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 القواعد التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة التدريس

 احلادية عشرةاملادة  

ن جامعة سعودية الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ميشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد 

 . بها، ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرىف رتأو جامعة أخرى مع

 عشرة الثانيةاملادة 

يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناءً على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين 

والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة )الدكتوراه( في 

 فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية:التخصصات التي ال تمنح 

ن جامعة سعودية أو جامعة أخرى أن يكون المرشح حاصاًل على درجة الماجستير أو ما يعادلها م .1

 ف بها.رتمع

 ثالث سنوات على األقل في وظيفة محاضر. أن يكون قد أمضى .2

الماجستير منها  أن يتقدم بإنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة .3

( 29ا جاء في المادة )نتاج العلمي المقدم متفقًا مع مفردية. وأن يكون اإل وحدة واحدة على األقل

 من هذه الالئحة.

 عشرة الثالثةاملادة 

 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك:

 أو جامعة أخرى معترف بها. الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية .1

خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن أربع سنوات  .2

 بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.

أن تكون قد تمت ترقيته علميًا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف  .3

 بها.

 رةعش الرابعةاملادة 

 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ:

 الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. .1
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خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، ال تقل عن ثماني سنوات،  .2

 .مشاركمنها أربع سنوات على األقل أستاذ 

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

 عشرة اخلامسةاملادة 

يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناًء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين 

 وتوصية من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.

 

 القواعد التنفيذية

 :مبتعثي الجامعةل على رتبة أستاذ مساعدتعيين الأواًل: ضوابط 

 Professionalأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها، أو الدكتوراه المهنية  .1

Doctorate  مثل دكتوراه إدارة األعمالDoctor of Business Administration (DBA)  أو دكتوراه التربية

Doctor of Education (EdD). 

 .صول على الدرجات العلمية في التخصص الذي ابتعث من أجلهقد التزم بالح المتقدمأن يكون  .2

نتظام الكامل واإلقامة في بلد من خالل الدراسة باالأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية  .3

 .المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوهاالدراسة وأن ال تكون باالنتساب أو 

أن يكون قد التزم بالحصول على الدرجات العلمية من الجامعات والكليات التي ابتعث إليها وأال يكون قد   .4

 .المختصةقام بتغيير مقر الدراسة أو التخصص إال بموافقة المجالس 

 

 : الجامعةغير مبتعثي على رتبة أستاذ مساعد لتعيين التثانيًا: ضوابط 

 Professionalأو الدكتوراه المهنية  أو ما يعادلها، أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة دكتوراه الفلسفة .1

Doctorate األعمال  مثل دكتوراه إدارةDoctor of Business Administration (DBA)  أو دكتوراه التربية

Doctor of Education (EdD). 

نتظام الكامل واإلقامة في بلد اسة باالالدرجات العلمية من خالل الدرأن يكون المتقدم قد حصل على  .2

 الدراسة وأن ال تكون باالنتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

تثنى من ذلك تلك التي تمنح بدون سعن جيد جدًا في جميع الدرجات العلمية، وي ال يقل تقدير المتقدمأن  .3

 .تقدير

تقدير رسوب أو تقدير مقبول في مواد يخلو السجل األكاديمي لجميع المراحل الدراسية من أي أن  .4

 .التخصص
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المتقدم حاصاًل على درجاته العلمية في نفس التخصص، ويستثنى من ذلك التخصصات التي ال أن يكون  .5

معتمدًا على  هتخصصه في مرحلتي الماجستير و الدكتورا أو أن يكون ،تمنح فيها درجة البكالوريوس

. وفي كل األحوال يجب أن يكون التخصص في درجة تخصصه في مرحلة البكالوريوس وقائمًا عليه

 الدكتوراه امتدادًا للتخصص في درجة الماجستير.

تكون جميع الوثائق الصادرة من جامعات خارج الممكلة العربية السعودية معادلة من إدارة معادلة أن  .6

 م أو الجهة المختصة.الشهادات بوزارة التعلي

المجالت العلمية المحكمة التي  منشورة في إحدى ،على األقل ،وحدة بحثية واحدة دى المتقدمأن يكون ل .7

 يعتمدها المجلس العلمي لنشر اإلنتاج العلمي المقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس.

 القسم والكلية المختصين.اختبار القبول والمقابلة الشخصية المقرين من مجلسي المتقدم أن يجتاز  .8

القسم والكلية ويقرها المجلس العلمي  ين عضو هيئة التدريس يقدرها مجلساأن يكون هناك حاجة لتعي .9

 وفق االعتبارات اآلتية:

 .عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصص الدقيق للمتقدم .أ

 في التخصص الدقيق للمتقدم. ،المبتعثين وغير المبتعثين ،عدد المعيدين والمحاضرين .ب

 العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم. .ج

 عدد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين. .د

 عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين المكلفين بأعمال إدارية. .ه

 ألعضاء هيئة التدريس بالقسم. يمتوسط العبء التدريس .و

 ع تقاعدهم خالل خمس سنوات.عدد أعضاء هيئة التدريس المتوق .ز

 وجود خطط مستقبلية لفتح برامج دراسات عليا جديدة في القسم. .ح

 عامًا. نربعيأعن عمر المتقدم  يزيدأال  .10

إضافة إلى ضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس من األطباء وأطباء األسنان المبينة في ثالثا، فإنه يشترط  .11

على رتبة أن يكون لشغل رتبة أستاذ مساعد في أي من كليتي الطب أو طب األسنان، على المتقدم 

القسم والكلية المختصين باستثنائها  ااستشاري، ويستثنى من ذلك التخصصات النادرة التي يوصي مجلس

 يتهما بالتعيين.وفق مبررات ترفع إلى المجلس العلمي العتمادها قبل توص

 ىحدصدر بحقه قرار تأديبي من إ أووأن ال يكون قيد المساءلة  ،رة والسلوكأن يكون المتقدم حسن السي .12

 الجهات أو المؤسسات التي يرتبط بها.

 في الحاالت اآلتية: 4و  3االستثناء من الضابطين  ،وبموافقة المجلس العلمي ،يجوز لمجلسي القسم والكلية .13

، نفس التخصصبناًء على عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين في تحدد و ،ندرة التخصص  .أ

في مرحلة البكالوريوس بأي حال عن جيد في المعدل العام وجيد جدًا في على أال يقل تقديره 

 مقررات التخصص.
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ة إنتاجه البحثي المنشور في مجالت علمية مصنفة رز المتقدم علميًا، وتحدد بناًء على غزاتمّي .ب

حصوله على براءات اختراع ولها معامل تأثير، أو  ISIمعهد المعلومات العلمية نات اضمن قواعد بي

فيذية لترقية أعضاء هيئة التدريس، أو جوائز تميز عالمية وفق الضوابط المقرة في القواعد التن

 على أن ال يقل تقديره بأي حال في مرحلة البكالوريوس عن جيد.

، على أن ال حاصلين على معدل أقل من جيد جدًاحالة التخصصات التي تقبل تعيين معيدين في  .ج

 حال في مرحلة البكالوريوس عن جيد. يقل تقديره بأي

تطبق بحقه جميع الضوابط إذا كان المتقدم يشغل رتبة أستاذ مساعد في أحد الجامعات المعترف بها،  .14

 أعاله، إضافة إلى ما يأتي:

المجالت العلمية المحكمة التي يعتمدها  ىحدمنشورة في إ وحدة بحثيةأن يكون لديه، على األقل،  .أ

 المجلس العلمي لنشر اإلنتاج العلمي المقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس.

عليها في المادة الثامنة واجبات عضو هيئة التدريس المنصوص أن ال يكون قد أخل بأٍي من  .ب

دريس الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التن من والثالثي

ومن في حكمهم )يرفق المتقدم خطابًا يثبت ذلك، موقعًا من رئيس القسم الذي يعمل به وعميد 

 وكيل الجامعة المختص(.مدير الجامعة أو الكلية ومعتمدًا من 

 

 : والضوابط اإلضافية لتعيين حامليها من مبتعثي الجامعة وغيرهمالمؤهالت العلمية المعادلة للدكتوراه ثالثًا: 

 ن كعضو هيئة تدريسيل حاملها للتعيوتؤه ،ضمن المؤهالت العلمية التي تعادل الدكتوراه يدخل .1

 ما يأتي: وفق شروط محددة،

الهيئة التي تعترف بها  برامج الزمالةأو ما يناظرها من في الطب وطب األسنان  السعوديةالزمالة  .أ

القسم والكلية المختصين ويعتمدها المجلس  االسعودية للتخصصات الصحية أو يقرها مجلس

 .العلمي

 في الطب وطب األسنان. شهادة االختصاص السعودية .ب

 في الصيدلة.برامج الزمالة واإلقامة   .ج

 ما يأتي: لتعيين الحاصلين على الزمالة أو شهادة االختصاص السعودية على رتبة أستاذ مساعديشترط  .2

وفي حال  تاريخ االلتحاق ببرنامج الزمالة، عن أربع سنوات منتقل فترة التدريب السريري  أن ال .أ

المتقدم وفق ما  يعامل ،الحصول على زمالة تقل فيها فترة التدريب السريري عن أربع سنوات

 يأتي:

فر وظيفة اتوال في ح ،على رتبة محاضر يعينإذا كان حاصاًل على درجة الماجستير، . 1أ. 

في أحد شاغرة، إلى أن يكمل فترة التدريب السريري المكملة ألربع سنوات 
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ويعين بعدها على رتبة أستاذ  ،المستشفيات المعتمدة تحت إشراف القسم المختص

 مساعد بناًء على توصية مجلسي القسم والكلية وتوصية المجلس العلمي.

، فيبقى على رتبة معيد إلى أن يكمل فترة . إذا لم يكن حاصاًل على درجة الماجستير2أ. 

في أحد المستشفيات المعتمدة تحت إشراف التدريب السريري المكملة ألربع سنوات 

القسم المختص، ويعين بعدها على رتبة أستاذ مساعد بناًء على توصية مجلسي 

 القسم والكلية وتوصية المجلس العلمي.

المجالت العلمية المحكمة  إحدىعلى األقل، منشورة في  ون لدى المتقدم وحدة بحثية واحدة،أن يك .ب

 التي يعتمدها المجلس العلمي لنشر اإلنتاج العلمي المقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس.

أو من الهيئة السعودية  بلد االبتعاثفي  المختصةأن تكون برامج الزمالة معتمدة من الجهات  .ج

 للتخصصات الصحية.

على رتبة  الزمالة في الصيدلة أو المجتازين لبرامج اإلقامة في الصيدلة علىيشترط لتعيين الحاصلين  .3

 :يأتيأستاذ مساعد 

 الحاالت اآلتية: إحدىأن يكون المتقدم قد حصل على مؤهالته وفق  .أ

بعد دراسة ال تقل الحصول على درجة دكتور صيدلي من الواليات المتحدة األمريكية . 1أ. 

إضافة  ،على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدليةمدتها عن سنتين بعد الحصول 

لمدة ال  Residency PGY1 and PGY2إلى اجتياز برنامجي اإلقامة العام والتخصصي 

 .تقل عن سنتين

الحصول على درجة دكتور صيدلي من الواليات المتحدة األمريكية بعد دراسة ال تقل . 2أ. 

إضافة  ،لصيدليةالبكالوريوس في العلوم امدتها عن سنتين بعد الحصول على درجة 

 يعقبها اجتيازلمدة ال تقل عن سنة  Residency PGY1اإلقامة العام  إلى اجتياز برنامج

  .لمدة ال تقل عن سنتين Fellowshipبرنامج الزمالة 

لمدة ال تقل  Residency PGY1 and PGY2اجتياز برنامجي اإلقامة العام والتخصصي . 3أ. 

عن سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو درجة دكتور 

أو برنامج ماجستير  اجتياز برنامج الزمالة لمدة ال تقل عن سنتين إضافة إلىصيدلي، 

 في الصيدلة السريرية لمدة ال تقل عن سنتين.

المجالت العلمية المحكمة  إحدىمنشورة في أن يكون لدى المتقدم وحدة بحثية واحدة، على األقل،  .ب

 التي يعتمدها المجلس العلمي لنشر اإلنتاج العلمي المقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس.

أو الهيئة  (ASHP)معتمدة من قبل الجمعية الصيدلية األمريكية أن تكون جميع برامج اإلقامة  .ج

 السعودية للتخصصات الصحية.
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 على رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ:ضوابط التعيين رابعًا: 

 Professionalأن يكون المتقدم حاصاًل على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها، أو الدكتوراه المهنية  .1

Doctorate  مثل دكتوراه إدارة األعمالDoctor of Business Administration (DBA)  أو دكتوراه التربية

Doctor of Education (EdD).  

يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خالل الدراسة باالنتظام الكامل واإلقامة في بلد أن  .2

 الدراسة وأن ال تكون باالنتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

فقاً مع ضوابط اأن يكون اإلنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته األصلية متو .3

 المعمول بها في جامعة الملك خالد.اإلنتاج العلمي 

في حال  عامًا 48مًا في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك، أو عن اع 45أال يزيد عمر المتقدم عن  .4

البحث العلمي  فيل تمّيز المتقدم االتقدم لشغل رتبة أستاذ، وللمجلس العلمي االستثناء من ذلك في ح

 لتدريسي وخدمة الجامعة والمجتمع.داء اواأل

 .المختصانالقسم والكلية  التي يعقدهاأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية  .5

 مجلس القسم المختص من خالل محاضرة علمية يقدمها أمامه. أن يجتاز المتقدم تقييم .6

المادة الثامنة عليها في قد أخل بأٍي من واجبات عضو هيئة التدريس المنصوص المتقدم أن ال يكون  .7

ن من الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في والثالثي

حكمهم )يرفق المتقدم خطابًا يثبت ذلك، موقعًا من رئيس القسم الذي يعمل به وعميد الكلية ومعتمدًا 

 وكيل الجامعة المختص(.مدير الجامعة أو من 

 

 التعيين:: إجراءات خامسًا

يقوم المتقدم بتعبئة نموذج تعيين أعضاء هيئة التدريس المتاح على موقع المجلس العلمي ويرفق معه  .1

 ما يأتي:

جميع الوثائق الخاصة بالدرجات العلمية التي حصل عليها )البكالوريوس والماجستير والدكتوراه  .أ

 .أو ما يعادلها(

أو المجلس  يطلبها القسم والكلية المختصانأو أي مستندات أخرى مبينة في نموذج التقديم   .ب

 العلمي.

إلى القسم المختص أو الجهة ذات العالقة في الجامعة والتي بدورها تحيله إلى القسم يقدم طلب التعيين  .2

 المختص.

 .وينظر في استيفاء المتقدم لضوابط التعيينيستقبل القسم المختص طلب التعيين  .3



 

 

 

 

 8 من  7 صفحة

 

 المجلس العلمي

Scientific Council 
 

 

 

 القواعد التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة التدريس

 الكلية متضمنًا التوصية وجميع المستندات النظامية.يحيل مجلس القسم الطلب إلى مجلس  .4

يدرس مجلس الكلية طلب التعيين ويتحقق من انطباق جميع ضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس ويصدر  .5

 بشأنه التوصية المناسبة.

يحيل مجلس الكلية طلب التعيين إلى المجلس العلمي مشفوعًا بالمستندات النظامية وتوصية مجلس  .6

 وصية مجلس الكلية.القسم وت

يدرس المجلس العلمي طلب التعيين ويتحقق من استيفاء جميع الضوابط المقرة ويصدر بشأنه التوصية  .7

 الالزمة.

عًا بتوصيته وتوصية مجلس الكلية ومجلس وفلعلمي الطلب إلى مجلس الجامعة مشيحيل المجلس ا .8

 القسم.

توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية يصدر مجلس الجامعة قراره بشأن طلب التعيين، بناًء على  .9

 .المختصين وتوصية من المجلس العلمي

تعيين المتقدم في ، وبما يحقق مصلحة الجامعةيجوز لمجلس الجامعة، بناًء على توصية المجلس العلمي،  .10

 آلتية:في الحاالت ا قسم أو كلية غير التي ابتعث منها

 إذا تم إلغاء الكلية التي ابتعثته أو القسم الذي ابتعثه. .أ

، كأن يتم إلغاء هذا التخصص من إذا لم يكن تخصصه يناسب القسم الذي ابتعثه ألي سبب كان .ب

 خطط القسم الدراسية أو  أن يتم نقله إلى قسم أو كلية أخرى.

إذا تم تغيير تخصص المتقدم، ألي سبب كان، وأوصى مجلس القسم والكلية المختصين بعدم  .ج

 مناسبة التخصص الجديد مع خطط القسم الدراسية.

بشأن طلب التعيين، فإنه يجب استكمال الدورة النظامية للطلب والتي  المختصةأيًا كانت توصية المجالس  .11

 تبدأ بمجلس القسم وتنتهي بمجلس الجامعة.

 

 :للتعيين من غير مبتعثي الجامعة إضافية لدراسة طلبات المتقدمين سادسًا: إجراءات

 يقوم مجلس القسم المختص بدراسة طلب التعيين وفق اإلجراءات اآلتية: .1

يتحدث فيها عن رسالته العلمية لمرحلة  المتقدم بإلقاء محاضرة علمية أمام منسوبي القسم فيكلَّ .أ

الدكتوراه، أو عن أحد الموضوعات ذات العالقة المرتبطة بتخصصه في حال لم يكن حاصاًل على 

ويرفق مع طلب  ويعد رئيس القسم تقريرًا عن المحاضرة يعتمده مجلس القسم درجة الدكتوراه.

 .التعيين
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 القواعد التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة التدريس

الوثائق الخاصة بالمتقدم والتأكد من ويشكل مجلس القسم لجنة لفحص الرسائل العلمية  .ب

وتقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن الرسائل العلمية  سالمتها وعدم وجود أي مالحظات.

 يعتمده مجلس القسم ويرفق مع طلب التعيين.

 وفق الضوابط اآلتية: صية للمتقدميشكل مجلس القسم لجنة إلجراء المقابلة الشخ .ج

 خمسة وأن يكون فرديًا.عن . أن ال يقل عدد أعضائها 1ج.  

أن يكون من بين أعضائها ممثل الكلية في المجلس العلمي أو من يرشحه المجلس . 2ج. 

 العلمي إذا لم تكن الكلية ممثلة فيه.

، وإذا تعذر ذلك، قام مجلس الكلية بتشكيل . أن يكون جميع أعضائها من السعوديين3ج. 

أو األقسام اء هيئة التدريس السعوديين من أقسام الكلية األخرى لجنة من أعض

المقاربة في التخصص في الكليات األخرى إضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة 

 القسم المراد تعيين المتقدم فيه.  منالتدريس المتعاقدين 

العلمي ومناسبته تعد لجنة المقابلة الشخصية تقريرًا مفصاًل عن المتقدم ومدى إلمامه بتخصصه  .د

 للعمل كعضو هيئة تدريس بالجامعة ويعتمد التقرير من مجلس القسم المختص.

أعضاء هيئة تدريس سعوديين، وجب عليه دعوة أعضاء هيئة إذا لم يضم مجلس القسم المختص  .ه

 من أقسام الكلية األخرى أو من الكليات األخرىال يقل عددهم عن اثنين،  ،تدريس سعوديين

 .التخصص القريبة في

 يقوم القسم المختص برفع توصيته بشأن طلب التعيين إلى مجلس الكلية مشفوعًة بما يأتي: .2

 .طلبلجميع الوثائق والمسوغات النظامية الخاصة با .أ

 تقرير المحاضرة العلمية التي ألقاها المتقدم.  .ب

 تقرير فحص الرسائل العلمية. .ج

 تقرير المقابلة الشخصية. .د

ن المعيدو) ومن في حكمهم السعوديين وغير السعوديينبالقسم، قائمة بأعضاء هيئة التدريس  .ه

يجب أن تكون و ،مبينًا فيها تخصصاتهم الدقيقة ومتوسط أعبائهم التدريسية ،ن(رووالمحاض

 موقعة من رئيس القسم ومعتمدة من عميد الكلية.

ع ضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس ويصدر يدرس مجلس الكلية طلب التعيين ويتحقق من انطباق جمي .3

 بشأنه التوصية المناسبة.

يرفع الطلب إلى المجلس العلمي مشفوعا بتوصية مجلس القسم ومجلس الكلية وجميع المستندات المبينة  .4

 في الفقرة الثانية.

 

 


