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 التعيين والترقية

 ٢٧٣-٢٧٢ص المادة الثالثة:  •

تؤلف �� �ل جامعة �جنة دائمة لشـــــــؤون املعيدين وا�حاضـــــــر�ن ومدر�ـــــــ�ي اللغات ومســـــــاعدي الباحث�ن يرأســـــــها وكيل 

ا�جامعة للدراســــات العليا والبحث العل�ي و�صــــدر بت�و���ا و�عي�ن أعضــــا��ا قرار من مجلس ا�جامعة بناًء ع�� توصــــية من 

 -مهامها: من  مدير ا�جامعة وترفع ال�جنة توصيا��ا إ�� ا�جلس و��ون 

اق��اح الســـــــــــياســـــــــــة العامة الختيار املعيدين وا�حاضـــــــــــر�ن ومدر�ـــــــــــ�ي اللغات ومســـــــــــاعدي الباحث�ن وتوزيعهم ع��  -١

 األقسام وال�ليات.

إبداء الرأي �� التوصــــــــــيات الصــــــــــادرة من مجالس ال�ليات �شــــــــــأن �عي�ن املعيدين وا�حاضــــــــــر�ن ومدر�ــــــــــ�ي اللغات  -٢

 للمعاي�� 
ً
 -ية: اآلتومساعدي الباحث�ن وفقا

ة التدريس �� القســــــــــــم، عدد أعضــــــــــــاء هيئة التدريس الســــــــــــعودي�ن و�ســــــــــــب��م إلجما�� عدد أعضــــــــــــاء هيئ .أ

 وتخصصا��م الدقيقة، وأعبا��م التدريسية.

 عدد ا�حاضر�ن واملعيدين ومدر��ي اللغات ومساعدي الباحث�ن �� القسم.  .ب

 لعود��م.عدد املبتعث�ن من القسم، وتخصصا��م الدقيقة، والتوار�خ املتوقعة  .ت

اق��اح توزيع وظائف املعيدين وا�حاضـــر�ن ومدر�ـــ�ي اللغات ومســـاعدي الباحث�ن حســـب حاجة األقســـام ا�حالية  -٣

 واملستقبلية.

دراســـــــة التوصـــــــيات ا�خاصـــــــة بنقل ا�حاضـــــــر�ن واملعيدين إ�� وظائف إدار�ة داخل ا�جامعة أو إحال��م إ�� ديوان  -٤

 ا�خدمة املدنية.
 

 ٢٧٤المادة الرابعة: ص  •

 �ش��ط لتعي�ن املعيد:

 ع�� الشاهدة ا�جامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع��ف ��ا. -١
ً
 أن ي�ون حاصال

 ع�� األقل -٢
ً
 جدا

ً
 . أن ي�ون تقديره العام �� املرحلة ا�جامعية جيدا

 ما يصدره مجلس ا�جامعة من شروط أخرى. -٣

 
 ٢٧٤المادة الخامسة: ص  •

 

 �ش��ط لتعي�ن ا�حاضر ومدرس اللغة: 

 ع�� درجة املاجست�� أو ما �عادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع��ف ��ا.  .١
ً
 أن ي�ون حاصال

 عل��ا من جامعة تمنحها بتقدير).  .٢
ً
 ع�� األقل (إذا �ان حاصال

ً
 جدا

ً
 أن ي�ون تقديره العام �� املاجست�� جيدا

  ما يصدره مجلس ا�جامعة من شروط أخرى. .٣

 

 

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



۲ 
 

 ٢٧٥المادة السادسة: ص  •

 �ش��ط لتعي�ن مساعد الباحث: 

 بالنسبة ملن �ع�ن بدرجة املاجست��، (�س�ى مساعد باحث أ):  .١

  .أ
ً
ا�حصول ع�� درجة املاجست�� من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مع��ف ��ا، بتقدير عام جيد جدا

 ع�� املاجست�� من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير. 
ً
 ع�� األقل، إن �ان حاصال

 ى تراها ا�جامعة مناسبة. أية شروط أخر  .ب

 : ب)بالنسبة ملن �ع�ن بالشهادة ا�جامعية (الب�الور�وس أو ما �عادلها)، (ويس�ى مساعد باحث  .٢

ا�حصول ع�� الشهادة ا�جامعية بتقدير عام جيد ع�� األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى  .أ

 مع��ف ��ا. 

 أية شروط أخرى تراها ا�جامعة مناسبة.  .ب
 

 ٢٧٥بعة: ص المادة السا •

يتم �عي�ن املعيد وا�حاضـــــــر ومدرس اللغة بناًء ع�� توصـــــــية مجلس القســـــــم الذي ســـــــيعمل بھ ومجلس ال�لية وال�جنة 

 الدائمة لشؤون املعيدين وا�حاضر�ن ومدر��ي اللغات ومساعدي الباحث�ن و�صدر بالتعي�ن قرار من مجلس ا�جامعة.

 

 ٢٧٦المادة الثامنة: ص  •

الباحث بقرار من مدير ا�جامعة بناًء ع�� توصـــــــية مجلس القســـــــم ومجلس ال�لية ا�ختصـــــــ�ن وتوصـــــــية يتم �عي�ن مســـــــاعد 

 .ال�جنة الدائمة لشؤون املعيدين وا�حاضر�ن ومدر��ي اللغات ومساعدي الباحث�ن

 

 ٢٧٦المادة التاسعة: ص  •
 

 �ع�ن املعيد الذي يبلغ معدل دراستھ ا�جامعية أر�ع سنوات �� أول درجة من رتبة معيد.  .١

 �ع�ن املعيد الذي يبلغ معدل دراستھ ا�جامعية خمس سنوات �� الدرجة الثانية من رتبة معيد.  .٢

 �ع�ن املعيد الذي يبلغ معدل دراستھ ا�جامعية ست سنوات �� الدرجة الثالثة من رتبة معيد.  .٣

 املعيد الذي يبلغ معدل دراستھ ا�جامعية سبع سنوات �� الدرجة الرا�عة من رتبة معيد.  �ع�ن .٤

 

 ٢٧٧المادة العاشرة: ص  •

 ٥٩٠تطبق ع�� مدر�ــ�ي اللغات ومســاعدي الباحث�ن الئحة الوظائف التعليمية املعتمدة بقرار مجلس ا�خدمة املدنية رقم 

 . هـ وما يطرأ عل��ا من �عديالت١٠/١١/١٤٠١وتار�خ 

 

 
 



۳ 
 

) من المادة (الرابعة) من الالئحة المنظمة لشؤون ٢ملحق االستثناء من الفقرة (
 أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات

 

ــــــــــــــــــــــــ) املتخذ �� ا�جلســـــــــــة (ا�حادية والعشـــــــــــر�ن) ٣/٢١/١٤٢٢ســـــــــــبق �جلس التعليم العا�� أن أصـــــــــــدر قراره رقم ( هـ

 هـ القا��ي بما يأ�ي:٢٨/٢/١٤٢٢املعقودة بتار�خ 

ناء �عي�ن خر��� �عض التخصـــصـــات الطبية ال�ي يحددها مجلس ا�جامعة ع�� وظيفة معيد "املوافقة ع�� اســـتث

 من ا�حاصل�ن ع�� تقدير (جيد) ع�� أال ينقل من يتم �عيينھ بتقدير (جيد) إ�� تخصص يتطلب التعي�ن عليھ تقدير (جيد

) وت�ون مدة االستثناء خمس سنوات ع�� أن �عاد العرض 
ً
 ع�� ا�جلس �عد سنت�ن من تطبيق التجر�ة لتقييمها".جدا

 

 داخل الجامعةأنظمة 

هـ، ع�� تحديد السن للمتقدم�ن لشغل وظيفة (معيد، ١٤٣٢/١٤٣٣ ا�جام��جلستھ الثالثة للعام مجلس ا�جامعة ��  افقو 

 محاضر) ب�ليات ا�جامعة ع�� النحو التا��: 

. ٣٠أال يز�د سن املتقدم لشغل وظيفة (معيد) عن ( )١
ً
 ) عاما

، ع�� أال يقل معدلھ �� مرحلة٣٥أال يز�د سن املتقدم لشغل وظيفة (محاضر) عن ( )٢
ً
 ٣٫٥الب�الور�وس عن ( .) عاما

 )، و�جلس ا�جامع االستثناء من هذين الشرط�ن حسب االحتياج. ٥من 

 تتم معاملة حام�� درجة املاجست�� املعين�ن بوظيفة (معيد) من حيث السن معاملة (ا�حاضر).  )٣
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