MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF DAMMAM
SCIENTIFIC COUNCIL

تعيني أعضبء هيئــة التدزيس السعوديني
} { القواعد التنفيريـة واإلجسائيـة

الدباس/ع

ٟٖذس2344/ 2341

1
AALDABAS@UD.EDU.SA

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF DAMMAM
SCIENTIFIC COUNCIL

احملتــويــــــــــــــبت
ا
أول :تقديــــــــــــن

)3(.....................................................................................

ا

ثبنيب :الالئحة املنظوة لشؤوى أعضبء هيئة التدزيس السعوديني ببجلبهعة ( التعيني ))3(......
ا

ثبلثب :القواعد التنفيرية واإلجسائية لتعيني أعضبء هيئة التدزيس السعوديني ببجلبهعة)4(....
املبدة األوىل  :شسوط التعيني

)4(............................................................................

املبدة الثبنية  :اإلجــــــساءات

)6(...........................................................................

ا

زابعب  :النوبذج اخلبصة بتعيني أعضبء هيئة التدزيس السعوديني ببجلبهعة )6(................

ع/الدباس

2
AALDABAS@UD.EDU.SA

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF DAMMAM

ا
أول  :تقديـــــــــن

SCIENTIFIC COUNCIL

ٜػهٌ عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ايكاعد ٠األضاض ١ٝاييت تعتُد عًٗٝا طبسدات ازباَع ١املتعدد ،٠يرا فإٕ
قساز ايتٛص ١ٝباملٛافك ١عً ٢تعٚ ٘ٓٝٝايتخاق٘ مبٓع ١َٛاهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝميهٔ اعتباز َٔ ٙأِٖ
ايكسازات اييت تتدرٖا األقطاّ األنادميٚ ١ٝصبايظ ايهًٝات ٚاجملًظ ايعًُْٚ .ٞعساً هلر ٙاألُٖ١ٝ
ايكص ٣ٛملجٌ ٖرا ايكساز فإْ٘ البد عٓد حاد ١ازباَع ١يًتعٝني َٔ إتباع ضٛابط ٚإدسا٤ات تطُٔ
اختٝاز ايٓٛع ١ٝذات املطت ٣ٛاملتُٝص يف ايصفات ٚايتأٖٚ ٌٝايهفاٚ ٠٤اإلبداع .
ا
ثبنيب  :الالئحة املنظوة لشؤوى أعضبء هيئة التدزيس السعوديني يف اجلبهعبت ( التعيني )
املــبدة 11

ٜػرتط يًتعٝني عً ٢زتب (( ١أضتاذ َطاعد )) اسبص ٍٛعً ٢دزد ١ايدنتٛزا ٙأَ ٚا ٜعادهلا َٔ داَع١
ضعٛد ١ٜأ ٚداَع ١أخسَ ٣عرتف بٗا ٚ ،جملًظ ازباَع ١إضاف ١غسٚط أخس. ٣

املــبدة 11

جيٛش جملًظ ازباَع ١يف حاٍ ايطسٚزٚ ٠بٓا ً٤عً ٢تٛص َٔ ١ٝصبًظ ايكطِ ٚصبًظ ايهً١ٝ
املدتصني ٚاجملًظ ايعًُ ، ٞايتعٝني عً ٢زتب ١أضتـاذ َطاعـــد د ٕٚاغتــساط اسبص ٍٛعً ٢دزدــــــــ١
( ايدنتٛزا ) ٙيف ايتدصصات اييت ال متٓح فٗٝا دزد ١ايدنتٛزاٚ ٙفل ايطٛابط اآلت: ١ٝ
 -2إٔ ٜه ٕٛاملسغح حاصالً عً ٢دزد ١املادطتري أَ ٚا ٜعادهلا َٔ داَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚداَع١
أخسَ ٣عرتف بٗا.
 -1إٔ ٜه ٕٛقد أَط ٢ثالخ ضٓٛات عً ٢األقٌ يف ٚظٝف ١ضباضس.
 -4إٔ ٜتكدّ بإْتاج عًُ ٞال ٜكٌ عٔ ثالخ ٚحدات َٓػٛز ٠بعد حصٛي٘ عً ٢دزد ١املادطتري
َٓٗا ٚحدٚ ٠احد ٠عً ٢األقٌ فسدٚ . ١ٜإٔ ٜه ٕٛاإلْتاج ايعًُ ٞاملكدّ َتفكاً َع َا دا ٤يف املاد٠
(ٖ َٔ )12ر ٙايال٥خ. ١
املــبدة 11

َ ع َساعا ٠أحهاّ املاد ٠ايجاْ ١ٝعػسٜ ٠ػرتط يًتعٝني عً ٢زتب (( ١أضتاذ َػازى )) :
 -1اسبص ٍٛعً ٢دزد ١ايدنتٛزا َٔ ٙداَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚداَع ١أخسَ ٣عرتف بٗا.
 -2خرب ٠يف عط ١٦ٖٝ ١ٜٛايتدزٜظ بازباَع ١أ ٚازباَعات األخس ٣املعرتف بٗا ال تكٌ عٔ
أزبع ضٓٛات بعد ايتعٝني عً ٢زتب ١أضتاذ َطاعد .
 -3إٔ ته ٕٛقد متت تسقٝت٘ عًُٝاً إىل زتب ١أضتاذ َػازى َٔ داَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚداَع١
أخسَ ٣عرتف بٗا .
ع/الدباس
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املــبدة 11

َ ع َساعا ٠أحهاّ املاد ٠ايجاْ ١ٝعػسٜ ٠ػرتط يًتعٝني عً ٢زتب (( ١أضتاذ )) :
 -2اسبص ٍٛعً ٢دزد ١ايدنتٛزا َٔ ٙداَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚداَع ١أخسَ ٣عرتف بٗا .
 -1خرب ٠يف عطٜٛـــ٦ٖٝ ١ــــــ ١ايتــــدزٜظ بازباَع ١أ ٚداَع ١أخسَ ٣عرتف بٗا  ،ال تكٌ عٔ مثاْٞ
ضٓٛات َٗٓ ،ا أزبع ضٓٛات عً ٢األقٌ أضتاذ َػازى .
 -4إٔ ٜه ٕٛقد متت تسقٝت٘ عًًُٝاًإىل زتب ١أضتاذ َٔ داَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚداَع ١أخسَ ٣عرتف بٗا .

املــبدة 11

ٜـــتِ تعـــٝني أعطـــا٦ٖٝ ٤ـــ ١ايتـــدزٜظ بٓـــا ً ٤عًـــ ٢تٛصـــَ ١ٝـــٔ صبًـــظ ايكطـــِ ٚصبًـــظ ايهًٝـــ ١املدتصـــني
ٚتٛص َٔ ١ٝاجملًظ ايعًُٜٚ ٞصدز بايتعٝني قساز َٔ صبًظ ازباَع. ١
ا

ثبلثب  :القواعــد التنفيرية واإلجسائية لتعيني أعضبء هيئة التدزيس السعوديني يف اجلبهعة

املبدة األوىل  :شسوط التعيني

 -2تٛفس اسباد ١يتعٝني عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٜٚؤخر باالعتباز عٓد ذبدٜد َطت ٣ٛاسباد١
ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
أَ -عدٍ ايعب ٤ايتدزٜط ٞألعطا ٤ايكطِ ٚعدد َكسزات ايكطِ ٚايطاعات املعتُد ٠يهٌ َكسز .
ب  -عدد أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايطعٛدٜني ْٚطبتِٗ يٓعسا ِٗ٥املتعاقد. ٜٔ
ج  -عدد املعٝدٚ ٜٔاحملاضس ( ٜٔغاَالً املبتعجني ٚاملًتخكني بايدزاضات ايعًٝا ) .
د  -قسب بًٛغ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايطعٛدٜني ضٔ ايتكاعد .

 -1غسٚط ايتعٝني يًُتكدّ املبتعح َٔ ازباَع: ١

ع/الدباس

 إٔ ته ٕٛايدزاض ١قد متت باالْتعاّ ٚايتفسغ ايتاّ ٚاإلقاَ ١يف بًد ايدزاضٚ ١إٔ ال تهٕٛباالْتطاب أ ٚاملساضً ١أ ٚعرب ازباَعات املفتٛح ، ١أ ٚايتعً ِٝعٔ بعد .
 إٔ ٜه ٕٛقد أْٗ ٢دزاضت٘ حطب خط ١اإلبتعاخ املكرتح َٔ ١ايكطِ ٚإٔ ٜه ٕٛقد أْٗ ٢دزاضت٘يف ايفرت ٠احملدد. ٠
 َطابك ١املؤٌٖ ايعًُ ٞيًتدصص اير ٟإبتعح َٔ أدً٘ . -عدّ ٚدٛد فازم شَين ٚاضح بني ايتدسج ٚطًب ايتعٝني ٚ ،يف حايٚ ١دٛد فازغ ٜٛضح املربزات
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 -4بايٓطب ١يًُتكدَني َٔ خازج ازباَع ١عً ٢أَ ٟستبَ َٔ ١ساتب أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
عً: ِٗٝ
أ -اضتٝفا ٤ايطٛابط ٚاملعاٜري اييت تطبل عً ٢أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف حهُِٗ .
ب  -إٔ ٜه ٕٛحاصالً عًَ ٢عدٍ ال ٜكٌ عٔ دٝد دداً يف ايدزدات ايعًُٜٚ ، ١ٝطتجين َٔ ذيو
ايدزدات ايعًُ ١ٝاييت ال تعٌُ أْعُتٗا باملعدٍ ايرتانُ. ٞ
ج  -إٔ ال ٜه ٕٛيف ضذً٘ زضٛب يف أَ ٟاد. ٠
د  -إٔ ٜه ٕٛيًُتكدّ ٚحد ٠حبج ١ٝنآًََ ١ػٛز ٠يف إحد ٣اجملالت ايعًُ ١ٝاييت ٜعتُدٖا
اجملًظ ايعًُ ٞيف حاي ١ايتكدّ يدزد ١أضتاذ َطاعد .
ٖـ  -إٔ ٜكدّ َا ال ٜكٌ عٔ تٛصٝتني َٔ أضتاذ ٜٔعٌُ َعُٗا ٜؤندإ عً ٢أًٖٝت٘ يًعٌُ يف
اجملاٍ األنادمي. ٞ
 -ٚإٔ جيتاش اختباز ايكبٚ ٍٛاملكابً ١ايػدص ١ٝايًتني ٜكسُٖا صبًط ٞايكطِ ٚايهً. ١ٝ
ش -إٔ ٜه ٕٛقد حطس دٚزتني تدزٜبٝتني  ،عً ٢األقٌ  ،يف صباٍ ايتعًٚ ِٝايتعًِ .
ح -إٔ ٜه ٕٛي٘ خرب ٠يف ايتدزٜظ ٚايبخح ايعًُ. ٞ
ط  -إٔ ٜسفل أَ ٟؤٖالت ضابك ( ١إٕ ٚددت ) .
 -ٟأال ٜرتتب عً ٢طًب ايتعٝني ْكٌ خدَات َٔ دٗات حه ١َٝٛأ ٚخاصَ ، ١ا مل تهٔ َؤضطات
عًُ ١ٝأَ ٚسانص حبج ١ٝتعرتف بٗا ازباَع. ١
ى – جيٛش جملًط ٞايكطِ ٚايهًٚ ١ٝمبٛافك ١اجملًظ ايعًُ ٞاالضتجٓا َٔ ٤بعض ايػسٚط أعالٙ
يف حايْ ١دز ٠ايتدصص أ ٚمتٝص املتكدّ .

 -4فُٝا خيص املتكدَني يًتعٝني يف نًٝيت ايطب ٚطب األضٓإ َٔ اسباصًني عً٢
ايصَايــــــــ: ١

ع/الدباس

أ -اسباصٌ عً ٢دزد ١ايصَاي ١أثٓا ٤غػً٘ يٛظٝفَ ١عٝد ٜعاٌَ َعاًَ ١املتكدّ َٔ داخٌ ازباَع١
بػسط تكدٚ ِٜحد ٠حبجٚ ١ٝاحدَٓ ٠ػٛز ٠أَ ٚكبٛي ١يًٓػس يف صبً ١عًُ ١ٝضبهُٜ ١كبًٗا
اجملًظ ايعًُ. ٞ
ب  -اسباصٌ عً ٢دزد ١ايصَاي( ١ايتدصص) أثٓا ٤غػً٘ يٛظٝف ١طبٝب َك ِٝمبطتػفٝات
ازباَع ١جيب إٔ ٜطتٛيف اآلت: ٞ
 إٔ ٜه ٕٛتكدٜس ٙايعاّ يف ايبهايٛزٜٛع (دٝد دداً)  َٔٚنإ تكدٜس ٙيف ايبهايٛزٜٛع (دٝد)جيب عً ٘ٝاسبص ٍٛعً ٢تكدٜس (دٝد دداً) يف اَتخإ ايتدصص ايٓٗا. ٞ٥
 إٔ ٜه ٕٛقد مت تع ٘ٓٝٝناضتػاز ٟيف صباٍ عًُ٘ ٚأَطَ ٢د ٠ضٓٚ ١احد ٠يف ٖر ٙايٛظٝف. ١ إٔ ته ٕٛي٘ ٚحد ٠حبجٚ ١ٝاحدَٓ ٠ػٛز ٠أَ ٚكبٛي ١يًٓػس يف إحد ٣اجملالت ايعًُ ١ٝاحملهُ١ٚاملعتُد َٔ ٠اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالعتُاد األنادمي. ٞ
 إٔ ٜه ٕٛقد حطس دٚزتني تدزٜبٝتني  ،عً ٢األقٌ يف صباٍ ايتعًٚ ِٝايتعًِ . إٔ ٜكدّ َا ال ٜكٌ عٔ تٛصٝتني َٔ عط ١٦ٖٝ ٟٛتدزٜظ عٌُ َعُٗا تؤندإ عً ٢أًٖٝت٘يًعٌُ يف اجملاٍ األنادمي. ٞ
ج ٜ -عفْ َٔ ٢صف ٚحد ٠حبج َٔ ١ٝنإ يد ٜ٘ربصص فسع ٞدقٝل .
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املبدة الثبنية  :اإلجـــساءات
 - 1دوز املتقدم :

أ ٜ -ك ّٛاملتكدّ يًتعني عً ٢أحد ايٛظا٥ف األنادمي ١ٝمبا :ًٜٞ
 تعب ١٦ايُٓٛذج اشباص بايتعٝني إلحدَ ٣ساتب أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ . تكد ِٜايػٗادات ايعًُ( ١ٝايبهايٛزٜٛع ٚاملادطتري ٚايدنتٛزا ٙأَ ٚا ٜعادهلا) ٚال تكبٌاشبطابات اييت تفٝد إٔ املتكدّ قد حصٌ عً ٢ايدنتٛزا ٙأَ ٚا ٜعادهلا إال إذا نإ اشبطاب
صادزًا َٔ ازباَع ١املاحنَٚ ١صدقًا َٔ ازبٗات ايسمس. ١ٝ
 إزفام ْطد َٔ ١زضاي ١ايدنتٛزاْٚ ، ٙطد َٔ ١زضاي ١املادطتري( َٚع نٌ َُٓٗا ْطد١زقُ. ) ١ٝ
ب  -بايٓطب ١يًُتكدّ َٔ خازج ازباَع ١ضسٚز ٠إٔ ٜطتٛيف غسٚط ايتعٝني املب ١ٓٝيف املاد ٠األٚىل
َٔ ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓفٝر. ١ٜ
ج  -إٔ ٜسفل َا ٜفٝد تفسغ٘ ايهاٌَ يف دزاض ١ايدزدات ايعًُ. ١ٝ
 - 1دوز القسن املعني :

أ ٜٓ -عس ايكطِ يف ايطًب املكدّ ٜٚك ّٛبايتخكل مما : ًٜٞ
 إضتٝفا ٤املتكدّ يًػسٚط ايٛازد ٠يف املاد ٠األٚىل . ايتتابع يف اسبص ٍٛعً ٢املؤٖالت ٚتٛثٝل َصادزٖا. ايتأند َٔ انتُاٍ ًَف املتكدّ غاَالً منٛذج ايتك ،ِٜٛايػٗاداتْ ،طد َٔ ١نٌ َٔايسضا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
 يف حايٚ ١دٛد فازم شَين ٚاضح بني ايتدسج ٚطًب ايتعٝني ٜٓ ،عس ايكطِ يف املربزات اييتٜٛضخٗا املتكدّ ٚايتٛص ١ٝبكبٛهلا أ ٚعدّ قبٛهلا .
ب  -حياٍ ايطًب َٔ صبًظ ايكطِ إىل صبًظ ايهًَ ١ٝتطُٓاً تٛص ١ٝايكطِ ٚاملطٛغات ايتاي:١ٝ
 ًَف املتكدّ َػفٛعاً خبطاب زٝ٥ظ ايكطِ إىل عُٝد ايهًَٛ ١ٝصٝاً ف ٘ٝبتعٝني املتكدّ عً٢ٚظٝف ١أضتاذ َطاعد .
 صٛز َٔ ٠ضبطس صبًظ ايكطِ اير ٟاربرت ف ٘ٝايتٛص. ١ٝ بٝاْاً ٜٛضح أمسا ٤أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظَ ،ساتبِٗ األنادمي ، ١ٝدٓطٝاتِٗ  ،ايتدصص ايعاّٚايدقٝل ،ايعب ٤ايتدزٜط ٞايفصًَٛ ٞضخاً ب٘ املكسزات اييت ٜدزضٗا نٌ عط َٔ ٛأعطا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظٚ .تٛقع ٖر ٙايكٛا َٔ ِ٥قبٌ زٝ٥ظ ايكطِ املعينٚ ،تعتُد َٔ قبٌ عُٝد ايهً١ٝ
ج -يف حاي ١نإ ايطًب املكدّ َٔ خازج ازباَعٜ ١ك ّٛايكطِ مبا : ًٜٞ
 ايتأند َٔ اضتٝفا ٤غسٚط ايتكد ِٜايٛازد ٠يف ايفكس / 1 ( ٠أ  ،ب ) إضاف ١إىل َا ٚزد يف املاد٠األٚىل ايفكسٖ / 4 ( ٠ــ ) .
 مسعَٚ ١هاْ ١املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝاملاحن ١يًػٗادٚ ،٠إٔ تهَ ٕٛعرتفاً بٗا َٔ قبٌ داَع ١ايدَاّ . ٜك ّٛزٝ٥ظ ايكطِ بإحاي ١زضاي ١ايدنتٛزا ٙإىل زبٓ ١فسع ١ٝبايكطِ تتٛىل نتاب ١تكسٜسعٓٗا .
ع/الدباس
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 دبس ٣يًُتكدّ َكابً ١غدص ١ٝحيطسٖا ممجٌ ايهً ١ٝباجملًظ ايعًُٜٚ ، ٞطًب َٔ املتكدّإيكا ٤ضباضس ٠عٔ َٛضٛع ايسضايًٜ ١كٗٝا أَاّ َٓطٛب ٞايكطِ ٜ َٔٚسغب ايكطِ يف دعٛت٘ .
 ٜصدز ايكطِ تٛص ١ٝباملٛافك ١عً ٢ايتعٝني َٔ عدَ٘ َٔ خالٍ صبًظ ايكطِ بعد االطالععً ٢تكسٜس ايًذٓ ١ايفسعٚ ١ٝعً ٢ض ٤ٛاحتٝادات ايكطِ ٚأعداد املعٝدٚ ٜٔاحملاضسٜٔ
ٚاملبتعجني َٔ ايكطِ ٜ َٔٚ ،تٛقع َػادزتِٗ أ ٚتكاعدِٖ .
 حي ٌٝايكطِ ايطًب إىل صبًظ ايهًٚ ١ٝحبطب َا ٚزد يف ايفكس ( ٠ب ) . - 1دوز جملس الكلية املعني :

أٜٓ -عس صبًظ ايهً ١ٝيف ايطًب املكدّ ٜٚك ّٛبايتخكل مما : ًٜٞ
 اضتٝفا ٤غسٚط ايتعٝني عً ٢دزد ١أضتاذ َطاعد أ ٚأ ٟدزد ١أخسٜٛ ٣ص ٞبٗا ايكطِ . احتٝادات ايكطِ ايفعً ١ٝيف ض ٤ٛاالحتٝاج املطتكبً ٞيًهً. ١ٝ َؤٖالت املتكدّ ٚخربت٘ َٔ ٚاقع ايطري ٠ايرات ١ٝيالضتفاد َ٘ٓ ٠يف تػط ١ٝدٛاْب ايٓكصبايهً. ١ٝ
ب  -يف حاي ١تٛص ١ٝاجملًظ بايتعٝني ٜسفع ايطًب إىل اجملًظ ايعًُ ٞبعد َٛافك ١صاحب
ايصالح ١ٝعً ٢ضبطس صبًظ ايهً. ١ٝ
 - 1دوز اجمللس العلوي :

أٜ -دزع اجملًظ ايعًُ ٞاضتٝفا ٤ايطًب املكدّ نُا ٚزد يف ثاًْٝا ٚثايجًا ٜٚتخكل َٔ اآلت: ٞ
-

إٔ ته ٕٛازباَع ، ١اييت ربسج َٓٗا َكدّ ايطًب َعرتف بٗا َٔ قبٌ داَع ١ايدَاّ .
تازٜخ اسبص ٍٛعً ٢دزد ١ايدنتٛزاٚ ٙتازٜخ طًب ايتكدّ يًذاَع. ١
َطابكْٛ ١ع ١ٝاملؤٌٖ ايعًُ ٞاسباصٌ عً ٘ٝاملتكدّ يتدصص ايكطِ .
صباالت االضتفادَ َٔ ٠ؤٖالت املتكدّ ٚخاص ١يف َسانص األحباخ ايتابع ١يًذاَعٚ ١خدَ١
اجملتُع .
أَهاْ ١ٝاالضتفاد َٔ ٠ايسضا ٌ٥ايعًُ ١ٝاملُٝص ٠يطباعتٗا ْٚػسٖا .

ب  -بعد اضتهُاٍ اإلدسا٤ات احملدد ٠يطًب ايتعٝني ٜك ّٛاجملًظ ايعًُٚ ٞفل ايطٛابط ٚاملعاٜري
اييت تطبكٗا ازباَع ١يف تسقٝات أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايتٛص ١ٝبتخدٜد املستب ١ايعًُ ١ٝاييت
ٜطتخكٗا املتكدّ .
ج  -إذا ناْت املستب ١اييت ٜٛص ٞبٗا اجملًظ ايعًُْ ٖٞ ٞفظ املستب ١اييت ٜسغب املتكدّ يف ايتعٝني
عًٗٝا ٜتِ زفع ايتٛص ١ٝجملًظ ازباَع. ١
ع/الدباس

د -إذا ناْت املستب ١اييت ٜٛص ٞبٗا اجملًظ ايعًُ ٞغري تًو اييت ٜسغب املتكدّ ايتعٝني عًٗٝا
ٜؤخر عً ٢املتكدّ تعٗدا ً بكب ٍٛاملستب ١اييت أٚص ٢بٗا اجملًظ ايعًُٜٚ ٞتِ زفع ايتٛص١ٝ
جملًظ ازباَع. ١
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