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تقديم معالي مدير الجامعة
أن ادارة جامعة القصيم لفخورة جدا بانجاز اول دليل خاص بعضو
هيئة التدريس بالجامعة  .لقد قام بعمل هذا الدليل وكالة الجامعة للتخطيط
والتطوير والجودة ليكون عضو هيئة التدريس على اطالع كامل بما له
وما عليه داخل الجامعة .لقد تناول هذا الدليل كل ما يرتبط بعضو هيئة
التدريس مثل بمنطقة القصيم وجامعة القصيم والالئحة المنظمة ألعضاء
هيئة التدريس السعوديين وغير السعوديين و الالئحة المنظمة للدراسات
العليا وميثاق الحقوق واخالقيات المهنة وتدريب وتنمية مهارات اعضاء
هيئة التدريس والتعريف بكل ما يحتاجه من خدمات داخل وخارج الجامعة
ارى انه جهد مميز ونسأل هللا سبحانه ان يجعل فيه النفع لزمالئنا اعضاء
هيئة التدريس ومن في حكمهم كما نسأله العون والتوفيق الدائم

مدير الجامعة
خالد بن عبد الرحمن الحمودي
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افتتاحيه
لقد تم إعداد هذا الدليل بحيث يشمل كثير من الجوانب التي تهم
أعضاء هيئة التدريس سواء الجدد أم القدامى ،بداية من رحلة االلتحاق
بالجامعة وإنهاء اإلجراءات اإلدارية  ،والوعي باللوائح الجامعية الحاكمة،
مع وضع ميثاق أخالقي يحدد ما على األستاذ الجامعي من واجبات وما له
من حقوق  ،وصوالً للبرامج التدريبية التي تعمل على تنمية القدرات
الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد والقدامى .وذلك حرصا من جامعة
القصيم على تحقيق النزاهة األكاديمية والتحلي بالسلوكيات اإلسالمية
والجامعية  .ونتطلع من خالل مفردات هذا الدليل إلى ترسيخ شعور
أعضاء هيئة التدريس فيه بأنهم يعملون في ظل مجتمع أكاديمي راق ،قائم
على المساواة والعدل بعيداً عن أية اعتبارات فردية أو مصالح شخصية،
كما تأمل إدارة الجامعة أن يحقق هذا الدليل الظروف المناسبة لمناخ
علمي ومعرفي متميز تحقيقًا لرؤية الجامعة ورسالتها وقيمها.
اسأل هللا سبحانه ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يجعل فيه المنفعة
لزمالئي اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
أ  .د .سليمان بن عبدالعزيز اليحيى
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الباب األول:

تعريف بمنطقة القصيم
وبجامعة القصيم وتهيئة
أعضاء هيئة التدريس
الجدد

مقدمة الدليل:
يعد عضو هيئة التدريس أحد أهم الركائز التي يعول عليها المجتمع في بناء كيانه ،لما
يقدمه من خبرات تفيد في بناء المواطن الصالح خلقيا ً وعلميا ً ومهنيا ً ،على نحو يسهم في التفاعل
مع المتغيرات الفكرية والعلمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية ،والتكيف مع مستجداتها ومن
ثم إرساء دعائم النهضة والتنمية المستدامة ،وبذلك أصبح عضو هيئة التدريس صاحب مهنة لها
أصولها ومبادئها ومرجعيتها وسماتها المميزة .
فالحديث عن عضو هيئة التدريس يسوق ـ وبشكل متنام ـ إلى معرفة أهم واجباته
وحقوقه ،وسبل تجسيدها عمليا ،إعماال بقوله تعالى ((إنا عرضنا األمانة على السموات
واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ))
ويحتاج األمر هنا مراجعة اللوائح والقوانين الصادرة بشأن العالقة بين عضو هيئة التدريس
وجامعته ،أدبيًا ومعنويًا وفكريًا وماديًا ،وال خالف في أن تلك اللوائح إما أن تكون عامه لجميع
الجامعات السعودية ،كاللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات والصادرة عن مجلس التعليم
العالي رقم ( )4441/6/4وهي واجبة التنفيذ ،وإما أن تكون على هيئة ميثا ًقا أخالق ًيا بين
الجامعة وبين أعضاء هيئة التدريس يتعهدون من خالله بعدم اإلخالل بالبنود والشروط
األخالقية التي تحكم عالقة األستاذ بالطالب وبالجامعة وبالمجتمع الخارجي ،وتقوم الجامعة
بإعداد تلك المواثيق في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية وبما ال يخل باللوائح المنظمة لشؤون
الجامعات.
 ،وفيما يلي عرض تفصيلي لذلك :

دليل أعضاء هيئة التدريس

8

لمن هذا الدليل ؟
هذا الدليل موجه إلى :
 oأعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ .
 oمعاااوني أعضاااء هيئااة التاادريس ماان المحاضاارين والمعياادين والمدرسااين المساااعدين،
لكونهم يشكلون القاعدة المغذية لهيئة التدريس ،و باعتبار أنهم يقومون ببعض األعماال
المرتبطة بالتدريس والبحث العلمي .
 oيستخدم مصطلح عضو هيئة التدريس للتعبير عن هذه الفئات .

أهداف الدليل :
يهدف هذا الدليل إلى :
◄ تنمية معارف و مهارات و اتجاهات األستاذ الجامعي بما له وما عليه.
◄ تبصير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحقوقهم وواجباتهم الجامعية .
◄ ممارسة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم آلليات حديثة تتفق ماع معاايير الهيئاة القومياة
للجودة واالعتماد ،وكذا مع اإلطار الوطني للمؤهالت الجامعية.
◄ الوعي بالضوابط الجامعية العامة التي تحكم سلوك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في
إطار خدمة الجامعة والمجتمع .
◄ التقييم األخالقي لألفعال و األقوال و التصرفات في إطار العمل الجامعي.
◄ تشجيع إقامة العالقات االجتماعياة والتناصاحية باين أعضااء هيئاة التادريس علاى أساس
جامعية سليمة.
◄ دعم قيم الدقة والنزاهة واألمانة العلمية عند إنتاج البحوث واإلشراف العلمي عليها .

اتفاقية دليل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم:
بصفتي عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم قد اطلعات علاى كال ماا ورد فاي بناود الادليل
الخاص بأعضاء هيئة التدريس الذي أقرته جامعة القصيم ،وبناء عليه التزم بما يلي :
 .4عدم التساهل أو التجاوز ألي بند من بنود الدليل .
 .2النزاهة األكاديمية في جميع األنشطة التي أمارسها في جامعة القصيم .
 .3أحافظ على قيامي بجميع واجباتي المهنياة المرتبطاة بعملياة التادريس مان ناحياة تطاوير
أدائي األكاديمي وتحديث المادة العلمية وعمل ملف المادة وتقاديم خطاة دراساية متكاملاة
وااللتزام بها ،ومتابعة المستجدات فى مجال التخصص ،والحارص علاى تنمياة معاارف
ومهارات واتجاهات طالبي اإليجابية نحو المعرفة والمجتمع  ،والعدل في التعامل معهم
والقيام بما تتطلبه االمتحانات من اإلعداد والتصحيح الجيد.
 .4ألتزم بالقواعد العامة المعمول بها في األوساط العلمية في مجاال البحاث العلماي والنشار
كما وردت في محور اإلنتاج العلمي .
 .5ألتزم بتوفير بيئة أكاديمية ومهنية نزيهة ،فيما يتعلق بسلوكي تجااه زمالئاي مان أعضااء
هيئة التدريس ،والعاملين والطالب بالجامعة كما وردت في محور خدمة الجامعة.
 .6أساهم في خدمة المجتمع والمحافظة على ثقافته وثوابته اإلسالمية في مختلف المجاالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية .
 .1أتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم العمل الجامعي في جامعة القصيم.
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منطقة القصيم ..تعريف
هي أحدى المناطق اإلدارية بالسعودية ومقر إمارتها مدينة بريده وتتميز بتوفر المياه الجوفية
وتمد المملكة العربية السعودية بأفخر أنواع التمور والخضار وأهم مدنها بريدة أكبر المدن
ومدينة عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والمذنب والخبراء ورياض الخبراء واالسياح
وعقلة الصقور وضرية وعيون الجواء وغيرها ويذكر أن عنتر بن شداد وزهير بن ابي سلمى
وابنه كعب بن زهير من اقدم المشاهير الذين عاشوا في هذه البقعة الجغرافية واألخير هو
األشهر الذي مدح في قصيدة المشهورة مقام النبوة صلى هللا عليه وسلم.
وتقع القصيم في وسط المملكة ضمن هضبة نجد التي تشمل مناطق الرياض والقصيم وحائل،
مما جعلها تحتل موقعا مرموقا من حيث التجارة والزراعة والسكان .والقصيم اسم ورد ذكره
في المصادر القديمة ،إذ جاء في لسان العرب أن القصيمة ما سهل من األرض وكثر شجرة,
والقصيمة منبت الغضى واألرطى والسلم .وتمر قديما بمنطقة القصيم طرق التجارة والحج التي
ازدهرت خالل العصرين األموي والعباسي ,السيما طرق البصرة والكوفة وبغداد ,وال يزال
القصيم يحتفظ بآثار ومعالم هذه الطرق ومحطاتها.
يعمل سكانها بالتجارة والزراعة والرعي والصناعة ,يتوزعون في أكثر من أربعمائة مدينة
وقرية وهجرة .وتتركز تجارة أهل القصيم عموما ً بالثروة الزراعية كالحبوب والتمور
والخضروات ونحوها وذلك نظراً لتوفر المياه السطحية والجوفية فيها ,وكذلك بالثروة الحيوانية
في اإلبل واألبقار واألغنام إلى جانب المالبس والكماليات األخرى .ومناخ القصيم ال يختلف عن
مناخ وسـط الجزيرة العربية فهو بارد ممطر شتاء حار صيفا.
وترتبط منطقة القصيم بمناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل بشبكة من الطرق البرية
السريعة عالية الجودة .كما أن بها مطار إقليمي يتوسط المنطقة ,وتنطلق منه بعض الرحالت
الدولية إلى الدول العربية .كذلك يمر عبر منطقة القصيم قطار الشمال الذي يصل إلى منطقة
الرياض ثم إلى المنطقة الشرقية
جغرافيا المنطقة
المناخ
حار صيفاً ,بارد ممطر شتاءً ,ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف حوالى  63درجة مئوية
وفي الشتاء  02درجة مئوية ويمكن ان ترتفع درجة الحرارة في الصيف الى اكثر من 02
درجة مئوية وتنخفض في الشتاء الى  02درجات مئوية  .اما متوسط األمطار فيزيد قليالً عن
معظم أجزاء المملكة بسبب ارتفاع المنطقة ولكنه نادراً ما يزيد عن  022ملم في السنة.
الخصائص الطبيعية للمنطقة
يعتبر وادي الرما أهم ظاهرة طبيعية في منطقة القصيم ،إذ يعبر المنطقة كلها من الغرب إلى
الشرق كما أنه أطول واد بشبه الجزيرة العربية إذ يبلغ طوله الحالي  322كلم من منبعه قرب
المدينة المنورة إلى مصبه في رمال الثويرات شرقي القصيم .ويتصل بوادي الرمة عشرات
األودية من الشمال والجنوب .ومن االودية التي تتصل به من الناحية الشمالية وادي المحالني،
دليل أعضاء هيئة التدريس
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وادي مرغالة ،شعيب صبيح ،شعيب الدليمية ،اما من الناحية الجنوبية فيتصل به وادي الجفن،
وادي الرجلة ،وادي الجرير ،شعيب جرار ،شعيب الداث ،شعيب الخشيبي ،وادي دخنة ،وادي
النساء كما أن وادي الرشاء كان يتصل بوادي الرمة قريبا من محافظة عنيزة ،ولكن نفوذ
الشقيقة وقف حائال بين الواديين في الوقت الحاضر .ويتراوح ارتفاع أرض القصيم ما بين
322ـ 052م عن سطح البحر ،وينحدر سطحها تدريجيا ،وبشكل عام من الغرب إلى الشرق.
ويبلغ أقصى ارتفاع بقاعه عن سطح البحر كما اسلفنا بين 322ـ 052م ،ولكنه في بعض
الهضاب يصل إلى  022متر ،االمر الذي يؤثر على المناخ .وليالي القصيم في الصيف كليالي
الصحراء ،نسيم عليل ،وسماء صافية ،ونجوم ساطعة في السماء تلذ رؤيتها للمولعين بهدوء
الصحراء البديع.
المساحة والحدود
تبلغ مساحتها حوالي  06.222كيلومترا مربعا ً وتمثل حوالي  %6.0من اجمالي مساحة
المملكة .ويصل اقصى اتساع لها حوالي  082كيلومتراً من الشمال الى الجنوب و022
كيلومترا من الشرق الى الغرب  .ويحدها من الشرق والجنوب منطقة الرياض ومن الشمال
منطقة حائل ومن الغرب منطقة المدينة المنورة.

السكان
وفقا ً للتعداد العام الذي أجري في عام  0060هـ  0202/م فقد بلغ إجمالي عدد السكان في
منطقة القصيم  0.005.850ألف نسمة ،ويمثل هذا العدد حوالي  %0,5من إجمالي سكان
المملكة الذي بلغ حوالي  00مليون و  060الف نسمة .وقد بلغ عدد السكان السعوديين في
منطقة القصيم  008.000الف نسمة ويتوزع هؤالء السكان حسب الجنس ( 002.002ذكور)
و ( 058.220إناث) ،في حين يوجد بها  080.630الف نسمة من السكان الغير سعوديين
ويتوزع هؤالء السكان حسب الجنس ( 006.026ذكور) و ( 36.030إناث) وبلغ إجمالي عدد
المساكن المشغولة في المنطقة  020.000وحدة سكنية.

دليل أعضاء هيئة التدريس
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الخدمات

الرعاية الصحية
يوجد بالمنطقة العديد من المستشفيات التي تقدم خدماتها العالجية للمواطنين والوافدين وزوار
المنطقة ومنها ما يتبع وزارة الصحة ومنها ما يتبع القطاعات العسكرية بالدولة وتتركز اكثرها
واهمها بمدينة بريدة( العاصمة اإلدارية للمنطقة) ومن ابرز تلك المستشفيات:


مستشفى الملك فهد التخصصي



مستشفى بريدة المركزي



مستشفى قوى االمن ببريدة



مستشفى الملك سعود بعنيزة



مستشفى الصحة النفسية

التعليم
التعليم العام

كانت بداية التعليم في منطقة القصيم عن طريق الكتاتيب وهى المدارس والحلق األهلية التي
يقوم عليها بعض رجاالت العلم من األئمة والقضاة ولم تظهر بصورة واضحة وكبيرة إال بعد
استتاب الحكم فيها والطاعة لحكم آل سعود وكان عدد المدارس عند إنشاء إدارة التعليم بمنطقة
القصيم  00مدرسة وعدد طالبها  6066طالباً.
تطور أعداد المدارس والطالب والمعلمين في نمو مستمر حتى وصل إلى النحو التالي في العام
الدراسي 0000هـ ـ 0006هـ عدد المدارس األبتدائية  050مدرسة والمتوسطة  003مدرسة
والثانوية  80مدرسة.
التعليم العالي

ابرز الجامعات والكليات التي تم انشاءها بالمنطقة:


جامعة القصيم والكليات التابعة لها



الكلية التقنية ببريدة



كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس



كليات القصيم اإلهلية



كليات بريدة االهلية



كليات الغد االهلية

دليل أعضاء هيئة التدريس

12

اآلثار في القصيم
يحوي القصيم معالم اثرية بارزة ولم توجد فيه حفريات تعطي الدليل القاطع لتاريخها إال أن فيه
كثيرا من االثار الجاهلية كموارد المياه المنقورة في الصحراء والكثابات القديمة والرسوم اكثر
ما برز من هذه االثار في منطقة الجواء شمال غربي بريدة وأيضا جبل رامه ورامتان في مدينة
البدائع والذي ذكرهما الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى وكان يعتقد انه يسكن في تلك
المناطق المحاذيه لمدينة البدائع ومن االثار اإلسالمية بقايا المناجم الموجودة في جبال النقرة
وغيرها في غربي المنطقة وآثار مدينة الرس كمرقب الشنانة الشهير والخندق وآثار مدينة
عنيزة وبلدة ضرية واالسياح وآثار بني عامر غرب أبا الورود وحنيظل والقوارة كل ذلك يحكي
مآثر إسالمية خالدة االثار ومعالم من بقايا طريق درب زبيدة.

دليل أعضاء هيئة التدريس
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جامعة القصيم

الرؤية الرسالة القيم
نبذة عن جامعة القصيم :
في العام الدراسي 0000 -0006هـ صدر المرسوم الملكي رقم  00200/6/0بدمج
فرعي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية و جامعة الملك سعود بمنطقة القصيم بجامعة
واحدة هي جامعة القصيم كما انضمت الحقا كليات البنات المنتشرة بمنطقة القصيم وكذلك كلية
العلوم واآلداب بالرس.
وقد شهدت الجامعة منذ إنشائها تطورا كبيرا في أعداد الطالب الملتحقين بها ,والمتخرجين
منها ,وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ,كما انعكس هذا التطور في جميع منشآت الجامعة
ومرافقها ,فقد بلغ عدد الطالب و الطالبات المقيدين بجامعة القصيم حاليا ً مايزيد من
()35222طالب و طالبة وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين ما يزيد على ()5222
موظف وموظفة ,والجامعة تضم حاليا ً  60كلية موزعة بين المقر الرئيسي للجامعة وبعض
محافظات منطقة القصيم ,كما تضم الجامعة إحدى عشر عمادة مساندة هي :عمادة التطوير
األكاديمي وعمادة شؤون الطالب ,وعمادة القبول والتسجيل ,وعمادة شؤون المكتبات ,وعمادة
البحث العلمي ,وعمادة الدراسات العليا ,وعمادة خدمة المجتمع ,وعمادة الخدمات التعليمية,
وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ,وعمادة تقنية المعلومات ,وعمادة ضمان
الجودة ,كما تضم أكثر من  00مركزا بحثيا وعلميا  ,والعديد من الجمعيات العلمية.وتحتوي
الجامعة حاليا ً خمس مكتبات رئيسية وهي:المكتبة المركزية للجامعة ,ومكتبة كليتي الشريعة
والدراسات اإلسالمية وكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية ,ومكتبة مركز الدراسات
الجامعية للبنات ,مكتبات كلية البنات التابعة للجامعة ,ومكتبات كليات المجتمع والكليات
الصحية.

رؤية الجامعة رسالتها:
الرؤية :
جامعة متميزة وطنيا ً في التعليم ,داعمة للتنمية المستدامة في القصيم مسهمة في بناء مجتمع
المعرفة.
الرسالة :
توفير تعليم جامعي متطور ومعتمد إلعداد كفاءات متكاملة التأهيل تفي باحتياجات سوق العمل,
وتقديم خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة بما يرقى بالمجتمع المحلي ويسهم في بناء
دليل أعضاء هيئة التدريس

14

االقتصاد المعرفي ,وذلك باستخدام أحدث األساليب اإلدارية والتقنية والمعلوماتية وتفعيل
الشراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد الجامعة .
القيم:
في ضوء االلتزام بالقيم اإلسالمية  ،تؤمن جامعة القصيم باألتي:
 العدالة  :تسعي لتحقيق مقومات العدالة وتساوي الفرص واإلنصاف في التعامل مع الجميع
األمانة  :نؤدي العمل بإخالص ونلتزم باآلداب واألخالقيات المهنية.

 الشفافية  :نلتزم باإلفصاح في المعامالت اإلجراءات وتدعيم متطلبات المساءلة والنزاهة .
 الجودة  :تطبيق اعلي معايير الجودة في كافة األعمال بما يميز مخرجاتنا وخدماتنا
 اإلبداع  :تهيئ الجامعة المناخ التنظيمي المحفز علي التفكير اإلبداعي والسلوك اإلبتكاري.
العمل الجماعي :ترسخ الجامعة ثقافة العمل الجماعي تفكيراً وسلوكا ًi

 الحرية العلمية  :تشجع الجامعة الممارسات العلمية االستكشافية واالنفتاح والتفاعل مع اآلخرين

كليات جامعة القصيم:

 تشتمل جامعة القصيم على  38كلية  ،واربعون برنامج للدراسات العليا،و  731برنامجً ا
للبكالوريوس والدبلومات

دليل أعضاء هيئة التدريس
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إرشادات ألعضاء هيئة التدريس الجدد:
تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد:
هناك العديد من التوجهات واإلرشادات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد ومعاونيهم ،فعند
بداية كل فصل يتم عقد برنامج التهيئة للترحيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد ،ويشمل ذلك
مقدمة عن الجامعة ،وشؤون الكليات ،وضمان الجودة وفرص البحث ،ويشمل البرنامج كذلك
على جولة لمرافق الجامعة وجولة بالمدينة ،وزيارة معالم القصيم.

الفكرة الرئيسة:
تستقبل جامعة القصيم كل عام أعضاء هيئة التدريس جدد ممن أكملوا درجة الدكتوراه سواء كانوا
مبتعثين أم معينين حديثا بالجامعة ،أو المتعاقدين من خارج المملكة إلستكمال التخصصات المختلفة
بها ،وهناك العديد من المشكالت التي قد تواجه أعضاء هيئة التدريس الجدد والمنتسبين إلى الجامعة
ً
حديثا تتعلق بإتمام األمور الشخصية واإلدارية والتعليمية  ،لذا فالحاجة تبدو ماسة لتقديم خدمات
جامعية تيسر عليهم اتمام اجراءات التكيف والتواصل السريع مع مجتمع الجامعة ،ولعل ابرز
الخدمات التي يمكن تقديمها في هذا الشأن :
الخدمات الل جيستية لعض هيئة التدريس الجديد  :ويشمل ذلك جميع االجراءات والخدمات التي
يحتاجها عضو هيئة التدريس الجديد منذ ترشيحه لمقابالت التعاقد وحتى وصوله للجامعة واستقراره
المعيشي.
الخدمات االكاديمية  :وتشمل الجدول الدراسي ،دورة في االعتماد المؤسسي ،دورة في االعتماد
االكاديمي ،التعرف على توصيف المقرر وأهدافه واستراتيجياته التدريسية ،والخدمات المكتبية
وخدمة المجتمع ،والتدريب  ..الخ.
الخدمات االدارية مثس  :الحقوق المالية  ،التأشيرات  ،التذاكر  ،االجازات  ،العقود  ..الخ.
ويتطلب ذلك كله :
 إعداد ورش عمل ،حلقات تدريب ألعضاء هيئة التدريس الجدد لتغطية الجوانب األكاديمية
والتعليمية.
 مناقشة بعض األمور اإلدارية والشخصية من خالل حلقات نقاش مع ذوي العالقة بالجامعة،
وبعض الزيارات الميدانية ولقاءات المسؤولين.
 إعداد الكتيب /الحقيبة المناسبة التي تحوي مجمل المعلومات السابق مناقشتها وطرحها،
وكيفية الحصول على كافة الخدمات المتاحة.
 المعلومات التي تهم األعضاء المستجدين ،ووضعها على شبكة االنترنت والروابط إليها،
وملخصا لبعض ورش العمل وحلقات التدريب في تطوير قدرات عضو هيئة التدريس
التعليمية واإلدارية.
وترتيبًا على ذلك يتم حصر المعلومات من داخل وخارج الجامعة والمعاهد المرموقة ،وينفذ ورش
عمل لحصر االحتياجات والخدمات والمزايا التي يحتاجها عضو هيئة التدريس المستجد ،كما يتم
إعداد حقيبة تحوي الدورات التدريبية وحلقات التعليم التي سيلتحق بها المستجد ،والخدمات اإلدارية
واألكاديمية والبحثية التي تساعده في أداء عمله بكفاءة ،وسيخدم ذلك موقعا تفاعليا على الشبكة تديره
ـ وحدة عضو هيئة التدريس المستجد ـ مستقبال في عمادة التطوير االكاديمي.

أهداف المشر ع:
يهدف المشروع إلى :
 تشكيل قاعدة معلومات في كل ما يتعلق بخدمة أعضاء هيئة التدريس المستجدين سواء
المتخرجين الجدد أو المعينون أو المتعاقدون حديثا في الجامعة.
 تعريف أعضاء هيئة التدريس بما يحتاجون إليه في بداية حياتهم المهنية األكاديمية من
جوانب ثالثة :اللوجيستية  ،واألكاديمية ،واإلدارية.
دليل أعضاء هيئة التدريس
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تأسيس حزمة من المسارات التدريبية والتعليمية والخدمية التي تيسر لعضو هيئة
التدريس االنخراط في الوسط األكاديمي سريعا وتساهم في توظيف طاقاته في التعليم
والمشروع وخدمة مجتمعه.

تصميم المشر ع:






يالحظ أن عضو هيئة التدريس المستجد يعاني في بداية حياته األكاديمية من العديد من
المصاعب وبالذات أنه قد انقطع وتفرغ لدراسته العليا سنوات طويلة .كما أنه يكون قد
سلك مسار المشروع العلمي وكتابة رسالته والمواد التي تكمل حصوله على الدرجة
العلمية ،دون أن يكون للعديد منهم خلفية مناسبة لالنخراط في سلك التعليم الجامعي.
يحتاج العضو المستجد إلى خدمات ومساندة كبيرة عند التحاقه بالقسم العلمي وسوف
يسانده في تسهيل حصوله عليها ،وهنا يقترح مجموعة من البرامج ،مثال :طريقة
التوظيف والمباشرة الرسمية ،األوراق والنماذج التي يحتاج إليها ،استخراج بطاقة
جامعية ،موقف سيارة ،تسجيل المستشفى الجامعي ،اإلدارات داخل الجامعة ،الكليات
والمباني والعمارات والشؤون اإلدارية ،وضع موقع شخصي على شبكة االنترنت عبر
الجامعة ،بريد الكتروني ،تعليم عن بعد ،دعم بحث علمي ..الخ.
هناك أيضا التعريف بالمميزات التي يمكن الحصول عليها مثل السكن الجامعي،
المدارس المحيطة بالجامعة ،بدل حاسب آلي ،حاسب آلي محمول الخ .مع اقتراح حقيبة
بها معلومات عن الجامعة والمدينة وأهم الخدمات التي يحتاجها ،وعمل برنامج
اجتماعي دوري للقاء المسؤولين بالجامعة والتعرف عليهم .والتأكيد على تصميم عدة
دورات تدريبية وورش عمل تؤهل عضو هيئة التدريس المستجد أن يعد المادة العلمية
لمواده ويعرضها بكفاءة ويتصل بطالبه وزمالئه ويقيم أدائه ويشارك بفعالية في
نشاطات الجامعة وفي خدمة المجتمع.

خطة العمس
يتم إنجاز الدراسة وتصميم محتوياتها وفق خطوات واضحة تتمثل في :
 العصف الذهني ورسم أهم الخدمات التي يحتاجها عضو هيئة التدريس المستجد من جوانبها
المتعددة اللوجيستية واألكاديمية واإلدارية والخدمية والمجتمعية.
 ورشة عمل /حلقة نقاش تضم مجموعة من األعضاء المستجدين والقدماء ويمثل أطيافا
مختلفة من التخصصات العلمية واألدبية.
 حصر ما تقدمه جامعة القصيم من خدمات وبعض الجامعات العربية واإلقليمية والعالمية
فيما يخص خدمات ومزايا األعضاء المستجدين.
 تصنيف هذه العناصر واستخالص أهمها ومن ثم إسقاطها على الوضع الحالي بجامعة
القصيم ،محملة بطموح إدارة الجامعة فيما تستشرفه من خدمات لمنسوبيها بعامة
والمستجدين بخاصة.
 االتفاق على قائمة البرامج والخدمات والمزايا التي ستمنح لعضو هيئة التدريس المستجد
ووضعها في إطارها الزمني والتنفيذي المقبول.
 إعداد نموذج حقيبة متكاملة مع برنامجها الزمني ألعضاء الهيئة التعليمية المستجدة،
واضعين في االعتبار أن خضوع الجميع للبرنامج سيولد نخبة من أعضاء هيئة التدريس
القادرة على تقديم أفضل ما لديها لخدمة مجتمعها ،ونموذجا مستقبليا لقطاعات التعليم العالي.
 دور الباحثين في إكمال الدراسة سيعتمد على كفاءة فريق المشروع في توزيع المهام
ومتابعة التنفيذ سواء ما يتعلق بالمعلومات من داخل الجامعة بكلياتها ،وما يتعلق بخارج
الجامعة واألمثلة المشابهة.

االستفادة من المشر ع:
دليل أعضاء هيئة التدريس
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من المتوقع بنهاية المشروع أن يقدم فريق المشروع حقيبة أنموذج تمثل برنامجا
متكامال لعضو هيئة التدريس المستجد يجد فيها كامل المعلومات التي يحتاجها في بداية
حياته المهنية األكاديمية بالجامعة.
سيبدأ البرنامج في بداية كل فصل دراسي ببرنامج مكثف لعدة أيام يلتحق العضو بحزمة
من البرامج التدريبية والتطبيقية التي تعرفه بأنظمة الجامعة وقوانينها والتعليم العالي
وطرق التدريس والتعليم والمشروع العلمي.
كذلك سيساعد البرنامج العضو في التعريف بالخدمات والمزايا التي تقدها الجامعة
ومساعدته في كل ما يحتاجه ،وإدارة مصغرة لتقديم االستشارة والمعلومات التي يطلبها
العضو منبثقة من عمادة التطوير األكاديمي بجامعة القصيم.
وسيكون هناك موقعا ضمن موقع عمادة التطوير األكاديمي على شبكة االنترنت يقدم
مجموعة من النصائح والخدمات التي تهم العضو المستجد..

خط ات يمكن ألعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين الجدد القيام بها :
 توجه إلى مكتب الجوازات بالدور الرابع خلف المصلى لتحصل على استمارة الفحوص
الطبية وال تنسى ان تأخذ معك جوازات السفر وصور شخصية .
 توجه إلى مستشفى اإلسكان في جامعة القصيم للحصول على الفحوص الطبية .
 بعد الحصول على الفحوص الطبية توجه إلى مكتب الجوازات مرة ثانية لتدفع رسوم
اإلقامة الخاصة بك وبمن تعولهم
 يمكنك الحصول على اإلقامة الخاصة بك بعد يومين تقريبًا من تقديمها.
 خذ خطابًا موجهًا إلى بنك الراجحي وذلك بالدور الرابع بمبنى الجامعة  ،أو االنتقال إلى
بريده شارع الخبيب لفتح حساب بالبنك.
 التوجه إلى مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالدور السادس لتوقيع العقد الخاص بك (
احتفظ بشهادة الخبرة الخاصة بك واجعلها جاهزة عند الطلب.
 الذهاب إلى مستشفى الجامعة ببريده وعمل ملف صحي واستالم البطاقة الصحية.
 يمكنك الحصول على بطاقة الهوية رقم الجامعة من الدور السادس مكتب خدمة أعضاء
هيئة التدريس .
 يمكنك استخراج باس وورد من المشرف على مكتب الكمبيوتر قسم اجارة نظم المعلومات
وذلك بملء استمارة خاصة بذلك وتوقيعها من عميد الكلية وإرسالها عن طريق الفاكس إلى
قسم نظم المعلومات الحاسوبية وبعدها سيرسل لك اسم المستخدم وكلمة السر لموقع
الجامعة ،وبذلك يمكنك تتبع راتبك وغيرها من المدفوعات على موقع الجامعة.
 يمكنك جعل بطاقة الصراف اآللي للبنك جاهزة للوصول عبر االنترنت إلى حسابك
المصرفي عبر االنترنت.
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الالئحة المنظمة لشؤ ن منس بي
الجامعات السع ديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن
في حكمهم
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الباب الثاني
الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
صدرت الالئحة المنظمة لشؤ ن منس بي الجامعات السع ديين من أعضاء هيئة التدريس
من في حكمهم بقرار مجلس التعليم العالي رقم ( )4441/6/4المتخذ في الجلسة (السادسة)
لمجلس التعليم العالي المعق د بتاريخ 4441/8/66هـ المت ج بم فقة خادم الحرمين
الشريفين رئيس مجلس ال زراء رئيس مجلس التعليم العالي بالت جيه البرقي الكريم رقم
رقم
/1ب 46421 /تاريخ 4448/8/66هـ .ذلك بقرار مجلس التعليم العالي
( )4441/6/4الذي نصه.
إن مجلس التعليم العالي بناء على أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (الخامسة عشرة) من
نظام مجلس التعليم العالي الجامعات التقاضي بأن للمجلس إصدار لل ائح المنظمة لشؤ ن
منس بي الجامعات ال ظيفية من السع ديين ،المتعاقدين ،بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس،
يشمس ذلك مرتباتهم ،مكافأتهم ،بدالتهم ،ذلك بعد إعدادها من قبس كس من زارة التعليم
العالي ،زارة المالية االقتصاد ال طني ،الدي ان العام للخدمة المدينة.
بعد االطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي ح س الم ض ع ،على نسخة
من مشر ع الالئحة المنظمة لشؤ ن منس بي الجامعات السع ديين من أعضاء هيئة
التدريس ،من في حكمهم المرفقة بمذكرة العرض قرار المجلس ما يأتي :
" الم افقة على الالئحة المنظمة لشؤ ن منس بي الجامعات السع ديين من أعضاء هيئة
التدريس ،من في حكمهم ،فقا للصيغة المرافقة بهذا القرار".
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الفصل األول
األحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس السعوديين
أ ال  :ت صيف عض هيئة التدريس
المادة األ لى :
أعضاء هيئة التدريس هم :
 -0األساتذة.
 -0األساتذة المشاركون.
 -6األساتذة المساعدون.
المادة الثانية :
يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات
ومساعدو الباحثين.

ثانيا  :التعيين الترقية
المادة الثالثة :
تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي
الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين
أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها
إلى المجلس ويكون من مهامها :
 -0اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين
وتوزيعهم على األقسام والكليات.
 -0إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين
ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير اآلتية:
أ -عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في
القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،وأعبائهم التدريسية.
ب-عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
ج -عدد المبتعثين من القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
 -6اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب
حاجة األقسام الحالية والمستقبلية.
 -0دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو
إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية.
المادة الرابعة :
يشترط لتعيين المعيد :
 -1أن يكون حاصال على شهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 -0أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا على األقل.
 -6ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
 -1أن يكون حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى
معترف بها.
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 -0أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على األقل (إذا كان حاصال عليها من جامعة
تمنحها بتقدير).
 -6ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة السادسة :
يشترط لتعيين مساعد باحث :
 -0بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير (يسمى مساعد باحث أ) :
أ -الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية 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.
 -0بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها)( ،ويسمى مساعد باحث ب)
:
ا -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 المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بنا ًء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس
الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين
وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.

المادة الثامنة :
يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية
المختصين وتوصية اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي
الباحثين.
المادة التاسعة :
 -1يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
 -0يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمسة سنوات في الدرجة الثانية من رتبة
معيد.
 -6يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
 -0يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
المادة العاشرة :
تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين الئحة الوظائف التعليمية المعتمدة بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  502وتاريخ 0020/00/02هـ وما يطرأ عليها من تعديالت.
المادة الحادية عشرة :
يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة
سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.
المادة الثانية عشرة :
يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية
المختصين والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة
الدكتوراه في التخصصات التي ال تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط اآلتية
دليل أعضاء هيئة التدريس
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 -0أن يكون المرشح حاصال على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة
أخرى معترف بها.
 -0أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وظيفة محاضر.
 -6أن يتقدم بإنتاج علمي ال عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها
وحدة واحدة على األقل فردية ،وأن يكون اإلنتاج العلمي المقدم متفقا مع جاء في المادة ()00
من هذه الالئحة.
المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك :

 -1الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أو أخرى معترف بها.
 -0خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن
أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
 -6أن 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 :

 -1الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أو جامعة أخرى معترف بها.
-0خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها ،ال تقل عن ثماني
سنوات ،منها أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك.
 -6أن تكون قد تمت ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
المادة الخامسة عشرة :
يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين
وتوصية من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
المادة السادسة عشرة :
يصنف من يعين على كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لهم خبرات سابقة لغرض الراتب فق
الض ابط اآلتية :

 -1أن تكون الخبرة قد اكتسب بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين.
 -0أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إحدى الجامعات السعودية أو
الجامعات األخرى المعترف بها ،أو لدى إحدى الجهات الحكومية السعودية أو المنظمات
الدولية.
 -6تحتسب الخبرة ألغراض الراتب وفق ما يأتي :
أ -الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة.
ب -الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف
سنة.
المادة السابعة عشرة :
يصنف من ينتقل من الئحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل شهادة
الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه وتحتسب
خبراته السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كل سنة خبرة بعالوة ،شريطة أال يتجاوز
أخر مربوط رتبة أستاذ مساعد.ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين
على رتبة معيد أو محاضر.
المادة الثامنة عشرة :
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يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليها،
فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة
تتجاوز راتبه ،كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتبة
الوظيفة التي يرقي إليها ،فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه
يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدالت والمكافآت والمزايا
وفقا ً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة
اآلتية :
 المعيد المرتبة الثامنة المحاضر المرتبة التاسعة األستاذ المساعد المرتبة الثانية عشرةاألستاذ المشارك المرتبة الثالثة عشرة األستاذ المرتبة الرابعة عشرةويكون بدل االنتقال الشهري لرتبة (األستاذ)  352لاير.
المادة العشر ن :
ال يترتب على وصول راتب األستاذ إلى الدرجة األخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس
عدم منحه العالوة الدورية السنوية بل يستمر منحه العالوة وال ينطبق ذلك إال على رتبة أستاذ
فقط.
المادة الحادية العشر ن :
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك :

 -0خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى
معترف بها ،على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 -0استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام المادة الثانية والثالثين
من هذه الالئحة.
 -6أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.
المادة الثانية العشر ن :

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ :
-1خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى
معترف بها ،على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 -0استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ألحكام المادة الثالثة والثالثين
من هذه الالئحة.
 -6أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك.
المادة الثالثة العشر ن :
لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية
بمدة أقصاها ستة أشهر.
المادة الرابعة العشر ن :
تحتسب مدة اإلعارة الندب اإليفاد ألغراض الترقية على النح اآلتي :

 -1كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة عملية وكان العمل في مجال
التخصص.
 -0نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال
التخصص.
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 -6ال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.
المادة الخامسة العشر ن :
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس فق المعايير اآلتية:

 -0اإلنتاج العلمي.
 -0التدريس.
 -6خدمة الجامعة والمجتمع.
المادة السادسة العشر ن :
إجراءات الترقية:

 -1يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي :
أ -بيان بالمؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
ب -بيان بالنشاطات التدريسية.
ج -بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.
د -خمس نسخ على األقل من اإلنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.

هـ -أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.
و -أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.

 -2ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط واإلجراءات ويوصي برفع
الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين ال يقل عن
ثمانية.
 -6ينظر مجلس الكلية في الطلب بنا ًء على توصية مجلس القسم ،ويرشح عدد من المحكمين
المتخصصين ال يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
 -4درس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ،ويقوم بعد
الدراسة بما يأتي:
أ -اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث ،ويختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من
غيرهم ثالثة منهم أساسيين والرابع فاحصا ً احتياطيا ً أوالً والخامس فاحصا ً احتياطيا ً ثانيا ً يلجأ
إليهما عند الحاجة ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثالثة  -على األقل  -من خارج
الجامعة.
ب -إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق
النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي.
ج -اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر في
تقارير المحكمين ،و التقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة
الجامعة والمجتمع.
د -إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف اإلنتاج العلمي ،يقوم بتحديد مصير
األبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى ،على أن يشتمل 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 العشر ن :

يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس ( )022مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:
 32سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي.
 05خـمس وعـشــرون نقطة لتـدريس.
 05خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعـة والمجتمع.
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ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في خدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من
المجلس العلمي.
المادة الثامنة العشر ن :
يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن( )32ستين نقطة
على أال يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن ( )65خمس وثالثين نقطة في مجال اإلنتاج
العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و ( )02أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ ،وتتم
الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثالثة ،أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم
بإجماع رأي المحكمين الثالثة ،وفي حال الموافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة
المحكم الثالث ،يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.
المادة التاسعة العشر ن :
يدخس ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطل ب لترقية عض هيئة التدريس ما يأتي :

 -0البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجاالت العلمية محكمة ،ويضع المجلس العلمي
معايير قبول المجالت المحكمة.
 -0البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها
أو مقبولة للنشر ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -6البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
 -0المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -5تحقيق الكتب النادرة المحكم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -3الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -0الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة
للتحكيم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 -8االختراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات االختراع التي
يعترف بها المجلس العلمي.
 -0النشاط اإلبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس
العلمي ،ويقبل منه وحدة واحدة فقط.
المادة الثالث ن :
يجب أال يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجالت العلمية المحكمة ضمن الحد األدنى المطلوب
لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ،ووحدتين
بحثيتين ضمن الحد األدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ.
المادة الحادية الثالث ن :
يجب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشورا أو مقبوال للنشر
في أكثر من منفذ نشر واحد ،وأال تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة
علمية واحدة.
المادة الثانية الثالث ن :
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة
أو مقبولة للنشر ،اثنتان منها  -على األقل  -عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بناء على توصية من
المجلس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعال
عن وحدة واحدة.
المادة الثالثة الثالث ن :
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو
مقبولة للنشر ،منها ثالث وحدات  -على األقل  -عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بناء على توصية
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من المجلس العلمي االستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور
فعال عن ثالث وحدات.
المادة الرابعة الثالث ن :
ً
يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفردا بتأليفه ،وبنصف وحدة إذا اشترك في
تأليفه اثنان،وإذا كان بحثا مشتركا بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف 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 الثالث ن :
ً
يجب أال يكون اإلنتاج العلمي المقدم للترقية مستال من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من
مؤلفات سابقة للمتقدم ،وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستقل من ذلك،
فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور القرار المجلس
العلمي بذلك.
المادة السادسة الثالث ن :
يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من األساتذة ،ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ
مشارك أن يكون أحد المحكمين من األساتذة المشاركين.
المادة السابعة الثالث ن :
تتم ترقية عضو هيئة التدريس علميا ً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك ،أما ترقيته
وظيفيا ً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.

ثالثا  :ال اجبات
المادة الثامنة الثالث ن :
يجب أن يتصف عض هيئة التدريس بالصفات اآلتية :

 -0األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب المرعية وأن
يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
 -0متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ،وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي في تطور
تخصصه.
 -6أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ،ويثير فيهم حب العلم
والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
 -0أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوا
فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة ،كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية
والجامعة في خدمة المجتمع.
 -5أن يتفرغ لعمله في الجامعة ،وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة
وفق األنظمة واللوائح.
المادة التاسعة الثالث ن :
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم
تقريراً عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام.
المادة األربع ن :
أ -يكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
 -0األستاذ 02وحدات تدريسية.
 -0األستاذ المشارك00وحدات تدريسية.
 -6األستاذ المساعد00وحدات تدريسية.
 -0المحاضر03وحدات تدريسية.
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وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
 -5المعيد03وحدات تدريسية.وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
 -3مدرس اللغة 08وحدات تدريسية.
ب -الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو
الدرس العلمي أو الميداني األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة وتستمر الوحدة
التدريسية فصالً دراسياً.
المادة الحادية األربع ن :
ً
ً
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسا وثالثين ساعة أسبوعيا  -ويجوز رفعها إلى
أربعين ساعة عمل أسبوعيا ً بقرار من مجلس الجامعة  -يقضونها في التدريس والبحث واإلرشاد
األكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية واألعمال األخرى التي يكلفون بها من الجهات
المختصة في الجامعة.
المادة الثانية األربع ن :
من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء الجامعة والعمداء ووكالئهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء
األقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على أال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات
تدريسية.
المادة الثالثة األربع ن :
يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريراً سنويا ً إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل
في القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه ،كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريراً سنويا ً إلى
مدير الجامعة.

رابعا ً  :اإلجازات

المادة السادسة الخمس ن :
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة اإلجازة
السنوية ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أال تبدأ العطلة الصيفية
إال بعد انتهاء أعمال االختبارات وإعالن النتائج.
المادة السابعة الخمس ن :
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 ال تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام.
المادة الثامنة الخمس ن :
لمدير الجامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس
ومن في حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها.
المادة التاسعة الخمس ن :
تمنح اإلجازات األخرى وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الست ن :
يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ألسباب معقولة إجازة
استثنائية ال تزيد مدتها على ستة أشهر وخالل ثالث سنوات بال راتب ،ويجوز لمجلس الجامعة
عند االقتضاء االستثناء من هذا الشرط على أال تزيد مدة اإلجازة عن سنة.

خامسا ً  :إجازة التفرغ العلمي

المادة الحادية الست ن :
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
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ثالث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ،على أال يؤثر ذلك على سير العملية
التعليمية ،وال تحتسب مدة اإلعارة ضمن المدة المطلوبة.ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة
إلجازة التفرغ العلمي بناء على اقتراح المجلس العلمي.
المادة الثانية الست ن :
يشترط لمنح عض هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي :

 -0أال يرخص في إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  %02من
أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
 -0أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي.
المادة الثالثة الست ن :
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي :

 -0رتبه كامال وبدل االنتقال الشهري عن كامل المدة.
 -0تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعولهن.
 -6مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.
 -0مصاريف البحث العلمي ،وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.
-5مصاريف العالج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آالف لاير إذا
كان بمفرده و عشرة آالف لاير إذا كانت ترافقه عائلته ،ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة
فصل دراسي واحد.
 -3بدل التفرغ لألطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من
العمل اإلضافي ال تقل عن ثالث ساعات يوميا ً بما فيها دوام الخميس بحيث ال يقل عن ثالثة
آالف لاير حداً أدنى إذا كانت اإلجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.
المادة الرابعة الست ن :
ال يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ،كما ال يجوز له االرتباط بعقد عمل أو
استشارة.
المادة الخامسة الست ن :
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة وعليه خالل مدة
أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصالً
عن إنجازاته خالل التفرغ ،ويرفق مع التقرير نسخا ً من األعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً
لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.

سادسا ً  :االستشارات العلمية

المادة السادسة الست ن :
يج ز االستفادة من خدمات عض هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحك مية أ
القطاع الخاص أ المنظمات اإلقليمية أ الد لية التي تك ن المملكة مقراً لها فق ما يأتي :

 -0أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.
 -0أال يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة.
 -6يكون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجديد.
-0يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أومن رئيس الجهاز أو المؤسسة
بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات اإلقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي.
 -5تتم الموافقة على االستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بنا ًء على توصية
مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة.
ً
ً
 -3على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريرا سنويا وكذلك عند انتهاء مدة استشارته
عن األعمال التي أنجزها خالل فترة االستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه.
 -0أال يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله األصلي وبخاصة
فيما يأتي :
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أ -العبء ألتدريسي لعضو هيئة التدريس.
ب -التواجد في مكتبه خالل ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا
كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.
ج -اإلسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.

سابعا ً  :حض ر المؤتمرات الند ات الحلقات الدراسية
المادة السابعة الست ن :
يج ز لعضـ هيئة التدريس حضـ ر المؤتمرات النـد ات داخـس المملكة أ خارجها فق الض ابط اآلتية :

 -0أن تكون هناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو
مسؤوليات عمله الفعلية.
ً
 -0تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءا على توصية من
مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
 -6كون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس
الجامعة بنا ًء على توصية من مجلسي القسم والكلية ،وتأييد مدير الجامعة.
ً
 -0يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءا على
توصية من مجلس العلمي.
ً
 -5قدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريرا عن ذلك للجامعة.
المادة الثامنة الست ن :
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو
الندوة ويجوز االقتصار على صرف التذاكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التزام مالي.

ثامنا ً  :الندب اإلعارة
المادة التاسعة الست ن :
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 االتفاق على خالف ذلك.
المادة السبع ن :
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 السبع ن :
يشترط إلعارة عض هيئة التدريس من في حكمه ما يأتي :

 -0ان يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في الجامعة ،ولمجلس الجامعة في حاالت
الضرورة االستثناء من ذلك.
 -0أال يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة التدريس واحد أو  %02من أعضاء هيئة التدريس
في كل قسم في السنة الواحدة.
 -6أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة ال تقل عن مدة إعارته
السابقة.
 -0ال يترتب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة.
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 -5اي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.
المادة الثانية السبع ن :
تك ن اإلعارة للجهات اآلتية :

 -0الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
 -0الوزارات والجهات الحكومية.
 -6المؤسسات العامة أو الخاصة.
 -0لحكومات والهيئات اإلقليمية أو الدولية.
المادة الثالثة السبع ن :
تكون اإلعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً ال تزيد كل منها عن سنة ،وال يجوز أن تزيد
مدة اإلعارة عن خمس سنوات متصلة ،ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة بحد
أقصى قدره سنتان ،على أال يزيد مجموع فترات اإلعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل
عضو هيئة التدريس ومن حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى.
المادة الرابعة السبع ن :
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدالته ومكافآته 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 ( )00من
هذه الالئحة.
المادة الخامسة السبع ن :
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 أال تتحمل الجامعة أي
نفقات نتيجة لذلك.

تاسعا ً  :االتصاس العلمي

المادة السادسة السبع ن :
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 ال 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 السبع ن :
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 أال تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات.
المادة الثامنة السبع ن :
يج ز بقرار من مدير الجامعة بنا ًء على ت صية مجلسي القسم الكلية المختصين المجلس العلمي السماح
لعض هيئة التدريس بالسفر إلجراء بح ث في جامعة غير جامعته خالس العطلة الصيفية فق ما يأتي :

 -0أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنا ً البيانات المؤدية له.
 -0أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى
المجلس العلمي.
 -6يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.
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عاشراً  :النقس
المادة التاسعة السبع ن :
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.
المادة الثمان ن :
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 الثمان ن :
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.

حادي عشر  :التأديب
المادة الثانية الثمان ن :
تك َّ ن لجنة تأديب عض هيئة التدريس من في حكمه بقرار من مدير الجامعة ذلك على النح التالي:

 -0أحد وكالء الجامعة رئيسا ً
 -0أحد عمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً
 -6عضو هيئة تدريس ال تقل رتبته عن أستاذ عضواً
 -0أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة عضواً
المادة الثالثة الثمان ن :
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 تقريراً عن نتيجة التحقيق ،ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة
التأديب إذا رأى موجبا ً لذلك.
المادة الرابعة الثمان ن :
لمدير الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل
إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ،وال يجوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار
من لجنة التأديب.
ويجوز تمديد مدة اإليقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة
اإليقاف في كل مرة عن سنة واحدة.
المادة الخامسة الثمان ن :
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 الثمان ن :
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.
المادة السابعة الثمان ن :
لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب اإلطالع على التحقيقات التي
أجريت في األيام التي يعينها المدير.
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المادة الثامنة الثمان ن :
تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها فق ما يأتي :

 -0يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
 -0تعقد اللجنة اجتماعاتها بنا ًء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل
بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.
 -6تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق 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 االقتضاء.
 -0تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال تصح اجتماعاتها إال إذا ضمن جميع أعضائها وترفع
اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خالل مدة ال 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.
 -5يقوم مدير الجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه
بكتاب مسجل.
 -3يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في
مدى ثالثين يوما ً على األكثر من إبالغه بقرار اللجنة إال 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 الثمان ن :
مع مراعاة أحكام المادة ( )26من نظام تأديب الم ظفين تك ن العق بات التأديبية التي يج ز إيقافها على
عض هيئة التدريس من في حكمه :

 -0اإلنذار.
 -0اللوم.
 -6الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أال يتجاوز المحسوم شهريا ً
ثلث صافي الراتب الشهري.
 -0الحرمان من عالوة دورية واحدة.
 -5تأجيل الترقية مدة عام.
 -3الفصل.
المادة التسع ن :
ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.

المادة الحادية التسع ن :
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.

ثاني عشر  :إنهاء الخدمة
المادة الثانية التسع ن :
تنتهي خدمة عض هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية :

-0االستقالة.
 -0طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
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 -6إلغاء الوظيفة.
 -0العجز الصحي.
 -5الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
 -3الفصل ألسباب تأديبية.
 -0الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة التسع ن :
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 التسع ن :
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير الجامعة
تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.

المادة الخامسة التسع ن :
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.

ثالث عشر  :االستعانة باألساتذة غير المتفرغين
المادة السادسة التسع ن :
يجوز للجامعة االستعانة باألستاذ غير المتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس
السابقين أو من العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه .وال
يجوز تكليفه بأي عمل إداري.
المادة السابعة التسع ن :
تكون االستعانة باألساتذة غير المتفرغين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير
الجامعة بنا ًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم
المختصين.
المادة الثامنة التسع ن :
يمنح األستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ،فإن لم يكن
من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بنا ًء على توصية من
المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية بما ال يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.
المادة التاسعة التسع ن :
مع مراعاة أحكام المادة ( )03من هذه الالئحة يجب على األستاذ غير المتفرغ أن يلتزم
بواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه الالئحة ويعامل من حيث الوحدات
التدريسية الزائدة عن النصاب ألحكام المادة ( )50من هذه الالئحة.
المادة المئة :
عند إخالل األستاذ غير المتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه األحكام الخاصة بتأديب أعضاء
هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه الالئحة.

رابع عشر  :األحكام العامة
المادة الثالثة بعد المئة :
تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية واإلجرائية لهذه الالئحة بما ال يتعارض معها.
المادة الرابعة بعد المئة :
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ما لم يرد به نص في هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والقرارات النافذة في المملكة.
المادة الخامسة بعد المائة :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
المادة السادسة بعد المائة :
يعمل بهذه الالئحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها.
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الالئحة المنظمة لشؤ ن
منس بي الجامعات
غير السع ديين

األحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين من غير السع ديين
إن مجلس التعليم العالي بنا ًء على أحكام الفقرة ( )0من المادة ( الخامسة عشرة ) من نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار
اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء
هيئة التدريس ،ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم ،وبدالتهم ،وذلك بعد إعدادها من قبل كل من
وزارة التعليم العالي ،ووزارة المالية واالقتصاد الوطني ،والديوان العام للخدمة المدنية وبعد
اإلطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع ،وبعد اإلطالع على
مشروع الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات بصيغتها المرفقة بمذكرة العرض قرر
المجلس:

أ ال  :التعريفات
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المادة األ لى :
تعني التعبيرات ال اردة في هذه الالئحة المعاني الم ضحة أدناه :

 -0المتعاقد  :من يعمل في الجامعات من غير السعوديين بموجب عقد وفق هذه الالئحة.
 -0الموطن  :الدولة التي يحمل المتعاقد جنسيتها ويجوز اعتبار الدولة التي يقيم فيها وقت
التعاقد موطنا ً له إذا زادت مدة اإلقامة عن سنتين متتاليتين.
 -6السنة  :اثنا عشر شهراً هجريا ً ما لم يرد نص على خالف ذلك.
 -0الشهر  :الشهر ثالثون يوما ً ما لم ينص على خالف ذلك.
 -5التعاقد الشخصي  :أال يكون معاراً من جامعته أو جهة أخرى.
المادة الثانية :
تسري أحكام الالئحة على الفئات اآلتية :

 -0أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين.
 -0من 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 الحاالت االستثنائية
التجاوز عن هذا الشرط.

ثانيا ً  :الت ظيف

المادة الرابعة :
يشترط للت ظيف :

 -0وجود وظيفة شاغرة معتمدة في الميزانية أو توفر اعتماد مالي مخصص لغرض التوظيف
ضمن بند الرواتب المقطوعة.
 -0عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.
 -6أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها بما في ذلك الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة
لشغلها.
المادة الخامسة :
يشترط في المتعاقد أن يك ن :

 -0قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين سنة ميالدية ويجوز لمجلس الجامعة
تجاوز الحد األعلى للعمر في 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.
 -0الئقا ً صحيا ً للخدمة  ،بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها
الجامعة.
 -6حسن السيرة واألخالق.
 -0حائزاً على المؤهالت المطلوبة للوظيفة.
 -5غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة.
 -3متفرغا ً للعمل في الجامعة.
المادة السادسة :
يبرم العقد لمدة سنة أو أقل أو أكثر قابالً 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 أال تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثالثة أيام وال
تسبق ا لموعد 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 ً  :الر اتب العال ات
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المادة الثامنة :
 -0بعد 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.
 -0يجوز 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.
 -6يجوز لمجلس الجامعة عند وصول المتعاقد لنهاية مربوط الدرجة المعين عليها ،منحه عالوة
الدرجة ،بعد كل سنتين بتوصية من رئيسه.
المادة التاسعة :
 -0يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة وفق جدول الرواتب بنسبة ال تتجاوز %52
من الراتب المستحق لمن يتم التعاقد معه من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة في
مستواها يحددها مجلس الجامعة.
 -0يجوز 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 ال تتجاوز نسبة  %022من
الراتب المستحق ،ولرئيس مجلس الجامعة باالتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفئات األخرى.
 -6يجوز 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 :
 -0يعطي 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.
 -0يجوز 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.
 -6تحتسب الخبرة عند التعاقد لغير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات
والمعيدين بعد الحصول على آخر مؤهل وتحتسب الدورة في التخصص التي تتم بعد هذا
المؤهل بقدر مدتها  ،وال 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 الحاالت االستثنائية التجاوز
عن هذا الشرط وبحد أقصى خمس عشرة سنة.
المادة الثانية عشرة :
ً
يجوز أن يمنح المتعاقد الذي يحمل مؤهال أعلى له عالقة بطبيعة عمل الوظيفة المتعاقد عليها
عالوات سنوية بعدد سنوات الدراسة عن المؤهل األعلى للوظيفة المتعاقد عليها بحيث ال تزيد
العالوات عن عالوتين لفترة الدراسة بين البكالوريوس والماجستير ،وثالث عالوات لفترة
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الدراسة بين الماجستير والدكتوراه  ،وخمس عالوات لفترة الدراسة بين البكالوريوس
والدكتوراه وفق جداول الرواتب للوظيفة المتعاقد عليها.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز منح المتعاقد عالوة سنوية ال تزيد عن  %52من الراتب وال 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 :
ً
ال يجوز الحجز على راتب المتعاقد إال بأمر صادر من الجهة المختصة نظاما ،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 ال يجوز أن يزيد المقدار المحجوز شهريا ً
عن ثلث الراتب وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة ثم المستحقات الدولة.

رابعا ً  :ساعات العمس المطل بة

المادة الخامسة عشرة :
 -0يؤدي 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.
 -0يؤدي بقية العاملين بالجامعة ثمان وأربعين ( )08ساعة 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 ال يزيد عن ( )55ساعة.
ويجوز للجامعة تمشيا ً مع مقتضيات مصلحة العمل تحديد بداية ونهاية الدوام اليومي أو
تجزئته.
 -6يعامل عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه فيما يتعلق بساعات النصاب التدريسي
والقواعد التي تتبع في المكافأة عن الساعات التدريسية اإلضافية معاملة السعوديين من
أعضاء هيئة التدريس.

خامسا ً  :البدالت التع يضات

المادة السادسة عشرة :
 -0يجوز لمجلس الجامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة بحد أعلى  %62من 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 ( )0.0من المادة التاسعة.
 -0يجوز 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  %82من الراتب
األساسي وال يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى.
 -6يجوز 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 %52
من الراتب األساسي وال يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى.
المادة السابعة عشرة :
تؤمن الجامعة للمتعاقد لعائلته عند إحضارهم لغرض اإلقامة تذاكر سفر في حد د أربعة أشخاص فقط بما في
ذلك تذكرة المتعاقد نفسه  ،تستحق تذاكر السفر س اء سافر ا بصحبة المتعاقد أم سافر ا فرادى في اآلتي
:

 -0مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية التعاقد ما لم يكن مقيما ً بالمملكة عند التعاقد.
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 -0من 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.
 -6من 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 بعائلته المتعاقد :

 -0الزوجة أو الزوج أو محرم المتعاقدة .
 -0من 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 االستقدام ،طبقا لألنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة عشرة :
ً
ً
 -0إذا كان أي من المرأة ومحرمها متعاقدا مع الجامعة وكان اآلخر متعاقدا مع جهة حكومية
أخرى تصرف التذاكر من الجهة التي تصرف بدل السكن.
 -0يسقط حق المرافق أو المرافقة في تذكرة العودة إلى بلده عند تنازل الجامعة عن كفالته إلى
جهة غير حكومية.
المادة العشر ن :
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى الخطوط السعودية إذا كانت خدماتها متوافرة ،وتقدم
الجامعة إلى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له ،ويجوز لها في الحاالت االستثنائية أن تأذن له
بشرائها وتدفع له قيمتها وإذا لم يرغب في الحصول على تذاكر المستحقة فيجوز له يتقاضى من
الجامعة نصف قيمتها.
المادة الحادية العشر ن :
 -0تكون تذاكر السفر المشار إليها أعاله على درجة األفق إذا كان المتعاقد برتبة أستاذ وعلى
الدرجة السياحية المخفضة لمن سواه.
 -0للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد
أخر بدون أن تتحمل الجامعة أي تكاليف إضافية وفي حدود أنظمة الخطوط الجوية العربية
السعودية.
المادة الثانية العشر ن :
إذا جزأ المتعاقد إجازته العادية وفقا ً للمادة ( )66من 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 العشر ن :
يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء وظيفته جواً بالدرجة السياحية
وعلى الخطوط العربية السعودية متى كان ذلك ممكنا ً  ،وللجامعة أن تأذن للمتعاقد بأن يسافر براً
على نفقته الخاصة إذا كان ذلك ال 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 ال تربطها بمقر عمله األصلي
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وسيلة نقل جوي أمنت له الجامعة السفر براً ،وللجامعة أن تأذن للمتعاقد أن يسافر على نفقته
الخاصة ويستحق عندئذ تعويضا ً يعادل قيمة تذكرة السفر براً بوسائل النقل العامة.
المادة الرابعة العشر ن :
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
متعاقداً مع جهة غير الجامعة حكومية أو غير حكومية ،وال يصرف بدل سكن للمتعاقدة
المتزوجة من سعودي مقيم في المملكة.
المادة الخامسة العشر ن :
 -0ما لم تؤمن الجامعة السكن المؤثث يصرف للمتعاقد المستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن
في حكمهم في أول عقد له مع الجامعة بدل تأثيث مقداره  %52من 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.
 -0في حال التعاقد مع امرأة ومحرمها فال يجمع بين بدلي التأثيث لهما بل يكتفي ببدل تأثيث
واحد لصاحب البدل األعلى.
 -6ال يستحق المتعاقد المحرم أو المتعاقدة ذات المحرم عند التعاقد مع الجامعة بدل التأثيث إذا
كان اآلخر يعمل بالجامعة أو بجهة أخرى داخل المملكة.
 -0إذا كان المتعاقد قد عمل في 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 ال تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة
 -5إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف المتبقي من
بدل التأثيث عند تجديد لمدة أخرى ال تقل مع مدة العقد السابق عن سنة.
المادة السادسة العشر ن :
تدفع الجامعة للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقالته في مقر إقامته وفقا ً لما هو موضح في
جداول الرواتب لكل فئة ويجوز للجامعة بدالً من دفع بدل االنتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل
المناسبة  ،وال يستحق هذا البدل من كان سكنه في موقع العمل أو مالصقا ً له.
المادة السابعة العشر ن :
 -0إذا انتدب المتعاقد في مهمة رسمية خارج مقر عمله داخل المملكة يصرف له بدل انتداب
يومي على النحو اآلتي :
أ -لمن راتبه الشهري  0222لاير فأكثر  052رياالً.
ب 622 -رياالً لمن كان راتبه الشهري  0522وأقل من  0222لاير.
ج 055 -رياالً لمن كان راتبه الشهري  0022وأقل من  0522لاير.
د 032 -رياالً لمن كان راتبه الشهري أقل من  0022لاير.
ويجوز أن يزاد البدل  %52إذا كان االنتداب خارج المملكة ويصرف بدل نقل إضافي يعادل
 62/0من بدل االنتقال الشهري المقرر.
 -0لمدير الجامعة ،بنا ًء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية أن يوافق على حضور عضو
هيئة التدريس مؤتمراً أو ندوة علمية دون تتحمل الجامعة أي نفقات.
المادة الثامنة العشر ن :
ً
إذا تم نقل عمل عضو هيئة التدريس من مدينة إلى أخرى داخل المملكة وفقا لمصلحة العمل
يصرف له بدل نقل قدره أربعة آالف لاير وإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو
العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة يصرف له بدل قدره خمسة آالف لاير باإلضافة
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إلى تذاكر السفر وفقا ً لما جاء في المواد من ( )00إلى ( )00ويصرف لغير عضو هيئة
التدريس بدل قدره ثالثة آالف لاير في الحالين باإلضافة إلى تذاكر السفر  ،وإذا كان نقل
المتعاقدين أحدهما محرم لألخر استحقا بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل األعلى وال يصرف
هذا البدل ألكثر من مرة في السنة المالية الواحدة.
المادة التاسعة العشر ن :
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
وال تستحق هذه المكافأة إال 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 أمضى
السنتين من كانت مدة خدمته ( )00شهراً كما يعد في حكم من أمضى خمس سنوات من كانت
مدة خدمته ( )58شهراً .ويجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى ( )%022بنا ًء على
توصية مجلس الكلية أو الجهة المختصة وتأييد مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي
على أال تتجاوز المكافأة في جميع األحوال الحدود القصوى الواردة في هذه المادة.
المادة الثالث ن :
يستفيد المتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من الخدمات الطبية العامة المتاحة بالمملكة
ولمجلس الجامعة في حاالت الضرورة القصوى أن يقرر غير ذلك.
المادة الحادية الثالث ن :
يجوز أن تتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أوالد عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه
عدا رسوم االنتقال من المدرسة وإليها اعتباراً من المرحلة االبتدائية حتى إكمال المرحلة
الثانوية بالشروط اآلتية :
 -0أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.
 -0أال يقل عمر أي منهم عن ست سنوات وال يتجاوز ثماني عشرة سنة.
 -6أن يكون تعليمهم داخل المملكة بحيث ال تصرف نفقات التعليم لمن يكون تعليمه خارج
المملكة.
 -0أال يتجاوز عدد من يدفع لهم عن أربعة وعلى أال 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 الثالث ن :
يستحق المتعاقد باإلضافة إلى عطلة نهاية األسبوع والعيدين إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند
بدايتها مقدارها ( )32يوما ً لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه و ( )05يوما ً 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 ،وال تستحق عن
مدة اإلعارة واإلجازة االستثنائية والغياب.
المادة الثالثة الثالث ن :
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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 ال تقل مدة أي منهما عن ثلث اإلجازة
على أن يتمتع المتعاقد بإحدى الفترتين خالل نفس السنة التي استحقت عنها اإلجازة.
المادة الرابعة الثالث ن :
 -0لمدير الجامعة وفقا ً لمتطلبات العمل أو بنا ًء على طلب المتعاقد أن يؤجل حصول المتعاقد
على اإلجازة العادية أو جزء منها على أال تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة الجديدة
للمتعاقد.
ً
 -0لمدير الجامعة تعديل موعد اإلجازة األسبوعية للمتعاقد وفقا لمقتضيات العمل.
 -6لمدير الجامعة إلغاء اإلجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض المتعاقد عنها على أن يكون
هذا اإللغاء بموافقة المتعاقد إال 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.
 -0لمدير الجامعة إلغاء إجازة عيد الفطر وعيد األضحى أو جزء منهما وفقا ً لمقتضيات العمل
على أن يكون هذا اإللغاء بموافقة المتعاقد إال في حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة
اإلجازة الملغاة بما يعادل راتبها أو مدتها.
المادة الخامسة الثالث ن :
للجامعة منح المتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها عشرة أيام في السنة الواحدة
بمرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية وال يستحق عنها تذاكر سفر.
المادة السادسة الثالث ن :
يجوز منح المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إجازة استثنائية بدون راتب لمدة
تزيد فصل دراسي لظروف تقدرها الجامعة ،وتعتبر الخدمة متصلة وال يستحق عن هذه المدة
أي من المميزات المنصوص عليها في العقد.
المادة السابعة الثالث ن :
يستحق المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها
شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديها شهرين آخرين بنصف الراتب وال تستحق اإلجازة
المرضية إذا وقعت اإلصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في 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 الثالث ن :
ً
تستحق المتعاقدة  -براتب كامل  -إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوما وإجازة عدة الوفاة
للمتعاقدة المسلمة وإجازة شهر لغير المسلمة في حال وفاة الزوج.
المادة التاسعة الثالث ن :
يجوز للمتعاقد خالل السنة والواحدة أن يجمع بين أكثر من إجازة من اإلجازات المستحقة له
متى توافرت أسباب استحقاقها.

سابعا ً  :الندب واإلعارة والنقل

المادة األربع ن :
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر
وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته المالية
وتعتبر خدمته متصلة وال يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة.
المادة الحادية األربع ن :
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للجامعة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط
اآلتية :
 -4أن ال تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها.
 -2أن يكون المتعاقد مستوفيا ً للمؤهالت المطلوبة للوظيفة المنقول إليها.
 -3أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المنقول منها في حال النقل إلى 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 األربع ن :
إذا نقل المتعاقد إلى الجامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق اآلتي :
 -4يعتبر العقد مستمراً لإلجازات ومدة الخدمة .وتحسب مدة الخدمة كخبرة بالنسبة ألعضاء
هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق ما جاء بالمادة ( )41من هذه الالئحة.
 -2بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقا ً لعقده مع جهته السابقة ،أما خدماته في
الجامعة فيعامل وفقا ً ألحكام هذه الالئحة.

ثامنا ً  :الواجبات والمسؤوليات

المادة الثالثة األربع ن :
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 األربع ن :
يخضع المتعاقد بالنسبة إلى األخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة ألحكام تأديب السعوديين
في الجامعة ونصوص هذه الالئحة.
المادة الخامسة األربع ن :
يلتزم المتعاقد بإتباع 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 األربع ن :
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خالل خمسة
عشر يوما ً لموعد الذي تحدده الجامعة عند التعاقد.
المادة السابعة األربع ن :
يتجدد العقد تلقائيا ً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل
انتهاء مدته بشهرين على األقل.
المادة الثامنة األربع ن :
ينتهي العقد فبس انتهاء مدته في الحاالت اآلتية :
 -4لحصول المتعاقد على الجنسية السعودية.
 -2قبول االستقالة.
 -3اإلصرار على االستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
 -4االنقطاع 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.
 -5إلغاء الوظيفة.
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 -6العجز الدائم عن العمل.
 -1عدم الكفاءة.
 -8انخفاض مستوى األداء الوظيفي.
 -9الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
 -41مقتضيات المصلحة العامة.
 -44الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
 -42الوفاة.
 -43إذا تجاوز مدة المرض مدة اإلجازة المرضية المنصوص عليها في المادة ( )31وفي هذه
الحالة تصرف للمتعاقد تذاكر العودة وال تستعاد منه البدالت التي صرفت له.
المادة التاسعة األربع ن :
 -4إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات ( )44،9،4،3من المادة ( )48ترتب ما يأتي :
أ -سقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته ،ومكافأة نهاية الخدمة واإلجازة أو التعويض
عنها ويجوز لمدير الجامعة في الحاالت االستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة.
ب -يستعاد 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.
ج -يدفع المتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتين ( )4،3من
المادة (.)48
 -2يطبق ما جاء في (ب) من الفقرة ( )4من هذه المادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة ()2
من المادة (.)48
 -3في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقا ً للفقرة ( )4من المادة ( )48يسقط حقه في تذاكر العودة له
ولعائلته.
المادة الخمس ن :
يجوز لمجلس الجامعة في حاالت استثنائية يقدرها أن يعفى المتعاقد من بعض أو كل
المصروفات المترتبة على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقا ً لألحكام الواردة في المادة (.)48
المادة الحادية الخمس ن :
 -4يعطي المتعاقد الذي ينتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات المصلحة العامة تعويضا ً
يعادل راتب شهرين.
 -2يعامل المتعاقد في حال الوفاة أو اإلصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة
قطعية ،أو بعجز جزئي أو عاهة مستديمة ال 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 الخمس ن :
إذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعة جميع النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى
موطنه  ،أما في حال وفاة أحد أفراد عائلته المتعاقد فتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه المرافق
تذكرة إركاب ذهابا ً وإيابا ً .
المادة الثالثة الخمس ن :
-4مع 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 االستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير
(جيد جداً) على األقل.
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 -2ال يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات األخرى بالمملكة في الحاالت اآلتية
:
أ -من سبق أن انتهت خدمته بسبب االنقطاع عن العمل إال بعد مرور سنتين على األقل من
تاريخ انتهاء خدمته.
ب -من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.
ج -من سبق أن انتهت خدمته لمقتضيات المصلحة العامة إال بعد موافقة الجهة التي قررت
فصله.
د -من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبيا ً بقرار من مجلس محاكمة أو ألدانته جنائياً ،أو
وفقا ً للفقرة ( )44من المادة (.)48

تاسعا ً  :أحكام عامة
المادة الرابعة الخمس ن :
تعد هذا الالئحة وملحقاتها جزءاً مكمالً لشروط عقد التوظيف المشار إليه في المادة الثالثة من
هذه الالئحة.
المادة الخامسة الخمس ن :
 -4تطبق أحكام هذه الالئحة من تاريخ صدورها ،أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند
تجديها.
 -2مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة تلغي هذه الالئحة كل ما
يتعارض معها من أحكام.
المادة السادسة الخمس ن :
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.
المادة السابعة الخمس ن :
لمجلس الجامعة ومديرها أن يفوضا بعض صالحيات كل منهما المقررة في هذه الالئحة.
المادة الثامنة الخمس ن :
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
المادة التاسعة الخمس ن :
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 الست ن :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
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عقد توظيف غير السعوديين
/

/

هـ

إنه في يوم ……………… من شهر ……………… من عام
م قد تم التعاقد بين كل من :
/
الموافق /
طرف أول
أ  -جامعة …………………… ..ويمثلها مديرها
طرف ثاني
ب  -السيد  ..……………( ..………………… /الجنسية)
ً
ليشغل الطرف الثاني وظيفة (……………………… )..وفقا لما يلي :
يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني راتبا ً شهريا ً مقداره
-7
(………… ).لاير
يدفع في نهاية كل شهر باإلضافة إلى البدالت الشهرية والعالوات السنوية
-2
المقررة .
ً
يلتزم الطرف األول بأن يؤمن للطرف الثاني سكنا أو أن يدفع له بدل سكن
-3
سنوي قدره
( ………… ).لاير باإلضافة إلى بدل تأثيث قدره (………… ).لاير يدفع لمرة واحدة عند
بداية التعاقد.
/
شهر سنة تنتهي بنهاية يوم
مدة هذا العقد يوم
-4
هـ
/
م ويتجدد تلقائيا ً ما لم يخطر أحد
/
/
الموافق
-5
الطرفين الطرف اآلخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل معد انتهاء العقد بشهرين على األقل.
تعتبر الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعة والتعديالت التي تطرأ عليها
-6
جزء مكمالً لهذا العقد.
حرر هذا العقد من خمس نسخ يحتفظ الطرف األول بأربع منها وتعطى النسخة
-1
الخامسة مع نسخة من الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعة للطرف الثاني لعمل بموجبها.
يجوز ترجمة الالئحة والعقد إلى لغات أجنبية وإذا وقع خالف في الترجمة بين
-8
النص باللغة العربية والنص في الترجمة فإن المعول عليه هو النص باللغة العربية.
نوع التعاقد ………… ..….....الموطن ………………………......……..
مكان التعاقد ( :المدينة التي يقيم فيها المتعاقد بموطنه) …………………….
عنوان المتعاقد …………………………………………………..….....
الطرف األول
االسم .………………… :
التوقيع ………………… :
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األحكام الخاصة
بالدراسات العليا

األحكام الخاصة بالدراسات العليا
إن مجلس التعليم العالي بنا ًء على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار
اللوائح المشتركة للجامعات.
وبعد االطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع ،وعلى نسخة من
مشروع الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات قرر المجلس ما يأتي
 -الموفقة على الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعة ومنها :
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أ ال  :الرسائس العلمية
المادة الحادية األربع ن :
يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته
ومساعدته في اختار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس
الجامعة بنا ًء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثانية األربع ن :
على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على
األقل من مقررات الدراسية وبمعدل تراكمي عن (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة  -إن وجدت
 إلى القسم ،في حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالةوالمشرف المساعد  -إن وجد  -أو أسماء أعضاء لجنة اإلشراف مع تحديد رئيسها ،ويرفع بذلك
إلى مجلس الكلية ،ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بنا ًء على تأييد مجلس الكلية.
المادة الثالثة األربع ن :
يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة واألصالة ،كما يجب أن تتميز موضوعات
رسائل الدكتوراه باألصلية واالبتكار واإلسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.
المادة الرابعة األربع ن :
تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية ،ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض
التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة
الدراسات العليا ،على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.
المادة الخامسة األربع ن :
يشرف على الرسائل العلمية األساتذة واألساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،
ويجوز أن يشرف األستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه
الدرجة سنتان ،وكان لديه بحثان على األقل  -في مجال تخصصه  -من األبحاث المنشورة أو
المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.
المادة السادسة األربع ن :
يجوز أن يقوم باإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية
العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس
الجامعة بنا ًء على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراسات
العليا.
المادة السابعة األربع ن :
يجوز أن يقوم بالمساعدة في اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى
حسب طبيعة الرسالة ،على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.
المادة الثامنة األربع ن :
ً
ً
للمشرف سواء كان منفردا أو مشتركا مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في
وقت واحد ،ويجوز في حاالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي
الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب اإلشراف على كل
رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفا منفرداً أو مشرفا ً رئيساً.
المادة التاسعة األربع ن :
في حال عدم تمكن المشرف من االستمرار في اإلشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته
بالجامعة ،يقترح القسم مشرفا ً بديالً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس
العمادة الدراسات العليا.
المادة الخمس ن :
ً
ً
يقدم المشرف  -في نهاية كل فصل دراسي  -تقريرا مفصال إلى رئيس القسم عن مدى تقدم
الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا.
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المادة الحادية الخمس ن :
ً
يقدم المشرف على الرسالة ،بعد انتهاء الطالب من إعدادها ،تقريرا عن اكتمالها إلى رئيس
القسم ،تمهيداً الستكمال اإلجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثانية الخمس ن :
إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بنا ًء على تقرير من
المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص ،وإذا أنذر الطالب مرتين
ولم يتالف أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بنا ًء على توصية مجلس القسم إلغاء
قيده.
المادة الثالثة الخمس ن :
ال تقل مدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إلى تقديمها كاملة إلى القسم عن
فصلين دراسيين لرسالة الماجستير ،وأربعة فصول دراسية للدكتوراه.

ثانيا ً  :مناقشة الرسائل

المادة الرابعة الخمس ن :
تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بنا ًء على توصية مجلسي القسم
والكلية المختصين.
المادة الخامسة الخمس ن :
يشترط في لجنة المناقشة على رسائس الماجستير ما يأتي :

 -0أن يكون عدد أعضائها فرديا ً ويكون المشرف مقرراً لها.
-0أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس وال يمثل المشرف
والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
 -6أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
 -0أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة ،أو األساتذة المشاركين ،على األقل.
-5أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل.
المادة السادسة الخمس ن :
يشترط في لجنة المناقشة على رسائس الدكت راه ما يأتي :

 -0أن يكون عدد أعضائها فردياً ،وال تقل أن ثالثة ،ويكون المشرف مقرراً لها.
 -0تقتصر عضوية لجنة المناقشة على األساتذة واألساتذة المشاركين ،وال يمثل المشرف
والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم .
 -6أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل.
 -0أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
 -5أن تتخذ قراراتها بموفقة ثلثي األعضاء على األقل.
المادة السابعة الخمس ن :
في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو إنتهاء
خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البالد لفترة طويلة ،يقترح القسم بديالً عنه ويوافق عليه
مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثامنة الخمس ن :
ً
تعد لجنة المناقشة تقررا يوقع من جميع أعضائها ،يقدم إلى رئيس القسم خالل أسبوع من
تاريخ المناقشة ،متضمنا إحدى التوصيات اآلتية :
 -0قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
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 -0قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء
لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة ال تتجاوز
ثالثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.
 -6استكمال أوجه النقص في الرسالة ،وإعادة مناقشتها خالل الفترة التي يحددها مجلس عمادة
الدراسات العليا بنا ًء على توصية مجلس القسم المختص على أال تزيد عن سنة واحدة من
تاريخ المناقشة.
 -0عدم قبول الرسالة .ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من
مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل ،إلى كل من رئيس القسم ،وعميد الدراسات
العليا ،في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.
المادة التاسعة الخمس ن :
يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز
ثالثة أسابيع من تاريخ المناقشة.
المادة الست ن :
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار.
المادة الحادية الست ن :
يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها ()5222
خمسة آالف لاير كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة
مقدارها ( )0222سبعة آالف لاير.
المادة الثانية الست ن :
يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها ( )0222ألف
لاير إذا كان المناقش عضوا في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة .أما إذا كان المناقش
من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة
أو من يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها 0522لاير لمناقشة رسالة الدكتوراه و
 0222لاير لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح 0522لاير إذا كان المناقش من خارج
المملكة .وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان
من داخل المملكة أو خارجها فيصرف له باإلضافة إلى المكافأة المشار إليها أعاله تذكرة إركاب من
مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب واإلعاش ة وبحد أقصى ال يتجاوز ليلتين ،كما تصرف تذكرة
إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفا ً ولمحرم المناقشة باإلضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد
أقصى ال يتجاوز ليلتين.

ثالثا ً  :أحكام عامة

المادة الثالثة الست ن :
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بنا ًء على اقتراح مجلس عمادة
الدراسات العليا ،على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.

المادة الرابعة الست ن :
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي
تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.

المادة الخامسة الست ن :
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه
التنفيذية واألنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة الست ن :

تلغى هذه الالئحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات ،ويسرى العمل بها اعتباراً من أول
سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها ،ولمجلس الجامعة معالجة حاالت الطالب الملتحقين في ظل اللوائح
السابقة لنفاذ هذه الالئحة.
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المادة السابعة الست ن :
لمجالس الجامعات وضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما ال
يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

المادة الثامنة الست ن:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة .

البحث العلمي

دليل أعضاء هيئة التدريس

52

دليل أعضاء هيئة التدريس فيما خيص

البحث

العلمي( المرجع:عمادة البحث العلمي و المرجع

األساسى :الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية)

أ الً  :التعريفات :طبقا للمادة ()9
 .4البحث العلمي  :هاو اإلنجااز الاذي يعتماد علاى األساس العلمياة المتعاارف عليهاا  ,وياتم
نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة أو األمرين معا ً .
 .2الباحث الرئيس  :هو عضو هيئة التادريس  ,أو مان فاي حكماه  ,الاذي يمثال المجموعاة
المشاركة في البحث ويتولى اإلشراف وإدارة المجموعة.
 .3عض هيئةة التةدريس :هاو كال مان يحمال شاهادة الادكتوراه تادرجا ً مان أساتاذ ثام أساتاذ
مشااارك ثاام أسااتاذ مساااعد ويلحااق بهاام ماان فااي حكمهاام وهاام المحاضاارون والمعياادون
ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثين.
 .4الباحةةث المشةةارك  :هااو عضااو هيئااة التاادريس أو ماان فااي حكمااه  ,والااذي يشااترك مااع
مجموعة من الباحثين إلنجاز دراسة موضوع ما.
 .5المحكم الفاحص  :هو عضو هيئة التدريس أو الخبير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتااج
علمي.
 .6المراجع  :هو عضاو هيئاة التادريس أو مان فاي حكماه أو الخبيار الاذي يكلاف بمراجعاة
إنتاج علمي.
 .1المستشةةار  :هااو عضااو هيئا ة التاادريس أو ماان فااي حكمااه أو الخبياار الااذي يكلفااه مركااز
البحوث المختص بتقديم خدمات أو دراسات استشارية.
تهدف البح ث التي تجرى في الجامعات إلى إثراء العلم المعرفة في جميع المجةاالت النافعةة،
على جه الخص ص فيما يأتي :طبقا للمادة ()2
أ -إبراز المنهج اإلسالمي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم اإلنسانية.
ب -جمع التراث العربي واإلسالمي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين.
ج -تقديم المشورة العلمية ،وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه
المجتمع من خالل األبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.
د -نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف
المحلية لخدمة أغراض التنمية.
هـ -ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية
والتكرار واإلفادة من الدراسات السابقة.
و -تنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث
األصلية ذات المستوى الرفيع ،وذلك عن طريق إشراك طالب الدراسات العليا
والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية.
ز -االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا.
عض ية مجلس عمادة البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس :طبقا للمادة ()5
يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم "مجلس البحث العلمي" يتكون من:
رئيسا ً
أ -عميد البحث العلمي
عضواً
ب -عميد الدراسات العليا
ج -وكيل (أو وكالء) عمادة البحث العلمي أعضاء
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د -عدد من مديري مراكز البحوث ال يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعاة
أعضاء
بنا ًء على توصية مدير الجامعة
هـ -عدد من األساتذة المتميزين فاي مجاال البحاوث العلمياة مان أعضااء هيئاة التادريس
بالجامعة ال يزيد عددهم عن سبعة ،يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بنا ًء
على توصية مدير الجامعة.
ويعقد المجلس ،وتتخذ قراراته ،وتعتمد وفق ما تقضي به المادة ( )35من نظاام مجلاس
التعليم العالي والجامعات.
تك ين مراكز البح ث اجبات أعضاءها :طبقا للمادة ()8
يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة:
أ -مجلس المركز.
ب -مدير المركز.
كل في حدود اختصاصاته
تشكيس مجلس مراكز البح ث :طبقا للمادة ()1
أ -مدير المركز ،وله رئاساة المجلاس ،ويعاين مان أعضااء هيئاة التادريس الساعوديين
بقرار من مادير الجامعاة بناا ًء علاى ترشايح عمياد البحاث العلماي وتأيياد وكيال الجامعاة
للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سانتين قابلاة للتجدياد ،ويعامال مالياا ً معاملاة رئايس
القسم.
ب -عدد مان أعضااء هيئاة التادريس المتميازين فاي البحاث العلماي ال يزياد عان خمساة
يعياانهم ماادير الجامعااة بنااا ًء علااى ترشاايح عميااد البحااث العلمااي وتأييااد وكياال الجامعااة
للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مهام مركز البح ث :طبقا للمادة ()91
أ -اقتراح خطة البحوث السنوية وإعداد مشروع الميزانية الالزمة.
ب -دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها.
ج -دراسة مشروعات البحوث والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة
واختيار الباحثين ومتابعة تنفيذها واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة
لذلك.
د -التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصالحيات المنظمة
لذلك.
هـ -دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية للمركز ورفعه للجهة
المختصة.
و -دراسة ما يحال إليها من مجلس عمادة البحث العلمي.
إستحداث حدات البح ث المتخصصة التابعة للمراكز:
تعمل مراكز البحوث على إستحداث وحدات بحثية تكون متخصصة فى مجال ما بما
يساعد على تركيز الجهود والوصول إلى األهداف فى وقت أسرع .كما تعمل مراكز
البحوث على إيجاد التمويل الالزم لتلك الوحدات من العمادة لتجهيزها باألدوات
واألجهزة الخاصة التى تعينها على القيام بغرضها.
مهام مدير مركز البح ث :طبقا للمادة ()99
أ -اإلشراف ومتابعة سير األعمال البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
ومساعدي الباحثين ،بما في ذلك اإلشراف المباشر على الهيئة اإلدارية والفنية بالمركز.
ب -االتصال باألقسام العلمية وحفز أعضاء هيئة التدريس على البحث ،والتنسيق بين
مشروعات أبحاثهم ،وتوفير الوسائل واإلمكانات المساعدة على إعدادها ونشرها
بأقصى كفاءة ممكنة.
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ج -االتصال والتنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل الجامعة وخارجها في كل ما له
عالقة بطبيعة البحوث التي تعد تحت إشراف المركز أو التي ستعد لحساب جهات
خارج الجامعة.
ً
د -إعداد مشروع الميزانية السنوية لفعاليات المركز ،تمهيدا لعرضها على مجلس
المركز ،ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة بالجامعة.
هـ -إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة.
ليات التقدم لطلب دعم تم يس البح ث عن طريق عمادة البحث العلمى أ الجهات الحك ميةة
األخرى عن طريق العمادة:
 -4البح ث الد رية:
وهى التى تقدم عند فتح بااب التقاديم للبحاوث عماادة البحاث العلماى فاى الفتارة مان أول
محرم و حتى نهاية شهر ربيع أول من كل عام و ذلك عن طريق رفع مشاروع البحاث
علااى موقااع العمااادة علااى اإلنترناات بعااد أخااذ موافقااة مراكااز البحااوث و ذكاار رقاام تلااك
الموافقة فى مشروع البحث المقدم (أو يرجع للمراكاز ألخاذ موافقتهاا بعاد التقاديم علاى
البحوث) .كما يتم إبالغ المتقدمين من الباحثين بقبول البحاوث الخاصاة بهام أو رفضاها
عن طريق إرسال رسالة على بريدهم اإللكترونى.
 -2البح ث اإلستثنائية:
وهى التى تقدم فى اى وقت من العام و يشترط أن يتم تقديمها لمراكز البحوث التابع لها
الباحث أو الباحثين و ذلاك للحصاول علاى الموافقاة و التوصاية بالموافقاة عليهاا لقيمتهاا
العلمية أو فائدتها للجامعة ثم يتم رفعها مباشرة لعمادة البحث العلمى.
 -3البح ث الخارجية:
وهى البحوث المقدمة للحصول على دعم من جهات حكومياة أخارى خاارج الجامعاة و
لكان عاان طرياق عمااادة البحاث العلمااى (كمديناة الملااك عباد العزيااز للعلاوم و التقنيااة) و
يساارى عليها ا مواعيااد فااتح و غلااق باااب التقااديم للبحااوث و الخاصااة بتلااك الجهااات .كمااا
يشترط أخذ موافقة مراكز البحوث التابع لها الباحث أو الباحثين.
بعض الجهات الحك مية الداعمة للبح ث:
مدينة الملك عبد العزيز للعل م التقنية:
الموقااااااااااع اإللكترونااااااااااى لمدينااااااااااة الملااااااااااك عباااااااااادالعزيز للعلااااااااااوم والتقنيااااااااااة:
www.kacst.edu.sa
أبحاث التقنية الحيوية و الهندسة الوراثية:
– موعد فتح باب التقديم:
– موعد غلق باب التقديم:
برنامج مراكز االبتكار التقني:
www.kacst.edu.sa/ar/innovation/Pages/technologyincubators.aspx

برنامج دعم التميز و اإلبتكار:
www.kacst.edu.sa/ar/innovation/pages/encouraging.aspx

مركز البح ث الدراسات االستشارية – جامعة أم القرى
rcc@uqu.edu.sa

مركز بح ث الطب العل م الطبية – جامعة أم القرى
www.uqu.edu.sa

برنامج منح سابك البحثية:
– موعد فتح باب التقديم:
– موعد غلق باب التقديم:
جهات أخرى:
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مركز البحوث والدراسات االستشارية – جامعة أم القرى
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية – جامعة أم القرى
مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية – جامعة أم القرى
مركز بحوث الحج والعمرة – جامعة أم القرى
معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج – جامعة أم القرى  -البحوث
واالستشارات – جامعة طيبة بالمدينة المنورة
مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  -جامعة أم القرى
مركز الملك فهد للبحوث الطبية – جامعة الملك عبدالعزيز
مركز أبحاث المياه – جامعة الملك عبدالعزيز
معهد البحوث واالستشارات – جامعة الملك عبدالعزيز
مركز بحوث الدراسات البيئية – جامعة الملك عبدالعزيز
مركز بحوث الجينوم الطبي – جامعة الملك عبدالعزيز
مركز التميز في الدراسات البيئية – جامعة الملك عبدالعزيز
مركز تقنيات متناهية الصغر – جامعة الملك عبدالعزيز – كلية الهندسة
مركز التميز لبحوث الجينوم الطبية – مركز الملك فهد لبحوث الجينوم – جامعة
مركز األبحاث الزراعية بهدى الشام – جامعة الملك عبدالعزيز
مركز الدراسات المائية  /جامعة الملك فيصل
مركز أبحاث الجمال – جامعة الملك فيصل
مركز أبحاث النخيل والتمور جامعة الملك فيصل
محطة التدريب واألبحاث الزراعية والبيطرية – جامعة الملك فيصل
مركز وسائل وتقنية التعليم – جامعة الملك فيصل
مركز البحوث البيطرية واإلنتاج الحيواني – جامعة الملك فيصل
مركز بحوث كلية طب األسنان ــ جامعة الملك سعود
مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات الطبية – جامعة الملك فيصل
المركز الوطني ألبحاث الزراعة والمياه بالرياض
محطة األبحاث الزراعية – بلجرشي – وزارة الزراعة
مركز تقنية المعلومات – جامعة الملك فيصل
المركز اإلقليمي لألبحاث الزراعية باالحساء – وزارة الزراعة
مركز بحوث كلية علوم الحاسب والمعلومات ــ جامعة الملك سعود
مركز الخيول العربية بديراب – وزارة الزراعة
محطة األبحاث الزراعية بالخرج – وزارة الزراعة
مركز األبحاث الزراعية بالقصيم – عنيزة – وزارة الزراعة
مركز األبحاث الزراعية – منطقة مكة المكرمة – جدة  /وزارة الزراعة
مركز أبحاث البستنة – نجران – وزارة الزراعة
مركز أبحاث تنمية المراعي والثروة الحيوانية بالجوف – وزارة الزراعة
مركز بحوث النخيل والتمور
المركز الوطني ألبحاث الزراعة والمياه – وزارة الزراعة
المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد – وزارة الزراعة والمياه
مركز البحوث والتطوير – أرامكو السعودية
مركز بحوث الطاقة المتجددة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز بحوث كلية العلوم الطبية التطبيقية ــ جامعة الملك سعود
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
مركز التنقيب وهندسة البترول برأس تنورة  -شركة أرامكو
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مركز بحوث تكرير البترول والكيماويات  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز أبحاث اإلبل والمراعي بالجوف
مركز األبحاث والتطوير ـــ أرامكو السعودية
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب
المركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
مركز بحوث كلية الصيدلة ـ جامعة الملك سعود
معهد البحوث – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
محطة التجارب وتطوير الحمضيات بالسيباني – وزارة الزراعة
إدارة األبحاث والتقنية والخدمات الفنية بشركة أرامكو
مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي
مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية – جامعة الملك سعود
مركز بحوث كلية الطب ــ جامعة الملك سعود
مركز بحوث كلية الهندسة ـــ جامعة الملك سعود
مركز بحوث االتصاالت والحاسبات اآللية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز األبحاث – مستشفى الملك فيصل التخصصي
مركز بحوث كلية الهندسة ـــ جامعة الملك سعود
معهد البحوث الهندسية  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز بحوث التقنية الحيوية ــ جامعة الملك سعود
مركز العلوم الطبية التطبيقية  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز األبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي
مركز البحوث في قسم الصيدلة اإلكلينيكية ــ جامعة الملك سعود
مركز األبحاث بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مركز البترول والمعادن  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز أبحاث النباتات الطبية والعطرية والسامة
اإلدارة العامة للبحوث الطبية بوزارة الصحة
مركز التكرير والبتروكيماويات  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال واألبحاث – شركة أراجين
مركز البيئة والمياه  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
مركز األبحاث بكلية الطب  -جامعة الملك سعود
مركز األمير سلطان بن عبد العزيز -للدراسات والبحوث البيئية والسياحية  -جامعة
الملك خالد
مركز دراسات الصحراء /جامعة الملك سعود
مركز التقويم والتطوير األكاديمي – جامعة الملك خالد
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
مركز البحوث والدراسات االستشارية – جامعة أم القرى
معهد الملك عبدهللا بجامعة الملك سعود معهد البحوث والدراسات االستشارية
مركز الدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر– جامعة الملك خالد
مركز بحوث كلية العمارة والتخطيط ــ جامعة الملك سعود
مركز بحوث كلية علوم األغذية والزراعة  -جامعة الملك سعود
مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة
معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مركز بحوث كلية العلوم – جامعة الملك سعود
مركز أبحاث استزراع األسماك في السعودية
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مركز الدراسات الزلزالية ــ جامعة الملك سعود
معهد بحوث الطاقة  /مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير – مدينة الرياض
مركز شلمبرجر ألبحاث الصخور الكربونية بالظهران
مركز بحوث المواد الهندسية ــ جامعة الملك سعود
مركز االمير سلطان ألبحاث البيئة و المياه و الصحراء
معهد بحوث الفضاء – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
معهد األبحاث وتقنيات التحلية
قسم البحث والتطوير – مجموعة شركات كابالت الرياض
المركز الوطني للطب البديل والتكامل – وزارة الصحة
مركز تطوير تعليم العلوم والرياضيات – جامعة الملك سعود
مركز أبحاث الــبـســتنة بنجران
اإلدارة العامة للبحوث والدراسات المهنية – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المركز الوطني للرياضيات والفيزياء – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
محطة األبحاث الزراعية – بلجرشي – وزارة الزراعة
مركز أبحاث المراعي والثروة الحيوانية بالجوف
مكافآت أعضاء هيئة التدريس لألبحاث المم لة من الجامعة :
يتم اإلنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها سواء بمبادرة من الباحث أو الجهات
العلمية المختصة وفق الخطة المعتمدة واإلجراءات المنظمة لذلك من المجلس العلمي في حدود
المبالغ التالية ح ّداً أقصى:
أ -تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا لاير ( )4211شهريا ً للباحث الرئيس من حملة
الدكتوراه ،وألف لاير ( )4111شهريا ً لكل واحد من المشاركين من أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه خالل المدة واألساسية المحددة في خطة
البحث.
ب -تصرف لمساعد الباحث من حملة (الماجستير) مكافأة قدرها ( )31ثالثون رياالً
عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ( )811ثمانمائة لاير شهريا ً وذلك خالل المدة
األساسية المحددة في خطة البحث ،وبما ال يزيد عن ثالثة مساعدين.
ج -تصرف لمساعد البحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها ( )25خمسة
وعشرون رياالً عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ( )611ستمائة لاير شهريا ً وذلك
خالل المدة األساسية المحددة في خطة البحث.
د -تصرف لمساعد الباحث من طالب المرحلة الجامعية وأو الفنيين أو الممهنيين
مكافأة قدرها ( )21عشرون رياالً عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ( )411أربعمائة
لاير شهريا ً وذلك خالل المدة األساسية المحددة في خطة البحث.
هـ -يصرف للمستشار من داخل المدينة مكافأة قدرها ( )511خمسمائة لاير عن كل
يوم استشارة على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن ( )1111سبعة
آالف لاير.
و -يصرف للمستشار من خارج المدينة مكافأة قدرها ( )4111ألف لاير عن كل يوم
استشارة شاملة لإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد
عن ( )44111أربعة عشر ألف لاير وتصرف له تذكرة سفر (ذهابا ً وإياباً).
ز -يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافأة قدرها ( )2111ألفا لاير عن كل يوم
استشارة شاملة لإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد
عن ( )21111عشرين ألف لاير ،وتصرف له تذكرة سفر (ذهابا ً وإياباً).
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ح -ال يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفرغا ً للعمل في البحث
العلمي.
أليات اإلستعانة بجهات خارج المملكة:
-4
-2
-3
-4
الج ائز
-4
-2
-3

فى حاله اإلستعانة فى البحث بمستشارأو باحث من خاارج المملكاة يجاب ذكار ذلاك فاى
مشااروع البحااث ،كمااا يمكاان زيااادة المكافااأة الشااهرية التااى تصاارف لهاام خااالل الماادة
األساسية المحددة في خطة البحث .
فى حاله االساتعانة بمعامال خاارج المملكاة يجاب ذكار سابب اللجاوء لتلاك المعامال فاى
مشروع البحث ،كما يجب إحضار فواتير أصلية لتكلفة المعمل إلعتمادها.
فااى حالااه شااراء مااواد ماان خااارج المملكااة يجااب ذكاار ساابب القيااام بالشااراء ماان الخااارج
المعامل فى مشروع البحث ،كما يجب أحضار الفواتير األصلية إلعتمادها.
البحوث المدعمة ماليأ من مؤسسات بحثية حكومية ،أو غيرهاا ياتم تنفياذها طبقاأ للاوائح
الصادرة من هذه المؤسسات
المتميزة:

المكافأت التشجيعية للباحثين المتميزين البح ث
يجااوز ماانح جااوائز ومكافئااات تشااجيعية ساانويا ً للباااحثين المتمياازين  ,يحااددها مجلااس
الجامعة بنا ًء على توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز والمكافأت ومعايير االختيار
وطريقته .
ً
يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة سانويا  ,ويحادد مجلاس الجامعاة بناا ًء علاى
توصية المجلس العلمي عدد الجوائز ومعايير االختيار .
تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة مالية ال تزياد عان عشارين ألاف لاير يحاددها
مجلس الجامعة بنا ًء على توصية المجلاس العلماي ويجاوز أن يشاترك فاي الجاائزة أكثار
من باحث وفي هذه الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

ثالثا :الل ائح المنظمة للج ائز لنشر رسائس الماجستير الدكت راه:
 -4يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رساائل الماجساتير والادكتوراه التاي يكاون
في نشرها فائدة عظيمة أو ترتبط بأهداف التنمية في المملكة .
 -2إذا كاناات الرسااالة مكتوبااة باللغااة األجنبيااة ورأى المجلااس العلمااي أهميااة نشاارها باللغااة
العربية يقرر المجلس مكافأة مالية مقابل ترجمتها .
 -3يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعاة أخارى داخال المملكاة
أو خارجها إذا كانت تخدم أهداف الجامعة .
 -4تصارف لصااحب الرسااالة مكافاأة قاادرها ثمانياة آالف لاير ( )8111مقاباال نشار رسااالة
الماجستير و خمسة عشر ألف لاير ( )45111مقابل نشر رسالة الدكتوراه.
ترجمة نشر البح ث المؤلفات العلمية الكتب:
ً
ً
 -4ينظر المجلس العلمي فيما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثا أو تأليفا أو ترجمة
أو تحقيقا ً على أن يكون متسقا ً مع أهداف الجامعة ومتسما ً باألصالة .
 -2يخضع اإلنتاج العلمي المقدم للنشر للتحكيم من اثنين علاى األقال مان ذوي االختصااص
ويضاااع المجلاااس العلماااي القواعاااد واإلجاااراءات التفصااايلية لنظاااام التحكااايم والفحاااص
والمراجعة .

دليل أعضاء هيئة التدريس

59

-3
-4
-5
-6
-1
-8
-9

يصاارف للمااؤلفين والمحققااين والمتاارجمين مكافااأة يقاادرها المجلااس العلمااي بنااا ًء علااى
تقارير المحكمين تبعا ً لموضوع الكتاب وقيمتاه العلمياة وماا باذل فياه مان جهاد علاى أال
تتجاوز المكافأة مبلغ خمسين ألف لاير ( )51،111عن الكتاب الواحد .
يااتم تحديااد مكافااأت التااأليف أو الترجمااة للموسااوعات والكتااب الموسااوعية وفااق الخطااة
واإلجراءات المعتمدة من المجلس العلماي علاى أال تتجااوز مكافئاات كال مجلاد خمساين
ألف لاير (. )51’111
تصرف مكافئات ال تزيد عان ألفاي لاير ( )2111لمان يكلاف بفحاص الكتاب المؤلفاة أو
المحققة أو المترجمة أو تحكيمها سوا ًء من داخل الجامعة أو خارجها وذلك على الكتاب
الواحد .
تصاارف مكافااأة ال تزيااد عاان ألفااي لاير ( )2111للكتاااب الواحااد للمصااححين اللغااويين
للكتاب الذي تنشره الجامعة .
يصاارف لما ن يشااترك فااي تحكاايم وفحااص اإلنتاااج العلمااي المقاادم للترقيااة لدرجااة علميااة
مكافأة ال تتجاوز خمسمائة لاير ( )511عن كل بحث وبما ال يزيد عن ثالثاة آالف لاير
( )3111لكامل اإلنتاج العلمي المقدم .
على صااحب اإلنتااج المقادم للنشار أن يصاحح تجاارب الطباع ويعاد الفهاارس الكاملاة ,
ويعطي صاحب اإلنتاج مائة نسخة مما تطبعه الجامعة له .
في حال اإلنتاج المترجم يشترط ما يلي :
أ -أن يكون العمل المترجم ذا جدوا علمية أو تطبيقية ملموسة .
ب -أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر .
جـ -أن يكون المترجم والمراجع متقنين إتقانا ً كامالً للغتين المترجم منها والمترجم إليها

.
د -أن يلتزم المترجم بمراعاة مالحظات المراجع وما اقترحه من تعديالت .
هـ -الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك .
 -41يعد مقابل حق النشر تنازالً من المؤلف عن حقه في طبع الكتااب الاذي ألفاه أو حققاه أو
ترجمه لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته.
 -44عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي :
أ -إذا كاناات المصاانفات قااد تماات ضاامن مشااروعات علميااة أنفقاات عليهااا الجامعااة أو
اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي أول أنجزها أساتذة تام تفاريغهم مان قبال الجامعاة
النجازها فليس ألصحابها أي حقوق ماليه جديدة عند إعادة الطبع .
ب -المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم عناد
إعادة الطبع مكافأة ال تتجاوز ما صرف لهم في المرة األولى .
 -42تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتهاا لفتارة خماس سانوات ,وإذا أضااف صااحب
اإلنتااج شاايئا ه مهماا ً إلااى الطبعااة فيقاادر المجلااس العلمااي مكافئااة خاصااة عمااا أضاااف بعااد
إجازته من المحكم ( الفاحص).
 -43بعاد مضاي خماس سانوات مان موافقاة المجلاس العلماي علاى طباعاة اإلنتااج ينتقال حااق
إعادة نشره كامالً لصاحبه أو لورثته ,وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة.
 -44يجوز للمجلس العلمي أن ينظر في إعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد إذا
كان ذا قيمه علمية خاصة ,ويقدر المجلس العلمي مكافأة مقابل ذلك.
المكتبات
المكتبة الرقمية للجامعات السعودية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية:
يجب التسجيل عن طريق عمادة شئون المكتبات ثم الدخول على الموقع التالى:
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www.ac-knowledge.net/qassim/Login/tabid/614/language/en-US/Default.aspx

قامت الملحقية الثقافية فى أمريكا بتحويل مكتبتها إلى مكتبة رقمية على الموقع التالى:
http://library.sacm.org/

إسم المستخدمQassim :
كلمة المرورQassi$112:

أخالقيات المهنة
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أوال :سياسة أخالقيات البحث العلمي
(المرجع :عمادة البحث العلمي)
مقدمة:
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 .وتعنى الجامعة بدعم الحراك العلمي
ضمن أطر وأسس علمية دولية ترتقي بمستوى الجامعة بوصفها مركزاً لألبحاث المـتقَـنة ذات
المستوى المتميز .وقد تمت صياغة هذه الوثـيـقة للعمل على تحقيق هذه األهداف  ،واستجابة
لمتطلبات تمويل األبحاث من جهات التمويل المختلفة .وفي ما 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  ،و هي األبحاث التي تهتم بالنواحي اإلنسانية
و الجوانب 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 المقـام األول على عاتـق الباحث ؛ الذي يجب أن يولي
الجوانب الخلقية أهمية خاصة في جميع خطوات البحث ابتدا ًء من الفكرة إلى الخطوات
النهائية  ،والنتائج .باإلضافة إلى أن الباحث يجب أن يكون على دراية  ،وإلمام تام بقواعد
الجامعة وسياساتها في هذا الجانب  ،كما يجب العمل بهذه القواعـد  ،والتنظيمات.
وهذه القواعـد  ،والتنظيمات تنطبق على كل من يقوم بالبحث تحت رعاية الجامعة ؛ سواء
كان مكان البحث داخل الجامعة أو خارجها.
 -7يعد الباحث مسئوالً 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 االنسحاب من البحث  ،أو رفض المشاركة فيه
ويجب احترام حق المشاركين في ذلك  ،وإذا لم يكن هناك معاونة من أفراد على دراية بموضوع
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البحث  ،كما هو الحال عند التعامل مع المرضى ؛ فيجب على الباحث االستعانة بمعاونة
المختصين.
 -2إذا 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.
 -3إذا كانت معرفة المشاركين بطبيعة البحث سوف تؤثر على النتائج  ،فيجب على األقل
التنويه عن البحث لهؤالء المشاركين.
 -4يستحب للباحث االستعانة باستشارة ذوي ألخبرة 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.
 -5يجب على الباحث أن يوضح طبيعة البحث للمشاركين فيه  ،والحصول على موافقتهم
على المشاركة فيه  ،و يشمل ذلك طريقة كتابة أسماء المشاركين وترتيبها مع تعريف
كل منهم.
مكان عمل ٍ
 -6يجب توعية المشاركين في البحث على أهمية عدم نشر أي بيانات عن النتائج  ،و
خصوصية البحث و كذلك عدم اإلفصاح عن المعلومات و النتائج الخاصة بالبحث أو
استخدامها لحين اكتماله  ،ونشره.

المادة الثالثة /مبادئ و أخالقيات عامة للبحث:
 -7المصداقية  ،واألمانة :التركيز على أهمية الصدق  ،واألمانة في جميع خطوات البحث
بما في ذلك :جمع المعلومات  ،وتسجيل النتائج  ،والطريقة المستخدمة  ،كتابة البحث
و نشره.
 -2موضوعية البحث  :يجب على الباحث أن يتجنب االنحياز إلى أي وجهة نظر  ،أو تبني
نتيجة مسبقة في خطوات البحث مثل  ،تحليل النتائج  ،والبيانات ،كتابة خطة
البحث  ،واستعراض اآلراء  ،واألبحاث السابقة.
 -3الدقة  :التزام الدقة  ،والجدية في كل مظاهر البحث  ،واالحتفاظ بسجالت لخطوات و
نتائج البحث.
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 -4التعاون  ،ومشاركة األفكار  ،والبيانات  ،واألجهزة  ،وكذلك تقديم النصح  ،والعون
لمن يحتاجه من زمالئه  ،وقبول النقد  ،واالقتراحات.
 -5االحترام :تقدير  ،واحترام آراء ومقترحات المشاركين في البحث  ،كذلك حماية
األشخاص القُصّر  ،أو غير المدركين الذين قد يشملهم  ،أو يتعامل معهم البحث.
 -6احترام حقوق الملكية الفكرية :مثل براءات االختراع  ،وحقوق النشر وغيرها من
أنواع الملكية الفكرية.
 -1الخصوصية  :حماية خصوصية األفراد  ،والمعلومات في كل أوجه البحث.
 -8العدالة  ،ومعاملة اآلخرين باحترام حقوقهم ومراعاتها  ،وإعطاء كل شخص قدره  ،و
منزلته التي تليق به.

المادة الرابعة /اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي:
 )7يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،واألنظمة الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية للخلقيات
الحيوية  ،والطبية /http://bioethics.kacst.edu.sa
 )2يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،واألنظمة المنصوص عليها من قبل الجامعة  ،أو الكلية
أو القسم إن وجدت.
 )3يجب على الباحث في المقام األول إظهار المسؤولية الخلقية في جميع جوانب البحث
العلمي  ،ومن ذلك كل ما ذكر في المبادئ والخلقيات العامة سابقاً.
 )4يجب على الباحث أتباع اللوائح  ،واألنظمة المنصوص عليها من قبل الجهات الداعمة
األخرى  ،أو الجهات الحكومية  ،أو المصرح لها بتنظيم هذه الممارسة.
 )5يجب على الباحث اتباع سبل السالمة  ،والحفاظ على سالمة األشخاص المشاركين في
الدراسة  ،والباحثين  ،والمساعدين  ،وغيرهم من العاملين .وكذلك الحفاظ على سالمة
المنشأة  ،والبيئة.
 )6يجب على الباحث التخلص الصحي  ،والسليم من جميع النفايات  ،ويشمل ذلك النفايات
الحادة  ،والمعدية  ،والكيمائية  ،وغيرها.
 )1يجب على الباحث االطالع  ،وااللتزام بجميع اللوائح  ،والضوابط المنصوص عليها
والمنظمة لسوء السلوك في البحث العلمي.

المادة الخامسة /اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على اإلنسان:
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جميع األبحاث والدارسات العلمية المشتملة على اإلنسان  ،أو ما شابه ذلك من مادة وراثية
 DNA or RNAأو أنسجة  Human Tissueيجب أن تطبق عليها اللوائح  ،واألنظمة اآلتية:
)7

يجب على الباحث االلتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية  ،والمبادئ  ،واألعراف العلمية
المنظمة لهذه الممارسة.

)2

يجب أن يعرف الشخص المشارك في الدراسة موضوع البحث كامالً.

)3

يجب أن تكون مشاركة األشخاص في البحث بشكل اختياري  ،وطوعي بعد معرفة
تفاصيل البحث كاملةً.

)4

يجب احترام األشخاص موضع الدراسة  ،وحمايتهم  ،وذلك بشرح جميع تفاصيل
البحث  ،واألضرار  ،والمخاطر إن وجدت.

)5

البد أن يكون موضوع البحث مقبوالً ضمن الخلقيات  ،واألعراف العامة للمنطقة.

)6

يجب أن يتم أخذ الموافقة المستنيرة الخطية من الشخص المشارك بالدراسة  ،أو وليه
الشرعي.

)1

اطالع جميع األشخاص المشاركين في الدراسة  ،على النتائج إذا دعت الحاجة لذلك.

)8

يجب احترام خصوصية األفراد المشاركين في الدراسة واحترام خصوصية المعلومات
المتعلقة بجميع أوجه البحث العلمي كافة.

)9

يجب حماية المعلومات في البحث العلمي وخاصة المعلومات الشخصية منها
والخاصة.

 )71يجب حماية األشخاص المشاركين في الدراسة  ،وذلك من عينة الدراسة  ،أو باحثين
أو مساعدين  ،وكذلك البد من الحفاظ على سالمة المنشأة  ،والبيئة.
 )77يمكن للباحثين في هذا المجال االستزادة من التوجهات اإلضافية على المواقع اآلتية:
 مجلس البحوث الطبية :اإلنسان األنسجة والعينات البيولوجية الستخدامها في البحوثwww.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:
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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:
 )7يجب على الباحث االلتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية والمبادئ واألعراف العلمية
المنظمة لهذه الممارسة.
 )2يجب على الباحث االطالع وتطبيق جميع اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي.
 )3يجب االكتفاء بأقل عدد ممكن من حيوانات التجارب في البحث العلمي.
 )4يجب تقليل الضرر الذي قد يلحق بحيوانات التجارب قدر اإلمكان وذلك في كل مراحل
البحث العلمي.
 )5ال يجوز استخدام حيوانات التجارب أال من قبل األشخاص المدربين على ذلك.
 )6ال يجوز استخدام الحيوانات المهددة باالنقراض.
 )1يجب أن تحتوي المنشاة على األماكن الصالحة لرعاية حيوانات التجارب خالل جميع
مراحل البحث العلمي.
 )8يجب حماية األشخاص المشاركين في الدراسة باحثين أو مساعدين وغيرهم وكذلك البد
من الحفاظ 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 فأن الحفاظ على البيئة بجميع مواردها الطبيعية يجب أن
يكون محل اهتمام الجميع .بناءاً على ذلك فإن جميع األبحاث ذات الصلة بالبيئة ستطبق عليها
اللوائح واألنظمة التالية:
 )7يجب على الباحث تطبيق جميع اللوائح واألنظمة الضابطة للبحث العلمي وااللتزام
بأحكام الشريعة اإلسالمية والمبادئ واألعراف العلمية.
 )2يجب على الباحث شرح آليات البحث كاملة وتقدير كافة األضرار الناجمة عن عمل
البحث إضافة إلى وضع البدائل األخرى الموجودة لذلك.
 )3يجب قدر المستطاع تقليل الضرر على كافة أشكال الحياة في البيئة ويشمل ذلك اإلنسان
والحيوان والنبات وغيرة من الموارد الطبيعية.
 )4البد من عمل الدراسة مبدئيا ً على حجم ضيق للتحقق من األضرار المصاحبة.
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 )5يجب على الباحث احترام الملكية الخاصة والملكية العامة من جميع الجوانب والتنسيق
في هذا الخصوص.
 )6التخلص الصحي والسليم من جميع المواد الضارة الناجمة عن البحث ويشمل ذلك المواد
المعدية والمواد الكيمائية وغيرها.
 )1يجب حماية األشخاص المشاركين في الدراسة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

المادة الثامنة /بعض الضوابط األخرى التي تجب مراعاتها:
تضارب المصالح  ،المحافظة على سالمة المشاءة والبيئة  ،العدالة  ،احترام الخصوصية ،
حماية الملكية الفكرية  ،اتفاقية مكتوبة مع الباحثين  ،اتفاقية مكتوبة مع الداعمين  ،تقييم حجم
المخاطر  ،أدارة 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 االلتزام التام بالضوابط واللوائح المنظمة للبحث العلمي المشار إليها أعاله .وان 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 خلقيات البحث العلمي فإن األمر يحال إلى مركز
البحوث المعني ليقدم توصية للجنة خلقيات البحث العلمي بالجامعة.

فقرة ( )1التطبيق:
تطبق سياسة سوء السلوك في البحث العلمي على جميع مراحل البحث العلمي بداء من الفكرة
والمقترح البحثي والمراجعة األدبية واليات عمل البحث والمراجع والتقرير النهائي والباحثين
والمساعدين والداعمين وغيره.
فقرة ( )2التعريف:
يعرف سوء السلوك في البحث العلمي كالتالي:
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 صنع أو اختالق النتائج والتقارير.
 تحريف وتزييف النتائج وطرق عمل البحث وغيرها أو االنتقائية في إظهار بعض النتائج
وإخفاء البعض.
 االنتحال أو السرقة األدبية ويشمل ذلك جميع مراحل البحث العلمي بداء باألفكار ونهاية
بالتقارير.
 األخطاء واألضرار الناتجة عن عدم االلتزام التام باللوائح واألنظمة الضابطة للبحث
العلمي
 ال يشمل سوء السلوك في البحث العلمي األخطاء العفوية أو طرق التفسير المختلفة لدى
الباحثين.
فقرة ( )3الثبوت:
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 االلتزامبالضوابط.
 أن يتم أثبات ذلك بالدالئل.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 ان يقوم بإبالغ عميد
الكلية أو عميد عمادة البحث العلمي.
فقرة ( )5التحقيق:
تتكفل الجهة الداعمة ممثلة بعمادة البحث العلمي عملية التحقق من سوء السلوك في البحث العلمي
وذلك بالطريقة المناسبة بعد التقييم المبدي .كما تتولى عمادة البحث العلمي عملية التخاطب مع
الجهات الخارجية ذات الصلة الحكومية منها والخاصة .وتحال كافة األوراق إلى لجنة خلقيات
البحث العلمي إلصدار القرارات المناسبة.
فقرة ( )6العقوبات المحتملة:
بعد أ ن يتم التحقيق وجمع كافة األدلة واالستماع لألطراف ذات الصلة فأن 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.دليل أعضاء هيئة التدريس
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 رصد ومتابعة عمل الباحث بشكل خاص إزالة الباحث من مشروع بحثي معين. عدم أو خفض دعم المشاريع البحثية المستقبلية للباحث. خطاب لفت نظر للباحث 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.
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Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Qassim University
Scientific Research Deanship

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعـة القصيـم
عمادة البحث العلمي

نم ذج طلب الم افقة من لجنة أخالقيات البح ث
جميع المقترحات البحثية المقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة القصيم ذات البعد األخالقي يجب
أن يتم تقيمها من قبل لجنة أخالقيات البحوث حسب النموذج األتي:
 )4عنوان الدراسة

 )2هدف الدراسة

 )3اسماء الباحثين

 )4سبب اختيار العينة

 )5آلية مشاركة وهدف و مدة مشاركة عينة الدراسة

 )6المخاطر أن وجدت

 )1وصف ألي منافع أن وجدت

 )8التعويضات المتوقعة أن وجدت
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 )9طرق حماية المعلومات الخاصة

 )41أحقية المشارك في رفض أو االنسحاب من الدراسة

 )44مصدر المعلومات

 )42توقيع كل من الباحث والشخص المشارك في الدراسة أو ولية
توقيع الشهود أذا دعت الحاجة

 تم االطالع على كافة اللوائح والضوابط المنضمة للبحث العلمي. جميع المعلومات المرفقة معلومات صحيحة ومحدثة. إرفاق المقترح البحثي كامالً.التوقيع

اسم الباحث الرئيس

-----------------------

-----------------------توصية مركز البحوث بكلية .................................

□
□
□

موافقة
عدم

وال يحال للجنة خلقيات البحث العلمي بالجامعة .

الموافقة على إجراء الدراسة .

التوصية بإحالة األوراق إلى لجنة خلقيات البحث العلمي  ،مع رفع كافة التخصصات واآلراء
من أعضاء مجلس مركز البحوث.
لجنة أخالقيات البحوث

□

موافقة

□ عدم الموافقة
التاريخ -----------------
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ثانيا :أخالقيات التعليم التعلم
أوال :محور التعـــــلم والتعــــــليم
تتحدد مجموعة القيم العليا والقواعد األخالقية الواجبة للسلوك التي تساعى الجامعاة الاى
إرسااائها فااى مجااال الااتعلم والتعلاايم فااي ضاارورة التاازام كاال ماان عضااو هيئااة التاادريس والطالااب
بالبنود التالية :

البرامج المقررات الدراسية :
 .4العمل على تحقيق أهداف التعليم العالي بالمملكاة العربياة الساعودية  ،وسابل تحقيقهاا وفاق
امكانات المقرر الدراسي الذي يتم تدريسه واالطالع على المعلومات الكافية إلنجاح رؤية
ورسالة الجامعة.
 .2االهتمام باإلطار الوطني للماؤهالت والمساتويات والمعاايير المقبولاة فاي حقال التخصاص
بما في ذلك متطلبات المهن التي يتم إعداد الطلبة لممارستها.
 .3الت خطيط للبرامج في شاكل حازم متكاملاة مان الخبارات ،ماع وضاع خطاط لتقاديم البارامج
وتقويمها في ضوء اشتمالها على المعارف والمهارات واساتراتيجيات التادريس وعملياات
التطااوير المسااتمر ،والعماال علااى اتخاااذ أي إجااراء ضااروري لضاامان إجااراء التعااديالت
الضرورية في المحتوى والمراجع المقرّ رة لضمان استمرارية مواءمتها وجودتها.
 .4توصيف أي مقرر أو برنامج بحياث يشاتمل علاى أسااليب التادريس ،وطارق التقاويم التاي
تتالءم مع أنواع التعلم المختلفة.
 .5تصااميم وتنفيااذ العناصاار المكونااة للمقاارر الدراسااي ومااا يتضاامنه ماان أهااداف  ،ومحتااوى
علمي وأنشطة ووسائط تعليمية تساعد فى التدريس وتفياد فاى تقاويم أداء الطاالب ويشامل
ذلك إعاداد محتاوى علماي متكامال  ،ومصاادر للاتعلم تمكان مان الحصاول علاى المعرفاة
بأيساار الطاارق  ،ماااع اختيااار طااارق واسااتراتيجيات تدريسااية تاااتالءم وطبيعااة المحتاااوى
وأساليب التقويم.
 .6اإلفااادة ماان الباارامج أو المقااررات التعليميااة التااي تقاادمها المنظمااات الدوليااة ،بمااا فااي ذلااك
التعلم اإللكتروني أو غيره من بارامج أو مقاررات التعلايم عان بعاد  ،إال بعاد اعتمادهاا أو
إظهار أنها مضمونة الجودة وتمت الموافقة عليها من قبل وكالة ضمان جودة تعليمية ذات
صلة ،مصرح لها من الحكومة في بلد المنشأ
 .1تقديم تقرير عن المقرر الذي تم تدريسه ،وللطالب ان يعبار صاراحة عان رأياه فيماا افااده
بعد تعرضه للمحتوى العليم للمقرر.
 .8االحتفاظ بسجالت معدالت إكمال الطلبة في جميع المقررات .ويتم استخدامها مان ضامن
مؤشرات األداء.
 .9إدخااال التعااديالت المناساابة علااى خطااط تاادريس المقااررات بعااد دراسااة تقااارير المقااررات
وأخذ ما ورد فيه في االعتبار.
 .41تزويد القائمين باإدارة البرناامج (رئايس القسام أو غياره مان المساؤولين) بتقاارير منتظماة
(على األقل بصفة سنوية) عن تدريس كل مقرر.
 .44استخدام آليات مناسبة (صادقة وثابتة) ،بالبرامج للتحقق من مستويات (معاايير) تحصايل
الطلبة مقارنة بالنقاط (المعايير أو المستويات) المرجعية ذات الصلة سواء على المساتوى
الداخلي أو الخارجي
 .42مراقبة عملية جودة كل من مقررات البرامج والبرامج ككل بشكل منتظم من خاالل آلياات
مناسبة لللتقويم ،مع إجراء التعديالت والمراجعة الشاملة بشكل دوري
دليل أعضاء هيئة التدريس
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 .43االحتفاظ في ملف المقرر وملف البرنامج ،بتفاصيل التغييرات التي اتخذت .وذلك عنادما
تم القيام بهذه التغييرات نتيجة لعمليات التقويم الدورية.

الكتاب الجامعي :
االلتزام بمواصفات جودة الكتاب الجامعي من حيث:
 .4وجود أهداف واضحة قابلة للمالحظة والقياس .
 .2وجود مقدمة توضح أسلوب تنظيم محتواه .
 .3اشتماله على عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوع .
 .4تكامل محتواه مع أهداف المنهج .
 .5عرض المادة على نحو منطقي شامل ومترابط .
 .6تناسب محتواه مع عدد الساعات المحددة له.
 .1احتواءه على الرسوم واألشكال البيانية والتوضيحية المناسبة .
 .8استخدام أساليب مناسبة للتقويم األولي والبنائي التكويني.
 .9تحفيز الطالب على التفكير بمختلف أنواعه.
 .41مناسبته لمستوى المتعلم في لغته و أسلوبه .
 .44يوجه المتعلم إلى األنشطة العلمية المتنوعة ذات الصلة .
 .42يوجه المتعلم إلى مصادر المعرفة األخرى المتوفرة .
 .43يربط بين األمور النظرية و التطبيقية .
 .44استغالل مصادر المعرفة والتعلم المتوافرة في البيئة المحلية .
 .45ربط المتعلم وقضايا المجتمع المحلي المحيط به .
 .46مساعدة المتعلم على حسن فهم ما يقدمه له المحاضر .
 .41تنمية أسلوب التعلم الذاتي لدى المتعلم  ,ويزيد قدرته على البحث واالستقصاء
 .48مساعدة الطالب على التعلم التعاوني  ,وتعزيز روح العمل الجماعي والتشاركي
.

اسل ب :
.4
.2
.3

.4
.5
.6
.1

توضيح مسئوليات الطلبة وقواعد السلوك الخاصة بهم ،والعمل علاى أن يكاون ذلاك معلوماا ً
لديهم تماما ً عند بدء دراستهم.
تحديد الخصائص النمائية للطالب بشكل واضح مع وضاع آلياات مناسابة لتحقيقها،وتقويمهاا
وعمل تقارير لتطويرها.
تشجيع الطالب واحترام حقهم في التعبير عن وجهات نظرهم الشخصية ،وعدم اللجوء عان
قصد إلى فرض أي قرار أو رأي .وتوفير منااخ علماي مبناي علاى الثقاة واالحتارام المتباادل
والمعاملة بعدالة تامة مع تجنب أهانتهم أو الحط من قدراتهم ،ولعضاو هيئاة التادريس اتخااذ
اإلجراءات الالزمة لمن يوجه له أهانه أو يحط من قدره.
التفاعل االجتماعي باين الطالاب وعضاو هيئاة التادريس ،وإشااعة جاو مان العالقاات الطيباة
بينهما ،مع التحلي بالصبر حيال األخطاء.
وضاع نظااام تاأديبي بحااق الطالاب الااذي يتجااوز حاادود األدب فاي تعاملااه ماع أسااتاذه كساابيل
يحفظ لألستاذ كرامته ويربي الجيل على األخالق الفاضلة .
إعاالم الطلبااة ب متطلبااات الواجباات وعمليااات تقياايم الطلبااة (هاذه المعلومااات يمكاان الحصااول
عليها بصورة تفصيلية من نماذج توصيف المقررات).
مساعدة الطالب على تنمياة معلومااتهم ومهااراتهم واتجاهااتهم اإليجابياة نحاو الادين والعلام
والمجتمع من خالل إكسابهم المهارات العقلية والعلمياة التاي تنماي التفكيار العلماي والناقاد ،
وحب التعلم الذاتي المستمر وممارسته ،وعلى الطالب إن يظهر الماردود مان تعرضاه لتلاك
المتغيرات.
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 .8غرس المفااهيم والقايم اإلساالمية المتوازناة فاي أذهاان الطاالب  ،بجاناب إكساابهم المعاارف
والمعلومات  ،وتنمية قدراتهم على تطبيقها .
 .9حق عضو هيئة التدريس في إصغاء الطالب ألستاذه أثناء المحاضرة .
 .41إعالم الطالب بأهاداف المقارر ومفرداتاه ومحتاواه وأسااليب التقاويم المتبعاة فاي إنجاازه ،
وذلااك عباار شاابكة االنترناات وماان خااالل موقااع الجامعااة والبريااد االلكترونااي أو الحساااب
الشخصي لكل طالب أو بوسائل أخرى.
 .44االنضباط في حضور الم حاضرات و االلتزام بمكانهاا ومواعيادها ــاـ بداياة ونهاياة ــاـ
وفقاا ً للجاادول العااام  ،وعاادم إيكالهااا ألحااد ،وأي تغيياار يجااب أن يااتم بنااا ًء علااى اإلجااراءات
الرسمية المنظمة لذلك  ،وفى حالة الموافقة على التغييار يوضاع إعاالن بالقاعاة المخصصاة
للمادة إلعالم الطالب بالتغيير ،وعلى الطالب أن يلتزم بذلك.
 .42االهتمام بالساعات المكتبية لتوجيه الطالب وإرشادهم حول كيفية التعامل وحل مشاكالتهم
الدراسية الشخصية واالجتماعية ،بشكل معلن ،وعلى الطالب مراجعة أعضاء هيئة التدريس
بشكل نظامي.
 .43حفااظ النظااام داخاال قاعااات الاادرس والمحاضاارات إلتاحااة الفرص اة أمااام الطااالب لتحقيااق
أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به قدراتهم.
 .44توفير ( قائمة ) الكتب المرجعية لمواد القسم وتيسير حصول الطالب عليهاا ماع تاوجيههم
إلى المصادر المتعددة للمعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة من حيث مكانها وزمن
نشرها ،وعلى الطالب تقديم ما يفيد استفادته من تلك المصادر واألوعية المرجعية.
 .45إعالم الطلبة مقدما ً وبصورة كاملة عن متطلبات المقررات من خالل توصيفات المقررات
التي يجب أن تتضمن المعارف والمهارات المستهدفة بالتطوير,
 .46تجنب إعطاء الدروس الخصوصية تماما تحت أي مسمى بأجر أو بدون أجر ،ويتعارض
كل من يرتك ب هذا الجرم ــ سواء عضو هيئاة التادريس أم الطالاب ـاـ للعقوباة بنااء علاى ماا
تسفر عنه التحقيقات .
 .41حث الطالب على األمانة العلمية وفى حالة اإلخالل بها سواء في االمتحان أو فاى إعاداد
البحوث يتم تطبيق القوانين الجزائية المعمول بها في الجامعة.
 .48إعداد قائمة بأسماء الطالب  ،واستخدامها في رصد الحضور والغياب  ،وتسجيل درجاات
أعمال السنة والنتائج  ،بطريقة تسمح بسرعة استدعائها واستخراجها إن دعت الحاجة.
 .49السماح للطالب بمراجعة أوراق اإلجابة الخاصة به في كل األحوال .
 .21التعامل مع اإلجراءات التأديبية أو الجزائياة أو المشااكل األكاديمياة أو الشخصاية للطاالب
بسرية تامة  ،واحترام سرية المعلوماات المتعلقاة باالطالب  ،وعادم تساريبها أو إعطائهاا إال
لمن هو معنى عناية مباشرة بشؤونهم .
 .24تصميم برنامج متكامل وشامل لتوجيه وإرشاد الطالب الجدد؛ لضمان فهمهم التام ألنواع
الخـدمات التي تقدمها المؤسسة لهم ،وكذلك للواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقـهم .
 .22تنفيذ أسلوب اإلرشاد االليكتروني وتوفير متطلبات تنفيذه على موقع الجامعة االليكتروناي
واحتياجاته من القوى البشرية .
 .23ايجاد أنظمة فاعلة لمساعدة الطلبة على التعلم من خالل اإلرشااد األكااديمي و مان خاالل
متابعة التقدم الدراسي للطلبة ،وتشجيع الطلباة ذوي األداء العاالي ،وتقاديم المسااعدة لألفاراد
الذين يحتاجون لها.
 .24التواجاااد فاااي أوقاااات كافياااة ومحاااددة فاااي جااادول لتقاااديم المشاااورة واإلرشااااد المناساااب
للطلبة.المنتظمين جزئيا ً باإلضافة للمنتظمين كليا ً من المجموعتين.
 .25تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجياه األكااديمي مان خاالل اساتخدام الوساائل والبياناات
اإللكترونية المتوفرة ،مثل تحليل زمن االستجابة ونتائج تقويم الطلبة ،وذلك في حالاة وجاود
دليل أعضاء هيئة التدريس
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إجراءات لإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطالب عن طريق االتصاالت االلكترونية التي تشمل
البريد االلكتروني وغيره.
 .26تقديم دروس مساعدة (خاصة  /إضافية) للطلبة وبشكل كافٍ لضمان فهمهم وقدرتهم على
تطبيق ما يتعلمونه
 .21االحتفاظ بملفات توثيقية (بورتفوليو) تحتوي على البراهين والشواهد على عمليات التقويم
واستراتيجيات التحسين التي يقومون .

عملية التدريس :
 .4العماال علااى النمااو الااذاتي وتطااوير األداء األكاااديمي والفنااي والمهنااي ماان خااالل المتابعااة
المستمرة للتطورات والمستجدات العلمية في مجال التخصص و تقويم المادة العلمية  ،ومان
ثم تطويرها وفقا ً لهذه المستحدثات.
 .2التحضير الجياد للماادة العلمياة للوصاول إلاى المساتوى العلماي المساتهدف  ،ومراعااة عادم
الخروج عن المحاضرة بقضايا ال عالقة لها بالمادة ،مع االلتازام بالمادة الزمنياة للمحاضارة
من بدايتها إلى ونهايتها.
 .3إتقان عملية التدريس وجعلها أكثر تشويقا ومتعة  ،باساتخدام اساتراتيجيات تدريساية مناسابة
لتنمية مهارات التفكير العلمي والناقد واإلبداعي لدى الطالب.
 .4إعطاء الطالب فرصا ً متساوية في الحوار والمناقشة ،والتعبير عن أفكاره بصور ة متسلسلة
ومنطقية وذات عالقة بالمادة .مع االلتزام بالحوار الهادئ الرزين البعيد عن الهوى.
 .5الوعي االنفعالي الذاتي من ح ياث معرفاة الاذات وتقبلهاا وإدارة االنفعااالت والغضاب والبعاد
عن اإلهانات اللفظية أو الشجار واالحتفاظ بتحكم انفعاالي مناساب فاال يادع فرصاة للغضاب
أن يتملكه وال يعطي أحكاما ً سريعة للمواقف المختلفة  ،وأن يكون قدوة يحتذى بها .
 .6تتضمن الكتب المقررة المراجع الحديثة وآخر التطورات في مجال الدراسة.
 .1الحق في التأهيل التربوي الذي يمكن مان أداء الرساالة التعليمياة علاى الوجاه األفضال ،عان
طريق االستزادة بالمستحدثات الواردة ببرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
 .8حق التدريس في مجال التخصص الدقيق والنوعي وعادم التكلياف بتخصصاات أخارى  ،أو
بأعماا ل إدارياة ليساات مان اختصاصااه  ،ماع تاوخي العاادل فاي توزيااع المحاضارات والمهااام
داخاال الكليااة ،وامااتالك الساايادة الكاملااة فااي المحاضاارات التااي تلقااى  ،وأن يكااون نقااده أو
مؤاخذته من جهة مؤهلة ومرضيه وفق ضوابط معروفة .
 .9الحق في االلتحاق بالفرص التدريبية الالزمة قبل وأثناء الخدمة ،وتيسير سبل االلتحاق.
توفير البيئة الدراسية المناسبة التاي تمكان مان العمال براحاة  ،وتسااعد الطاالب علاى
.41
االستيعاب مثل المباني ذات المواصافات الجيادة وكال ماا يتطلباه العمال مان وساائل وأدوات
تعليمية حديثة تساعد على تحقيق أهداف رسالة التعليم وغاياتها .
االستفادة من التقنيات والوسائط التعليمية الميسرة لعمليات التعليم والاتعلم  ،واالهتماام
.44
بنظام االبتعاث الخارجي لإلطالع والتدرب في مهارة أو أكثر .
االلتاازام ماان قباال هيئااة التاادريس باسااتراتيجيات التاادريس والتقياايم المنصااوص عليهااا
.42
صاااراحة فاااي توصااايفات المقاااررات والبااارامج .,اساااتخدمت اساااتراتيجيات مناسااابة للفئاااات
المختلفة من النواتج (المخرجات) التعليمية.
العمل على تطوير االستراتيجيات المناسبة لتحسين االداء التدريسي.
.43
تطبيااق وساااائل التقنياااة الحديثاااة فاااى التعلاايم عااان بعاااد كاساااتخدام الحاساااوب والفياااديو
.44
واالتصاالت عبر األقمار الصناعية .
االطالع على تقرير البرنامج وتقرير المقرر ،ومن ثام وضاع الخطاة الدراساية للماادة
.45
متضمنة كافة البنود التي نص عليهاا فاي تقريار المقارر مان مفاردات ومتطلباات وواجباات
وأنشطة  ،ومراحل زمنية للخطة الدراسية  ،ومواعيد تسليم الواجبات والبحاوث  ،وطريقاة
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توزيااع الاادرجات  ،وأسااماء المراجااع والمصااادر األوليااة والثانويااة للمعلومااات  ،وتحديااد
الساااعات المكتبيااة ،وغيرهااا  ،ويااتم إخطااار الطالااب بمحتااوى الخطااة مااع بدايااة كاال فصاال
دراسي .

األنشطة التق يم:
.4
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.8
.9
.41
.44
.42
.43
.44
.45
.46
.41
.48
.49
.21
.24
.22

المشاركة في األنشطة الطالبية المتنوعة ليس فقط لالستمتاع
تنويع األنشطة التي يكلف بها الطالب لمواجهة الفروق الفردية.
متابعة الواجبات واألنشطة وأن يجعل لها وز ًنا في التقويم.
متابعاة خطاة تنظيااـم وتشاجيع وتعزيااز وتنوياع مشاركااـة الطاـالب فااي األنشطاـة الثقااـافية،
والرياضية  ،والفنية  ،واالجتماعية  ،والتربوية  ،والترفيهية  ،والتطويرية  ،وغيرها مان
األنشطة التي تتالءم مع اهتماماتهم ،وتلبي احتياجاتهم .
أي جاااد اآلليااة المناساابة لمتابعااة وتقااويم حجاام مشاااركة الطااالب فااي األنشااطة الالصاافية،
ومقارنته بحجم مشاركة الطالب في مؤسسات أخارى مماثلاة ،ووضاع سياساات لتحساين
مستويات المشاركة.
االسااتناد فااي عمليااة التقااويم إلااى أدلااة وقاارائن مااـوضوعية ،وياارتبط بمعااـايير مالئمااة،
ومؤشاارات أداء محاـددة مساابقاً ،كمااا يشااترك خااـبراء مسااتقلون فااي تفسااير مااا تاادل عليااه
األدلة والقرائن.
اعتماد التقويم على المدخالت ،والعمليات ،والنواتج ،مع التركيز على جودة المخرجات.
تشمل عمليات التقويم من أجال تحساين الجاودة األعماال والنشااطات الروتينياة إلاى جاناب
األولويات اإلستراتيجية للتحسين.
استخدام آليات تقاويم مناسابة للبارامج والمقاررات مثال االساتبيانات آراء الطلباة ،وبياناات
مخرجات توظيف الخريجين ،وأراء جهات التوظيف واألداء الالحق للخريجين
اتخاذ كل االحتياطات الالزمة لحماية أسئلة االمتحانات من التسرب والضياع .
ا لمشاااركة فااى أعمااال االمتحانااات  ،ووضااع االمتحانااات الدوريااة والنصاافية وتصااحيحها
وتوزيااع نتااائج االمتحانااات الدوريااة وتراجااع اإلجابااات مااع الطااالب ،إذا لاازم األماار ،
ورصد النتائج وتقديمها للجهات المسؤولة بالجامعة العتمادها .
تجنب المشاركة في وضع أسئلة امتحان المادة أو تصحيحها في حال وجود قرياب لعضاو
هيئة التدريس حتى الدرجة الرابعة .
ً
ً
التزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان والعمل علاى مناع الغاش منعاا باتاا ومعاقباة
كل من يحاول الغش أو يشرع فيه توخيا ً للدقة والعدل.
تصحيح أوراق اإلجابة من خالل مفتاح للتصحيح وتنظايم عملياة الرصاد بماا يحقاق الدقاة
والحيادية التامة .
االستناد إلى محكات وعمليات التظلم األكاديمي وإعالنها للطلبة ويتم تطبيقها بكل إنصاف
.
تاوخي الموضااوعية عناد بناااء االختباارات التحصاايلية بحياث تتمشااى ماع مااا تام تدريسااه ،
ويكون لها القدرة على التمييز بين المستويات المختلفة للطالب.
تشجيع االبتكارية والتجديد والتحديث
تحري الدقة والعدل في تصحيح ألوراق الطالب االمتحانية
استخدام إجراءات فعالة للتحقق من أن األعمال التاي يقادمها الطلباة هاي بالفعال مان عمال
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.
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.23
.24
.25
.26
.22

إعالن نتيجة االختبارات الدورية واألعمال التحريرية في الوقت المناسب.
تقديم اإلجابات النموذجية ألسئلة االختبارات الدورية.
جعل عمليات تقييم الطلبة مناسبة لنواتج التعليم المستهدفة .تم تطبيق عمليات تقيايم الطلباة
بفاعلية وعدالة .
جعل اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطلبة مناسبة ألنماط التعلم المطلوبة.
تجنب اإلخالس بأي من البن د السابقة .

ثالثا :أخالقيات العالقات مع
الزمالء

تلعب العالقات مع الزمالء دوراً جوهريا في تحقياق الجامعاة ألهادافها  ،شاريط أن
يلتزم عضو هيئة التدريس بمجموعة من السلوكيات المرغوباة عناد إقاماة هاذه العالقاة وفاق
البنود التالية :
 .4التحلي بسلوكيات أخالقية إسالمية رفيعة في التعامل مع الزمالء و منسوبي الجامعة من
موظفين وعمال.
 .2االحتفاظ بعالقات اجتماعية مع الزمالء تقوم على التعاون المتبادل سواء على المستوى
الشخصي أم العلمي .
 .3احتاارام حااق الاازمالء فااي التعبياار والحريااة األكاديميااة التااي تكفلهااا نظاام التعلاايم العااالي
الخاصة بحقوق أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم .
 .4التحلاااي باااروح اإلنصااااف والموضاااوعية عناااد إصااادار أي حكااام اختصاصاااي أو تقاااويم
استشاري أو مناقشة علنية ألعمال أعضاء هيئة التدريس .
 .5احتاارام ساارية المعلومااات الشخصااية ألعضاااء هيئااة الت ادريس الااذين يتقاادمون بإنتاااجهم
العلمي للترقية .
 .6حضور حلقات البحث والمناقشة وتداول الفكر بينه وباين زمالئاه وذوي الخبارة الساابقة
في مضمار البحث العلمي .
 .1االمتناااع عاان قبااول الهاادايا أو التبرعااات ماان جهااات مشاابوهة أو ماان أشااخاص ساايئي
السمعة أو تثار حولهم مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة .
 .8اإلعااالن عااان الهااادايا والتبرعاااات والمااانح والهباااات  ،وجهاااات تلقيهاااا  ،واساااتخداماتها
وتوثيقها بمحاضر رسمية بالقسم أو الكلياة أو الجامعاة  ،وعادم الاربط باين قباول الهادايا
والتبرعات بتحقيق مكاسب شخصية أو عامة .
 .9بناء جسور من التواصل والتعاون العلمي والبحث مع الزمالء
 .41إشاعة روح التعاون واإلخاء بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين
 .44تسوية أي خالف قد ينشاأ باين أحاد أعضااء هيئاة التادريس وباين أحاد زمالئاه بسابب
المهنااة بااالطرق الوديااة داخاال القساام والعمااادة  ،لفااض الناازاع قباال اللجااوء إلااى جهااات
أعلى داخل الجامعة أو خارجها .
 .42تجنب مزاحمة أي زميل بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بمهنة التدريس .
 .43تجنب التقليل من قدرات الزمالء وإذا كان هناك ما يستدعي انتقاد زميل مهنياا فيكاون
ذلك بالطريقة المهنية المتعارف عليها في النقد .
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يتولى أقدم أعضاء هيئة التدريس اإلشراف على الماادة ووضاع اختباراتهاا ـ بالتنسايق
مع المشاركين في تدريس المادة ـ في حالة اشتراك أكثر من عضو في تادريس ماادة
واحدة.
ممارسااة آداب الحااوار والمناقشااة بااين الاازمالء بمااا ال يااؤدي إلااى نااوع ماان الصااراع
الفكري بينهم .
اللجوء إلى ذوي الخبرة في الجامعة في حاال الحاجاة إلاى إساداء النصاح أو االساتفادة
من الخبرة .
االلتزام بالمبادئ واألخالقيات المرتبطة بمواثياق الكلياات المختلفاة مثال كلياات الطاب
وغيرها .
تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة .

رابعا ً  :اخالقيات خدمة الجامعة
يتعين أن يلتزم عضو هيئة التدريس فيا يختص بخدمة الجامعة بالبنود التالية :
 .4االطالع على كتيب التوظيف الذي يحتوي على جميع اللوائح والسياسات والقواعد التي
تحكاام عمليااة توظيااف هيئااة التاادريس والمااوظفين بالجامعااة  ،وكااذا حقااوق ومساائوليات
أعضاااء هيئااة التاادريس ،والعااـاملين ،وعمليااات التوظيااف ،واإلشااراف ،وتقياايم األداء،
والترقيااة ،واإلرشااـاد ،وعمليااات المساااندة ،والترقااي الااوظيفي ،والشكااـاوى ،والتأديااب،
وإجراءات االستئناف.
 .2حق االطالع على األنظمة الوظيفية والجزائية تحديداً دقيقاً ،وهذا ما يجعال المعلام علاى
بينة بما له وما عليه .
 .3العمل على وجود إستراتيجية فعالة لضامان أن اللاوائح واألنظماة مفهوماة وياتم االلتازام
بها.
 .4المساهمة في خلق مناخ تنظيمي إيجابي (أي المنـاخ الذي يشعر فيه األفراد بمشاركتهاـم
في عـملية صنـع القرار،وقـدرتهم على المبـادرة وتحقيق طموحهم الوظـيفي ،ويسود فيه
اعتقاد لدى أعضاء هيئتي التدريس واإلدارة بأن مساهماتهم لها قيمتها).
 .5ماانح عضااو هيئااة التاادريس المسااتوى الااذي يسااتحقه نظاماا ً فااي الساالم التعليمااي علااى أن
ياادخل مفاضاالة التعيااين والتوجيااه وفااق معااايير تنافسااية دقيقااة تضاامن المساااواة وتحقيااق
الفرص  ،مع إعالن الضوابط التي تحكم عملية الترقية من مستوى إلى آخر.
 .6الحق في الترقية التي تتم في المؤسسة والتأكد من عدالتها عند اللزوم.
 .1الحق في الحوافز والمكافآت والعالوات المادية على ضوء معايير دقيقة .
 .8التمتااع بالمزايااا الصااحية والضاامانية وحسااومات األسااعار اإلسااكانية واالسااتهالكية  ،مااع
إقامااة أنديااة اجتماعيااة خاصااة تماانحهم فرصااة اللقاااءات التربويااة خااارج أسااوار الجامعااة
وتنمي العالقات االجتماعية بينهم
 .9استالم الم ستحقات المالية عند تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعماال خاارج وقات الادوام
الرسمي  ،أو مكافآت الدورات التدريبية التي يلتحقون بها .
الطاااالع علاااى توصااايف الوظاااائف  ،و ظاااروف العمااال ،ورساااالة المؤسساااة،
.41
وبرامجهااا ومعلومااات تفصاايلية عاان طبيعااة العماال ،ومؤشاارات األداء ،وعمليااـات تقياايم
األ داء .وكذلك ضمان أن تقـوم الجامعة باالتصال بالمحكـمين الاذين أشاار إلايهم المتقادم
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للعمل؛بهدف التحقق من صحة ما ذكره المتقدم للعمل عن مؤهالته وخبراته ،وذلاك قبال
قيام المؤسسة بتعيينه.
الحق في المشااركة فاي برناامج اساتقبال وإرشااد لهيئاة التادريس الجادد لضامان
.44
معاارفتهم با لمؤسسااة ،وخاادماتها ،وبرامجهااا ،واسااتراتيجيات تنميااة الطااالب ،وأولويااات
تحقيق ومساندة الجامعة في تحقيق رسالتها .
احترام النظام الجامعي من حيث لوائحه وقوانينه وتعليماته في كل عمل يقوم به
.42
عضو هيئة التدريس .
إظهار مستوى عال من األخالق تتسق مع أخالقيات العمل الجامعي .
.43
المساهمة بفعالية في خدمة الجامعة .
.44
تنميااة القاادرات األكاديميااة  ،لضاامان االسااتمرار فااي المهااام العلميااة والبحثيااة
.45
والخدميااة  ،والسااعي وراء نشاار المعرفااة علااى أفضاال وجااه وعلااى أساااس ماان التحااديث
الدائم .
 .46تجنب استخدام المنصب األكااديمي أو اإلداري لنيال مكاساب شخصاية غيار مساتحقة أو
مزايا غير عادلة تتنافى ومكانة األستاذ الجامعي .
المشاركة في عضوية اللجان التي تشكلها الجامعة والكليات واألقسام متى طلب
.41
منه ذلك .
اإلفااادة ماان قاادرات وخباارات النااابغين ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ،مااع توثيااق
.48
إنجااازاتهم ونشاااطاتهم المتمياازة ماان دراسااات وأبحاااث ونحوهااا وتعريااف اآلخاارين بهااا
وإشراكهم.
تجنااب مزاولااة أي عماال خااارج الجامعااة  ،يتعااارض مااع مسااؤوليات وواجبااات
.49
عضو هيئة التدريس بالجامعة.
تجنااب تقااديم استشااارات علميااة باساام الجامعااة إال بعااد أخااذ موافقااة رساامية ماان
.21
الجامعة بذلك.
ً
 .24االلتزام بعدم تمثيل الجامعة والتحدث باسمها رسميا في المحافل والمنتديات إال إذا كان
مخوالً بذلك
 .22الحفاااظ علااى المااال العااام بكاال وساايلة يراهااا مناساابة سااواء فيمااا يسااتخدمه ماان معاادات
وتجهيزات ومواد خام  ،أو في استخدام وقته  ،أو في إبداء الرأي واالشتراك في اللجان
المالية .
 .23تجنب شراء معدات أو أجهزة أو خادمات مان أي مصادر تربطاه بعضاو هيئاة التادريس
أي عالقة سواء أسرية أو شخصية  ،إال إذا كانت هنااك لجناة تام تشاكيلها لهاذا الغارض
ووافقت بأغلبية األعضاء على الشراء  ،إذا كان يتفق مع المواصفات المطلوبة وخضاع
لشروط المناقصات المعمول بها في مثل هذه الظروف .
 .24تجنب توظياف أحاد أفاراد العائلاة موظفاا ً أو استشااريا ً فاي أي مشاروع تشارف الجامعاة
على إدارة تمويله إال بموافقة لجنة مختصة بذلك .
 .25تجنب استخدام الخدمات الحاسوبية والشبكية للجامعة في األغراض التالية:
◄ الحصول أو استخدام األرقام السرية لمستخدمين آخرين دون أخذ موافقتهم .
◄ محاولة الوصول إلى ملفات ومعلومات غير مصرح له بالدخول عليها .
◄ محاولة تعطيل أو تبطئ الشبكة أو النظام الحاسوبي للجامعة .
◄ سوء استخدام البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال األخرى داخل الجامعة.
 .26الحرص على التواصل مع المسؤولين الذين يقومون بأعمال متشابهة في أقسام الطاالب
والطالبات.
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 .21التخطيط للبرام ج والمرافق والخدمات ،التي تضمن تحقيق المعايير المتشابهة في أقسام
الطالب والطالبات مع األخذ بعين االعتبار التنوع القائم بين الجانبين بسبب االحتياجات
المختلفة.
 .28المشاااركة فااي عمليااات التقااويم الااذاتي ،والتعاااون مااع عمليااات تحسااين الجااودة وإعااداد
التقارير عنها كل في مجال التخصص.
 .29االعتراف باألخطاء ونقاط الضعف بروح متفهمة ،والعمال علاى تقاديم العاون مان أجال
التغلب على نقاط الضعف.
 .31تجنااب رفااض كبااار هيئااة التاادريس مساائولية إدارة الجااودة ،ويااتم منحااه الوقاات الااالزم
وتوجيه ودعم عمليات الجودة في المؤسسة التعليمية.
 .34تجنب رفض التكليف بتشكيل لجنة للجـودة التي تمثل كل الوحدات /األقسام الرئيسة فاي
المؤسسة التعليمية.
 .32اإلقرار باان نظاام ضامان الجاودة فاي المؤسساة التعليمياة جازءاً ال يتجازأ مان التخطايط
الروتيني واستراتيجيات التطوير ،وذلك في سلسلة محددة تبدأ بالتخطيط ،ثام التنفياذ ،ثام
التقويم ،ثم المراجعة الخارجية.
 .33االهتمام بتوفير النماذج المعيارية واالساتبيانات واألدوات الالزماة إلجاراء اساتطالعات
متنوعااة حااول مختلااف مهااام ونشاااطات المؤسسااة التعليميااة فااي إطااار يحاادد العمليااات
والجدول الزمني للتقويم والمراجعة والتقارير.
 .34التحقااق ماان نتااائج التقااويم الااذاتي ،وذلااك بمقارنتهااا باألدلااة والقاارائن المسااتخرجة ماان
االستطـالعات ،وآراء أصحاب الشاأن كالطلباة ،وأعضااء هيئاة التادريس ،والخاريجين،
وأصحاب األعمال الذين يعمل الخريجون لديهم.
 .35التحقق من صحة تفسير البراهين أو األدلة الخاصاة بجاودة األداء عان طرياق استشاارة
أشخاص على علم بنوع النشاط موضع الفحص ،كما تستخدم آليات غير متحيزة إلزالاة
التعارض بين اآلراء المختلفة.
 .36تاااوفير تتاااوفر تنظيماااـات وإجاااـراءات للتحاااـقق مااان مساااتوى تحصااايل الطاااـلبة مقاااـارنة
بالمؤسسات التعليمية األخرى ،وحسب متطلبات "إطار المؤهالت الوطني".
 .31مشاركة الجامعة فيما تقدمه من أنشطة اجتماعية وثقافية وفكرية ورياضية وجمعياات
علمية .
 .38الحرص على حضور المناسبات المختلفة التي تقيمها الجامعة .
 .39الحرص على حضور اجتماعات القسم وااللتزام بتوجهاته
 .41الرجوع إلى القنوات الرسمية في عرض األمور الشخصية وااللتزام بسرية الجلسات.
 .44تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة .
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خامسا ً  :اخالقيات خدمة المجتمع
يلتزم عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بخدمة المجتمع بالبنود التالية :
 .4الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريس.
 .2اإلفصاح بصورة علنية على أن ما يتبناه عضو هيئة التادريس مان آراء إنماا تعبار عان شخصاه
وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجامعة .
 .3يمكاان لعضااو هيئااة التاادريس بالجامعااة تقااديم االستشااارات الخارجيااة شااريطة أال تااؤثر علااى
الواجبات واألداء األكاديمي للعضو المطلوب استشارته .
 .4المشاااركة فااى كاال مااا ماان شااأنه توعيااة المجتمااع  ،كالمشاااركة فااي المحاضاارات العامااة  ،وفااي
اإلعالم الصحفي والمرئي والمسموع .
 .5مراع ا اة التااوازن واالعتاادال فااى طاارح المشااكالت االجتماعيااة والفكريااة  ،مااع تحملااه مسااؤولية
المحافظة على ثوابت المجتمع العربى السعودي .
 .6اإلسهام فى تنمية المعرفة اإلنساانية ،المرتبطاة بخدماة المجتماع  ،علاى نحاو يمكان مان تخاريج
مواطنين أكثر قدرة على المشاركة فى المجتمع بفعالية .
 .1االنغماس في شؤون المجتمع بكافة قضاياه الفكرية والسياسية واالقتصادية.
 .8التفاعل إيجابيا ً مع معطيات وقضايا البيئة المحيطة .
 .9توجيه الطالب وإرشادهم بما يخدم المجتمع و البيئة من خالل مشروعات العمل.
 .41التصرف فى الحياة العامة والخاصة بشكل يلياق بالمكاناة االجتماعياة واألكاديمياة دون ابتاذال
أو تعال .
 .44احترام األنظمة واللوائح والقرارات التى تهدف إلى تحقياق ساالمة المجتماع وأمناه واساتقراره
وتقدمه وازدهاره .
 .42التزام المتعاقد من خارج الدولة بقوانين وأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده وأال يخل بها .
 .43تعزيز إحساس الطالب باالنتماء لدينه ووطنه .
 .44تعزيز التفاعل اإليجابي بين الطالب والثقافات األخرى .
 .45العماال علااى ساايادة المحبااة واالحتاارام الصااادق بااين الطااالب وغياارهم تحقيق اا ً ألماان الااوطن
واستقراره  ،وتمكينا ً لنمائه وادهاره وحرصا ً علاى سامعته ومكانتاه باين المجتمعاات اإلنساانية
الراقية .
 .46مراعاة صفته كقدوة أخ القية واجتماعياة راقياة فاى تعامالتاه وعالقاتاه ماع مؤسساات المجتماع
المختلفة .
 .41تجنب اإلخالل بأي من البنود السابقة .
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سادسا :ميثاق عاام الجامعاة
(االرتباط بالطالب والطالبات)

ميثاق الحق ق أخالقيات المهنة
مقدمة
يهدف ميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة إلى تزويد جميع االستذة والموظفين والطالب في جامعة
الق صيم بمعايير واضحة للسلوك  .ويقرالجميع 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 انشطة خارج نطاق الجامعة كممثلين عنها لحضور
انشطة اكاديمية او غير اكاديمية لإلجراءات التأديبية نفسها في حال مخالفة الميثاق.
وانطالقا من رؤية ورسالة وقيم جامعة القصيم والسعي لتحقيقها بافضل صورة فان الجامعة
تتوقع جامعة القصيم من طالبها اتباع أعلى معايير السلوك ,والتقيد بها في تعامالتهم مع أساتذتهم
وزمالئه م 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 توقيع نسخة من الميثاق والذي
سيوضع في ملفاتهم الفردية وسيكون المخالفين لهذا الميثاق عرضة للمساءلة حول افعالهم وستقع
في حقهم اجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء الخدمة أو الفصل من جامعة القصيم ويمكن االطالع
والحصول على نسخة من الميثاق عن طريق موقع الجامعة.

الميثاق –تعهد عام
بصفتي موظف  /عضو هيئة تدريس /طالب في جامعة القصيم ،أتعهد بأن أتفهم فهما واضحا
وأقبل قبوال صريحا بميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة في جامعة القصيم وان التزم بأعلى معايير
األمانة ،والصدق والنزاهة في األنشطة األكاديمية وغير االكاديمية أو األنشطة اإلدارية ،ولن،
في أي حال ،أهين أو أنتهك صراحة أو ضمنا هذا الميثاق او أي سياسة في الجامعة .وفي هذا
االطار فأنا أوافق على:






دعم واالمتثال لجميع سياسات جامعة القصيم ،ومساعدة زمالئي على االمتثال بها
تنفيذ المهام واألنشطة بأقصى درجات حسن النية والموضوعية والشفافية والكفاءة وبذل
العناية الواجبة ،والمهنية
التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك
االمتناع عن أي عمل أو فعل ،قد يشكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،انتهاكا الخالقيات
المهنة
التعامل مع زمالئي بروح من الصداقة المهنية
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أكون خاضعا للمساءلة ومسؤوال عن جميع أفعالي وأخطائي ،والمساهمة في تعزيز ثقافة
الثقة في المجتمع
ممارسة قصارى جهدي لدعم وتعزيز الجامعة في دعم التفوق والتقدم كمؤسسة أكاديمية
رائدة
التمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز ،والصدق ،والنزاهة ،واالحترام في جميع األعمال
اتباع أعلى المعايير األخالقية والمبادئ المذكورة أعاله حتى في حاالت النزاعات أو
الشكاوى

مالحظة مهمة:
لقد أضيف لدليل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه مجموعة من القواعد األخالقية والتي
تسعى الجامعة إلى إرسائها وهي جزء مهم من هذا الميثاق ونأمل من أعضاء هيئة التدريس التقيد
بها.

ميثاق الحقوق
حقوق الطالـب/الطالبة الـجـامـعـي
( أ ) في المجال األكاديمي
 -7الحصول على دليل الطالب الذي يقدم معلومات عن الجامعة وأنظمتها ومرافقها ؛
 -2حفل استقبال تعريفي للمستجدين ؛
-3

-4
-5
-6

-1
-8

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 (مرفق استبانة التقييم
بالمالحق) على ان يتعامل الطلبة في ذلك بمصداقية وان يتحرر من الم}ثرات الشخصية والحزبية
والقبلية.
توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من خالل توفير كافة
اإلمكانات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف.
الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها وذلـكـ وفقاً لـألحكام
واللـوائح الجامعية التي تحكم العمل األكاديمي.
الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له ،وكذا اإلطالع على الجداول
الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل مع
مراعاة ترتيب األولويات في التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع
الطالب في تسجيل مقٍرر ما.
حذف أو إضافة أي مقرر ،أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقا ً لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في
الجامعة وذلـكـ في الفترة المحددة لذلكـ والمعلن عنها للطالب.
التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات واستيفاء الساعات العلمية والعملية
لها وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة الضرورة ويعد اإلعالن عن ذلكـ على أن يتم
إعطاء محاضرات بديلة عن تلكـ التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء
المقرر وذلكـ بعد التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلكـ.
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 -9االستفسار والمناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس دون رقابة أو عقوبة في ذلك سوا ًء كان
ذلكـ أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب.
 -71أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أو اإلحالة
إليها أثناء المحاضرات ،وأن يُراعى التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل
لقدرات الطالب.
 -77إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون إجرائها وفقاً للوائح
كاف.
ت
ٍ
والتعليمات الخاصة بذلكـ ،على أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلكـ بوق ٍ
 -72معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاء اإلجابة والتي يقوم
على أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائي للمقرر.
 -73يحق للطالب مراجعة ورقة اجابته في االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن
الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها
 -74تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات االدارية أو األكاديمية وفقا ألنظمة
ولوائح الجامعة
 -75معرفة نتائجه التي حصل عليها في االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية التي أداها بعد الفراغ من
تصحيحها واعتمادها.
 -76التزام اعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين من منسوبي الجامعة باحترام الطالب واعطاءه كافة
حقوقه االكاديمية واالدبية
 -71اعتماد النظام االلكتروني في رصد الدرجات وحصر الغياب على ان يكون الرصد بشكل منتظم وان ال
يتأخر اكثر من اسبوع.
 -78اشعار الطالب بمجموع درجات اعماله الفصلية والعملية قبل دخوله لالمتحان النهائي.

( ب ) في المجال غير األكاديمي
-7التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة المقامة فيها وفقاً للوائح
والتعليمات الجامعية المنظمة لذلكـ..
 --2الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.
 --3االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة (الكتاب – المكتبات اإللكترونية والفرعية – الصالة الرياضية –
الكفتريا  ......وغيرها) وذلكـ وفقا ً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة.
 -4الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظاميا ً ال سيما للطالب المتفوق.
-5الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة مشاركته في األنشطة الثقافية
وكذلكـ المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال التطوعية.
 -1الشكوى 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.
 -8تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية تُرفع ضده ،وعدم صدور العقوبة في
حقه إال بعد سماع أقواله وذلكـ ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غير مقبول وذلكـ بعد استدعائه للمرة الثانية.
 -9التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده وذلكـ وفقا ً للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام تأديب
الطالب.
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أي منها إال للطالب نفسه أو ولي
 -71الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم ٍ
أمره أو من يفوضه بذلكـ الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجه ٍة حكومية أخرى.
وال يجوز إفشاء أو نشر محتويات ملفه ما لم يكن ذلكـ النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب.
 -77حق الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وفقاً
لألنظمة والقواعد المرعية.

التزامات الطالب الجامعي
أوال  :في المجال

األكاديمي :

- ۱إلتزام الطالب باإلنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية.
- ۲التزام الطالب باحترام اعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة.
- ۳التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات.
- ٤التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بالنزاهة العلمية وعدم الغش
فيها باي شكل من االشكال.
- ٥التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغش.
- ٦التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول في قاعة االختبارات.

ثانيا  :في المجال غير األكاديمي :
- ۱إلتزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة.
- ۲إلتزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجود الطالب في الجامعة.
- ۳إلتزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها او تعطيلها عن العمل.
- ٤إلتزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
- ٥إلتزام الطالب بالزي والسلوك المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية.
- ٦إلتزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واإلمتناع عن التدخين فيها__.

استعراض مثاال من الحقوق الطالبية:
يعتبر طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات هو من اكثر االمثلة التي يحتاجون اليها الطلبة مع نهاية كل
فصل دراسي .لذلك يمكن التفصيل في هذا الحق وبقية الحقوق يمكن فهمها من دليل الطالب.
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طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات
المادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات من الئحة مجلس التعليم العالي تنص على :لمجلس الكلية
التي تتولى تدريس المقرر  ،في حاالت الضرورة  ،الموافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال
تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي  .وقد وضعت جامعة القصيم قاعدة تنفيذية لهذه المادة وفق الضوابط التالية:
 -7يتقدم الطالب إلى عميد الكلية التي تقدم المقرر بطلب إعادة تصحيح ورقة اإلجابة خالل أسبوعين من احتساب
المعدالت التراكمية حسب التقويم األكاديمي أو إعالن النتائج متضمنا مبررات طلب إعادة التصحيح ،وتعهد من
الطالب بصحة المعلومات التي قدمها.

 -2تعد الكلية استمارة تتضمن البيانات التالية :اسم الطالب ،ورقمه الجامعي ،ورقم المقرر ورمزه واسمه ،ورقم
الشعبة ،ودرجة األعمال الفصلية ،والفصل الدراسي ،والمعدل التراكمي ،وعدد اإلنذارات األكاديمية إن وجدت،
واسم مدرس المقرر ,وتاريخ االختبار.

 -3لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر اتخاذ القرار في حالة الطلب المقدم من الطالب.

 -4يجب أن تتم إعادة التصحيح خالل أسبوعين من بداية الفصل الدراسي التالي.

 -5في حال الموافقة على إعادة التصحيح ،يشكل مجلس الكلية لجنة إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة وترفع اللجنة
تقريرا بذلك لمجلس الكلية للبت فيه ،ويعتبر رأي المجلس نهائيا.

اجراءات الكليات:
ومن خالل هذه القاعدة التنفيذية يمكن للكليات عمل االجراءات التالية عند تقدم الطلبة العادة التصحيح:
-7

-2
-3

-4

-5
-6

يتقدم الطالب الذي لديه إعتراض على درجة اإلختبار النهائي بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل
اسبوعين من تاريخ إعالن نتيجة االختبار النهائي محل الطلب ،ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس
المقرر ،ويدخل طلبه في النظام األكاديمي ويسلّم له إشعار بذلك (يستخدم نموذج طلب اعادة التصحيح
المرفق).
يقوم رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار ،وعند اقتناع
الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل ،ويتم حفظ الطلب بعد أن يوقع رئيس القسم.
في حال عدم اقتناع الطالب بسالمة التصحيح ،يشكل رئيس القسم لجنة من عضوين من هيئة التدريس
بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر ،وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قراره بتعديل درجة الطالب
أو برفض الطلب ،ويتم إبالغ الطالب بالقرار.
في حال عدم اقتناع الطالب يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار اسبوعين من تاريخ
إعالمه به ،ويقدم التظلم رسميا ً لعميد الكلية متضمنا ً أسباب ومبررات تقديمه وتعهد من الطالب بصحة
المعلومات التي قدمها ،بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق تقديمها من
الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها.
في حالة عدم اقتناع مجلس الكلية بجدية وكفاية أسباب التظلم يصدر قراراً مسبباً بحفظه.
في حال موافقة مجلس الكلية على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس على
األقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة ،وترفع
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تقريرها للمجلس خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور قرار تشكيلها ،ويعرض على المجلس للبت
فيه في أول جلسة انعقاد تالية ،ويكون قرار المجلس نهائيا ً باعتماد محضر الجلسة.
 -1لمجالس الكليات ان تضيف ما تراه دون تجاوز المادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات
من الئحة مجلس التعليم العالي والقاعدة التنفيذية لها من جامعة القصيم.

مخالفات ميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة:
اوال :المخالفات االكاديمية:

تشمل االمثلة التالية:
الغش:





نقل أجوبة طالب آخر أثناء االمتحان
نقل أجوبة منسوخة مسبقا على بعض أعضاء الجسم أوالمالبس  ،...إلخ
الحصول مسبقا على نسخة من اإلمتحان أوأي 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 أوتسليم عمل تم إعداده من طرف شخص آخر
تسليم عمل دون احترام حيثيات االقتباس داخل النص

تقديم معلومات و حقائق غير صحيحة:




تعمد تزييف نتائج بحث ميداني أوتجربة معينة
تلفيق معطيات دراسة ما أومشروع ما
تلفيق موضوع دراسة معينة

تقديم شهادات مزيفة:





ادعاء الحصول على شهادة IELTS/TOEFL
تقديم نسخ مزيفة عن الملف المدرسي
تقديم شهادات عمل مزيفة
تقديم شهادات طبية مزيفة
دليل أعضاء هيئة التدريس
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استعمال بطاقة شخصية لشخص آخر

تقديم عمل جماعي على أنه فردي:



العمل مع شخص أو أشخاص آخرين على حل واجب أوفرض منزلي في حين من
المفترض أن يكون العمل فرديا
طلب المساعدة أوالحصول على مساعدة لحل واجب من المفترض أن يكون فرديا

عدم المشاركة الفعلية في عمل جماعي:



ادعاء كاذب بالمشاركة الفعلية في عمل جماعي
ادعاء كاذب أن جزءا من عمل اآلخرين هوعمل الطرف المدعي

الوكالة غير المالئمة :


وذلك في حالة حضور طالب أي اختبار أو نشاط واجب أكاديمي بدالً عن
طالب آخر .

االشتراك في التضليل األكاديمي :


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 اإلختبار  ،أو اإلتصال
بطالب خالل فترة اختباره وتزويده بمعلومات  ،أو إعطاء طالب نسخة من
اختبار ما مقدما ً أو ترك مواد ذات صلة في مكان االختبار أو االمتحان أو
تغيير النتيجة .

التدخل في أعمال اآلخرين :


ويشمل ذلك تدخل الطالب عمداً في أعمال غيره من الطالب  ،وتخريب
تجارهم المخبرية  ،وأبحاثهم وملفاتهم اإللكترونية  ،وتزويدهم بمعلومات
مضللة  ،أو تعطيل أعمال مقرر الطالب

ثانيا :المخالفات غير األكاديمية
تشمل المخالفات غير األكاديمية لمعايير السلوك بجامعة القصيم على التالي) وال تقتصر عليه(:
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 -7تجاوز أي من ممتلكات جامعة القصيم ،من المباني أو المنشآت أو المرافق ،أو
الدخول إليها دون تصريح.
 -2اإليذاء) بالقول أو الفعل (و /أو ترهيب الزمالء وز ّو ار الجامعة أو الكلية،
وموظفيها.
 -3السلوك التخريبي أو المسيء داخل حدود الحرم الجامعي.
 -4السلوك الذي من شأنه تهديد حياة اآلخرين أو سالمتهم سواء مادي اً أو معنوي اً،
داخل مق ّر ات الحرم الجامعي ومرافقه.
 -5السرقة التي تشمل سرقة الخدمات أو الممتلكات الشخصية أو التابعة للجامعة داخل
مقرات الجامعة أو في أي نشاط جامعي.
 -6انتهاك 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 ال يقبل اللباس غير المالئم من الذكور أو اإلناث،
إذ يواجه الطالب المخالف اإلجراءت التأديبية المناسبة.
 -1تخريب ممتلكات الجامعة أو ممتلكات اآلخرين داخل مقر الجامعة ،أو تدميرها أو
تشويهها.
 -8امتالك مفاتيح لمباني الجامعة أو مرافقها أو ممتلكاتها ،أو نسخها أو استخدامها دون
تصريح.
 -9دخول مرافق الجامعة أو ممتلكاتها ،أو استخدامهما دون تصريح ،بما في ذلك أدوات
الحاسب اآللي أو برامجه.
 -71وضع عالمات أو إخطارات أو الفتات أو لوحات أو تنويهات دون تصريح .إذ
توضع مثل هذه المواد في لوحات النشرات المصرح بها أو أماكن أخرى محددة .وال
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 وإرشادات
يتم اتباع اإلجراءات التالية في حالة المخالفات االكاديمية للطالب:
- -7تقع مسؤولية التعامل الفوري مع حاالت التضليل أو االنتحال أو التخريب -في غرفة
الدراسة أو غيرها من المخالفات األكاديمية -على عضو هيئة التدريس .وفي حالة أي
مخالفة أكاديمية يرتكبها طالب يقوم عضو هيئة التدريس بملء النموذج الالزم) نموذج
تسجيل المخالفات( ،والذي يتم توثيقه في الملف الشخصي للطالب في أرشيف الكلية وفي
مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب .ويتيح هذا اإلجراء للجامعة متابعة الحاالت
المتكررة لمخالفات الطالب على مستوى الجامعة وتسجيلها.
 -2في حالة اقتناع عضو هيئة التدريس أن المخالفة المدعاة قد نشأت عن سوء تقدير من
جانب الطالب ال عن تضليل متعمد ،فإن عليه أن ينصح الطالب بعمل أكاديمي مقبول
دليل أعضاء هيئة التدريس

89

-3

-4

-5
-6
-1
-8
-9

ويسجله في سجل الطالب .وفي مثل هذه الحاالت يطلب عضو هيئة التدريس على سبيل
المثال أن يعيد الطالب كتابة العمل األصلي أو الفرض أو إعادة تقديم عمل أو فرض
جديد.
على عضو هيئة التدريس المسؤول عن عمل تقارير عن إدعاءات التضليل إعداد التقرير
عن هذه األعمال خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ وقوعها ،على أن يرسل النموذج لعميد
الكلية ورئيس القسم الذي وقعت فيه المخالفة.
يدون رئيس القسم تقرير اً برأيه) على النموذج (اعتماد اً على مدى خطورة المخالفة
وذلك بالتشاور مع عضو هيئة التدريس ،وبعد االجتماع مع عضو هيئة التدريس
والطالب.
يتم إرسال النموذج إلى عميد الكلية لمعالجتها أو إلرسالها إلى عميد شؤون الطالب
لعرضها على اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية .
في جميع الحاالت البد من تسجيل المخالفات وحفظها في ملف الطالب او الطالبة.
في جميع الحاالت البد أن يحضر الطالب جميع االجتماعات التي تطلبها الجامعة أو
الكلية التي وقعت بها المخالفة لالستماع.
في حالة عدم االستجابة للحضور قد يصدر القرار بنا ًء على الحقائق المتوفرة.
أما الحاالت التي ال يوافق فيها عضو هيئة التدريس على قرار لجنة الكلية ،فمن الممكن
التظلم بشأنه لدى رئيس اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية.

أما بالنسبة للمخالفات غير االكاديمية ،فيمكن ألي عضو في المجتمع الجامعي أن يرفع دعوى
إساءة سلوك ضد أي طالب .وعلى الطرف المختص ملء" نموذج مخالفة غير أكاديمية "خالل
ثالثة أيام من حدوثها .ويتم تسجيل المخالفة لدى عميد شؤون الطالب ،الذي يخطر بدوره
الطالب صاحب الشأن ،ليتم إجراء مقابلة ويحدد ما إذا كان ميثاق اخالقيات المهنة قد انتهك
ويقرر الرد المناسب.

التظلمات والشكاوي الطالبية
تشمل الشكوى أو التظلم األكاديمي المتعلق بمسائل أكاديمية :القبول ،الدرجات ،اإليقاف
األكاديمي ،التضليل ،االنتحال ،تزويرالمعلومات عن عمد ،تقديم العمل المعد لمقرر ما في مقرر
آخر ،باإلضافة إلى انتهاك حقوق التأليف .وتتضمن الشكاوي غير األكاديمية كذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،التحرش) اللفظي أو الجسدي( ،أو التهديد ،أو السلوك التخريبي أو التعسفي
داخل الحرم الجامعي ،الغرامات ،أو الرسوم ،أو حتى االستبعاد من استخدام خدمة معينة ،أو
التمييز ،وكذلك االطالع على السجالت ،ومخالفة السياسات.
وتنتهج جامعة القصيم سياسة عادلة في التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع اإلداريين أو أعضاء
هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من أفراد مجتمع الجامعة ،مستهدفة من ذلك تأسيس وتنفيذ
دليل أعضاء هيئة التدريس
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سياسات وإجراءات تظلم الطالب األكاديمية أو غير األكاديمية .ولتحقيق ذلك تم انشاء وحدة
حماية الحقوق الطالبية

وحدة حماية الحقوق الطالبية
مقرها :االدارة القانونية بالجامعة وترتبط مباشرة بمعالي مدير الجامعة ويكون احد الكفاءات
رئيسا لها وذلك لمتابعة تطبيق الميثاق بالشكل الصحيح
الهدف منها :إقرار مبادئ العدل واإلنصاف ،كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل
الجامعة
اللجان المرتبطة بها:
أوال :اللجنة الرئيسية الدائمة لحماية حقوق الطلبة على مستوى الجامعة
ثانيا :اللجان الفرعية داخل الكليات
أوال :اللجنة الدائمة:
اعضاء اللجنة :تشمل مدير عام االدارة القانونية بالجامعة وعضوية عدد كاف من األعضاء
القانونيين وعضوات من المتخصصات في المجال القانوني.
آلية عمل اللجنة:
يكون انعقاد اللجنة الدائمة بصفة مستمرة لمباشرة المهام اإلدارية والفنية ،وتختص بالنظر
والتحقيق في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية التي تقدم إليها من الطالب إلى
جانب الشكاوى والتظلمات التي لم تفصل فيها اللجان الفرعية خالل المدة القانونية ،وهي 61
يوما ً أو الشكاوى التي ترى اللجان الفرعية إحالتها فوراً إلى اللجنة الدائمة ،كما تناقش اللجنة
الدائمة الشكاوى والتظلمات التي يحيلها إليها مدير الجامعة ،و تتمتع به هذه الشكاوى أو التظلمات
بخصوصية وسرية وظروف استثنائية .واللجنة الدائمة يحق لها أن تصدر توصيتها بإحالة
الطالب الشاكي إلى لجنة تأديبية في حال ثبوت أن شكواه كيدية ،ويعاقب بحسب األنظمة واللوائح
الجامعية ،وتصدر اللجنة الدائمة بعد االنتهاء من التحقيق توصياتها بشأن الشكاوى والمالحظات
التي تلمس جديتها خالل  31يوما ً من تاريخ تقديمها أو من تاريخ اإلحالة .وتعرض هذه
التوصيات على معالي مدير الجامعة العتمادها أو اتخاذ القرار المناسب ،ويجوز لمدير الجامعة
عرض القرار على مجلس الجامعة العتماده ،في الحاالت المنصوص عليها نظاميا ً في هذا
قابل للتظلم منه ،ويتم إعالن
الشأن ،ويكون قرار مدير الجامعة أو مجلس الجامعة نهائياً ،وغير ٍ
ذوي الشأن بالقرار.
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ثانيا :اللجان الفرعية
اعضاء اللجان الفرعية :يتم إنشاء لجنة فرعية في مقر كل كلية تابعة للجامعة ،ويكون إنشاؤها
بقرار يصدر كل عام دراسي من عميد أو عميدة الكلية المختص ،وتشكل من أحد وكالء أو
وكيالت الكلية كرئيس وعضوية اثنين من أعضاء أو عضوات هيئة التدريس إلى جانب اثنين من
الطالب أو الطالبات التابعين للكلية من المميزين علما ً أو خلقاً.
عمل اللجنة الفرعية  :تختص في تلقي الشكاوى والتظلمات المقدمة من الطالب (نموذج أ) بشأن
أية مشكالت أكاديمية ،حتى إن كانت الشكوى ضد أحد أعضاء هيئة التدريس ،ويتم تقديم الشكوى
أو التظلم بحسب النموذج المعد لهذا الغرض.
الفصل بالشكوى :يتم الفصل في الشكوى أو التظلم في مدة أقصاها  31يوما ً من تاريخ تقديم
الشكوى ،وال يصبح القرار الصادر من اللجنة الفرعية نافذاً إال من تاريخ اعتماده من صاحب
الصالحية المختص ،طبقا ً للوائح واألنظمة ،ويعلن القرار إلى ذوي الشأن ويكون قابالً للتظلم منه
خالل  75يوما ً من تاريخ إعالن القرار ،ويكون التظلم أمام اللجنة الدائمة في الجامعة(نموذج ب).

تسوية التظلمات والشكاوي
طريقة التسوية غير الرسمية
بدايةً يجب على الطالب أن يحاول جاهداً حل خالفه بصورة ودية وغير رسمية في أقرب فرصة
متاحة ،ويناقش ذلك مع عضو هيئة التدريس المعني ،بمجرد أن يكون على بينة من األمر ،وفي
حال عدم التوصل إلى ح ل مرضي بين الطالب وعضو هيئة التدريس ،ينبغي على الطالب أن
يرفع تظلمه إلى رئيس القسم التابع له عضو هيئة التدريس ،فإن لم يتم حل النزاع ،وجب عليه
التقدم لرفعه ومناقشته مع عميد الكلية .وفي أثناء هذه المناقشات الغير رسمية يفترض من رئيس
القسم أو عميد الكلية المنتمي لهما عضو هيئة التدريس أن يكونا وسيطا ً لحل النزاع ،فيسمح لهما
بالتحدث مع الطالب أو عضو هيئة التدريس) أحدهما أو كليهما (وبصورة فردية أو ثنائية،
والنظر في أي أدلة أو وثائق يرغب أي من طرفي النزاع في تقديمها .أما إن كان تظلمه ضد أي
من رئيس القسم أو عميد الكلية ،فتتم المناقشة مع من هو أعلى منهما مرتبة إدارية.
الزام الطالب بحل الخالف بالطريقة غير الرسمية المشار اليها يعد مخالفا لألنظمة وفيه نوع من
الضغط على الطالب او الطالبة للتنازل عن حقه الذي كفلته له االنظمة واللوائح المرعية في
المملكة وكفله الشرع الحنيف.

طريقة التسوية الرسمية
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يجب على الطالب  /الطالبة ان يلتزم في تقديمه شكواه بعدد من اإلجراءات والضوابط وهى :
(  ) 7أن يتقدم بشكواه إلى مقر اللجنة الفرعية المشكلة داخل كليته حتى ولو كانت الشكوى ضد
أحد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من كلية أخرى لتدريس وادة أو أكثر لطالب الكلية المقدم بها
الشكوى .
(  ) 2أن يكون تقديم الشكوى خالل ثالثين يوما ً من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى أيا ً كانت
هذه الواقعة ( على سبيل المثال  :إعالن نتيجة اختبار – اعتداء وقع علي الطالب بالقول أو الفعل
– منع الطالب من استخدام حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي ......
الخ ) .
(  ) 3ال يجوز للطالب أن يتقدم بشكواه بعد مرور ثالثين يوما ً من تاريخ حدوث الواقعة محل
الشكوى كما ال يجوز له التقدم بأكثر من شكوى واحدة عن ذات الواقعة .
(  ) 4أن يقوم بملء النموذج المعد للشكوى واستيفاء كافة البيانات الواردة به بالدقة والوضوح
الالزمين وباالختصار الذي ال يخل بالمضمون (نموذج التظلم الى اللجنة الفرعية المرفق – كل
النماذج موجودة بالموقع االلكتروني للجامعة ويمكن التعامل معها الكترونيا) .
(  ) 5أن يسلم نموذج شكواه بعد استيفاءه إلى سكرتير اللجنة ويستلم منه إيصاالً يفيد تسليمه
للشكوى وقيدها بسجل اللجنة ( نموذج ايصال استالم المرفق).
(  ) 6متابعة الطالب لشكواه وما تم فيها لمدة ثالثين يوما ً تبدأ من تاريخ تقديمه للشكوى وذلك
بمراجعة وسؤال سكرتير اللجنة في المقر المعد لذلك .
(  ) 1في حالة عدم صدور قرار اللجنة الفرعية في موضوع الشكوى خالل المدة القانونية
المحددة بثالثين يوما ً يجوز للشاكي التقدم للجنة الدائمة بطلب النظر والتحقيق في موضوع شكواه
وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج التظلم الى اللجنة الدائمة المرفق ) .
( )8يتم تعيين عضوا يختاره الطالب واذا تعذر ذلك فان امانة اللجنة الدائمة تحدده ليقوم بمساعدة
الطالب للدفاع عن نفسه امام اللجنة.
(  ) 8يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة الفرعية في حالتين هما :
الحالة األولى  :صدور قرار بحفظ أو رفض الشكوى .
الحالة الثانية  :صدور قرار معتمد من صاحب الصالحية ال يحقق رغبة الطالب أو ال يعيد إليه
كامل حقوقه التي يطالب بها في شكواه .
(  ) 71يكون التظلم أمام اللجنة الدائمة ومقرها عمادة شئون الطالب بإدارة الجامعة ( بالنسبة
للطالب ) ومركز الدراسات الجامعية للبنات بالجامعة ( بالنسبة للطالبات ) خالل خمسة عشر
يوما ً تبدأ من تاريخ توقيع الطالب بالعلم واإلطالع على القرار الصادر من اللجنة الفرعية  ،ويقدم
التظلم بأن يقوم الطالب بملء واستيفاء النموذج المعد لذلك في مقر اللجنة الدائمة ويسلمه سكرتير
هذه اللجنة إيصاالً يفيد استالم التظلم منه .

تثقيف مجتمع جامعة القصيم ورفع مستوى الوعي
يقوم مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة وعمادة شئون الطالب
ووحدات شئون الطالب بالكليات بحملة التوعية في ميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة
من خالل عقد سلسلة من اللقاءات مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مع
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بداية كل عام دراسي .والغرض الرئيسي من هذه اللقاءات هو توفير المعلومات
المتعلقة بالعناصر األساسية لميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة و أحكامها ،والعقوبات
في حاالت االنتهاكات.

تنفيذ أحكام مخالفة ميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة


اوال :الطالب :يطبق في حقهم ما صدر في الئحة تأديب الطالب .يعاقب
الطلبة اذا مارس أي من هذه االمثلة وفق ما جاء في العقوبات التأديبية في
الالئحة.



ثانيا :الموظفين ويطبق في حقهم ما صدر في المادة  32في الئحة تأديب
الموظفين في نظام الخدمة المدنية



ثالثا :اعضاء هيئة التدريس ويطبق في حقهم ما صدر في باب التأديب في
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.

اخالقيات المهنة ومسئولية الطالب/الطالبة
بما أن الطالب هم أهم ركائز الجامعة ،فإن مسؤوليتهم اتجاه تطبيق بنود ميثاق
الحقوق و اخالقيات المهنة للجامعة هو أحد أساسيات النجاح ،فهم مسؤولون عن
األمور اآلتية:






اإلطالع على بنود ميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة للجامعة وفهمها على الوجه
الصحيح.
اإلبالغ عن أي مخالفات أو حاالت تضليل ،سواء كانت مؤكدة أو مشتبه بها.
طلب المساعدة والنصح من مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة او من
عمادة شئون الطالب اومن وحدات شئون الطالب بالكليات عند الحاجة.
استعمال كل مصادر المعلومات المتوفرة لهم من طرف كل من األساتذة ومكتب
وكيل الجامعة وعمادة شئون الطالب ووحدات شئون الطالب بالكليات.
طلب التفسيرات والتوضيحات التي يحتاجونها حول ميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة
من عمادة شئون الطالب ووحدات شئون الطالب بالكليات.
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ميثاق اخالقيات المهنة ومسئولية االساتذة والموظفين
إنه لمن مسؤولية الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعة التحلي بأعلى معايير ميثاق
اخالقيات 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 التحلي بأعلى معايير األخالقيات المهنية
والنزاهة األكاديمية .وفي هذا اإلطار فهم مسؤولون عن:








العمل بميثاق الحقوق و اخالقيات المهنة الخاص بالجامعة ودعمه.
دعم الجهود المبذولة لتطبيق بنود الميثاق.
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 االمتحانات.
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 حاالت انتهاك أو أي حالة مشتبه بها من أجل اتخاذ التدابير الالزمة
ضد مرتكبيها.

السرقة االدبية او الفكرية
تعتبر السرقة األدبية/الفكرية من أكثر االنتهاكات شيوعا ،وهذا دليل عن عدم إلمام أو
إساءة فهم الطلبة واألساتذة لذلك .ومن بين األسباب التي تؤدي للوقوع في هذا الخطأ،
نجد:







االعتقاد الخاطئ لدى بعض االساتذة 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 االستعانة بما كتبه اآلخرون ليس فيه أي إساءة.
ضيق الوقت والتخطيط غير الصحيح إلنجاز األبحاث أو المشاريع أو التحضير
لالمتحانات.
االعتقاد بأنه ال حرج من ارتكاب سرقة أدبية ما دام كثير من االساتذة والطلبة يفعلون
ذلك.
االعتقاد بأنه قد يكون من الصعب على المقيم أو األستاذ الكشف عنها
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الحد من السرقة االدبية:
من أجل التقليل من حاالت السرقة األدبية/الفكرية ،على الطالب او الطالبة االقتناع
باألساسيات الثالث اآلتية:




إنه من مسؤوليتك أن تحيط القارئ/األستاذ بأن عملك ليس  %711من جهدك
الخاص
التكتم عن استعمال أي مرجع يعتبر كذبا ،والكذب ليس مقبوال 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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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry if Higher Education
Qassim University

نموذج تسجيل المخالفات األكاديمية لميثاق الحقوق و أخالقيات
المهنة
إلى  :عميد
الموضوع :مخالفة ميثاق الحقوق واخالقيات المهنة
التاريخ: -----------------------
يتعلق الوصف التالي بادعاء مخالفة أكاديمية لميثاق الحقوق واخالقيات المهنة:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
تاريخ الواقعة:

مدرس المادة:

البريد االلكتروني:

اسم المقرر ورقمه:

اسم الطالب:

رقم الطالب:

طبيعة المخالفة:
االنتحال التعاون غير المالئم الوكالة غير المالئمة التضليل في االمتحانات أو األعمال المقدمة تقديم العمل المعد لمقرر ما
في مقرر آخر تزير المعلومات عن عمد االشتراك في التضليل األكاديمي انتهاك حقوق التأليف أخرى:
..............................
على مدرس المادة االجتماع بالطالب خالل يومين من تاريخ المخالفة ،وإكمال هذا النموذج ،والذي يشمل حجة الطالب .وعلى الطالب
الذي يواجه تهما ً بارتكاب مخالفة ،التوقيع على أحد الخيارات التالية:
 -7أنا الطالب المعني ،أتحمل المسؤولية عن المخالفة المدعاة وعقوبتها التي تقررها الجامعة
 -2أنا الطالب المعني ،أتحمل المسؤولية عن المخالفة المدعاة ،وال أقبل العقوبة المقررة وأعلم أنه البد من التظلم
من العقوبة.
-3

أنا الطالب المعني ،ال أتحمل المسؤولية عن المخالفة المدعاة ،وأطلب التظلم في ذلك.

التاريخ _________________ :توقيع الطالب_________________ :
توقيع مدرس المادة_________________ :
توقيع رئيس القسم_________________ :
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry if Higher Education
Qassim University

نموذج تسجيل المخالفات غير األكاديمية
إلى :معالي مدير الجامعة

الموضوع :مخالفة ميثاق الحقوق واخالقيات المهنة
التاريخ: -----------------------
يتعلق الوصف التالي بادعاء مخالفة غير أكاديمية للميثاق:
_____________________________________________________________________
_________

تاريخ الواقعة:
يرجى تحديد مكان حدوث الواقعة:
اسم المبلّغ عن المخالفة:
البريد االلكتروني:
المبنى والغرفة:
الطالب او الموظفين أصحاب العالقة:
-7
-2
-3
-4
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ت صيف تقرير
المقرر الدراسي
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يجب على كل عضو هيئة تدريس القيام بتعبئة نموذج توصيف المقرر
الموضح ادناه وتوزيعه للطلبة مع بداية كل فصل ومن ثم يجب تعبئة نموذج
تقرير المقرر الموضح ادناه وتسليمة لوحدة الجودة بالكلية او لعميد الكلية

نم ذج ت صيف مقرر دراسي
المؤسسة:
الكلية/القسم :
أ)التعريف بالمقرر الدراسي معل مات عامة عنه :
 .0اسم ورمز المقرر الدراسي:
 .0عدد الساعات المعتمدة:
 .6البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
ً
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدال من إعداد قائمة بهذه البرامج)
 .0اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:
 .3المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):
 .0المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت):
 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:

ب) األهداف:
-0وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:
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-0صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في
مجال الدراسة).

ج) ت صيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في
النشرة التعريفية أو الدليل ).
-0الموضوعات التي ينبغي تناولها:
ساعات
عدد
قائمة الموضوعات
األسابيع التدريس

-0مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

-6ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

دليل أعضاء هيئة التدريس

101

-0تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .المعارف:
-0توصيف للمعارف المراد اكتسابها:
-0استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:

-6طرق تقويم المعارف المكتسبة:
ب.

المهارات اإلدراكية:

-0توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:
-0استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:
-6طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:

ج .مهارات التعامس مع اآلخرين

تحمس المسؤ لية:

-0وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:
-0استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
-6طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:
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د .مهارات الت اصس ،تقنية المعل مات ،المهارات العددية:
-0توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:
-0استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-6طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:

هـ .المهارات الحركية النفسية (إن جدت):
-0توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:

-0استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:

-6طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي،
التقويم
اختبار نهائي...الخ)
0
0
6
0
5
3
0
8

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقويم
النهائي

د .الدعم الطالبي:
-0تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
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هـ  .مصادر التعلم:
-0الكتب المقررة المطلوبة:
-0المراجع الرئيسة:

-6الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ،التقارير...،الخ) (أرفق قائمة بها)

-0المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت...الخ:
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية:
 .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).

-0المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ):
-0مصادر الحاسب اآللي:
-6مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):

ز .تقييم المقرر الدراسي عمليات تط يره
-0استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :

-0استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
دليل أعضاء هيئة التدريس

104

-6عمليات تطوير التدريس :

-0عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
ً
دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس
مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة
من مؤسسة أخرى):

-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
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منوذج تقرير املقرر

المؤسسة التعليمية:
........................................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................. ...

الكلية /القسم:

..................................................................................................................... ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................

أ-

تحديدالمقرروالمعلوماتالعامة

 -7اسم المقرر

رمزه:

........................................................................................................ .............................................................................................................................
................................................................................................................

 -2إذا درس المقرر في أكثر من شعبة ،ضع الشعبة التي ضع هذا التقرير عنها باإلشارة لرقم
الشعبة أ اسم عض هيئة التدريس الذي درسها:

.......................................................................................... ............................................................................................................................. ..............
................................................................................

 -3السنة الفصس الدراسي الذي عمس عنه التقرير:

.....................................................................................................................................................................................................................................
..........

 -4مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:
..........................................................................................................................................................

ب -إعطاءالمقرر :

-1

مدى تغطية البرنامج المخطط له:
المواضيع 

-2

ساعاتإعطاءالمقرر
المفترضة 

تبعات عدم تغطية الم ض عات المقررة( :على أي م ض ع كان ال قت المخصص له قليال
بشكس اضح عن المحدد في ت صيف المقرر أ أن الم ض ع لم يدرس تماما ،علق على
مدى أثر عدم التغطية على أهداف البرنامج أ على مقررات الحقة في البرنامج ،اقترح
األعماس التي يمكن القيام بها للتع يض عن ذلك إن احتاج األمر).

المواضيعالتيلمتغطبشكلكامل(إن
وجدت) 

-3

ساعاتإعطاءالمقررالفعلية 

سبباالختالفاتإنوجدفرق
أكثرمن%25للساعات 

العملالتعويضيالممكنفيالبرنامج 

أهميةعدمالتغطية 

فاعليةة اسةةتراتيجيات التعلةةيم المخطةط لهةةا لنة اتج الةتعلم المقصة دة التةةي ضةعت فةةي ت صةةيف
المقةةرر( :ارجةةع السةةتراتيجيات التعلةةيم المخطةةط لهةةا فةةي ت صةةيف المقةةرر تحةةت كةةس مجةةاس مةةن
مجاالت ن اتج التعلم في اإلطار ال طني للمؤهالت)
المجاالت 

عدداستراتيجيات
التعليمالموضوعة
فيتوصيفالمقرر 

هلكانهذا
فاعال 
ال 

نعم 

الصعوباتالتيواجهتها(إن
وجدت)فياستخدام
اإلستراتيجية،والعملالمقترح
للتعاملمعهذهالصعوبات 

أ -المعرفـــة
ب -المهةةةةةةةةةةةةةةارات المعرفيةةةةةةةةةةةةةةة
(اإلدراكية)
ج -مهةةةةةارات العالقةةةةةات البينيةةةةةة
(الشخصية) المسئ لية
د -مهةةةةارات االتصةةةةاس  ،تقنيةةةةة
المعل مةةةةةةةةةات ،المهةةةةةةةةةارات
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المجاالت 

عدداستراتيجيات
التعليمالموضوعة
فيتوصيفالمقرر 

هلكانهذا
فاعال 
ال 

نعم 

الصعوباتالتيواجهتها(إن
وجدت)فياستخدام
اإلستراتيجية،والعملالمقترح
للتعاملمعهذهالصعوبات 

الحسابية (العددية)
ه -المهارات الحركية (إن كانةت
مطل بة)
 -4لخةةص التغييةةرات أ العمليةةات المقترحةةة لتحسةةين اسةةتراتيجيات الةةتعلم كنتيجةةة للتق يمةةات فةةي
الجد س السابق

........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ج -النتائج :

-1
-2
-3

-4

عدد الطلبة عند البداية (المسجلين بدء ا فعليا في حض ر المحاضرات في بداية الفصس):
()..........................................
عدد الطلبة الذين أكمل ا المقرر (الذين حضر ا المحاضرات حتى نهاية الفصس بغض النظر
عما إذا كان ا قد نجح ا أ رسب ا))..........................................( :
ملخص النتائج ( ضح عدد نسبة الطالب في كس من):
()..........................................
 عدد الناجحين: ..............................................................................................................................ونسبتهم (.)%..........................................
()..........................................
 عدد عدد الراسبين: ..............................................................................................................................ونسبتهم (.)%..........................................
()..........................................
 عدد الذين لم يكملوا: ..............................................................................................................................ونسبتهم (.)%..........................................
ت زيع التقديرات( :وضح توزيع الدرجات والنسب باستخدام النظام المطبق في الجامعة – إذا
استخدمت النسبة ضع األرقام في كل مجموعة نسبة)
التقدير 

-5

العدد 

النسبة %

العدد 

100 – 55
أ
50–54
55–55
ب
54–50
55–55
ج
54–50
65–65
د
64–60
هـ
أقس من 60
محر م
محر م
حاالت قيد الدراسة
حاالت قيد الدراسة
غير مكتمس
غير مكتمس
نجح
نجح
رسب
رسب
انسحب
انسحب
حدد الع امس أ األحداث غير العادية التي أثرت على ت زيع الدرجات (إن جدت):

.............................................................................. .......................................
....................................................................... .................................................................................................................................................................................
................................................................. .............................................................................................................................
........................................................................................................................... .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

 -6االختالفات عن عمليات تقييم الطلبة المخطط لها (انظر بن د ج 5 4-في ت صيف المقرر):
أ -االختالفات عن جد س التقييم الطلبة المخطط له (في ج  5في ت صيف المقرر):
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االختالف 

األسباب 

ب -االختالفةةات عةةن اسةةتراتيجيات تقيةةيم الطلبةةة المخطةةط لهةةا فةةي مجةةاالت الةةتعلم (فةةي ج  4فةةي
ت صيف المقرر):
االختالف 

األسباب 

ج -التأكد من مست يات التحصيس (مثاس :راجع التصةحيح لعينةة مةن األ راق ب اسةطة خةرين مةن
نفس القسم.
انظةةر (ج )4فةةي ت صةةيف المقةةرر – إذا كةةان هنةةاك تقريةةر مةةن مراجةةع مسةةتقس يجةةب ارفةةاق
نسخة).
طرقالتأكد 

الخالصة 

د -المصادروالمرافق:

-1

الصع بات في ال صة س للمصةادر المرافةق -2
– إن جدت:

تبعةةةات أي صةةةع بات اجهتهةةةا علةةةى تعلةةةم
الطلبة في المقرر:

ه -قضاياإدارية:

-1

الصةةةةةع بات التنظيميةةةةةة أ اإلداريةةةةةة التةةةةةي -2
اجهتها (إن جدت):
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و -تقويمالمقرر:

 -1تق يم الطالب للمقرر( :أرفق نتائج االستبانة إن جدت):
أ -عدد أهم االنتقادات ج انب الق ة:

........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ب -استجابة أستاذ المقرر لهذا التقييم

........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

 -2تق يم خر :ما التق يمات األخرى التي تلقيتها؟ حدد أرفق التقارير المتاحة (مثس :تق يم
رئيس القسم ،مالحظات الزمالء ،المراجعات لالعتماد ،تق يم مستفيدين خرين ،هكذا).
أ -عدد أهم االنتقادات ج انب الق ة:

........................................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................ ............................................................................................................................. .....
.................................................................................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................ ..............................................................................

ب -استجابة أستاذ المقرر أ فريق المقرر لهذا التقييم:

............................................................................................................................................................ ............................................................................................
.......................................................................................... ....................................................................................................
................................................................................... .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ز -التخطيطللتحسين :

-1

مدى التقدم في األعماس المقترحة لتحسين المقرر في التقارير السابقة:

............................................................................................. ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................. .............................................................................................................................

-

األعماس المقترحة في تقرير المقرر األخير ( :ضح ما إذا كان تم تنفيذ العماس المقترحة،
أثرها ،ما إذا كان العمس المقترح لم ينفذ أ لم يكتمس تنفيذه ،ضح األسباب).

.......................................................................................................... ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................. .............................................................................................................................

-2

األعماس األخرى المتخذة لتحسين المقرر في هذا الفصس /السنة( :ضع ملخصا م جزا
ألعماس أخرى منفذة لتحسين المقرر علق على النتائج التي تحققت .على سبيس المثاس:
التط ير المهني لهيئة التدريس ،التعديالت على المقرر ،أجهزة حديثة ،طرق تدريس
جديدة ،هكذا)

............................................................................ ............................................................................................................................. ...............................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ........................................................................................................................
.............................................................. ................................................................................................................................

-3

خطة عمس للفصس القادم /السنة القادمة:

األعمالالمطلوبة

-4

تاريخإكمالها 

الشخصالمسئول 

الت صةةةيات لمنسةةةق البرنةةةامج (إذا اقتضةةةى األمةةةر)( :مقترحةةةات مةةةن أسةةةتاذ المقةةةرر لمنسةةةق
البرنةةامج إذا كةةان هنةةاك أعمةةاس مقترحةةة لتحسةةين المقةةرر تحتةةاج للم افقةةة علةةى مسةةت ى
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البرنةةامج ،القسةةم أ هيئةةة التةةدريس ،أ التةةي يمكةةن أن تةةؤثر علةةى المقةةررات األخةةرى فةةي
البرنامج).

........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

اسم أستاذ المقرر:

........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

الت قيع:
........................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

تاريخ إكماس التقرير:
........................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

تاريخ استالم منسق القسم له:
.................................................................................................................................................................................. ......................................................................
.................................................................................
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التدريب تنمية القدرات
المهنية ألعضاء هيئة
التدريس
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دليل البرنامج التدريبي
ألعضاء هيئة التدريس الجدد
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مقدمة.
الفئات المستهدفة .
الهدف العام للبرنامج.
األهداف التفصيلية .
اآلثار المتوقعة للبرنامج.
آليات تنفيذ البرنامج.
أساليب التدريب المناسبة.
شروط الحقائب التدريبية.
اختيار المدربين.
تقييم البرنامج.
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دليل البرنامج التدريبي
ألعضاء هيئة التدريس الجدد
مقدمة :









تستهدف جامعة القصيم تنمية القدرات المعرفية واألدائية لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين بها ،لذا فقد
أنشأت عمادة التطوير األكاديمي لتقوم بمهمة التنوير والتثقيف بهدف ضمان جودة مخرجات العملية التعليمية ،من خالل
التطوير المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التعليم والتعلم.وتوكي ًدا لعملية التطوير واستدامتها كانت النظرة إلى
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس حديثي العهد بالمهنة ،وبخاصة أن عمليات التدريس واستراتيجياته قد شكلها في الوقت
الحالي العديد من المستحدثات التي تعمل على سد الفجوة بين معارف ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومستوى األداء
المطلوب تحقيقه ،ومن هنا تبدو الطرق واالستراتيجيات التدريسية الجامعية التقليدية عاجزة عن تلبية متطلبات الفرد ،وتصبح
الحاجة لتطبيق ما هو مستحدث قضية ال تحتمل التأجيل.
هذا وقد لحق بالجامعة تطورات تستدعي النظر فيما يقدم لعضو هيئة التدريس بالجامعة من دورات تدريبية على مختلف
أدواره الوظيفية البحثية و التدريسية و خدمة المجتمع ،أهمها الشروع في تحقيق جودة المخرجات التعليمية ،وتزايد العمل
للوصول إلى االعتماد األكاد يمي ،ويستدعي ذلك النظر فيما يقدم للطالب وفيما يمكن من خالله تقييم أداؤه ،استرشادا باإلطار
الوطني للمؤهالت في مجال التعلم باعتباره يمثل الفئات الواسعة ألنواع نواتج التعلم التي يستهدف البرنامج التعليمي
تطويرها ،وهي المعرفة ،المهارات اإلدراكية ،مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية ،مهارات التواصل وتقنية
المعلومات والمهارات العددية ،والمهارات الحركية النفسية.
فلم يعد من المقبول تلقين الطالب المعارف عن طريق الشرح النظري والتوضيح في قاعات الدرس ،ولم يعد من المقبول أن
يستقبل الطالب المعلومات بسلبية ،فمسايرة للمتغيرات العصرية كان من المهم العمل على تفعيل دور الطالب وتحويله من
مجرد سلبي في العملية التعليمية إلى إيجابي فعال نشط يستطيع جمع المعلومات والبيانات ،كما يستطيع المناقشة وحل
المشكالت ،ولديه القدرة على االستكشاف واالستقصاء ،بما يمكنه من التعامل مع كثير من المواقف الحياتية ،مستخدمًا
المستحدثات التكنولوجية عن وعي وعلم ،وموظ ًفا إلمكاناتها في عمليتي التعليم والتعلم.
وترتيبًا لما سبق كله فإن تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس لن يأتي عن طريق الصدفة أو تلقي المحاضرات بصورة سلبية
وإنما من األهمية التأكيد على الممارس ات التدريسية داخل قاعة التعلم من خالل القيام بالتدريس الفعلي في حلقات التدريس
المصغر التي تقدم التغذية الراجعة لما يقوم عضو هيئة
التدريس بأدائه ،تحقي ًقا لجودة التدريس والتقويم ،ومن هنا تتأكد أهمية عقد مثل هذا البرنامج بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس
الجدد من حيث اكتساب المهارات التدريسية الالزمة لهم في عملهم الجامعي ،وإعدادهم لمقرراتهم سواء الورقية أم
االلكترونية ،وإعدادهم لملف المادة ،وتقويمهم ألداء طالبهم ولذواتهم ،إعماالً لتحقيق معيار التعلم والتعليم الصادر من الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

الفئات المستهدفة من البرنامج


يستهدف هذا البرنامج كافة أعضاء هيئة التدريس الجدد ومن في حكمهم.

الهدف العام للبرنامج


تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد على تخطيط وتصميم المواقف التعليمية التعلمية ،وعلى استخدام طرق واستراتيجيات
ً
وتوكيدا لدعم جهود تحسين جودته ،مع تدريبهم على كيفية توظيف
ونماذج ومداخل تدريسية جديدة ،تحقي ًقا لجودة التدريس
المستحدثات التكنولوجية في التدريس ،كمساعدات تعليمية للطلبة ،وزيادة وعيهم باالتجاهات الحديثة في التقويم التربوي،
تحقي ًقا للمؤشرات المرتبطة بتقييم الطلبة ،بما يكسبهم المهارات التدريسية القائمة على االيجابية والفاعلية القائمة على فهم
متعمق للنظريات التعليمية /التعلمية.

األهداف التفصيلية
يسعى البرنامج الحالي إلى :









تحسين بيئة التعليم والتعلم على نحو نشط ومتوازن ،يعمل على إكساب المعلومات و المهارات الالزمة ألطراف المنظومة
التعليمية.
إدراك أعضاء هيئة التدريس لعملية تخطيط وتصميم وتنفيذ المواقف التعليمية.
التعرف على أسس بناء المناهج والمقررات الدراسية وكيفية تحويلها الكترونيا.
تزويد أعضاء هيئة التدريس بالخبرات الالزمة لتخطيط جلسات التدريس .
اتقان أعضاء هيئة التدريس للمهارات المرتبطة باالستراتيجيات الجديدة في التعليم والتعلم .
تبصير أعضاء هيئة التدريس بالمواد التعليمية وسبل استخدامها في التدريس.
استخدام أعضاء هيئة التدريس لألساليب الجديدة في التقويم ،وتعرف طرق إعداد االختبارات وصياغة أسئلتها وترجمتها إلى
ورقة امتحانية ،مع إنشاء بنك لالسئلة في مادة التخصص.
تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد على مهارات التدريس وفق خطوات التدريس المصغر .

اآلثار المت قعة للبرنامج:
بعد أن يجتاز عضو هيئة التدريس البرنامج ينبغي أن يكون قادرا على :






تحقيق اتساق نواتج (مخرجات أو حصيلة) تعلم الطلبة المستهدفة مع "اإلطار الوطني للمؤهالت".
صياغة نواتج تعلم تتسق مع متطلبـات الممارسة المهنية في المملكة العربية السعودية .
وضع خطط تعليمية في شكل حزم متكاملة من الخبرات التعليمية.
توصيف المقررات وفق األساليب العلمية والتربوية.
تحقيق اتساق المحتوى مع مفردات المقرر واالستراتيجيات .
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إشراك الطالب في تصميم بيئة التعلم وف ًقا الستعداداته وقدراته الخاصة.
تدريب الطالب على المناقشة والحوار وطرح األسئلة الناقدة واإلجابة عن اإلشكاليات العلمية من خالل توفير بيئة صفية
آمنة ،يعبر فيها الطالب عن رأيه بحرية تامة.
ربط خبرات التعلم السابقة ،بالخبر ات الجديدة لدى الطالب ،وعلى نحو يمكنه من التعامل مع الخبرات اإلنسانية بشكل
متكامل.
إعداد ملف األعمال الشخصية للطالب مع احترام خيارات الطالب فيما ٌّيقّوم من خالله.
توظيف المستحدثات التكنولوجية في التدريس لتقريب المعلومات والمهارات الجديدة إلى الطالب.
توفير خبرات تعليمية تعلمية تدعم فرص التعاون بين الطالب .
تشجيع الطالب على التعلم الذاتي من خالل توجيهه إلى مصادر التعلم المختلفة .
ربط األنشطة التعليمية بحاجات الطالب وطبيعة الفروق الفردية القائمة بينهم.اختيار أساليب تعليمية  /تعلمية يكون دور
المعلم فيها دور الميسر والموجه والمسهل ألنشطة التعلم.
تقديم التعزيز الذي يثير دافعية الطالب نحو البحث واالستكشاف والمناقشة ،وحل المشكالت.

ليات تنفيذ البرنامج
يتضمن البرنامج العديد من اآلليات ومنها على سبيل المثال:






عدد خمسة موديوالت تدريبية بواقع يومين تدريبيين لكل موديول.
التدريب علي التخطيط والتصميم للتدريس ومهارات التدريس الفعال.
التدريب العملي من خالل المواقف على طرق وأساليب التعامل مع الطالب.
استخدام آلية التدريس المصغر وأنشطة المحاضرة ومجموعات العمل ،ودراسات الحالة ،وعمل المشاريع والمحاكاة
التعليمية.و المناقشة الج ماعية ،وعرض شرائط الفيديو التعليمية التي تعرض لنماذج متنوعة من طرق واستراتيجيات
التدريس من قبل األعضاء ذوي الخبرة.
تنظيم ورش عمل لبناء مواصفات للورقة االمتحانية وكيفية إنشاء بنوك اسئلة ،وكذا لمناقشة بعض قضايا التعليم والتعلم
وبعض المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس فى تدريسهم اليومي.

أساليب التدريب المناسبة


:

المحاضرات تعتمد على شرح المعلومات وتوضيحها بإستخدام الرموز اللفظية ،ويفضل االقالل من استخدامها ،أو
تدعيمها بالمعينات السمعية والبصرية.

:



ال سائط المتعددة وتستخدم عند عرض المادة التدريبية باستخدام جهاز Data Showبما تتضمنه من نصوص
وصور متحركة وثابتة وبيانات.



المناقشة :

يعتمد على طرح أسئلة ذات صلة بالموضوع ألستمطار أفكار المتدربين والمشاركة في تقديم آرائهم حول

موضوع النقاش.






:

تعتمد على قيام المتدربين بجوالت خارج مكان التدريب لمالحظة االداء التدريسي لبعض
الزيارات الميدانية
أعضاء هيئة التدريس أو مشاهدة أداء زمالئهم وتسجيل مالحظاتهم.

:

رش العمس تقوم على أساس العمل التعاوني في مجموعات صغيرة وفي إطار جدول زمني منظم يتم فيها المناقشات
الهادفة حول استراتيجيات التدريس ،أو محاكاة المواقف التدريسية من خالل عرض مواقف التدريس المصغر .

:

العصف الذهني يعطى المتدربين قضية أو مشكلة ما ويطلب منهم التفكير فيها وفق خطوات معينة تبدأ بتجنب النقد
وتنتهي بطرح أفكار جديدة حول القضية أو المشكلة.

:

دراسة الحالة هو وصف موقف تدريسي واقعي يلقى الضوء على مشكلة ما ،يمكن حلها بطرق متعددة ،عن طريق
تطبيق مبادئ ونظريات معينة يزود بها المتدرب .

:

التدريس المصغر وهو عصب الدورة حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بممارسة مهارة من مهارات التدريس أمام
الزمالء في وقت محدد ،ثم يشاهد أدائه للمهارة المسجلة على شريط فيديو ،ويقوم بتقديم نقد ذاتي عما قام بتنفيذه ،ثم يقوم
الزمالء بتقديم آرائهم نحو أداء الزميل للمهارة ،وفي ضوء التغذية الراجعة يقوم بإعادة المهارة مرة أخرى ليتمكن من أدائها.

شر ط الحقائب التدريبية


يشترط لقبول الحقيبة التدريبية أن تتوافق مع المعايير العالمية على أن تشتمل على أدبيات ورسومات توضيحية ومعينات
وجلسات تدريبية وحاالت عملية ( لمزيد من التفصيل راجع  :قائمة المعايير المرفقة).

اختيار المدربين


يتم اختيارالمدربين الذين يتمتعون بالكفاءات التدريبية الالزمة للقيام بالتدريب ،ويمكن وضع المعايير اآلتية :الخبرة العلمية
والعملية حول المهمة التي سيقوم بها ( :تخصص مناهج وطرق تدريس ،وتكنولوجيا تعليم ،وعلم نفس ـ قياس وتقويم ـ ) ،
وأن تتوفر لديه القدرة على االتصال والتواصل ،وإيجاد عالقات إنسانية مع المتدربين ،والقدرة على طرح األفكار اإلبداعية ،
والقدرة على التحليل وعلى تحويل االطر النظرية إلى تطبيقات عملية ترتبط بالمواقف التدريسية ..الخ

تقييم البرنامج


يتم تقويم المدرب من قبل المتدربين وفق بطاقة تعد لهذا الغرض.
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يتم تقويم المتدرب عن طريق  :عرضهم لدرس في مجال تخصصهم أمام الزمالء ،ثم يقوم المتدرب بمشاهدة شريط فيديو
مسجل لمهاراته التدريسية ،ويهقوم نفسه بنفسه ،يعقب ذلك تعليق الزمالء على أدائه التدريسي في حلقة التدريس المصغر،
وبذلك يحصل على التغذية الراجعة الفورية ،ويمكن ان يقوم بتنفيذ المهارات التي اخفق فيها في مرة تدريسية أخرى.
يمكن الرجوع إلى أداء عضو هيئة التدريس الواقعي ،ومعرفة مقدار التغير الحادث في إدائه بعد انتهاء الدورة التدريبية.
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برنامج الد رات التدريبية
إلعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

افتتاح البرنامج
الم دي س األ

س :مهارات تخطيط تصميم التعليم التعلم.

الم دي س الثاني:
الم دي س

الثالث:الم اد التعليمية استخدام مصادر التعلم.

الم دي س الرابع:
الم دي س

مهارات التدريس الجامعي الفعاس.

تق يم ن اتج التعلم الجامعي.

الخامس:حلقات تدريس مصغر حسب التخصص

ختام البرنامج ت زيع الشهادات .
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برنامج الدورات التدريبية
إلعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد
افتتاح البرنامج
الي م األ س (  22 :62دقيقة )
بحض ر معالي االستاذ الدكت ر مدير الجامعة سعادة االستاذ الدكت ر كيس الجامعة للتط ير التخطيط الج دة عمداء
الكليات.

الم دي س األ س

مهارات تخطيط تصميم التعليم التعلم
يومان تدريبيان (  41ساعات )
االهداف التعليمية
بعد أن ينتهي المتدرب من دراسة
المديول ينبغي أن يكون قاد ًرا على

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.5

توضيييييييييييح مييييييييييدى تييييييييييأثير
مشيييييكالت الطاليييييب الجيييييامعي
على عملية التعلم.
تخطييييط برنيييامج تعليميييي وفيييق
الحاجات
تحديد أسس بناء المنهج.
صيييييياغة األهيييييداف التعليميييييية
فيييييييييييي أبعادهيييييييييييا الثالثييييييييييية
( المعرفييي ـ ال ينفس حركييي ـ
الوجداني )
إعداد ملف المادة الكترونيًا.
تعييرف طييرق تنظيييم المحتييوى
وفق النظريات الحديثة.
إعداد خطة درس يومي .
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مفردات الدورة

مشكالت الطالب الجامعي
وانعكاساتها على التعلم.
تقدير الحاجات وتخطيط البرامج
التعليمية .

الزمن/
ساعة

مكان االنعقاد

1

عمادة
التطوير

1

بناء المنهج التعليمي وتحسينه.

2

صياغة األهداف التعليمية.

2

إعداد ملف المادة الكترونيا

1

تاريخ الدورة

عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير

.تنظيم المحتوى وتطويره
الكترونيًا.
تخطيط األنشطة التدريسية
1
وتطويرها
فترة راحة تبدأ من الساعة الحادية عشرة  :الساعة الحادية عشرة
صباحا.
والنصف
ً
2
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الم دي س الثاني
مهارات التدريس الجامعي الفعاس
ي مان تدريبيان (  42ساعات )
االهداف التعليمية
بعد أن ينتهي المتدرب من دراسة
المديول ينبغي أن يكون قاد ًرا على
 .1إتقيييييييان بعيييييييض المهيييييييارات
التدريسييييية الالزمييييية للمعليييييم
الجامعي .
 .2ربييييييييط مبييييييييادئ التييييييييدريس
بمواقف تعليمية .
 .3ممارسييييية أسييييياليب التهيئييييية
والتحفيز وإثارة الدافعية .
 .4اتقيييييييان مهيييييييارات العيييييييرض
الفعال.
 .5وصييييف الطييييرق المسييييتخدمة
للتيييييدريس فيييييي مجموعيييييات
كبيرة ،وصغيرة .
 .6اتقيييييييييان مهيييييييييارة تطبييييييييييق
الب رتفوليييييييو فييييييي التييييييدريس
والتقويم.
 .5ابتيييييداع مشيييييكالت مرتبطييييية
بالتخصيييييج وايجييييياد عيييييالج
حولها.
 .5إدارة المناقشيييييات الجماعيييييية
بين طالب الصف.
 .5اسيييييتخدام اليييييتعلم التعييييياوني
في التدريس بفعالية .
 .10اسييييييتخدام أسيييييياليب الييييييتعلم
النشط في التدريس.
 .11اسييييييييتخدام نظيييييييييام اليييييييييتعلم
االلكترونيييييي والميييييدمج فيييييي
التدريس.
 .12إدارة االنشييييييييطة التفاعلييييييييية
وتقويمها .
 .13ممارسييييية مهيييييارات التعلييييييم
واليييييييييتعلم فيييييييييي المعاميييييييييل
والورش .

دليل أعضاء هيئة التدريس

مفردات الدورة

الزمن
/ساعة

المهارات التدريسية الالزمة
لعضو هيئة التدريس.

1

مبادئ التدريس الجامعي الفعال .

1

أساليب التحفيز واإلبداع وتنميتها
لدى الطالب.
استراتيجيات التدريس الجامعي :
 مهارة العرض التفاعلي.
 مهارة التدريس في
المجموعات الصغيرة
والكبيرة.
 الحقيبة الوثائقية
(البورتفوليو  :ملف األعمال
الشخصية للطالب )
 التعليم المتمركز حول
المشكالت .
 الصفية.
 التعلم استراتيجية المناقشة
وإثارة األسئلة النشط .
 استخدام نظام التعلم
االلكتروني والمدمج في
الترديس.
 التدريس في المعامل وورش
العمل.

1

مكان
االنعقاد

تاريخ الدورة

عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير

5
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الم دي س الثالث
الم اد التعليمية استخدام مصادر التعلم
ي مان تدريبيان (  42ساعات )
االهداف التعليمية
بعد أن ينتهي المتدرب من دراسة
المديول ينبغي أن يكون قاد ًرا على
 .1تحديييييد ماهييييية تكنولوجيييييا التعليييييم
ومجاالتها
 .2تميييييز مكونيييات الوسيييائط التعليميييية
المتعددة .
 .3اسييييتخدام الوسييييائط التعليمييييية فييييي
إنتييياج وتصيييميم الحقائيييب التعليميييية
.
 .4اتقييييييييييان المهييييييييييارات المرتبطيييييييييية
باسييييتخدام التكنولوجيييييا فييييي الييييتعلم
عن بعد
 .5إنتييياج الملفيييات الصيييورية PDF
 Filesباسيييييييييييييييتخدام برنيييييييييييييييامج
.Adobe Acrobat
 .6اسيييتخدام برنيييامج عيييارض الشيييرائح
PowerPoint
 .5اسييييييتخدام جهيييييياز العييييييرض فييييييوق
الرأسي .
 .5اسييييييييتخدام السييييييييبورات البيضيييييييياء
والسييييوداء وااللكترونييييية التفاعلييييية
.
 .5اسييييييييييتخدام الفيييييييييييديو واألفييييييييييالم
والشرائط المسموعة .
 .10إنشييييياء وإدارة الفصيييييول الدراسيييييية
االفتراضية.
 .11توضييييييح أسييييياليب االسيييييتفادة مييييين
شبكة اإلنترنت عمليًا.
 .12إنشيييياء موقييييع الكترونييييي تدريسييييي
على الويب .
 .13دمييييييييج الشييييييييبكة العالمييييييييية فييييييييي
التدريس الجامعي.
 .14إرسيييييييييال واسيييييييييتقبال الواجبيييييييييات
والمهام.

دليل أعضاء هيئة التدريس

مفردات الدورة

تكنولوجيا التعليم مجاالتها ـ تطبيقاتها.
الوسائط التعليمية وتقنيات التعليم
استخدام تكنولوجيا التعليم في التعلم عن بعد
.
استخدامات المستحدثات التكنولوجية في
التعليم والتعلم:
 استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم.
 إنتاج الملفات الصورية PDF Files
باستخدام برنامج Adobe Acrobat
 استخدام برنامج عارض الشرائح
. PowerPoint
 استخدام جهاز العرض فوق الرأسي .
 استخدام السبورات البيضاء والسوداء
وااللكترونية التفاعلية .
 استخدام الفيديو واألفالم والشرائط
المسموعة .
 تصميم وإنتاج الحقائب التدريسية.
 إدارة الفصول الدراسية االفتراضية.
 أساليب االستفادة من شبكة اإلنترنت
وتطبيقاتها العملية في التدريس.
 إنشاء موقع الكتروني تدريسي على
الويب ( المستكشف ـ مقدمة التصميم ـ
تخطيط الموقع ـ نشر الموقع ).
 مجموعة التحدث مجموعة التخاطب
الدردشة .
 دمج الشبكة العالمية في التدريس
الجامعي.
 إرسال واستقبال الواجبات والمهام.

الزمن
/ساعة

مكان
االنعقاد

1

عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير

1
1
5

تاريخ
الدور
ة

عمادة
التطوير

فترة راحة تبدأ من الساعة الحادية عشرة  :الساعة الحادية عشرة
صباحا.
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الم دي س الرابع
تق يم ن اتج التعلم الجامعي
ي مان تدريبيان (  42ساعات )
االهداف التعليمية
بعد أن ينتهي المتدرب من
دراسة المديول ينبغي أن يكون
قاد ًرا على
 .1التمييييييز بييييين مصييييطلحات
التقويم والتقييم والقياس
 .2التعييييييرف علييييييى مجيييييياالت
التقويم التربوي
 .3تحدييييد االتجاهيييات الحديثييية
في التقويم
 .4التمييييييييييز بييييييييين أنييييييييواع
التقويم .
 .5بناء االختبار ألتحصيلي
 .6التمييييييز بييييين االختبييييارات
معياريييية المحيييك ومرجعيييية
المحك.
 .5بنيييياء مفييييردات االختبييييار (
صييييياغة األسييييئلة وإعييييداد
االختبار)
 .5حسييييييياب صيييييييدق وثبيييييييات
االختبار.
 .5التعييييييييييييييييييرف علييييييييييييييييييى
السوسييييييييييييييييييييييييييييييييومتري
وتطبيقاتييييييه فييييييي التعليييييييم
الجامعي .
 .10قياس الجوانب المهارية.
 .11تحليل نتائح التقويم.
 .12اسييييييتخدام الحاسييييييب فييييييي
القيييييياس التربيييييوي وبنييييياء
االختبارات.

دليل أعضاء هيئة التدريس

مفردات الدورة

االتجاهات الحديثة في التقويم .

الزمن
/ساعة

مكان
االنعقاد

2

عمادة
التطوير

بناء االختبار التحصيلي
 االختبارات معيارية ومرجعية المحك.
 بناء االختبار وضبطه.
 إعداد الورقة االمتحانية.

2

السوسيومتري وتطبيقاته في التعليم
الجامعي

2

قياس الجوانب المهارية .

2

استخدام تقنيات الحاسب في القياس
التربوي وبناء االختبارات ( بنوك
االسئلة ).

2

تاريخ
الدورة

عمادة
التطوير

عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير

صباحا.
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الم دي س الخامس
حلقات تدريس مصغر حسب التخصص
ي مان تدريبيان (  42ساعات )
االهداف التعليمية
بعد أن ينتهي المتدرب من
دراسة المديول ينبغي أن يكون
قاد ًرا على
 .1تطبييييييق مهيييييارة التخطييييييط
للمواقييييييييييييف التعليمييييييييييييية
اليومية.
 .2صيييييياغة أهيييييداف اليييييدرس
بصورة إجرائية.
 .3ممارسيييية مهييييارة التمهيييييد
للدرس في خمس دقائق
 .4ممارسيييية مهييييارة عييييرض
الدرس في عشر دقائق.
 .5أداء مهييييييييارة اسييييييييتخدام
اسيييييييتراتيجيات التيييييييدريس
( يختييييييييييير اسيييييييييييتراتيجية
سييييييييا ميييييييين
ويعييييييييرض در ً
خاللها في عشر دقائق)
 .6أداء مهيييييارةغلق اليييييدرس
في خمس دقائق .
 .5بنيييييياء اختبييييييار تحصيييييييلي
مراعيًا شروط إعداده .
 .5صيييياغة االسيييئلة الشيييفوية
وطرحها .
 .5صيييياغة االسيييئلة المقاليييية
والموضوعية .

الزمن
مفردات الدورة
/ساعة
قيام عضو هيئة التدريس بالتدريس أمام الزمالء 2
كما يلي:
تدريس ـ مشاهدة فيديو ـ نقد الزمالء ـ تغذية
راجعة ـ تدريس ( أداء عملي ألعضاء هيئة
التدريس)
تدريس ـ مشاهدة فيديو ـ نقد الزمالء ـ تغذية 2
راجعة ـ تدريس ( أداء عملي ألعضاء هيئة
التدريس)
تدريس ـ مشاهدة فيديو ـ نقد الزمالء ـ تغذية 2
راجعة ـ تدريس ( أداء عملي ألعضاء هيئة
التدريس)
تدريس ـ مشاهدة فيديو ـ نقد الزمالء ـ تغذية 2
راجعة ـ تدريس ( أداء عملي ألعضاء هيئة
التدريس)
تدريس ـ مشاهدة فيديو ـ نقد الزمالء ـ تغذية 2
راجعة ـ تدريس ( أداء عملي ألعضاء هيئة
التدريس)

مكان
االنعقاد

تاريخ
الدورة

عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير
عمادة
التطوير

صباحا.
فترة راحة تبدأ من الساعة الحادية عشرة  :الساعة الحادية عشرة والنصف
ً

ختام البرنامج ت زيع الشهادات
اليوم األخير ( ساعة ) بحضور معالي االستاذ الدكتور مدير الجامعة وسعادة
االستاذ الدكتور وكيل الجامعة للتطوير والتخطيط والجودة وعمداء الكليات
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121

عمادة التطوير األكاديمي

دليل
توصيف الدورات التدريبية الخاصة
الجدد
بأعضاء هيئة التدريس ُ

دليل أعضاء هيئة التدريس
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اسم الدورة  :صياغة األهداف التعليمية
األهداف العامة

مفردات المحتوى

االهداف التفصيلية
بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس
من التدريب في هذه الدورة ينبغي
أن يكون قاد ًرا على:
 التفرقة بين األهداف العامة
واألهداف المتوسطة واألهداف
االجرائية أو السلوكية

اتقان عضو
هيئة
التدريس
لمهارات
صياغة
األهداف
العامة
واالجرائية
للمقرر
الدراسي
ولمحتوى
الموضوع.

 التعرف على تصنيف بلوم(أبعاد
التعلم) ومستويات التفكير العليا
 صياغة أهداف سلوكية في
مستوى المعرفة (التذكر)
. Knowledge
 صياعة أهداف سلوكية في
مستوى الفهم Comprehension
 صياغة أهداف سلوكية في
مستوى التطبيق Application
 صياعة أهداف سلوكية في
مستوى التحليل .Analysis
 صياعة أهداف سلوكية في
مستوى التركيب . Synthesis
 صياعة أهداف سلوكية في
مستوى التقويم Evaluation :
 التعرف على تصنيف بلوم
وكراثواهل في األهداف الوجدانية
Affective objectives
 صياعة أهداف سلوكية في
المستويات الوجدانية المختلفة .
 صياعة أهداف سلوكية في
المستويات المهارية المختلفة .
 تحديد معايير صياغة األهداف
التعليمية
 كتابة أمثلة لألهداف السلوكية
المحددة في الجوانب المعرفية
والواجدانية والنفسية الحركية في
مجال تخصصه.

دليل أعضاء هيئة التدريس

االهداف





التربوية

األهداف العامة .

األهداف المتوسطة(الوسيطية  /الطائفية)

 األهداف االجرائية أو السلوكية
أوالً  :األهداف المعرفية Cognitive objectives
تصنيف بلوم(أبعاد التعلم) ومستويات التفكير العليا
-1المعرفة (التذكر)  : Knowledgeمعرفة التفاصيل ـ معرفة طرق
ووسائل معالجة التفاصيل ـ معرفة العموميات والمجردات
-2الفهم ( : Comprehensionالترجمة ـ التفسير ـ الستنتاج)
3ـ التطبيق Application
-4التحليل  ( :Analysisتحليل العناصرـ تحليل العالقات ـ تحليل المبادئ
التنظيمية )
-5التركيب  : Synthesisإنتاج إتصال منفرد ـ إنتاج خطة أو مجموعة من
العمليات ـ اشتقاق مجموعة من العالقات المجردة)
-6التقويم Evaluation :
ثانيًا  :األهداف الوجدانية Affective objectives
-1االستقبال (االنتباه) ( : Receivingالوعى ـ الرغبة في االستقبال ـ ضبط
االنتباه )
-2االستجابة  (: Respondingاستجابة االذعان ـ استجابة الرغبة ـ
إستجابة االرتياح )
-3التقييم ( : valuingتقبل القيمة ـ تفضيل القيمة ـ إللتزام بقيمة )
-4التنظيم (:Organizationتكوين مفهوم للقيمة تنظيم القيم )
-5التخصيج بقيمة أو مركب قيمى ( :التأهب المعمم ـ التخصيج )
ثالثاً  :األهداف النفسية الحركية ( –Psycho Motor Objectives
االستقبال ـ التهيئة ـ االستجابة الموجهة ـ االستجابةالميكانيكية ـ االستجابة
المركبة ـ التكييف ـ التنظيم واالبتكار .



معايير صياغة األهداف التعليمية ( :الوضوح ـ الواقعية ـ المرونة ـ
مراعاة االتجاهات الحديثة والمعاصرة ـ التحديد



أمثلة لصياغة األهداف السلوكية المحددة تحديدا واضحا



تدريبات عملية على صياغة االهداف التعليمية .
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اسم الدورة  :إعداد ملف المادة الدراسية ودليل الطالب
االهداف التفصيلية

األهداف العامة

مفردات المحتوى
دليل الطالب للمنهج الدراسي


بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس
من التدريب في هذه الدورة ينبغي أن
يكون قاد ًرا على :
 وصف دليل الطالب للمنهج
الدراسي.

 كتابة محتويات دليل الطالب .

إدراك أعضاء هيئة
التدريس لكيفية إعداد
ملف المادة وأهمية
دليل الطالب .

 التعرف على مثلث ركائز دليل
الطالب
 توضيح أهمية دليل الطالب .
 تصنيف مكونات ملف المادة
الدراسية

 تطبيق نموذج ملف المادة على
مادة تخصصة.

 تطبيق مخطط المقرر على مادة
تخصصه .
 تضمين المتعلقات الخاصة بالمقرر
بالمف الخاص به .

دليل أعضاء هيئة التدريس

محتويات دليل الطالب للمنهج الدراسي .



امثلة ألهمية دليل الطالب .

ملف المادة الدراسية ماهيته أهميته
 مكونات ملف المادة الدراسية  :تعليمات إعداد ملف المادة
مثل  :صفحة العنوان  ،المقدمة  ،نبذة عن استاذ المادة  ،أهداف
المادة ،المراجع العلمية ....الخ.



نموذج ملف المادة (:كلية  ..قسم ..اسم المقرر ..رمز ورقم
المقرر  ..الفصل الدراسي  /العام الدراسي..التاريخ)

 مخطط المقرر :معلومات عن االستاذ ( اسم االستاذ  ،مكان
ورقم المبنى والمكتب  ،الهاتف  ،البريد االلكتروني  ،الساعات
المكتبية ) ـ معلومات عن المقرر ( اسم ورمز المقرر  ،موعد
ومكان الدرس النظري والعملي  ،المتطلب السابق للمقرر ،
وصف مختصر للمقرر  ،طرق تدريس المقرر ) ـ أهداف
ومخرجات المقرر ( االهداف العامة للمقرر  ،المخرج التعليمي
المتوقع )ـ مصادر المعرفة الخاصة بالمقرر( المرجع الرئيس ،
قراءات خارجية  ،أخرى ) ـ طرق تقييم الطالب ( أوجه التقييم :
الحضور ،المشاركة  ،الواجبات المنزلية  ،االختبارات ،
المشاريع  ،المجموع الكلي ـ نقاط التقييم ) ـ مسؤولية الطالب
تجاه المقرر ـ الجدول الزمي لتنفيذ المقرر( االسبوع ـ الموضوع
ـ مالحظات )
 المتعلقات الخاصة بالمقرر  ( :االجبات المثالية إلختبارات
بأنواعها  ،الواجبات المقررة  ،نماذج المادة العلمية  ،أنشطة
مختلفة  .أمثلة على تحصيل الطالب  ( :أمثلة مصححة وعليها
تعليق االستاذ  ،أمثلة من أعمال الطالب اإلبداعية .تقرير االستاذ
.
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اسم الدورة  :التدريس في المجموعات الصغيرة
االهداف العامة

تدريب أعضاء هيئة
التدريس على مهارات
التدريس في المجموعات
الصغيرة

دليل أعضاء هيئة التدريس

االهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

 تعريف التدريس في المجموعات
بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس
الصغيرة
من التدريب في هذه الدورة ينبغي
 خصائج التعلم في المجموعات
أن يكون قاد ًرا على أن :
الصغيرة
 يعرف التدريس في
 اإلعداد للمجموعات الصغيرة ( :حجم
المجموعات الصغيرة
المجموعة ـ حاجات الطالب واهتماماتهم
 يحدد خصائج التعلم في
..الخ
المجموعات الصغيرة
 انواع المجموعات في العمل الجماعي
 يعد للتدريس في المجموعات
( :غير الرسمية ـ االساسية ـ المترابطة
الصغيرة.
ـ المعاد تشكيلها ـ الممثلة )
 يفرق بين انواع المجموعات
 ادارة جلسات المجموعة الصغيرة :
في العمل الجماعي .
( تشجيع الطالب على المشاركة ـ اإلعداد
 ادارة جلسات المجموعة
لقيادة المجموعة ـ تخطيط وإدارة
الصغيرة
المناقشات ـ التعلم الخصوص)
 يصمم مواقف تدربسية
 خطوات العمل في المجموعات
في
بإستخدام خطوات العمل
الصغيرة ( :قبل التدريس ـ أثناء التدريس
المجموعات الصغيرة .
ـ بعد التدريس )
 يصمم مواقف تدريسية
 استراتيجيات تسهيل عمل المجموعة
عمل
بإستخدام استراتيجيات تسهيل
( :توضيح دور وتوقعات عضو هيئة
المجموعات.
التدريس ـ قواعد الحلقات ـ ضمان أمن
المشاركين ـ تشجيع مشاركة الطالب ـ
 يقوم أهداف التدريس في
تخطيط الجلسة ـ بناء انشطة المجموعة ـ
المجموعات الصغيرة.
دروس خاصة ـ سيمنار ـ ورش عمل ـ
 يخطط لمواقف تدريسية
جلسات علنية ..الخ )
باستخدام استراتيجيات التدريس
 تقويم التدريس في المجموعات
في المجموعات الصغيرة.
الصغيرة  :لماذا نقيم المشاركين ـ تقييم
 يعرض نتائج األعداد على
مشاركات الطالب ـ معايير تقييم
الزمالء من خالل مواقف تدريس
المشاركين ـ كيف يقيم المشاركين.
مصغر .
 تطبيقات على اإلعداد والتخطيط
 ينفذ أحد الموضوعات في مادة
باستخدام استراتيجيات التدريس في
تخصصه بإستخدام تقنيات التدريس
المجموعات الصغيرة وعرض نتائج
في المجموعات الصغيرة .
األعداد على الزمالء من خالل مواقف
تدريس مصغر .
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اسم الدورة  :التدريس في المجموعات الكبيرة
االهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

االهداف العامة

بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس من
التدريب في هذه الدورة ينبغي أن
يكون قاد ًرا على أن:

مقدمة للتدريس للمجموعات الكبيرة




يصف عملية التدريس في
المجموعات الكبيرة .
يعد للتدريس في المجموعات
الكبيرة .



يصف قضايا االتصال في
المجموعات الكبيرة .

 يوضح التحديات التي تواجه
الطالب في المجموعات الكبيرة .

اتقان أعضاء هيئة التدريس لمهارات
التدريس في المجموعات الكبيرة

 يشرح التحديات التي تواجه
المحاضرين في المجموعات الكبيرة.
 تصنيف مهارات التخطيط
للتدريس في المجموعات الكبيرة



يستخدم استراتيجيات التدريس في
لمجموعات الكبيرة



يحدد شروط التعلم الجيد في
المجموعات الكبيرة.

 يستخدم األنشطة التعليمية
المناسبة للمجموعات الكبيرة
 يستخدم التقنيات التعليمية
المناسبة للتدريس في المجموعات
الكبيرة .
سا بإستخدام
 يصمم در ً
استراتيجيات التدريس للمجموعات
الكبيرة .



دليل أعضاء هيئة التدريس

يقدم الدرس في موقف تدريسي
على الزمالء .



اإلعداد للمجموعات الكبيرة (:الحجم ـ البيئة ـ
الموضوعات ـ الوقت ـ االتصال  . .الخ)

 قضايا االتصال في المجموعات الكبيرة (:
محاضر  /طالب ـ طالب  /محاضر ـ طالب /طالب)
 التحديات التي تواجه الطالب (:الخوف،
النفور ،التغذية الراجعة ،المراقبة ،تدوين
المالحظات ،مهارات التحدث ،الفهم والتسجيل،
عدم االستماع ،عدم الفهم ،االنتباه ،التعلم
السلبي بدون فهم ..الخ.
 التحديات التي تواجه المحاضرين :االختالف
 ،خصوصية االحتياجات الفردية  ،النفور ،
التدوين  ،تشغيل المواد التعليمية ،النسخ
الفوتوغرافية  ،التقييم ،التنظيم  ،االتصال الجيد،
الكتابة ،المراقبة..الخ .



مهارات التخطيط للتدريس في
المجموعاتالكبيرة

 استراتيجيات التدريس في لمجموعات
الكبيرة( المحاضرة التفاعلية ـ المشروعات ـ
نشاط المتعلم ـ استخدام الفيديو كونفرس ـ التعلم
المباشر ـ التقويم الرسمي والغير رسمي ـ نج
المادة العلمية ..الخ
 ماالذي يجب ان يتضمنه التعلم الجيد :
(االرتباط  ،التركيب  ،حل المشكالت ـ االنشطة ـ
التركيز على المهام ـ التطبيق والترجمة ـ
الدافعية ـ الثقة.





انشطة المجموعات الكبيرة

التقنيات التي تستخدم في المجموعات الكبيرة

 تطبيقات على إعداد وتنفيذ وتقويم
المحاضرات باستخدام استراتيجيات التدريس في
المجموعات الكبيرة.
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اسم الدورة  :مبادئ التدريس الفعال
االهداف العامة

مفردات المحتوى

االهداف التفصيلية

التعريف بالتدريس والتدريس الفعال.
 الفروق بين :طريقة التدريس ،إستراتيجية
التدريس ،نماذج التدريس ،مدخل التدريس.
بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس من
التدريب في هذه الدورة ينبغي أن
يكون قاد ًرا على :

 المبادئ العامة للتدريس الجامعي ( :المعنى
فى التدريس ـ المتطلبات األساسية أو االستعداد ـ
النمذجة التوضيحية ـ التواصل المفتوح ـ الحداثة
أو الجدة ـ التدريب العملي النشط ـ التدريب
الموزع.ـ الحجب التدريجي ـ الظروف السارة )

 تطبيق بعض المبادئ
السيكولوجية فى تدريس بعض
الموضوعات المتخصصة.

 بعض المبادئ السيكولوجية وتوظيفها فى
التدريس( :االيجابية ـ التكرار ـ التعزيزـ الممارسة
ـ استعمال طرق مختلفة للتعلم ـ الدافعية ـ العرض
المنظم لمشكلة ـ التدريب ـ تنظيم المعرفة ـ
االعتماد على الفهم ـ التغذية الراجعة ـ انتقال
اثر التدريب).





تحديد المبادئ العامة للتدريس
الجامعي.

تصنيف المهارات األساسية للمعلم
الفعال ( المحترف ) .



تطبيق مبادئ التدريس الفعال في
مواقف عملية تتعلق بطبيعة
التخصج.



توضيح معايير اختيار طرق
وأساليب التدريس .



تعريف الكفايات التدريسية

تحديد الخصائج العامة للتدريس
القائم على الكفايات

 تطبيق بعض األساليب القائمة
على الكفايات التدريسية في مجال
التخصج.



وضع قائمةبالكفايات التدريسية
في مجال تخصصه .

 تصميم نموذج للتدريس القائم
على الكفايات في مجال تخصصه . .

 المهارات األساسية للمعلم الفعال(المهارات
الفنية ـ المهارات الفكرية (لمهارات اللغوية ،
السلوكية ،التحفيز ،مراعاة الفروق الفردية بين
الطالب  ،مهارة التعامل مع األنماط المختلفة من
الطالب).
 معايير اختيار طرق وأساليب
التدريس(:الرتكاز على قوانين ومبادئ التعليم
والتعلم ـ مالئمة طرق وأساليب التدريس
الحتياجات الطالب ـ حجم الطالب ـ توفر اإلمكانات
البشرية و المادية والمالية
 األساليب القائمة على الكفايات التدريسية
تعريف الكفايات التدريسية ـ الخصائج العامة
للتدريس القائم على الكفايات( األهداف التدريسية
 ،أساليب التدريس  ،الدور الفاعل للطالب ،
التقويم ) ـ قائمة الكفايات التدريسية( :التخطيط،
استثارة الدافعية  ،العرض والتواصل  ،األسئلة
 ،تفريد التعليم  ،التقويم والتغذية الراجعة ) ـ
نموذج للتدريس القائم على الكفايات



دليل أعضاء هيئة التدريس

تطبيقات عملية على بعض الدروس اليومية
للمحاضرات الجامعية.
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اسم الدورة  :التدريس باستخدام المحاضرة التفاعلية .
االهداف العامة

مفردات المحتوى

االهداف التفصيلية

مفهوم المحاضرة



المقارنة بين المحاضرة الفعالة والغير فعالية




بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس من
التدريب في هذه الدورة ينبغي أن
يكون قاد ًرا على:




تعريف المحاضرة الجامعية .
توضيح مدى أهمية المحاضرة
الجامعية وأهم مشكالتها .

 تحديد مبررات استخدام
المحاضرة في التعليم الجامعي .

اتقان عضو هيئة التدريس لمهارات
التخطيط للمحاضرة التقليدية أو
التفاعلية وتنفيذها وتقويم أثرها على
الطالب .

 تحديد االستراتيجيات المستخدمة
في ممارسة المحاضرة التفاعلية.
 ربط االنشطة المستخدمة في
المحاضرة التفاعلية بطبيعة المحتوى
.



تصميم الوسائل التعليمية بما
يتناسب وطبيعة المحاضرة.




تصميم محاضرة تفاعلية
وتنفيذها بالقاعة .

تنفبذ محاضرة تفاعلية باستخدام
برنامج البور بوينت :
 وضع خطة قصيرة المدى
للتدريس باستخدام استراتيجية
المحاضرة التفاعلية ..

خطوات استخدام المحاضرة في التدريس
الجامعي.

 االستراتيجيات المستخدمة في ممارسة
المحاضرة التفاعلية :مناقشة المجموعة ـ
العروض التوضيحية ـ العصف الذهني ـ الخريطة
الذهنية ـ االتقان المباشر ـ قج القصج ـ
القراءة القصيرة ـ االسئلة البينية ـ زمن االنتظار
ـ تدريس الزمالء ـ دورة التعلم
 االنشطة المستخدمة في المحاضرة التفاعلية
(:استخدام النشرات ـ ملخج المحاضرة ـ
القائمة المرجعية ـ دراسة الحالة ـ الدراسات
البصرية ـ تعليقات االشخاص الموازية ـ السؤال
الموجه نحو الموضوعات المتعلمة ـ تعزيز
مشاركات الطالب ـ الوصف ـ القصج ـ التحدي
الشخصي ـ الكتابة في الصف ـ تبادل المالحظات ـ
اعطاء األلغاز .



استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم
.

 تنفيذ المحاضرة التفاعلية (:التقديم
للمحاضرة ( استعراض نماذج إلنتاج مقدمات
فاعلة) ـ عرض جسم المحاضرة ( العمليات
التعليمية ، ،العمليات التنظيمية  ،العمليات
التفاعليةـ الشخصية ) ـ غلق المحاضرة ـ مثال
لتقديم محاضرة فعالة ).




دليل أعضاء هيئة التدريس

مبررات استخدام المحاضرة في التعليم
الجامعي .

تنفبذ محاضرة تفاعلية باستخدام برنامج
البور بوينت



تقويم المحاضرة .

تطبيقات على اإلعداد والتخطيط باستخدام
استراتيجية المحاضرة التفاعلية .
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اسم الدورة  :التدريس باستخدام اسلوب حل المشكالت
االهداف العامة

اتقان عضو هيئة التدريس
لمهارات استخدام اسلوب
حل المشكالت في التدريس
الجامعي .

دليل أعضاء هيئة التدريس

االهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

بعد أن ينتهي عضو هيئة
التدريس من التدريب في هذه
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
على أن :
 يوضح ماهية حل اسلوب
المشكالت.
 يحدد أهداف اسلوب حل
المشكالت
 يذكر خصائج الخبير بحل
المشكالت
 يتعرف على نموذج جليفورد
في حل المشكالت .
 يصنف خطوات حل
المشكالت.
 يعرف المشكلة .
 يشرح أهمية حل المشكلة
 يعدد الحلول والبدائل
 يختار الحل األفضل من بين
مجموعة من الحلول.
 يضع خطة العمل لحل
المشكلة.
 ينفذ الحل ويقوم النتائج .
 يراجع الخطوات السابقة.
 يترجم المحتوى إلى مواقف
تدريسية بإستخدام أسلوب حل
المشكالت .
 يصميم وينفذ محاضرة
باستخدام اسلوب حل المشكالت
( من خالل مواقف تدريس
مصغر ) .

ماهية حل أسلوب المشكالت .
 أهداف اسلوب حل المشكالت  :إثارة
الدافعية ،تحسين التحصيل ،تنمية أنماط
التفكير المختلفة ،تعلم المفاهيم ،
توظيف الخبرات السابقة في حل
المشكالت..الخ
 خصائج الخبير بحل المشكالت :
(االتجاه اإليجابي ،الدقة ،تجزئة المشكلة
 ،التأمل  ،الحيوية ،القاعدة المعرفية
الواسعة ،معرفة استراتجية حل
المشكالت.
 نموذج جليفورد في حل المشكالت .
 خطوات حل المشكالت :تعريف
المشكلة (:عرض المشكلة  ،الهدف
)أهمية حاللمشكلة( الجدوى من حلها ،
هل تستحق المشكة أن تحل ولماذ
؟،تحديداألسبابالمحتملة( ما اسباب
المشكلة  ،ما أكثر االسباب احتمالية)
الحلولوالبدائل( قائمة الحلول والبدائل ـ
شجع االفكار الكبيرة ـ ابن على أفكار
االخرين ـ الكم يولد النوع .
اختيارالحالألفضل( ضع معايير لتقييم
الحل  ،عرض قائمة أفضل الحلول على
المعايير  ،الحل الذي يحقق أعلى درجة
يكون هو الحل االفضل  ،وضع
خطةالعمل( تقسم الحل ـ تقييم خطة
طوارئ مصاحبة للخطة
العامة.التنفيذوالتقويم( تنفيذ الحل
والتقييم ( اللقاءت الدورية  ،وضع
مؤشرات تقدم معينة على ضوؤها يحدد
من التقد في تنفيذ
الخطةمراجعةالخطواتالسابقة  ،عمل
خطط فرعية من خالل تجزئة المهام إلى
أعمال وحدولتها زمانيا ً ؟
 تصميم وتنفيذ محاضرة باستخدام
اسلوب حل المشكالت ،باستخدام
التدريس المصغر .
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اسم الدورة  :استخدام المناقشة في التدريس الجامعي .
االهداف العامة

تدريب أعضاء هيئة التدريس
على استخدام طريقة المناقشة
في التدريس.

دليل أعضاء هيئة التدريس

االهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

 ماهية المنافشة وأهميتها.
بعد أن ينتهي عضو هيئة
 دور المعلم والمتعلم في المناقشة
التدريس من التدريب في هذه
 تنظيم الطالب للمناقشة .
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
 أنماط المنافشة  :الحرة ـ المضبوطة
على أن :
جزئيًا ـ المضبوطة
 يعرف طريقة المنافشة
 العناصر الداخلة في المنافشة ( :
 يوضح أهميه المناقشة في
اختيار المشكلة ـ دراسة المشكلة ـ
التدريس.
المناقشة ـ مسؤولية المعلم ـ طبيعة اسئلة
 يشرح دور المعلم والمتعلم
المناقشة )
في المناقشة
 االسئلة وطريقة المناقشة ( :انواع
 ينظم الطالب للمناقشة .
االسئلة الخاصة بالمناقشة  :االتأملية
 يصنف أنماط المنافشة .
ـالقيمية ـ المعرفية ـ التجميعية ـ التفريعية
ـ االسراع والتوسع ..الخ ) فئات األسئلة
 يحدد العناصر الداخلة في
 ( :اسئلة الحقائق ـ اسئلة الحكم والقيم ـ
المنافشة.يوضح العالقة بين
التوضيح ـ االسباب واألحداث ـ التوقعات
االسئلة وطريقة المناقشة .
ـ المتسلسالت..الخ  .مهارة صياغة
 يتعرف على األخطاء التي
يتعين عليه تجنبها في المناقشة االسئلة وتصنيفها .مهارة توجيه االسئلة
وتحسين االجابات.
.
 اشكال المناقشة
 يترجم محتوى موضوع معين
 أخطاء في المناقشة يجب تجنبها
بإستخدام أشكال المناقشة .
 تطبيقات على ترجمة محتوى الدرس
إلى مواقف تدريسية بإستخدام المناقشة .
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اسم الدورة  :التعلم التفاعلي .
االهداف العامة

اتقان أعضاء هيئة
التدريس للمهارات
االساسية للتدريس
التفاعلي.

دليل أعضاء هيئة التدريس

االهداف التفصيلية

بعد أن ينتهي عضو هيئة
التدريس من التدريب في هذه
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
على:
 تعريف التعلم التفاعلي
 تحديد الحاجة إلى التعلم
التفاعلي
 توضيح دور المتعلم في
التعلم التفاعلي
 شرح دور المعلم في التعلم
التفاعلي
 التعرف على استراتيجيات
التدريس التفاعلي.
 وصف التعلم التفاعلي القائم
على الوسائل البصرية.
 بناء خطوات لتحويل وحدة
إلى التعلم التفاعلي
 التخطيط لنشاط في التعلم
التفاعلي
 ترجمة محتوى المادة إلى
مواقف تدريسية بإستخدام
استراتيجيات التعلم التفاعلي .

مفردات المحتوى

 تعريف التعلم التفاعلي
 الحاجة إلى التعلم التفاعلي
 دور المتعلم في التعلم التفاعلي
 دور المعلم في التعلم التفاعلي
 تطبيقات التعلم التفاعلي
 استراتيجيات التدريس
التفاعلي(:المحاضرة المعدلة ـ التعلم
التعاوني ـ حلقات البحث ( الورش
التدريبية  :ماهية الورش التدريبية ،
المواد المستخدمة فى الورش ) ـ حلقات
المناقشة ـ الحلقات الدراسية ( حلقات
النقاش الدائرية المتبادلة ..وغيرها ) ـ
تقمج األدوار ( لعب األدوار ) ـ التفاعل
الشخصي ـ ندوة المتخصصين ـ
المناظرة والمناقشة ـ المحاورة ـ التفتق
الذهني ( العصف الذهني ) ـ تدريس
صا
الزمالء ـ الكتابة التفاعلية ( كتابة ملخ ً
ـ كتابة لتحديد الفهم ـتحرير أعمال
االخرين ـ ..الخ
 التعلم التفاعلي القائم على الوسائل
البصرية ( االفالم ـ الفيديو تيب ـ االمثلة
والتجارب ـ التلفزيون )
 خطوات تحويل وحدة إلى التعلم
التفاعلي
 التخطيط لنشاط في التعلم التفاعلي
 استخدام البوربوينت والصوت الرقمي
لتشجيع التعلم التفاعلي
 المهارات االساسية للتدريس التفاعلي
 معوقات التعلم التفاعلي
 تطبيقات على التدريس باستخدام
استراتيجيات التعلم التفاعلي من خالل
مواقف تدريس مصغر .
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اسم الدورة  :التدريس باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني.
االهداف العامة

االهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

بعد أن ينتهي عضو هيئة
 تعريف التعلم التعاوني:
التدريس من التدريب في
 مبررات استخدام التعلم التعاوني في التدريس الجامعي (:االعتماد المتبادل
هذه الدورة ينبغي أن يكون
اإليجابيـ المسؤولية الفردية والزمرية ـالتفاعل المباشرـ معالجة عمل المجموعة)
قاد ًرا على أن :
 مراحل التعلم التعاوني ( :المرحلة األولى  :مرحلة التعرف .ـ المرحلة الثانية :
مرحلة بلورةمعايير العمل الجماعي .المرحلة الثالثة  :اإلنتاجية  .المرحلة الرابعة :
 يعرف التعلم التعاوني
اإلنهاء)
 يوضح مبررات
 أشكال التعلم التعاوني ( فرق التعلم الجماعيةـ الفرق المتشاركةـ فرق التعلم
معاً)
استخدام التعلم التعاوني
 دور المعلم في التعلم التعاوني
في التدريس الجامعي.
 طرق جديدة ف التعلم التعاوني :
 يحدد مراحل التعلم
ResearcherDate
Method
التعاوني
Developer
Johnson & Johnson Mid 1960s
Learning Together & Alone
 انقان عضو  يميز بين أشكال التعلم
هيئة التدريس
التعاوني .
DeVries & Edwards
Early
)Teams-Games-Tournaments (TGT
لمهارات
1970s
 يوضح دور المعلم
Sharan & Sharan
Mid 1970s
Group Investigation
استخدام
الجامعي في التعلم
استراتيجية
Johnson & Johnson Mid 1970s
Constructive Controversy
التعاوني
التعلم التعاوني
 يتعرف على بعض
& Aronson
Late
Jigsaw Procedure
Associates
1970s
في التدريس .الطرق الجديدة في التعلم
Slavin & Associates
Late
Student Teams Achievement
التعاوني .
1970s
)Divisions (STAD
 يترجم المحتوى إلى
Cohen
Early
Complex Instruction
1980s
مواقف تدريسية بإستخدام
Slavin & Associates
Early
)Team Accelerated Instruction (TAI
استراتيجية التعلم التعاوني
1980s
.
Kagan
Mid 1980s
Cooperative Learning Structures
ذجا
 يعرض نمو ً
& Stevens, Slavin,
Late
& Cooperative Integrated Reading
Associates
1980s
)Composition (CIRC
للتدريس باستخدام التعلم
التعاوني في مجال
نموذج تطبيقي لدرس بطريقة التعلم التعاوني
تخصصه .

دليل أعضاء هيئة التدريس
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اسم الدورة  :إستراتيجية المشروع
األهداف العامة

تدريب أعضاء هيئة التدريس
على مهارات التدريس
باستخدام المشروع

.

األهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

بعد أن ينتهي عضو هيئة
التدريس من التدريب في هذه
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
على أن :
 يعرف التدريس في
إستراتيجية المشروعات .
 يفرق بين أنواع
المشروعات
 يصمم مواقف تدريسية
باستخدام خطوات طريقة
المشروعات .
 يصمم مواقف تدريسية
باستخدام استراتيجيات
تسهيل عمل المجموعات.

مفهوم المشروع
 أنواع
المشروعات(المشروعات
الجماعية ـ الفردية )
 خطوات التدريس بإستخدام
المشروعات :
 الخطوة األولى  :اختيار
المشروع
 الخطوة الثانية  :وضع الخطة
 الخطوة الثالثة  :تنفيذ
المشروع
 الخطوة الرابعة  :تقويم
المشروع
 مميزات طريقة المشروع
 معوقات طريقة المشروع :

ينفذ أحد الموضوعات في مادة
تخصصه باستخدام طريقة
المشروعات

تدريبات عملية من المقررات

الجامعية على التدرب بإستخدام
المشروعات

 يخطط لمواقف تدريسية
باستخدام استراتيجيات
طريقة المشروعات.

اسم الدورة  :إستراتيجية البيــان العمــلي
األهداف العامة

األهداف التفصيلية

اتقان أعضاء هيئة
التدريس للمهارات
المرتبطة بإستراتيجية
البيان العملي

بعد أن ينتهي عضو هيئة
التدريس من التدريب في هذه
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
على أن :
 يعرف التدريس في
إستراتيجية لبيــان العمــلي
 يصمم مواقف تدريسية
باستخدام إستراتيجية
البيــان العمــلي
ينفذ أحد الموضوعات في مادة
تخصصه باستخدام إستراتيجية
البيان العملي.

دليل أعضاء هيئة التدريس

مفردات المحتوى

 .1مفهوم البيان العملي
 .2متى يستخدم البيان العملي ؟
 .3أهداف البيان العملي
 .4خطوات البيان العملي(اإلعداد
القيام بالعمل ـ إنهاء البيان العملي
)
 .5مميزات البيان العملي
 .6عيوب البيان العملي.
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اسم الدورة  :البرتفوليو ( ملف االعمال الشخصية للطالب )
األهداف العامة

األهداف التفصيلية

بعد أن ينتهي عضو هيئة
التدريس من التدريب في هذه
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
على أن :
يعرف التدريس في إستراتيجية
ملف األعمال الشخصية للطالب
يوضح مبررات استخدام ملف
األعمال الشخصية للطالب
تدريب أعضاء هيئة التدريس
على مهارات التدريس
باستخدام ملف األعمال
الشخصية للطالب.

 يصمم مواقف تدريسية
باستخدام الركائز األساسية
لملف األعمال الشخصية
للطالب .
 يصمم مواقف الستخدام
ملف األعمال الشخصية.
 يخطط لمواقف تدريسية
باستخدام عمليات تقويم
البرتفوليو.
ينفذ أحد الموضوعات في مادة
تخصصه ملف األعمال
الشخصية للطالب إعدادًا
وتصمي ًما وتقوي ًما .

مفردات المحتوى

 صفحة الملف :
 فهرس الملف
 نموذج تقديم ملف األعمال
 المواد التعليمية المستخدمة فى
الملف
 الكتابات
 مهام العمل التى كلف بها الطالب
 االستقصاءات واالكتشافات
 التطبيق العملي للنظريات
 الدرجات التى يحصل عليها
الطالب فى االختبارات
 األنشطة التى يقوم بها الطالب
 إجابات الطالب فى المواد
الدراسية المختلفة
 مالحظات المعلمين وأولياء
األمور .
توثيق ملف أعمال الطالب
تقويم ملف األعمال الشخصية للطالب
 تقويم ملف االعمال الشخصية
للطالب وفق تصنيفات محددة
 تقويم ملف األعمال الشخصية
للطالب وفق معايير محددة
 تقويم ملف األعمال الشخصية
للطالب وفق مستويات محددة
 تصحيح الملف
 وضع الدرجات لبنود الملف



دليل أعضاء هيئة التدريس
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اسم الدورة  :استخدام نظام التعلم اإللكتروني في التدريس
األهداف العامة

تشجيع أعضاء هيئة
التدريس على استخدام
نظام التعلم اإللكتروني
في التدريس الجامعي.

دليل أعضاء هيئة التدريس

األهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

 مقدمة في التعلم اإللكتروني  :ماهية التعلم
االلكترونى  ،فـــــوائده( زيادة فرص التعلم ،.زيادة
دافعية الطالب ،زيادة فرص التدريب ،اتاحة أدوات
متقدمة للمعلمين ،زيادة فرص الفهم والتطبيق ،
خفض كلفة التعلم والتغلب على مشكالت الوقت وبعد
بعد أن ينتهي عضو هيئة
المسافة ،سهولة الوصول إلى المعلم والزمالء .الخ .
التدريس من التدريب في هذه
 أشكال التعلم اإللكتروني:الفصل االفتراضى(
الدورة ينبغي أن يكون قاد ًرا
متزامن  /أماكن مختلفة )  ،التعلم الذاتى ( غير
على أن :
متزامن  /أماكن مختلفة ) المؤتمرات االلكترونية ،
 تحديد ماهية التعلم
اللقاءات االلكترونية ـ
اإللكتروني .
 مصادر التعلم اإللكتروني:قاعات الدروس ،
 توضيح أهم فوائد التعليم
 ، LMSالتسجيالت  ،الدليل القابل للبحث  ،الفصل
اإللكتروني .
االفتراضى  ،مسارات التعلم الشخصية
 تصنيف أشكال التعلم
 الفصل االفتراضي VirtualClassroomالتعلم
اإللكتروني .
المتزامن( المشاركة فى التطبيقات ،تسجيل الحصة ،
التغذية الراجعة الفورية ،التفاعل المباشر بين المعلم
 تحديد مصادر التعلم
والمتعلمين  ،حضور الحصج حسب االستعدادات
اإللكتروني.
دون أية عوائق زمانية او مكانية ،التحاور الصوتي
 معرفة مكونات الفصل
و النصي المباشر الخ  .التعلم الذاتى فى أى وقت
االفتراضي وأساليب عملها.
ومن أى مكان  ،التفاعل الغير متزامن  ،البحث
 تصميم مقرر دراسي وفق
المباشر والحصول على المواد العلمية ومصادر
التخصج العلمي بشكل
المعرفة ،إعادة استخدام المادة العلمية دون أية
أاللكتروني .
عوائق  ،إعداد مسارات تعليمية خاصة ،التقويم
 بناء اختبارات يتم تطبيقها
الذاتى المستمر ،العرض الحى المباشر  ،يدعم
وتصحيحها الكترونيًا .
المحتوى العلمى متعدد الوسائط ،يدعم السبورة
قياس نتائج االختبارات
االلكترونية .
الكترونيا ..
 بناء المقررات إلكترونيًا :المنهجية العلمية
 تصميم الفصول االفتراضية في تصميم المقررات ،تصميم المقرر الدراسي ـ بناء
وفقًا لمكوناتها ،في ضوء
المداخل األساسية للمقرر ـ أنواع المصادر التعليمية
توجهات التخصج .
وكيفية ربطها بالنظام ـ بناء أجندة المقرر ـ متابعة
أنشطة الطالب ـ طرق التواصل مع الطالب ـ وبناء
 تصميم خطة عمل لتطبيق
االستفتاءات ـ أسس تصميم المقررات ـ مراحل
التعلم اإللكتروني في التدريس
تطوير مقرر ( التحليل ـ التصميم ـ التطوير ـ التنفيذ
الجامعي.
ـ التقويم واالختبار ) ـ أساليب التقييم وبناء
االختبارات واستخدامها إلكترونياً ،معوقات
االختبارات اإللكترونية ،أمثلة تطبيقية ـ إرسال
واستقبال الواجبات والمهام ـ إدارة سجالت الطالب.
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اسم الدورة  :التدريس المصغر
األهداف العامة

تنفيذ عضو هيئة التدريس
لمواقف تدريسية افتراضية
بديلة للمواقف الحقيقة من
خالل خطوات التدريس
المصغر .

دليل أعضاء هيئة التدريس

األهداف التفصيلية

 بعد أن ينتهي عضو
هيئة التدريس من
التدريب في هذه الدورة
ينبغي أن يكون قاد ًرا
على:
 تعريف مفهوم التدريس
المصغر
 تحديد أسباب استخدام
التدريس المصغر.
 تطبيق شروط تنفيذ
برنامج التدريس
المصغر على بعض
المواقف الصفية .
 تصميم درس وتنفيذه
وفق مراحل المواقف
العملية للتدريس
المصغر (باستخدام
مختلف الطرق ) .

مفردات المحتوى

 مفهوم التدريس المصغر .
 مبررات استخدام التدريس
المصغر.
 شروط تنفيذ برنامج التدريس
المصغر
 أمثلة للمهارات المستخدمة في
مواقف التدريس المصغر ( مهارة
تنويع المثيرات  ،مهارة التمهيد للدرس
الجديد  ،مهارة طرح األسئلة ،مهارات
عرض الدرس  ،مهارة غلق الدرس )

 مراحل التخطيط للتدريس
المصغر(:مرحلة اإلعداد ـ التخطيط

للتدريس ـ االنشطة بعد الدرس وتقويم
الدرس وتنقيحه ـ المشاهدة والنقد وتشمل :
إعادة التخطيط للتدريس  ،إعادة التدريس
،إعادة المشاهدة ،تنفيذ خطوات التدريس

 ورش عمل :
 تحليل جوانب التعلم وصياغة
أهداف الدرس في مواقف التدريس
المصغر.
 التدريب على مهارتي التهيئة
وتنويع المثيرات
 التدريب على مهارات عرض
الدرس( باستخدام مختلف الطرق )
.
 التدريب على مهارة غلق
الدرس .
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اسم الدورة  :مهارات تقويم التدريس الجامعي .
األهداف العامة

إتقان عضو هيئة التدريس
لمهارات تقويم التدريس
الجامعي .

دليل أعضاء هيئة التدريس

االهداف التفصيلية

مفردات المحتوى

التقويم:ماهيته ،أهميته،خصائصه  ،أنواعه،
مجاالته.
 أدوات تقويم التدريس الجامعى :اإلختبارات
الكتابيةـ اإلختبارات الشفوية والمناقشات ـ
بعد أن ينتهي عضو هيئة التدريس
ملف إنجازالطالب ـ بطاقات المالحظة ـ
من التدريب في هذه الدورة ينبغي أن االختبارات السسيومترية( الشخصية) ـ بطاقات
يكون قاد ًرا على:
التقويم الذاتي.
 تعريف عملية التقويم.:
 بناء االختبارات التحصيلية( ماهية
 التمييز بين مصطلحات التقويم
اإلختبارات التحصيلية ـ المبادىء العامة لبناء
والتقييم والقياس واالختبارات .
االختبارات التحصيلية ـ خطوات إعداد
 توضيح أهمية التقويم في العملية
االختبارات التحصيلية.
التعليمية .
 كتابة أسئلة االختبار  :ـ أنواع االسئلة
 تحديد خصائج التقويم في مجال
:أسئلة حرة االستجابة ( مقاليه ) Free
التدريس والتعلم .
response questionsأسئلة مقيدة

االستجابة(restrictedresponsesاالختبارات
الشفوية ـ االختبارات التحريرية (اختبارات
 تحديد مجاالت التقويم في مجال
المقال  ،االختبارات الموضوعية( االختيار من
التدريس والتعلم .
متعدد  ،الصواب والخطأ  ،اإلكمال ،المزاوجة ،
. التعرف على قواعد صياغة
الترتيب ،الرسوم  ،التشابــــه  ،التصنيف.
االختبارات المقالية والموضوعية .
 شروط األختبار التحصيلى الجيد
 كتابة أسئلة االختبار التحصيلي.
:الموضوعية ـ التمييز ـ الوضوح ـ سهولة
 وصف شروط األختبار التحصيلى
التصحيح والتطبيق ـ الصدق ـ الثبات ـ الشمول
 بناء اختبار تحصيلي في مادة
 ..الخ .
التخصج.
 تدريبات عملية :حول كيفية بناء االختبار
 وضع شروط إدارة اإلختبار
التحصيلي في مادة التخصج مراعيًا الشروط
وتصحيحه .
العلمية في بناء االختبار التحصيلي .
 الحكم على جودة اإلختبار .
 ذكر مواصفات الورقة االمتحانية  ما بعد بناء االختبار(إدارة اإلختبار  ،الغش
في اإلختبار  ،تصحيح اإلختبار  ،تحليل
من حيث الشكل و المضمون .
وتفسير نتائج اإلختبار ،الحكم على جودة
 تقويم ورقة امتحانية واكتشاف
اإلختبار ).
جوانب القوة والضعف بها .
 مواصفات الورقة االمتحانية(:من حيث
الشكل ـ من حيث المضمون .
 تدريب عملي :يتم تقويم ورقة اسئلة سبق
وضعها واكتشاف جوانب القوة والضعف بها .
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دور االستاذ في االرشاد االكاديمي
نأمل من كافة االساتذة التقيد بالالئحة ادناه كما في وحدة الدعم واالرشاد االكاديمي
الدعم واإلرشاد األكاديمي
يعتبرر اإلرشراد األكراديمي ركيرزة مرن ركرائز التعلريم الجرامعي فري المملكرة  ,حيرث أنره يهردف إلررى
توجيه الطلبة للحصول على أفضل النتائج والتكيرف مرع البيئرة الجامعيرة واغتنرام الفررص المتاحرة
لهم ,عن طريق تزويدهم بالمهارات األكاديمية التري ترفرع مرن مسرتوى تحصريلهم العلمري .ونظرراً
ألهمية اإلرشاد األكاديمي في كليات الجامعة فإنره يتعرين تشركيل وحردة أو لجنرة تكرون متخصصرة
بالدعم و اإلرشاد األكاديمي.

مفاهيم عامة:







وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي هي وحدة تنشأ بقرار من عميد الكلية وتعنى بالتخطيط
والتنسيق واإلشراف على تنفيذ عملية اإلشراف األكاديمي بالكلية ،وتكون اللجنة مسئولة
لدى عميد الكلية أو وكيل الكلية للشؤون التعليمية.
َّ
إن مسؤولية اإلرشاد األكاديمي تقع على عاتق كل أعضاء هيئة التدريس وليس وحدة
الدعم واإلرشاد األكاديمي فقط  ،ولذا سيشارك كل أعضاء هيئة التدريس في أنشطة
اإلشراف األكاديمي على الطلبة.
المرشد األكاديمي هرو أحرد أعضراء هيئرة التردريس أومرن فري حكمهرم يرتم تكليفره مرن قبرل
وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي ليقوم بمهمة اإلرشاد األكاديمي لمجموعرة مرن طرالب أو
طالبات الكلية.
تعمل الوحدة بتنسيق وتعاون مع إدارة التوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب .

رسالة وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي:

تعنى وحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي بتقديم الدعم واإلرشاد لطلبة الكلية سعيا ً لالستفادة من
قدراتهم الذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وتشجيعهم على التميز واإلبداع األكاديمي،
للتخرج في المدة الزمنية المحددة بعد أن اكتسبوا خبرات علمية ومهارات عملية تهيئ لهم فرصة
ناجحة للعمل وكذلك دراسة مشاكلهم النفسية والصحية والمادية والوظيفية والمساهمة في حلها.

أهداف وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي:

 تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.
 إمداد الطلبة بالمعلومات الصحيحة عن الكلية،والسياسات التعليمية،والموارد والبرامج
الدراسية.
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تعزيز التحصيل األكاديمي للطلبة ،ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعتريهم أثناء
تحصيلهم العلمي.
تقليل فرص التعثر األكاديمي (إرشاد وقائي).
تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكالت األكاديمية من طلبة الكلية.
رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المتدني والمتعثر واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى
يرتقوا بمستواهم الدراسي.
رعاية ومساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا وصحيا ونفسيا ووظيفيا إذا اقتضت الضرورة.
االهتمام بالطلبة المتفوقين والموهوبين وتقديم ما من شأنه تعزيز قدراتهم ودعم
إبداعاتهم.

مهام وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي:




وضع خطة لإلشراف األكاديمي بالكلية.
اإلشراف على تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي.
نشر الوعي بين الطلبة حول ماهية الوحدة وأهميتها وكيفية االستفادة من خدماتها وذلك
عن طريق اللقاءات والنشرات وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية.
تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها ،وبرامجها التعليمية  ،وأقسامها العلمية ،ومجاالت
عمل خريجيها ،وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطالبها ،كما يتم تبصيرهم
وتوجيههم الختيار التخصصات المناسبة التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.
توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم على لوحات اإلعالن
وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية وذلك مع بداية كل عام.
الرفررع بشرركل دوري (منتصررف كررل فصررل دراسرري ) بتقريررر يشررتمل علررى أعمررال الوحرردة
وكذلك تقريراً عن مستويات الطلبة إلى إدارة الكلية.



دراسة الحاالت التي تحال إليها بواسطة إدارة الكلية وإعداد تقارير عنها رفعها لجهات
االختصاص.
النظر في مشاكل الطلبة األكاديمية التي تُرفع بواسطة المرشدين والسعي لحلها مع إدارة
الكلية.
النظر في شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكاديمية واستنباط الحلول التي تناسبها أو رفعها
إلدارة الكلية إذا لزم األمر.
النظر في شكاوى الطلبة تجاه أي مقرر وإيجاد الحلول والرفع بذلك إلى إدارة الكلية .










 التوعية بأهمية اإلرشراد األكراديمي وأهميرة التواصرل مرع المرشرد األكراديمي وذلرك بنشرر
كتيبات ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض.
 اإلشراف على برامج توجيهيره للطلبرة المسرتجدين للتعريرف بنظرام الدراسرة واالختبرارات
في الكلية.
 تجتمع اللجنة بشركل دوري كرل  4أسرابيع أو حسرب مرا يسرتجد مرن تقرارير وذلرك لمناقشرة
التقارير الدورية أو التقارير االستثنائية المرفوعة من المرشدين األكاديميين.
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 المساهمة في حل مشاكل الطلبة النفسية والمالية واالجتماعية والوظيفية وترفع عند
الضرورة إلى عمادة شئون الطالب التخاذ ما يلزم فيها.

مهام املرشد األكادميي:






اإللمام بمواعيد التسجيل والحذف واإلضافة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل.
معرفة الخطة الدراسية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة .والتأكد من موافقة جدول الطالب
أو الطالبة مع الخطة الدراسية للكلية .
إعداد وتحديث ملف سجل اإلرشاد األكاديمي لكل طالب أو طالبة حيث يقوم المرشد
بفتح ملف خاص لكل طالب أو طالبة بالمجموعة يشمل المواد المسجلة و مستوى
درجات الطالب أو الطالبة فيها ,ومشتمالً على المعدل التراكمي وكذلك محاضر
االجتماعات الدورية بين المرشد و الطالب أو الطالبة باإلضافة إلى أي تقارير أو
إنذارات موجهه من مقرر المادة والتي من خاللها يمكن تقييم مستوى الطالب أو الطالبة.
تنظيم مقابالت دورية (مرة على األقل عند بداية كل فصل دراسي) مع كل طالب أو
طالبة من الطلبة الذين يشرف عليهم بهدف:
 oالتعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم.
 oحث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على المزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كان
متميزاً في بعض المقررات.
 oمناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة.
 oمناقشة الخيارات المناسبة للطالب أو الطالبة في الفصل القادم (تسجيل أو حذف

مقررات ،رفع معدل ،اختيار تخصص الخ .)..












تقديم العون للطالب أو الطالبة في حالة وجود صعوبة في تسجيل أو تعارض بعض
المواد .
المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي في المواد المسجل فيها وكتابة تقارير
دورية وإرفاقها في الملف الخاص بالطالب أو الطالبة.
مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنياً.
في حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي  ,يقوم المرشد بتكثيف
اللقاءات الدورية ومناقشة الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب ومحاولة حلها أو
الرفع بها إلى لجنة اإلرشاد األكاديمي.
اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنميتها.
مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية.
حث الطلبة على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الال صفية .
يفضل عدم تغيير المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه
ال يقرروم عميررد الكليررة أو مررن ينيبرره باإلمضرراء علررى شررهادة حسررن السرريرة والسررلوك إال بعررد
خطاب يصله مرن المرشرد األكراديمي بران هرذا الطالرب أو الطالبرة قرد انهري أو أنهرت كافرة
المتطلبات.
البد من بناء عالقة صرداقة أكاديميرة برين المرشرد والطالرب أو المرشردة والطالبرة لترذويب
الفوارق بينهما.
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يفضل أن يكون دور المرشد كمستشار اجتماعي ووظيفي للطالب أو الطالبة لمعرفة
ظروفه أو ظروفها االجتماعية والمساعدة على استقرارها أو مستقبل الطالب أو الطالبة
الوظيفي والمساهمة في فتح آفاق فرص العمل له أو لها أو التدريب أو مواصلة الدراسة
العليا.
تخصيص ساعات مكتبية لمقابلة الطلبة في مكتبه لمناقشة المشاكل التي تواجههم أثناء
الدراسة.
تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها ،وبرامجها التعليمية  ،وأقسامها العلمية ،ومجاالت
عمل خريجيها ،وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطلبتها ،كما يتم تبصيرهم
وتوجيههم الختيار التخصصات المناسبة التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.
رفع تقرير دوري عن أداء الطلبة لوحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي (قبيل نهاية الفصل
الدراسي) .يشمل التقرير األداء األكاديمي للطالب أو الطالبة(أحسن أم أسوأ من السابق)
واإلجراءات التي تمت لمعالجة األداء األسوأ.
رفع تقرير عن المشاكل التي تحتاج إلي تدخل الوحدة أو إدارة الكلية.
حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية.
تشجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم.

مسؤولية ودور الطالب أو الطالبة:








يتحمل كامل المسؤولية عن أدائه األكاديمي حيث أن اإلرشاد األكاديمي هو آلية
للمساعدة.
االضطالع على دليل الكلية وموقع على الشبكة العنكبوتية للتعرف على كل ما يحتاجه
القسم والكلية والجامعة من متطلبات.
اإللمام بتفاصيل التقويم الدراسي والمواعيد الحرجة التي تختص بالتسجيل واالنسحاب
واالعتذار الخ..
معرفة مرشده األكاديمي ومواعيد ساعاته المكتبية.
مقابلة المرشد للتشاور حول األهداف الدراسية والمهنية ،والبرنامج والجدول الدراسي،
واالستفسار عن كل الجوانب التي يرى فيها غموضاً.
تنفيذ توصيات المرشد والمواظبة على مقابلة المرشد حسب المواعيد المتفق عليها.
إخطار المرشد بأي متغيرات قد تؤثر في برنامجه أو أدائه الدراسي.
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معلومات
هامة
ستجد هذه المعلومات في كتاب دليل االستاذ باللغة االنجليزية آمل االطالع
عليها حيث ستجد فيها تلفونات هامة وكل ما يرتبط بالخدمات الصحية
والترفيهية والسياحية والمواقع في الجامعة وفي منطقة القصيم
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