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املادة احلادية عشرة
يشرتط للتعيني على رتبة أستاذ مساعد احلصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة
أخرى معرتف هبا ،وجمللس اجلامعة إضافة شروط أخرى.

املادة الثانية عشرة
جيوز جمللس اجلامعة يف حال الضرورة وبناءً على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني واجمللس العلمي
التعيني على رتبة أستاذ مساعد دون اشرتاط احلصول على درجة (الدكتوراه) يف التخصصات اليت ال متنح فيها درجة الدكتوراه
وفق الضوابط اآلتية:
 .1أن يكون املرشح حاصالً على درجة املاجستري أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا.
 .2أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل يف وظيفة حماضر.
 .3أن يتقدم إبنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة املاجستري منها وحدة واحدة
على األقل فردية .وأن يكون اإلنتاج العلمي املقدم متفقاً مع ما جاء يف املادة ( )29من هذه الالئحة.

املادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشرتط للتعيني على رتبة أستاذ مشارك:
 .1احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا.
 .2خربة يف عضوية هيئة التدريس ابجلامعة أو اجلامعات األخرى املعرتف هبا ال تقل عن أربع سنوات بعد التعيني
على رتبة أستاذ مساعد.
 .3أن تكون قد متت ترقيته علمياً إىل رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا.

املادة الرابعة عشرة
مع مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة يشرتط للتعيني على رتبة أستاذ:
 .1احلصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا.
 .2خربة يف عضوية هيئة التدريس ابجلامعة أو جامعة أخرى معرتف هبا ،ال تقل عن مثاين سنوات ،منها أربع سنوات
على األقل أستاذ مشارك.
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 .3أن تكون قد متت ترقيته علمياً إىل رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف هبا.

املادة اخلامسة عشرة
يتم تعيني أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني وتوصية من اجمللس العلمي

ويصدر ابلتعيني قرار من جملس اجلامعة.

القواعد التنفيذية
أوالً :ضوابط التعيني على رتبة أستاذ مساعد ملبتعثي اجلامعة:
 .1أن يكون املتقدم حاصالً على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادهلا.
 .2أن يكون املتقدم قد التزم ابحلصول على الدرجات العلمية يف التخصص الذي ابتعث من أجله.
 .3أن يكون املتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خالل الدراسة ابالنتظام الكامل واإلقامة يف بلد الدراسة وأال
تكون ابالنتساب أو املراسلة أو التعليم عن بعد وحنوها.
 .4أن يكون قد التزم ابحلصول على الدرجات العلمية من اجلامعات والكليات اليت ابتعث إليها وأال يكون قد قام بتغيري
مقر الدراسة أو التخصص إال مبوافقة اجملالس املختصة.
اثنياً :ضوابط التتعيني على رتبة أستاذ مساعد لغري مبتعثي اجلامعة:
 .1أن يكون املتقدم حاصالً على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادهلا.
 .2أن يكون املتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خالل الدراسة ابالنتظام الكامل واإلقامة يف بلد الدراسة وأال
تكون ابالنتساب أو املراسلة أو التعليم عن بعد وحنوها.
 .3أن يكون املتقدم حاصالً على درجاته العلمية يف نفس التخصص ،ويستثىن من ذلك التخصصات اليت ال متنح فيها درجة
البكالوريوس ،أو أن يكون ختصصه يف مرحليت املاجستري والدكتوراه معتمداً على ختصصه يف مرحلة البكالوريوس وقائماً
عليه .ويف كل األحوال جيب أن يكون التخصص يف درجة الدكتوراه امتداداً للتخصص يف درجة املاجستري .وجيوز
للمجالس املختصة االستثناء من ذلك فيما خيدم املصلحة العامة مع إيراد املربرات املقنعة.
 .4أن تكون مجيع الواث ئق الصادرة من جامعات خارج املمكلة العربية السعودية معادلة من إدارة معادلة الشهادات بوزارة
التعليم أو اجلهة املختصة.
 .5أن جيتاز املتقدم املقابلة الشخصية املقرة من جملس القسم املختص.
 .6إضافة إىل ضوابط تعيني أعضاء هيئة التدريس من األطباء وأطباء األسنان املبينة يف اثلثا ،فإنه يشرتط على املتقدم لشغل
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رتبة أستاذ مساعد يف أي من كلييت الطب أو طب األسنان ،أن يكون على رتبة استشاري ،ويستثىن من ذلك
التخصصات اليت يوصي جملسا القسم والكلية املختصني ابستثنائها.
 .7أن يكون املتقدم حسن السرية والسلوك ،وأال يكون قيد املساءلة أو صدر حبقه قرار أتدييب من إحدى اجلهات أو
املؤسسات اليت يرتبط هبا.
 .8إذا كان املتقدم يشغل رتبة أستاذ مساعد يف أحد اجلامعات املعرتف هبا ،تطبق حبقه مجيع الضوابط أعاله ،وجيب أال
يكون قد أخل أب ٍي من واجبات عضو هيئة التدريس املنصوص عليها يف املادة الثامنة والثالثني من الالئحة املنظمة
لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
اثلثاً :املؤهالت العلمية املعادلة للدكتوراه والضوابط اإلضافية لتعيني حامليها:

 .1يدخل ضمن املؤهالت العلمية اليت تعادل الدكتوراه ،وتؤهل حاملها للتعيني كعضو هيئة تدريس وفق شروط
حمددة ،ما أييت:
أ .الزمالة السعودية يف الطب وطب األسنان أو ما يناظرها من برامج الزمالة اليت تعرتف هبا اهليئة السعودية
للتخصصات الصحية أو يقرها جملسا القسم والكلية املختصني ويعتمدها اجمللس العلمي.
ب .شهادة االختصاص السعودية يف الطب وطب األسنان.
ج .برامج الزمالة واإلقامة يف الصيدلة.
 .2يشرتط لتعيني احلاصلني على الزمالة أو شهادة االختصاص السعودية على رتبة أستاذ مساعد ما أييت:
أ .أال تقل فرتة التدريب السريري عن أربع سنوات من اتريخ االلتحاق بربانمج الزمالة ،وجيوز استثناء بعض الربامج
بناءً على توصية جملسي القسم والكلية وموافقة اجمللس العلمي .ويف حال احلصول على زمالة تقل فيها فرتة
التدريب السريري عن أربع سنوات ،يعامل املتقدم وفق ما أييت:
أ .1 .إذا كان حاصالً على درجة املاجستري ،يعني على رتبة حماضر ،يف حال توافر وظيفة شاغرة ،إىل
أن يكمل فرتة التدريب السريري املكملة ألربع سنوات يف أحد املستشفيات املعتمدة حتت إشراف
القسم املختص ،ويعني بعدها على رتبة أستاذ مساعد بناءً على توصية جملسي القسم والكلية
وتوصية اجمللس العلمي.
أ .2 .إذا مل يكن حاصالً على درجة املاجستري ،فيبقى على رتبة معيد إىل أن يكمل فرتة التدريب
السريري املكملة ألربع سنوات يف أحد املستشفيات املعتمدة حتت إشراف القسم املختص ،ويعني
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بعدها على رتبة أستاذ مساعد بناءً على توصية جملسي القسم والكلية وتوصية اجمللس العلمي.
ب .أن يكون لدى املتقدم وحدة حبثية واحدة ،على األقل ،منشورة يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة املعتمدة.
ج .أن تكون برامج الزمالة معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
 .3يشرتط لتعيني احلاصلني على الزمالة يف الصيدلة أو اجملتازين لربامج اإلقامة يف الصيدلة على رتبة أستاذ مساعد أييت:
أ .أن يكون املتقدم قد حصل على مؤهالته وفق إحدى احلاالت اآلتية:
أ .1 .احلصول على درجة دكتور صيديل من الوالايت املتحدة األمريكية بعد دراسة ال تقل مدهتا عن
سنتني بعد احلصول على درجة البكالوريوس يف العلوم الصيدلية ،إضافة إىل اجتياز برانجمي اإلقامة
العام والتخصصي  Residency PGY1 and PGY2ملدة ال تقل عن سنتني.
أ .2 .احلصول على درجة دكتور صيديل من الوالايت املتحدة األمريكية بعد دراسة ال تقل مدهتا عن
سنتني بعد احلصول على درجة البكالوريوس يف العلوم الصيدلية ،إضافة إىل اجتياز برانمج اإلقامة
العام  Residency PGY1ملدة ال تقل عن سنة يعقبها اجتياز برانمج الزمالة  Fellowshipملدة ال
تقل عن سنتني.
أ .3 .اجتياز برانجمي اإلقامة العام والتخصصي  Residency PGY1 and PGY2ملدة ال تقل عن سنتني
بعد احلصول على درجة البكالوريوس يف العلوم الصيدلية أو درجة دكتور صيديل ،إضافة إىل
اجتياز برانمج الزمالة ملدة ال تقل عن سنتني أو برانمج ماجستري يف الصيدلة السريرية ملدة ال تقل
عن سنتني.
ب .أن يكون لدى املتقدم وحدة حبثية واحدة ،على األقل ،منشورة يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة املعتمدة.
ج .أن تكون مجيع برامج اإلقامة معتمدة من قبل اجلمعية الصيدلية األمريكية

)(ASHP

أو اهليئة السعودية

للتخصصات الصحية.
رابعاً :ضوابط التعيني على رتبيت أستاذ مشارك وأستاذ:
 .1أن يكون املتقدم حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا.
 .2أن يكون املتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خالل الدراسة ابالنتظام الكامل واإلقامة يف بلد الدراسة وأال
تكون ابالنتساب أو املراسلة أو التعليم عن بعد وحنوها.
 .3أن يكون املتقدم قد متت ترقيته إىل رتبته احلالية من قبل جامعة سعودية أو جامعة معرتف هبا.
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 .4أن جيتاز املتقدم املقابلة الشخصية اليت يعقدها القسم املختص.
 .5أال يكون املتقدم قد أخل أب ٍي من واجبات عضو هيئة التدريس املنصوص عليها يف املادة الثامنة والثالثني من الالئحة
املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
خامساً :إجراءات التعيني:
 .1يقوم املتقدم بتعبئة منوذج تعيني أعضاء هيئة التدريس املتاح على موقع اجمللس العلمي أو النظام االلكرتوين املخصص
لذلك ويرفق معه ما أييت:
أ .مجيع الواثئق اخلاصة ابلدرجات العلمية املبينة يف النموذج.
ب .أي مستندات أخرى مبينة يف منوذج التقدمي أو يطلبها القسم والكلية املختصان أو اجمللس العلمي.
 .2يقدم طلب التعيني إىل القسم املختص أو اجلهة ذات العالقة يف اجلامعة واليت بدورها حتيله إىل القسم املختص.
 .3يستقبل القسم املختص طلب التعيني وينظر يف استيفاء املتقدم لضوابط التعيني.
 .4حييل جملس القسم الطلب إىل جملس الكلية متضمناً التوصية ومجيع املستندات النظامية.
 .5يدرس جملس الكلية طلب التعيني ويتحقق من انطباق مجيع ضوابط تعيني أعضاء هيئة التدريس ويصدر بشأنه التوصية
املناسبة.
 .6حييل جملس الكلية طلب التعيني إىل اجمللس العلمي مشفوعاً ابملستندات النظامية وتوصية جملس القسم وتوصية جملس
الكلية.
 .7يدرس اجمللس العلمي طلب التعيني ويتحقق من استيفاء مجيع الضوابط املقرة ويصدر بشأنه التوصية الالزمة.
 .8حييل اجمللس العلمي الطلب إىل جملس اجلامعة مشفوعاً بتوصيته وتوصية جملس الكلية وجملس القسم.

 .9يصدر جملس اجلامعة قراره بشأن طلب التعيني ،بناءً على توصية من جملس القسم وجملس الكلية املختصني وتوصية
اجمللس العلمي.

 .10جيوز جمللس اجلامعة ،بناءً على توصية اجمللس العلمي ،ومبا حيقق مصلحة اجلامعة ،تعيني املتقدم يف قسم أو كلية غري اليت
ابتعث منها يف احلاالت اآلتية:

أ .إذا مت إلغاء الكلية اليت ابتعثته أو القسم الذي ابتعثه.
ب .إذا مل يكن ختصصه يناسب القسم الذي ابتعثه ألي سبب كان ،كأن يتم إلغاء هذا التخصص من خطط
القسم الدراسية أو أن يتم نقله إىل قسم أو كلية أخرى.
ج .إذا مت تغيري ختصص املتقدم ،ألي سبب كان ،وأوصى جملس القسم والكلية املختصني بعدم مناسبة التخصص
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اجلديد مع خطط القسم الدراسية.
 .11أايً كانت توصية اجملالس املختصة بشأن طلب التعيني ،فإنه جيب استكمال الدورة النظامية للطلب واليت تبدأ مبجلس
القسم وتنتهي مبجلس اجلامعة.
سادساً :إجراءات إضافية لدراسة طلبات املتقدمني للتعيني من غري مبتعثي اجلامعة:
 .1يتم اإلعالن عن احتياج األقسام من وظائف أعضاء هيئة التدريس بناءً على االعتبارات اآلتية:
أ .توفر الشواغر الوظيفية.
ب .عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف التخصص احملدد.
ج .عدد املعيدين واحملاضرين ،املبتعثني وغري املبتعثني ،يف التخصص الدقيق احملدد.
د .العدد اإلمجايل ألعضاء هيئة التدريس السعوديني ومن يف حكمهم.
ه .عدد أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين.
و .عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني املكلفني أبعمال إدارية.
ز .متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم.
ح .عدد أعضاء هيئة التدريس املتوقع تقاعدهم خالل مخس سنوات.
ط .وجود خطط مستقبلية لفتح برامج دراسات عليا جديدة يف القسم.
 .2يقوم جملس القسم املختص بتكليف جلنة بدراسة طلبات املتقدمني وإجراء املقابالت الشخصية معهم وتدقيق الواثئق
اخلاصة ابلتعيني والتحقق من انطباق مجيع الضوابط واملعايري .وتشكل هذه اللجنة وفق الضوابط اآلتية:
أ .أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وأن يكون فردايً.
ب .أن يكون مجيع أعضائها من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املختصني ،وإذا تعذر ذلك ،قام جملس القسم
بتشكيل جلنة من أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف نفس التخصص من داخل اجلامعة أو من خارجها إذا
تعذر األمر.
ج .أن يتم تشكيل جلنة املقابالت على مستوى القسم وليس الكلية ،وأن يتم اعتماد تشكيلها من قبل جملسي
القسم والكلية قبل ممارسة مهامها.
 .3تقوم اللجنة مبقابلة املتقدمني واملفاضلة بينهم وتعد تقريراً مفصالً عن كل متقدم ومدى إملامه بتخصصه العلمي ومناسبته
للعمل كعضو هيئة تدريس ابجلامعة ويعتمد التقرير من جملس القسم املختص ،ويف حال وجود أكثر من متقدم مناسب
يف نفس التخصص ،فإنه جيب رفع قائمة أبمسائهم مرتبة حسب األفضلية وحسب املتاح من الوظائف الشاغرة (مرشح
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أساسي مث احتياطي أول .) ...
 .4إذا مل يضم جملس القسم املختص أعضاء هيئة تدريس سعوديني ،وجب عليه دعوة أعضاء هيئة تدريس سعوديني ،ال يقل
عددهم عن اثنني ،من أقسام الكلية األخرى أو من الكليات األخرى القريبة يف التخصص.
 .5يقوم القسم املختص برفع توصيته بشأن طلب التعيني إىل جملس الكلية مشفوعةً جبميع املسوغات النظامية.
 .6يدرس جملس الكلية طلب التعيني ويتحقق من انطباق مجيع ضوابط تعيني أعضاء هيئة التدريس ويصدر بشأنه التوصية
املناسبة.
 .7يرفع الطلب إىل اجمللس العلمي مشفوعا بتوصية جملس القسم وجملس الكلية ومجيع املسوغات النظامية والذي بدوره يرفع
توصيته إىل جملس اجلامعة.
 .8أايً كانت توصية اجملالس املختصة بشأن طلب التعيني ،فإنه جيب استكمال الدورة النظامية للطلب واليت تبدأ مبجلس
القسم وتنتهي مبجلس اجلامعة.
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