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 مواد الالئحة املنظمة لالتصال العلمي

 املادة السادسة والسبعون

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية 

، ويجوز امعة لمدة ال تزيد عن أربعة أشهرعلمية خارج مقر الجالمختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة 

في حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن 

 ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.

 املادة السابعة والسبعون

بقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية مجلسي القسم والكلية مع مراعاة التعليمات المط

الموفدين للعمل رسميًا في ، ويعامل معاملة ئة التدريس للتدريس خارج المملكةالمختصين إيفاد عضو هي

 ، على أال تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات.الخارج

 املادة الثامنة والسبعون

الجامعة بناًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي يجوز بقرار من مدير 

 ل العطلة الصيفية وفق ما يأتي:السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خال

 أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنًا البيانات المؤيدة له. .1

 مجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.أن يقدم تقريرًا بعد عودته ل .2

 يصرف له تذكرة سفر بالطائرة. .3

 

 القواعد املنظمة لالتصال العلمي

 عريفاتأوالً: ت

 :هو إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة، أو للتـدريس خارج  االتصال العلمي

  بجامعة أخرى خالل العطلة الصيفية.أو إلجراء بحوث ، المملكة

 هي إتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس للتزود بالمعلومات والخبرات واكتساب  :المهـمة العـلمـيـة

ويدخل ضمن ، المختلفة المتعلقة بتخصصه أو مجال عمله بما في ذلك المهارات اللغوية المهارات
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التخصصية وأي شكل من أشكال إيفاد عضو هيئة المهمة العلمية الدورات والورش التدريبية 

 .لتدريس المرتبط بالتخصص األكاديميا

 :من خالل وسائل  هو نقل علوم و معارف ومهارات للدارسين وتبادل الخبرات والمعرفة التدريس

 .التدريس الجامعي المعروفة

 :إلى المعرفة والمهارة.يعتمد على األسس العلمية ويضيف جديدًا  بحثيهو إنجاز  البحـوث العـلميـة 

 

 تصال العلميأهداف االثانيًا: 

داخل ذات السمعة العلمية الجيدة العلمية بين الجامعة والمؤسسات العلمية البحثية األخرى  شراكاتتقوية ال .1

 .وخارجها المملكة

 والمساهمة في نقلها إلى الجامعة. إثراء الخبرة العلمية والعملية لعضو هيئة التدريس .2

التي ترفع من مستوى أداء عضو هيئة  كتساب المهارات اللغوية والتأهيلية في مجال التخصصتحقيق ا .3

 التدريس.

 في منافذ النشر المصنفة عالميًا. المساهمة في التعريف بالجامعة من خالل نشر األبحاث المنجزة .4

 

 تصال العلميمنح فرصة االثالثًا: شروط 

 تخصص المتقدم أو أن يتطلبه عمله في الجامعة. ضمن االتصال العلمي برنامج أن يكون  .1

أن يكون برنامج االتصال مقدما بطريقة تناسب مستوى عضو هيئة التدريس وأن يحقق له إضافة علمية  .2

 مميزة.

وليست متخصصة في التدريب  تخصصيةمؤسسة أكاديمية أو بحثية أو مهنية أن تكون الجهة المستضيفة  .3

 التجاري.

 .ستة أشهر على األقلبمدة ال تقل عن  تصال العلميقبل موعد بدء اال يتم تقديم الطلبأن  .4

أال يتزامن وقت االتصال العلمي مع فترة االختبارات النهائية ويستثنى من ذلك المهمات العلمية التي تمتد  .5

 .أسبوعينلفترات تزيد عن 

بحضور إجازاتهم  الصيفي أو المقطوعةاليسمح ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريس الفصل  .6

 مهمات علمية تتعارض مع هذه األوقات.

 على األقل في عضوية هيئة التدريس بالجامعة. سنتينأن يكون المرشح قد أمضى  .7

 تصال علمي أو إعارة.اعلى األقل من تاريخ آخر مشاركة له في  ثالث سنواتأمضى أن يكون المتـقدم قد  .8
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السابقة لموعد االتصال وبعد  مقبولين للنشر خالل الفترة أن يكون المتـقدم قد أنجز بحثين منشورين أو .9

 آخر اتصال علمي حصل عليه سابقًا.

من منسوبي القسم في حال كان االتصال خالل فترة  %10ل العلمي عن ال تزيد نسبة المتقدمين لالتصاأ .10

 من منسوبي القسم في حال كان االتصال خالل فترة الدراسة. %5الصيف أو عن 

وأال يترتب على غيابه تعطل أو حجب  من يقوم بعمل المرشح أثـناء فترة االتصال العلمي بالقسـمأن يتوفر  .11

 مقررات دراسية وتجب اإلشارة إلى ذلك في محضر مجلس القسم.

قـة لالتصال أو التفرغ العلمي بالتـزاماته السابقة إن كان قد منح فرصة ساب أن يكون المرشح قد أوفى .12

 التزامات علمية مماثلة.أي أو  راسية وما في حكمهاحضور الحلقات الد أو

دارة الجامعة، أو صدر بحقه قرار لة التأديبية، أو صدر بحقه قرار تأديبي من إأن ال يكون المرشح قيد المساء .13

 ستالل أو سرقة علمية من المجلس العلمي في العامين األخيرين.ا

 . مجلس الجامعةيستـثـنى من الشروط والمعايـيـر أعاله إذا كان الترشيح بتوجيه من  .14

 

 رابعًا: معايري الرتشيح واملفاضلة

 :وفق ما يليتحدد أولوية الترشيح من قبل المجالس المعنية 

 أهمية البرنامج. .1

 اتصال علمي أو تـفرغ علمي سابق.فرص عدد مرات حصول المتـقدم عـلى  .2

 وحضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية. للمتقدمالنشاط العلمي والبحثي  .3

 العبء التدريسي والمهام اإلدارية للمتقدم. .4

 ستيفاء الشروط الـواردة في ثالثًا أعـاله.ا .5

 أسبقية التقدم بالطلب. .6

 

 والوثائق املطلوبة إجراءات الرتشيح :خامساً 

 العلمي.استيفاء نموذج معلومات طلب االتصال  .1

 جلسي القسم والكلية.توصية م .2

ومدته عن طبيعة االتصال العلمي علمية معتبرة موضحًا فيه تفاصيل  خطاب دعوة أو قبول صادر عن جهة .3

 والرسوم إن وجدت.
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 من قرار المجلس العلمي بإجازة تـقرير مشاركة المرشح السابقة إن وجد. نسخة .4

 .وجدمن قرار موافقة مجلس الجامعة على اإليفاد للتدريس خارج المملكة إن  نسخة .5

 .إن وجدت ( وثائق اإلعارة، موضحًا بها مدة اإلعارة ) بدايتها ونهايتهاوقرارات  .6

 

 أحكام ماليـة :سادساً 

من الالئحة ( 76وفقًا لإلجراءات الموضحة في المادة )، ُيعامل طلب إيفاد عضو هيئة التدريس خارج المملكة .1

 المنظمة لشؤون منسوبي الجامعـات السعـوديـين من أعضاء هـيـئة الـتـدريس ومن في حكمهم.

مدة  تيستحق المتقدم تذكرة سفر بالطائرة على الدرجة السياحية له فقط إلى وجهة واحدة إذا كان .2

 أشهر وفق أقرب خط سير إلى وجهته النهائية. تةستقل عن  االتصال العلمي

المتقدم تذاكر سفر بالطائرة على الدرجة السياحية إلى وجهة واحدة وفق أقرب خط سير له  يستحق .3

 تةستزيد عن  مدة االتصال العلمي تولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعولهن إذا كان

 وبحد أقصى ستون ألف ريال. ،أشهر

ًا ويتم التنسيق في ذلك بين اإلدارة المعنية ومكتب ال يحق للمتقدم استعادة قيمة تذاكر السفر نقد .4

 الطيران.

تذاكر عليها من رسوم ووكذلك المستحقات المالية المترتبة  ،الموافقة على طلب االتصال العلميخضع ت .5

ويجوز للمتقدم التنازل عن حقه فيها وفق نص  ،لتوفر المبالغ المالية المعتمدة في الميزانيةوخالفه، سفر 

 المادة الثامنة والخمسون من الئحة الحقوق والمزايا المالية.

 االتصالجاز لمجلس الجامعة عدم الموافقة على طلب  مستحقاته المالية،في حال عدم تنازل المتقدم عن  .6

 العلمي.

 

 تصال العلميمهمة االوقطع تأجيل : سابعاً 

ه علمي إلى رئيس القسم قبل موعد بدئالتدريس التقدم بطلب تأجيل االتصال ال يجوز لعضو هيئة .1

 التأجيل.مبررات أسباب وفيه  موضحًا

سبب التأجيل  كانن عام وإن تجاوزت ذلك يتم إلغاؤها إال إمدة تؤجل مهمة االتصال العلمي بحد أقصى  .2

 قائم على حاجة الجامعة.

العلمي بناًء على توصية  ألسباب طارئة يوافق عليها المجلسال يجوز قطع مهمة االتصال العلمي إال  .3

 مجلسي القسم والكلية.

 يتم تأجيل أو إلغاء االتصال العلمي بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية المجلس العلمي. .4
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التدريس يعد قطع االتصال العلمي دون أسباب يوافق عليها المجلس العلمي إخالاًل بما التزم به عضو هيئة  .5

 ويترتب عليه عدم تمكينه من فرص االتصال والتفرغ العلمي مستقباًل.

 

 :أحكام عامــة ثامناً 

 إلى تصال العلمي بشهرين على األكثر تقريرًا علميًا مفصالً ضو هيئة التدريس بعد عودته من االيقدم ع .1

ة من ذلك، ويتم االستفادتصال العلمي ومدى يتضمن ما تم إنجازه خالل فترة اال المختص مجلس القسم

رفع التقرير العلمي مع نسخة من مشروع االتصال العلمي الموافق عليه واألعمال المنجزة إلى المجلس 

 العلمي.

في  350يشترط على المتقدم لمهمة علمية خاصة باكتساب المهارات اللغوية أن يكون حاصاًل على درجة  .2

 المعيارية األخرى.اختبار التوفل أو ما يعادلها في االختبارات 

يضمن تقرير إنهاء المهمة ما يثبت لمهمة علمية خاصة باكتساب المهارات اللغوية أن  وفديشترط على الم .3

في اختبار التوفل أو ما يعادلها في االختبارات المعيارية األخرى وإال اعتبر مخاًل  500على درجة  حصوله

 بالتزامه في المهمة.

رغبة المتـقدم التكفل بالمصاريف تصال العلمي في حالة الجامعة للقيام باالحصول على موافقة ينبغي ال .4

 لتـزامات مالية على الجامعة.دون ا

 للمجلس العلمي حق تفسير هذه القواعد. .5


