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كلمة العميدة
الحمد هلل ّ
رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
تعتبر الجامعات و الكليات في املجتمعات املعاصرة معالم بارزة تبث املعرفة وسط أفراد املجتمع وتلبي
احتياجاته وتؤصل قيمه الحضارية وتصقلها وترتقي املجتمعات وتتطور برقي الجامعات ومؤسسات التعليم
فيها و بتنوع تخصصاتها وزيادة عطائها وقوة مناهجها وارتباطها بحاجات املجتمع ومتطلبات التنمية و إيمانآ
ً
بهذا املبدأ و سعيا لتوفير تعليم ذو جودة عالية داخل أرض الوطن في تخصصات هامة تحتاجها خطط التنمية
وسوق العمل و تساعد على تحقيق رؤية اململكة  2030سعت كلية التأهيل الطبي الى تقديم برامج متميزة
تخدم حركة النهضة الصحية باململكة و تتناسب مخرجتها مع احتياج سوق العمل.
وهي :برنامج دكتور عالج طبيعي (القسم املفعل حاليا“)  -بكالوريوس علل النطق والسمع  -بكالوريوس
العالج الوظيفي  -بكالوريوس األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية.
وفي الختام يسعدني ويشرفني ان أقدم لكم دليل كلية التأهيل الطبي ببريده متمنية ان يوفر لكم الدليل
كل املعلومات الكافية للتعرف على الكلية واقسامها وبرامجها التعليمية و املعلومات التي يحتاجها أعضاءهيئة
التدريس و املظفين بالكلية.

عميدة كلية التأهيل الطبي
د /أشواق صالح الشريدة
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نبذة عن الكلية:
إنسجاما ً مع توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لإلرتقاء بالخدمات الصحية إتجهت
وزارة الصحة إلى إنشاء المعاهد الصحية لدعم القطاع الصحي بالكوادر الصحية المؤهلة والتي كانت في حينها تمنح درجة
الدبلوم في مجال التخصص لحملة الكفاءة المتوسطة  .وتحقيقا ً لتحسين مخرجات هذه المعاهد فقد صدر قرار بتحويل هذه
المعاهد إلى كليات صحية تمنح الدرجة الج امعية المتوسطة في مجال التخصص لحملة الثانوية العامة(قسم العلوم
الطبيعية)ومن ضمن هذه الكليات(كلية العلوم الصحية للبنات ببريدة)وقد بدأت الكلية بالتخصصات التالية (التمريض -
القبالة -مساعد طبيب أسنان) واستمرت هذه الكليات تحت إشراف وزارة الصحة حتى صدر األمر السامي الكريم رقم
( )11032بتاريخ  1428/12/22هـ المتضمن نقل تبعية الكليات الصحية المتوسطة للبنين والبنات من وزارة الصحة
إلى وزارة التعليم العالي ومن ضمنها  -كلية العلوم الصحية للبنات ببريدة التي ضُمت إلى جامعة القصيم .
ومنذ انضمام كلية العلوم الصحية للبنات ببري دة إلى جامعة القصيم قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة من عمداء
الكليات الصحية لدراسة الحتياجات الصحية للمنطقة ،والتي أفادت بالحتياج إلي تخصصات طبية جديدة لكي تساهم في
تحسين مستوي الرعاية الصحية ضمن الخطة اإلستراتيجية للرعاية الصحية بالمملكة.
وقد وافق مجلس الجامعة على إعادة هيكلة الكلية وتغيير مسمى الكلية إلى "كلية التأهيل الطبي في التوجيه البرقي الكريم
رقم /5088م ب بتاريخ 1432/8/7هـ والتي ستمنح:
درجة دكتور في العالج الطبيعي
درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
-

علل النطق والسمع
العالج الوظائفي
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية
الطب الرياضي

* باإلضافة الى قسم التأهيل النفسي والعقلي (قسم خدمي ليمنح درجة علمية)
شروط القبول:
أ -إجتياز السنة األولى من برنامج اإلعداد للكليات الصحية بالجامعة بنجاح.
ب -الحصول على المعدل التراكمي الذي تحدده الكلية والجامعة.
ت -إجتياز الكشف الطبي طبقا للمعايير التي تحددها الكلية
ث -إجتياز المقابلة الشخصية.
ج -توفر مقعد إستيعابي بالكلية.
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رؤيـــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــــــــــة

س ِهمة في تنمية الرعاية الصحية في مجاالت
كلية متميزة وطنيا في التعليم والبحث العلمي التطبيقيُ ،م ْ
التأهيل الطبي لتلبية التطلعات الصحية للمجتمع المحلي

رســـالـــــــــــــة الكـليـــــــــة

توفير برامج تعليمية متطورة إلعداد كفاءات صحية في التأهيل الطبي وتقديم أبحاث تطبيقية وخدمات
استشارية تسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية وتدعيم التنمية المحلية المستدامة؛ باستخدام
أفضل األساليب والتقنيات وتعزيز الشراكات وطنيًا
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قيـــــــــــــم الكليـــــــــة

تعد قيم الكلية امتدادا لقيم جامعة القصيم وهي:
-

العدالة :نسعى لتحقيق مبدأ تساوي الفرص واإلنصاف في التعامل مع الجميع.
األمانة :نؤدي العمل بإخالص وتفان.
الشفافية :نلتزم باإلفصاح في المعامالت واإلجراءات وتدعيم إجراءات المسائلة والنزاهة.
الجودة :نطبق أعلى معايير الجودة في كافة األعمال بما يميز مخرجاتنا وخدماتنا.
اإلبداع :نهيئ المناخ المحفز للتفكير اإلبداعي والسلوك اإلبتكاري.
العمل الجماعي :نرسخ ثقافة العمل الجماعي تفكيرا ً وسلوكا ً.
الحرية العلمية :نشجع الممارسات البحثية لالكتشافات العلمية واالنفتاح والتفاعل مع اآلخرين.
أخالقيات المهن الصحية :ترسخ الكلية بالطالب والخريجين أخالقيات المهن الصحية في التعامل مع المرضى وذويهم
واألطراف ذات الصلة .
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أهــــــــــداف الكلية

أ -رفع جودة التعلم والتميز ببرامج التأهيل الطبي والسعي للحصول على العتماد األكاديمي الوطني لها.
ب -إكساب الطالب مستويات متميزة من المهارات والخبرات والمعايير األخالقية في ممارسة مهن التأهيل الطبي.
ت -تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم إعادة التأهيل في مجال الرعاية الصحية.
ث -المساهمة في التطوير المعرفي والمهني في مجالت التأهيل الطبي من خالل تقديم الستشارات وتشجيع البحوث
العلمية التطبيقية المميزة.
ج -الرتقاء بالمستوي اإلداري والتقني بالكلية
ح -تبادل الخبرات مع الكليات والمؤسسات المناظرة داخل وخارج المملكة.
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توصيف اإلدارة العليا لكلية علوم التأهيل الطبي

مجلس الكلية
يعتبر مجلس الكلية هو السلطة العليا في الكلية ،وينعقد المجلس بشكل دوري ويتكون من عميد الكلية (رئيساً)
 +وكالء الكلية والمنسقات  +رؤساء األقسام وبعض أعضاء هيئة التدريس المرشحين لحضور المجلس (أعضا ًء).
ويرشح المجلس عضوا ً أو عضوين من خارج الكلية.
العالقة التنظيمية:
يعتبر مجلس الكلية أعلى سلطه في الكلية ويمارس الصالحيات والختصاصات الواردة في نظام مجلس التعليم العالي.
الهدف العام:
ضمان اللتزام بالستراتيجيات والسياسات العامة بما يحقق رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها التي أنشئت من
أجلها وبما يُمكن الكلية بأقسامها المختلفة من الحصول على التميز والمحافظة عليه وفق أعلى المعايير ،على نحو يبني
ويعزز هوية الكلية ويرسخ ويفعل مزاياها التنافسية ،ويؤكد على دورها الجوهري في تحقيق الشراكة العلمية والعملية
مع منظمات األعمال ومؤسسات المجتمع ،وذلك في حدود ما تنص عليه اللوائح المعتمدة وقواعدها التنفيذية والقرارات
الصادرة بمقتضاها.
المهام التفصيلية:
أ -اإلشراف على وضع وتنفيذ الخطط الستراتيجية للكلية بأبعادها العلمية واإلدارية والتنظيمية والفنية والمالية
ومتابعة التنفيذ وتقييم األداء.
ب -إقرار الالئحة الداخلية للكلية والسياسات وا لقواعد واألنظمة واإلجراءات وفق اآللية المعتمدة.
ت -اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس المحاضرين والمعيدين وإعارتهم وندبهم وترقيتهم ومتابعة اعتمادها وفق
اآللية.
ث -اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين األقسام ومتابعة اعتمادها وفق اآللية المعتمدة.
ج -اقتراح المن اهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية ومتابعة اعتمادها وفق اآللية المعتمدة.
ح -تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها وفق آلية محدده.
خ -إقرار خطط التواصل والتعاون والشراكة مع المؤسسات العلمية ومؤسسات األعمال وفق اآللية المقرة ومتابعة
تنفيذها وتقييم درجة فعاليتها.
د -إقرار خطط تنمية إمكانات الكلية ومواردها وفق اآللية المقرة ومتابعة تنفيذها وتقييم درجة فعاليتها.
ذ -التخطيط والتنظيم والتنفيذ لالختبارات داخل الكلية.
ر -اقتراح خطط التدريب والبتعاث الالزمة للكلية ومتابعة إقرارها وتنفيذها وتقييم درجة فعاليتها.
ز -اقتراح خطة النشاط الالمنهجي ومتابعة إقرارها وتنفيذها وتقييم درجة فعاليتها.
س -البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
ش -تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وفق اآللية المعتمدة.
دليل كلية التأهيل الطبي
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ص -النظر فيما يحال إليه من قبل مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبة وأبداء الرأي.
صالحيات مجلس الكلية:
أ -اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ،والمعيدين ،والمحاضرين ،وإعارتهم ،وندبهم ،وترقياتهم.
ب -اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين األقسام.
ت -اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
ث -تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها.
ج -اقتراح مواعيد الختبارات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
ح -اقتراح الالئحة الداخلية للكلية.
خ -اقتراح خطط التدريب والبعثات الالزمة للكلية.
د -اقتراح خطة النشاط الالمنهجي للكلية.
ذ -البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
ر -النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
موضوعات الئحة الدراسة واالختبارات التي تحتاج توصية مجلس الكلية والصالحيات المخولة له:
أ -ال توجيه بأعداد الطالب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم (المادة .)2
ب -رفع الحرمان (لمجلس الكلية أو من يفوضه المادة .)10
ت -الموافقة على الختبار البديل لألعذار القهرية (المادة .)12
ث -التوصية بمنح فرصة اعتذار إضافية في حالت الضرورة القصوى (القاعدة التنفيذية للمادة .)13
ج -التوصية بمنح فرصة تأجيل إضافية في حال الضرورة (القاعدة التنفيذية للمادة .)14
ح -الموافقة على إعادة القيد بعد النقطاع (المادة .)17
خ -الموافقة على المقررات التي يدرسها الخريج الذي رسب في المعدل بناء على توصية مجلس القسم لرفع
معدله التراكمي (المادة .)19
د -إعطاء الفرصة الرابعة بعد ثالثة إنذارات متتالية (المادة .)20
ذ -توصية المجلس بإعطاء الفرصة الخامسة (القاعدة التنفيذية للمادة .)20
ر -التوصية بفرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج ،ل تتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج
(القاعدة التنفيذية للمادة .)20
ز -اقتراح وضع الضوابط الالزمة لتقييم أداء الطالب المنتسبين (المادة .)21
س -تحديد درجة األعمال الفصلية بناء على اقتراح مجلس القسم (المادة .)22
ش -تعديل النتيجة وتحديد اختبارات البديل بعد توصية مجلس القسم (القاعدة التنفيذية للمادة )22
ص -تضمين الختبار النهائي اختبارات عملية أو شفوية وتحديد الدرجات بعد توصية مجلس القسم (المادة .)24
ض -تحديد قياس تحصيل الطالب في مقررات الندوات واألبحاث والمقررات العملية والميدانية بناء على توصية
مجلس القسم (المادة .)26
ط -تشكيل لجنة لتنظيم أعمال الختبار النهائي (المادة .)31
ظ -تطبيق السرية في إجراءات الختبارات النهائية (المادة.) 32
ع -اختيار من يضع أسئلة الختبار غير أستاذ المقرر بناء على اقتراح رئيس القسم عند القتضاء (المادة.) 33
غ -إسناد التصحيح إلى من يراه عند الضرورة (المادة.) 34
ف -الموافقة على إعادة التصحيح (المادة.)39
ق -تحديد مدة الختبار النهائي (المادة.)40
دليل كلية التأهيل الطبي
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ك-
ل-
م-
ن-

وضع التنظيمات الخاصة بإجراءات الختبارات النهائية بما ل يتعارض مع أحكام النظام (القاعدة التنفيذية
للمادة .)41
وضع ضوابط التحويل الخارجي (القاعدة التنفيذية للمادة .)42
المعادلت الخارجية بناء على توصية األقسام (المادة.) 43
وضع ضوابط التحويل داخل الجامعة (القاعدة التنفيذية للمادة .)46

عميد الكلية
العالقة التنظيمية:
يكون عميد الكلية مسئوال أمام مدير الجامعة.
الهدف العام:
العمل على تحقيق رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها وذلك بالتأكيد من دقة أعمال التخطيط والتنفيذ في أقسام الكلية ووحداتها
واإلشراف على الشئون املالية واإلدارية والعلمية داخل الكلية من خالل ترسيخ القيم التنظيمية التي تعمل على زيادة دوافع األفراد للعمل
واملشاركة والعمل على تحفيزهم  ،وزيادة مستوى االلتزام التنظيمي وتغذية روح اإلبداع واالبتكار  ،ومتابعة تنفيذ ما يصدره مجلس الكلية
والجهات املسؤولة من قرارات وتعليمات والتنسيق بين أقسام الكلية ووحداتها والربط التكاملي بين أنشطتها وتدعيمها بالكفاءات البشرية
املؤهلة وتقييم أداء األقسام والوحدات اإلدارية والتأكد من درجة التزامها بآليات العمل كل ذلك في حدود األنظمة والتعليمات املعتمدة.
املهام التفصيلية:
أ -اعتماد جدول اعمال مجلس الكلية ورئاسة اجتماعاته.
ب -متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية وإصدار التوجيهات والتعليمات الالزمة لتنفيذها وفق اآللية املعتمدة.
ت -تمثيل الكلية أمام مجلس الجامعة وغيره وفق اآللية املعتمدة.
ث -تطوير السياسات والقواعد العامة التي تنظم األعمال في الكلية ،ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها وفق اآللية املقرة.
ج -اإلشراف على إعداد وصياغة الرؤية االستراتيجية للكلية وألقسامها العلمية ‘والعمل على تحقيقها بعد اعتمادها وفق اآللية املقرة
ح -اإلشراف على تنفيذ الخطط االستراتيجية وبرامج العمل واملوازنات التخطيطية على مستوى الكلية وتنفيذها بعد اعتمادها وفق
اآللية املقرة
خ -اإلشراف على بناء الخطط التنفيذية السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم فعالياتها واتخاذ الالزم حيالها.
د -متابعة إعداد تقارير تقويمية دورية عن خطط وبرامج وأنشطة الكلية ورفعها ملدير الجامعة ومتابعة ما يصدر حيالها من قرارات
وتعليمات وتوصيات.
ذ -العمل على بناء وتنمية ثقافة تنظيمية وإدارية ايجابية لدى وحدات الكلية بما يساهم في إيجاد بيئة عمل محفزة على األداء الجماعي
والسلوك اإلبداعي والريادي.
ر -القيام بكافة األعمال الالزمة لضمان إمداد الكلية باإلمكانيات البشرية واملادية والتقنية املطلوبة.
ز -اإلشراف على وضع الخطط والبرامج لتنمية القدرة الذاتية للكلية بما يمكنها من توفير مواردها وتطويرها لتحقيق االستقرار والنمو.
س -ضمان وجود تنسيق كاف وتعاون وثيق بين أقسام الكلية ووحداتها بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف الكلية.
ش -اإلشراف على األنظمة املعلوماتية في الكلية وبما يرتبط بها من شبكه وموقع الكتروني لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة
والفعالية واألمن االلكتروني.
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ص -اإلشراف على حاالت التعاون والتحالف والشراكات االستراتيجية للكلية مع املؤسسات املستهدفة وتقييم نتائجها في ضوء استراتيجية
الكلية واتخاذ الالزم وفق التعليمات املعتمدة.
ض -تفعيل العالقات داخل الجامعة وخارجها وفق األنظمة املقررة.
ط -التشجيع في أعمال التأليف والترجمة في الكلية والتأكد من توافر مقومات جودة التنظيم وفق أعلى املعايير املتعارف عليها والعمل
على تفعيل التوصيات واالقتراحات املقرة
ظ -اإلشراف على املؤتمرات والندوات واللقاءات التي تنظمها الكلية والتأكد من توافر مقومات جودة التنظيم وفق أعلى املعايير املتعارف
عليها والعمل على تفعيل التوصيات واالقتراحات املقرة.
ع -اإلشراف على تطوير وتحديث اإلجراءات املتبعة ونماذج العمل وتوظيف التقنية الحديثة.
غ -اإلشراف على بناء صوره ذهنيه ايجابيه عن الكلية وأقسامها وبرامجها والعاملين بها وخريجيها على نحو يمكن الكلية من اجتذاب
أفضل الطالب.
ف -تلقي الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطالب والنظر فيها ورفعها إلى إدارة الجامعة ومتابعتها.
ق -اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل املؤقتة وفق أهداف محددة.
ك -القيام بأي مهام من قبل معالي مدير الجامعة وتقع في نطاق العمل.
ل -تفويض بعض ما ورد أعاله من مهام إلى أي جهة في الكلية بما يتناسب وطبيعة العمل.

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
العالقة التنظيمية:
 يكون وكيل الكلية مسئو ًل عميد الكلية
الهدف العام:
المساهمة في تمكين الكلية من تحقيق رسالتها وأهدافها من خالل الشراف المباشر على وضع الخطط و
البرامج واآلليات واإلجراءات في الشؤون التعليمية بما يحقق رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها الستراتيجية ويرسخ المكانة
العلمية للكلية ويؤكد هويتها ويعزز إمكانياتها وقدرات ها لتأهيل كفاءات وطنية مميزة في مجالت مجتمعية وإعداد الخطط
الستراتيجية والبرامج العلمية للكلية لتقديم أفضل الخدمات الطالبية وإرشادهم أكاديميا ً ومهنيا ًونفسيا ًواجتماعيا ً وتوفير
متطلبات تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة في تلك المجالت والعمل على بناء بيئة عمل إيجابية ومحفزة على األداء
التعاوني واللتزام التنظيمي في الوحدات اإلدارية التابعة للوكيل والتأكد من جودة أعمال التنسيق داخل الوكالة وبين
الوكالة واألطراف ذات الصلة داخل الكلية وخارجها بما يضمن جودة تنفيذ السياسات والقواعد واألنظمة واللوائح المعتمدة
مهام التفصيلية:
أ -العمل على رفع مستوى الخدمات التعليمية بالكلية بما يحقق رؤية ورسالة الكلية والجامعة.
ب -اإلشراف على الخدمات الطالبية والتأكد من جودتها.
ت -اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية وجداول الختبارات والتأكد من وقتها وانجازها في الوقت المحدد.
ث -اإلشراف على إدخ ال الجداول بالنظام األكاديمي المختص ومتابعة تسجيل الطالبات.
ج -تحديد اللوائح المتبعة في فترة المتياز والمهام التفصيلية لوحدة المتياز.
ح -اإلشراف على وحدة اإلرشاد األكاديمي.
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خ -النظر في شكاوى الطالبات والعمل على حلها في حدود المستطاع أو الرفع لسعادة العميدة لتخاذ الالزم.
د -األشراف على الختبارات النهائية والتأكد من حسن سيرها ودقة تنفيذ اإلجراءات الصادرة بشأنها.
ذ -رفع مستوى المهارات الكلينيكية لطالبات المتياز.
ر -عقد تعاون وشراكة مع المستشفيات المختلفة لتوسيع قاعدة التدريب وتحديد مهام جهات التدريب والشراف.
ز -المتابعة الدورية لطالبات المتياز وتذليل العقبات
س -المتابعة ألداء الطالبات من خالل تقارير جهات التدريب ووضع خطط لتحسين األداء.
ش -اإلشراف على عملية اصدار الشهادات والنماذج الخاصة بالخريجات.
ص -التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطالبات بحسب اللوائح المنظمة لختصاصاتهم.
ض -اإلشراف على الحركات األكاديمية المرفوعة على النظام األكاديمي ومتابعة تنفيذها وفق لئحة الدراسة
والختبارات الجامعية.
ط -عضوية اللجان المرتبطة بالشؤون التعليمية.
ظ -امانة مجلس الكلية.
ع -الرفع بالتقارير الالزمة عن الشؤون التعليمية لسعادة العميدة ،وتضمينها بالقتراحات التطويرية ومتابعة تنفيذها
بعد اعتمادها.

رئيس قسم العالج الطبيعي:
العالقة التنظيمية
يكون المشرف علي القسم مسؤو ً
ل أمام العميد ويتولى إدارة الشؤون العلمية بالقسم التابع له ويرفع لعميد الكلية
في نهاية كل عام دراسي تقريرا ً شامالً عن شؤون التعليم وسائر أوجه النشاط وتسيير المور العلمية واإلدارية والمالية
في القسم ورفع التقارير الدورية لعمادة الكلية باحتياجات القسم وعليه مسئولية تطبيق القرارات الصادرة التي تخص
القسم ومتابعة تنفيذها.
المهام التفصيلية:
أ -رئاسة مجلس القسم وعليه مسئولية تنفيذ قراراته ومتابعتها.
ب -وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير األداء األكاديمي بالقسم بما ل يتعارض مع الصالحيات المفوضة
لغيره والرفع بذلك لعميد الكلية بعد عرضها على مجلس القسم والكلية.
ت -عمل المراجعة والتقييم الدوري الكفيل بتطوير مناهج القسم العلمية واألكاديمية وعرضها على مجلس الكلية.
ث -التوصية بالموافقة حيال طلب الجهات الحكومية الستعانة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين
والمتعاقدين ومنسوبي القسم التابع له بإلقاء محاضرات أو الشتراك في الندوات والمؤتمرات أو الحلقات التي
تنظمها تلك الجهات أو المشاركة في مناقشة الرسائل العلمية داخل المملكة على أل يؤثر ذلك على أدائهم بالقسم
وأل تتحمل الجامعة أي مصاريف مالية بنا ًء على ذلك وعرض ذلك على مجلس الكلية.
ج -عقد اجتماع بطالب وطالبات القسم التابع له بما ل يقل عن مرة واحدة كل فصل دراسي للوقوف على احتياجاتهم
والمشاك ل والصعوبات التي تواجههم خالل مسيرتهم العلمية بالجامعة والستماع إلى مقترحاتهم وأراءهم وإيجاد
الحلول الالزمة بذلك ورفع توصياته لعميد الكلية إن لزم.
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ح -المشاركة في وضع وإعداد مشروع ميزانية القسم التابع له والخطط المستقبلية له.
خ -وضع الجداول الدراسية وجداول الختبارات الخاصة بالقسم التابع له وإبالغها وكيل الكلية.
د -المشاركة في اختيار المعيدين والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس السعوديين والمتعاقدين المرشحين للعمل
بالقسم التابع له وفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك.
ذ -التوصية بتجديد أو إنهاء عقود غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بناء على تقارير
تقويم األداء الوظيفي المعتمدة والتوصية بالتعاقد لشغل بعض الوظائف األكاديمية أو الفنية المخصصة للقسم
التابع له وإحاطة العميد بذلك.
ر -إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين والموظفين
اإلداريين بسكرتارية القسم التابع له ورفعه لعميد الكلية.
ز -الموافقة على تجزئة أو تأجيل إجازات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والفنيين السعوديين
والمتعاقدين من منسوبي القسم التابع له أو إلغائها وفق األنظمة واللوائح المنظمة لذلك وفق الحتياجات الفعلية.
س -إبالغ العميدة عن المخالفات التي تقع من منسوبي القسم من أعضاء هيئة التدريس التابع له والطلب بكتابة إحالة
منسوبي القسم من اإلداريين والفنيين والمستخدمين والعمال للتحقيق فيما نسب إليهم من مخالفات.
ش -متابعة احتياجات القسم المختلفة والكتابة بها لعميد الكلية.
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معلومات أكاديمية عن الكلية
الدرجة العلمية الممنوحة والمنهج والنظام الداخلي:
تمنح الكلية درجة الدكتوراه المهنية لتخصص العالج الطبيعي والبكالوريوس في التخصصات األخرى حيث أن
نظام الخطة هو النظام السنوي ويتم تدريس المناهج باللغة اإلنجليزية.
الدرجات العلمية التي تمنحها أقسام الكلية
الدرجة العلمية
القسم
دكتور عالج طبيعي(مفعل)EDPT
العالج الطبيعي
بكالوريوس في علل النطق والسمع (لم يفعل) HSN
عالج علل النطق والسمع
بكالوريوس عالج وظيفي (لم يفعل) OT
عالج وظيفي
أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بكالوريوس أطراف صناعية وأجهزة تعويضية (لم يفعل) PROS
بكالوريوس الطب الرياضي (لم يفعل) RHSI
الطب الرياضي
قسم خدمي ل يمنح درجة علمية (لم يفعل)
التأهيل العقلي والنفسي
ملحوظة البرنامج المتاح حاليا ً هو برنامج دكتور عالج طبيعي ( ) EDPT
قسم العالج الطبيعي
قسم العالج الطبيعي يمنح درجة دكتور عالج طبيعي ( )Entry level DPTوتعتمد هذه الدرجة على
اعداد اخصائي مؤهل بالمعرفة المتقدمة والمهارات السريرية والسلوك المهني .وتعتبر درجة اساسية لممارسة مهنة
العالج الطبيعي في الوليات المتحدة المريكية ودول التحاد األوروبي بحلول عام 2020
ويتم من خالل خطة القسم الكاديمية التي صممت على أسس الممارسة السريرية (الكلينيكية) تأهيل
الطالب بكفاءة لتكون لديهم القدرة على فحص وتقييم الحالت المرضية المختلفة وتشخيصها ووضع الخطط
العالجية المناسبة وتنفيذها وذلك باستخدام الوسائل العالجية المختلفة في العالج الطبيعي لمساعدة المرضى على
تحقيق اقصى قد ر من الوظيفة الجسدية والحركية وان يسهموا أيضا بفاعلية في إجراء بحوث علمية متطورة في
علوم العالج الطبيعي
فكرة استحداث برنامج درجة دكتور عالج الطبيعي.
تتزايد الحاجة إلى العالج الطبيعي في مجالت الصحة المختلفة بشكل مطرد وذلك لعوامل كثيرة منها ما يلي:
أ -التقدم السريع في المعرفة الطبية ونجاح العالج الطبيعي في منع وعالج حالت مرضية متنوعة
ب -زيادة المعرفة بمشاكل األمراض المزمنة واإلعاقات الجسدية والعقلية والتي نتج عنها تطوير برامج الرعاية
الصحية لتشتمل على التأهيل لكل الفئات العمرية
ت -تطور برامج العالج الطبيعي على المستوى المحلي والدولي في األقسام الصحية كنتيجة لتحديث أنظمة
الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم
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ث -العناية بالمرضى المزمنين تتطلب طرق محددة وتخصصية تأخذ في الحسبان األوجه النفسية والجتماعية
والتعليمية والمهنية للحالة الطبية
رؤية البرنامج:
التميز في العالج الطبيعي على المستوى الوطني في البرامج األكاديمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع
رسالة القسم:
اعداد خريج قادر على ممارسة العالج الطبيعي ذاتيا بأعلى مستوى مهني وأخالقي مواكبا للتغيرات المستمرة في
الخدمات الصحية من خالل توفير بيئة محفزة للتعلم والبحث العلمي ويساهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع
أهداف القسم:
برنامج دكتور عالج طبيعي سوف يساعد الطالب علي:
-

برنامج دكتور عالج طبيعي سوف يساعد الطالب علي:
اكتساب المعلومات والمفاهيم والنظريات والتقنيات في المجالت الطبية والعالج الطبيعي.
تنمية واستخدام مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت وخطوات اتخاذ القرار.
الممارسة المهنية بما يتوافق مع قوانين وآداب مهنة العالج الطبيعي.
المشاركة في األنشطة البحثية وإظهار مبادئ الممارسة المبنية على جميع المستويات.
الشراكة والتعاون والتواصل الفعال مع مختلف األطراف المجتمعة والمؤسسات التعليمية والطبية

التخصصات الدقيقة التي يقدمها برنامج دكتور عالج طبيعي:
أ -العلوم األساسية في العالج الطبيعي
ب -العالج الطبيعي لمراض العظام والصابات الرياضية
ت -العالج الطبيعي ألمراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض الباطنة والمسنين
ث -العالج الطبيعي لصحة المرأة
ج -العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العصبي وجراحتها
ح -العالج الطبيعي ألمراض األطفال وجراحتها
الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:
 يقدم القسم خريجة درجة دكتور في العالج الطبيعيشروط القبول بالقسم:
أ -استيفاء شروط القبول بالكلية
ب -إنهاء مقررات البرنامج الموحد في الكلية بنجاح
ت -استيفاء معايير القبول بالقسم
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ث -ان يكون لئقا صحيا وبدنيا وقادر على ممارسة جميع مهارات مهنة العالج الطبيعي والتي يقرها مجلسي القسم
والكلية
ج -توفر مقعد استيعابي
متطلبات التخرج من البرنامج:
 للتخرج من البرنامج ،يجب على الطالب تلبية المتطلبات التالية:أ -اجتياز مقررات البرنامج األكاديمي بنجاح.
ب -الحصول على معدل تراكمي  2أو أكثر.
ت -إتمام سنة المتياز بنجاح.
مخرجات البرنامج:
بعد االنتهاء من دراسة هذا البرنامج ،سيكون الطالب قادرين علي:
أ -إظهار المهارات الســريرية المتخصــصــة في فحص و تقييم وتشــخيص و اختيار وتنفيذ ممارســات العالج
الطبيعي المالئمة لجميع الحالت المرضية التي تحتاج الي العالج الطبيعي.
ب -الحفاظ على المعايير األخالقية والقانونية للممارسة المهنية.
ت -تطوير مهارات التصال الفعال في عرض الحالت السريرية في مجال العالج الطبيعي.
ث -العمل بكفاءة كعضو في الفريق الصحي.
ج -التخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج الوقائية والتأهيلية.
ح -إظهار قدرة كبيرة علي صنع القرار.
خ -إظهار اللتزام باستمرار التعلم و التدريب علي كل ما هو جديد في مجالت العالج الطبيعي.
د -وضع وتنفيذ خطة للتطوير الوظيفي والمهني على أسس التقييم الذاتي والتغذية الراجعة.
ذ -تطبيق مفاهيم البحث العلمي في إجراء البحوث و المسموحات الميدانية المتعلقة بالمهنة.
الفرص الوظيفية لخريجي القسم:
يحصل الخريج على درجة اخصائي اول عالج طبيعي وذلك بعد عاميين من الممارسة الكلينيكية وبعد اجتياز اختبار
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية طبقا للقواعد المعمول بها
أ -العمل في المستشفيات.
ب -المجال األكاديمي من خالل اللتحاق ببرامج الدراسات العلي
ت -مراكز األبحاث.
ث -القطاع الخاص في المجال الصحي.
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اوال  :الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
(املرجع :دليل أعضاء هيئة التدريس عمادة التطوير و الجودة و االئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
السعودية و من في حكمهم)

توصيف عضو هيئة التدريس
المادة األولى:
أعضاء هيئة التدريس هم:
 .1األساتذة
 .2األساتذة المشاركون
 .3األساتذة المساعدون
المادة الثانية:
يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثين.

التعيين والترقية
المادة الثالثة:
تشـكل في كل جامعة لجنة دائمة لشـؤون المعيدين والمحاضـرين ومدرسـي اللغات ومسـاعدي الباحثين يرأسـها وكيل
الجامعة للدراســــات العليا والبحث العلمي ويصــــدر بتكوينها وتعيين أعضــــائها قرار من مجلس الجامعة بناء على
توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها:
أ -اقتراح السـياسـة العامة لختيار المعيدين والمحاضـرين ومدرسـي اللغات ومسـاعدي الباحثين وتوزيعهم على
األقسام والكليات.
ب -إبداء الرأي في التوصــيات الصــادرة من مجالس الكليات بشــأن تعيين المعيدين والمحاضــرين ومدرســي
اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير اآلتية:
عدد أعضــاء هيئة التدريس الســعوديين ونســبتهم إلجمالي عدد أعضــاء هيئة التدريس في القســم،
وتخصصاتهم الدقيقة ،وأعبائهم التدريسية.
عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم.
عدد المبتعثين من القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
ت -اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضــرين ومدرســي اللغات ومســاعدي الباحثين حســب حاجة األقســام
الحالية والمستقبلية.
ث -دراسـة التوصـيات الخاصـة بنقل المحاضـرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى
ديوان الخدمة المدنية.
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المادة الرابعة:
يشترط لتعيين المعيد:
أ -أن يكون حاصال على شهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب -أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا على األقل.
ت -ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة الخامسة:
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة:
أ -أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب -أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا ً على األقل (إذا كان حاصال عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
ت -ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة السادسة:
يشترط لتعيين مساعد باحث:
بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير (يسمى مساعد باحث أ):
أ -الحصـول على درجة الماجسـتير من جامعة سـعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير عام جيد جدا على
األقل إن كان حاصال على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
ب -أية شروط أخرى تراها الجامعة المناسبة.
بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها)( ،ويسمى مساعد باحث ب) :
أ -الحصول على شهادة الجامعية بتقدير عام جيد على األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب -أية شروط أخرى تراها الجامعة المناسبة.
المادة السابعة:
يتم تعيين المعيـد والمحـاضـــــر ومـدرس اللغـة بنـا ًء على توصــــيـة مجلس القســـــم الـذي ســـــيعمـل بـه مجلس الكليـة
واللجنة الدائمة لشــؤون المعيدين والمحاضــرين ومدرســي اللغات ومســاعدي الباحثين وبصــدر بالتعيين قرار من
مجلس الجامعة.
المادة الثامنة:
يتم تعيين مسـاعد الباحث بقرار من مدير ا لجامعة بناء على توصـية مجلس القسـم ومجلس الكلية المختصـين وتوصـية
اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.
المادة التاسعة:
أ -يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
ب -يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمسة سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
ت -يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
ث -يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
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المادة العاشرة:
تطبق على مدرســي اللغات ومســاعدي الباحثين لئحة الوظائف التعليمية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
 590وتاريخ 1401/11/10هـ وما يطرأ عليها من تعديالت.
المادة الحادية عشرة:
يشـترط للتعيين على رتبة أسـتاذ مسـاعد الحصـول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سـعودية أو جامعة
أخرى معترف بها ،ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.
المادة الثانية عشرة:
يجوز لمجلس الجامعة في حال الضـرورة وبناء على توصـية من مجلس القسـم ومجلس الكلية المختصـين والمجلس
العلمي التعيين على رتبة أسـتاذ مسـاعد دون اشـتراط الحصـول على درجة الدكتوراه في التخصـصـات التي ل تمنح
فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية:
أ -أن يكون المرشـح حاصـال عل ى درجة الماجسـتير أو ما يعادلها من جامعة سـعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
ب -أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وظيفة محاضر.
ت -أن يتقدم بإنتاج علمي ل يقل عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها وحدة واحدة
على األقل فردية ،وأن يكون اإلنتاج الع لمي المقدم متفقا مع جاء في المادة ( )29من هذه الالئحة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك:
أ -الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أو أخرى معترف بها.
ب -خبرة في عضــوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ل تقل عن أربع ســنوات بعد
التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
ت -أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
المادة الرابعة عشرة:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ:
أ -الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أو جامعة أخرى معترف بها.
ب -خبرة في عضــــوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها ،ل تقل عن ثماني ســــنوات ،منها
أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك.
ت -أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
المادة الخامسة عشرة:
يتم تعيين أعضـاء هيئة التدريس بناء على توصـية من مجلس القسـم ومجلس الكلية المختصـين وتوصـية من المجلس
العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
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المادة السادسة عشرة:
يصننننننف من يعيين على كادر أعضننننناء هيئة التدريس بالجامعات ممن لهم خبرات سنننننابقة لغر
الضوابط اآلتية:

الراتب وف

أ -أن تكون الخبرة قد اكتسب بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين.
ب -أن تكون الخبرة في مجال التخصـــص واكتســـبت أثناء العمل في إحدى الجامعات الســـعودية أو الجامعات
األخرى المعترف بها ،أو لدى إحدى الجهات الحكومية السعودية أو المنظمات الدولية.
ت -تحتسب الخبرة ألغراض الراتب وفق ما يأتي:
الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة.
الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة.
المادة السابعة عشرة:
يصـــنف من ينتقل من لئحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضـــاء هيئة التدريس ممن يحمل شـــهادة الدكتوراه على
رتبة أسـتاذ مسـاعد في التخصـص الذي حصـل فيه على الدكتوراه وتحتسـب خبراته السـابقة في التعليم بعد حصـوله
على المؤهل كل سنة خبرة بعال وة ،شريطة أل يتجاوز أخر مربوط رتبة أستاذ مساعد.
ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.
المادة الثامنة عشرة:
يمنح عضـــــو هيئـة التـدريس المعين ومن في حكمـه أول درجـة في رتبـة الوظيفـة التي يعين عليهـا ،فـإذا كـان راتبـه
عند ا لتعيين يســـــاوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ،كما يمنح عضـــــو هيئة
التـدريس ومن في حكمـه المرقى راتـب أول درجـة في رتبـة الوظيفـة التي يرقي إليهـا ،فـإذا كـان راتبـه عنـد الترقيـة
يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة التاسعة عشرة:
يعامل أعضــــاء هيئة التدريس والمحاضــــرون والمعيدون من حيث البدلت والمكافات والمزايا وفقا ً لما يعامل به
موظفو الدولة على أساس المعادلة اآلتية:
المرتبة الثامنة
 -1المعيد
المرتبة التاسعة
-2المحاضر
المرتبة الثانية عشرة
-3األستاذ المساعد
المرتبة الثالثة عشرة
 -4األستاذ المشارك
المرتبة الرابعة عشرة
-5األستاذ
ويكون بدل النتقال الشهري لرتبة (األستاذ)  650لاير.
المادة العشرون:
ل يترتب على وصـول راتب األسـتاذ إلى الدرجة األخيرة من سـلم رواتب أعضـاء هيئة التدريس عدم منحه العالوة
الدورية السنوية بل يستمر منحه العالوة ول ينطبق ذلك إل على رتبة أستاذ فقط.
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المادة الحادية والعشرون:
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:
أ -خدمة ل تقل عن أربع ســنوات في رتبة أســتاذ مســاعد في جامعة ســعودية أو جامعة أخرى معترف بها،
على أل تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
ب -اســـــتيفـاء الحـد األدنى من اإلنتـاج العلمي المطلوب لل ترقيـة وفقـا ألحكـام المـادة الثـانيـة والثالثين من هـذه
الالئحة.
ت -أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.
المادة الثانية والعشرون:
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:
أ -خدمة ل تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،على
أل تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
ب -استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام المادة الثالثة والثالثين من هذه الالئحة.
ت -أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك.

المادة الثالثة والعشرون:
لعضــو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القســم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصــاها ســتة
أشهر.
المادة الرابعة والعشرون:
تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغرا

الترقية على النحو اآلتي:

أ -كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة عملية وكان العمل في مجال التخصص.
ب -نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.
ت -ل تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.
المادة الخامسة والعشرون:
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وف المعايير اآلتية:
أ -اإلنتاج العلمي.
ب -التدريس.
ت -خدمة الجامعة والمجتمع.
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إجراءات الترقية
المادة السادسة والعشرون
إجراءات الترقية:
أ -يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:
بيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
بيان بالنشاطات التدريسية.
بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.
خمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.
أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.
أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.
ب -ينظر مجلس القسـم في طلب الترقية ويتحق ق من اسـتيفاء الشـروط واإلجراءات ويوصـي برفع الطلب إلى
مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين ل يقل عن ثمانية.
ت -ينظر مجلس الكلية في الطلب بنا ًء على توصـية مجلس القسـم ،ويرشـح عدد من المحكمين المتخصـصـين ل
يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
ث -درس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ،ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:
اختيار خمســــة محكمين لتقويم البحوث ،ويختارون من المرشــــحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثالثة
منهم أسـاسـيون والرابع فاحصـا ً احتياطيا ً أو ً
ل والخامس فاحصـا ً احتياطيا ً ثانيا ً يلجأ إليهما عند الحاجة ويجب
أن يكون اثنان من المحكمين الثالثة  -على األقل  -من خارج الجامعة.
إرسـال البحوث والبيانات الخاصـة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سـرية لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من
قبل المجلس العلمي.
اتخاذ قرار بترقية عضـو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين،
والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.
إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضـعف اإلنتاج العلمي ،يقوم بتحديد مصـير األبحاث المقدمة وما
يســتبعد منها و ما يصــح تقديمه مرة أخرى ،على أن يشــتمل الحد األدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة
أخرى وحدة بحثية جديدة على األقل للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،ووحدتين بحثيتين جديدتين على
األقل للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.
المادة السابعة والعشرون:
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس ( ) 100مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:
 60سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي.
 25خـمس وعـشــرون نقطة لتـدريس.
 15خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعـة والمجتمع.
ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في خدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي.
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المادة الثامنة والعشرون:
يجب أل يقل مجموع ما يحصـــل عليه عضـــو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن ( )60ســـتين نقطة على أل يقل ما
يحصل عليه المرشح للترقية عن ( ) 35خمس وثالثين نقطة في مجال اإلنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك
و ( ) 40أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أســتاذ ،وتتم الترقية إلى رتبة أســتاذ مشــارك بأغلبية رأي المحكمين الثالثة،
أما الترقيـة إلى رتبـة أســــتـاذ فتتم بإجمـاع رأي المحكمين الثالثة ،وفي حال الموافقـة اثنين من المحكمين على الترقية
وعدم موافقة المحكم الثالث ،يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.
المادة التاسعة والعشرون:
يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:
أ -البحوث المنشـــورة أو المقبولة للنشـــر في مجالت العلمية محكمة ،ويضـــع المجلس العلمي معايير قبول
المجالت المحكمة.
ب -البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصــصــة إذا كانت منشــورة بأكملها أو مقبولة
للنشر ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
ت -البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
ث -المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
ج -تحقيق الكتب النادرة المحكم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
ح -الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
خ -الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضـــعة للتحكيم ،ويقبل
منها وحدة واحدة فقط.
د -الختراعات والبتكارات التي صـدرت لها براءات من مكاتب براءات الختراع التي يعترف بها المجلس
العلمي.
ذ -النشـاط اإلبداعي ا لمتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصـية المجلس العلمي ،ويقبل منه
وحدة واحدة فقط.
المادة الثالثون:
يجب أل يقل ما ينشـر أو يقبل للنشـر في المجالت العلمية المحكمة ضـمن الحد األدنى المطلوب لترقية عضـو هيئة
التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إل ى رتبة أسـتاذ مشـارك ،ووحدتين بحثيتين ضـمن الحد األدنى للمتقدمين
للترقية إلى رتبة أستاذ.
المادة الحادية والثالثون:
يجب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضـو هيئة التدريس للترقية منشـورا أو مقبول للنشـر في أكثر من منفذ نشـر
واحد ،وأل تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.
المادة الثانية والثالثون:
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أسـتاذ مشـارك أربع وحدات منشـورة أو مقبولة للنشـر،
اثنتان منها  -على األقل  -عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بناء على توصــــية من المجلس العلمي الســــتثناء من هذا
الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أل يقل المنشور فعال عن وحدة واحدة.
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المادة الثالثة والثالثون:
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أسـتاذ سـت وحدات منشـورة أو مقبولة للنشـر ،منها ثالث
وحدات  -على األقل  -عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بناء على توصـية من المجلس العلمي السـتثناء من هذا الشـرط
بالنسبة لبعض التخصصات على أل يقل المنشور فعال عن ثالث وحدات.
المادة الرابعة والثالثون:
يحتســب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفردا ً بتأليفه ،وبنصــف وحدة إذا اشــترك في تأليفه اثنان ،وإذا
كان بحثا مشـتركا بين أكثر من اثنين فيحسـب بنصـف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة ،وإذا
كان عمال مشتركا أخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.
المادة الخامسة والثالثون:
يجب أل يكون اإلنتاج العلمي المقدم للترقية مؤخذة من رسـائل الماجسـتير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سـابقة للمتقدم،
وفي حـال تثبـت المجلس العلمي من أن هنـاك مـا هو مســـــتقـل من ذلـك ،فيحرم المتقـدم للترقيـة من التقـدم بطلـب آخر
للترقية مدة عام من تاريخ صدور القرار المجلس العلمي بذلك.
المادة السادسة والثالثون:
يشــترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من األســاتذة ،ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أســتاذ مشــارك أن يكون
أحد المحكمين من األساتذة المشاركين.
المادة السابعة والثالثون:
تتم ترقية عضــــو هيئة التدريس علميا ً من تاريخ صــــدور قرار المجلس العلمي بذلك ،أما ترقيته وظيفيا ً فتعتبر من
تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.

الواجبات
المادة الثامنة والثالثون:
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية:
أ -األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتع ليمات وقواعد السـلوك واآلداب المتبعة وأن يترفع عن كل ما
هو مخل بشرف الوظيفة.
ب -متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ،وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
ت -أن ينقل لطالبه أحدث ما توصـــل إليه العلم في مجال تخصـــصـــه ،ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير
العلمي السليم.
ث -أن يشـــارك بفعالية في أعمال مجلس القســـم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضـــوا فيها على
مستوى القسم والكلية والجامعة ،كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع.
ج -أن يتفرغ لعملـه في الجـامعـة ،ول يجوز لـه العمـل خـارج الجـامعـة إل بعـد أخـذ موافقـة مســـــبقـة وفق األنظمـة
واللوائح.
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المادة التاسعة والثالثون:
يتولى عضـو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسـم تقريرا ً عن كل حادث من
شأنه اإلخالل بالنظام.
المادة األربعون:
أ -يكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي:
 10وحدات تدريسية
 12وحدات تدريسية
 14وحدات تدريسية
 16وحدات تدريسية

 -1األستاذ
 -2األستاذ المشارك
 -3األستاذ المساعد
 -4المحاضر
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
 16وحدات تدريسية
 -5المعيد
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
 18وحدات تدريسية.
 -6مدرس اللغة
ب -الوحدة التدريسـية هي المحاضـرة النظرية األسـبوعية التي ل تقل مدتها عن خمسـين دقيقة ،أو الدرس العلمي
أو الميداني األسبوعي الذي ل تقل مدته عن مائة دقيقة وتستمر الوحدة التدريسية فصالً دراسياً.
المادة الحادية واألربعون:
يؤدي أعضـاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسـا ً وثالثين سـاعة أسـبوعيا ً  -ويجوز رفعها إلى أربعين سـاعة عمل
أسـبوعيا ً بقرار من مجلس الجامعة  -يقضـونها في التدريس والبحث واإلرشـاد األكاديمي والسـاعات المكتبية واللجان
العلمية واألعمال األخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.
المادة الثانية واألربعون:
من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم ومديري المراكز العلمية ورؤســــاء األقســــام العلمية
يخفف عنهم العبء التدريسي على أل يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات تدريسية.
المادة الثالثة واألربعون:
يقدم رئيس القســـم ومن في حكمه تقريرا ً ســـنويا ً إلى عميد الك لية ومن في حكمه عن ســـير العمل في القســـم وعن
النشاط العلمي ألعضائه ،كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريرا ً سنويا ً إلى مدير الجامعة.

الرو اتب واملكافآت والبدالت
المادة الرابعة واألربعون:
يطبق سلم الرواتب والعالوات المرفق لهذه الالئحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
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المادة التاسعة واألربعون:
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام والمراكز العلمية
وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف يما ل يتجاوز صافي راتب شهرين.
المادة الحادية والخمسون:
إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز
بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم.
المادة الثانية والخمسون:
يجوز أن يصرف ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيد ين والمتخصصين في مجال الحاسب اآللي العاملين
في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما ل يتجاوز نسبة  %25من أول مربوط الدرجة المثبتين
عليها.

اإلجازات
المادة السادسة والخمسون:
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة اإلجازة السنوية ويحدد مجلس
الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أل تبدأ العطلة الصيفية إل بعد انتهاء أعمال الختبارات وإعالن
النتائج.
المادة السابعة والخمسون:
لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية ويتم
تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خاللها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على ل تزيد المدة التي
يعوض عنها عن ستين يوما في العام.
المادة الثامنة والخمسون:
لمدير الجامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن في حكمه
بإجازته السنوية أو جزء منها.
المادة التاسعة والخمسون:
تنمح اإلجازات األخرى وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الستون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ألسباب معقولة إجازة استثنائية ل تزيد
مدتها على ستة أشهر وخالل ثالث سنوات بال راتب ،ويجوز لمجلس الجامعة عند القتضاء الستثناء من هذا
الشرط على أل تزيد مدة اإلجازة عن سنة.
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إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون:
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي أن يحصل
عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة
تفرغ علمي سابقة ،أو لمدة دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة،
على أل يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية ،ول تحتسب مدة اإلعارة ضمن المدة المطلوبة.
ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة إلجازة التفرغ العلمي بناء على اقتراح المجلس العلمي.
المادة الثانية والستون:
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي:
أ -أل يرخص في إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  %10من أعضاء هيئة
التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
ب -أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي.
المادة الثالثة والستون:
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي:
أ -رتبه كامال وبدل النتقال الشهري عن كامل المدة.
ب -تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعولهن.
ت -مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.
ث -مصاريف البحث العلمي ،وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.
ج -مصا ريف العالج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آلف لاير إذا كان بمفرده
وعشرة آلف لاير إذا كانت ترافقه عائلته ،ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة فصل دراسي واحد.
ح -بدل التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل اإلضافي ل
تقل عن ثالث ساعات يوميا ً بما فيها دوام الخميس بحيث ل يقل عن ثالثة آلف لاير حدا ً أدنى إذا كانت
اإلجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.
المادة الرابعة والستون:
ل يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ،كما ل يجوز له الرتباط بعقد عمل أو استشارة.
المادة الخامسة والستون:
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة وعليه خالل مدة أقصاها نهاية
الفصل الدراسي التالي لنتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريرا ً مفصالً عن إنجازاته خالل التفرغ ،ويرفق
مع التقرير نسخا ً من األعمال العلمية التي أنجزها تمهيدا ً لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.
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االستشارات العلمية
المادة السادسة والستون:
يجوز الستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع
الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقرا ً لها وفق ما يأتي:
أ -أن يعمل مستشارا ً في مجال تخصصه.
ب -أل يعمل مستشارا ً في أكثر من جهة واحدة.
ت -يكون الحد األقصى لمدة الستشارة سنة قابلة للتجديد.
ث -يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة
للقطاعات الخاصة والمنظمات اإلقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي.
ج -تتم الموافقة على الستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية
وتأييد مدير الجامعة.
ح -على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريرا ً سنويا ً وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن األعمال التي
أنجزها خالل فترة الستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه.
خ -أل يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشارا ً غير متفرغ على أدائه لعمله األصلي وبخاصة فيما يأتي:
العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.
التواجد في مكتبه خالل ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة عمله
تقتضي ذلك.
إلسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.

حضور املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
المادة السابعة والستون:
يجوز لعضـو هيئة التدريس حضـور المؤتمرات والنـدوات داخـل المملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية:
أ -أن تكون هناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله
الفعلية.
ب -تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءا ً على توصية من مجلسي القسم
والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
ت -تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بنا ًء على
توصية من مجلسي القسم والكلية ،وتأييد مدير الجامعة.
ث -يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءا ً على توصية من
مجلس العلمي.
ً
ج -يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريرا عن ذلك للجامعة.
المادة الثامنة والستون:
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز القتصار
على صرف التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي.
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الندب واإلعارة
المادة التاسعة والستون:
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على
توصية مجلسي القسم والكلية المختصين ،وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم التفاق على خالف
ذلك.
المادة السبعون:
يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم
والكلية المختصين ،كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء المدة.
المادة الحادية والسبعون:
يشترط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي:
أ -أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في الجامعة ،ولمجلس الجامعة في حالت الضرورة
الستثناء من ذلك.
ب -أل يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة التدريس واحد أو  %10من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم
في السنة الواحدة.
ت -أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة ل تقل عن مدة إعارته السابقة.
ث -أل يترتب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة.
ج -أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.
المادة الثانية والسبعون:
تكون اإلعارة للجهات اآلتية:
أ -الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
ب -الوزارات والجهات الحكومية.
ت -المؤسسات العامة أو الخاصة.
ث -الحكومات والهيئات اإلقليمية أو الدولية.
المادة الثالثة والسبعون:
تكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مددا ً ل تزيد كل منها عن سنة ،ول يجوز أن تزيد مدة اإلعارة
عن خمس سنوات متصلة ،ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره سنتان ،على أل يزيد
مجموع فترات اإلعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن حكمه بالجامعة أو أي جامعة
أخرى.
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المادة الرابعة والسبعون:
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدلته ومكافاته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته
والعالوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خاللها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب
مدة اإلعارة ألغراض الترقية وفقا ً للمادة ( )24من هذه الالئحة.
المادة الخامسة والسبعون:
يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على اإلعارة وتكليف المعار باإلسهام في بعض األعمال األكاديمية مثل التدريس أو
اإلشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على أل تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.

االتصال العلمي
المادة السادسة والسبعون:
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد
عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة ل تزيد عن أربعة أشهر ،ويجوز 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.
المادة السابعة والسبعون:
مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين
إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة ،ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسميا ً في الخارج ،على أل
تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات.
المادة الثامنة والسبعون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو
هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية وفق ما يأتي:
أ -أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنا ً البيانات المؤدية له.
ب -أن يقدم تقريرا ً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.
ت -يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.

النقل
المادة التاسعة والسبعون:
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار
من مدير الجامعة بنا ًء على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين.
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المادة الثمانون:
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة بنا ًء على
توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول منهما ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهما.
المادة الحادية والثمانون:
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على نقل عضو
هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.

التأديب
المادة الثانية والثمانون:
تكون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو التالي:
َّ
-1
-2
-3
-4

أحد وكالء الجامعة
أحد عمداء غير الذي تولى التحقيق
عضو هيئة تدريس ل تقل رتبته عن أستاذ
أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة

رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

المادة الثالثة والثمانون:
مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين ،إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل
بواجباته ،يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريرا ً عن نتيجة التحقيق،
ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجبا ً لذلك.
المادة الرابعة والثمانون:
لمدير الجامعة أن يصدر قرارا ً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة
التحقيق معه ذلك ،ول يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إل بقرار من لجنة التأديب.
ويجوز تمديد مدة اإليقاف مدة أو مددا ً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أل تزيد مدة اإليقاف في كل
مرة عن سنة واحدة.
المادة الخامسة والثمانون:
يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي مرتبه ،فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه،
أما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون:
يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس  -ومن في حكمه  -المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة
من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوما ً على األقل.
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المادة السابعة والثمانون:
لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الطالع على التحقيقات التي أجريت في األيام التي
يعينها المدير.
المادة الثامنة والثمانون:
تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وف ما يأتي:
أ -يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
ب -تعقد اللجنة اجتماعاتها بنا ًء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة
لسماع أقواله ودفاعه.
ت -تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحق ق معه أو وكيل عنه ،فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم
إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية ،وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال الشهود عند القتضاء.
ث -تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،ول تصح اجتماعاتها إل إذا ضمن جميع أعضائها وترفع اللجنة قراراتها إلى
مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ل تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه
إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة ،يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت
اللجنة على رأيها يرفع األمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي.
ج -يقوم مدير الجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
ح -يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثالثين
يوما ً على األكثر من إبالغه بقرار اللجنة إل وأصبح القرار نهائياً ،وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المدة
المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم
الرفع إلى مجلس الجامعة ،ويكون قرار مجلس الجامعة نهائياً.
المادة التاسعة والثمانون:
مع مراعاة أحكام المادة ( ) 32من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقافها على عضو هيئة
التدريس ومن في حكمه:
أ -اإلنذار.
ب -اللوم.
ت -الحسم من الراتب بما ل يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أل يتجاوز المحسوم شهريا ً ثلث صافي
الراتب الشهري.
ث -الحرمان من عالوة دورية واحدة.
ج -تأجيل الترقية مدة عام.
ح -الفصل.

المادة التسعون:
ل تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.
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المادة الحادية والتسعون:
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها ً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا ً أو
كتابيا ً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي اإلنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع
أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا ً ونهائياً.
وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بنا ًء على ما يصلهم من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه هم عن كل ما يقع
من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.

إنهاء الخدمة
المادة الثانية والتسعون:
تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية:
أ -الستقالة.
ب -طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ت -إلغاء الوظيفة.
ث -العجز الصحي.
ج -الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ح -الفصل ألسباب تأديبية.
خ -الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون:
يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من
العمر .ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته ولمجلس
التعليم العالي بنا ًء على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن
الخامسة والستين.
المادة الرابعة والتسعون:
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير الجامعة
تقريرا ً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.
المادة الخامسة والتسعون:
لمجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي بالنظر في قبول استقالة عضو
هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بنا ًء على طلبه.
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ثانيا :األحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس املتعاقدين من غير السعوديين
( المرجع :دليل أعضاء هيئة التدريس عمادة التطوير و الجودة)
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1417 / 4 / 3هـ) في الجلسة الرابعة لمجلس التعليم العالي المعقود بتاريخ
 1417 / 2 / 7ه المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم
( / 7ب  )16785 /وتاريخ  1417 / 11 / 4هـ.

أوال :التعريفات
المادة األولى:
تعني التعبيرات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة أدناه؛
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

المتعاقد :من يعمل في الجامعات من غير السعوديين بموجب عقد وفق هذه الالئحة.
الموطن :الدولة التي يحمل المتعاقد جنسيتها ويجوز اعتبار الدولة التي يقيم فيها وقت التعاقد موطنا له إذا
زادت مدة اإلقامة عن سنتين متتاليتين.
السنة :اثنا عشر شهرا هجرية ما لم يرد نص على خالف ذلك.
الشهر :الشهر ثالثون يوما ما لم ينص على خالف ذلك.
التعاقد الشخصي :أل يكون معارا من جامعته أو جهة أخرى.

المادة الثانية:
تسري أحكام الالئحة على الفئات اآلتية
أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين.
من في حكم أعضاء هيئة التدريس وهم الباحثون ومساعدوهم والفنيين من حملة الشهادة الجامعية فما فوق
الذين يتم التعاقد معهم على وظائف باحث أو مساعد باحث أو فني بالمرتبة السادسة فما فوق ولعملهم عالقة
مباشرة بالتدريس ولمجلس الجامعة في الحالت الستثنائية التجاوز عن هذا الشرط.

ثانيا :التوظيف
المادة الرابعة:
يشترط للتوظيف:
أ -وجود وظيفة شاغرة معتمدة في الميزانية أو توفر اعتماد مالي مخصص لغرض التوظيف ضمن بند
الرواتب المقطوعة.
ب -عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.
ت -أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها بما في ذلك الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة لشغلها.
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المادة الخامسة:
يشترط في المتعاقد أن يكون:
أ -قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين سنة ميالدية ويجوز لمجلس الجامعة تجاوز الحد األعلى
للعمر حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة المشاركين وخمس سنوات لألساتذة المساعدين وذلك بنا ًء على
توصية مجلس القسم ومجلس الكلية وثالث سنوات بالنسبة للفئات األخرى بنا ًء على توصية جهة عملهم.
ب -لئقا ً صحيا للخدمة ،بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها الجامعة.
ت -حسن السيرة واألخالق.
ث -حائزا ً على المؤهالت المطلوبة للوظيفة.
ج -غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة.
ح -متفرغا ً للعمل في الجامعة.
المادة السادسة:
يبرم العقد لمدة سنة أو أقل أو أكثر قابال للتجديد مثل مدته أو للمدة التي تحددها الجامعة.
المادة السابعة:
تبدأ مدة العقد اعتبارا ً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجها ً إلى مقر عمله في المملكة بأقصر طريق على
أل تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثالثة أيام ول تسبق الموعد المحدد من قبل الجامعة
لبداية العقد ،أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقا ً لتعليمات الجامعة إذا كان مقيما ً في البلد الذي
توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.

ثالثا :الرو اتب والعالوات

المادة الثامنة:
أ -بعد إقرار الجامعة ترقية عضو هيئة التدريس والتي تمت من خارج الجامعة من درجة علمية إلى درجة أعلى
يجوز أن يعطى عند تجديد عقده بداية راتب الدرجة المرقى إليها ،فإذا كان راتبه قبل الترقية يزيد أو يتساوى
مع بداية راتب الدرجة المرقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في
درجته السابقة ،ثم ويمنع العالوة السنوية من الدرجة المرقى إليها عند تجديد عقده.
ب -يجوز نقل المتعاقد من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين عند تجديد عقده من درجة إلى
درجة أعلى منها داخل الفئة نفسها إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة.
ت -يجوز لمجلس الجامعة عند وصول المتعاقد لنهاية مربوط الدرجة المعين عليها ،منحه عالوة الدرجة ،بعد كل
سنتين بتوصية من رئيسه.
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المادة التاسعة:
أ -يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة وفق جدول الرواتب بنسبة ل تتجاوز  % 50من الراتب
المستحق ل من يتم التعاقد معه من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة في مستواها يحددها مجلس الجامعة.
ب -يجوز لمجلس الجامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة أو ذوي السمعة العلمية أو الخبرة أو المهارة
العالية أو المؤهالت الممتازة المكتسبة بإحدى الجامعات المشهورة من أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم وكذا األطباء بزيادة ل تتجاوز نسبة  ٪ ١٠٠من الراتب المستحق ،ولرئيس مجلس الجامعة بالتفاق
مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفئات األخرى.
ت -يجوز التعاقد مع ذوي الخبرة والسمعة العلمية المتميزة للعمل كأعضاء هيئة التدريس بالتجاوز عن الشروط
العلمية المحددة بقواعد التوظيف بموافقة مجلس الجامعة بنا ًء على توصية من المجلس العلمي.
المادة العاشرة:
أ -يعطي المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين الذي سبقت له خدمة في
التدريس الجامعي بعد حصوله على المؤهل أو اللقب العلمي عالوات سنوية طبقا لجداول الرواتب المعتمدة.
ب -يجوز احتساب الخبرات ألعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين في غير التدريس
الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد الحصول على المؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه على أساسه
بواقع سنة لكل سنتين وذلك ألغراض التوظيف ،كما يجوز احتسابها ألغراض الترقية العلمية بقرار من
المجلس العلمي بنا ًء على توصية مجلس الكلية المعنية.
ت -تحتسب الخبرة عند التعاقد لغير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين بعد الحصول
على آخر مؤهل وتحت سب الدورة في التخصص التي تتم بعد هذا المؤهل بقدر مدتها ،ول يجمع بين مدة
الدورة ومدة الخدمة في آن واحد ويشترط في الخبرة أو المؤهل أن يصدرا من جهة تقتنع بها الجامعة.
المادة الحادية عشرة:
تحتسب الخبرة لمن يتم التعاقد معهم من الفئات المحددة في المادة الثانية من هذه الالئحة بحد أقصى خمس
سنوات عند بدء التعاقد ويجوز لمجلس الجامعة في الحالت الستثنائية التجاوز عن هذا الشرط وبحد أقصى خمس
عشرة سنة.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن يمنح المتعاقد الذي يحمل مؤهالً أعلى له عالقة بطبيعة عمل الوظيفة المتعاقد عليها عالوات سنوية
بعدد سنوات الدراسة عن المؤهل األعلى للوظيفة المتعاقد عليها بحيث ل تزيد العالوات عن عالوتين لفترة الدراسة
بين البكالوريوس والماجستير ،وثالث عالوات لفترة الدراسة بين الماجستير والدكتوراه ،وخمس عالوات لفترة
الدراسة بين البكالوريوس والدكتوراه ،وفق جداول الرواتب للوظيفة المتعاقد عليها.
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المادة الثالثة عشرة:
يجوز منح المتعاقد عالوة سنوية ل تزيد عن  % 50من الراتب ول تتجاوز ما هو محدد بجداول الرواتب
لكل فئة ،ويعد في حكم من أكمل سنة لهذا الغرض من أمضى عشرة أشهر ونصف من فترة عقده السابق ممن ترتبط
مدة عقده بالعام الدراسي.
المادة الرابعة عشرة:
ل يجوز الحجز على راتب المتعاقد إل بأمر صادر من الجهة المختصة نظاماً ،ولمدير الجامعة دون الحاجة
إلى أي إجراءات ،اقتطاع أي مبالغ تكون مستحقة للدولة من قبل المتعاقد من أي مبالغ مستحقة له قبل الجامعة ،وفيما
عدا دين النفقة ل يجوز أن يزيد المقدار المحجوز شهريا ً عن ثلث الراتب وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة ثم
المستحقات الدولة.

رابعا :ساعات العمل املطلوبة
المادة الخامسة عشرة:
 oيؤدي أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات أربعين ساعة عمل أسبوعيا ً يقضونها في
التدريس والبحث واإلرشاد األكاديمي واألعمال اإلدارية واألكاديمية األخرى التي يكلفون بها من الجهات
المختصة بالجامعة.
 oيؤدي بقية العاملين بالجامعة ثمان وأربعين ( )48ساعة عمل أسبوعيا ً يقضونها في الواجبات التدريسية والبحثية
والتدريبية والمهام التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة ،ومن يعمل منهم بالمستشفيات تكون ساعات
عملهم بما ل يزيد عن ( )55ساعة .ويجوز للجامعة تمشيا ً مع مقتضيات مصلحة العمل تحديد بداية ونهاية الدوام
اليومي أو تجزئته.
 oيعامل عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمة فيما يتعلق بساعات النصاب التدريسي والقواعد التي تتبع في
المكافأة عن الساعات التدريسية اإلضافية معاملة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس.

خامسا :البدالت والتعويضات
المادة السادسة عشرة:
أ -يجوز لمجلس الجامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة بحد أعلى  %30من أول مربوط الوظيفة لمن
يعمل في مجال تخصصه من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،ويحدد مجلس الجامعة هذه التخصصات
وبدل الندرة لكل تخصص مع عدم الجمع بين بدل الندرة وبين ما ورد في الفقرتين ( ١و )٢من المادة التاسعة.
ب -يجوز لمجلس الجامعة منح األطباء البشريين وأطباء األسنان من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين
والمعيدين ومساعدي الباحثين العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات اإلضافية المطلوبة نظاما ً
عند عملهم هذه الساعات بحد أقصى  % 80من الراتب األساسي ول يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل
بالمستشفى.
ت -يجوز منح الصيادلة والمتخصصين في العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين
والمعيدين ومساعدي الباحثين من العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات اإلضافية المطلوبة
نظاما ً عند عملهم هذه الساعات بحد أقصى  % 50من الراتب األساسي ول يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل
العمل بالمستشفى.
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المادة السابعة عشرة:
تؤمن الجامعة للمتعاقد لعائلته عند إحضارهم لغرض اإلقامة تذاكر سفر في حدود أربعة أشخاص فقط بما في ذلك
تذكرة المتعاقد نفسه ،تستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم سافروا فرادى في التي:
مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية التعاقد ما لم يكن مقيما ً بالمملكة عند التعاقد.
من المملكة إلى موطنه ذهابا ً وإيابا ً مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية ،وكذا تعاقده
داخليا ً ومضى سنتان على تعاقده ما لم يكن مقيما ً في المملكة عند التعاقد.
من المملكة إلى موطنه في نهاية العقد عند مغادرته نهائياً ،ويستثنى من ذلك من كان مقيما ً بالمملكة عند
التعاقد وكانت مدة خدمته أقل من سنتين ،أو من نقلت كفالته إلى جهة أخرى داخل المملكة وفق التعليمات
المنظمة لذلك.
المادة الثامنة عشرة:
يقصد بعائلة المتعاقد:
الزوجة أو الزوج أو محرم المتعاقدة.
من يعولهم شرعا ً من:
أ -البنين ممن لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
ب -البنات غير المتزوجات.
ت -الوالدين.
ث -األخوة القصر.
ج -األخوات غير المتزوجات.
شريطة موافقة الجهات المختصة على الستقدام ،طبقا لألنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة عشرة:
أ -إذا كان أي من المرأة ومحرمها متعاقدا ً مع الجامعة وكان األخر متعاقدا ً مع جهة حكومية أخرى تصرف
التذاكر من الجهة التي تصرف بدل السكن.
ب -يسقط حق المرافق أو المرافقة في تذكرة العودة إلى بلده عند تنازل الجامعة عن كفالته إلى جهة غير حكومية.
المادة العشرون:
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى الخطوط السعودية إذا كانت خدماتها متوافرة ،وتقدم الجامعة إلى
المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له ،ويجوز لها في الحالت الستثنائية أن تأذن له بشرائها وتدفع له قيمتها وإذا لم
ترغب في الحصول على تذاكر المستحقة فيجوز له يتقاضى من الجامعة نصف قيمتها.
المادة الحادية والعشرون:
تكون تذاكر السفر المشار إليها أعاله على درجة األفق إذا كان المتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة السياحية
المخفضة لمن سواه.
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للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد أخر بدون أن
ت تحمل الجامعة أي تكاليف إضافية وفي حدود أنظمة الخطوط الجوية العربية السعودية.

المادة الثانية والعشرون:
إذا جزأ المتعاقد إجازته العادية وفقا ً للمادة ( ) ٣٣من هذه الالئحة تؤمن الجامعة له تذاكر السفر للفترة األخيرة
منها فقط ،وفي حالة تجزئتها من قبل الجامعة لمصلحة العمل يمنح تذكرتي سفر له وحده.
المادة الثالثة والعشرون:
يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء وظيفته جوا ً بالدرجة السياحية وعلى الخطوط
العربية السعودية متى كان ذلك ممكناً ،وللجامعة أن تأذن للمتعاقد بأن يسافر برا ً على نفقته الخاصة إذا كان ذلك ل
يؤثر على وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد ويستحق المتعاقد عندئذ تعويضا ً يعادل قيمة تذكرة السفر الجوي
بالدرجة السياحية المخفضة إذا كان ذلك ممكناً ،وإذا كان أداء الوظيفة يقتضي سفر المتعاقد إلى جهة ل تربطها بمقر
عمله األصلي وسيلة نقل جوي أمنت له الجامعة السفر برا ً  ،وللجامعة أن تأذن للمتعاقد أن يسافر على نفقته الخاصة
ويستحق عندئذ تعويضا ً يعادل قيمة تذكرة السفر برا ً بوسائل النقل العامة .
المادة الرابعة والعشرون:
تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي وفق ما ورد في جداول الرواتب ويجوز دفع هذا
البدل مقدما ً في بداية مدة العقد في بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف لمن مدة عقده أقل من سنة بنسبة مدة
عقده إلى السنة وفي حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل األعلى منهما ،ويسري
هذا الحكم إذا كان أحدهما متعاقدا ً مع جهة غير الجامعة حكومية أو غير حكومية ،ول يصرف بدل سكن للمتعاقدة
المتزوجة من سعودي مقيم في المملكة.
المادة الخامسة والعشرون:
أ -ما لم تؤمن الجامعة السكن المؤثث يصرف للمتعاقد المستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في
أول عقد له مع الجامعة بدل تأثيث مقداره  % 50من بدل السكن في السنة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة
طوال مدة التعاقد مع الجامعة ،ويعتبر في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من مضى على انقطاعه عن العمل
بجهة حكومية بالمملكة سنتان على األقل وتعاقد مع الجامعة من جديد ما لم يسبق صرفه له.
ب -في حال التعاقد مع امرأة ومحرمها فال يجمع بين بدلي التأثيث لهما بل يكتفي ببدل تأثيث واحد لصاحب البدل
األعلى.
ت -ل يستحق المتعاقد المحرم أو المتعاقدة ذات المحرم عند التعاقد مع الجامعة بدل التأثيث إذا كان األخر يعمل
بالجامعة أو بجهة أخرى داخل المملكة.
ث -إذا كان المتعاقد قد عمل أي جهة أخرى أو كان محرما ً لمن قد عملت أو العكس داخل المملكة قبل تعاقده مع
الجامعة فال يستحق بدل تأثيث ما لم يكن قد مضى على مغادرته المملكة مدة ل تقل عن عامين ولم يسبق
صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة.
ج -إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف المتبقي من بدل التأثيث عند
تجديد العقد لمدة أخرى ل تقل مع مدة العقد السابق عن سنة.
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المادة السادسة والعشرون:
تدفع الجامعة للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقالته في مقر إقامته وفقا ً لما هو موضح في جداول الرواتب
لكل فئة ويجوز للجامعة بد ً
ل من دفع بدل النتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل المناسبة ،ول يستحق هذا البدل من
كان سكنه في موقع العمل أو مالصقا له.
المادة السابعة والعشرون:
أ -إذا انتدب المتعاقد في مهمة رسمية خارج مقر عمله داخل المملكة يصرف له بدل انتداب يومي على النحو
اآلتي:
لمن راتبه الشهري  ٧٠٠٠لاير فأكثر  600ريا ً
ل.
 400ريا ً
ل لمن كان راتبه الشهري  4500وأقل من  ٧٠٠٠لاير.
 ٣٠٠ريا ً
ل لمن كان راتبه الشهري  ٢٧٠٠وأقل من  4500لاير.
 ٢٠٠ريا ً
ل لمن كان راتبه الشهري أقل من  ٢٧٠٠لاير.
ويجوز أن يزاد البدل  ٪ 50إذا كان النتداب خارج المملكة ويصرف بدل نقل إضافي يعادل  30/1من بدل النتقال
الشهري المقرر.
ب -لمدير الجامعة ،بنا ًء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية أن يوافق على حضور عضو هيئة التدريس
مؤتمرا ً أو ندوة علمية دون تتحمل الجامعة أي نفقات.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا تم نقل عمل عضو هيئة التدريس من مدينة إلى أخرى داخل المملكة وفقا ً لمصلحة العمل يصرف له بدل
نقل قدره أربعة آلف لاير وإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس من جهة إلى أخرى خارج المملكة
يصرف له بدل قدره خمسة آلف لاير باإلضافة إلى تذاكر السفر وفقا ً لما جاء المواد من ( )١٧الى ( )22ويصرف
لغير عضو هيئة التدريس بدل قدره ثالثة آلف لاير في الحالين باإلضافة إلى تذاكر السفر  ،وإذا كان نقل المتعاقدين
أحدهما محرم لألخر استحقا بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل األعلى ول يصرف هذا البدل ألكثر من مرة في السنة
المالية الواحدة.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا أكمل المتعاقد سنتين في خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة
فإذا أكمل عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم عالقة بالتدريس خمس سنوات
في خدمة الجامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أعلى مائة ألف لاير
أو ما استحقه فعالً وفقا ً لالئحة السابقة أيهما أكثر ،تصرف عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس أخر راتب يتقاضاه
المتعاقد عند الصرف ول تستحق هذه المكافأة إل عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة اإلجمالية المتصلة  ،ويصرف
لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى خمسين ألف لاير أو
ما استحقه فعالً وفقا ً لالئحة السابقة أيهما أكثر  .ويعد في حكم من أمضي السنتين من كانت مدة خدمته ( )٢٢شهرا ً
كما يعد في حكم من أمضى خمس سنوات من كانت مدة خدمته ( )58شهراً .ويجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد
أقصى  % ١٠٠بنا ًء على توصية مجلس الكلية أو الجهة المختصة وتأييد مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم
العالي على أل تتجاوز المكافأة في جميع األحوال الحدود القصوى الواردة في هذه المادة.
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المادة الثالثون:
يستفيد المتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من الخدمات الطبية العامة المتاحة بالمملكة ولمجلس الجامعة
في حالت الضرورة القصوى أن يقرر غير ذلك.
المادة الحادية والثالثون:
يجوز أن تتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أولد عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه عدا رسوم النتقال
من المدرسة واليها اعتبارا ً من المرحلة البتدائية حتى إكمال المرحلة الثانوية بالشروط اآلتية:
أ -أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.
ب -أل يقل عمر أي منهم عن ست سنوات ول يتجاوز ثماني عشرة سنة.
ت -أن يكون تعليمهم داخل المملكة بحيث ل تصرف نفقات التعليم لمن يكون تعليمه خارج المملكة.
ث -أل يتجاوز عدد من يدفع لهم عن أربعة وعلى أل تتجاوز النفقات اإلجمالية خمسة وعشرين ألف لاير في السنة
الدراسية الواحدة ،ويتولى مجلس الجامعة تحديد المبلغ المخصص لكل طالب وفق ما يراه مناسباً.

ً
سادسا :اإلجازات
المادة الثانية والثالثون:
يستحق المتعاقد باإلضافة إلى عطلة نهاية األسبوع والعيدين إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها 60
يوما ً لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه و  45يوما ً لمن سواهم ،وتستحق اإلجازة عن جزء من السنة بما يتناسب
مع ذلك ويعتبر في حكم المستحق لإلجازة كاملة من بدأ عقده خالل شهر واحد من تاريخ بدء العقود بالجامعة،
ولمجلس الجامعة تعديل فترة اإلجازة السنوية وفقا ً لمتطلبات التقويم الدراسي ،ويجوز أن تقل مدة اإلجازة عما هو
مقرر باتفاق مكتوب بين الطرفين ،وللجامعة الحق في تحديد بداية اإلجازة ونهايتها ،ول تستحق عن مدة اإلعارة
واإلجازة الستثنائية والغياب.
المادة الثالثة والثالثون:
يجوز في حالة الضرورة بنا ًء على طلب المتعاقد وتوصية جهة عمله وموافقة الجامعة أن تجزأ إجازة المتعاقد
السنوية إلى فترتين على األكثر على أن ل تقل مدة أي منهما عن ثلث اإلجازة على أن يتمتع المتعاقد بإحدى الفترتين
خالل نفس السنة التي استحقت عنها اإلجازة.
المادة الرابعة والثالثون:
لمدير الجامعة وفقا ً لمتطلبات العمل أو بنا ًء على طلب المتعاقد أن يؤجل حصول المتعاقد على اإلجازة العادية
أو جز ًء منها على أل تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد.
لمدير الجامعة تعديل موعد اإلجازة األسبوعية للمتعاقد وفقا ً لمقتضيات العمل.
لمدير الجامعة إلغاء اإلجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض المتعاقد عنها على أن يكون هذا اإللغاء
بموافقة المتعاقد إل في حالة الضرورة القصوى ،ويكون التعويض عن المدة التي ألغيت بما يعادل راتبه في
السنة التي استحق فيها اإلجازة ويسقط حق المتعاقد في تذكرة السفر بمفرده في حالة اإللغاء الكامل إلجازته.
لمدير الجامعة إلغاء إجازة عيد الفطر وعيد األضحى أو جزء منهما وفقا ً لمقتضيات العمل على أن يكون
هذا اإللغاء بموافقة المتعاقد إل في حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة اإلجازة الملغاة بما يعادل راتبها
أو مدتها.
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المادة الخامسة والثالثون:
للجامعة منح المتعاقد إجازة اضطرارية ل يتجاوز مجموعها عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من
إجازته السنوية ول يستحق عنها تذاكر سفر.
المادة السادسة والثالثون:
يجوز منح المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم اجازة استثنائية بدون راتب لمدة تزيد فصل دراسي
لظروف تقدرها الجامعة ،وتعتبر الخدمة متصلة ول يستحق عن هذه المدة أي من المميزات المنصوص عليها العقد.
المادة السابعة والثالثون:
يستحق المت عاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها شهر واحد براتب
كامل ويجوز تمديها شهرين آخرين بنصف الراتب ول تستحق اإلجازة المرضية إذا وقت اإلصابة أو المرض أثناء
وجود المتعاقدين الخارج في إجازة وتسقط اإلجازة المرضية بانتهاء السنة المالية التي استحقت فيها.
وإذا كان المرض ناشئا ً عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد الحق في ضعف اإلجازة المرضية المستحقة ،وتتبع في
إثبات المرض وفي تحديد مدة اإلجازة المرضية القواعد المقررة بالنسبة للموظفين السعوديين.
المادة الثامنة والثالثون:
تستحق المتعاقدة براتب كامل إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوما ً واجازة عدة الوفاة للمتعاقدة المسلمة وإجازة
شهر لغير المسلمة في حال وفاة الزوج.
المادة التاسعة والثالثون:
يجوز للمتعاقد خالل السنة الواحدة أن يجمع بين أكثر من إجازة من اإلجازات المستحقة له متى توافرت أسباب
استحقاقها.

ً
سابعا :الندب واإلعارة والنقل
المادة األربعون:
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة ل تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها
مجلس الجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته المالية وتعتبر خدمته متصلة ول يستحق عنها مكافأة
نهاية خدمة.
المادة الحادية واألربعون:
للجامع ة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط اآلتية:
أن ل تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها.
أن يكون المتعاقد مستوفيا ً للمؤهالت المطلوبة للوظيفة المنقول إليها.
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أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المن قول منها في حال النقل الى الجامعة من جهة أخرى ،وإذا كان
النقل قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقا ً لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب
سنة عقدية إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة.
المادة الثانية واألربعون:
إذا نقل المتعاقد الى الجامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق التي:
يعتبر العقد مستمرا ً لإلجازات ومدة الخدمة .وتحسب مدة الخدمة كخبرة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومن
في حكمهم وفق ما جاء بالمادة ( )10من هذه الالئحة.
بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقا ً لعقده مع جهته السابقة ،أما خدماته في الجامعة فيعامل وفقا ً
ألحكام هذه الالئحة.

ً
ثامنا :الواجبات واملسؤوليات
المادة الثالثة واألربعون:
يخضع المتعاقد فيما لم ينص عليه في هذه الالئحة للواجبات والمسئوليات التي تنص عليها لوائح الجامعة
وفيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة تطبق بشأنها األحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة واألربعون:
يخضع المتعاقد بالنسبة الى األخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة ألحكام تأديب السعوديين في الجامعة
ونصوص هذه الالئحة.
المادة الخامسة واألربعون:
يلتزم المتعاقد باتباع األنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احترام
العادات والتقاليد المرعية في المملكة وعدم المساس بالدين أو التدخل في السياسة.
المادة السادسة واألربعون:
يجوز للجامعة فسخ العقد دون آية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خالل خمسة عشر يوما ً
لموعد الذي تحدده الجامعة عند التعاقد.
المادة السابعة واألربعون:
يتجدد العقد تلقائيا ً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
بشهرين على األقل.
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المادة الثامنة واألربعون:
ينتهي العقد فبس انتهاء مدته في الحالت التية:
أ -لحصول المتعاقد على الجنسية السعودية.
ب -قبول الستقالة.
ت -اإلصرار على الستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
ث -النقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة تزيد على خمسة عشر يوما ً متوالية أو
ثالثين يوما ً متفرقة متى رأت الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد في هذه الحال في حكم
المصر على فسخ العقد.
ج -إلغاء الوظيفة.
ح -العجز الدائم عن العمل.
خ -عدم الكفاءة.
د -انخفاض مستوى األداء الوظيفي.
ذ -الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
ر -مقتضيات المصلحة العامة.
ز -الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
س -الوفاة.
ش -إذا تجاوز مدة المرض مدة اإلجازة المرضية المنصوص عليها في المادة ( )٣٧وفي هذه الحالة
تصرف للمتعاقد تذاكر العودة ول تستعاد منه البدلت التي صرفت له.
المادة التاسعة واألربعون:
أ -إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات ( 3و 4و 9و )11من المادة ( )48ترتب ما يأتي:
 oسقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته ،ومكافأة نهاية الخدمة واإلجازة أو التعويض عنها ويجوز لمدير
الجامعة في الحالت الستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة.
 oيستعاد منه جزء بدل السكن عن الفترة المتبقية من العقد إذا كانت ستة أشهر فأكثر ،وكذلك بدل التأثيث إذا
كان إنهاء الخدمة قبل نهاية السنة األولى بستة أشهر على األقل.
 oيدفع المتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتين ( 3و )4من المادة (.)48
ب -يطبق ما جاء في (ب) من الفقرة ( ) 1من هذه المادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة ( )٢من المادة (.)48
ت -في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقا ً للفقرة ( )1من المادة ( )48يسقط حقه تذاكر العودة له ولعائلته.
المادة الخمسون:
يجوز لمجلس الجامعة في حالت استثنائية يقدرها أن يعفى المتعاقد من بعض أو كل المصروفات المترتبة
على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقا ً لألحكام الواردة في المادة (.)48
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المادة الحادية والخمسون:
يعطى المتعاقد الذي ينتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات المصلحة العامة تعويضا ً يعادل راتب
شهرين.
يعامل المتعاقد في حال الوفاة أو اإلصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية أو بعجز جزئي
أو عاهة مستديمة ل تمنعانه من أداء عمله ،وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه
التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبب العمل.
المادة الثانية والخمسون:
إذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعة جميع النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى موطنه ،أما في
حال وفاة أحد أفراد عائلة المتعاقد فتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه المرافق تذكرة إركاب ذهابا ً وإياباً.
المادة الثالثة والخمسون:
مع مراعاة األحكام الواردة في المادة الخامسة يجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى
الجهات األخرى بالمملكة وذلك بعد موافقتها إذا كان سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده أو الستقالة أو
إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير (جيد جداً) على األقل.
ل يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات األخرى بالمملكة في الحالت اآلتية:
أ -من سبق أن انتهت خدمته بسبب النقطاع عن العمل إل بعد مرور سنتين على األقل من تاريخ انتهاء
خدمته.
ب -من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.
ت -من سبق أن انتهت خدمته لمقتضيات المصلحة العامة إل بعد موافقة الجهة التي قررت فصله.
ث -من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبيا ً بقرار من مجلس محاكمة أو ألدانته جنائياً ،أو وفقا ً للفقرة ()11
من المادة (.)48

ً
تاسعا :أحكام عامة
المادة الرابعة والخمسون:
تعد هذه الالئحة وملحقاتها جزءا ً مكمالً لشروط عقد التوظيف المشار إليه في المادة الثالثة من هذه الالئحة.
المادة الخامسة والخمسون:
أ -تطبق أحكام هذه الالئحة من تاريخ صدورها ،أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند تجديها.
ب -مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض
معها من أحكام.
المادة السادسة والخمسون:
كل خالف ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ العقد المبرم وفق هذه الالئحة ويعتذر حله وديا ً يختص بنظره القضاء
المختص في المملكة ويكون قراره نهائيا ً وملزما ً للطرفين.
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المادة السابعة والخمسون:
لمجلس الجامعة ومديرها أن يفوضا بعض صالحيات كل منهما المقررة في هذه الالئحة.
المادة الثامنة والخمسون:
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ل يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
المادة التاسعة والخمسون:
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية،
واألنظمة ،واألوامر ،والقرارات النافذة في المملكة.
المادة الستون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
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ثالثا  :دليل اعضاء هيئة التدريس فيما يخص البحث العلمي
(المرجع :دليل أعضاء هيئة التدريس عمادة التطوير و الجودة و عمادة البحث العلمي دليل إجراءات العمل 1440هن)

التعريفات:
البحث العلمي :هو اإلنجاز الذي يعتمد على األسس العلمية المتعارف عليها ويتم نتيجة جهود فردية او جهود
مشتركة او المرين معا ً
الباحث الرئيس :هو عضو هيئة التدريس او من في حكمه الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث العلمي
ويتولى الشراف وإدارة المجموعة
عضو هيئة التدريس :هو كل من يحمل شهادة الدكتوراه تدرجا ً من أستاذ ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ مساعد
ويلحق بهم من في حكمهم وهم المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثين.
الباحث المشارك :هو عضو هيئة التدريس او من في حكمه والذي يشترك مع مجموعة من الباحثين إلنجاز
دراسة موضوع ما.
المحكم الفاحص :هو عضو هيئة التدريس او الخبير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي
المراجع :هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي.
المستشار :هو عضو هيئة التدريس أومن في حكمه أو الخبير الذي يكلفه مركز البحوث المختص بتقديم
خدمات أو دراسات استشارية.

االٔهداف والمهام
تهدف البحوث التي تجرى في الجامعات اإلى اإثراء العلم المعرفة في جميع المجالت النافعة ،على جميع المجالت
النافعة( :طبقا للمادة )2
-

-

النسانية .
السالمي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم ٕ
إبراز المنهج ٕ
والسالمي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين .
جمع التراث العربي ٕ
تقديم المشورة العلمية ،وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه المجتمع من خالل
الٔبحاث والدراسات التي تطلب اإعدادها جهات حكومية اأو اأهلية .
نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف المحلية لخدمة
أغراض التنمية .
والفادة من
ربط البحث العلمي باأهداف الجامعة وخطط التنمية ،والبعد عن الزدواجية والتكرار ٕ
الدراسات السابقة .
و -تنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على اإجراء البحوث ا ٔ
لصلية ذات
المستوى الرفيع ،وذلك عن طريق ا ٕاشراك طالب الدراسات العليا والمعيدين والمحارضرين
ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية .
الرتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا .
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عضوية مجلس عمادة البحث العلمي من اأعضاء هيئة التدريس :طبقا للمادة ٥
يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم «مجلس البحث العلمي» يتكون من :
رئيسا
 عميد البحث العلميعضوا
 عميد الدراسات العلياأعضاء
 وكيل(أو وكالء) عمادة البحث العلمي عدد من مديري مراكز البحوث ل يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعة بناًء على توصيةمدير الجامعة
 عدد من ا ٔلساتذة المتميزين في مجال البحاوث العلمية مان اأعضاء هيئة التادريس بالجامعة ل يزيد
عددهم عن سبعة،يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلةللتجديدبناًءعلى توصية مدير الجامعة .
ويعقد المجلس ،وتتخذ قراراته ،وتعتمد وفق ما تقضي به المادة ( )35من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .
تكوين مراكز البحوث وواجبات اأعضاءها :طبقا للمادة ()٨
يتبع العمادة عدة مراكز وهي :
-

مركز اأبحاث العلوم الشرعية واللغة العربية
مركز ابحاث العلوم التطبيقي
والنسانية
مركز ابحاث العلوم النظرية ٕ
مركز ابحاث العلوم الصحية
مركز ابحاث العلوم اآلساسية

يتولى اإدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة :
 مجلس المركز . مدير المركزكل في حدود اختصاصاته .
مهام مركز البحوث :طبقا للمادة ()١٠
-

اقتراح خطة البحوث السنوية واإعداد مشروع الميزانية الالزمة .
دراسة مشروعات بحوث اأعضاء هي ٔية التدريس ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها .
دراسة مشروعات البحوث والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة واختيار الباحثين ومتابعة
تنفيذها واقتراح مكافاآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك .
التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصالحيات المنظمة لذلك .
دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية للمركز ورفعه للجهة المختصة و دراسة ما
يحال اإليها من مجلس عمادة البحث العلمي .
إستحداث وحدات البحوث المتخصصة التابعة للمراكز :
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تعمل مراكز البحوث على إستحداث وحدات بحثية تكون متخصصة فى مجال ما بما يساعد على تركيز
الجهود والوصول اإلى الٔهداف فى وقت أسرع .كما تعمل مراكز البحوث على اإيجاد التمويل الالزم لتلك
الوحدات من العمادة لتجهيزها بالٔدوات والٔجهزة الخاصة التى تعينها على القيام بغرضها .
مهام مدير مركز البحوث :طبقا للمادة ()١١
-

الشراف ومتابعة سير الٔعمال البحثية لٔعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومساعدي الباحثين ،بما في
ٕ
الدارية والفنية بالمركز .
الشراف المباشر على الهيئة ٕ
ذلك ٕ
التصال بالٔقسام العلمية وتحفيز أعضاء هي ٔية التدريس على البحث ،والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم،
والمكانات المساعدة على اإعدادها ونشرها باأقصى كفاءة ممكنة .
وتوفير الوسا ٔيل ٕ
ج التصال والتنسيق مع مراكز البحث الٔخرى داخل الجامعة وخارجها في كل ما له عالقة بطبيعة
البحوث التي تعد تحت ٕاشراف المركز اأو التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعة .
إعدادمشروع الميزانيةالسنوية لفعاليات المركز،تمهيدًالعرضهاعلى مجلس المركز،ومن ثم رفعه اإلى الجهة
المختصة بالجامعة .
اإعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة .

آليات التقدم لطلب دعم تمويل البحوث :
أ -البحوث الدورية :
وهى التى تقدم عند فتح بب التقديم للبحوث عمادة البحث العلمى فى الفترة من اأول محرم و حتى نهاية
النترنت بعد اأخذ موافقة
شهر ربيع أول من كل عام و ذلك عن طريق رفع مشروع البحث على موقع العمادة على ٕ
مراكز البحوث و ذكر رقم تلك الموافقة فى مشروع البحث المقدم (اأو يرجع للمراكز لٔخاذ موافقتها بعاد التقديم
على البحوث) .كما يتم اإبالغ المتقدمين من الباحثين بقبول البحاوث الخاصة بهم اأو رفضها عن طريق اإرسال
اللكترونى .
رسالة على بريدهم ٕ
وتقسم البحوث اإلى عدة اأنواع كا ٓ
لتي :
المنح الضغيرة المستديمة
منح المجموعات البحثية
منح الٔولويات البحثية
منح التعاون الدولي
منح طالب البكالوريوس
المنح التطويرية
ب -البحوث االٕستثنائية :
وهى التى تقدم فى اأى وقت من العام و يشترط اأن يتم تقديمها لمراكز البحوث التابع لها الباحث اأو
الباحثين و ذلك للحصول على الموافقة و التوصية بالموافقة عليها لقيمتها العلمية اأو فا ٔيدتها للجامعة ثم يتم رفعها
مباشرة لعمادة البحث العلمى .
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ت -البحوث الخارجية :
وهى البحوث المقدمة للح�ضول على دعم من جهات حكومية اأخرى خارج الجامعة ولكن عن طريق عمادة
البحث العلمى (كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية) ،و ي�ضرى عليها مواعيد فتح و غلق بب التقديم
للبحوث و الخا�ضة بتلك الجهات .كما ي�ضترط اأخذ موافقة مراكز البحوث التابع لها الباحث اأو الباحثين .
بعض الجهات الحكومية الداعمة للبحوث
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ) (www.kacst.edu.saوتدعم برامج بحثية متعددة منها
برنامج أبحاث التقنية الحيوية و الهندسة الوراثية وبرنامج مراكز البتكار التقني وبرنامج دعم التميز
والبتكار
ٕ
مركز البحوث والدراسات الستشارية جامعة اأم القرى )(rcc@uqu.edu.sa
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية -جامعة اأم القرى )(www.uqu.edu.sa
لمزيد من المعلومات برجاء قراءة دليل أعضاء هيئة التدريس.
شروط عامة للتقديم على المنح
يشترط أن يكون الباحث الرئيس عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم ول تقل درجته األكاديمية عن أستاذ
مساعد بينما تشترط المجموعات البحثية أن ل تقل درجه الباحث الرئيس عن أستاذ مشارك.
يمكن إشراك باحث مشارك من خاج القصيم.
يحق لعضو هيئة التدريس بالجامعة الشتراك في خمسة مشاريع بحثية في الدورة البحثية الواحدة (عام
أكاديمي) بشرط أن ل يكون باحثا َ رئيسا َ في أكثر من مشروعين بحثيين.
للمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على دليل إجراءات العمل الخاص بعمادة البحث العلمى.
https://srd.qu.edu.sa/
التقديم على المنح المدعومة خارجيا باالشتراك أو التنسي مع عمادة البحث العلمي
منح برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية.
ويتم التقديم من خالل رابط ( ) gpure.kacjl.edu.saوبالتنسيق مع وحدة العلوم والتقنية والبتكار وهي
وحدة مرتبطة بعمادة البحث العلمي
منح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ويتم التقديم من خالل رابط خاص بهذه المنح ( )gpure.kacjl.edu.saوبالتنسيق مع وحدة العلوم
والتقنية وهي وحدة مرتبطة بعمادة البحث العلمي
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الكراسي البحثية
ماهي الكراسي البحثية
برامج بحثية علمية تسند للعلماء والباحثين المتميزين الذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالية ،نوعية
،وكمية في اختصاص معين ويمول الكرسي من مصادر خارج ميزانية الجامعة ويتمتع بمسار إداري ومالي خاص
به
أمانة برنامج الكراسي البحثية :
هي وحدة إدارية تقوم بمهام إدار ية ومالية وفنية تحت إشراف رئيس اللجنة العليا لبرنامج الكراسي البحثية
وهناك لجنة عليا للكراسي البحثية برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وترتبط أمانة الكراسي
البحثية بعمادة البحث العلمي ولكل كرسي بحثي مشرف خاص م أعضاء هيئة التدريس له عالقة بمجال كرسي
البحث ويتولى اإلشراف على شؤون الكرسي وكذلك هناك لجنة علمية لكل كرسي وتشكل من مجموعة من الباحثين
يسهمون في اإلشراف على إدارة أعمال الكرسي العلمية.
طريقة التقدم للحصول على منحة بحثية مدعومة من الكرسي البحثي
تتم وضع الشروط والضوابط عن طريق اللجنة ال علمية للكرسي برئاسة مشرف الكرسي وتعتمد من رئيس اللجنة
العليا لبرنامج الكراسي البحثية وتتضمن موعد التقديم وآلية التحكيم ومتابعة التنفيذ للمشاريع التي يتم قبولها ضمن
برامج الكراسي البحثية

مكافاآت أعضاء هيئة التدريس لالٔبحاث الممولة من الجامعة :
يتم االٕنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها سواء بمبادرة من الباحث اأو الجهات العلمية
المختصة وف الخطة المعتمدة واالٕجراءات المنظمة لذلك من المجلس العلمي في حدود المبالغ التالية حدا أقصى :
اتصرف مكافا ٔة قدرها األف ومائتا لاير()1200شهريًا للباحث الر ٔييس من حملةالدكتوراه ،واألف
لاير()1000شهريًالكل واحد من المشاركين من أعضاءهيئةالتدريس ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه
خالل المدة الٔساسية المحددة في خطة البحث .
تصرف لمساعد الباحث من حملة الماجستير مكافاأة قدرها ( )30ثالثون ريا ًل عن الساعة الواحدة بما
ليتجاوز()800ثمانما ٔيةلاير شهريًاوذلك خالللمدةا ٔ
لساسيةالمحددةفي خطة البحث ،وبما ل يزيد عن ثالثة
مساعدين .
تصرف لمساعد البحث من حملة الشهادة الجامعية مكافاأة قدرها ( )25خمسة وعشرون ريا ًل عن الساعة
الواحدة بما ل يتجاوز( )600ستمائة لاير شهريًا وذلك خالل المدةالٔساسيةالمحددة في خطة البحث .
تصرف لمساعد الباحث من طالب المرحلة الجامعية و أو الفنيين اأو الممهنيين مكافاأة قدرها ( )20عشرون
ً
لاير عن الساعةالواحدةبما ل يتجاوز()400اأربعما ٔيةلاير شهريًاوذلك خالل المدة الٔساسية المحددة في خطة
البحث .
هيصرف للمستشار من داخل المدينة مكافاأة قدرها ( )500خمسمائة لاير عن كل استشارة على األ يتجاوز
مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن ( )7000سبعة اآلف لاير .
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يصرف للمستشار من خارج المدينة مكافاأة قدرها ( )1000األف لاير عن كل يوم استشارة شاملة لالٕقامة
وا ٕلعاشة على أل يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن(  )14000اأربعة عشر األف لاير
وتصرف له تذكرة سفر ذهابا وإيابا .
يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافاأة قدرها ( )2000األفا لاير عن كل يوم يوم استشارة شاملة لالٕقامة
والعاشة على أل يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن ( )20000عشرين األف لاير ،وتصرف
ٕ
له تذكرة سفر ذهابا وإيابا
ل يجوز صرف المكافاآت المشار اإليها اإذا كان الباحث مفرغ ًا للعمل في البحث العلمي .
أليات االٕستعانة بجهات خارج المملكة :
الستعانة فى البحث بمستشار أو باحث من خرج المملكة يجب ذكر ذلك فى مشروع البحث ،كما
فى حالة ٕ
يمكن زيادة المكافاأة الشهرية تصرف لهم خالل المدة الٔساسية المحددة في خطة البحث .
فى حالة الساتعانة بمعامل خارج المملكة يجب ذكر ذلك سبب اللجوء لتلك المعامل فى مشروع البحث ،كما
يجب إحضار فواتير ااألصلية لتكلفة المعمل لعتمادها .
فى حالة شراء مواد من خرج المملكة يجب ذكر سبب القيام بالشراء من الخارج فى مشروع البحث ،كما
يجب إحضار الفواتير الٔصلية لعتمادها .
موساسات بحثية حكومية ،اأو غيرها ياتم تنفيذها طبقاأ للوائح الصادرة من هذه
البحوث المدعمة مالياأ من ٔ
الموسسات .
ٔ

الجوائز والمكافاأت التشجيعية
الجوائز والمكافا ٓت التشجيعية للباحثين المتميزين والبحوث المتميزة :
يجوز منح جوائز و مكافئات تشجيعية سنويًا للباحثين المتميزين،ويحدد مجلس الجامعةبناًء على توصية
المجلس العلمي عدد هذه الجوا ٔيز والمكافاأت ومعايير الختيار وطريقته .
يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة سنويًا،ويحدد مجلس الجامعةبناًء على توصية المجلس العلمي
عدد الجوائز ومعايير الختيار .
تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافاأة مالية ل تزيد عن عشرين األف لاير يحددها مجلس الجامعة بناًء
على توصيةالمجلس العلمي ويجوزاأن يشترك في الجا ٔيزة أكثر من باحث و في هذه الحالة توزع المكافا ٔة
بينهم بالتساوي
اللوا ٔيح المنظمة لنشر رسائل الماجستير و الدكتوراه :
يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي يكون في نشرها
فائدة عظيمة أو ترتبط با ٔهداف التنمية في المملكة .
اإذا كانات الرسالة مكتوبة باللغة الٔجنبية ورأى المجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية يقرر
المجلس مكافا ٔة مالية مقابل ترجمتها .
يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي اأجازتها جامعة اأخرى داخال المملكة اأو
خارجها اإذا كانت تخدم اأهداف الجامعة .
تصرف لصاحب الرسالة مكافاة قدرها ثمانية اآلف ( )8000لاير مقابال نشر رسالة الماجستير
وخمسة عشر األف ( )15000لاير مقابل نشر رسالة الدكتوراه .
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والمولفات العلمية والكتب :
ترجمة ونشر البحوث
ٔ
ينظر المجلس العلمي فيمايقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثا أو تاأليفًا أو ترجمة أو تحقيق على أن
يكون متسقا مع أهداف الجامعة ومتسما بالٔصالة .
النتاج العلمي المقدم للنشر للتحكيم من اثنين على الٔقل من ذوي الختصاص ويضع المجلس
يخضع ٕ
والجراءات التفصيلية لنظم التحكيم والفحص والمراجعة
العلمي القواعد ٕ
للمولفين والمحققين والمترجمين مكافا ٔة يقدرها المجلس العلمي بناًء على تقاريرالمحكمين تبعًا
يصرف ٔ
لموضوع الكتاب وقيمته العلمية ومابذل فيه من جهد على أل تتجاوز المكافا ٔة مبلغ خمسين األف لاير
()50000عن الكتاب الواحد .
والجراءات المعتمدة
يتم تحديد مكافا ٔت التاأليف أو الترجمة للموسوعات والكتب الموسوعية وفق الخطة ٕ
من المجلس العلمي على ألتتجاوز مكافئات كل مجلد خمسين األف لاير ()50000
المولفة أو المحققة اأو المترجمة
تصرف مكافئات ل تزيد عن األفي لاير ( )2000لمن يكلف بفحص الكتب ٔ
أو تحكيمها سوا ء من داخل الجامعة اأو خارجها وذلك على الكتاب الواحد .
تصرف مكافا ٔة ل تزيد عن األفي لاير ( )2000للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره
الجامعة .
النتاج العلمي المقدم للترقية لدرجة علمية مكافاأة ل تتجاوز
يصرف لمن يشترك في تحكيم وفحص ٕ
النتاج العلمي
خمسما ٔية لاير ( )500عن كل بحث وبما ل يزيد عن ثالثة اآلف لاير ( )3000لكامل ٕ
المقدم .
النتاج
النتاج المقدم للنشر اأن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة ،ويعطي صاحب ٕ
على صاحب ٕ
مائة نسخة مما تطبعه الجامعة له .
النتاج المترجم يشترط ما يلي:
في حال ٕ
أ -أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية اأو تطبيقية ملموسة.
ب -ان يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع اأو اأكثر.
ت -أن يكون المترجم والمراجع متقنين اإتقان ًا كامال للغتين المترجم منها والمترجم اإليه
ث -ان يلتزم المترجم بمراعاة مالحظات المراجع وما اقترحه من تعديالت
ج -الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك .
الموولف عن حقه في طبع الكتب الذي ألفه أوحققه أوترجمه لمدة خمس
يعد مقابل حق النشر تناز ل من
ٔ
سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته .
أ -إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية اأنفقت عليها الجامعة اأو اشترت حقوق طبعها
بشكل نهائي أو اأنجزها أساتذة تام تفريغهم من قبل الجامعة لنجازها فليس ٔ
لصحابها أي حقوق ماليه
جديدة عند إعادة الطبع .
ب -المصنفات التي أعدها اأصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم عند إعادة الطبع مكافا ٔة ل
تتجاوز ما صرف لهم في المرة الٔولى .
عند إعادة طبع المضنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي :
النتاج شيئامه ًما إلى
تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاته لفترة خمس سنوات ،واذا أضاف صاحب ٕ
الطبعة فيقدر المجلس العلمي مكافئة خاصة عما أضاف بعداإجازته منا لمحكم(الفاحص)
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النتاج ينتقل حق اإعادة نشره كامال
بعد مضي خمس سنوات من موافقة المجلس العلمي على طباعة ٕ
لصاحبه أو لورثته ،وتكون اإعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة .
يجوز للمجلس العلمي اأن ينظر في اإعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد اإذا كان ذا قيمه
علمية خاصة ،ويقدر المجلس العلمي مكافاأة مقابل ذلك
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رابعا :أخالقيات املهنة
(المرجع:دليل هيئة التدريس في جامعة القصيم -عمادة التطوير و الجودة)

أوالً :سياسة أخالقيات البحث العلمي
تهتم جامعة القصيم ممثلة في عمادة البحث العلمي بحماية حقوق جميع منسوبي الجامعة وحماية خصوصية
موضوعات البحث العلمي ،كما تولي الجامعة اهتماما خاصا بسالمة منسوبي الجامعة بالدرجة األولى ،وكذلك سالمة
البيئة ،والمنشاة .وتعني الجامعة بدعم الحراك العلمي ضمن أطر وأسس علمية دولية ترتقي بمستوى الجامعة بوصفها
مركزة لألبحاث المتقنة ذات المستوى المتميز وقد تمت صياغة هذه الوثيقة للعمل على تحقيق هذه األهداف ،واستجابة
لمتطلبات تمويل األبحاث من جهات التمويل المختلفة .وفيما يأتي بعده وصف لإلجراءات والضوابط المقننة للبحث
العلمي في الجامعة.
المادة األولى  /أنواع ومجاالت البحث:
من الناحية النظرية؛ كل موضوعات البحث لها بعد خلقي ،لكن هناك بعض اتجاهات البحث التي يكون
للجانب الخلقي فيها مكانة خاصة ،وهي األبحاث التي تهتم بالنواحي اإلنسانية والجوانب الصحية؛ األبحاث التي تجرى
باستخدام حيوانات التجارب؛ األبحاث التي قد تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة ،واألبحاث التي لها حساسية اجتماعية،
وسياسية.
المادة الثانية  /الباحثون:
إن المسؤولية الخلقية تقع في المقام األول على عاتق الباحث ،الذي يجب أن يولي الجوانب الخلقية أهمية
خاصة في جميع خطوات البحث ابتداء من الفكرة إلى الخطوات النهائية ،والنتائج .باإلضافة إلى أن الباحث يجب أن
يكون ع لى دراية ،وإلمام تام بقواعد الجامعة وسياساتها في هذا الجانب ،كما يجب العمل بهذه القواعد ،والتنظيمات.
وهذه القواعد ،والتنظيمات تنطبق على كل من يقوم بالبحث تحت رعاية الجامعة ،سواء كان مكان البحث داخل
الجامعة أو خارجها.
أ -يعد الباحث مسئول عن الحصول على الموافقة المسبقة من كل من يشمله موضوع البحث ،كما يجب على
الباحث أن يوضح للمشاركين في البحث اآلتي:
الهدف من البحث ،ومصدر التمويل ،وحقهم في النسحاب من البحث ،أو رفض المشاركة فيه ويجب احترام حق
المشاركين في ذلك ،وإذا لم يكن هناك معاونة من أفراد على دراية بموضوع البحث ،كما هو الحال عند التعامل مع
المرضى؛ فيجب على الباحث الستعانة بمعاونة المختصين.
ب -إذا كان المشاركون في البحث غير مدركين طبيعة البحث  ،أو قيمة مشاركتهم فيه كاألطفال مثال فالبد من
الحصول على موافقة مكتوبة من أحد الوالدين أو الولي .
ت -إذا كانت معرفة المشاركي ن بطبيعة البحث سوف تؤثر على النتائج ،فيجب على األقل التنويه عن البحث
لهؤلء المشاركين.
ث -يستحب للباحث الستعانة باستشارة ذوي الخبرة في موضوع البحث ،أو برأي أحد زمالئه متى كانت
هناك حاجة لذلك ،خاصة في األبحاث ذات العالقة ببعض التخصصات مثل :اإلجهاد الحيوي ،أو النفسي:
التعدي على خصوصية اآلخرين.
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ج -يجب على الباحث أن يوضح طبيعة البحث للمشاركين فيه ،والحصول على موافقتهم على المشاركة فيه،
ويشمل ذلك طريقة كتابة أسماء المشاركين وترتيبها مع تعريف مكان عمل كل منهم.
ح -يجب توعية المشاركين في البحث على أهمية عدم نشر أي بيانات عن النتائج ،وخصوصية البحث وكذلك
عدم اإلفصاح عن المعلومات والنتائج الخاصة بالبحث أو استخدامها لحين اكتماله ونشره.
المادة الثالثة :مبادئ وأخالقيات عامة للبحث
أ -المصداقية ،واألمانة التركيز على أهمية الصدق ،واألمانة في جميع خطوات البحث بما ل ذلك ،جمع
المعلومات ،وتسجيل النتائج ،والطريقة المستخدمة ،كتابة البحث ونشره.
ب -موضوعية البحث  ،يجب على الباحث أن يتجنب النحياز إلى أي وجهة نظر  ،أو تبني نتيجة مسبقة خطوات
البحث مثل  ،تحليل النتائج  ،والبيانات  ،كتابة خطة البحث  ،واستعراض األراء  ،واألبحاث السابقة .
ت -الدقة ،التزام الدقة ،والجدية في كل مظاهر البحث ،والحتفاظ بسجالت الخطوات ونتائج البحث.
ث -التعاون ،ومشاركة األفكار ،والبيانات ،واألجهزة ،وكذلك تقديم النصح ،والعون لمن يحتاجه من زمالئه،
وقبول النقد ،والقتراحات.
ج -الحترام ،تقدير ،واحترام آراء ومقترحات المشاركين في البحث ،كذلك حماية األشخاص القصر ،أو غير
المدركين الذين قد يشملهم ،أو يتعامل معهم البحث - .احترام حقوق الملكية الفكرية ،مثل براءات الختراع،
وحقوق النشر وغيرها من أنواع الملكية الفكرية
ح -الخصوصية و حماية خصوصية األفراد  ،والمعلومات كل أوجه البحث .
خ -العدالة  ،ومعاملة األخرين باحترام حقوقهم ومراعاتها  ،وإعطاء كل شخص قدره  ،ومنزلته التي تليق به.
المادة الرابعة  /اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي
أ -يجب على الباحث اتباع اللوائح ،واألنظمة الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية للخلقيات الحيوية ،والطبية
http://bioethics.kacst.edu.sa
ب -يجب على الباحث اتباع اللوائح ،واألنظمة المنصوص عليها من قبل الجامعة ،أو الكلية أو القسم إن وجدته
ت -يجب على الباحث في المقام األول إظهار المسؤولية الخلقية في جميع جوانب البحث العلمي ،ومن ذلك كل
ما ذكر في المبادئ والخلفيات العامة سابقا.
ث -يجب على الباحث أتباع اللوائح واألنظمة المنصوص عليها من قبل الجهات الداعمة األخرى ،أو الجهات
الحكومية ،أو المصرح لها بتنظيم هذه الممارسة.
ج -يجب على الباحث اتباع سبل السالمة ،والحفاظ على سالمة األشخاص المشاركين في الدراسة ،والباحثين،
والمساعدين ،وغيرهم من العاملين .وكذلك الحفاظ على سالمة المنشاة ،والبيئة.
ح -يجب على الباحث التخلص الصحي ،والسليم من جميع النفايات ،ويشمل ذلك النفايات الحادة ،والمعدية،
والكيمائية ،وغيرها.
خ -يجب على الباحث الطالع ،واللتزام بجميع اللوائح ،والضوابط المنصوص عليها والمنظمة السوء السلوك
البحث العلمي.
المادة الخامسة  /اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على اإلنسان
جميع األبحاث والدارسات الع لمية المشتملة على اإلنسان ،أو ما شابه ذلك من مادة وراثية  DNA or RNAأو
أنسجة  Human Tissueيجب أن تطبق عليها اللوائح ،واألنظمة األتية:
أ -يجب على الباحث اللتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية ،والمبادئ ،واألعراف العلمية المنظمة لهذه الممارسة.
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ب -يجب أن يعرف الشخص المشارك في الدراسة موضوع البحث كامال .
ت -يجب أن تكون مشاركة األشخاص في البحث بشكل اختياري ،وطوعي بعد معرفة تفاصيل البحث كاملة.
ث -يجب احترام األشخاص موضع الدراسة ،وحمايتهم ،وذلك بشرح جميع تفاصيل البحث ،واألضرار،
والمخاطر أن وجدت.
ج -لبد أن يكون موضوع البحث مقبول ضمن الخلقيات ،واألعراف العامة للمنطقة.
ح -يجب أن يتم أخذ الموافقة المستنيرة الخطية من الشخص المشارك بالدراسة ،أو وليه الشرعي.
خ -اطالع جميع األشخاص المشاركين في الدراسة  ،على النتائج إذا دعت الحاجة لذلك.
د -يجب احترام خصوصية األفراد المشاركين في الدراسة واحترام خصوصية المعلومات المتعلقة بجميع أوجه
البحث العلمي كافة.
ذ -يجب حماية المعلومات في البحث العلمي وخاصة المعلومات الشخصية منها والخاصة.
ر -يجب حماية األشخاص المشاركين في الدراسة  ،وذلك من عينة الدراسة  ،أو باحثين أو مساعدين  ،وكذلك
لبد من الحفاظ على سالمة المنشأة  ،والبيئة .
ز -يمكن للباحثين في هذا المجال الستزادة من التوجهات اإلضافية على المواقع اآلتية
مجلس البحوث الطبية  ،اإلنسان األنسجة والعينات البيولوجية لستخدامها في البحوث www.mrc.ac.uk
الكلية الملكية لألطباء www.rcpath.org
المؤسسة الوطنية للصحة www.nih.org
اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa
المادة السادسة  /اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على الحيوان:
يعتبر استخدام حيوانات التجارب في البحث العلمي أحد أهم العوامل المساعدة إلجراء األبحاث الطبية والتطبيقية
وعلية فأن جميع األبحاث العلمية المتضمنة على حيوانات التجارب يجب أن تطبق عليها اللوائح واألنظمة التالية.
أ -يجب على الباحث اللتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية والمبادئ واألعراف العلمية المنظمة لهذه الممارسة.
ب -يجب على الباحث الطالع وتطبيق جميع اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي.
ت -يجب الكتفاء بأقل عدد ممكن من حيوانات التجارب في البحث العلمي.
ث -يجب تقليل الضرر الذي قد يلحق بحيوانات التجارب قدر اإلمكان وذلك في كل مراحل البحث العلمي.
ج -ل يجوز استخدام حيوانات التجارب ال من قبل األشخاص المدربين على ذلك.
ح -ل يجوز استخدام الحيوانات المهددة بالنقراض.
خ -يجب أن تحتوي المنشاة على األماكن الصالحة لرعاية حيوانات التجارب خالل جميع مراحل البحث العلمي
د -يجب حماية األشخاص المشاركين في الدراسة باحثين أو مساعدين وغيرهم وكذلك لبد من حفاظ على
سالمة المنشاة والبيئة
المادة السابعة :اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على البيئة:
يعتبر اإلنسان جزء أساسي من البيئة المحيطة كما انه يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية في الموجودة
فيها ومن ذلك فان الحفاظ على البيئة بجميع موارد ها الطبيعية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع .بناءا على ذلك فإن
جميع األبحاث ذات الصلة بالبيئة ستطبق عليها اللوائح واألنظمة التالية:
أ -يجب على الباحث تطبيق جميع اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي واللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية
والمبادئ واألعراف العلمية.
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ب -يجب على الباحث شرح آليات البحث كاملة وتقدير كافة األضرار الناجمة عن عمل البحث إضافة إلى وضع
البدائل األخرى الموجودة لذلك
ت -يجب قدر المستطاع تقليل الضرر على كافة أشكل الحياة في البيئة ويشمل ذلك اإلنسان والحيوان والنبات
وغيرة من الموارد الطبيعية.
ث -لبد من عمل الدراسة مبدئية على حجم ضيق للتحقق من األضرار المصاحبة.
ج -يجب على الباحث احترام الملكية الخاصة والملكية العامة من جميع الجوانب والتنسيق في هذا الخصوص.
ح -التخلص الصحي والسليم من جميع المواد الضارة الناجمة عن البحث ويشمل ذلك المواد المعدية والمواد
الكيمائية وغيرها.
خ -يجب حماية األشخاص المشاركين في الدراسة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
المادة الثامنة :بع

الضوابط األخرى التي تجب مراعاتها:

تضارب المصالح ،المحافظة على سالمة المنشأة والبيئة ،العدالة ،احترام الخصوصية ،حماية الملكية
الفكرية ،اتفاقية مكتوبة مع الباحثين ،اتفاقية مكتوبة مع الداعمين ،تقييم حجم المخاطر ،إدارة المشتريات ،اإلدارة
المالية ،تحليل كل من التكلفة والمنفعة المتوقعة ،التدريب ،دعم الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
المادة التاسعة :سياسة سوء السلوك في البحث العلمي
تتوقع عمادة البحث العلمي والجامعة بشكل عام من جميع الباحثين داخل الجامعة أو خارجها اللتزام التام
بالضوابط واللوائح المنظمة للبحث العلمي المشار إليها أعاله ،وإن أي إخالل بهذه الضوابط سيتم أخذه بغاية الجدية،
وذلك لتقليل اإلضرار الناجمة عن ذلك والحفاظ على مستوى البحث العلمي وسمعة الجامعة كمركز رائد من مراكز
البحث العلمي .وفي حالة اإلخالل بأي من لوائح أخالقيات البحث العلمي فإن األمر يحال إلى مركز البحوث المعني
ليقدم توصية للجنة أخالقيات البحث العلمي بالجامعة
فقرة ( )١التطبي :
تطبق سياسة سوء السلوك في البحث العلمي على جميع مراحل البحث العلمي بدء من الفكرة والمقترح البحثي
والمراجعة األدبية وآليات عمل البحث والمراجع والتقرير النهائي والباحثين والمساعدين والداعمين وغيره.
فقرة ( )۲التعريف
يعرف سوء السلوك في البحث العلمي كالتالي:
 oصنع أو اختالق النتائج والتقارير .تحريف وتزييف النتائج وطرق عمل البحث وغيرها أو النتقائية في إظهار
بعض النتائج وإخفاء البعض.
 oالنتحال أو السرقة األدبية ويشمل ذلك جميع مراحل البحث العلمي بداء باألفكار ونهاية بالتقارير.
 oاألخطاء واألضرار الناتجة عن عدم اللتزام التام باللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي ل يشمل سوء
السلوك في البحث العلمي األخطاء العفوية أو طرق التفسير المختلفة لدى الباحثين.
فقرة ( ) ٣الثبوت من اجل إثبات سوء السلوك في البحث العلمي على الباحث فالبد من التالي
 أن يكون هناك خطاء غير مقبول أو بعيد عن ممارسة البحث العلمي. أن يكون ارتكاب هذا الخطاء بشكل متعمد من قبل الباحث أو نتيجة التهور وعدم اللتزام بالضوابط. أن يتم أثبات ذلك بالدلئل.دليل كلية التأهيل الطبي
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فقرة ( )4المسئولية
تقع مسئولية اإلبالغ عن سوء السلوك في البحث العلمي على الجميع بحيث يتعين على أي شخص يعتقد أن
هناك سوء سلوك في البحث العلمي قد حدث أو يحدث أن يقوم بإبالغ عميد الكلية أو عميد عمادة البحث العلمي
فقرة ( )5التحقي
تتكفل الجهة الداعمة ممثلة بعمادة البحث العلمي عملية التحقق من سوء السلوك البحث العلمي وذلك بالطريقة
المناسبة بعد التقييم المبدئي .كما تتولى عمادة البحث العلمي عملية التخاطب مع الجهات الخارجية ذات الصلة
الحكومية منها والخاصة .وتحال كافة األوراق إلى لجنة خلفيات البحث العلمي إلصدار القرارات المناسبة.
فقرة ( )6العقوبات المحتملة
بعد أن يتم التحقيق وجمع كافة األدلة والستماع لألطراف ذات الصلة فان العقوبات المحتملة بسبب سوء
السلوك في البحث العلمي تختلف بحسب الخطاء المرتكب وهناك مراحل متعددة من العقوبات الناتجة عن ذلك منها.
-

عدم دعم المشروع في حالة التقديم.
رصد ومتابعة عمل الباحث بشكل خاص
إزالة الباحث من مشروع بحثي معين.
عدم أو خفض دعم المشاريع البحثية المستقبلية للباحث.
خطاب لفت نظر الباحث وقد يتم تضمين ذلك في ملف الباحث.
الخصم من الراتب الشهري أو الحرمان من العالوة.
توقيف الترقية الوظيفية.
اإلنهاء من الخدمة.

وقد يتم تطبيق عقوبات أخرى من جهات خارجية ذات صلة بالقضية حسب النظام المطبق والمتبع لديها.
جميع المقترحات البحثية المقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة القصيم ذات البعد األخالقي يجب أن يتم تقيمها من قبل
لجنة أخالقيات البحوث حسب النموذج التالي:
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ثانيا :أخالقيات التعليم والتعلم
تتحدد مجموعة القيم العليا والقواعد األخالقية الواجبة للسلوك التي تسعى الجامعة الى إرسائها في مجل
التعلم والتعليم في ضرورة التزام كل من عضو هيئة التدريس والطالب بالبنود التالية:
البرامج والمقررات الدراسية:
العمل على تحقيق أهداف التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ،وسبل تحقيقها وفق إمكانات المقرر الدراسي
الذي يتم تدريسه والطالع على المعلومات الكافية إلنجاح رؤية ورسالة الجامعة.
الهتمام باإلطار السعودي للمؤهالت والمستويات والمعايير المقبولة في حقل التخصص بما في ذلك متطلبات
المهن التي يتم إعداد الطلبة لممارستها.
 -٣التخطيط للبرامج في شكل حزم متكاملة من الخيارات ،مع وضع خطط لتقديم البرامج وتقويمها في ضوء
اشتمالها على المعارف والمهارات واستراتيجيات التدريس وعمليات التطوير المستمر ،والعمل على اتخاذ أي
إجراء ضروري لضمان إجراء التعديالت الضرورية في المحتوى والمراجع المقررة الضمان استمرارية
مواءمتها وجودتها.
توصيف أي مقرر أو برنامج بحيث يشتمل على أساليب التدريس ،وطرق التقويم التي تتالءم مع أنواع التعلم
المختلفة.
تصميم وتنفيذ العناصر المكونة للمقرر الدراسي وما يتضمنه من أهداف ،ومحتوي علمي وأنشطة ووسائط
تعليمية ت ساعد في التدريس وتفيد في تقويم أداء الطالب ويشمل ذلك إعداد محتوى علمي متكامل ،ومصادر
التعلم تمكن من الحصول على المعرفة بأيسر الطرق ،مع اختيار طرق واستراتيجيات تدريسية تتالءم وطبيعة
المحتوى وأساليب التقويم.
الفادة من البرامج أو المقررات التعليمية التي تقدم ها المنظمة الدولية ،بما في ذلك التعلم اإللكتروني أو غيره
من برامج أو مقررات التعليم عن بعد ،إل بعد اعتمادها أو إظهار أنها مضمونة الجودة وتمت الموافقة عليها
من قبل وكالة ضمان جودة تعليمية ذات صلة ،مصرح لها من الحكومة في بلد المنشأ.
 -٧تقديم تقرير عن المقرر الذي تم تدريسه ،وللطالب أن يعبر صراحة عن رأياه فيما استفاد بعد تعرضه
للمحتوى العلمي للمقرر.
 -٨الحتفاظ بسجالت معدلت إكمال الطلبة في جميع المقررات .ويتم استخدامها ضمن مؤشرات األداء.
 -٩إدخال التعديالت المناسبة على خطط تدريس المقررات بعد دراسة تقارير المقررات وأخذ ما ورد فيه في
العتبار.
 -١٠تزويد القائمين بإدارة البرنامج (رئيس القسم أو غيره من المسؤولين) بتقارير منتظمة (على األقل بصفة
سنوية) عن تدريس كل مقرر.
 - ١١استخدام آليات مناسبة (صادقة وثابتة) ،بالبرامج للتحقق من مستويات (معايير) تحصيل الطلبة مقارنة
بالنقاط المعايير أو المستويات المرجعية ذات الصلة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
 -١٢مراقبة عملية جودة كل من مقررات البرامج والبرامج ككل بشكل منتظم من خالل آليات مناسبة للتقويم،
مع إجراء التعديالت والمراجعة الشاملة بشكل دوري.
 -١٣الحتفاظ في ملف المقر ر وملف البرنامج ،بتفاصيل التغييرات التي اتخذت .وذلك عندما تم القيام بهذه
التغييرات نتيجة لعمليات التقويم الدورية.
الكتاب الجامعي:
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االلتزام بمواصفات جودة الكتاب الجامعي من حيث:
وجود أهداف واضحة قابلة للمالحظة والقياس.
وجود مقدمة توضح أسلوب تنظيم محتواه.
اشتماله على عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوع.
تكامل محتواه مع أهداف المنهج.
عرض المادة على نحو منطقي شامل ومترابط.
تناسب محتواه مع عدد الساعات المحددة له.
احتواءه على الرسوم واألشكل البيانية والتوضيحية المناسبة.
استخدام أساليب مناسبة للتقويم األولي والبنائي التكويني.
تحفيز الطالب على التفكير بمختلف أنواعه.
مناسبته لمستوى المتعلم في لغته وأسلوبه.
يوجه المتعلم إلى األنشطة العلمية المتنوعة ذات الصلة.
يوجه المتعلم إلى مصادر المعرفة األخرى المتوفرة.
يربط بين األمور النظرية والتطبيقية.
استغالل مصادر المعرفة والتعلم المتوافرة في البيئة المحلية.
ربط المتعلم وقضايا المجتمع المحلي المحيط به .
مساعدة المتعلم على حسن فهم ما يقدمه له المحاضر.
تنمية أسلوب التعلم الذاتي لدى المتعلم ،ويزيد قدرته على البحث والستقصاء
مساعدة الطالب على التعلم التعاوني ،وتعزيز روح العمل الجماعي والتشاركي.
أسلوب التعامل:
توضيح مسئوليات الطلبة وقواعد السلوك الخاصة بهم ،والعمل على أن يكون ذلك معلوما لديهم تماما عند بدء
دراستهم
تحديد الخصائص النمائية للطالب بشكل واضح مع وضاع آليات مناسبة لتحقيقها ،وتقويمها وعمل تقارير
لتطويرها.
تشجيع الطالب واحترام حقهم في التعبير عن وجهات نظرهم الشخصية ،وعدم اللجوء عن قصد إلى فرض أي
قرار أو رأي ،وتوفير مناخ علمي مبني على الثقة والحترام المتبادل والمعاملة بعدالة تامة مع تجنب إهانتهم
أو الحط من قدراتهم ،ولعضو هيئة التدريس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمن يوجه له إهانة أو يحط من قدره.
التفاعل الجتماعي بين الطالب وعضو هيئة التدريس ،واشاعة جو من العالقات الطيبة بينهما ،مع التحلي
بالصبر حيال األخطاء.
وضع نظم تأديبي بحق الطالب الذي يتجاوز حدود األدب في تعامله مع أستاذه كسبيل يحفظ لألستاذ كرامته
ويربي الجيل على األخالق الفاضلة.
إعالم الطلبة بمتطلبات الواجبات وعمليات تقييم الطلبة (هذه المعلومات يمكن الحصول عليها بصورة تفصيلية
من نماذج توصيف المقررات).
مساعدة الطالب على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم اإليجابية نحو الدين والعلم والمجتمع من خالل
إكسابهم المهارات العقلية والعلمية التي تنمي التفكير العلمي والنقد ،وحب التعلم الذاتي المستمر وممارسته،
وعلى الطالب إن يظهر المردود من تعرضه لتلك المتغيرات.
غرس المفاهيم والقيم اإلسالمية المتوازنة في أذهان الطالب ،بجانب إكسابهم المعارف والمعلومات ،وتنمية
قدراتهم على تطبيقها.
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حق عضو هيئة التدريس في إصغاء الطالب ألستاذه أثناء المحاضرة.
إعالم الطالب بأهداف المقرر ومفرداته ومحتواه وأساليب التقويم المتبعة في إنجازه ،وذلك عبر شبكة اإلنترنت
ومن خالل موقع الجامعة والبريد اإللكتروني أو الحساب الشخصي لكل طالب أو بوسائل أخرى.
النضباط في حضور المحاضرات واللتزام بمكانها ومواعيدها بداية ونهاية وفقا للجدول العام وعدم إيكاله
ألحد ،وأي تغيير يجب أن يتم بناء على اإلجراءات الرسمية المنظمة لذلك ،وفي حالة الموافقة على التغيير
يوضع إعالن بالقاعة المخصصة للمادة اإلعالم الطالب بالتغيير ،وعلى الطالب أن يلتزم بذلك.
الهتمام بالساعات المكتبية لتوجيه الطالب وإرشادهم حول كيفية التعامل وحل مشكالتهم الدراسية الشخصية
والجتماعية ،بشكل معلن ،وعلى الطالب مراجعة أعضاء هيئة التدريس بشكل نظامي.
حفاظ النظام داخل قاعات الدرس والمحاضرات إلتاحة الفرصة أمام الطالب لتحقيق أعلى مستوى من اإلنجاز
تسمح به قدراتهم.
توفير قائمة الكتب المرجعية لمواد القسم وتيسير حصول الطالب عليها مع توجيههم إلى المصادر المتعددة
للمعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة من حيث مكانها وزمن نشرها ،وعلى الطالب تقديم ما يفيد استفادته
من تلك المصادر واألوعية المرجعية.
إعالم الطلبة مقدمة وبصورة كاملة عن متطلبات المقررات من خالل توصيفات المقررات التي يجب أن
تتضمن المعارف والمهارات المستهدفة بالتطوير.
تجنب إعطاء الدروس الخصوصية تماما تحت أي مسمى بأجر أو بدون أجر ،ويتعارض كل من يرتكب هذا
الجرم سواء عضو هيئة التدريس أو الطالب للعقوبة بناء على ما تسفر عنه التحقيقات.
حث الطالب على األمانة العلمية وفي حالة اإلخالل بها سواء في المتحان أو في إعداد البحوث يتم تطبيق
القوانين الجزائية المعمول بها في الجامعة.
إعداد قائمة بأسماء الطالب ،واستخدا مها في رصد الحضور والغياب ،وتسجيل درجات أعمال السنة والنتائج،
بطريقة تسمح بسرعة استدعائها واستخراجها إن دعت الحاجة.
السماح للطالب بمراجعة أوراق اإلجابة الخاصة به في كل األحوال.
التعامل مع اإلجراءات التأديبية أو الجزائية أو المشاكل األكاديمية أو الشخصية للطالب بسرية تامة ،واحترام
سرية المعلومات المتعلقة بالطالب ،وعدم تسريبها أو إعطائها إل لمن هو معنى عناية مباشرة بشؤونهم.
تصميم برنامج متكامل وشامل لتوجيه وإرشاد الطالب الجدد؛ لضمان فهمهم التام ألنواع الخدمات التي تقدمها
المؤسسة لهم ،وكذلك للواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقهم.
تنفيذ أسلوب اإلرشاد الليكتروني وتوفير متطلبات تنفيذه على موقع الجامعة الليكتروني واحتياجاته من القوى
البشرية.
إيجاد أنظمة فاعلة لمساعدة الطلبة على التعلم من خالل اإلرشاد األكاديمي ومن خالل متابعة التقدم الدراسي
للطلبة ،وتشجيع الطلبة ذوي األداء العالي ،وتقديم المساعدة لألفراد الذين يحتاجون لها.
التواجد في أوقات كافية ومحددة في جدول لتقديم المشورة واإلرشاد المناسب للطلبة المنتظمين جزئيا باإلضافة
للمنتظمين كليا من المجموعتين.
تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي مان خالل استخدام الوسائل والبيانات اإللكترونية المتوفرة،
مثل تحليل زمن الستجابة ونتائج تقويم الطلبة ،وذلك في حالة وجود إجراءات لإلرشاد والتوجيه األكاديمي
للطالب عن طريق التصالت اللكترونية التي تشمل البريد اللكتروني وغيره.
تقديم دروس مساعدة (خاصة  /إضافية) للطل بة وبشكل كاف لضمان فهمهم وقدرتهم على تطبيق ما يتعلمونه.
الحتفاظ بملفات توثيقية (بورتفوليو) تحتوي على البراهين والشواهد على عمليات التقويمي واستراتيجيات
التحسين التي يقومون بها.
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عملية التدريس:
العمل على النمو الذاتي وتطوير األداء األكاديمي والفني والمهني من خالل المتابعة المستمرة للتطورات
والمستجدات العلمية في مجال التخصص وتقويم المادة العلمية ،ومن ثم تطويرها وفقا لهذه المستحدثات.
التحضير الجيد للمدة العلمية للوصول إلى المستوى العلمي المستهدف ،ومراعاة عدم الخروج عن المحاضرة
بقضايا ل عالقة لها بالمادة ،مع اللتزام بالمدة الزمنية للمحضرة من بدايتها إلى نهايتها.
إتقان عملية التدريس وجعلها أكثر تشويقا ومتعة ،باستخدام استراتيجيات تدريسية مناسبة التنمية مهارات التفكير
العلمي والنقد واإلبداع لدى الطالب.
إعطاء الطالب فرصة متساوية في الحوار والمناقشة ،والتعبير عن أفكاره بصورة متسلسلة ومنطقية وذات
عالقة بالمادة ،مع اللتزام بالحوار الهادئ الرزين البعيد عن الهوى.
الوعي النفعالي الذاتي من حيث معرفة الذات وتقبلها وإدارة النفعالت والغضاب والبعد عن اإلهانات اللفظية
أو الشجار والحتفاظ بتحكم انفعالي مناسب فال يدع فرصة للغضب أن يتملكه ول يعطي أحكامة سريعة للمواقف
المختلفة ،وأن يكون قدوة يحتذى بها.
تتضمن الكتب المقررة المراجع الحديثة وآخر التطورات في مجال الدراسة.
الحق في التأهيل التربوي الذي يمكن مان أداء الرسلة التعليمية على الوجه األفضل ،وذلك عن طريق التزود
بالمستحدثات الواردة ببرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
حق التدريس في مجال التخصص الدقيق والنوعي وعدم التكليف بتخصصات أخرى ،أو بأعمال ادارية ليست
مان اختصاصه ،مع توخي العدل في توزيع المحاضرات والمهام داخل الكلية ،وامتالك السيادة الكاملة في
المحاضرات التي تلقى ،وأن يكون نقده أو مؤاخذته من جهة مؤهلة ومرضية وفق ضوابط معروفة.
الحق في اللتحاق بالفرص التدريبية الالزمة قبل وأثناء الخدمة ،وتيسير سبل اللتحاق.
توفير البيئة الدراسية المناسبة التي تمكن من العمل براحة ،وتساعد الطالب على الستيعاب مثل المباني ذات
المواصفات ال جيدة وكل ما يطلبه العمل من وسائل وأدوات تعليمية حديثة تساعد على تحقيق أهداف رسالة
التعليم وغاياتها.
الستفادة من التقنيات والوسائط التعليمية الميسرة لعمليات التعليم والتعلم ،والهتمام بنظام البتعاث الخارجي
لالطالع والتدريب في مهارة أو أكثر.
اللتزام من قبل هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم المنصوص عليها صراحة في توصيفات المقررات
والبرامج ،واستخدام استراتيجيات مناسبة للفئات المختلفة من النواتج المخرجات التعليمية.
العمل على تطوير الستراتيجيات المناسبة لتحسين األداء الدراسي.
تطبيق وسائ ل التقنية الحديثة في التعليم عن بعد كاستخدام الحاسوب والفيديو والتصالت عبر األقمار الصناعية.
الطالع على تقرير البرنامج وتقرير المقرر ،ومن ثم وضع الخطة الدراسية للمدة متضمنة كافة البنود التي
نص عليها في تقرير المقرر من مفردات ومتطلبات وواجبات وأنشطة ومراحل زمنية للخطة الدراسية ،ومواعيد
تسليم الواجبات والبحوث ،وطريقة توزيع الدرجات وأسماء المراجع والمصادر األولية والثانوية للمعلومات،
وتحديد الساعات المكتبية ،وغيرها ،ويتم إخطار الطالب بمحتوى الخطة مع بداية كل فصل دراسي.
األنشطة والتقويم:
المشاركة في األنشطة الطالبية المتنوعة ليس فقط لالستمتاع.
تنويع األنشطة التي يكلف بها الطالب لمواجهة الفروق الفردية.
متابعة الواجبات واألنشطة وأن يجعل لها وزنا في التقويم.
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متابعة خطة تنظيم وتشجيع وتعزيز وتنويع مشاركة الطالب في األنشطة الثقافية والرياضية والفنية
والجتماعية والتربوية والترفيهية والتطويرية وغيرها من األنشطة التي تتالءم مع اهتماماتهم ،وتلبي
احتياجاتهم.
أيجاد اآللية المناسبة لمتابعة وتقويم حجم مشاركة الطالب في األنشطة الالصفية ،ومقارنته بحجم مشاركة
الطالب في مؤسسات أخرى مماثلة ،ووضع سياسات لتحسين مستويات المشاركة.
الستناد في عملية التقويم إلى أدلة وقرائن موضوعية ،ويرتبط بمعايير مالئمة ،ومؤشرات أداء محددة مسبقا،
كما يشترك خبراء مستقلون في تفسير ما تدل عليه األدلة والقرائن.
ا عتماد التقويم على المدخالت ،والعمليات ،والنواتج ،مع التركيز على جودة المخرجات.
تشمل عمليات التقويم من أجل تحسين الجودة األعمال والنشاطات الروتينية إلى جانب األولويات الستراتيجية
للتحسين.
استخدام آليات تقويم مناسبة للبرامج والمقررات مثل استبيانات آراء الطلبة ،وبيانات مخرجات توظيف
الخريجين ،وأراء جهات التوظيف واألداء الالحق للخريجين
اتخاذ كل الحتياطات الالزمة لحماية أسئلة المتحانات من التسرب والضياع.
المشاركة في أعمال المتحانات ،ووضع المتحانات الدورية والنصفية وتصحيحها وتوزيع نتائج المتحانات
الدورية وتراجع اإلجابات مع الطالب ،إذا لزم األمر ،ورصد النتائج وتقديمها للجهات المسؤولة بالجامعة
لعتمادها.
تجنب المشاركة في وضع أسئلة امتحان المادة أو تصحيحها في حال وجود قريب لعضو هيئة التدريس حتى
الدرجة الرابعة.
التزام النظام والنضباط في جلسات المتحان والعمل على منع الغش منعا باتا ومعاقبة كل من يحاول الغش
أو يشرع فيه توخيا للدقة والعدل.
تصحيح أوراق اإلجابة من خالل مفتاح للتصحيح وتنظيم عملية الرصد بما يحقق الدقة والحيادية التامة.
الستناد إلى محكات وعمليات التظلم األكاديمي وإعالنها للطلبة ويتم تطبيقها بكل إنصاف
توخي الموضوعية عند بناء الختبارات التحصيلية بحيث تتمشى مع ما تم تدريسه ،ويكون لها القدرة على
التمييز بين المستويات المختلفة للطالب.
تشجيع البتكارية والتجديد والتحديث.
تحري الدقة والعدل في تصحيح أوراق الطالب المتحانية.
استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عمل الطلبة أنفسهم.
نقد الطالب بطريقة بناءه في مناقشاتهم.
توزيع األنشطة والواجبات بشكل منتظم على مدار الفصل الدراسي.
طرح أسئلة وتشجيع الطالب على التفكير والبحث عن إجاباتها.
إعالن نتيجة الختبارات الدورية واألعمال التحريرية في الوقت المناسب.
تقديم اإلجابات النموذجية ألسئلة الختبارات الدورية.
جعل عمليات تقييم الطلبة مناسبة لنواتج التعليم المستهدفة ،ثم تطبيق عمليات تقييم الطلبة بفاعلية وعدالة.
جعل اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطلبة مناسبة ألنماط التعلم المطلوبة.
تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة.

ثالثا :أخالقيات العالقات مع الزمالء:
تلعب العالقات مع الزمالء دورة جوهريا في تحقيق الجامعة ألهدافها ،شريطة أن يلتزم عضو هيئة التدريس
بمجموعة من السلوكيات المرغوبة عند إقامة هذه العالقة وفق البنود التالية:
التحلي بسلوكيات أخالقية إسالمية رفيعة في التعامل مع الزمالء ومنسوبي الجامعة من موظفين وعمال.
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الحتفاظ بعالقات اجتماعية مع الزمالء تقوم على التعاون المتبادل سواء على المستوى الشخصي أم العلمي.
احترام حق الزمالء في التعبير والحرية األكاديمية التي تكفلها نظام التعليم العالي الخاصة بحقوق أعضاء هيئة
التدريس وواجباتهم.
التحلي بروح اإلنصاف و الموضوعية عند إصدار أي حكم اختصاصي أو تقويم استشاري أو مناقشة علنية
ألعمال أعضاء هيئة التدريس.
احترام سرية المعلومات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس الذين يتقدمون بإنتاجهم العلمي للترقية.
حضور حلقات البحث والمناقشة وتداول الفكر بينه وبين زمالئه وذوي الخبرة السابقة في مضمار البحث العلمي.
المتناع عن قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو من أشخاص سيئ السمعة أو تثار حولهم مجادلت
أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة.
اإلعالن عن الهدايا والتبرعات والمنح والهبات وجهات تلقيها ،واستخداماتها وتوثيقها بمحاضر رسمية بالقسم
أو الكلية أو الجامعة ،وعدم الربط بين قبول الهدايا والتبرعات بتحقيق مكاسب شخصية أو عامة.
بناء جسور من التواصل والتعاون العلمي والبحث مع الزمالء
إشاعة روح التعاون واإلخاء بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين
تسوية أي خالف قد ينشأ بين أحد أعضاء هيئة التدريس وبين أحد زمالئه بسبب المهنة بالطرق الودية داخل
القسم والعمادة ،لفض النزاع قبل اللجوء إلى جهات أعلى داخل الجامعة أو خارجها.
تجنب مزاحمة أي زميل بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بمهنة التدريس.
تجنب التقليل من قدرات الزمالء وإذا كان هناك ما يستدعي انتقاد زميل مهنيا فيكون ذلك بالطريقة المهنية
المتعارف عليها في النقد.
يتولى أقدم أعضاء هيئة التدريس اإلشراف على المادة وضاع اختباراتها بالتنسيق مع المشاركين في تدريس
المادة في حالة اشتراك أكثر من عضو في تدريس مادة واحدة.
ممارسة أدب الحوار والمناقشة بين الزمالء بما ل يؤدي إلى نوع من الصراع الفكري بينهم.
اللجوء إلى ذوي الخبرة في الجامعة في حل الحاجة إلى إسداء النصح أو الستفادة من الخبرة.
اللتزام بالمبادئ واألخالقيات المرتبطة بمواثيق الكلية المختلفة مثل كليات الطب وغيرها.
تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة.

رابعا ً :اخالقيات خدمة الجامعة
يتعين أن يلتزم عضو هيئة التدريس فيا يختص بخدمة الجامعة بالبنود التالية:
الطالع على كتيب التوظيف الذي يحتوي على جميع اللوائح والسياسات والقواعد التي تحكم عملية توظيف هيئة
التدريس والموظفين بالجامعة ،وكذا حقوق ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس ،والعاملين ،وعمليات التوظيف،
واإلشراف ،وتقييم األداء ،والترقية ،واإلرشاد ،وعمليات المساندة ،والترقي الوظيفي ،والشكاوى ،والتأديب،
وإجراءات الستئناف.
حق الطالع على األنظمة الوظيفية والجزائية تحديدا دقيقا ،وهذا ما يجعل المعلم على بينة بما له وما عليه.
العمل على وجود استراتيجية فعالة لضمان أن اللوائح واألنظمة مفهومة ويتم اللتزام بها.
المساهمة في خلق مناخ تنظيمي إيجابي (أي المناخ الذي يشعر فيه األفراد بمشاركتهم في عملية صنع القرار،
وقدرتهم على المبادرة وتحقيق طموحهم الوظيفي ،ويسود فيه اعتقاد لدى أعضاء هيئتي التدريس واإلدارة بأن
مساهماتهم لها قيمتها).
منح عضو هيئة التدريس المستوى الذي يستحقه نظاما في السلم التعليمي على أن يدخل مفاضلة التعيين والتوجيه
وفق معايير تنافسية دقيقة تضمن المساواة وتحقيق الفرص ،مع إعالن الضوابط التي تحكم عملية الترقية من
مستوى إلى آخر.
الحق في الترقية التي تتم في المؤسسة والتأكد من عدالتها عند اللزوم.
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الحق في الحوافز والمكافات والعالوات المادية على ضوء معايير دقيقة.
التمتع بالمزايا الصحية والضمانية وحسومات األسعار اإلسكانية والستهالكية ،مع إقامة أندية اجتماعية خاصة
تمنحهم فرصة اللقاءات التربوية خارج أسوار الجامعة وتنمي العالقات الجتماعية بينهم.
استالم المستحقات المالية عند تكليف أعضاء هيئة التدريس بعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ،أو مكافات
الدورات التدريبية التي يلتحقون بها.
الطالع على توصيف الوظائف ،وظروف العمل ،ورسالة المؤسسة ،وبرامجها ومعلومات تفصيلية عن طبيعة
العمل ،ومؤشرات األداء ،وعمليات تقييم األداء .وكذلك ضمان أن تقوم الجامعة بالتصال بالمحكمين الذين أشار
إليهم المتقدم للعمل؛ بهدف التحقق من صحة ما ذكره المتقدم للعمل عن مؤهالته وخبراته ،وذلك قبل قيام المؤسسة
بتعيينه.
الحق في المشاركة في برنامج استقبال وإرشاد لهيئة التدريس الجدد لضمان معرفتهم بالمؤسسة ،وخدماتها،
وبرامجها ،واستراتيجيات تنمية الطالب ،وأولويات تحقيق ومساندة الجامعة في تحقيق رسالتها.
احترام النظام الجامعي من حيث لوائحه وقوانينه وتعليماته في كل عمل يقوم به عضو هيئة التدريس.
إظهار مستوى عال من األخالق تتسق مع أخالقيات العمل الجامعي.
المساهمة بفعالية في خدمة الجامعة.
تنمية القدرات األكاديمية ،لضمان الستمرار في المهام العلمية والبحثية والخدمية ،والساعي وراء نشر المعرفة
على أفضل وجه وعلى أساس من التحديث الدائم.
تجنب استخدام المنصب األكاديمي أو اإلداري لنيل مكاسب شخصية غير مستحقة أو مزايا غير عادلة تتنافى
ومكانة األستاذ الجامعي.
المشاركة في عضوية اللجان التي تشكلها الجامعة والكليات واألقسام متى طلب منه ذلك.
اإلفادة من قدرات وخبرات النابغين من أعضاء هيئة التدريس ،مع توثيق إنجازاتهم ونشاطاتهم المتميزة من
دراسات وأبحاث ونحوها وتعريف اآلخرين بها وإشراكهم.
تجنب مزاولة أي عمل خارج الجامعة ،يتعارض مع مسؤوليات وواجبات عضو هيئة التدريس بالجامعة.
تجنب تقديم استشارات علمية بسام الجامعة إل بعد أخذ موافقة رسمية من الجامعة بذلك.
اللتزام بعدم تمثيل الجامعة والتحدث باسمها رسميا في المحافل والمنتديات إل إذا كان مخولة بذلك.
الحفظ على المال العام بكل وسيلة يراها مناسبة سواء فيما يستخدمه من معدات وتجهيزات ومواد خام ،أو استخدام
وقته ،أو إبداء الرأي والشتراك في اللجان المالية.
تجنب شراء معدات أو أجهزة أو خدمات من أي مصادر تربطه بعضو هيئة التدريس أي عالقة سواء أسرية أو
شخصية ،إل إذا كانت هناك لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض ووافقت بأغلبية األعضاء على الشراء ،إذا كان يتفق
مع المواصفات المطلوبة وخضع لشروط المناقصات المعمول بها في مثل هذه الظروف.
تجنب توظيف أحد أفراد العائلة موظفة أو استشارية في أي مشروع تشرف الجامعة على إدارة تمويله إل بموافقة
لجنة مختصة بذلك.
تجنب استخدام الخدمات الحاسوبية والشبكية للجامعة في األغراض التالية:
أ -الحصول أو استخدام األرقام السرية لمستخدمين آخرين دون أخذ موافقتهم.
ب -محاولة الوصول إلى ملفات ومعلومات غير مصرح له بالدخول عليها.
ت -محاولة تعطيل أو تبطئ الشبكة أو النظام الحاسوبي للجامعة.
ث -سوء استخدام البريد اإللكتروني أو وسائل التصال األخرى داخل الجامعة.
الحرص على التواصل مع المسؤولين الذين يقومون بأعمال متشابهة في أقسام الطالب والطالبات.
التخطيط للبرامج والمرافق والخدمات ،التي تضمن تحقيق المعايير المتشابهة في أقسام الطالب والطالبات مع األخذ
بعين العتبار التنوع القائم بين الجانبين بسبب الحتياجات المختلفة.
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المشاركة في عمليات التقويم الذاتي ،والتعاون مع عمليات تحسين الجودة وإعداد التقارير عنها كل في مجال
التخصص.
العتراف باألخطاء ونقاط الضعف بروح متفهمة ،والعمل على تقديم العون من أجل التغلب على نقاط الضعف.
تجنب رفض كبار هيئة التدريس مسئولية إدارة ا لجودة ،ويتم منحه الوقت الالزم وتوجيه ودعم عمليات الجودة في
المؤسسة التعليمية.
تجنب رفض التكليف بتشكيل لجنة للجودة التي تمثل كل الوحدات األقسام الرئيسة في المؤسسة التعليمية.
اإلقرار بان نظام ضمان الجودة في المؤسسة التعليمية جزءا ل يتجزأ من التخطيط الروتيني واستراتيجيات التطوير،
وذلك في سلسلة محددة تبدأ بالتخطيط ،ثم التنفيذ ،ثم التقويم ،ثم المراجعة الخارجية.
الهتمام بتوفير النماذج المعيارية والستبيانات واألدوات الالزمة إلجراء استطالعات تنوعه حول مختلف مهام
ونشاطات المؤسسة التعليمية في إطار يحدد العمليات والجدول الزمني للتقويم والمراجعة والتقارير.
التحقق من نتائج التقويم الذاتي ،وذلك بمقارنتها باألدلة والقرائن المستخرجة من الستطالعات ،وآراء أصحاب
الشأن كالطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس ،والخريجين ،وأصحاب األعمال الذين يعمل الخريجون لديهم.
التحقق من صحة تفسير الب راهين أو األدلة الخاصة بجودة األداء عان طريق استشارة أشخاص على علم بنوع
النشاط موضع الفحص ،كما تستخدم آليات غير متحيزة إلزالة التعارض بين اآلراء المختلفة.
توفير تنظيمات وإجراءات للتحقق من مستوى تحصيل الطلبة مقارنة بالمؤسسات التعليمية األخرى ،وحسب
متطلبات اإلطار المؤهالت الوطني “.
 ٣مشاركة الجامعة فيما تقدمه من أنشطة اجتماعية وثقافية وفكرية ورياضية وجمعيات علمية.
الحرص على حضور المناسبات المختلفة التي تقيمها الجامعة.
الحرص على حضور اجتماعات القسم واللتزام بتوجهاته
الرجوع إلى القنوات الرسمية في عرض األمور الشخصية واللتزام بسرية الجلسات.
تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة.

خامسا ً :اخالقيات خدمة المجتمع
يلتزم عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بخدمة المجتمع بالبنود التالية:
الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريس.
اإلفصاح بصورة علنية على أن ما يتبناه عضو هيئة التدريس من آراء إنما تعبر عن شخصه ول تعبر بالضرورة
عن وجهة نظر الجامعة.
يمكن لعضو هيئة التدريس بالجامعة تقديم الستشارات الخارجية شريطة أل تؤثر على الواجبات واألداء األكاديمي
للعضو المطلوب استشارته.
المشاركة في كل ما من شأنه توعية المجتمع ،كالمشاركة في المحاضرات العامة ،وفي اإلعالم الصحفي والمرئي
والمسموع.
مراعاة التوازن والعتدال في طرح المشكالت الجتماعية والفكرية ،مع تحمله مسؤولية المحافظة على ثوابت
المجتمع العربي السعودي.
اإلسهام في تنمية المعرفة اإلنسانية المرتبطة بخدمة المجتمع على نحو يمكن من تخريج مواطنين أكثر قدرة على
المشاركة في المجتمع بفعالية
النغماس في شؤون المجتمع بكافة قضاياه الفكرية والسياسية والقتصادية.
التفاعل إيجابية مع معطيات وقضايا البيئة المحيطة.
توجيه الطالب وارشادهم بما يخدم المجتمع والبيئة من خالل مشروعات العمل.
التصرف في الحياة العامة والخاصة بشكل يليق بالمكانة الجتماعية واألكاديمية دون ابتذال أو تعال.
احترام األنظمة واللوائح والقرارات التي تهدف إلى تحقيق سالمة المجتمع وأمناه واستقراره وتقدمه وازدهاره.
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التزام المتعاقد من خارج الدولة بقوانين وأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده وأل يخل بها.
تعزيز إحساس الطالب بالنتماء لدينه ووطنه.
تعزيز التفاعل اإليجابي بين الطالب والثقافات األخرى.
العمل على سيادة المحبة والحترام الصادق بين الطالب وغيرهم تحقيق األمن الوطن واستقراره ،وتمكينا لنمائه
وازدهاره وحرصا على سمعته ومكانته بين المجتمعات اإلنسانية الراقية.
مراعاة صفته كقدوة أخالقية واجتماعية راقية في تعامالته وعالقاته مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة.

سادسا ً :ميثاق الحقوق وأخالقيات المهنة
يهدف ميثاق الحقوق واخالقيات المهنة إلى تزويد جميع األساتذة والموظفين والطالب في جامعة القصيم
بمعايير واضحة للسلوك .ويقر الجميع بمعرفتهم ودرايتهم بالميثاق وإجراءاته فضال عن معرفتهم بتبعات انتهاكهم
ألي من هذه المعايير .وقد تكون المخالفات ذات طبيعة اكاديمية أو غير أكاديمية .ويخضع جميع الذين يحضرون
أنشطة خارج نطاق الجامعة كممثلين عنها لحضور أنشطة أكاديمية أو غير أكاديمية لإلجراءات التأديبية نفسها في
حال مخالفة الميثاق .وانطالقا من رؤية ورسالة وقيم جامعة القصيم والسعي لتحقيقها بأفضل صورة فان الجامعة
تتوقع جامعة القصيم من طالبها اتباع أعلى معايير السلوك ،والتقيد بها في تعامالتهم مع أساتذتهم وزمالئهم وأعضاء
هيئة التدريس وموظفي الجامعة والمجتمع الجامعي بشكل عام والعكس صحيح .كما تتوقع الجامعة من طالبها
ومنسوبيها التصرف بنضج ومسؤولية في عالقتهم ببعضهم البعض.
ويتوقع من كل عضو هيئة تدريس وهيئة إدارية وطالب وطالبة معرفة الميثاق وستعرض المخالفين لهذا
الميثاق عرضة للمساءلة حول افعالهم وستقع في حقهم اجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء الخدمة أو الفصل من جامعة
القصيم ويمكن الطالع من الميثاق عن طريق موقع الجامعة .
حقوق الطالب  /الطالبة الجامعي
أ -في المجال األكاديمي:
الحصول على دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن الجامعة وأنظمتها ومرافقها.
حفل استقبال تعريفي للمستجدين.
سيتم تقييم التعليم الذي يتلقاه الطلبة وسوف تستخدم مالحظاتهم لتحسين جودة التعليم في الجامعة حيث سيقوم
الطلبة بتقييم المقرر الذي درسوه وعضو هيئة التدريس الذي قام بتدريسهم على ان يتعامل الطالب في ذلك
بمصداقية وان يتحرر من المؤثرات الشخصية والحزبية والقبلية.
توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق الستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفير كافة اإلمكانات
التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف.
الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها وذلك وفقا األحكام واللوائح
الجامعية التي تحكم العمل األكاديمي.
الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له ،وكذا الطالع على الجداول
الد راسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيح له النظام وقواعد التسجيل مع مراعاة
ترتيب األولويات في التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطالب في
تسجيل مقرر ما.
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حذف أو إضافة أي مقرر ،أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقا لما يتيح نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة
وذلك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطالب.
التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات واستيفاء الساعات العلمية والعملية لها
وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إل في حالة الضرورة ويعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء
محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس لستيفاء المقرر وذلك
بعد التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلك.
الستفسار والمناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس دون رقابة أو عقوبة في ذلك سواء كان ذلك
أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب.
أن تكون أسئلة الختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أو اإلحالة إليها
أثناء المحاضرات ،وأن يراعي التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب.
إجراء كافة الختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون إجرائها وفقا للوائح
والتعليمات الخاصة بذلك ،على أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول الختبار قبل ذلك بوقت كاف.
معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة الختبارات الفصل ية وتوزيع الدرجات على أجزاء اإلجابة والتي يقوم على
أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء الختبار النهائي للمقرر.
يحق للطالب مراجعة ورقة اجابته في الختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن
الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها
تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات الدارية أو األكاديمية وفقا األنظمة ولوائح
الجامعة
معرفة نتائجه التي حصل عليها في الختبارات الشهرية والفصلية والنهائية التي أداها بعد الفراغ من
تصحيحها واعتمادها .
التزام اعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين من منسوبي الجامعة باحترام الطالب واعطاءه كافة حقوقه
األكاديمية واألدبية
اعتماد النظام اللكتروني في رصد الدرج ات وحصر الغياب على أن يكون الرصد بشكل منتظم وان ل
يتأخر أكثر من اسبوع.
اشعار الطالب بمجموع درجات اعماله الفصلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.
ب .في المجال غير األكاديمي
التمتع باإلعانة والرعاية الجتماعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة المقامة فيها وفقا للوائح
والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك.
الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.
الستفادة من خدمات ومرافق الجامعة (الكتاب المكتبات اإللكترونية والفرعية الصالة الرياضية .الكافتيريا
 ......وغيرها) وذلك وفقا للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة
الحصول على الحوافز والمكافات المادية المقررة نظامية ل سيما للطالب المتفوق.
الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة مشاركته في األنشطة الثقافية
وكذلك المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال التطوعية.
الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه في عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو أي
وحدة من وحدات الجامعة ،ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقا للقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق
الطالبية ،وتمكين الطالب من معرفة مصير شكواه من قبل الجهة المسؤولة عنها.
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تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية ترفع ضده ،وعدم صدور العقوبة
في حقه إل بعد سماع أقواله وذلك ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غير مقبول وذلك بعد استدعائه
للمرة الثانية.
التظلم من القر ار التأديبي الصادر ضده وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام تأديب
الطالب.
الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم أي منها إل للطالب نفسه أو
ولي أمره أو من يفوضه بذلك الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو الجهة حكومية أخرى.
ول يجوز إفشاء أو نشر محتويات ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب.
حق الطالب من ذوي الحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة لحتياجاته وفقا
لألنظمة والقواعد المرعية.
التزامات الطالب الجامعي
أ  -في المجال األكاديمي:
التزام الطالب بالنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية.
التزام الطالب باحترام اعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة.
التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات.
التزام الطالب عند إع داد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بالنزاهة العلمية وعدم الغش فيها
بأي شكل من الشكل.
التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة بالختبارات والنظام فيها وعدم الغش.
التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول في قاعة الختبارات.
ب  -في المجال غير األكاديمي:
التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة.
التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجود الطالب في الجامعة.
التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها او تعطيلها عن العمل.
التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
التزام الطالب بالزي والسلوك المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية.
التزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة والمتناع عن التدخين فيها.
استعرا

مثال من الحقوق الطالبية:

يعتبر طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات الختبارات هو من أكثر المثلة التي يحتاج اليها الطلبة مع نهاية
كل فصل دراسي ،لذلك يمكن التفصيل في هذا الحق وبقية الحقوق يمكن فهمها من دليل الطالب.
طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات:
 .يجب على الطالب تقديم طلب تصحيح رقمي إلكترونيًا من احساب] ويتم مراجعته من قبل وكبل الكلية للشؤن
الذي سيرفعه إلى مجلس الكلية.
يكلف مجلس الكلية المختص لمراجعة األوراق محل الشكوي.
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تقوم اللجنة بمراجعة الورقة ورفع مالحظاتها الخطية إلى رئيس القسم الذي سيرفعها إلى مجلس الكلية.
مجلس الكلية هو جهة الموافقة على إعادة التصحيح.
مخالفات ميثاق الحقوق وأخالقيات المهنة
اوالً :المخالفات االكاديمية:
تشمل االمثلة التالية :الغش:
نقل أجوبة طالب آخر أثناء المتحان.
نقل أجوبة منسوخة مسبقا على بعض أعضاء الجسم أو المالبس  ...إلخ.
الحصول مسبقا ً على نسخة من المتحان أو أي معلومات متعلقة بمعطياته.
استعمال مراجع أو مذكرات أثناء امتحان يمنع فيه ذلك.
السرقة األدبية  /الفكرية:
استخدام مراجع (كتب ،جرائد ،موسوعات ،الشبكة العنكبوتية  )...دون اإلفصاح عن ذلك.
تقديم نفس العمل في صفوف  /شعب دراسية مختلفة.
شراء عمل أكاديمي أو تسليم عمل تم إعداده من طرف شخص آخر.
تسليم عمل دون احترام حيثيات القتباس داخل النص.
تقديم معلومات وحقائق غير صحيحة.
تعمد تزييف نتائج بحث ميداني أو تجربة معينة.
تلفيق معطيات دراسة ما أو مشروع ما.
تلفيق موضوع دراسة معينة.
تقديم عمل جماعي على أنه فردي:
العمل مع شخص أو أشخاص آخرين على حل واجب أو فرض منزلي في حين من المفترض أن يكون العمل
فردياً.
طلب المساعدة أو الحصول على مساعدة لحل واجب من المفترض أن يكون فردياً.
عدم المشاركة الفعلية في عمل جماعي:
ادعاء كاذب بالمشاركة الفعلية في عمل جماعي.
ادعاء كاذب أن جزءا ً من عمل اآلخرين هو عمل الطرف المدعي.
االشتراك في التضليل األكاديمية:
ونعني بهذا مساعدة طالب آخر أو محاولة مساعدته في ارتكاب عمل من أعمال التضليل األكاديمي ،كالقيام
بعمل اآلخرين ،أو تصميم مشروع لطالب آخر أو إنتاجه ،أو تزويدهم طواعية بإجابات خالل الختبار ،أو التصال
بطالب خالل فترة اختباره وتزويده بمعلومات ،أو إعطاء طالب نسخة من اختبار ما مقدما ً أو ترك مواد ذات صلة
في مكان الختبار أو المتحان أو تغيير النتيجة.
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التدخل في أعمال اآلخرين:
ويشمل ذلك تدخل الطالب عمدا ً في أعمال غيره من الطالب ،وتخريب تجارهم المخبرية ،وأبحاثهم وملفاتهم
اإللكترونية ،وتزويدهم بمعلومات مضللة ،أو تعطيل أعمال مقرر الطالب.
ثانياً :المخالفات غير األكاديمية:
تشمل المخالفات غير األكاديمية لمعايير السلوك بجامعة القصيم على التالي) ول تقتصر عليه:
تجا وز أي من ممتلكات جامعة القصيم ،من المباني أو المنشات أو المرافق ،أو الدخول إليها دون تصريح.
اإليذاء (بالقول أو الفعل) أو ترهيب الزمالء وزوار الجامعة أو الكلية ،وموظفيها.
السلوك التخريبي أو المسيء داخل حدود الحرم الجامعي.
السلوك الذي من شأنه تهديد حياة اآلخرين أو سالمتهم سوا ًء مادي أو معنوي داخل مقرات الحرم الجامعي
ومرافقه.
السرقة التي تشمل سرقة الخدمات أو الممتلكات الشخصية أو التابعة للجامعة داخل مقرات الجامعة أو في
أي نشاط جامعي.
انتهاك معايير الملبس الخاصة بجامعة القصيم  ،وتراعي الجامعة التنوع الثقافي وتحترم متطلبات توفير بيئة
تعليم إنتاجية ،ومن ثم على الطالب احترام الثقافة والتقاليد المحلية في ملبسهم ،حيث ل يقبل اللباس غير
المالئم من الذكور أو اإلناث ،إذ يواجه الطالب المخالف اإلجراءات التأديبية المناسبة.
تخريب ممتلكات ا لجامعة أو ممتلكات األخرين داخل مقر الجامعة ،أو تدميرها أو تشويهها.
امتالك مفاتيح لمباني الجامعة أو مرافقها أو ممتلكاتها ،أو نسخها أو استخدامها دون تصريح.
دخول مرافق الجامعة أو ممتلكاتها ،أو استخدامهما دون تصريح ،بما في ذلك أدوات الحاسب اآللي أو
برامجه.
وضع عالمات أو اخطارات أو لفتات أو لوحات أو تنويهات دون تصريح إذ توضع مثل هذه المواد في
لوحات النشرات المصرح بها أو أماكن أخرى محددة .ول يسمح بوضعها على السيارات أو األشجار أو
الجدران أو األبواب أو أسطح الزجاج .أما إعالنات الفعاليات الطالبية التي توزع أو تعرض في معظم
المباني في الحرم الجامعي فالبد من اعتمادها وختمها من إدارة األنشطة الطالبية.
إجراءات وارشادات:
برجاء مراجعة اإلجراءات بدليل الطالب لكلية التاهيل الطالب لبرنامج العالج الطبيعي
أخالقيات المهنة ومسئولية األساتذة والموظفين
إنه لمن مسؤولية الهيئة ال تدريسية واإلدارية في الجامعة التحلي بأعلى معايير ميثاق أخالقيات المهنة ،واحترام ثقافة
وتقاليد المملكة العربية السعودية والقوانين المعمول بها .فكل من المدرسين والموظفين مسؤولين على تشجيع روح
التعلم والتعليم والبحث العلمي والخدمة األكاديمية ،باإلضافة إلى الت حلي بأعلى معايير األخالقيات المهنية والنزاهة
األكاديمية .وفي هذا اإلطار فهم مسؤولون عن:
العمل بميثاق الحقوق واخالقيات المهنة الخاص بالجامعة ودعمه.
دعم الجهود المبذولة لتطبيق بنود الميثاق.
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شرح وتوضيح بنود الميثاق للطالب ،وإعطاؤهم كل التوضيحات المتعلقة بعواقب اإلخالل ببنود الميثاق
الخاص بالجامعة.
تخصيص حيز من حصصهم الدراسية األولى لشرح وتوضيح المقصود بالغش والسرقة األدبية والفكرية.
القيام بدورهم على أحسن وجه في أثناء مراقبة المتحانات.
توجيه الطلبة نحو استعمال كل الموارد المتوفرة لهم من طرف مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
والجودة وعمادة شئون الطالب ووحدات شئون الطالب بالكليات.
اإلبالغ عن كل حالت انتهاك أو أي حالة مشتبه بها من أجل اتخاذ التدابير الالزمة ضد مرتكبيها.
السرقة األدبية او الفكرية
تعتبر السرقة األدبية  /الفكرية من أكثر النتهاكات شيوعاً ،وهذا دليل عن عدم إلمام أو إساءة فهم الطلبة واألساتذة
لذلك .ومن بين األسباب التي تؤدي للوقوع في هذا الخطأ ،نجد:
العتقاد الخاطئ لدى بعض األساتذة والطلبة بأنه طالما كانت المعلومات في متناول الجميع كما هو الحال
على اإلنترنت فال مانع من استخدامها في كتاباتهم.
قلة دراية باألساليب المثلى لالقتباس من المصادر وذكر المراجع في أعمالهم .الظن الخاطئ بأن الستعانة
بما كتبه اآلخرون ليس فيه أي إساءة.
ضيق الوقت والتخطيط غير الصحيح إلنجاز األبحاث أو المشاريع أو التحضير لالمتحانات.
العتقاد بأنه ل حرج من ارتكا ب سرقة أدبية ما دام كثير من الساتذة والطلبة يفعلون ذلك.
العتقاد بأنه قد يكون من الصعب على المقيم أو األستاذ الكشف عنها.

الحد من السرقة االدبية:
من أجل التقليل من حالت السرقة األدبية  /الفكرية ،على الطالب أو الطالبة القتناع باألساسيات الثالث األتية:
إنه من مسؤوليتك أن تحيط القارئ  /األستاذ بأن عملك ليس  ٪ ٧١١من جهدك الخاص.
التكتم عن استعمال أي مرجع يعتبر كذباً ،والكذب ليس مقبو ً
ل بكل المعايير وفي جميع المجتمعات مهما
كان السبب الكامن وراءه.
تسليم عمل اآلخرين على أنه جهدك الخاص يعتبر سرقة ،أو على وجه الدقة ،سرقة فكرية.
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خامسا :التدريب و تنمية القدرات املهنية ألعضاء هيئة التدريس
(المرجع:مركز تنمية القيادات والقدرات -الشروط واالحكام الخاصة بالتدريب و دليل هيئة التدريس في جامعة القصيم -عمادة
التطوير و الجودة)

أوال :التعريفات
التدريب
يعرف بانه الجهود الهادفة إلكساب المتدرب معارف جديدة وتوجهات حديثة إلتقان المهارات وتنمية
القدرات فهو تعديل إيجابي مقصود على أمور محددة مما يساعد على أداء دوره بفاعلية وسرعة أكبر وجهد اقل
وترتبط الجهود بتحسين أداء المتدربين ألعمالهم بعد عملية التدريب.
البرنامج التدريبي
يعرف البرنامج التدريبي بأنه " األداة التي تربط الحتياجات باألهداف المطلوب تحقيقها في التدريب
والمادة العلمية بالوسائل التدريبية مع بعضها البعض بطريقة عالئقية بهدف تنمية القوى البشرية لتحقيق اهداف
الفرد والمنظمة"
الدورة التدريبية
محتوى تعليمي مكثف مكمل يبنى على خبرات تأسيسية سابقة يلتحق به من لديه الرغبة في مواصلة البناء
التراكمي للخبرة ا لعلمية والعملية الالزمة لتلبية احتياجاته بهدف التعرف على خبرات جديدة ترتبط إجرائيا بسياق
العمل
تقييم التدريب
هو اإلجراءات المتبعة التي يتم من خاللها التعرف على مدى فاعليتة البرنامج التدريبي في تحقيق أهدافها
واثر العملية التدريبية في أداء المتدربين قبل حضور البرنامج وبعده وكذا تحديد المردود التدريبي في بيئة العمل
عالوة على تثمين كفاءة كل من المدرب والبيئة التدريبية وكل مايؤثر في الموقف التدريبي
المدرب
هو قائد فريق العمل في البرنامج التدريبي ويعبر رئيس الفريق وله الحق في الطلب من الجميع مضاعقة
الجهد وال عطاء كما ان له حق التقييم الفني للمتشاركين واعتماد منحهم للشهادات من عدمه بناء على إنجازهم
لمعايير اجتياز البرنامج التدريبي
المتدرب
هو احد منسوبي الجامعة من قيادات جامعية وأعضاء هيئة التدريس وعضواته وموظفي الجامعة وموظفاتها على
مختلف درجاتهم الوظيفية ممن تنطبق عليه شروط التسجيل بموقع المركز والقبول بحضور الدورة التدريبية
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ثانيا :السلوك المتوقع من المتدربين
الصدق
الحترام والتعاون مع الجميع
اللتزام بالجدول الزمني لحضور الدورات التدريبية
اللتزام بسياسات المركز ولوائحه وتعليماته
اللتزام بالعمل الدؤوب والمثابرة والصبر لكتساب المهارات والمعارف والخبرات
تجنب الضوضاء والزعاج الغير مبرر في القاعات والمحافظة على الهدوء
الستخدام السليم والمحافظة على مرافق وتجهيزات المركز مع عدم إدخال ايه مواد غذائية للقاعات
التدريبية

ثالثا:الحقائب التدريبية
برنامج تهيئة وإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد:
الٔهداف التفصيلية للبرنامج يسعى البرنامج الحالي اإلى :
تحسين بي ٔية التعليم والتعلم على نحو نشط ومتوازن ،يعمل على اإكساب المعلومات و المهارات الالزمة
لٔطراف المنظومة التعليمية .
إدراك أعضاء هي ٔية التدريس لعملية تخطيط وتصميم وتنفيذ المواقف التعليمية .
التعرف على أسس بناء المناهج والمقررات الدراسية وكيفية تحويلها الكترونيا .
تزويد اأعضاء هي ٔية التدريس بالخبرات الالزمة لتخطيط جلسات التدريس .
اتقان أعضاء هي ٔية التدريس للمهارات المرتبطة بالستراتيجيات الجديدة في التعليم والتعلم .
تبصير اأعضاء هي ٔية التدريس بالمواد التعليمية وسبل استخدامها في التدريس .
استخدام أعضاء هي ٔية التدريس لالٔساليب الجديدة في التقويم ،والتعرف على طرق اإعداد الختبارات وصياغة
أسئلتها وترجمتها اإلى ورقة امتحانية ،مع إنشاء بنك لالسئلة في مادة التخصص .
تدريب أعضاء هي ٔية التدريس الجدد على مهارات التدريس وفق خطوات التدريس المصغر
الحقائب التدريبية و اختيار المدربين
الحقيبة التدريبية تتوافق مع المعايير العالمية وتشتمل على أدبيات ورسومات توضيحية ومعينات وجلسات
تدريبية وحالت عملية .ويتم اختيارالمدربين الذين يتمتعون بالكفاءات التدريبية الالزمة للقيام بالتدريب ،طبقا
للمعايير ا ٓ
لتية :
الخبرة العلمية والعملية حول المهمة التي سيقوم بها ( :تخصص مناهج وطرق تدريس ،وتكنولوجيا تعليم،
وعلم نفس قياس وتقويم (
أن تتوفر لديه القدرة على التصال والتواصل ،وإيجاد عالقات اإنسانية مع المتدربين
البداعية
القدرة على طرح الٔفكار ٕ
القدرة على التحليل وعلى تحويل الطر النظرية اإلى تطبيقات عملية ترتبط بالمواقف التدريسية
لمزيد من المعلومات عن الحقائب التدريبية المختلفة و التسجيل برجاء زيارة موقع مركز تنمية القيادات و القدرات
https://cltd.qu.edu.sa
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رابعا:ضواط التسجيل
التسجيل في أي برامج المركز يعني التزام المركز بتقديم الخدمات المتميزة التي تلبي الحتياجات التدريبية
يتطلب التسجيل على موقع المركز بعض المعلومات مثل :ان يكون المتدرب من منسوبي جامعة القصيم في
إحدى كليات او عمادات او وحدات الجامعة والحصول على موافقة جهة العمل
يجب على المتدرب تزويد المركز بكافة المعلومات الصحيحة عنه عند التسجيل
يضمن المركز سرية المعلومات الخاصة بالمتدربين
يحق للمركز التحقق من متطلبات التسجيل
يتم التسجيل في البرنامج التدريبي عن طريق الموقع اللكتروني للمركز
تتوافر الدورات التدريبية بمبدأ القادم أول يسجل أول بمدة ل تقل عن ( )15يوما من تاريخ انعقاد الدورة.
أي تعديل في مواعيد البرنامج التدريبي يتم بالتنسيق مع المدربين ويتحرى فيه المركز المواعيد المالئمة
للمتدربين
يحق للمتدرب التسجيل بحد اقصى ثالث دورات فقط خالل الفصل الدراسي الواحد
لكل د ورة حد أدني من عدد المشاركين لكي يستطيع المركز بدء البرنامج التدريبي
يستمر التسجيل في أي دورة حتى اكتمال العدد المحدد للبرنامج التدريبي
يجب ابالغ المركز في حالة العتذار عن حضور أي برنامج تدريبي تم التسجيل به قبل ميعاد التنفيذ ب48
ساعة على األقل وللمركز الحق في قبول العتذار او رفضه
التسجيل ل يعني القبول النهائي في البرنامج التدريبي
اذا قمت بانتهاك ايا ً من تلك الشروط سيتم انهاء وصولك الى الموقع على الفور دون الحاجة الى توجيه
اشعار اليك
يتم اشعار المتدرب برسالة نصية بحالة التسجيل

خامسا :الحضور  /المواظبة
يعتبر حضور اليوم األول إجباريا لحتساب الدورة وليجوز التأخير او الستئذان
تسجيل حضور المتدرب قبل بداية انعقاد الدورة بنصف ساعة على األقل
يلتزم المتدرب ( ) 90من ساعات التدريب المخصصة للدورة مع مراعاة السماح له بالتأخير او العتذار كحد
اقصى ( )% 10من ساعات الدورة ويتم احتساب ذلك من نسبة الحضور
على المتدرب حضور قاعة التدريب او الورشة في الوقت المحدد واي تأخير قبل منتصف الوقت للمحاضرة
المقرر لها ساعتين فانه يسجل غائبا لمدة ساعة والمحاضرة المقدرة بساعة فانة يسجل غائبا لمدة نصف ساعة
وفي حال تأخر المتدرب لما بعد منتصف الوقت فانه يسجل غائبا لكامل المحاضرة سواء مقدرة بساعة او
ساعتين
المتدرب الذي يخرج من قاعة التدريب قبل انتهاء زمن المحاضر بدون اذن رسمي فانه يسجل غائيا.
المتدرب الذي يتغيب بعذر مقبول عن أي عدد من ساعات التدريب مطالب بحضور ساعات تعويضية عن تلك
التي لم يحضرها قبل السماح له بحضور الختبارات النهائية
اللتزام بمواعيد بداية الدورات ونهايتها مع اللتزام باألوقات المخصصة لالستراحة بين الجلسات
حضور الختبار القبلي واجتياز الختبار البعدي الخاص بموضوع الدورة التدريبية شريطة ال تقل درجته عن
 %70من الدرجة المخصصة له
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سادسا :ضوابط عامة
سيطبق على هذا البرنامج التدريبي معايير مركز تنمية القيادات والقدرات مجموعة من الضوابط العامة للبرامج
التدريبية ككل وهي على النحو التالي:
اللتزام بالشروط والضوابط التي تحكم التسجيل المبكر واللتحاق بها واجتيازها
يمنع بشكل قطعي على كل اطراف العملية التدريبية (المدربين – المتدربين –المنسقين  .....الخ ) وكل من له
عالقة بالبرنامج التدريبي التلفظ بما يسئ الى أي جهة او كيان وسياسة او ثقافة او اشخاص او دول خارج
اطار الدورة التدريبية
يمنع بشكل قطعي على كل اطراف العملية التدريبية ( المدربين – المتدربين –المنسقين  .....الخ ) وكل من
له عالقة بالبرنامج التدريبي مهاجمة المدربين الخرين او الجهات التدريبية او الستخفاف بهم او اإلساءة
اليهم
ل يجوز الحديث او توزيع أي اعالن او برشور دعائي ألي جهة تدريبية او مدربين او جهات أخرى مهما
كان نشاطها داخل الدورة التدريبية او في سياقها او في ردهاتها
تعقد يوميا في نهاية اليو م التدريبي جلسة لتقييم كل يوم تدريبي تضم كل من المدرب والمشرف العام عن
الدورات او نائبه والمنسق وذلك لدراسة مالحظات المتدربين والمدرب والتحسين المستمر
يمنع دخول أي شخص غير مشارك في البرنامج التدريبي لداخل القاعة ال باذن خاص من المدرب شخصيا
يتم اخذ لقطات فوتوغرافيه للدورة والمتدربين لغرض التوثق في موقع تنمية القيادات والقدرات او في
مطبوعات وادلة الجامعة ,وفي حال عدم الرغبة في التصوير التوثيقي للدورة تبلغ إدارة المركز وفي حالة
الموافقة تكتب العبارة  :أوافق ان تظهر صوري ضمن التوثيق اإلعالمي للدورة ويحق لمركز تنمية
القيادات و القدرات الستفادة من تلم الصور في توثيق الدورة ة واستخدامها في موقعها اللكتروني
وعروضها التدريبية
في حال حاجة احد المتدربين للتصوير بكاميراته الخاصة او الكاميرا الملحقة بهاتفه المحمول لبد من
الستئذان من الشخص او المجموعة التي يود تصويرها ولتتحمل المركز او الجهاز التدريبي تبعات تصرفه
الفردي
في حال رغب احد المتدربين او المتدربات او احد اطراف العملية التدريبية في تسجيل الدورة كاملة او مقطع
منها صوتيا او فديو فالبد من التنسيق مع إدارة الدورة واخذ موافقتها
ل يجوز جلب األطفال الى مقر الصالة التدريبية مطلقا حتى ل يؤثر ذلك على مجريات العملية التدريبية
ل يجوز للمتدرب او المتدربة مطلقا جلب احد الفراد مهما كانت صفته لمقر الصالة التدريبية والطلب منه
حضور جزء من الدورة مهما كانت الظروف وفي حال الرغبة في ذلك يتم التنسيق المسبق مع إدارة الدورة
جهاز الهاتف الجوال ( المحمول –الخلوي -النقال) وسيلة فعاله في التصال والتواصل ال انه غير مرحب
بها اثناء سير الدورة التدريبية ولهذا سيطلب بشكل حازم من كافة المشاركين من المتدربين والمدربين عدم
استعماله مطلقا اثناء البرنامج التدريبي ومن الممكن ان يكون مغلقا او على الصامت .
يجوز تقديم المالحظات او المقترحات للقائمين على اعداد البرنامج التدريبي على ان تكون مكتوب خطيا
وتوضع في صندوق القتراحات بمقر إدارة المركز
حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الفكرية األخرى الخاصة بجميع المواد التدريبية تعتبر ملكية خاصة
وحصرية لمركز تنمية القيادات والقدرات
ل يحق للمتدرب طباعة او نسخ المواد التدريبية بغرض نشرها ألي سبب من األسباب
حقيبة المتدرب والمواد التدريبية صممت لغرض استكمال التدريب على الدورات التدريبية فقط
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حق لمركز تنمية القدرات التعديل والضافة والحذف في جميع ما سبق من شروط بما يتناسب مع مصلحه
المتدربين في أي وقت دون الرجوع ألي طرف وعند تحديث هذه الشروط سيتم تحديثها على موقع المركز
لالطالع عليها من طرف المشتركين او راغبي الشتراك في البرامج التدريبية
ل يتحمل المركز أي مسئولية عن األغراض الشخصية للمشاركين خالل فترة تواجدهم بالمركز
يحتفظ المركز بحق الغاء أي دورة تدريبية او تغيير موعد انعقادها ويبلغ المتدربين بذلك
بالوصول الى موقع المركز من قبل المتدرب فانه يكون قد وافق على اللتزام بشروط واحكام استخدام موقع
الويب هذا ويوفق على انه مسؤول عن المتثال ألية قوانين سارية.
الضوابط السابقة قابلة للتعديل دون اشعار مسبق

سابعا ً :المخالفات والعقوبات
يحق إلدارة المركز حرمان المتدرب من البرنامج التدريبي او عدم حضور فعالياته في حال ارتكاب احد األفعال
األتية:
اذا نتهك المتدرب أي من قواعد المركز ولوائحه او توجيهاته المنصوص عليها فانه يعرض نفسه لقرارات
المركز مثل اخطار جهة العمل والحرمان من حضور الدورات التدريبية خالل ما تبقى من العام الجامعي
في حالة تغيب العضو المتدرب عن حضور البرنامج التدريبي دون العتذار مسبقا فانه يعرض نفسه
للعقوبات المركز مثل اخطار جهة العمل والحرمان من حضور الدورات التدريبية خالل ما تبقى من العام
الجامعي
في حالة وقوع ايه ظروف طارئة يقوم المركز بتغيير تاريخ البرنامج التدريبي او موقع الدورة او
المحاضر ويخطر المسجلين برسالة نصية
كل قول او فعل يمس الشرف والكرامة او يخل بحسن السيرة والسلوك والستقامة في الدين داخل مقار
التدريب او في محيطها
الخروج عن حدود اللياقة في التصرف مع الزمالء من المتدربين او المدربين او منسوبي او أعضاء الهيئة
كل اتالف او إساءة استعمال لمرافق مقار التدريب وملحقاتها ومحتوياتها
تزوير السجالت والوثائق والمستندات
اصطحاب المواد الخطرة والمحظورة داخل مقرات التدريب وملحقاتها
كل ما يخالف الذوق العام في الهيئة واللباس والمظهر
كل اخالل بنظام المحاضرات والختبارات او بالهدوء الواجب لها بإحداث ضجيج ونحوه.

ثامنا ::الشهادات
 -1يتم منح الشهادة التدريبية في نهاية البرنامج التدريبي ،بنفس السم المثبت في الهوية الوطنية او في اإلقامة
 -2ل يحق للمتدرب الحصول على شهادة الحضور في البرنامج التدريبي في احدى الحالت التية:
•
•
•
•
•
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عدم استيفاء نسبة الحضور فعلي لما يعادل  %90من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي
عدم حضور الورش العلمية والختبار ان كان البرنامج التدريبي يشترط ذلك
حصول المتدرب في استبيانه تقييم المتدرب على أقل من ( )%70من الدرجة الكلية
عدم تعبئة نموذج تقييم البرنامج التدريبي الكترونيا من موقع المركز بعد السماح للتقييم من خالل
مشرف الدورة
اإللغاء او التعديل
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 -3في حال حضور المتدرب الدورة التدريبية كاملة ولم يجتاز النسب المقررة لكل من الختبار البعدي وتقييم
المدرب يمنح افادة فقط بالحضور لتسليمها لجهة عملة وليمنح شهادة دورة ويجب إعادة حضور الدورة
مرة أخرى لالجتياز
 -4يستحق المتدرب الشهادة بعد اجتياز الدورة عند اكماله العناصر المبنية بالجدول التي:
الختبار القبلي /
تقييم المدرب
التقييم اللكتروني
الحضور /المواظبة
البعدي
للمتدرب
للدورة
%100
%20
%30
%30
%20
تصدر الشهادة من مركز تنمية القيادات والقدرات بحد اقصى ( )10أيام من انتهاء الدورة التدريبية.

اإلجمالي

تاسعا:
لالطالع على الدورات والتسجيل يرجى مراجعة موقع المركز عبر الرابط التالي htlps: //cHdqu.edu.sa

عاشرا:
يتطلب من كل عضو هيئة تدريس في الدورات التدريبية بواقع دورتان تدريبيتان على األقل خالل العام الدراسي
(تعميم من قبل الكلية).

دليل كلية التأهيل الطبي

88

سادسا :معلومات أكاديمية تهم اعضاء هيئة التدريس
توزيع المقررات الدراسية على السنوات الدراسية
السنة الدراسية األولى من برنامج دكتور عالج طبيعي
الفصل الدراس ي األول:
رقم ورمز املقرر

رقم ورمز املقرر

(اللغة العربية)

(اللغة اإلجنليزية)

اسم املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

املتطلب

Course Title

نظري

عملي

تدريب

املعتمد

 0011نجل

ENG 0011

لغة إنجليزية
تحضيري ()1

Preparatory
)English (1

0

*8

0

0

-

 100احص

STAT 100

إحصاء

Statistics

1

1

0

2

-

 110فيز

PHYS 110

فيزياء()1

)Physics (1

1

1

0

2

-

 105عال

CSC 105

مهارات الحاسب

Computer Skills

2

2

0

4

-

 101نفس

Thinking Skills
مهارات التفكير و
and Learning
PSYCH 101
أساليب التعلم
Styles

اجملموع
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2

0

0

2

-

6

4

0

10

-
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الفصل الدراس ي الثاني:
رقم ورمز املقرر رقم ورمز املقرر
(اللغة العربية)

(اللغة اإلجنليزية)

لغة إنجليزية
تحضيري ()2

نظري عملي تدريب

املعتمد

Preparatory
)English (2

0

*5

0

0

 0011نجل

English for
Health
Professions

0

2

0

2

 0011نجل

 111عصس

BHS 111

علم األحياء البشري

Human Biology

3

1

0

4

-

 111مدل

MDL 111

مقدمة إلى الكيمياء
الحيوية

Introduction to
Biochemistry

2

1

0

3

-

 115صحة

PSH 115
Ethics of Medical
أخالقيات المهن الطبية
Professions

2

0

0

2

-

 111تطلب

Health Profession
مهارات اإلتصال والتعليم
Education and
الصحي
Communication
المهني
Skills

 0012نجم

 101نجلت

ENG 0012

اسم املقرر

Course Title

توزيع الوحدات الدراسية

املتطلب

لغة إنجليزية للممارسين
ESP 101
الصحيين

MEDU
111

اجملموع
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2

0

0

2

9

4

0

13

-
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السنة الدراسية الثانية من برنامج دكتور عالج طبيعي :
رقم ورمز
المقرر
(اللغة
العربية)
 101سلم
 101عرب
 210شرح

رقم ورمز
المقرر
(اللغة
اإلنجليزية)

اسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
Course Title
نظري عملي تدريب المعتمد

Introduction to
المدخل إلي الثقافة
Islamic
IC 101
اإلسالمية
Culture
Linguistic
 ARAB 10 1المهارات اللغوية
Skills
 ANAT 210علم التشريح ()1

)Anatomy (1
Principles of
Medical
Microbiology
Biochemistry
)(1

211دعط

EDPT 211

مبادئ األحياء
الدقيقة الطبية

212كيح

BCH 212

الكيمياء الحيوية
()1

 213فسل

PHSL 213

علم وظائف
األعضاء ()1

)Physiology (1

214شرح

ANAT 214

علم األنسجة

Histology

 230دعط
 231شرح

Introduction to
مقدمة في التأهيل
Medical
EDPT 230
الطبي
Rehabilitation
Growth and
 ANAT 231التطور والنمو
Development

 240صحة

HLTH 240

نظام الرعاية
الصحية

 102سلم

IC 102

اإلسالم و
بناء المجتمع

 103عرب

ARAB 103

التحرير العربي
المجموع
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متطلب

سنوي

Health Care
System
Islam and
Community
Building
Arabic
Writing

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

4

2

0

6

-

√

2

1

0

3

-

-

2

1

0

3

-

-

4

1

0

5

-

√

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

 101سلم

-

2

0

0

2

-

-

28

5

33
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السنة الدراسية الثالثة من برنامج دكتور عالج طبيعي:
رقم ورمز
المقرر
(اللغة
العربية)

رقم ورمز
المقرر
(اللغة
اإلنجليزية)

اسم المقرر

توزيع الوحدات الدراسية
Course Title

متطلب

سنوي

نظري عملي تدريب المعتمد

Economic
النظام اإلقتصادي في
System in
IC 103
اإلسالم
Islam
Biochemistry
الكيمياء الحيوية
BCH 315
)(2
()2

2

0

0

2

 101سلم

-

2

1

0

3

-

-

 316شرح

ANAT
316

علم التشريح ()2

)Anatomy (2

5

2

0

7

-

√

 317فسل

PHSL 317

علم وظائف
األعضاء ()2

)Physiology (2

4

1

0

5

-

√

332دعط

 EDPT 332الفيزياء الحيوية

Biophysics

2

0

0

2

-

-

1

0

0

1

-

-

2

0

0

2

 101سلم

-

3

1

0

4

-

-

2

2

0

4

-

-

Exercise
Physiology

2

0

0

2

-

-

Biomechanics

2

0

0

2

-

-

Pathology

2

0

0

2

-

-

29

7

0

36

 103سلم
315كيح

 318مدل

 104سلم

 321دعط
 322دعط

Introduction to
مقدمة في
MDL 318
Pathology
علم اإلمراض
Fundamentals
أسس النظام
of Political
السياسي في
IC 104
System in
اإلسالم
Islam
Introduction to
مقدمة في مهارات
EDPT
Physical
العالج الطبيعي
321
Therapy Skills
Therapeutic
 EDPT 322التمرينات العالجية
Exercises
فسيولوجيا
التمرينات

 323دعط

EDPT 323

 324دعط

 EDPT 324الميكانيكا الحيوية

 319مدل

MDL 319

علم األمراض
المجموع
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السنة الدراسية الرابعة من برنامج دكتور عالج طبيعي:
رقم ورمز
المقرر
(اللغة
العربية)

رقم ورمز
المقرر
(اللغة
اإلنجليزية)
EDPT
3425

توزيع الوحدات الدراسية

اسم المقرر

Course Title

متطلب

سنوي

نظري عملي تدريب المعتمد
العالج اليدوي

Manual
Therapy

2

1

0

3

-

-

 426دعط

EDPT
426

الوسائل العالجية

Physical Agents

3

2

0

5

-

-

 427دعط

EDPT
427

مقرر اختياري قسم
مجموعة ()1
علم الحركة
التطبيقي

EDPT
428

تحليل المشي
والحركة

 425دعط

 428دعط

435دوي

علم األدوية للعالج
PHG 435
الطبيعي

Department
elective
)(Group 1
Applied
Kinesiology

2

Gait and
Locomotion
Analysis
Pharmacology
for Physical
Therapy
Diagnostic
Imaging

436دعط

EDPT
436

األشعة التشخيصية

 451دعط

EDPT
451

العظام والعضالت

 452دعط

EDPT
452

433دعط

EDPT
433

Clinical practice
الممارسة اإلكلينيكية
in
للعظام والعضالت
Musculoskeletal
Department
elective
مقرر اختياري قسم
)(Group 2
مجموعة ()2
دراسات بيئة العمل Ergonomics

EDPT
434

العالج الطبيعي في
البيئة الصناعية

Musculoskeletal

434فادعط

 441صحة

HLTH
441

 442صحة
HLTH
442

دليل كلية التأهيل الطبي

Industrial
Physical
Therapy
College elective
مقرر اختياري كلية
)(Group 1
(مجموعة )1
الطوارئ و
Emergency and first
اإلسعافات األولية
Aid

1

0

3

-

-

3

0

0

3

-

-

2

0

0

2

-

-

5

2

0

7

-

√

0

0

3

3

-

√

1

1

0

1

0

0

1

2

-

-

-

-

األزمات و
Crises and Disaster
إدارة الكوارث
Management

93

-

-

2

0

0

2

College elective
(Group 2)
مقرر اختياري كلية
)2(مجموعة
Principles of
مبادئ اإلدارة في
Administration in المجال الطبي
Medical Fields
الطبي
Documentation
in Medical
Rehabilitation

HLTH
443

 صحة443

 صحة444
التوثيق في التأهيل
الطبي

HLTH
444

Department
elective
(Group 3)

-

-

2

0

0

2

مقرر اختياري قسم
Advanced Topics )3 (مجموعة
in Physical مواضيع متقدمة في
Therapy for Sport العالج الطبيعي
Injuries
إلصابات المالعب
تحريك العمود
Spinal and
الفقري والمفاصل
Peripheral Joints
الطرفية
Manipulation

-

94

-

2

0

0

2

35

3

7

25

Clinical
Nutrition

تغذية عالجية

EDPT
453

 دعط453

 دعط454
EDPT
454

CNUT
460

 تغذع460

المجموع
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السنة الدراسية الخامسة من برنامج دكتور عالج طبيعي:

رقم ورمز
املقرر
(اللغة
العربية)

رقم ورمز
املقرر
(اللغة

توزيع الوحدات الدراسية
اسم املقرر

Course Title

اإلجنليزية)

 537طر  PROمقدمة إلى األطراف الصناعية Introduction to Prosthetics
and Orthotics
واألجهزة التعويضية
S 537
ف
EDP
 538دعط
Rehabilitation Psychology
علم نفس التأهيل
T
538
HLT
الممارسة المبنية على
 545صح
Evidence Based Practice
H
البراهين
ة
545
Department elective
)(Group 4
 555دعط EDP
T
555

 556دعط
EDP
T
556
 561دعط
 562دعط

XXXX
 563دعط
 564دعط

مقرر اختياري قسم
(مجموعة )4

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

2

0

0

2

-

-

Advanced Topics in
Measurement’s Tools in
Physical Therapy

Physical Therapy for
EDP
العالج الطبيعي في الجراحات
Surgical Conditions and
T
والحروق
Burns
561
Clinical Practice in Physical
EDP
ممارسة إكلينيكية للعالج
Therapy for Surgical
T
الطبيعي للجراحات والحروق
Conditions and Burns
562
XXX
Free Course
مقرر حر
X
EDP
Woman's Health
صحة المرأة
T
563
Clinical Practice in Physical
EDP
ممارسة إكلينيكية في العالج
Therapy for Women's
T
الطبيعي لصحة المرأة
Health
564

دليل كلية التأهيل الطبي

ي

ي

ب

مد

ي

Electrodiagnonsis

أساليب
التقييم باستخدام الوسائل
الكهربائية
مواضيع متقدمة في أدوات
القياس في العالج الطبيعي

نظر عمل تدري املعت

متطلب سنو

2

1

0

3

-

-

0

0

2

2

-

-

2

0

0

2

-

-

2

1

0

3

-

-

0

0

1

1

-

-
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College elective
(Group 3)

مقرر إختياري كلية
)3 (مجموعة
الصحة البدنية والنفسية

-

-

2

0

0

2

Health and Wellness
Biostatistics

اإلحصاء الحيوي

HLT  صح546
H
ة
546
 إح547
STAT ص
547

-

-

3

0

1

2

Research Methods and
Technologies

طرق و تقنيات البحث العلمي

HLT
 صح548
H
ة
548
EDP
 دعط549
T
549

-

-

2

0

2

0

Independent Study

دراسة حرة

-

-

4

0

1

3

Cardiopulmonary

القلب و الجهاز التنفسي

EDP
 دعط565
T
565

-

-

4

0

1

3

Geriatrics

المسنين

EDP
 دعط566
T
566

-

-

2

2

0

 ممارسة إكلينيكية للقلب والمEDP
Clinical
 دعط567
سنين
0 Practice for Cardiopulmona
T
ry and Geriatrics
567

-

-

2

0

0

2

38

5

7

26

Free Course

مقرر حر

XXX
XXXX
X

المجموع

.
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السنة الدراسية السادسة من برنامج دكتور عالج طبيعي:
رقم ورمز
المقرر
(اللغة
العربية)

رقم ورمز
المقرر
(اللغة
اإلنجليزية)
PSYCH
539

 568دعط

 539نفس

 569دعط
 571دعط
 572دعط
 573دعط
 574دعط

 575دعط

 576دعط

 577دعط

 578دعط

XXXX

اسم المقرر

Course Title

متطلب

أمراض نفسية

Psychiatry

2

0

 EDPT 568الرعاية الحرجة

Acute Care

2

0

3

0

6

2

0

0

0

3

3

6

2

0

8

-

0

0

3

3

-

التشخيص التفريقي
EDPT 569
لألمراض
العضالت
Neuromuscular
EDPT 571
واألعصاب
ممارسة إكلينيكية
Clinical
للعضالت
EDPT 572
Neuromuscular
واألعصاب
Differential
Diagnosis

EDPT 573

أطفال

Pediatrics

ممارسة إكلينيكية Clinical Practice
EDPT 574
for Pediatrics
لألطفال
Department
elective
مقرر اختياري قسم
)(Group 5
(مجموعة )5
مواضيع متقدمة في
Advanced Topics
EDPT 575
العالج الطبيعي
in Physical
ألمراض الجهاز
Therapy for
العصبي
Neurological
Disorders
مواضيع متقدمة في
EDPT 576
التحكم في زيادة
Advanced Topics
نغمة العضلة
in Spasticity
Control
Department
elective
)(Group 5
 EDPT 577مقرر إختياري قسم
(مجموعة )6
مواضيع متقدمة في Advanced Topics
in Pediatric
تأهيل األطفال
Rehabilitation
EDPT 578
تأهيل التوازن
Vestibular
Rehabilitation
XXXX

سنوي

نظري عملي تدريب المعتمد

مقرر حر
المجموع

دليل كلية التأهيل الطبي

توزيع الوحدات الدراسية

Free Course

2

2

0

0

0
0
0

0

0

2

-

-

2

-

-

3

-

-

8

-

√

-

√
√
√

2

2

2

0

0

2

25

4

6

35

-

-

-

-

-

-
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الئحة احتساب الدرجات والنجاح والرسوب للخطة الدراسية (إصدار )381
برنامج دكتور عالج طبيعي
أوال  :تعريفات عامة
• النجاح  :يٌعد الطالب ناجحا في المقرر في حالة حصوله علي  %60من إجمالي درجات المقرر ويحتسب
التقدير حسب النظام المعمول به بالجامعة.
• الرسوب :يعد الطالب راسبا ً بالمقرر في حالة حصوله على إجمالي درجات أقل من  %60من إجمالي
درجات المقرر أو في حالة تغيبه عن الختبار النهائي دون عذر مقبول.
• المرحلة األولى  :) Basic Physical therapy sciences( Phase(I):هي السنة
الدراسية األولى والثانية من برنامج دكتور عالج طبيعي والتي تب دأ بعد اجتياز الطالب لبرنامج اإلعداد للكليات
الطبية )(Premed 1
• المرحلة الثانية : (clinical phase ) phase(II):هي تشمل السنوات الثالث األخيرة من برنامج
دكتور عالج طبيعي وتشمل المقررات التخصصية واإلكلينيكية في العالج الطبيعي.
• اختبار دور ثاني: )Exam Resit(:هو اختبار للطالب الراسبين بمقررات في الفصلين
الدراسيين األول والثاني ويعقد قبل أسبوعين بحد أقصى من بداية العام الدراسي الجديد حسب القواعد واللوائح
المعمول بها بجامعة القصيم وكلية التأهيل الطبي.
• مقررات ليس لها متطلبات أساسية بالبرنامج  :هي مقررات حسب الخطة الدراسية ويوافق عليها مجلسا
القسم والكلية ويمكن للطالب التسجيل بها دون التقيد بالسنة الدراسية المسجل بها الطالب بما ل يتعارض مع
اللوائح الخاصة بالجامعة والكلية .
• مقرر غير ممتد  :هو مقرر يتم دراسته خالل فصل دراسي كامالً ويتم عقد الختبار النهائي له بنهاية
الفصل الدراسي .
• مقرر ممتد :هو مقرر يتم دراسته خالل العام الدراسي بأكمله علي أل يقل عن  30أسبوعا ً ل تشمل فترة
التسجيل والختبارات النهائية ويتم عقد الختبارات الفصلية له خالل الفصلين األول والثاني ويعقد الختبار
النهائي له في نهاية العام الدراسي وذلك بما تحدده الخطة الدراسية والمعتمدة من مجلسي القسم والكلية .
• مقرر نظري  :هو مقرر ليس له معمل وليس له اختبار عملي
• مقرر نظري /عملي  :هو مقرر له معمل وله اختبار عملي
• مقرر ممارسة إكلينيكية :هو مقرر يتم تدريسه بالمستشفيات وليس لع اختبار نظري

ملحوظة :تم صياغة الالئحة طبقا للوائح واألنظمة المعمول بها في جامعة القصيم وطبقا ً لالئحة الدراسة
واالختبارات للمرحلة الجامعية .

دليل كلية التأهيل الطبي
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. نظام احتساب الدرجات واالختبارات:ثانيا
 مقررات فصلية-أ
مقرر غير ممتد نظري- •
Assessment task (e.g. essay, test ,group project

1

First quiz

4th week

Proportion of
Final Assessment
%5

2

Mid-term theoretical exam

7th-8th week

%25

3

Second quiz

10th week

%5

4

Activity

All along

%5

As scheduled by

%60

Assessment

5

,examination etc)

Final theoretical Exam

Week due

the registrar

 عملي/ • مقرر غيرممتد نظري

Assessment

Assessment task (e.g. essay, test
,group project ,examination etc)

Week due

Proportion of
Final Assessment

1

First quiz

4th week

%2.5

2

Mid-term theoretical exam

7th-8th week

%15

3

Second quiz

10th week

%2.5

4

Activity

All along

%5

5

Participation

All along

%5

6

Final practical Exam

As scheduled by
the registrar

%20

7

Final theoretical Exam

As scheduled by

%50

99

the registrar
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: • مقرر غيرممتد ممارسة إكلينيكية
Assessment

Assessment task (e.g. essay, test ,group project
,examination etc)

Proportion of

Week due

1

First quiz

4th week

Final Assessment
%5

2

1st round clinical exam

7th- week

%20

3

Second quiz

10th week

%5

4

2nd round exam

13th week

%20

5

Final clinical Exam

As scheduled by
the registrar

50%

 مقررات سنوية ممتدة-ب
عملي/ • مقرر ممتد نظري

Assessment

Assessment task (e.g. essay, test
,group project ,examination etc)

Week due

1

First quiz

4th week

Proportion of Final
Assessment
%5

2

mid-term theoretical exam1ST

10th week

%15

3

Second quiz

18th week

%5

4

mid-term theoretical exam2nd

23th week

%15

5

Activity

All along

%5

6

Participation

All along

%5
%20

7

Final practical Exam

As scheduled by
the registrar

(10%1st semester)
(10%2nd semester)

8

100

Final theoretical Exam

As scheduled by
the registrar

%30
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• مقرر ممتد ممارسة إكلينيكية :

Proportion of Final
Assessment

Week due

Assessment task (e.g. essay, test
),group project ,examination etc

Assessment

%5

4th week

First quiz

1

%15

7th- week

1st round clinical exam

2

%5

10th week

Second quiz

3

%15

13th week

2nd round exam

4

%5

18th week

3rd quiz

5

%15

24th week

3rd clinical round exam

6

%40

As scheduled by
the registrar

Final clinical Exam

7

ثالثا :قواعد النجاح والرسوب واالنتقال من عام دراسي الى عام دراسي جديد
Phase1
•

قواعد النجاح والرسوب في المرحلة األولى (المادة السادسة والقاعدة التنفيذية لجامعة القصيم)

أ -الطالب الناجحون بمقررات السنة الدراسية يتم التحاقهم بالسنة الدراسية التالية ويتم تسجيل جميع مقررات
السنة الدراسية دون اختيار أو حذف أو إضافة
ب -يعتبر الطالب راسبا في أي مقرر يقل مجموع درجاته عن  %60من إجمالي الدرجات للمقرر.
ت -يسمح للطالب الراسب بمقررات خالل السنة الدراسية األولى بما ل يتجاوز عن  %35من إجمالي عدد
الساعات المعتمدة للعام الدراسي بدخول اختبار الدور الثاني (  )exam Resitولمجلس الكلية الحق لمجلس
الكلية الحق بالسماح للطالب بدخول الختبار بما ل يزيد عن  %50مما يدرسه الطالب .
ث -تحسب درجات اختبارات الدور الثاني كاآلتي:
 .aأول :المقرر النظري :الختبار التحريري  %100من درجات المقرر
 .bثانيا :المقرر النظري /العملي  %80لالختبار التحريري و %20لالختبارات العلمية والشفوية.
ج. -ل يسمح للطالب بدخول اختبارات الدور الثاني في المقررات المحروم من دخول الختبار النهائي بها ألي
مقرر لعدم استيفائه نسبة الحضور (طبقا للوائح المعمول بها بجامعة القصيم)
ح . -يرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير مقبول (د )2بدل من النتيجة السابقة (هـ)
خ. -ل ينتقل الطالب إلى العام التالي إل إذا نجح في جميع المقررات
د -يبقى الطالب الراسب في مقررات الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثاني في نفس السنة الدراسية
ويعيد المقررات التي رسب فيها ولمجلس الكلية الحق في أن يسمح للطالب بدراسة مقررات من السنوات
التالية ليس لها متطلبات حسب الخطة الدراسية بما ل يزيد إجمالي عدد الساعات التي يسمح للطالب بتسجيلها
خالل العام بأكمله عن  24ساعة معتمدة.
ذ -في حالة حصول الطالب على معدل اقل من  5/3أو عدم إتمامه المرحلة األولى لمدة عاميين متتاليين يتم
تحويله الى مسار آخر داخل الكلية وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية.
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Phase11
• قواعد النجاح والرسوب واالنتقال من سنة إلى السنة التالية بالمرحلة الثانية(:المادة السادسة
والقاعدة التنفيذية لجامعة القصيم)
أ -ل يلتحق الطالب بسنوات المرحلة الثانية إل إذا كان ناجحا بمقررات المرحلة األولى كلها حسب الخطة
الدراسية المعتمدة
ب -الطالب الناجحون بمقررات السنة الدراسية يتم التحاقهم بالسنة الدراسية التالية ويتم تسجيل جميع مقررات
السنة الدراسية دون اختيار أو حذف أو إضافة.
ت -يعتبر الطالب راسبا في أي مقرر يقل مجموع درجاته عن  %60من إجمالي الدرجات للمقرر.
ث -يسمح للطالب الراسب بمقرر أو اثنين خالل العام الدراسي بدخول اختبار الدور الثاني ( )exam Resit
ولمجلس الكلية ا لحق بالسماح للطالب بدخول اختبارات الدور الثاني بما ليزيد %25من مما يدرسه الطالب
ج -تحتسب درجات اختبارات الدور الثاني كاآلتي:
أول :المقرر النظري :الختبار التحريري  %100من درجات المقرر
ثانيا :المقرر النظري /العملي  %80لالختبار التحريري و %20لالختبارات العلمية والشفوية.
ح -ل يسمح للطالب بدخول اختبارات الدور الثاني في مقررات الممارسة اإلكلينيكية.
خ -ل يسمح للطالب بدخول اختبارات الدور الثاني في مقررات المحروم من دخول الختبار النهائي بها لعدم
استيفائه نسبة الحضور (طبقا للوائح المعمول بها في جامعة القصيم) .
د -يجوز للطالب الراسب بدخول في مقرر أو اثنين من مقررات الدور الثاني أو من المقررات التي ليس لها
دور ثاني النتقال للعام الدراسي التالي بما ل يتعارض مع مقررات الرسوب.
ذ -يبقى الطالب الراسب في أكثر من مقررين في نفس السنة الدراسية ويعيد المقررات التي رسب فيها ولمجلس
الكلية الحق في إن يسمح للطالب بدراسة مقررات من السنوات التالية ليس لها متطلبات حسب الخطة الدراسية
بما ل يزيد إجمالي عدد الساعات التي يسمح للطالب بتسجيلها خالل العام بأكمله عن  24ساعة معتمدة.
ر -يرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير مقبول (د )2بدل من النتيجة السابقة (هـ)
ز -ل يسمح للطالب في اللتحاق بالسنة التدريبية (المتياز) إل في حالة نجاحه في جميع مقررات الخطة
الدراسية
س -لجتياز السنة التدريبية (المتياز) على الطالب استيفاء جميع المتطلبات حسب الالئحة المنظمة للسنة التدريبية
(المتياز)
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سابعا :دليل شكاوي و تظلمات أعضاء هيئة التدريس
(المرجع :دليل أعضاء هيئة التدريس عمادة التطوير و الجودة)

دور مجالس األقسام والكليات
طبقا لألعراف والتقاليد الجامعية ،يفضل حل المشاكل وتسيير األمور عبر النقاش واقتراح الحلول
المناسبة لما يتعرض له أعضاء هيئة التدريس من مصاعب ومعوقات خالل جلسات مجالس القسام العلمية
ومجالس الكليات أو العمادات المساندة ،وذلك في مناخ يسوده روح األسرة الواحدة التي يتميز بها منسوبي
الجامعة ونهج العمل الجامعي .وفي حال تعذر الحل عن طريق تلك المجالس فعضو هيئة التدريس له كامل
الحرية في الشكوى أو التظلم من أي قرارات إدارية أو أكاديمية متبعا آلية محددة سلفا من قبل الجامعة.
لجنة الشكاوى والتظلمات
تم تشكيل لجنة بقرار معالي مدير الجامعة رقم  ۷۳۰۰6بتاريخ  1440/11/28هـ لفحص التظلمات
بالجامعة ،ومن ضمن مهامها فحص التظلمات المقدمة من الموظفين بالجامعة ومنهم أعضاء هيئة التدريس.
مهام ومسؤوليات اللجنة:
أ -معالجة المشكالت التي تواجه الموظفين ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس
ب -التنسيب بالتوصيات المناسبة لحل أسباب الشكاوى والتظلمات
ت -متابعة ورود الشكاوى والتظلمات من مختلف المصادر
ث -التحقق من اسباب الشكاوى والتظلمات بكل حيادية وموضوعية
ج -المحافظة على سرية المعلومات بما يضمن حسن سير إجراءات نظر الشكوى والمحافظة على
خصوصيات المتضرر وسالمة أعضاء اللجنة
ح -توثيق الشكاوى والتظلمات
خ -إحالة الشكاوى والتظلمات ذات الطبيعة الجنائية او الجزائية إلى الجهات المختصة
د -متابعة التحسين المستمر ألساليب معالجة الشكاوى والتظلمات.
خطوات التقدم للتظلم من قرارات اللجنة العلمية
وفقا لقواعد ونظام العمل باللجان العلمية بدورتها الثانية عشر ( )2016 - 2019مادة ( ،)٣١أسلوب التقدم
بالتظلم من نتيجة فحص أوراق المتقدمين
أ -يتقدم المتضرر من قرار اللجنة العلمية بعدم الترقية مباشرة بالتماس إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات
العليا والبحوث ورئيس لجنة التظلمات بالجامعة ،موضحا أسباب التظلم ،مصحوبا بكافة المستندات
التي تعضد التماسه.
ب -يحيل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التظل مات التي يثبت جديتها إلى أمين المجلس
األعلى للجامعات.
ت -يعرض أمين المجلس األعلى للجامعات التظلمات التي تحيلها الجامعات لجديتها ،على اللجنة العليا
والتي تدرسها ولها أن:
• تحفظ الموضوع بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم.
• أو تحيل الموضوع إلى "اللجنة التخصصية" المعنية إلبداء الرأي العلمي في التظلم0 .
• أو تخاطب اللجان العلمية بأي مالحظات أو تحفظات تراها.
• أو تطلب من أحد أعضاء "اللجنة التخصصية" حضور الجلسة وعرض رأيه.
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•
•

أو البت في التظلمات التي يثبت جديتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
عرض األمر على ا لمجلس األعلى للجامعات لتشكيل لجنة خماسية للفحص والتقييم.

التظلم اإلداري
ينظر ديوان المظالم في الدعاوى التي تكون اإلدارة طرفا فيها ،إل أن بعض هذه الدعاوى قد يشترط
قبل رفعها لديوان المظالم القيام بإجراءات معينة ،ومن تلك اإلجراءات التظلم اإلداري .والتظلم اإلداري
إجراء سابق لرفع الدعوى اإلدارية ،ويقصد به لجوء صاحب الدعوى إلى الجهة اإلدارية المدعى عليها
معبرا بذلك عن طلباته واعتراضاته .هذا التظلم قد يكون إجباريا في بعض الدعاوي واختياريا في دعاوى
أخرى ،والدعاوى التي يكون التظلم إجباريا فيها لقبول الدعوى هي:
أول :دعاوي الحقوق الوظيفية ،وهي الدعاوى التي يطالب فيها الموظفون أو المتقاعدون بحقوق منصوص
عليها نظاما.
ثانيا :دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية التي تؤثر في مراكز األفراد.
في النوعين المذكورين آنفا ،لو رفع الفرد الدعوى اإلدارية لديوان المظالم قبل التظلم المسبق فإنها ل تقبل
منه أما في الدعاوى األخرى (كدعاوى العقود اإلدارية ،ودعاوى المسؤولية اإلدارية) فان التظلم المسبق
لإلدارة أمر اختياري ،وليس إجباريا لقبول الدعوى ،فقد يلجأ الشخص لإلدارة متظلما ،وله أن يلجا للقضاء
مباشرة دون التظلم .وتكمن فائدة التظلم في سرعة حل الموضوع المتنازع حوله  ،كما يوفر الوقت والجهد
على اإلدارة والمتظلم  ،وأيضا قد ترد اإلدارة على تظلم الفرد بشكل إيجابي  ،وتتحقق الفوائد المرجوة من
هذا التظلم هذا التظلم اإلداري محدد بمدد معينة  ،ولو فوت الفرد المدة المحددة للتظلم ضاع حقه  ،لذلك يجب
أن ينتبه صاحب الحق لهذه المدة  ،وتختلف المدة باختالف الدعاوى اإلدارية  ،فإذا كان التظلم على قرار
إداري وجب أن يتم تقديمه خالل  60يوما من تاريخ علمه بهذا القرار  ،وفوات هذه المدة يعتبر تحصينا لهذا
القرار  ،كما ينتج عنه عدم قبول الدعوى اإلدارية في حال تقديمها ؛ ألن التظلم المسبق وجوبي في دعاوى
إلغاء القرارات اإلدارية كما ذكرنا سابقا  .أما إذا كان التظلم في موضوع الحقوق الوظيفية فإن المدة المحددة
للتظلم تكون عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المراد تحصيله من جهة اإلدارة ويقدم التظلم دعاوي الحقوق
الوظيفية إذا كانت مدنية إلى وزارة الخدمة المدنية
أوال  -تعريف التظلم اإلداري
التظلم اإلداري يعني أن يقصد الفرد الذي صدر بحقه قرار أضر به باب اإلدارة ،ويطلب منها إعادة النظر
بالقرار الذي أصدرته ،وتصحيحه أو تطهيره من العيوب التي لحقته ،وذلك بإلغائه أو سحبه.
والتظلم بهذا المعنى يعد طريقا بديال من تسوية بعض المنازعات اإلدارية  ،وذلك بإنهائها في مراحلها األولى
 ،وتحقيق العدالة اإلدارية بطريق أيسر للناس  ،حيث قدر المشرع أن األفراد لو طرقوا باب اإلدارة قبل
لجوئهم إلى القضاء اإلدا ري  ،ألمكن حل كثير من اإلشكالت ودية  ،وفي وقت قصير  ،ودون إنفاق التكاليف
التي يستلزمها الطريق القضائي ؛ ألن صدور القرار اإلداري معيبا ل يعني أن اإلدارة أرادت حکما ً أن يكون
القرار كذلك  ،وإضافة إلى ما تقدم فإن التظلم لإلدارة يؤدي إلى نتائج ل يمكن الوصول إليها بالطريق القضائي
 ،فرقابة القضاء تتمثل بنواحي المشروعية أساسا  ،أما اإلدارة فإنها تستطيع أن تعدل القرار أو أن تلغيه
لمجرد عدم مالءمته .
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ثانيا ً  -شروط التظلم اإلداري:
لكي يحقق التظلم اإلداري آثاره القانونية ،لبد أن تتحقق فيه الشروط القانونية التالية:
أ -يجب أن ينصب التظلم على قرار معين ،وهذا يحتم أن يكون التظلم لحقا على إصدار القرار ،ومن
ثم فال يجوز أن يقدم التظلم ضد اإلجراءات التمهيدية للقرار ،كأن ينصب على إنذار سابق على إصدار
القرار.
ب -يجب أن يقدم التظلم من قبل صاحب الشأن ،أي الشخص القانوني الذي مس القرار مركزا قانونية له،
أو من يمثله قانونا ،كمحاميه مثال .والقاعدة هي أل يفيد من التظلم إل صاحبه ومن ثم فإنه ل يجوز
الستناد إلى التظلمات التي قدمها الغير لو انصبت على الموضوع نفسه للقول بإنتاج التظلم ألثره
القانوني.
ت -يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار ،أو إلى الجهات الرئاسية لها ،وبالتالي إذا قدم
لغير هذه الجهات فإنه ل ينتج أثره القانوني ،والعلة من ذلك واضحة ،إذ إن التظلم يقدم إلى الجهة التي
أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها ،ألن هاتين الجهتين لهما ولية على القرار ،ومن ثم
فإنهما تستطيعان سحبه أو إلغاءه ،أما الجهة غير المختصة فال تملك شينا حيال قرارات لم تصدرها،
وليس لها أي ولية حيالها .ال أن ذلك ل يعد قاعدة مطلقة ،إذ أقر القضاء اإلداري المصري باآلثار
القانونية للتظلم ولو قدم إلى غير الجهة التي أصدرته ،في حال علمت به الجهة المختصة التي أصدرت
القرار أصال ،ويكون ذلك إذا وصل التظلم إلى جهة غير مختصة ،وأحالته إلى الجهة المختصة به
ضمن الميعاد القانوني لتقديمه.
ث -يجب أن يهدف التظلم إلى الحص ول من الجهة المتظلم إليها على قرار إداري قابل للطعن بطريق
اإللغاء ،ومن ثم يجب أن يكون القرار حاسمة في تحديد هدفه سواء بسحب القرار أم إلغائه أم تعديله.
فإذا كان القصد من التظلم الحصول على مقابلة مع المتظلم ،أو الغرض منه أخذ رأي اإلدارة ،أو
مجرد الحتجاج؛ فإ ن الطلب المقدم إلى اإلدارة ل ينتج أن ج أثرة قانونيا.
ج -يجب أن يقدم التظلم ضمن الميعاد األصلي للطعن باإللغاء (ستون يوما من تاريخ علم صاحب الشأن)
ألن مرور هذا الميعاد من شأنه أن يؤدي إلى استحالة المساس بالقرار من قبل اإلدارة والقضاء على
السواء ،وبالتالي ل يجدي أي تظلم .والعبرة في هذا المجال ليست بتاريخ تقديم التظلم ،إنما بميعاد
وصوله للجهة صاحبة العالقة ،لذلك ل يكفي أن يثبت المتظلم أنه قد أرسل تظلمه في الميعاد المحدد
قانونا ،بل يجب عليه أن يثبت أن هذا التظلم المرسل في الميعاد قد وصل إلى الجهة صاحبة العالقة،
وضمن الميعاد المحدد لرفع دعوى اإللغاء.
ح -يشترط في التظلم أن يكون مجدية ،أي يمكن أن ينتهي بنتيجة في مصلحة المتظلم ،بأن تسحب الجهة
المتظلم إليها القرار محل التظلم أو تعدله أو تلغيه ،وهذا يفترض منطقة وقانونا أن تملك اإلدارة المتظلم
إليها مثل هذه السلطة ،وإل فال داعي لتقديم التظلم.
خ -ل يشترط في التظلم شكل معين ،فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن يودعها في ديوان اإلدارة،
كما يمكن أن يكون بإنذار على يد محضر ،أو بخطاب بريدي مضمون ،أو بخطاب عن طريق الكاتب
بالعدل  ...إلخ؛ وذلك كله ما لم يوجد نص خاص يقرر أوضاعا شكلية محددة التقديم التظلم .وعلى
العموم ل يؤثر في الوجود القانوني للتظلم إغفال التوقيع عليه ،أو إذا كان خالية من إلصاق الطابع
عليه ،إذ يكفي أن يقدم التظلم تحت مسمع اإلدارة وبصرها حتى يترتب أثره القانوني .
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ثالثا -أنواع التظلم اإلدارية
أ -يكون التظلم اختياريا ً
والتظلم الختياري خاضع لتقدير ذوي الشأن إن شاءوا أخذوا به  ،وإن شاءوا تركوه  ،وطرقوا باب القضاء
مباشرة  ،وذلك راجع إلى أن القانون ل يلزم به  ،ويعد التظلم الختياري هو األصل  ،كما يستطيع صاحب
العالقة أن يجمع الطريقين في آن معا  ،فبعد تقديم التظلم ضمن الميعاد القانوني ( ستون يوما من تاريخ نفاذ
القرار )  ،يحق لصاحب الشأن أل ينتظر رد اإلدارة على التظلم المذكور  ،وأل ينتظر مرور الستين يوما من
تاريخ وصول تظلمه للجهة اإلدارية  ،ويقدم على رفع دعوى اإللغاء خالل المدة األولى األصلية التي قدم فيها
تظلمه  .وفي هذه الحالة يمكن أن تستجيب اإلدارة لطلبات المتظلم كلها أو بعضها ،فإذا استجابت لكل الطلبات،
فعندئذ تحكم المحكمة برد الدعوى ألنها أصبحت غير ذات موضوع ،أما إذا استجابت لجزء من الطلبات فإن
المدعي يكون بالخيار إما أن يتابع الدعوى بالنسبة إلى ما تبقى من طلبات ،أو أن يقنع بما أعطته اإلدارة،
ويسقط حقه بالدعوى برمتها ،ويكون هذا الحل واردا غالبا عندما تقوم اإلدارة بتلبية مطالب جوهرية له واردة
في تظلمه ،فال يبقى لموضوع الدعوى سوى المطالب الثانوية.
ب -ويمكن أن يكون إجباريا ً
وهو ما جعله المشرع شرط لقبول الدعوى أي يتعين إجراءه قبل ولوج باب التقاضي ففي هذه الحالة وجب
انتظار نتيجة فحص التظلم وهذه ال نوعية من التظلمات قاصرة على طعون الموظفين على القرارات المتعلقة
بشؤون الوظيفة.
األصل في التظلم أنه جوازي إل أنه هناك حالت محددة حددها القانون على سبيل الحصر وهي:
• قرارات التعيين في الوظائف العامة.
• قرارات الترقية.
• القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف أو بتوقيع جزاء تأديبي عليه
فيما عدا ذلك من قرارات فإن الطعن عليها لنقصها ل يلزم أن يكون مسبوقا بالتظلم.
رابعا  :اآلثار القانونية للتظلم :
يحدث التظلم اإلداري أثرين مهمين ،هما تمكين اإلدارة من إعادة النظر بالقرار من جهة ،وقطع الميعاد من
جهة أخرى
تمكين الجهة اإلدارية من إعادة النظر بالقرار:
يترتب على التظلم اإلداري تمكين الجهة المختصة من إعادة النظر بالقرار محل التظلم  ،حتى لو تم
الطعن بهذا القرار أمام القضاء  ،ويمكن للسلطة اإلدارية أن تقوم بسحب القرار أو إلغائه أو تعديله  ،ولكن
من المالحظ أنه إذا كان من شأن التظلم دفع اإلدارة إلى إعادة البحث في القرار محل التظلم  ،فإنه ل يؤدي
إلى إيقاف تنفيذه  ،فالقرار يظل نافذا ومنتجا آلثاره  ،مع مالحظة أنه توجد حلول مغايرة أحيانا في بعض
األنظمة القانونية المقارنة  ،حيث يؤدي التظلم اإلداري في ظل ا لنظام القانوني األلماني مثال في حالت متعددة
إلى إيقاف تنفيذ القرار حتى لو باشرت اإلدارة في تنفيذه .
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قطع مهلة دعوى اإللغاء
ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ،وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن
يكون مسببا ،ويعد مضي ستين يوما على تقديم ال تظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمنزلة رفضه،
وتكون مهلة الطعن باإللغاء عندئذ ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
فالرفض الصريح هو أن يصدر قرار صريح برفض التظلم خالل الستين يوما التالية على تقديمه ،وينتهي
سبب النقطاع من تاريخ اإلخطار برفض التظلم ،ويبدأ ميعاد الطعن القضائي من اليوم التالي لهذا اإلخطار
أما الرفض الحكمي (الضمني) فهو أن تمضي ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة
المختصة ،وينتهي سبب النقطاع ويبدأ ميعاد الطعن القضائي باإللغاء من اليوم التالي لنقضاء الستين يوما
الالحقة على تقديم التظلم ،وإذا رفعت الدعوى بعد مضي هذه المدة ،فإنها تكون غير مقبولة.
وإضافة إلى ما تقدم فإن هناك أحرة قانونية مهما ينجم عن التظلم أقره الجتهاد القضائي ،وهو ذاك المتعلق
بإثبات العلم اليقيني بالقرار محل الدعاء أمام القضاء اإلداري ،فتقديم التظلم إلى اإلدارة المعنية يثبت علم
صاحب العالقة بالقرار محل الدعاء من تاريخ تقديم تظلمه.
خامسا – إثبات التظلم اإلداري:
يقع على المتظلم إثبات تقديم التظلم ،ومن ثم فال يعتد بقول المدعي ،إنه تظلم في الميعاد القانوني،
مادام يجهل تاريخ تظلمه ،ول يمكنه اإلرشاد عنه أو تقديم ما يدل عليه ،ويستطيع المدعي أن يثبت تقديمه
للتظلم بجميع طرق اإلثبات المعتمدة لدى القضاء اإلداري ،ويتجلى ذلك خصوصا في تقديم كتاب التظلم.
ديوان المظالم
هو هيئة قضاء مستقلة في المملكة العربية السعودية ترتبط مباشرة بالملك ،وتضم  16محكمة إدارية
موزعة على مناطق المملكة ،تسعى إلرساء العدل واإلنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على األعمال اإلدارية
من خالل الدعاوى الماثلة أمامه ،لضمان حسن تطبيق األنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من
وسائل التظلم .تم تحديد اختصاصات ديوان المظالم ومهامه بموجب مرسوم ملكي رقم (م  )٠١ /في عام
 ١٩٨٢م ،والمرسوم الملكي رقم (م  )٣ /في عام  ۲۰۱4الذي ينص على نظام المرافعات بديوان المظالم
ينظر ديوان المظالم في الدعاوى التي تكون اإلدارة طرفا فيها ،إل أن بعض هذه الدعاوى قد يشترط قبل
رفعها لديوان المظالم القيام بإجراءات معينة ،ومن تلك اإلجراءات التظلم اإلداري .والتظلم اإلداري إجراء
سابق لرفع الدعوى اإلدارية ،ويقصد به لجوء صاحب الدعوى إلى الجهة اإلدارية المدعى عليها معبرا بذلك
عن طلباته واعتراضاته .هذا التظلم قد يكون إجباريا في بعض الدعاوي واختياريا في دعاوى أخرى.
والدعاوى التي يكون التظلم إجباريا فيها لقبول الدعوى هي:
دعاوى الحقوق الوظيفية ،وهي الدعاوى التي يطالب فيها الموظفون أو المتقاعدون بحقوق منصوص
عليها نظاما.
دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية التي تؤثر في مراكز األفراد.
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الالئحة التنفيذية للموارد ر
البشية يف الخدمة المدنية
عملت وزارة الخدمة المدنية على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد حظيت تلك
المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري
المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول ،وذلك بهدف تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات
الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية
المملكة  ٢٠٣٠ويبسط اإلجراءات ويمكن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العالقة بالموارد البشرية بإستقالليه
ويم ّكن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام .
ويسر الوزارة أن تقدم الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ،وأطر العمل التنظيمية المشتملة
على األحكام التفصيلية لالئحة  .علما ً بأن تاريخ نفاذ الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها
الجديدة هو يوم الخميس  ١١رمضان ١٤٤٠هـ الموافق  ١٦مايو من العام ٢٠١٩م
•
•
•
•
•
•
•

او ً
ل :الدرجات الوظيفية عند التعيين
ثانياً :الرواتب والعالوات.
ثالثاً :إجراءات التوظيف.
رابعاً :الجازات.
خامساً :الندب والعارة.
سادساً :الترقيات.
الحقوق والواجبات الوظيفية.
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ً
اوال :الدرجات الوظيفية عند التعيين:
الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة عند التعيين كما هو موضح في اإلعالنات المخصصة يتم تحديد
الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة في ضوابط وشروط اإلعالن الذي تطرحه الوزارة وهي متوفرة في موقع
الوزارة على ملف ( ) pdfحيث يمكن للمتقدم /المتقدمة (تحميل /ها) على الجهاز الخاص به.
يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق األساليب التالية:
أ -التوظيف المباشر :للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين او المتقدمات
ب -المفاضلة :للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات
ج -المسابقة الوظيفية :للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة
العملية باإلضافة للدرجة العلمية من خالل المتحانات النظرية والعملية
تاريخ التخرج الذي يؤخذ به عند تسجيل طلب التقديم:
يتم تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة مطلب أساسي لعتماد الدرجة العلمية وعدم اكتمال تاريخ التخرج
باليوم والشهر والسنة سيؤدي الى عدم اكتمال متطلبات دخول المفاضلة.

ً
ثانيا :الرو اتب والعالوات:
اعتبار من تاريخ مباشرته العمل:
يستحق الموظف راتب
ً
يمنح الموظف العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التالية لها
مباشرة بالمرتبة نفسها ويتم النقل من اول شهر محرم من كل سنة
أ -يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها ،فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي
راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين ويجوز التعيين في غير الدرجة
األولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهالت معينة يحددها مجلس الوزراء
ب -يمنح الموظف المرقي راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها ،فإن كان راتبه عند الترقية يساوي
راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ،على أل تقل الزيادة التي يحصل عليها
المرقي في راتبه عن مقدار العالوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا ً عليها قبل الترقية على المرتبة األعلى
ج  -إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع
في الدرجة نفسها التي كان عليها ،أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز
راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه ،فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة
الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة
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نموذج سلم رواتب الموظفين العام:

البدالت والمكافأت والتعويضات:
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو
خارجها وفق الفئات التي تحددها لئحة البدلت
) :يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ،كما يجوز
تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته األصلية:
أ -يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية ،وتحدد الالئحة مقدار المكافأة وأسس منحها
وشروطه وضوابطه.
ب -للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز ،أو تكريمه ،أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز
المعتمدة وتحدد الالئحة أسس ذلك وضوابطه
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات
اإلضافية ،وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافأة.
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ً
ثالثا :إجراءات التوظيف.
تسعى وزارة الخدمة المدنية الى توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة وتتسم بالشفافية والنزاهة
وتضمن تكافؤ فرص الختيار والتعيين والتطوير بما يحقق الرضاء الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية
السعوديةحيث تحرص وزارة الخدمة المدنية على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة بناء على تخصصاتهم وخبراتهم
من خالل عملية انتقاء واختيار أفضل المرشحين للتقديم على إحدى الوظائف الرسمية الشاغرة بالخدمة المدنية ،يمكنكم
استكمال نموذج التوظيف من خالل
خدمة التوظيف اللكتروني(جدارة)
الوظائف المساندة (ساعد)
وظائف الجهات الحكومية:
منحت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية الصالحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة
ضمن ميزانيتها وفق الضوابط النظامية المتبعة ،وال تي من أبرزها أن يكون التقديم على المفاضالت الوظيفية عن
طريق منظومة التوظيف "جدارة" ،وأن تحدد شروط شغل الوظائف وفقا ً للمؤهالت المحددة لها بحسب ما هو وارد
في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة
ال مدنية ،وأن يتم اإلعالن عن الوظائف المراد شغلها في مواقع الجهات الحكومية وفي وسائل العالم المحلية.

ً
رابعا :االجازات.
هناك عدة اجازات يستحقها الموظف تصنف االجازات على النحو التالي:
االجازة العادية
إجازة االمتحان الدراسي
اإلجازة الدراسية
اإلجازة االضطرارية
اإلجازة المرضية
اجازة مرافقة مريض
اإلجازة االستثنائية
اجازة الوفاة
إجازة الوضع
إجازة األمومة
إجازة األبوة
إجازة المشاركة الوطنية
إجازة التعويض

االجازة العادية:
تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي:
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أ -العطلة األسبوعية :يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع
ب -عطلة اليوم الوطني :اليوم األول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق  23سبتمبر من السنة الميالدية،
فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم األحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس
الذي قبله ،وفيما عدا ذلك ال يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
ج -عطلــة األعياد :وهــي عطلــة عيــد الفطــر وتبــدأ مــن اليــوم الخامــس والعشـرين مـن شـهر رمضـان وتنتهـي
بنهايـة اليـوم الخامـس مـن شـهر شــوال ،وعطلــة عيــد األضحى وتبــدأ مــن اليــوم الخامــس مــن شــهر ذي
الحجــة وتنتهــي بنهايــة اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر نفســه.
يسـتحق الموظـف إجـازة عاديـة مدتهـا سـتة وثالثون يومـا عـن كل سـنة من سـنوات خدمتـه براتـب كامـل حسـب
آخـر راتـب تقاضـاه ،ويجـوز صـرف راتبه فأكثـر إذا كانـت مـدة اإلجازة التـي سـيتمتع بهـا ثالثون يومـا فأكثر.
إجازة االمتحان الدراسي:
للموظف الحق في إجازة أداء االمتحان الدراسي براتب كامل بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه االمتحان ،على أن تحدد مدة
اإلجازة باأليام الفعلية لالمتحانات ،ويستحق الموظف إجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان ،وفي حال كان االمتحان
الدراسي في خارج المملكة فيستحق ثالثة أيام قبل االمتحان.
اإلجازة الدراسية:
يجـوز أن يمنـح الموظـف إجـازة دراسـية بـدون راتـب إذا كان يحمـل مؤهالً علميا اال يقـل عـن إتمـام المرحلـة
الثانويـة أو مـا يعادلهـا وفـق الشـروط اآلتية:
أ -أن يكــون قــد أمضــى فــي الخدمــة ثالث ســنوات واال يقــل تقويــم أدائــه الوظيفــي عــن تقديــر جيــد جــدا
أو مــا يعادلــه .
ب -أن يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة الحكومية التي يعمل بها
ج  -يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله.
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اإلجازة االضطرارية:
مدة االجازة خمسة أيام اضطرارية تبدأ مع بداية السنة الميالدية وتنتهي بنهاية السنة الميالدية براتب كامل.
المستندات المطلوبة:
تعبئة نموذج االجازة االضطرارية:

اإلجازة المرضية:
أ -يســتحق الموظــف إجــازة مرضيــة ل تتجــاوز ســنتين فــي مــدة أربــع ســنوات خدمــة ،وفــق الترتيــب
التالــي :
• ستة أشهر براتب كامل.
• ستة أشهر بنصف الراتب
• سنة بربع الراتب.
وتحتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اإلجازة المرضية
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ب -يســتحق الموظــف إجــازة مرضيــة ل تتجــاوز ســنتين فــي مــدة أربــع ســنوات خدمة إذا كان مصابا ً بأحــد
األمــراض الخطيــرة التي تحددهــا الجهــة الطبية التي تتولــى عالجــه ،ويبــدأ تحديدهــا مــن تاريــخ انقطاعــه
عــن العمــل ،وفــق الترتيــب التالــي:
• سنة براتب كامل.
• ستة أشهر بنصف الراتب.
• ستة أشهر بربع الراتب
ج -إذا تقــرر أن لــدى الموظــف مرضا خطيرا أثنــاء حصولــه علــى اإلجــازة المرضية وفــق الفقــرة (أ) مــن
هــذه المــادة فتعــدل مــن تاريــخ بدايتهــا بحســب اإلجــازة المســتحقة وفــق الفقــرة (ب) مــن هــذه المــادة وفــي
جميــع األحــوال الــواردة فــي الفقــرات (أ) و (ب) و(ج) مــن هــذه المــادة ،يكــون إثبــات اإلجــازة المرضيــة
بموجــب تقريــر طبــي وفــق إطــار العمــل التنظيمــي .
د -يســتحق الموظــف الــذي يتعــرض إلصابــة أو مــرض يمنعــه مــن أداء عملــه بصفــة مؤقتــة وتكــون
اإل صابــة أو المــرض بســبب تأديــة العمــل ،إجــازة مرضيــة ل تتجــاوز مدتهــا ســنة ونصــف براتــب كامــل،
ويتــم تحديــد ذلــك بموجــب تقريــر طبــي وفــق إطــار العمــل التنظيمــي ،فــإذا لــم يبــرأ الموظــف مــن
إصابتــه أو لــم يشــف مــن مرضــه بعــد انتهــاء المــدة المشــار اليها يعــرض أمــره علــى الهيئــة الطبيــة
العامــة لتقــرر مــا إذا كان عاجــزا عن العمل أو تمديــد إجازتــه ل تزيــد علــى ســنة ونصــف ويصــرف ًالعمــل
فــي هــذه الحالــة نصــف الراتب.
هننن  -إذا لــم يتمكــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه بلــغ الهيئــة الطبيــة ُالمرضيــة المحــددة
فــي أي مــن الفقــرات الســابقة ،العامة لتحديــد وضعــه الصحــي ،وفــي حــال لــم تقــرر الهيئــة الطبيــة العامــة
عجــزه الصحــي عــن العمــل فيكــون للموظــف الحــق فــي اســتنفاد رصيــده مــن اإلجــازة العاديــة أو
الســتثنائية ،أمــا إذا أقــرت الهيئــة الطبيــة العامــة عجــزه الصحــي عــن العمــل أو اســتنفد رصيــده مــن
اإلجــازات العاديــة أو الســتثنائية ،فتنهــى خدماتــه لعجــزه الصحــي.وبنــاء عليــه تضــع الجهــة الحكوميــة
الترتيبــات الالزمــة بالنســبة إلــى الموظــف المريــض وذلــك بمنحــه اإلجــازات العاديــة أو الســتثنائية  -وفــق
الضوابــط المحــددة لتلــك اإلجــازات  -إن كان ثمــة أمــل فــي شــفائه ،أو إنهــاء خدمتــه.
و -يســتحق الموظــف المصــاب بفشــل كلــوي أو بأحــد األمــراض التــي تســتلزم جلســات عــالج دوريــة يتــم
تحديدهــا مــن قبــل الجهــات الصحيــة المختصــة إجــازة براتــب كامــل عــن األيــام التــي يتــم فيهــا إجــراء
الغســيل لــه للتنقيــة الدمويــة أو حضــور جلســات العــالج الدوريــة بمــا ل يزيــد علــى (ســتين) فــي الســنة
وذلــك بموجــب تقريــر مــن الجهــة الطبيــة التــي تتولــى ًيوما عالجه ،ول تحتســب هــذه اإلجــازة ضمــن
اإلجــازة المرضيــة المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن (أ) و (ب) مــن هــذه المــادة.
ز -تنــدرج الزيــارات الطبيــة التــي يقــوم بهــا الموظــف للجهــات الطبيــة ضمــن اإلجــازة المرضيــة المحــددة
فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة وذلــك بموجــب تقريــر مــن الجهــة الطبيــة التــي تتولــى عالجــه .
ح -تحتســب مــدة التنويــم أو المالحظ ــة الطبيــة داخــل المستشــفيات ضمــن اإلجــازة المرضيــة.
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اجازة مرافقة مري

:

في الحالت التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقاربه لعالجه ،أو األم إذا رغبت مرافقة طفلها الذي ل يتجاوز
عمره (اثني عشر) عاما الطفل وأمه يسمح لكل منهم التمتع برصيده من اإلجازات العادية ،فإذا زادت المدة الالزمة
للمرافقة على ما يستحقه من اإلجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقا للفقرة (أ) من المادة
( ) ١٤١من الالئحة ،بحسب ما تحدده التقارير الطبية وفق الشروط اآلتية:
أن يكون المريض زوجة الموظف أو زوج الموظفة أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة ،ويجوز للوزير المختصاإلعفاء من هذا الشرط في الحالت التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه من غير تلك الدرجات.
 أن تقــرر الهيئــة الطبيــة العامــة بالنســبة إلــى مــن يعالــج فــي الخــارج أو مديــر المستشــفى وأحــد أطبائــهلمــن يعالــج فــي الداخــل ضــرورة وجــود ً شرعيا مرافق للمريــض والمــدد المقــررة للعــالج أو يكــون
الموظــف محرمــا شرعيا ً للمريضــة التي تعالــج فــي الخــارج أو فــي بلــد غيــر التــي تقيــم بهــا فــي الداخــل.
اإلجازة االستثنائية:
 يجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص منــح الموظــف ألســباب تقبلهــا الجهــة الحكوميــة إجــازة اســتثنائيةســنتين خــالل (خمــس ســنوات) ســواء كانــت لمــدة متصلــة أو
بــدون راتــب ل تزيــد مدتهــا علــى
لمــدة متفرقــة
 تســتحق الموظفــة الســعودية التــي ترغــب فــي مرافقــة زوجهــا أو مــن يعولهــا إلــى الخــارج إجــازة اســتثنائيةبــدون راتــب بقــرار مــن الجهــة الحكوميــة ًشرعا التي تتبعهــا وذلــك بقــدر مــدة المرافقــة وبحــد أقصــى ل
يتجاوز (عشــر ســنوا ت) متصلــة أو منفصلــة طــوال خدمتهــا الوظيفيــة ،ويعامــل زوج المبتعثة للدراســة فــي
الخــارج أو أحــد محارمهــا الشــرعيين إذا كان مــن الموظفيــن المشــمولين بنظــام الخدمــة المدنيــة وفــق ذلــك.
اجازة الوفاة:
 يســتحق الموظــف إجــازة لمــدة (خمســ ة) أيــام براتــب كامــل فــي حالــة وفــاة زوجــه أو أحــد أقاربــه إلــىالدرجــة الثالثة.
 تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل تبــدأ إجــازة الوفــاة اعتبارا مــن يــوم الوفــاة وتحتســب العطــل الرســمية او عطلة نهايــة األســبوع مــنضمنهــا ول يعــوض عنهــا الموظــف
إجازة الوضع:
تســتحق الموظفــة إجــازة وضــع بكامــل الراتــب مدتهــا (ســبعين) يومــا قبــل التاريــخ المرجــح ًكيــف تشــاء،
تبــدأ بحــد أقصــى بثمانيــة وعشــرين يومــا قبل التاريــخ المرجــح للوضــع بموجــب شــهادة طبيــة مصدقــة من
جهة صحية.
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إجازة األمومة:
إذا رغبــت الموظفــة فــي التفــرغ لرعايــة مولودهــا فيجــوز لهــا الحصــول علــى فتــرة أو فتــرات إجــازة
أمومــة مدتهــا (ثــالث) ســنوات كحــد أقصــى طــوال خدمتهــا الوظيفيــة بربــع الراتــب بعــد نهايــة إجــازة
الوضــع الــواردة فــي المــادة ( ) ١٥١مــن الالئحــة ،علــى أل يقــل مــا يصــرف لهــا عــن (ألــف ًوخمســمائة
ريــال شــهرياً) وذلــك وفــق الضوابــط اآلتيــة :ـ
أ -أن يكــون منــح هــذه اإلجــازة للموظفــة خــالل الثــالث ســنوات األولــى مــن عمــر الطفــل.
ب ن للجهــة الحكوميــة تأجيــل منــح هــذه اإلجــازة لمــدة ل تتجــاوز (تسـعين يوماً) مــن التاريــخ المحــدد لبــدء
اإلجــازة إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلك ،ويجــوز تمديــد اإلجــازة بشــرط موافقــة الجهــة الحكوميــة فــي
نطاق حدها األقصى المشار إليه أعاله .
ج -إذا رغبــت الموظفــة الحاضنــة التــي تكفــل طفــل يتيــم فــي إجــازة لرعايتــه فيجــوز لهــا الحصــول علــى
إجــازة األمومــة الــواردة فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه لضوابطهــا.
إجازة األبوة:
يســتحق الموظــف إجــازة لمــدة (ثالثــة) أيــام براتــب كامــل فــي حــال ولدة مولــود لــه خــالل أســبوع
مــن تاريــخ الــولدة
إجازة المشاركة الوطنية:
يجــوز للوزيــر المختــص منــح الموظــف إجــازة براتــب كامــل للمشــاركة الوطنيــة داخــل المملكــة
وخارجهــا فــي المناســبات أو األنشــطة الرياضيــة أو البرامــج الثقافيــة أو الجتماعيــة أو ألي أســباب
أخــرى مشــابهة ل تتعلــق بعمــل الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الموظــف ،وللمشــاركة بأعمــال
اإلغاثــة والدفــاع المدنــي علــى أن يكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب الجهــات الرســمية ذات العالقة إلطــار
العمــل التنظيمــي.
إجازة التعوي

:

يجــوز تعويــض مــن يكلــف بالعمــل خــالل أيــام العطــل الرســمية بإجــازة بد ً
ل من مكافــأة العمــل اإلضافــي
وذلــك وفــق الضوابــط اآلتيــة:
أ -أن يكــون التعويــض بمعــدل يــوم عمــل مقابــل يــوم إجــازة ،عــدا يــوم العيــد واليوميــن اللذيــن بعــده
فيكــون التعويــض علــى أســاس اليــوم بيومين
ب -على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض خالل سنة من تاريخ نهاية التكليف ول يؤثر التمتع بهذه
اإلجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.
ت -إبالغ الموظف المكلف بذلك.
ث -في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله ،فيجوز للوزير المختص
أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع ول تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته .يستحق عنه راتبا ً.
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ً
خامسا :النقل والتكليف واالعارة واالستعارة:
تهــدف عمليــات النقــل والتكليــف واإلعــارة والســتعارة لتطويــر الموارد البشــرية الحكوميــة وضمــان حســن
ســير األعمال
يجوز نقل الموظف بترقية أو بدون من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى بعد موافقة الجهة التي يعمل بها بعد
أن تتأكد الجهة الراغبة في نقله من توافر الشروط الالزمة لذلك ،وفي حال النقل بترقية يشترط عدم وجود موظفين
مؤهلين للترقية على الوظيفة المراد النقل إليها لدى الجهة الراغبة في النقل.
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر ،أو من وظيفته إلى لتصنيف ًوظيفة أخرى بعد التأكد
من ت وافر شروط الوظيفة المراد نقله إليها وفقا الوظائف في الخدمة المدنية ،وقواعد النقل الواردة في الالئحة
إذا كان النقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف قبل إصدار
قرار النقل ،وعدم تمكين الموظف من مباشرة عمله في الجهة المنقول إليها إل بعد إخالء طرفه من الجهة المنقول
منها ،ويكون تاريخ إخالء طرفه من الجهة المنقول منها وإثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في
الجهة المنقول إليها.
يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله األصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ل يجوز نقل الموظف في الحالت اآلتية
أ -أثنــاء مــدة التجربــة ،إل إذا كان النقــل إلــى وظيفــة تقــع فــي مقــر الوظيفــة التــي عيــن عليهــا وفــي
مجموعتهــا التفصيليــة نفســها
ب-من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إل بموافقة ا لموظف الخطية ،ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله
على المرتبة المتنازل عنها مالم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة
المنقول منها ،فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة األخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة
ج -النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمض مدة سنتين من تاريخ شغلها ،وتتثبت الجهة الحكومية
التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط الالزمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليه

ً
سادسا :الترقيات.
تعد الترقيــة وســيلة للتقــدم والتطــور الوظيفــي للموظ ــف وترتبــط بمســتوى ُت علــى الجهــة الحكوميــة وألتعد
بــأي حــال مــن األحــوال استحقاقا ملزما ً أدائه اتجاه موظفيها.
أ -يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة فما دون) بالشروط اآلتية:
 1ـ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعال
 ٢ـ أن تتوفــر فــي المرشــح للترقيــة المؤهــالت والخبــرات المطلوبــة للوظيفــة لمــا هــو محــدد فــي
تصنيــف الوظائــف ًالتــي يــراد أن يرقــى إليهــا وفقا ً في الخدمــة المدنيــة
 3ـ أن تكــون الوظيفــة المــراد الترقيــة إليهــا مصنفــة فــي المرتبــة التاليــة مباشــرة للمرتبــة التــي يشــغلها
المرشــح للترقيــة
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ب -ل تحتســب المــدد اآلتيــة لغــرض إكمــال مــدة الخبــرة المطلوبــة للوظيفــة التــي يــراد أن يرقــى إليهــا١
•
•
•
•
•

مدة اإلجازة الستثنائية
ـ مــدة اإلعــارة لغيــر الجهــات الحكوميــة والهيئــات والمنظمــات اإلقليميــة أو الدولية
مــدة البتعــاث أو اإليفــاد أو اإلجــازة الدراســية إذا لــم يتحقــق الغــرض مــن أي منهــا
ـ عدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية
ـ مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.

 ل يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالت اآلتية :أ -إذا كان مبتعثا أو موفــدا ً للدراســة أو ملحقــا ً بــدورة تدريبيــة تزيــد علــى (ســتة أشهر) فــي الداخــل أو الخــارج
ب -إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية .
ج -إذا كان مكفــوف اليــد ،أو محــال للمحاكمــة فــي أمــور ذات عالقــة بالوظيفــة ً أو أمــور مخلــة بحســن الســيرة
واألخــالق .
د -إذا كان قــد عوقــب بالحرمــان مــن العــالوة أو الحســم مــن الراتــب مــدة فأكثــر متصلــة أو متفرقــة خــالل
الســنة الســابقة لتاريــخ ) خمســة عشــر يومــا) النظــر فــي ترقيتــه.
هـــ-إذا أعــد عنــه فــي الســنة ا ألخيــرة تقويــم أداء وظيفــي بتقديــر أقــل مــن (جيــد أو مــا يعادله).

ً
سابعا :الواجبات الوظيفية.
للوظيفة العامة حقوق وواجبات ،فكما أن الموظف يسعى لستيفاء حقوقه الوظيفية فإنه يجب عليه بالمقابل
أداء أعمال واجباته الوظيفية بالصورة المطلوبة ،ومن الواجبات الوظيفية ما يلي:
)1

)2
)3

)4

اللتزام بوقت الدوام الرسمي ،وذلك أن وقت الدوام يعد بمثابة المنظم للوظيفة ففيه تؤدى أعمالها وخدماتها ولذا
فإنه كلما كان اللتزام مكتمالً أدى ذلك في الغالب إلى النتاج والموضوعية في العمال واللتزام بهذا الواجب
أمر مطلوب من سائر الموظفين بما فيهم المشرفين والمسؤولين وذلك ألهمية دور األسوة الحسنة للموظفين
اآلخرين ،وتتحدد مسئولية المشرفين المباشرين في التأكد من أن جميع المرؤوسين يتواجدون على مكاتبهم طيلة
فترة الدوام الرسمي مع التزامهم بأوقات الدوام الرسمي ومراقبة التأخير عن الدوام والنصراف قبل نهاية موعد
الد وام وفق كشوفات مواعيد الحضور والنصراف اليومية بصورة مستمرة وكذلك دقة تسجيل هذه البيانات
ومحاسبة المقصرين
البتعاد عما يسئ للشرف والكرامة والتحلي باألخالق الكريمة وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة أو خارجها أمر
مطلوب من المواطن بصفة عامة ومن الموظف العام بصفة خاصة لكونه يؤدي خدمة عامة باسم الدولة.
التعامل الطيب مع من لهم عالقة بوظيفته ويشمل ذلك رؤساء الموظف ومرؤوسيه إن كان يشغل وظيفة إشراقية
وزمالءه في العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم وإيجاد الحوافز التدريبية في مجال العمل كما يشمل المراجعين
وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم بإنهاء معامالتهم.
الولء للدولة والوطن باعتبار أن الوظيفة إحدى وسائل الدولة وتقدمه ،لذا فإن ولء الموظف لدولته وحكومته
باإلخالص والتفاني والتنفيذ الدقيق للتعليمات والقرارات يعد أمرا ً رئيسا ومساعدا ً لتحقيق تقدم الوطن ورفعته.
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 )5عدم استغالل ا لسلطة والمحافظة على أسرارها وذلك أن الوظيفة خدمة عامة وتكليف ل تشريف هدفها خدمة
المواطن وتقدم الوطن ،واستغاللها ألغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة يؤدي
لإلخالل بهذه المبادئ.
 )6عدم ممارسة العمال التجارية أو المهن الحرة ،فيجب على المو ظف المحافظة على وقت وظيفته وأل تنازعه
مصالح متعارضة ،وإتاحة الفرصة للمواطنين اآلخرين للحصول على فرص عمل بالقطاع األهلي .ومع ذلك فقد
أجاز النظام لبعض الفئات الوظيفية مزاولة مهنهم خارج وقت الدوام الرسمي ،كما سمحت للمستخدمين والمعينين
على بند األجور بقيادة س يارات األجرة والعمل في الشركات والمحالت التجارية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
ولالستزادة يرجى الرجوع إلى
• الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
• دليل الموظف اعداد عمادة التطوير و الجودة
/ https://qa.qu.edu.sa/files/shares/handbooks.دليل20%الموظفpdf .
• التواصل مع إدارة خدمات اأعضاء هيئة التدريس والموظفين
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منطقة القصيم ،هي إحدى المناطق اإلدارية الثالث عشرة التي حددها نظام المناطق السعودي .ومقر إمارتها بريدة،
ويتولى إمارتها األمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود وتحتل منطقة القصيم المرتبة  7في ترتيب المناطق
السعودية من حيث السكان بعد منطقة مكة المكرمة ،والرياض ،والشرقية ،وعسير ،والمدينة المنورة ،وجازان
تقع القصيم وسط شمال المملكة العربية السعودية في طريق القوافل من مكة المكرمة إلى بالد ما بين النهرين وتبلغ
مساحة منطقة القصيم حوالي  73,000كم 2تمثل  %3.2من إجمالي مساحة المملكة .يصل أقصى اتساع لها حوالي
 480كيلومتر من الشمال إلى الجنوب و 400كيلومتر من الشرق إلى الغرب ،إجمالي عدد سكان منطقة القصيم بـ
( )1,455,693نسمة،
و المناخ قاري صحراوي ،حار جاف صيفًا بارد ُممطر شتاء ،وتبلغ درجة الحرارة صيفًا °45م ،وفي الشتاء تصل
إلى 3-ما دون الصفر ومتوسط سقوط المطر  145ملم.
تتميز مدينة بريدة بالتنوع في طبيعتها الذي جعل منها موقعا ً سياحيا ً متميزاً ،والذي يجذب لها أعدادا ً كبيرة من
السائحين الذين يأتون لزيارتها للتمتع بالمعالم التاريخية والحضارية ،وخاصة عند الذهاب لزيارة مدينة التمور،
باإلضافة إلى رؤية الحرفيين المتواجدين في سوق الحرف ،وزيارة متحف بريدة الذي يحتوي على العديد من التحف
والمقتنيات المتميّزة ،وأخذ جولة في المزارع والبساتين ذات المنظر الرائع والجميل والمتواجدة في أرياف هذه المدينة
يقام فيها العديد من المهرجانات والفعاليات ،وفيها وادي الرمة أهم ظاهرة طبيعية في منطقة القصيم ،إذ يعبر المنطقة
كلها من الغرب إلى الشرق كما أنه أطول واد بشبه الجزيرة العربية وفيها العديد من الحدائق والمنتزهات.
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املنتزهات

خريطة منطقة القصيم
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مهرجان التمور

مركزالقصيم الدولي للمؤتمرات واملعارض
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ملف صور خاص بكلية التأهيل الطبي
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املكتبة

حجرة القراءة

الكاف ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيريا
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النادي الطالبي

حجرة االجتماعات

حجرة دراسية
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معمل التشريح

معمل الكيمياء الحيوية
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معمل التمرينات العالجية

معمل العالج الكهربائي
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معمل االطفال

معمل االيزوكينتك و القلب الرئوي
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دليل االتصاالت
املوقع الجغرافي للكلية:
تقع الكلية بمدينة بريده – طريق علي بن أبي طالب حي األمن – بجوار مستشفى الوالدة واألطفال
املوقع االلكتروني للكلية:
املوقع االلكتروني للكلية مربوط بموقع الجامعة  www.qu.edu.saبالرابط www.qu.edu.sa/fcohsb
إدارة العالقات العامة بالكلية:
مبنى االدارة بالكلية – الدور االرض ي
الهاتف3010901 :
0163020610
الفاكس:
fax@qu.edu.sa
لالرسال الداخلي 22000
لالرسال الى مناطق اململكه901638070
لالرسال داخل منطقه القصيم 93803070
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