دليل التعيين
على وظائ ف معيد

احملتويات
َ .1كدَ٘.
 .2املٛاد ذات ايعالق ١بايتعٝني عًٚ ٢ظا٥ف(َعٝد) ٚايٛازد ٠يف ايال٥خ ١املٓعُ١
يػؤَٓ ٕٚطٛب ٞادتاَعات ايطعٛدٜني َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف
حهُِٗ.

 .3إجسا٤ات ايرتغٝح ٚايتعٝني عًٚ ٢ظا٥ف(َعٝد).
 .4ايُٓاذج املعتُد.٠
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مقدمة
حتسص ٚناي ١ادتاَع ١يًدزاضات ايعًٝا ٚايبخح ايعًُ ٞجباَع ١تبٛى عً٢
إعداد أدي ١إزغاد ١ٜيهاف ١اإلجسا٤ات اييت تتِ يف ادتٗات ايتابع ١هلاٜٚ ،عد ”ديٌٝ
ايتعٝني عًٚ ٢ظا٥ف(َعٝد)“ أحد األدي ١اييت مت إعدادٖا َٔ أجٌ تٛضٝح ايكٛاعد
ٚاإلجسا٤ات املٓعُ ١يتع ِٗٓٝٝبادتاَع.١
ٜٚػهٌ املعٝد أحد أِٖ عٓاصس ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبادتاَعٖ َٔٚ ١را املٓطًل ٚجب
االٖتُاّ باختٝاز ايهٛادز املتدصص َٔ ١املعٝد ٜٔإلثسا ٤ادتاْب األنادميٚ ٞإعداد
أعطا ١٦ٖٝ ٤تدزٜظ َؤًٖني عًُٝاً ٚأنادميٝاً َٔ خالٍ إبتعاثِٗ ٚتأٖ ًِٗٝيف أزق٢
ادتاَعات ايعامل.١ٝ
ٚتك ّٛادتاَع ١باختاذ إجسا٤ات ٚإتباع ضٛابط َع ١ٓٝتطُٔ اختٝاز ايهٛادز املتُٝص٠
َٔ املعٝد َٔ ٜٔذ ٟٚايتأٖ ٌٝايعًُٚ ٞايهفاٚ ٠٤اإلبداع.
ٚقد قاَت ٚناي ١ادتاَع ١يًدزاضات ايعًٝا ٚايبخح ايعًُ ٞبإعداد ٖرا ايدي ٌٝضعً ٝا
َٓٗا حن ٛتٛضٝح اآليٝات ٚاإلجسا٤ات اإلداز ١ٜاييت تتبع إلمتاّ عًُ ١ٝايتعٝني ٚايُٓاذج
املطتددَ ١يف ذيو ،نُا ٜػتٌُ ٖرا ايدي ٌٝعً ٢ناف ١ايػسٚط ايٛاجب تٛافسٖا
يًتعٝني عًٚ ٢ظٝفَ ١عٝد.
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أوال :املواد ذات العالقة بالتعيني على وظائف (معيد) والواردة يف الالئخة املنظمة
لشؤون منسوبي اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكموم

املادة الجالجة
تؤيف يف نٌ جاَع ١دتٓ ١دا ١ُ٥يػؤ ٕٚاملعٝدٚ ٜٔاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات
َٚطاعد ٟايباحجني ٜسأضٗا ٚن ٌٝادتاَع ١يًدزاضات ايعًٝا ٚايبخح ايعًُٜٚ ٞصدز
بتهٜٗٓٛا ٚتعٝني أعطاٗ٥ا قساز َٔ زتًظ ادتاَع ١بٓا ٤عً ٢تٛصَ َٔ ١ٝدٜس ادتاَع١
ٚتسفع ايًجٓ ١تٛصٝاتٗا إىل اجملًظ ٜٚهَٗ َٔ ٕٛاَٗا- :
 .1اقرتاح ايطٝاض ١ايعاَ ١الختٝاز املعٝدٚ ٜٔاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات َٚطاعدٟ
ايباحجني ٚتٛشٜعِٗ عً ٢األقطاّ ٚايهًٝات.
 .2إبدا ٤ايسأ ٟيف ايتٛصٝات ايصادز َٔ ٠زتايظ ايهًٝات بػإٔ تعٝني املعٝدٜٔ
ٚاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات َٚطاعد ٟايباحجني ٚفكاً يًُعاٜري اآلت:١ٝ

أ .عدد أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايطعٛدٜني ْٚطبتِٗ إلمجاي ٞعدد أعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ يف ايكطِ ٚختصصاتِٗ ايدقٝكٚ ،١أعبا ِٗ٥ايتدزٜط.١ٝ
ب .عدد احملاضسٚ ٜٔاملعٝدَٚ ٜٔدزض ٞايًغات َٚطاعد ٟايباحجني يف ايكطِ.
ج .عدد املبتعجني َٔ ايكطِٚ ،ختصصاتِٗ ايدقٝكٚ ،١ايتٛازٜذ املتٛقع ١يعٛدتِٗ.
 .3اقرتاح تٛشٜع ٚظا٥فِٗ املعٝدٚ ٜٔاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات َٚطاعد ٟايباحجني
حطب حاج ١األقطاّ اذتايٚ ١ٝاملطتكبً.١ٝ

 .4دزاض ١ايتٛصٝات ارتاص ١بٓكٌ احملاضسٚ ٜٔاملعٝد ٜٔإىل ٚظا٥ف إداز ١ٜأٚ
إحايتِٗ إىل دٜٛإ ارتدَ ١املدْ.١ٝ
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املادة الرابعة
ٜػرتط يتعٝني املعٝد:
 .1إٔ ٜه ٕٛحاصالً عً ٢ايػٗاد ٠ادتاَع َٔ ١ٝجاَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚجاَع ١أخس٣
َعرتف بٗا.
 .2إٔ ٜه ٕٛتكدٜس ٙايعاّ يف املسحً ١ادتاَع ١ٝجٝد جداً عً ٢األقٌ.

(َا عدا يف بعض ايتدصصات ايصخٚ ١ٝاييت حيددٖا زتًظ ادتاَع ١فُٝهٔ
ايتعٝني عًٗٝا بتكدٜس(جٝد)).
َ .3ا ٜصدز ٙزتًظ ادتاَع َٔ ١غسٚط أخس.٣

املادة السابعة
ٜتِ تعٝني املعٝد ٚاحملاضس َٚدزع ايًغ ١بٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝزتًظ ايكطِ اير ٟضٝعٌُ
ب٘ ٚزتًظ ايهًٚ ١ٝايًجٓ ١ايدا ١ُ٥يػؤ ٕٚاملعٝدٚ ٜٔاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات
َٚطاعد ٟايباحجني ٜٚصدز بايتعٝني قساز َٔ زتًظ ادتاَع.١

املادة التاسعة
ٜ .1عني املعٝد ايرٜ ٟبًغ َعدٍ دزاضت٘ ادتاَع ١ٝأزبع ضٓٛات يف أ ٍٚدزج َٔ ١زتب١
َعٝد.
ٜ .2عني املعٝد ايرٜ ٟبًغ َعدٍ دزاضت٘ ادتاَع ١ٝمخظ ضٓٛات يف ايدزج ١ايجأَْ ١ٝ
زتبَ ١عٝد.

ٜ .3عني املعٝد ايرٜ ٟبًغ َعدٍ دزاضت٘ ادتاَع ١ٝضت ضٓٛات يف ايدزج ١ايجايجَٔ ١
زتبَ ١عٝد.
ٜ .4عني املعٝد ايرٜ ٟبًغ َعدٍ دزاضت٘ ادتاَع ١ٝضبع ضٓٛات يف ايدزج ١ايسابعَٔ ١
زتبَ ١عٝد.
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ثانياً :املستندات املطلوبة للرتشيح:
 .1صٛز َٔ ٠غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع َٔ جاَع ١ضعٛد ١ٜأ ٚجاَعَ ١عرتف بٗا.
 .2صٛزَ َٔ ٠عادي ١ايػٗاد َٔ ٠قبٌ ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعاي ٞملٔ حصٌ عًٗٝا َٔ خازج
املًُه.١
 .3صٛز َٔ ٠نػف ايدزجات.

 .4صٛز َٔ ايتٛصٝات ايعًُ.١ٝ
 .5اضتهُاٍ مجٝع اذتك ٍٛاملطًٛب ١عً ٢منٛذج ايتكد ِٜمبٛقع ادتاَع ١عً٢
االْرتْت ٚإزفام املطتٓدات املطًٛب.١
 .6صٛز َٔ ٠بطاق ١األحٛاٍ(بطاق ١ايعا ١ً٥يًطٝدات).
 .7إٔ ال ٜتجاٚش ايعُس( )30عاَاً عٓد ايتكد.ِٜ

ثالجاً :إجراءات الرتشيح والتعيني:
 .1ايتكد ِٜعًَٛ ٢قع ادتاَع ١عً ٢االْرتْت ٚاضتهُاٍ مجٝع حك ٍٛايبٝاْات
املطًٛبٚ ١إزفام املطتٓدات ايالشَ.١
 .2دزاض ١املطتٓدات دتُٝع املتكدَني َٔ قبٌ ايكطِ ايعًُٚ ٞتسغٝح َٔ تٓطبل
عً ِٗٝايػسٚط يدخ ٍٛاملفاضً.١
 .3إجسا ٤املكابالت ايػدصٚ ١ٝاالختبازات ايتخسٜس ١ٜإٕ ٚجدت (املفاضً َٔ )١قبٌ
ايًجإ املعتُد ٠يريو ٚفكاً يًُٓاذج املدصص ١يريو.
 .4عسض ْتا٥ج املفاضً ١عً ٢زتًظ ايكطِ الختاذ ايتٛص ١ٝايالشَ ١حٝاهلا ٚزفع
ستطس زتًظ ايكطِ يطعاد ٠عُٝد ايهً ١ٝيالعتُاد.
 .5عسض تٛص ١ٝزتًظ ايكطِ عً ٢زتًظ ايهً ١ٝالختاذ ايتٛص ١ٝايالشَ ١حٝاهلا
ٚزفع ستطس زتًظ ايهً ١ٝإىل َعايَ ٞدٜس ادتاَع ١يالعتُاد.
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 .6عسض تٛصٝات زتًط ٞايكطِ ٚايهً ١ٝعً ٢ايًجٓ ١ايدا ١ُ٥يًُعٝدٜٔ
ٚاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات َٚطاعد ٟايباحجني يدزاض ١تٛصٝات اجملايظ
ٚاختاذ ايتٛصٝات ايالشَ ١حٝاهلا ٚزفع ستطس ايًجٓ ١ملعايَ ٞدٜس ادتاَع١
يالعتُاد.
 .7ايعسض عً ٢زتًظ ادتاَع ١املٛقس يدزاض ١تٛص ١ٝايًجٓ ١ايدا ١ُ٥يًُعٝدٜٔ
ٚاحملاضسَٚ ٜٔدزض ٞايًغات َٚطاعد ٟايباحجني ٚاختاذ ايكساز املٓاضب حٝاهلا.

 .8ايسفع بهاٌَ املعاًَ ١يعُاد ٠غؤ ٕٚأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاملٛظفني إلصداز
ايكساز ايتٓفٝر ٟايالشّ ٚفكاً يكساز زتًظ ادتاَع.١

رابعاً :النماذج املعتمـدة:
* مجٝع ايُٓاذج املسفـكـ.١

اعتُاد مناذج تعٝني املعٝدٜٔ

االعتُاد
مت إقساز ٖر ٙايُٓاذج ٚاإلجسا٤ات باجتُاع ايًجٓ ١ايدا ١ُ٥يًُعٝدٚ ٜٔاحملاضسَٚ ٜٔدزضٞ
ايًغات َٚطاعد ٟايباحجني ٚفل ايبٝاْات ايتاي:١ٝ
1
زقِ ايكساز
1
زقِ ادتًط١
ٖ1429/1428ـ
ايعاّ ادتاَعٞ
ٖ1429/1/19ـ
تازٜذ اْعكاد ادتًط١
زقِ اعتُاد َعايَ ٞدٜس
/29/11/153د
ادتاَع١
تازٜذ اعتُاد َعايَ ٞدٜس
ٖ1429/1/28ـ
ادتاَع١
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المرفقات
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 -1تعاميم هامة

 -2هموذج ترشيح معيد
بالمفاضلة

