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مواد الالئحة املنظمة لالتصال العلمي
املادة السادسة والسبعون
جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناءً على توصية اجمللس العلمي وتوصية جملسي القسم والكلية املختصني إيفاد عضو هيئة

التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة ملدة ال تزيد عن أربعة أشهر ،وجيوز يف حال الضرورة مدها إىل سنة ويعامل املوفد
معاملة املنتدب إذا مل تزد املدة عن شهر فإن زادت املدة عن ذلك فيعامل معاملة املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج.

املادة السابعة والسبعون
مع مراعاة التعليمات املطبقة جيوز بقرار من جملس اجلامعة بناءً على توصية جملسي القسم والكلية املختصني إيفاد عضو

هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة ،ويعامل معاملة املوفدين للعمل رمسياً يف اخلارج ،على أال تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات.

املادة الثامنة والسبعون
جيوز بقرار من مدير اجلامعة بناءً على توصية جملسي القسم والكلية املختصني واجمللس العلمي السماح لعضو هيئة
التدريس ابلسفر إلجراء حبوث يف جامعة غري جامعته خالل العطلة الصيفية وفق ما أييت:
 .1أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً البياانت املؤيدة له.
 .2أن يقدم تقريراً بعد عودته جمللس القسم املختص مبا أجنز من حبوث ويتم رفعه إىل اجمللس العلمي.
 .3يصرف له تذكرة سفر ابلطائرة.

القواعد التنفيذية
أوالً :تعريفات
االتصال العلمي :هو إيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة ،أو للتـدريس خارج اململكة ،أو إلجراء
حبوث جبامعة أخرى خالل العطلة الصيفية.
▪

املهـمة العـلمـيـة :هي إاتحة الفرصة لعضو هيئة التدريس للتزود ابملعلومات واخلربات واكتساب املهارات املختلفة
املتعلقة بتخصصه أو جمال عمله مبا يف ذلك املهارات اللغوية ويدخل ضمن املهمة العلمية الدورات والورش
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التدريبية التخصصية وأي شكل من أشكال إيفاد عضو هيئة التدريس املرتبط ابلتخصص األكادميي.
▪

التدريس :هو نقل علوم و معارف ومهارات للدارسني وتبادل اخلربات واملعرفة من خالل وسائل التدريس اجلامعي
املعروفة.

▪

البحـوث العـلميـة :هو إجناز حبثي يعتمد على األسس العلمية ويضيف جديداً إىل املعرفة واملهارة.

اثنياً :أهداف االتصال العلمي
 .1تقوية الشراكات العلمية بني اجلامعة واملؤسسات العلمية البحثية األخرى ذات السمعة العلمية اجليدة داخل اململكة
وخارجها.
 .2إثراء اخلربة العلمية والعملية لعضو هيئة التدريس واملسامهة يف نقلها إىل اجلامعة.
 .3حتقيق اكتساب املهارات اللغوية والفنية يف جمال التخصص اليت ترفع من مستوى أداء عضو هيئة التدريس.
 .4املسامهة يف التعريف ابجلامعة من خالل نشر األحباث املنجزة يف منافذ النشر املصنفة عاملياً.

اثلثاً :شروط منح فرصة االتصال العلمي
 .1أن يكون برانمج االتصال العلمي ضمن ختصص املتقدم أو أن يتطلبه عمله يف اجلامعة.
 .2أن يكون برانمج االتصال مقدما بطريقة تناسب مستوى عضو هيئة التدريس وأن حيقق له إضافة علمية مميزة.
 .3أن تكون اجلهة املستضيفة مؤسسة مرموقة أكادميياً أو حبثياً أو مهنياً وليست ذات طابع جتاري.
 .4أن يسهم الربانمج يف تعزيز التعاون الدويل بني اجلامعة واجلامعات العاملية ذات السمعة املميزة.
 .5أن يتم تقدمي الطلب قبل موعد بدء االتصال العلمي مبدة ال تقل عن ستة أشهر على األقل.
 .6أال يتزامن وقت االتصال العلمي مع فرتة االختبارات النهائية ،ويستثىن من ذلك ما زادت فرتته عن أربعة أسابيع ،شرط أال
يؤثر ذلك على أي التزامات أكادميية أو حبثية للمرشح.
 .7أال يكون املرشح لالتصال العلمي خالل فرتة الصيف أحد املشاركني يف تدريس مقررات الفصل الصيفي أو املكلفني
ابلعمل خالل إجازة الصيف.
 .8أن يتقن املرشح لغة البلد الذي سيقضي فيه فرتة االتصال العلمي أو اللغة اإلجنليزية إذا كانت هي اللغة املعتمدة لربانمج
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االتصال العلمي ،ويستثىن من ذلك إذا كانت مهمة االتصال العلمي الكتساب املهارات اللغوية.
 .9أال تزيد نسبة املتقدمني لالتصال العلمي عن  %10من منسويب القسم يف حال كان االتصال خالل فرتة الصيف أو عن
عضو هيئة تدريس واحد يف حال كان االتصال خالل فرتة الدراسة.
 .10أن يتوفر ابلقسـم من يقوم بعمل املرشح أثـناء فرتة االتصال العلمي وأال يرتتب على غيابه تعطل أو حجب مقررات
دراسية ،وجتب اإلشارة إىل ذلك يف حمضر جملس القسم.
 .11أن يكون املرشح قد أوىف ابلتـزاماته السابقة إن كان قد منح فرصة سابقـة لالتصال أو التفرغ العلمي أو حضور احللقات
الدراسية وما يف حكمها أو أي التزامات علمية مماثلة.
 .12أن يكون املرشح قد نشر حبثاً يف أحد أوعية النشر اليت يعتمدها اجمللس العلمي هلذا الغرض بعد آخر مهمة اتصال علمي
أو إجازة تفرغ علمي حصل عليها ،إذا كان االتصال العلمي إلجراء البحوث خالل العطلة الصيفية.
 .13أال يكون املرشح على وشك اإلحالة على التقاعد األمر الذي تنتفي معه فائدة برانمج االتصال ويتعذر عليه اإليفاء
مبتطلبات إهنائه.
 .14أال يكون املرشح قيد املساءلة التأديبية ،أو صدر حبقه قرار أتدييب.
 .15يستـثـىن من الشروط واملعايـيـر أعاله إذا كان الرتشيح بتوجيه من جملس اجلامعة.
 .16أال يصدر القرار التنفيذي مبنح املرشح فرصة اتصال علمي إال بعد حصوله على أتشرية البلد الذي سيقضيها فيه إذا كان
دخوله يتطلبها.

رابعاً :معايري الرتشيح واملفاضلة
حتدد أولوية الرتشيح من قبل اجملالس املعنية وفق ما أييت:
 .1أمهية الربانمج.
 .2عدد مرات حصول املتـقدم عـلى فرص اتصال علمي أو تـفرغ علمي سابقة حبيث تكون األولية لألقل.
 .3النشاط العلمي والبحثي للمتقدم وحضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية.
 .4العبء التدريسي واملهام اإلدارية للمتقدم.
 .5استيفاء شروط منح فرصة االتصال العلمي.
 .6أسبقية التقدم ابلطلب.
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خامساً :إجراءات الرتشيح والواثئق املطلوبة
 .1استيفاء منوذج معلومات طلب االتصال العلمي.
 .2توصية جملسي القسم والكلية.
 .3خطاب دعوة أو قبول صادر عن جهة علمية معتربة موضحاً فيه تفاصيل عن طبيعة االتصال العلمي ومدته والرسوم إن
وجدت.
 .4نسخة من قرار اجمللس العلمي إبجازة تـقرير مشاركة املرشح السابقة إن وجد.
 .5نسخة من قرار موافقة جملس اجلامعة على اإليفاد للتدريس خارج اململكة إن وجد.
 .6قرارات وواثئق اإلعارة ،موضحاً هبا مدة اإلعارة ( بدايتها وهنايتها ) إن وجدت.

سادساً :أحكام ماليـة
 .1يُعامل طلب إيفاد عضو هيئة التدريس خارج اململكة ،وفقاً لإلجراءات املوضحة يف املادتني  76و  78من الالئحة املنظمة
لشؤون منسويب اجلامعـات السعـوديـني من أعضاء هـيـئة الـتـدريس ومن يف حكمهم.
 .2يستحق املتقدم تذكرة سفر ابلطائرة على الدرجة املستحقة نظاماً له فقط إىل وجهة واحدة ،ذهاابً وإايابً ،إذا كانت مدة
االتصال العلمي تقل عن ثالثة أشهر وفق أقرب خط سري إىل وجهته النهائية.
 .3يستحق املتقدم تذاكر سفر ابلطائرة على الدرجة املستحقة نظاماً إىل وجهة واحدة،ذهاابً وإايابً ،وفق أقرب خط سري له
ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الاليت يعوهلن إذا كانت مدة االتصال العلمي تزيد عن ثالثة أشهر.
 .4ختضع املوافقة على طلب االتصال العلمي ،وكذلك املستحقات املالية املرتتبة عليها من رسوم وتذاكر سفر وخالفه ،لتوفر
املبالغ املالية املعتمدة يف امليزانية.
 .5ينبغي احلصول على موافقة جملس اجلامعة للقيام ابالتصال العلمي يف حالة رغبة املتـقدم التكفل ابملصاريف دون التـزامات
مالية على اجلامعة.
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سابعاً :إلغاء وقطع مهمة االتصال العلمي
 .1جيوز لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب إلغاء االتصال العلمي إىل رئيس القسم قبل موعد بدئه موضحاً فيه أسباب ومربرات
اإللغاء .وال جيوز إلغاء مهمة االتصال العلمي بعد صدور قرار جملس اجلامعة ابملوافقة واعتماد املخصصات املالية إال يف حال
وجود مربرات مقنعة حتول دون قدرة املرشح على إجناز املهمة.
 .2تلغى مهمة االتصال العلمي بقرار من جملس اجلامعة بناءً على توصية اجمللس العلمي بعد دراسة املربرات واالقتناع هبا.

 .3ال جيوز قطع مهمة االتصال العلمي إال ألسباب طارئة يوافق عليها اجمللس العلمي بناءً على توصية جملسي القسم والكلية.

اثمناً :أحكام عامــة
 .1يقدم عضو هيئة التدريس بعد عودته من االتصال العلمي بشهرين على األكثر تقريراً علمياً مفصالً إىل جملس القسم
املختص يتضمن ما مت إجنازه خالل فرتة االتصال العلمي ومدى االستفادة من ذلك ،ويتم رفع التقرير العلمي مع نسخة من
مشروع االتصال العلمي املوافق عليه واألعمال املنجزة إىل اجمللس العلمي.
 .2يلتزم املرشح ملهمة االتصال العلمي إلجراء البحوث العلمية خالل العطلة الصيفية بنشر حبث واحد على األقل يف أحد
أوعية النشر اليت يعتمدها اجمللس العلمي ،وال تنهى املهمة إال بعد تقدمي ما يثبت ذلك.
 .3يلتزم املوفد ملهمة علمية خاصة ابكتساب املهارات اللغوية أن يضمن تقرير إهناء املهمة ما يثبت حصوله على درجة 500
يف اختبار التوفل أو ما يعادهلا يف االختبارات املعيارية األخرى ،وال تنهى املهمة إال بعد تقدمي ما يثبت ذلك.
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