ردات جننرورة بيرد صروله ىسرك درجرا الماج رلاا
جن ا ردة ا ردة ىسرك األ رو ياديراو من يكرون اإلعلراب اليسمرم المقردح جلئقرا جرع جراء يرم المرادة
 )69جر ه ه الال نا.

المادة الثالثة عشرة :
جع جااىاة م كاح المادة الثاعاا ىناة ينلاط لسلياار ىسك رتبا م لاك جنارك :
 -4النصول ىسك درجا الدالوراه جر جاجيا م مماى جيلاف ب ا.
 -6مباة يم ىضويا ها،ا اللدريا باللاجيا م اللاجيرات األمراى الميلراف ب را ه تقرو ىرر
مربع نوات بيد اللياار ىسك رتبا م لاك ج اىد.
 -3من تكون د تم تا اله ىسماا إلك رتبا م لاك جنارك جر جاجيا يوديا م جاجيا ممراى
جيلاف ب ا.
المادة الرابعة عشرة :
جع جااىاة م كاح المادة الثاعاا ىناة ينلاط لسلياار ىسك رتبا م لاك :
 -4النصول ىسك درجا الدالوراه جر جاجيا م جاجيا مماى جيلاف ب ا.
 -6مباة يم ىضويا ها،ا اللدريا باللاجيا م جاجيا مماى جيلاف ب او ه تقو ىر ثمراعم
نواتو جن ا مربع نوات ىسك األ و م لاك جنارك.
 -3من تكون د تم تا اله ىسماا إلك رتبا م لاك جر جاجيا يوديا م جاجيا مماى جيلراف
ب ا.
المادة الخامسة عشرة :
يلل تياار مىضراء ها،ر ا اللردريا بنراء ىسرك توصراا جرر جلسرا الق رل جسرا الكسارا المخلصرار
توصاا جر الملسا اليسمم يصدر باللياار اار جر جلسا اللاجيا.
المادة السادسة عشرة :
يصنف جر يياار ىسك اادر مىضاء ها،را اللردريا باللاجيرات جمرر ل رل مبراات رابقا لغراض
الاات يق الضوابط اآلتاا :
 -4من تكون الخباة د اال بيد المؤهو اليسمم المنلاط لسلياار.
 -6من تكون الخباة يم جلال اللخصص اال ب مثناء اليمو يرم إ ردى اللاجيرات ال ريوديا
م اللاجيررات األمرراى الميلرراف ب رراو م لرردى إ رردى الل ررات النكوجاررا ال رريوديا م المنامررات
الد لاا.
 -3تنل الخباة ألغااض الاات يق جا يأتم :
م -الخباة يم ىضويا ها،ا اللدريا يم اللاجيات ىسك م اس ال نا ب نا.
ب -الخباة يم غاا جلال اللدريا إكا ااع جللاع ا جع اللخصص ىسك م اس ال نا بنصرف
نا.
المادة السابعة عشرة :
يصنف جر ينلقو جر ه نا الوفا ف الليساماا إلك اادر مىضاء ها،ا اللدريا جمرر ينمرو شر ادة
صو ياه ىسك الدالوراه تنل ر مبااتره
الدالوراه ىسك رتبا م لاك ج اىد يم اللخصص ال
ال ررابقا يررم الليسررال بيررد صرروله ىسررك المؤهررو اررو ررنا مبرراة بيررال ةو شررايطا مه يللررا ز ممررا
جابوط رتبا م لاك ج اىد.
يقاس ىسك ه ا جر ينمو البكالوريوس م الماج لاا لسلياار ىسك رتبا جياد م جناضا.
المادة الثامنة عشرة :
يمنح ىضو ها،ا اللدريا الميار جر يم كمه م ل درجا يم رتبا الوفائا اللم ييار ىسا راو
يإكا اان راتبه ىند اللياار ي ا رات ه ه الدرجا م يزيد ىساه يمنح رات م ل درجرا تللرا ز
راتبهو اما يمنح ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه الما ك راتر م ل درجرا يرم رتبرا الوفائرا
اللم يا م إلا او يإكا اان راتبه ىند اللا اا ي ا راتر هر ه الدرجرا م يزيرد ىساره يمرنح راتر
م ل درجا تللا ز راتبه.
المادة التاسعة عشرة :
يياجو مىضاء ها،ا اللدريا المناضا ن المياد ن جر اث البدهت المكايآت المزايا يقا ً
لما يياجو به جوفئو الد لا ىسك م اس الميادلا اآلتاا :

الماتبا الثاجنا
 الميادالماتبا اللا يا
 المناضاالماتبا الثاعاا ىناة
 األ لاك الم اىدالماتبا الثالثا ىناة
 األ لاك المناركالماتبا الاابيا ىناة
 األ لاكيكون بدل اهعلقال الن ا لاتبا األ لاك)  625لاير.
المادة العشرون :
ه يلات ىسك صول رات األ لاك إلك الدرجا األمااة جر رسل ر اتر مىضراء ها،را اللردريا
ىدح جننه اليال ة الد ريا ال نويا بو ي رلما جننره اليرال ة ه ينطبرق كلرت إه ىسرك رتبرا م رلاك
يقط.
المادة الحادية والعشرون :
ينلاط لسلقدح لسلا اا جر رتبا م لاك ج اىد إلك رتبا م لاك جنارك :
 -4مدجا ه تقو ىر مربع نوات يم رتبا م لاك ج اىد يرم جاجيرا ريوديا م جاجيرا ممراى
جيلاف ب او ىسك مه تقو جدة الخدجا يم اللاجيات ال يوديا ىر نا ا دة.
 -6ا لائاء الند األدعك جر اإلعلاب اليسمم المطسوب لسلا اا يقا أل كاح المادة الثاعاا الثالثار
جر ه ه الال نا.
 -3من يكون جا تقدح به جر إعلاب ىسمم د عنا م بو لسننا مثناء شغسه رتبا م لاك ج اىد.
المادة الثانية والعشرون :
ينلاط لسلقدح لسلا اا جر رتبا م لاك جنارك إلك رتبا م لاك :
 -4مدجا ه تقو ىر مربع نوات يم رتبا م لاك جنارك يم جاجيا ريوديا م جاجيرا ممراى
جيلاف ب او ىسك مه تقو جدة الخدجا يم اللاجيات ال يوديا ىر نا ا دة.
 -6ا لائاء الند األدعك جر اإلعلاب اليسمم المطسوب لسلا اا يقا أل كاح المادة الثالثا الثالثار
جر ه ه الال نا.
 -3من يكون جا تقدح به جر إعلاب ىسمم د عنا م بو لسننا مثناء شغسه رتبا م لاك جنارك.
المادة الثالثة والعشرون :
ليضو ها،ا اللدريا النق يم اللقدح إلرك جلسرا الق رل بطسر اللا ارا برو االمرال المردة النااجارا
بمدة م صاها لا مش ا.
المادة الرابعة والعشرون :
تنل جدة اإلىارة الندب اإليئاد ألغااض اللا اا ىسك الننو اآلتم :
 -4ااجو المردة إكا ااعر اإلىرارة م النردب م اإليئراد إلرك ج را ىمسارا اران اليمرو يرم جلرال
اللخصص.
 -6عصف المردة إكا ااعر اإلىرارة م النردب م اإليئراد إلرك ج را غارا ىسمارا اران اليمرو يرم
جلال اللخصص.
 -3ه تنل المدة لغاض اللا اا إكا اان اليمو يم غاا جلال اللخصص.
المادة الخامسة والعشرون :
تلل تا اا مىضاء ها،ا اللدريا يق المياياا اآلتاا :
 -4اإلعلاب اليسمم.
 -6اللدريا.
 -3مدجا اللاجيا المللمع.
إجراءات الترقية

المادة السادسة والعشرون
إجااءات اللا اا:
 -4يقدح ىضو ها،ا اللدريا طس اللا اا إلك جلسا الق ل المخلص يلضمر جا يأتم :
م -باان بالمؤهالت اليسماا الوفائاا اللدرب الوفائم.
ب -باان بالنناطات اللدري اا.
ب -باان بنناطه يم جلال مدجا اللاجيا المللمع.
د -مما ع خ ىسك األ و جر اإلعلاب اليسمم المقدح لسلا اا البااعات الموضنا له.
ه -م جيسوجات إضاياا لدىل طس اللا اا.
 م جيسوجات م ثا ق مماى يطسب ا جلسا الق ل م جلسا الكساا م الملسا اليسمم. -6يناا جلسرا الق رل يرم طسر اللا ارا يلنقرق جرر ا رلائاء النرا ط اإلجرااءات يوصرم
بايرع الطسر إلررك جلسررا الكسارا جررع ا لررااح م ررماء ىرردد جرر المنكمررار الملخصصررار ه يقررو ىررر
ثماعاا.
 -3يناا جلسا الكساا يم الطس بنا ًء ىسك توصراا جلسرا الق رلو ياشرح ىردد جرر المنكمرار
الملخصصار ه يقو ىر ثماعاا جمر رشن ل جلسا الق ل م جر واهل.
 -4درس الملسررا اليسمررم طسر اللا اررا بنرراء ىسررك توصرراا جلس ررم الق ررل الكسارراو يقرروح بيررد
الدرا ا بما يأتم :
م -املاار مم ا جنكمار ل لقويل البنروثو يخلرار ن جرر الماشرنار جرر جلسرا الكسارا م جرر
غااهل ثالثا جن ل م ا اون الاابرع يا صرا ً ا لااطارا ً م هً الخراجا يا صرا ً ا لااطارا ً ثاعارا ً يسلرأ
إلا ما ىند الناجا يل من يكون اثنان جر المنكمار الثالثا  -ىسك األ و  -جر مارب اللاجيا.
ب -إر ررال البنروث البااعررات الخاصررا باللا اررا إلررك المنكمررار بطايقررا ررايا للقويم ررا يررق
النموكب ال ييد جر بو الملسا اليسمم.
ب -اتخاك اار بلا اا ىضو ها،ا اللدريا م بيدح الموايقا ىسك تا الرهو كلرت بيرد النارا يرم
تقاريا المنكمارو اللقاريا الخاصا بننراط الملقردح لسلا ارا يرم جلرال اللردريا مدجرا اللاجيرا
المللمع.
د -إكا ررار الملسررا ىرردح الموايقررا ىسررك اللا اررا لضرريف اإلعلرراب اليسمررمو يقرروح بلنديررد جصرراا
األبنرراث المقدجررا جررا ي ررلبيد جن ررا جررا يصررح تقديمرره جرراة ممرراىو ىسررك من ينررلمو النررد األدعررك
لسلا اا يم ال طس اللا اا جاة مماى دة بنثاا جديردة ىسرك األ رو لسملقردح لسلا ارا إلرك رتبرا
دتار بنثالار جديدتار ىسك األ و لسملقدح لسلا اا إلك رتبا م لاك.
م لاك جناركو
المادة السابعة والعشرون :
يلل تقويل ج ود ىضو ها،ا اللدريا الملقدح لسلا اا ىسك م اس  )455جا ا عقطا جق ما ىسك
الننو اللالم:
 65ل ون عقط ا لإلعل اب الي سم م.
 62م ما ى ن ا ن عقطا لل دريا.
 42مما ىناة عقطا لخدجا اللاجي ا المللمع.
يضع جلسا اللاجيا جياياا تقويل المناراا يم مدجا اللاجيا المللمع بناء ىسرك توصراا جرر
الملسا اليسمم.
المادة الثامنة والعشرون :
يل مه يقو جلموع جا ينصو ىساه ىضو ها،ا اللدريا لكم تلل تا الره ىرر  )65رلار عقطرا
ىسك مه يقو جا ينصو ىساره الماشرح لسلا ارا ىرر  )32ممرا ثالثرار عقطرا يرم جلرال اإلعلراب
اليسمم لسلا اا إلك رتبا م لاك جنارك  )45مربيار عقطا لسلا اا إلك رتبا م لاكو ترلل اللا ارا
إلك رتبا م لاك جنارك بأغسبارا رم المنكمرار الثالثراو مجرا اللا ارا إلرك رتبرا م رلاك يلرلل بإجمراع

رم المنكمار الثالثاو يم ال الموايقا اثنار جر المنكمار ىسرك اللا ارا ىردح جوايقرا المنكرل
الثالثو ينال اإلعلاب اليسمم إلك جنكل رابع يكون رميه ع ا ااً.
المادة التاسعة والعشرون :
يدمو ضمر الند األدعك لإلعلاب اليسمم المطسوب للا اا ىضو ها،ا اللدريا جا يأتم :
 -4البنوث المننورة م المقبولرا لسننرا يرم جلراهت اليسمارا جنكمراو يضرع الملسرا اليسمرم
جياياا بول الملالت المنكما.
 -6البنرروث المنكمررا المقدجررا لسمررؤتماات النررد ات اليسماررا الملخصصررا إكا ااعرر جننررورة
بأامس ا م جقبولا لسنناو يقبو جن ا دة ا دة يقط.
 -3البنوث المنكما المننورة م المقبولا لسننا جر جاااز البنوث اللاجياا الملخصصا.
 -4المنكل جر الكل اللاجياا المااجع اليسمااو يقبو جن ا دة ا دة يقط.
 -2تنقاق الكل النادرة المنكلو يقبو جن ا دة ا دة يقط.
 -6اللاجما المنكما لسكل اليسماا الملخصصا يقبو جن ا دة ا دة يقط.
 -1الكل البنوث المطبوىا جر بو ها،ات ىسمارا ييلمردها الملسرا اليسمرم تكرون ماضريا
لسلنكالو يقبو جن ا دة ا دة يقط.
 -8اهملااىررات اهبلكررارات اللررم صرردرت ل ررا بررااءات جررر جكات ر بررااءات اهملررااع اللررم
ييلاف ب ا الملسا اليسمم.
 -9الننراط اإلبرداىم الملمارز يرق واىرد ييلمرردها جلسرا اللاجيرا بنراء ىسرك توصراا الملسررا
اليسممو يقبو جنه دة ا دة يقط.
المادة الثالثون :
يل مه يقو جا يننا م يقبو لسننا يم الملرالت اليسمارا المنكمرا ضرمر النرد األدعرك المطسروب
ردتار
للا اا ىضو ها،ا اللدريا ىر دة بنثاا لسملقدجار لسلا اا إلك رتبا م رلاك جنراركو
بنثالار ضمر الند األدعك لسملقدجار لسلا اا إلك رتبا م لاك.
المادة الحادية والثالثون :
يل من يكون اإلعلاب اليسمم الملقدح به ىضو ها،ا اللدريا لسلا اا جننورا م جقبوه لسننرا يرم
ماثا جر جنئ عنرا ا ردو مه تكرون جمارع جناير الننرا تابيرا للاجيرا ا ردة م لمؤ را ىسمارا
ا دة.
المادة الثانية والثالثون :
الند األدعك لإلع لاب اليسمم المطسوب لسلقدح لسلا اا إلك رتبا م لاك جنارك مربع ردات جننرورة
م جقبولا لسنناو اثنلان جن ا  -ىسك األ و  -ىمو جنئادو لملسا اللاجيا بنراء ىسرك توصراا جرر
الملسا اليسمم اه لثناء جر ه ا الناط بالن با لبيض اللخصصرات ىسرك مه يقرو المننرور ييرال
ىر دة ا دة.
المادة الثالثة والثالثون :
دات جننورة م جقبولرا
الند األدعك لإلعلاب اليسمم المطسوب لسلقدح لسلا اا إلك رتبا م لاك
لسنناو جن ا ثالث دات  -ىسرك األ رو  -ىمرو جنئرادو لملسرا اللاجيرا بنراء ىسرك توصراا جرر
الملسا اليسمم اه لثناء جر ه ا الناط بالن با لبيض اللخصصرات ىسرك مه يقرو المننرور ييرال
ىر ثالث دات.
المادة الرابعة والثالثون :
ً
ينل اليمو اليسمم بو دة ا دة إكا اان المؤلف جنئادا بلألائهو بنصرف ردة إكا اشرلاك يرم
تألائه اثنانو إكا اان بنثا جنلااا بار ماثا جر اثنار يان بنصف دة لسبا ث الا اا لكو
ا د ج ر البا ار بابع دةو إكا اان ىمال جنلااا مما برار ماثرا جرر اثنرار يان ر لكرو ا رد
جن ل ربع دة.
المادة الخامسة والثالثون :

يلر مه يكررون اإلعلرراب اليسمررم المقرردح لسلا اررا ج ررلالً جررر ر ررا و الماج ررلاا م الرردالوراه م جررر
جؤلئات ابقا لسملقدحو يم ال تثب الملسا اليسمم جر من هناك جا هو ج لقو جر كلتو يانراح
الملقدح لسلا اا جر اللقدح بطسر خمرا لسلا ارا جردة ىراح جرر تراريخ صرد ر القراار الملسرا اليسمرم
ب لت.
المادة السادسة والثالثون :
ينلاط يم المنكمار لسلا اات من يكوعوا جر األ رات ةو يلروز إكا ااعر اللا ارا إلرك رتبرا م رلاك
جنارك من يكون م د المنكمار جر األ ات ة المناراار.
المادة السابعة والثالثون :
ً
تلل تا اا ىضو ها،ا اللدريا ىسمارا جرر تراريخ صرد ر راار الملسرا اليسمرم بر لتو مجرا تا الره
فائاا ً يليلبا جر تاريخ صد ر القاار اللنئا إكا توايات فائا شاغاة يمكر اللا اا ىسا ا.
الواجبات
المادة الثامنة والثالثون :
يل من يلصف ىضو ها،ا اللدريا بالصئات اآلتاا :
 -4األجاعا الخسق القويل من يسلزح باألعاما الليسامات واىد ال سوك اآلداب الماىاا من
يلايع ىر او جا هو جخو بناف الوفائا.
 -6جلابيررا جررا ي ررللد يررم جلررال تخصصررهو من ي ر ل جررر مررالل عنرراطه اليسمررم يررم تطررور
تخصصه.
 -3من ينقررو لطالبرره م رردث جررا توصررو إلارره اليسررل يررم جلررال تخصصررهو يثاررا يررا ل ر اليسررل
الميايا اللئكاا اليسمم ال سال.
 -4من ينررارك بئيالاررا يررم مىمررال جلسررا الق ررل يررم غارراه جررر الملررالا السلرران اللررم يكررون
ىضوا يا ا ىسك ج رلوى الق رل الكسارا اللاجيراو امرا ينرارك بئيالارا يرم معنرطا الق رل الكسارا
اللاجيا يم مدجا المللمع.
 -2من يلئاغ ليمسه يم اللاجياو ه يلوز له اليمو مارب اللاجيرا إه بيرد ممر جوايقرا ج ربقا
يق األعاما السوا ح.
المادة التاسعة والثالثون :
يلولك ىضو ها،ا اللدريا ئظ النااح دامو القاىات المخلباات يقدح إلك ر اا الق ل تقايرااً
ىر او ادث جر شأعه اإلمالل بالنااح.
المادة األربعون :
م -يكون الند األىسك ألعصبا مىضاء ها،ا اللدريا جر يم كم ل اما يأتم :
دات تدري اا
45
 -4األ لاك
دات تدري اا
46
 -6األ لاك المنارك
دات تدري اا
44
 -3األ لاك الم اىد
دات تدري اا
46
 -4المناضا
تخئف ىنه الو دات اللدري اا مثناء يلاة درا له.
دات تدري اا
46
 -2المياد
تخئف ىنه الو دات اللدري اا مثناء يلاة درا له.
دات تدري اا.
48
 -6جدرس السغا
ب -الو دة اللدر ي اا هم المناضاة الناايا األ بوىاا اللم ه تقو جدت ا ىر مم ار د اقراو
م الرردرس اليسمررم م الماررداعم األ رربوىم الرر ه تقررو جدترره ىررر جا ررا د اقررا ت ررلما الو رردة
اللدري اا يصالً درا ااً.
المادة الحادية واألربعون :

يؤد مىضاء ها،ا اللدريا جر يم كم ل مم ا ً ثالثار راىا م ربوىاا ً  -يلروز ريي را إلرك
مربيار اىا ىمو م بوىاا ً بقاار جر جلسا اللاجيا  -يقضوع ا يم اللدريا البنرث اإلرشراد
األااديمم ال راىات المكلبارا السلران اليسمارا األىمرال األمراى اللرم يكسئرون ب را جرر الل رات
المخلصا يم اللاجيا.
المادة الثانية واألربعون :
جر يكسئون بأىمال إداريا اواالء اللاجيا اليمداء اال ل جديا المااارز اليسمارا را راء
األ رراح اليسماررا يخئررف ىررن ل الي ر ء اللدري ررم ىسررك مه يقررو جررا يقوجررون برره ىررر ثررالث رردات
تدري اا.
المادة الثالثة واألربعون :
ً
ً
يقدح ر اا الق ل جر يم كمه تقاياا نويا إلك ىماد الكساا جر يم كمه ىر اا اليمو يم
الق ل ىر النناط اليسمم ألىضا هو اما يقدح ىماد الكساا جر يم كمه تقايااً رنويا ً إلرك جرديا
اللاجيا.
الرواتب والمكافآت والبدالت
المادة الرابعة واألربعون :
يطبق سل الا ات اليال ات المايق ل ه الال نا ىسك مىضاء ها،ا اللدريا المناضاير
الميادير.
المادة الخامسة واألربعون :
يصاف لوااو اللاجيا جكايأة ش ايا جقدارها  )3555ثالثا خهف لاير.
المادة السادسة واألربعون :
يصاف لسيماد م جر يم كمه جكايأة ش ايا جقدارها  )4555ملف لاير بند م صك دره
 )45555ىناة خهف لاير نوياو اما يصاف لوااو اليماد جكايأة ش ايا جقدارها )855
ثماعما ا لاير بند م صك دره  )8555ثماعاا خهف لاير نويا ً يصاف لا اا الق ل م
المااز اليسمم جكايأة ش ايا جقدارها  )255مم ما ا لاير بند م صك دره  )2555مم ا
خهف لاير نوياً.
المادة السابعة واألربعون :
يصاف ألجار الملسا اليسمم جكايأة نويا جقدارها  )45555ىناة خهف لاير إكا اان جر
مىضاء ها،ا اللدريا يم اللاجياو مجا إكا اان جر غاا مىضاء ها،ا اللدريا ياياجو يق جا
يندده عااح الخدجا المدعاا لوا نه.
المادة الثامنة واألربعون :
تندد جكايأة مىضاء ها،ا اللدريا جر يم كم ل  -جر دامو اللاجيا  -ال ير ت ليار ب ل
اللاجيا يم إىداد إلقاء الو دات اللدري اا غاا المن لاا ىر او دة تدري اا ىسك الننو
اآلتم :
 355ثالثما ا لاير
 -4األ لاك
 625جا لان مم ون رياهً
 -6األ لاك المنارك
 655جا لا لاير
 -3األ لاك الم اىد
 425جا ا مم ون رياهً
 -4المناضا جدرس السغا
 455جا ا لاير
 -2المياد
المادة التاسعة واألربعون :
يصاف لمر يكسف بيمسه مثناء اإلجازة الصائاا جر الواالء اليمداء اال ل را اء األ اح
الماااز اليسماا مىضاء ها،ا اللدريا تيويضا ييادل جدة اللكساف يما ه يللا ز صايم رات
ش اير.

المادة الخمسون :
 -4يصاف لكو جر ينلاك يم إ دى السلان الدا ما اللم تنكو يم اللاجيات جكايأة درها
الد اح الا مم  )355ثالثما ا لاير ىر
 )655جا لا لاير ىر او جس ا إكا تم مالل
الد اح الا مم بند م صك دره لا خهف لاير يم ال نا المالاا
او جس ا إكا تم مارب
الوا دة.
 -6يكون توصاف السلان الدا ما ااآلتم :
م -من يلل تألائ ا يق م كاح عااح جلسا الليسال اليالم اللاجيات لوا نه.
ب-من ه تكون جر طبايا ىمو ج ؤ ل ا د ج ؤ لااته بمئاده.
ب -من تكون كات طبايا ج لماة.
د -من تكون طبايا ىمو السلنا ىسك ج لوى اللاجيا.
ه -من يكون بيض مىضا ا جر مىضاء ها،ا اللدريا م جر ك الماات اليساا ال ير ه يمكر
الد اح ييمو مىضاء السلان اليسماا اللنااماا لسمؤتماات
جياجسل ل بموج جكايأة مارب
الند ات اليسماا اللم تنام ا اللاجيا جياجسا السلان الدا ما.
المادة الحادية والخمسون :
إكا زادت الو دات اللدري اا ألىضاء ها،ا اللدريا جر يم كم ل جر دامو اللاجيا ىر
النصاب المقار يلوز بقاار جر جلسا الكساا صاف بدل دات تدري اا زا دة ل ل دره
 )425جا ا مم ون لاير ىر الو دة الوا دة.
المادة الثانية والخمسون :
يلوز من يصاف ألىضاء ها،ا اللدريا المناضاير الميادير الملخصصار يم جلال
النا اآللم الياجسار يم جلال تخصص ل جكايأة ينددها جلسا اللاجيا بما ه يللا ز ع با
 %62جر م ل جابوط الدرجا المثبلار ىسا ا.
المادة الثالثة والخمسون :
يلوز من يصاف لسصاادلا جر مىضاء ها،ا اللدريا المناضاير الميادير الياجسار يم
جلال تخصص ل بدل تئاغ اىات ىمو إضايم ييادل  %25جر م ل جابوط الدرجا المثبلار
ىسا ا.
المادة الرابعة والخمسون :
يلوز من يصاف لألطباء جر مىضاء ها،ا اللدريا المناضاير الميادير الياجسار يم جلال
تخصص ل بدل تئاغ اىات ىمو إضايم ييادل  % 15جر م ل جابوط الدرجا المثبلار ىسا ا.
المادة الخامسة والخمسون :
يلوز من يصاف لغاا األطباء جر مىضاء ها،ا اللدريا المناضاير الميادير ال ير
يمار ون اليمو يم تخصص ل اإلاساناكم يم الم لنئاات بدل تئاغ اىات ىمو إضايم ييادل
 % 65جر م ل جابوط الدرجا المثبلار ىسا ا.
اإلجازات
المادة السادسة والخمسون :
تيلبا اليطسا الصائاا ليضو ها،ا اللدريا المناضا المياد جدرس السغا بمثابا اإلجازة
ال نويا يندد جلسا اللاجيا جواىاد ىودة مىضاء ها،ا اللدريا ىسك مه تبدم اليطسا الصائاا
إه بيد اعل اء مىمال اهملبارات إىالن النلا ج.
المادة السابعة والخمسون :
لمديا اللاجيا تكساف ىضو ها،ا اللدريا المناضا المياد جدرس السغا باللدريا مثناء
اإلجازة ال نويا يلل تيويضه ىر المدة اللم يكسف باليمو مالل ا باات إضايم ييادل راتبه ىر
ه ه المدة ىسك ه تزيد المدة اللم ييوض ىن ا ىر لار يوجا يم الياح.

المادة الثامنة والخمسون :
لمديا اللاجيا بناء ىسك جقلضاات جصسنا اليمو الموايقا ىسك تأجاو تملع ىضو ها،ا اللدريا
جر يم كمه بإجازته ال نويا م جزء جن ا.
المادة التاسعة والخمسون :
تنمح اإلجازات األماى يقا أل كاح عااح الخدجا المدعاا لوا نه اللنئا يا.
المادة الستون :
يلوز بقاار جر جديا اللاجيا جنح ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه أل باب جيقولا إجازة
ا لثنا اا ه تزيد جدت ا ىسك لا مش ا مالل ثالث نوات بال رات و يلوز لملسا اللاجيا
ىند اه لضاء اه لثناء جر ه ا الناط ىسك مه تزيد جدة اإلجازة ىر نا.
إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون :
يلوز بقاار جر جلسا اللاجيا بناء ىسك توصاا جر جلسا الكساا الق ل المخلصار الملسا
اليسمم من ينصو ىضو ها،ا اللدريا ىسك إجازة تئاغ ىسمم لمدة ىاح درا م بيد جضم مما
نوات جر تياانه م تمليه بإجازة تئاغ ىسمم ابقاو م لمدة درا م ا د بيد جضم ثالث
نوات جر تياانه م تمليه بإجازة تئاغ ىسمم ابقاو ىسك مه يؤثا كلت ىسك اا اليمساا
الليسامااو ه تنل جدة اإلىارة ضمر المدة المطسوبا.
يضع جلسا اللاجيا القواىد المناما إلجازة اللئاغ اليسمم بناء ىسك ا لااح الملسا اليسمم.
المادة الثانية والستون :
ينلاط لمنح ىضو ها،ا اللدريا إجازة اللئاغ اليسمم جا يأتم :
 -4مه يامص يم إجازة اللئاغ اليسمم ألاثا جر ىضو ها،ا تدريا ا د م  %45جر
مىضاء ها،ا اللدريا يم او ل يم ال نا الوا دة.
 -6من يلقدح ىضو ها،ا اللدريا بباعاجج ىسمم ينو إعلازه مالل إجازة اللئاغ اليسمم.
المادة الثالثة والستون :
يصاف لسمامص له بإجازة تئاغ ىسمم جا يأتم :
 -4رتبه ااجال بدل اهعلقال الن ا ىر ااجو المدة.
 -6ت ااا ئا بالطا اة له لز جله مبنا ه د ن ر الثاجنا ىناة لبناته الالتم ييول ر.
 -3جخصص الكل ال يصاف لمبيوثم اللاجيا لسدرا ات اليساا.
او الا ىسك دة بقاار جر الملسا اليسمم.
 -4جصاريف البنث اليسممو تقدر
 -2جصاريف اليالب لمر يقضم إجازته مارب الممسكا له ليا سله يم د د مم ا خهف لاير
إكا اان بمئاده ىناة خهف لاير إكا ااع تاايقه ىا سلهو عصف كلت لمر جنح إجازة لمدة يصو
درا م ا د.
 -6بدل اللئاغ لألطباء جر مىضاء ها،ا اللدريا كلت جقابو تئاغ ل مدا ل ل اىات جر
اليمو اإلضايم ه تقو ىر ثالث اىات يوجاا ً بما يا ا د اح الخماا بناث ه يقو ىر ثالثا خهف
لاير داً مدعك إكا ااع اإلجازة يم الم لنئاات النكوجاا دامو الممسكا.
المادة الرابعة والستون :
ه يلوز إىارة م عدب الناصو ىسك إجازة تئاغ ىسممو اما ه يلوز له اهرتباط بيقد ىمو م
ا لنارة.
المادة الخامسة والستون :
يسلزح الملئاغ بلنئا جا تئاغ له يق الباعاجج اليسمم المقا جر جلسا اللاجيا ىساه مالل جدة
م صاها ع ايا الئصو الدرا م اللالم هعل اء إجازة اللئاغ من يقدح لملسا الق ل تقايااً جئصالً

ىر إعلازاته مالل اللئاغو يايق جع اللقايا ع خا ً جر األىمال اليسماا اللم معلزها تم اداً
لياض ا ىسك جلسا الكساا ثل الملسا اليسمم.
االستشارات العلمية
المادة السادسة والستون :
يلوز اه لئادة جر مدجات ىضو ها،ا اللدريا يم اللاجيا ام لنار غاا جلئاغ يم الل ا
النكوجاا م القطاع الخاص م المنامات اإل ساماا م الد لاا اللم تكون الممسكا جقااً ل ا يق جا
يأتم :
ً
 -4من ييمو ج لنارا يم جلال تخصصه.
 -6مه ييمو ج لناراً يم ماثا جر ج ا ا دة.
 -3يكون الند األ صك لمدة اه لنارة نا ابسا لسللديد.
 -4يقدح الطس جر الوزيا المخلص بالن با لسل ات النكوجاا م جر ر اا الل از م المؤ ا
بالن با لسقطاىات الخاصا المنامات اإل ساماا م الد لاا إلك زيا الليسال اليالم.
 -2تلل الموايقا ىسك اه لنارة الللديد بخطاب جر زيا الليسال اليالم بنا ًء ىسك توصاا
جلس م الق ل الكساا تأياد جديا اللاجيا.
ً
ً
 -6ىسك الم لنار من يقدح لوزيا الليسال اليالم تقاياا نويا ا لت ىند اعل اء جدة ا لنارته
ىر األىمال اللم معلزها مالل يلاة اه لنارة يز د جديا اللاجيا بن خا جنه.
 -1مه يؤثا ىمو ىضو ها،ا اللدريا ج لناراً غاا جلئاغ ىسك مدا ه ليمسه األصسم بخاصا
ياما يأتم :
الي ء اللدري م ليضو ها،ا اللدريا.
م-
ب -اللواجد يم جكلبه مالل اىاته المكلباا يم الياادات المخلباات جاااز النا إكا
ااع طبايا ىمسه تقلضم كلت.
ب -اإل اح يم الملالا السلان اللم تاى اللاجيا اجل ا إلاه يا ا.
حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
المادة السابعة والستون :
يلوز ليض و ها،ا اللدريا ض ور المؤتماات الن د ات دام و الممسكا م مارج ا يق
الضوابط اآلتاا :
 -4من تكون هناك ىال ا بار جوضوع المؤتما م الند ة تخصص ىضو ها،ا اللدريا م
ج ؤ لاات ىمسه الئيساا.
 -6تكون المناراا يم المؤتماات الند ات اللم تيقد دامو الممسكا بناءاً ىسك توصاا جر
جلس م الق ل الكساا المخلصار جوايقا جديا اللاجيا.
 -3تكون المناراا يم المؤتماات الند ات اللم تيقد مارب الممسكا بموايقا ر اا جلسا
اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جر جلس م الق ل الكسااو تأياد جديا اللاجيا.
 -4يضع جلسا اللاجيا القواىد اللنااماا اإلجاا اا لنضور المؤتماات الند ات بناءاً ىسك
توصاا جر جلسا اليسمم.
ً
-2يقدح المنارك يم المؤتما م الند ة تقاياا ىر كلت لسلاجيا.
المادة الثامنة والستون :
لسلاجيا من تصاف ت ااة ئا بدل اعلداب ليضو ها،ا اللدريا المنارك يم المؤتما م الند ة
يلوز اه لصار ىسك صاف الل ااا يقط م اإلكن بالنضور د ن اللزاح جالم.

الندب واإلعارة
المادة التاسعة والستون :
يلوز عدب ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه لسيمو لدى الل ات النكوجاا بقاار جر جلسا
اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جلس م الق ل الكساا المخلصارو تلنمو اللاجيا راتبه بدل النقو
الن ا جا لل يلل اهتئاق ىسك مالف كلت.
المادة السبعون :
يلوز إىارة مدجات ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه بقاار جر جلسا اللاجيا بنا ًء ىسك
توصاا جلس م الق ل الكساا المخلصارو اما يلوز لملسا اللاجيا إلغاء اار اإلىارة بو
اعل اء المدة.
المادة الحادية والسبعون :
ينلاط إلىارة ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه جا يأتم :
 -4من يكون د مجضك ثالث نوات ىسك األ و يم اللاجياو لملسا اللاجيا يم اهت
الضا رة اه لثناء جر كلت.
 -6مه يزيد ىدد الميارير ىر ىضو ها،ا اللدريا ا د م  %45جر مىضاء ها،ا اللدريا
يم او ل يم ال نا الوا دة.
 -3من يمضم جر بق من مىاات مدجاته جدة يم اليمو باللاجيا ه تقو ىر جدة إىارته
ال ابقا.
 -4مه يلات ىسك اإلىارة إمالل ب اا الدرا ا مالل جدة اإلىارة.
 -2م شا ط مماى يااها جلسا اللاجيا.
المادة الثانية والسبعون :
تكون اإلىارة لسل ات اآلتاا :
 -4اللاجيات الكساات اللاجياا يم الدامو الخارب.
 -6الوزارات الل ات النكوجاا.
 -3المؤ ات الياجا م الخاصا.
 -4النكوجات ال ا،ات اإل ساماا م الد لاا.
المادة الثالثة والسبعون :
ً
تكون اإلىارة لمدة نا ابسا لسللديد جدة م جددا ه تزيد او جن ا ىر ناو ه يلوز من تزيد جدة
اإلىارة ىر مما نوات جلصساو يلوز لملسا اللاجيا ا لثناء تلا ز ه ه المدة بند م صك
دره نلانو ىسك مه يزيد جلموع يلاات اإلىارة ىر ىنا نوات طوال يلاة ىمو ىضو ها،ا
اللدريا جر كمه باللاجيا م م جاجيا مماى.
المادة الرابعة والسبعون :
تلنمو الل ا الم ليااة رات الميار بدهته جكايآته جر تاريخ المباشاة لدي ا يياجو الميار
ياما يخلص بأ دجاله اليال ات الم لنقا له اما لو اان يم اللاجيا ىسك من يؤد مالل ا
الن ماات اللقاىديا من يلل تقويل ا ل اب جدة اإلىارة ألغااض اللا اا يقا ً لسمادة  )64جر
ه ه الال نا.
المادة الخامسة والسبعون :
يلوز من يلضمر اار الموايقا ىسك اإلىارة تكساف الميار باإل اح يم بيض األىمال
األااديماا جثو اللدريا م اإلشااف اليسمم م اللدري م غاا كلت ىسك مه تلنمو اللاجيا م
عئقات علالا ل لت.
االتصال العلمي

المادة السادسة والسبعون :
يلوز بقاار جر جلسا اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا الملسا اليسمم توصاا جلس م الق ل الكساا
المخلصار إيئاد ىضو ها،ا اللدريا يم ج ما ىسماا مارب جقا اللاجيا لمدة ه تزيد ىر مربيا
مش او يلوز يم ال الضا رة جدها إلك نا يياجو المويد جياجسا المنلدب إكا لل تزد المدة
ىر ش ا يإن زادت المدة ىر كلت ياياجو جياجسا الموفف المبليث لسلدري يم الخارب.
المادة السابعة والسبعون :
جع جااىاة الليسامات المطبقا يلوز بقاار جر جلسا اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جلس م الق ل
الكساا المخلصار إيئاد ىضو ها،ا اللدريا لسلدريا مارب الممسكاو يياجو جياجسا المويدير
لسيمو ر ماا ً يم الخاربو ىسك مه تللا ز جدة اإليئاد مربع نوات.
المادة الثامنة والسبعون :
يلوز بقاار جر جديا اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جلس م الق ل الكساا المخلصار الملسا
اليسمم ال ماح ليضو ها،ا اللدريا بال ئا إلجااء بنوث يم جاجيا غاا جاجيله مالل اليطسا
الصائاا يق جا يأتم :
ً
 -4من يقدح ىضو ها،ا اللدريا طس ال ئا جلضمنا البااعات المؤديا له.
 -6من يقدح تقايااً بيد ىودته لملسا الق ل المخلص بما معلز جر بنوث يلل رييه إلك
الملسا اليسمم.
 -3يصاف له ت ااة ئا بالطا اة.
النقل
المادة التاسعة والسبعون :
يلوز عقو ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه يم عطاق تخصصه اليسمم جر ل إلك خما دامو
الكساا كات ا بقاار جر جديا اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جر الملسا اليسمم جلسا الكساا جلس م
الق مار المخلصار.
المادة الثمانون :
يلوز عقو ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه جر اساا إلك مماى يم اللاجيا بقاار جر جديا
اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جر الملسا اليسمم جلس م الق ل الكساا المنقول جن ما جلس م
الق ل الكساا المنقول إلا ما.
المادة الحادية والثمانون :
يلوز بقاار جر جلسا اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جلسا الق ل جلسا الكساا المخلصار الموايقا
ىسك عقو ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه إلك فائا مارب اللاجيا.
التأديب
المادة الثانية والثمانون :
تك َّون للنا تأدي ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه بقاار جر جديا اللاجيا كلت ىسك الننو
اللالم:
ر ا اً
 -4م د االء اللاجيا
ىضواً
 -6م د ىمداء غاا ال تولك اللنقاق
ىضواً
 -3ىضو ها،ا تدريا ه تقو رتبله ىر م لاك
ىضواً
 -4م د الملخصصار يم الناييا م األعاما
المادة الثالثة والثمانون :

جع جااىاة م كاح عااح تأدي الموفئارو إكا صدر جر م د مىضاء ها،ا اللدريا جر يم كم ل
جا ييلقد معه جخو بواجباتهو يلولك م د اليمداء جباشاة اللنقاق جيه بلكساف جر جديا اللاجيا
يقدح لسمديا تقايااً ىر علالا اللنقاقو يناو جديا اللاجيا المنقق جيه إلك للنا اللأدي إكا
رمى جوجبا ً ل لت.
المادة الرابعة والثمانون :
ً
لمديا اللاجيا من يصدر اارا بإيقاف م جر مىضاء ها،ا اللدريا جر يم كم ل ىر اليمو
إكا ا لض جصسنا اللنقاق جيه كلتو ه يلوز من تزيد جدة اإليقاف ىر ثالثا مش ا إه بقاار
جر للنا اللأدي .
ً
يلوز تمديد جدة اإليقاف جدة م جددا مماى بما تقلضاه فا ف اللنقاق بناط مه تزيد جدة
اإليقاف يم او جاة ىر نا ا دة.
المادة الخامسة والثمانون :
يصاف لسمو وف ىر اليمو عصف صايم جاتبهو يإكا با ء م ىو بغاا الئصو يصاف له
البا م جر راتبهو مجا إكا ىو بالئصو يال ي لياد جنه جا صاف له جا لل تقار الل ا اللم
مصدرت اليقوبا غاا كلت.
المادة السادسة والثمانون :
يبسغ جديا اللاجيا ىضو ها،ا اللدريا  -جر يم كمه  -المنال إلك للنا اللأدي بالل ل
الموج ا إلاه صورة جر تقايا اللنقاق كلت بخطاب ج لو بو جوىد اللس ا المنددة
لسمنااما بخم ا ىنا يوجا ً ىسك األ و.
المادة السابعة والثمانون :
ليضو ها،ا اللدريا جر يم كمه المنال إلك للنا اللأدي اهطالع ىسك اللنقاقات اللم
مجاي يم األياح اللم ييان ا المديا.
المادة الثامنة والثمانون :
تناا للنا اللأدي يم القضاا المنالا إلا ا يق جا يأتم :
 -4يلولك كاتاريا السلنا جوفف يخلاره ر اا السلنا.
 -6تيقد السلنا اجلماىات ا بنا ًء ىسك دىوة الا اا يبسغ المنقق جيه الابا بخطاب ج لو
بالنضور مجاح السلنا ل ماع م واله دياىه.
 -3تيقد السلنا جس ات ا بنضور المنقق جيه م ااو ىنهو يإكا لل ينضا م ااسه جاز الناا
يم القضاا تلل إجااءات اللنقاق الناا يم القضاا ب اياو لسلنا النق يم من ت لمع أل وال
الن ود ىند اه لضاء.
 -4تلخ اارات السلنا باألغسبااو ه تصح اجلماىات ا إه إكا ضمر جماع مىضا ا تايع
السلنا اارات ا إلك جديا اللاجيا ضمر جنضا جايق به جسف القضاا مالل جدة ه تللا ز
الن اير جر تاريخ إ الا المنقق جيه إلا ا لسمصاد ا ىساه يم ال ىدح جصاد ا جديا اللاجيا
ىسك اار السلناو يياد لسلنا جاة مماى يإكا بقا السلنا ىسك رمي ا يايع األجا إلك جلسا
اللاجيا ااره يم كلت ع ا م.
 -2يقوح جديا اللاجيا بإبالغ اار السلنا يور صد ره إلك ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه
بكلاب ج لو.
 -6يلوز ليضو ها،ا اللدريا جر يم كمه الطير يم القاار بخطاب ياييه إلك جديا
اللاجيا يم جدى ثالثار يوجا ً ىسك األاثا جر إبالغه بقاار السلنا إه مصبح القاار ع ا ااًو يم
ال صول الطير بو اعل اء المدة المنددة يياد جديا اللاجيا القضاا إلك للنا اللأدي لسناا
يا ا جاة مماى يإكا بقا السلنا ىسك رمي ا يلل الايع إلك جلسا اللاجياو يكون اار جلسا
اللاجيا ع ا ااً.
المادة التاسعة والثمانون :

جع جااىاة م كاح المادة  )36جر عااح تأدي الموفئار تكون اليقوبات اللأديباا اللم يلوز
إيقاي ا ىسك ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه :
 -4اإلع ار.
 -6السوح.
 -3الن ل جر الاات بما ه يللا ز صايم رات ثالثا مش ا ىسك مه يللا ز المن وح ش ايا ً
ثسث صايم الاات الن ا .
 -4الناجان جر ىال ة د ريا ا دة.
 -2تأجاو اللا اا جدة ىاح.
 -6الئصو.
المادة التسعون :
ه تأثاا لسدىوى اللأديباا يم الدىا ى القضا اا األماى الناش،ا ىر الوا يا كات ا.
المادة الحادية والتسعون :
ً
لمديا اللاجيا من يوجه تنبا ا إلك ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه ال يخو بواجباته يكون
اللنباه شئويا ً م الاباا ً لمديا اللاجيا تو اع ىقوبلم اإلع ار السوح ىسك ىضو ها،ا اللدريا
كلت بيد اللنقاق جيه الابا ماع م واله تنقاق دياىه يكون ااره يم كلت ج ببا ً ع ا ااً.
ىسك اليمداء من يبسغوا جديا اللاجيا بنا ًء ىسك جا يصس ل جر را اء األ اح م جا يال اوعه هل
ىر او جا يقع جر ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه جر إمالل بالواجبات المطسوبا م م
جخالئات مماى.
إنهاء الخدمة
المادة الثانية والتسعون :
تنل م مدجا ىضو ها،ا اللدريا بأ د األ باب اآلتاا :
 -4اه لقالا.
عااح اللقاىد.
 -6طس اإل الا ىسك اللقاىد بو بسوغ ال ر النااجاا
 -3إلغاء الوفائا.
 -4اليلز الصنم.
 -2الغااب بغاا ى ر جنا ع م ىدح تنئا اار النقو.
 -6الئصو أل باب تأديباا.
 -1الئصو بأجا جسكم م بقاار جر جلسا الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون :
ينال ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه إلك اللقاىد بقاار جر جديا اللاجيا إكا متل لار نا
هلايا جر اليما.
يلوز بقاار جر جديا اللاجيا تمديد مدجا جر بسغ لار نا مثناء الياح الدرا م إلك ع ايله
لملسا الليسال اليالم بنا ًء ىسك توصاا جديا اللاجيا تمديد مدجا جر يبسغ ال لار نا لئلاة م
يلاات لك بسوغه ر الخاج ا ال لار.
المادة الرابعة والتسعون :
إكا ثب ىلز م د مىضاء ها،ا اللدريا جر يم كمه ىر القااح بواجباته ب ب الماض ياقدح
جديا اللاجيا تقايااً ىر كلت إلك جلسا اللاجيا لسناا يم إع اء مدجله.
المادة الخامسة والتسعون :
لملسا اللاجيا بنا ًء ىسك توصاا جلس م الق ل الكساا المخلصار الملسا اليسمم بالناا يم
بول ا لقالا ىضو ها،ا اللدريا جر يم كمه م إ الله إلك اللقاىد المبكا بنا ًء ىسك طسبه.

قواعد االستعانة باألساتذة غير المتفرغين
المادة السادسة والتسعون :
يلوز لسلاجيا اه لياعا باأل لاك غاا الملئاغ بناط من يكون جر مىضاء ها،ا اللدريا ال ابقار
الولك تدري ه .ه يلوز
م جر اليسماء الملمازير ك الخباة الطويسا يم اللخصص ال
تكسائه بأ ىمو إدار .
المادة السابعة والتسعون :
تكون اه لياعا باأل ات ة غاا الملئاغار لمدة ه تزيد ىر نلار ابسا لسللديد بقاار جر جديا
اللاجيا بنا ًء ىسك جوايقا جلسا اللاجيا توصاا الملسا اليسمم جلس م الكساا الق ل
المخلصار.
المادة الثامنة والتسعون :
يمنح األ لاك غاا الملئاغ جكايأة تيادل م ل جابوط الاتبا اليسماا اللم اان ىسا او يإن لل يكر جر
مىضاء ها،ا اللدريا ال ابقار ياندد جلسا اللاجيا جقدار المكايأة بنا ًء ىسك توصاا جر الملسا
اليسمم جلس م الق ل الكساا بما ه يللا ز م ل جابوط رتبا م لاك ج اىد.
المادة التاسعة والتسعون :
جع جااىاة م كاح المادة  )96جر ه ه الال نا يل ىسك األ لاك غاا الملئاغ من يسلزح بواجبات
ىضو ها،ا اللدريا المنصوص ىسا ا يم ه ه الال نا يياجو جر اث الو دات اللدري اا
الزا دة ىر النصاب أل كاح المادة  )24جر ه ه الال نا.
المادة المائة :
ىند إمالل األ لاك غاا الملئاغ بأ جر اجباته تطبق بنأعه األ كاح الخاصا بلأدي مىضاء
ها،ا اللدريا المنصوص ىسا ا يم ه ه الال نا.
القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس في كليات
الجامعة ومعاهدها
المادة األولى بعد المائة :
يصاف لمر ي ليان ب ل جر غاا مىضاء ها،ا اللدريا باللاجيا يم إلقاء الو دات اللدري اا
المن لاا الميلمدة ضمر الخطط الدرا اا جكايأة ىر او دة تدري اا يق جا يأتم :
 -4الوزراء عواب ل مصناب الماتبا المملازة  4555ملف لاير
 -6مىضاء ها،ا اللدريا ال ير ي ليان ب ل جر اللاجيات األماى :
 455مربيما ا لاير
م -األ لاك
 325ثالثما ا مم ون لاير
ب -األ لاك المنارك
 355ثالثما ا لاير
ب -األ لاك الم اىد
 -3جر هل ىسك جاات سل الموفئار :
 455مربيما ا لاير
م -الماتبلان 42.44
 325ثالثما ا مم ون لاير
ب -الماتبا 43
 355ثالثما ا لاير
ب -الماتبا 46
 625جا لان مم ون لاير
د -الماات 44.45.9
 -4جر هل ىسك سل الوفا ف الليساماا :
 625جا لان مم ون لاير
م -الم لوى ال ادس
 655جا لان لاير
ب -الم لوى الخاجا
 425جا ا مم ون لاير
ب -الم لوى الاابع
 -2الي كايون :
 4555ملف لاير
م -يايق م ل
 455مربيما ا لاير
ب -يايق لواء

 325ثالثما ا مم ون لاير
ب -ىماد ىقاد
 355ثالثما ا لاير
د -جقدح عقا
 625جا لان مم ون لاير
ه -جالزح م ل جالزح
درجات ل اليسماا م جااتب ل الوفائاا م رتب ل الي كايا بو اللقاىد.
 -6المليا د ن :
 -1غاا الموفئار  :يلوز بموايقا جلسا اللاجيا المبناا ىسك توصاا جلسا الق ل المخلص
الكساا الميناا اه لياعا بالكئاءات ال يوديا الملمازة مارب اللاجيا جر غاا الناهت المنار
إلا ا يم الئقاات ال ابقا لسقااح باللدريا يم اساات اللاجيا جياهدها جااازها تنديد جكايآت ل
بما ه يللا ز رات الدرجا األ لك جر رتبا م لاك ج اىد.
المادة الثانية بعد المائة :
إكا اان جر ي ليان به جر مىضاء ها،ا اللدريا م جر غااهل جر مارب جقا اللاجيا م جر
مارب جقا م د يا ى ا ياصاف له باإلضايا إلك المكايأة المنصوص ىسا ا يم المادة )454
جر ه ه الال نا ت ااة ئا بالطا اة كهابا ً إياباًو بدل اهعلداب المقار ألجثاله م من تلنمو
اللاجيا عئقات إ كاعه جواصالته إىاشله جدة إ اجله.

