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This handbook aims at serving Saudi faculty members. It gives them the
necessary information to know their duties and rights. The handbook explains in
detail all aspects such as, recruitment, promotion, salaries, duties, bonuses
vacations, sabbatical leave, attending conferences among other important issues.
In addition, the Deanship welcomes faculty members who are willing or having
questions regarding explaining or addressing private issues, case by case.
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تقديــــم

إن جلهود املخلصني يف جامعة اجلوف وعلى رأسهم صاحب املعالي/
مدير اجلامعة حفظه اهلل األثر الواضح يف حتقيق التنمية املستدامة متشيا مع
متطلبات العصر لتعمل هذه التنمية على رفد ودعم مؤسسات اجملتمع احمللي
وحتقيق تطلعاته،ويف ظل التطور الواسع لكليات اجلامعة ومرافقها كان لزاما
أن يكون هنالك عمادة تُعنى بشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ،ليتم من
خالهلا إجراء كافة األعمال اإلدارية اليت تتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني ،ومن أهمها استقطاب أعضاء هيئة تدريس وموظفني ذوي مستوى عا ٍل
من الكفاءة واجلودة واختاذ كافة اإلجراءات املناسبة والكفيلة بتحقيق ذلك
مبرونة تامة ،ومن خالل عملنا يف عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني نسعى جاهدين بإذن اهلل على حتقيق
واجناز أفضل اخلدمات مبوضوعية وشفافية حرصاً منا على ترمجة سياسة والة األمر إىل حقائق ملموسة تنطلق من
ثوابتنا وثقافتنا املستوحاة من مبادئ الشريعة اإلسالمية وإنين من خالل هذه الكلمة أُهيب بكافة منسوبي اجلامعة أن
يكونوا عوناً لنا لنعمل مجيعاً جبهود متضافرة خلدمة هذه اجلامعة اليت منحتنا الكثري يف ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم
اهلل ورعاهم وأعانهم لقيادة دفة التقدم واالزدهار.
وقد جاءت فكرة إصدار هذا الدليل من منطلق حرص العمادة لتبصري عضو هيئة التدريس بالكثري من األمور
اليت قد حيتاجها سواء كانت متعلقة مبنطقة اجلوف أو باجلامعة ،لذا اشتمل الدليل على تقديم عن تاريخ منطقة
اجلوف وطبيعتها اجلغرافية وبعض العناوين اليت تهم املقيم باملنطقة ،كما اشتمل على نبذة عن جامعة اجلوف
باإلضافة إىل اللوائح والتعليمات اليت تهم عضو هيئة التدريس وتكفل استقراره النفسي.

واهلل املوفق
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عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
د .فيصل بن مد اهلل الرويشد
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نبذة عن جامعة اجلوف
أنشئت جامعة اجلوف مبوجب األمر السامي الكريم رقم (/6666م ب) وتاريخ6216/5/61هـ بأربع كليات وهي:
 .6كلية العلوم
 .1كلية اجملتمع بالقريات
 .3كلية العلوم الطبية التطبيقية
 .2كلية اهلندسة
وذلك ابتداءً من العام اجلامعي 6211/6216هـ ،وجيدر بالذكر أن كلية العلوم التابعة جلامعة امللك سعود أنشئت
مبوجب األمر السامي الكريم رقم (/1ب )17512/وتاريخ 6213/6/3هـ ،وكلية اجملتمع بالقريات أنشئت مبوجب قرار
جملس الوزراء رقم( 13وتاريخ 6211/3/5هـ) قد شكلتا النواة األوىل اليت قامت عليها جامعة اجلوف حيث بدأت الدراسة
بكلية العلوم يف الفصل الدراسي األول يف عام 6212/6213هـ وكلية اجملتمع بالقريات يف الفصل الدراسي األول عام
6216/6215هـ حتى توسعة اجلامعة يف فرتة قصرية تصل إىل  16كلية إضافة إىل عدد من الكليات اليت مل تبدأ بها
الدراسة بعد ،كما يوجد باجلامعة عدد من العمادات املساندة ،وهذه الكليات والعماداة موزعة بني سكاكا والقريات و
دومة اجلندل و طربجل.
وختدم جامعة اجلوف أربع حمافظات ومراكز رئيسية يف منطقة اجلوف وهي :سكاكا ودومة اجلندل وطربجل
والقريات ،وتقع املدينة اجلامعية باجلوف على الطريق اإلقليمي املؤدي شرقاً إىل مدينة سكاكا مبسافة  15كيلو مرت،
وغرباً إىل مدينة دومة اجلندل مبسافة  17كيلو مرت ،تبعد املدينة اجلامعية عن مطار اجلوف مسافة ( )2كيلو مرت،
وتبلغ املساحة اإلمجالية ملوقع املدينة اجلامعية حوالي ( 101770777مرت مربع) على هيئة شكل رباعي غري منتظم األطوال،
ويبلغ طوله ( 20357مرت) على الطريق اإلقليمي وحوالي ( 30277مرت) للضلع اآلخر املوازي للطريق الشمالي للموقع،
بينما يبلغ طول ضلع املوقع من اجلهة الشرقية حوالي ( 10177مرت) ويبلغ طول الضلع املقابل الغربي حوالي ( 60277مرت).
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كليات اجلامعة وأقسامها احلالية
م

القسم

الكلية

م

األمراض الباطنية
الجراحة

التربية وعلم النفس (مساند)

أمراض العيون
1

(سكاكا)

7

أمراض أألنف واألذن والحنجرة

3

كلية الهندسة
(سكاكا)

علم األمراض
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4

(سكاكا)

5

(طبرجل)

العلوم الطبية التطبيقية

الفيزياء

الرياضيات

الرياضيات

الفيزياء

األحياء
الكيمياء
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العلوم واآلداب
(طبرجل)

الكيمياء
علوم الحاسب والمعلومات

البيئة (المساندة)

االقتصاد المنزلي

الهندسة الكهربائية

اللغة العربية

الهندسة الميكانيكية

إدارة األعمال

الهندسة المدنية

كلية الشريعة
11

والقانون

(سكاكا)

الشريعة والقانون
القانون العام
القانون الخاص

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

تقنية األجهزة الطبية

التمريض

علوم المختبرات الطبية

األشعة والتصوير الطبي
قسم تقنية األجهزة الطبية

كلية المجتمع

(سكاكا)

العلوم اإلدارية واإلنسانية

طب المجتمع والعائلة

علوم المختبرات الطبية
التطبيقية

كلية المجتمع

العلوم الطبيعية التطبيقية

اللغة االنجليزية

الهندسة الصناعية (المساندة)
كلية العلوم الطبية

وسائل وتقنيات التعليم (مساند)
رياض األطفال

التشريح

2

(سكاكا)

التربية البدنية (مساند)

أمراض األطفال

علم وظائف األعضاء

(سكاكا)

كلية التربية

التربية الفنية (مساند)

التربية الخاصة

علم األدوية والعالجات

كلية العلوم

الكلية

المناهج وطرق التدريس (مساند)

أمراض النساء والوالدة

كلية الطب

القسم
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كلية العلوم الطبية

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

التطبيقية (القريات) األشعة والتصوير الطبي

إدارة مالية

التمريض

اللغة االنجليزية

التغذية اإلكلينيكية
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كلية العلوم اإلدارية
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واإلنسانية
(سكاكا)

القانون

العقاقير

إدارة األعمال

الكيمياء الصيدلية

اللغة االنجليزية
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اللغة العربية
برنامج التأهيل التربوي
الرياضيات

علوم الحاسب والمعلومات

الكيمياء
13

(القريات)

(سكاكا)

الصيدلة اإلكلينيكية
الصيدالنيات

الفيزياء

العلوم واآلداب

كلية الصيدلة

علم األدوية
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كلية علوم الحاسب نظم الحاسب
والمعلومات
(سكاكا)

اللغة االنجليزية

تقنية المعلومات

تقنية الحاسب

علوم الحاسب والمعلومات

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

إدارة األعمال

العلوم الطبيعية والتطبيقية

اللغة العربية
االقتصاد المنزلي
رياض األطفال
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كلية المجتمع
(القريات)

العلوم اإلدارية واإلنسانية
العلوم الطبية التطبيقية
اللغة االنجليزية

التربية وعلم النفس
علوم االستعاضة السينية
15

كلية طب األسنان
(سكاكا)

جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص

وقاية األسنان
إصالح األسنان

أعداد موظفي اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس
حسب إحصائية نهاية عام  6233بلغ عدد منسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفني كالتالي:
* عدد موظفي اجلامعة (.)323
* عدد أعضاء هيئة التدريس (.)6636
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الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعودية
من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

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

التعيني والرتقية
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 بنا ًء على
توصية مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها:
 .1اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على
األقسام والكليات.
 .2إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات
ومساعدي الباحثين وفقاًًَ 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 ومساعدي الباحثين في القسم.
ج .عدد المبتعثين من القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
 .3اقتراح توزيع وظائف المعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة األقسام الحالية والمستقبلية.
 .4دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان
الخدمة المدنية.
المادة الرابعة:
يشترط لتعيين المعيد:
 .1أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 .2أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيداً جداً على األقل.
 .3ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة الخامسة:
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغات:
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 أن يكون حاصالً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 أن يكون تقديره العام في الماجستير جيداً جداً على األقل (إذا كان حاصالً عليها من جامعة تمنحها بتقدير)
المادة السادسة:
يشترط لتعيين مساعد الباحث:
 .1بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير( ،يسمى مساعد باحث أ):
أ .الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ،بتقدير عام جيد جداً
على األقل ،إن كان حاصالً على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.
ب .أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.
 .2بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها) ( ،ويسمى مساعد باحث ب ):
أ .الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام جيد على األقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
ب .أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.
المادة السابعة:
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بنا ًء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية
واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس
الجامعة.
المادة الثامنة:
يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بنا ًء 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.
 .2يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
 .3يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
 .4يعين 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  095وتاريخ 1451/11/15هـ 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 عشر:
يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبنا ًء 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:
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 .1أن يكون المرشح حاصالً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
 .2أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في وظيفة محاضر.
 .3أن يتقدم بإنتاج علمي ال يقل عن ثالث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها وحدة واحدة
على األقل فردية ،وأن يكون اإلنتاج العلمي المقدم متفقا ً مع ما جاء في المادة ( )29من هذه الالئحة.
المادة الثالثة عشر:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك:
 .1الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.
 .2خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات األخرى المعترف بها ال تقل عن أربع سنوات
بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.
 .3أن تكون قد تمت ترقيته علميا ً إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف
بها.
المادة الربعة عشر:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعين على رتبة أستاذ:
 .1الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
 .2خ برة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها ،ال تقل عن ثماني سنوات ،
منها أربع سنوات على األقل أستاذ مشارك.
 .3أن تكون قد تمت ترقيته علميا ً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
المادة الخامسة عشرة:
يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بنا ًء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية من
المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
المادة السادسة عشر:
 .1يصنف من ينتقل من أي من الساللم الوظيفية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في
الجامعات ،ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه،
ويمنح أول درجة في رتبة أستاذ مساعد ،فإن كان راتبه عند نقله يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه
فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ،وفي حالة تجاوز راتبه آخر مربوط رتبة أستاذ مساعد فيمنح الفرق
على شكل مكافأة حتى يتالشى الفرق بالترقية والعالوة.
 .2إذا كان من يراد تصنيفه من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيعين على الدرجة العلمية التي كان يشغلها سابقا ً
ومن ثم يعامل وفقا ً للفقرة ( )1أعاله.
 .3إذا كان لدى من يراد نقله خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي الالزم للتعيين وكان راتبه
المستحق وفق الفقرة ( )1من هذه المادة أقل مما يستحقه في حال احتساب الخبرة ،فتحتسب له هذه الخبرة
على أساس كل سنة خبرة بعالوة إذا كانت في مجال التخصص ،ويقاس على ما ورد في الفقرات ( )1و()2
و( )3من يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.
المادة السابعة عشر:
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إذا كان لدى من يراد تعيينه من غير المشمولين بالمادة السادسة عشرة ،خبرات مكتسبة بعد الحصول على
المؤهل العلمي الالزم للتعيين ،فتحتسب له هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة بعالوة إذا كانت في مجال
التخصص.
المادة الثامنة عشر:
يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعن 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 يرقى 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 التالية:
المرتبة الثامنة.
 المعيد
المرتبة التاسعة.
 المحاضر
المرتبة الثانية عشرة.
 األستاذ المساعد
المرتبة الثالثة عشرة.
 األستاذ المشارك
المرتبة الرابعة عشرة.
 األستاذ
ويكون بدل االنتقال الشهري لرتبة (أستاذ)  005رياال.
مالحظة :كما ورد في المادة السادسة من الئحة الحقوق والمزايا المالية المقرة باألمر الملكي رقم (أ )22 /وتاريخ
1432/3/25هـ:
" يحدد البدل النقدي الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول أدناه:

المرتبة

الرابعة عشر ،الخامسة عشر
الثانية عشر ،الثالثة عشر
التاسعة ،العاشرة ،الحادية عشر
السابعة ،الثامنة
السادسة
الرابعة ،الخامسة
األولى ،الثانية ،الثالثة

في الخارج
وفقا ً لجدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي
في الداخل
255
055
055
455
325
255
105

الفئة (ج)

الفئة
(ب)

الفئة (أ)

1325
1100
995
005
022
335
242

1445
1205
1525
025
000
305
205

1005
1300
1105
025
024
395
293

مرتفعة المعيشة
(صعبة)
1025
1405
1205
245
002
425
310

ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن
كل يوم بدل انتقال قدره ( )355لاير".
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وتيسيرا للمختصين والباحثين العاملين في مجال شؤون الموظفين تم وضع الجدول الخاص بالدول حسب
فئات بدل التمثيل الدبلوماسي الذي سيتم على ضوئه تحديد مقدار بدل االنتداب.
جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل
(الفئة) مرتفعة المعيشة (صعبة)
سويسرااليابانهونج كونج (من الصين)نيويورك (من الواليات المتحدة األمريكية )الفئة (أ)
تايبيهالصينروسيابلجيكاالبرازيلألمانياإيرانأمريكاالسويدكوريابريطانيااألرجنتينفرنساايطالياسنغافورةكنداهولنداالدنماركالنمسااسبانياالجابوناسترالياالبرتغالاليونانلبنانالمكسيكالفئة (ب)
جيبوتيساحل العاجالبوسنةسلطنة عمانليبياألبانياسورياتونسالبحرينمصرالمغرباندونيسياتشيلياألردنماليزياتركياقطرنيجريافنزويالالعراقالكويتالهندغاناالجزائرموريتانياالسنغالالفلبينباكستانتايالندالنيجرالسودانتشادغينياأفغانستانأرتيرياتركمانستانالكاميرونأثيوبياأوزبكستان -جنوب إفريقيااإلماراتأذربيجانماليفيتنامأوغندامينماركينياكازاخستاناليمنالفئة (ج)
بنغالديش-تنزانيا

-زامبيا

-الصومال

-سريالنكا

-بروناي

المادة العشرون:
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 والعشرون:
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:
 .1خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
على أن ال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.
 .2استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ً ألحكام المادة الثانية والثالثين من هذه
الالئحة.
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 .3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.
المادة الثانية والعشرون:
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:
 .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.
 .2استيفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقا ً ألحكام المادة الثالثة والثالثين من هذه
الالئحة.
 .3أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك.
المادة الثالثة والعشرون:
لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها
ستة أشهر.
المادة الرابعة والعشرون:
تحتسب مدة اإلعارة والندب واإليفاد ألغراض الترقية على النحو اآلتي:
 .1كامل المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص.
 .2نصف المدة إذا كانت اإلعارة أو الندب أو اإليفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال
التخصص.
 .3ال تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.
المادة الخامسة والعشرون:
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير اآلتية:
 .1اإلنتاج العلمي.
 .2التدريس.
 .3خدمة الجامعة والمجتمع.
المادة السادسة والعشرون:
إجراءات الترقية:
 .1يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:
أ .بيانات 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.
ه .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.
 .3ينظر مجلس الكلية في الطلب بنا ًء على توصية مجلس القسم ،ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين ال
يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.
 .4يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية ،ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:
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أ.

ب.
ج.
د.

اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث .يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثالثة
منهم أساسيون والرابع فاحصا ً احتياطيا ً أوالً والخامس فاحصا ً احتياطيا ً ثانيا ً يلجأ إليهما عند الحاجة
ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثالثة – على األقل – من خارج الجامعة.
إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج الذي
يعد من قبل المجلس العلمي.
اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ،وذلك بعد النظر في تقارير
المحكمين ،والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.
إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية 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 والعشرون:
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس ( )155مائة نقطة مقسمة على النحو اآلتي:
 )05( ستون نقطة لإلنتاج العلمي.
 )20( خمس وعشرون نقطة للتدريس.
 )10( خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.
ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بنا ًء على توصية من
المجلس العلمي.
المادة الثامنة والعشرون:
يجب أال يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن ( )05ستون نقطة .على أال يقل
ما يحصل عليه المرشح للترقية عن ( )30خمس وثالثين نقطة في مجال اإلنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ
مشارك ،و( )45أربعين 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 موافقة اثنين من المحكمين على
الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث يحال اإلنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائيا ً.
المادة التاسعة والعشرون:
يدخل ضمن الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:
ت علمية محكمة ،ويضع المجلس العلمي معايير قبول
 .1البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجال ٍ
المجالت المحكمة.
 .2البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة
للنشر ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .3البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.
 .4المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية  ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .0تحقيق الكتب النادرة المحكمة ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .0الترجمة 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.
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 .2االختراعات واالبتكارات التي صدرت لها براءات اختراع من مكاتب براءات االختراع التي يعترف بها
المجلس العلمي.
 .9النشاط اإلبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بنا ًء على توصية المجلس العلمي ،ويقبل منه
وحدة واحدة فقط.
المادة الثالثون:
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 والثالثون:
يجب أن يكون اإلنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبوالً للنشر في |أكثر من
منفذ نشر واحد ،وأال تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.
المادة الثانية والثالثون:
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 بنا ًء على توصية من المجلس العلمي االستثناء من
هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعالً عن وحدة واحدة.
المادة الثالثة والثالثون:
الحد األدنى لإلنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية على رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر منها
ثالث وحدات – على األقل – عمل منفرد ،ولمجلس الجامعة بنا ًء على توصية من المجلس العلمي االستثناء من هذا
الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على أال يقل المنشور فعالً عن ثالث وحدات.
المادة الرابعة والثالثون:
يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً 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 عمالً مشتركا ً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.
المادة الخامسة والثالثون:
يجب أال يكون اإلنتاج العلمي المقدم لترقية مستالً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة
للمتقدم ،وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل في ذلك فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر
للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك.
المادة السادسة والثالثون:
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 والثالثون:
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.
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الواجبات
المادة الثامنة والثالثون:
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية:
 .1األمانة والخلق القويم وأن يلتزم باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب المرعية ،وأن يترفع عن
كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
 .2متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ،وأن يسهم من خالل نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
 .3أ ن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ،ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير
العلمي السليم.
 .4أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على
مستوى القسم والكلية والجامعة .كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع.
 .0أن يتفرغ لعمله في الجامعة ،وال يجوز له العمل خارج الجامعة إال بعد أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة
واللوائح.
المادة التاسعة والثالثون:
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إل رئيس القسم تقريراً عن كل
حادث من شأنه اإلخالل بالنظام.
المادة األربعون:
يكون الحد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي:
 15وحدات تدريسية.
 .1األستاذ
 12وحدة تدريسية.
 .2األستاذ المشارك
 14وحدة تدريسية.
 .3األستاذ المساعد
 10وحدة تدريسية ،وتخف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته
 .4المحاضر
 10وحدة تدريسية ،وتخف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته
 .0المعيد
 12وحدة تدريسية.
 .0مدرس اللغة
والوحدات التدريسية هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة أو الدرس العملي
أو الميداني األسبوعي الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة ،وتستمر الوحدة فصالً دراسيا ً.
المادة الحادية واألربعون:
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسا ً وثالثين ساعة عمل 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 واألربعون:
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 واألربعون:
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.
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الرواتب واملكافآت والبدالت
المادة الرابعة واألربعون:
يطبق سلم الرواتب والعالوات المرافق لهذه الالئحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
المادة الخامسة واألربعون:
يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها ( )3555ثالثة آالف لاير شهريا ً.
المادة السادسة واألربعون:
يصرف للعميد أو من حكمه مكافأة شهرية مقدارها ( )1555ألف لاير وبحد أقصى ( )15555عشرة آالف
لاير سنوياً ،كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها ( )255ثمانمائة لاير وبحد أقصى قدره ( )2555ثمانية
آالف لاير سنويا ً ويصرف لرئيس القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها ( )055خمسمائة لاير وبحد أقصى
قدره ( )0555خمسة آالف لاير سنويا ً.
المادة السابعة واألربعون:
يصرف ألمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها ( )15555عشرة آالف لاير إذا كان من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة .أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
المادة الثامنة واألربعون:
تحدد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم – من داخل الجامعة – الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد
وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو التالي:
 355ثالثمائة لاير.
 األستاذ
 205مائتان وخمسون لاير.
 األستاذ المشارك
 255مائتان لاير.
 األستاذ المساعد
 105مائة وخمسون لاير.
 المحاضر ومدرس اللغة
 155مائة لاير.
 المعيد
المادة التاسعة واألربعون:
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام والمراكز
العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا ً يعادل مدة التكليف بما ال يتجاوز صافي راتب شهرين.
المادة الخمسون:
 .1يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها ( )255مائتان لاير
عن كل جلسة إذا تمت خالل وقت الدوام الرسمي و( )355ثالثمائة لاير عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت
الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة آالف لاير في السنة المالية الواحدة.
 .2يكون توصيف اللجان الدائمة كاآلتي:
أ .أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
ب .أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده.
ج .أن تكون ذات طبيعة مستمرة.
د .أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة.
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ه .أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين ال يمكن معاملتهم
بموجب مكافآت خارج وقت الدوام ،ويعامل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات
العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة أعضاء اللجان الدائمة.
المادة الحادية والخمسون:
إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر
يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره ( )105مائة وخمسون رياالً عن الوحدة
الواحدة.
المادة الثانية والخمسون:
يجوز أن يصرف ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين المتخصصين في مجال الحاسب اآللي
العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما ال يتجاوز نسبة  %20من أو مربوط الدرجة المثبتين
عليها.
المادة الثالثة والخمسون:
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم
بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل  %05من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الرابعة والخمسون:
يجوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم
بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل  %05من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها .وفيما يخص األطباء البيطريين
من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم فيجوز أن يصرف لهم بدل تفرغ
وساعات عمل إضافي يعادل  %20من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الخامسة والخمسون:
يجوز أن يصرف لغير األطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في
تخصصهم اإلكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل  %25من أول مربوط الدرجة المثبتين
عليها.
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اإلجـــــــــــازات
المادة السادسة والخمسون:
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة بمثابة اإلجازة السنوية
ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد انتهاء عمل
االختبارات وإعالن النتائج.
المادة السابعة والخمسون:
لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجازة السنوية
ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خاللها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على أال تزيد المدة التي
يعوض عنها عن ستين يوما ً في العام.
المادة الثامنة والخمسون:
لمدير الجامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن في
حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها.
المادة التاسعة والخمسون:
تمنح اإلجازات األخرى وفقا ً ألحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الستون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم 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.

إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون:
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية من مجلسي 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 فصل دراسي واحد بعد مضي 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 بنا ًء على اقتراح المجلس العلمي.
المادة الثانية والستون:
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي:
 .1أال يرخص في إجازة التفرغ العلمي ألكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو  %15من أعضاء هيئة التدريس
في كل قسم في السنة الواحدة.
 .2أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خالل إجازة التفرغ العلمي.
المادة الثالثة والستون:
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي:
مرتبه كامالً وبدل االنتقال الشهري عن كامل المدة.
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تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته الالتي يعولهن.
مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.
مصاريف البحث العلمي وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.
مصاريف العالج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آالف لاير إذا كان بمفرده
وعشرة آالف لاير إذا كانت ترافقه عائلته ،ونصف ذلك لمن منح إجازة المدة فصل دراسي واحد.
بدل 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 والستون:
ال يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي كما ال يجوز له االرتباط بعقد عمل أو استشارة.
المادة الخامسة والستون:
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة ،وعليه خالل مدة أقصاها
نهاية الفصل الدراسي التالي النتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصالً عن انجازاته خالل التفرغ،
ويرفق مع التقرير نسخا ً من األعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.
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االستشارات العلمية
المادة السادسة والستون:
يجوز االستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو
القطاع الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراً له وفق ما يأتي:
 .1أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.
 .2أال يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة.
 .3يكون الحد األقصى لمدة االستشارة سنة قابلة للتجديد.
 .4يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات
الخاصة والمنظمات اإلقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي.
 .0تتم الموافقة على االستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية
وتأييد مدير الجامعة.
 .0على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً 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:
أ .العبء التدريسي 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.
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حضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية
المادة السابعة والستون:
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية:
 .1أن تكون هناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله
الفعلية.
 .2تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بنا ًء على توصية من مجلسي القسم والكلية
المختصين وموافقة مدير الجامعة.
 .3تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بنا ًء على
توصية من مجلسي القسم والكلية ،وتأييد مدير الجامعة.
 .4يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بنا ًء على توصية من
المجلس العلمي.
 .0يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
المادة الثامنة والستون:
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.

الندب واإلعارة
المادة التاسعة والستون:
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء
على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم االتفاق على خالف
ذلك.
المادة السبعون:
يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي
القسم والكلية المختصين ،كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار اإلعارة قبل انتهاء المدة.
المادة الحادية والسبعون:
يشترط إلعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي:
 أن يكون قد أمضى ثالث سنوات على األقل في الجامعة ولمجلس الجامعة في حاالت الضرورة االستثناء من
ذلك.
 أال يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو  %15من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في
السنة الواحدة.
 أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة ال تقل عن مدة إعارته السابقة.
 أال يترتب على اإلعارة إخالل بسير الدراسة خالل مدة اإلعارة.
 أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.
المادة الثانية والسبعون:
تكون اإلعارة للجهات اآلتية:
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 .1الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
 .2الوزارات والجهات الحكومية.
 .3المؤسسات العامة والخاصة.
 .4الحكومات والهيئات اإلقليمية أو الدولية.
المادة الثالثة والسبعون:
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 في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى.
المادة الرابعة والسبعون:
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدالته ومكافأته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص
بأقدميته والعالوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خاللها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم
واحتساب مدة اإلعارة ألغراض الترقية وفقا ً للمادة ( )24من هذه الالئحة.
المادة الخامسة والسبعون:
يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على اإلعارة تكليف المعار باإلسهام في بعض األعمال األكاديمية مثل
التدريس أو اإلشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على أال تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.
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االتصال العلمي
المادة السادسة والسبعون:
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية المختصين
إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة ال تزيد عن أربعة أشهر ،ويجوز في حالة
الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن ذلك فيعامل
معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.
المادة السابعة والسبعون:
مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية
المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة  ،ويعامل معاملة الموفدين رسميا ً في الخارج على أن ال
تتجاوز مدة اإليفاد أربع سنوات.
المادة الثامنة والسبعون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة بنا ٍء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو
هيئة التدريس بالسفر إلجراء بحوث في جامعة غير جامعته خالل العطلة الصيفية وفق ما يأتي:
 أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنا ً البيانات المؤيدة له.
 أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.
 صرف تذكرة سفر له بالطائرة.

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

التأديب
المادة الثانية والثمانون:
تكون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو اآلتي:
رئيسا ً
أحد وكالء الجامعة
عضواً
أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق
عضواً
عضو هيئة التدريس ال تقل رتبته عن أستاذ
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أحد المتخصصين في الشريعة أو األنظمة

عضواً

المادة الثالثة والثمانون:
مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه
مخل بواجباته يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراً عن نتيجة
التحقيق ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجبا ً لذلك.
المادة الرابعة والثمانون:
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 أو مدد اإليقاف أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف في كل مرة عن سنة
واحدة.
المادة الخامسة والثمانون:
يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه
أما إذا عوقب بالفصل فال يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون.
يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس – ومن في حكمه – المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه
وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوما ً على األقل.
المادة السابعة والثمانون:
لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب اإلطالع على التحقيقات التي أجريت في األيام
التي يعنيها المدير.
المادة الثامنة والثمانون:
تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي:
 .1يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
 .2تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام لجنة
التحقيق لسماع أقواله ودفاعه.
 .3تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم
إجراءات التحقيق والنظر في القضية بشرية وللجنة الحق في أن تستمع ألقوال الشهود عند االقتضاء.
 .4تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية وال تصح اجتماعاتها إال إذا حضر 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.
 .0يقوم مدير الجامعة بإبالغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
 .0يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثالثين
يوما ً على األكثر من إبالغه بقرار اللجنة وإال أصبح 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 نهائيا ً.
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المادة التاسعة والثمانون:
مع مراعاة أحكام المادة ( )32من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على
عضو هيئة التدريس ومن في حكمه:
 .1اإلنذار.
 .2اللوم.
 .3الحسم من الراتب بما ال يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر على أال يتجاوز المحسوم شهريا ً ثلث صافي الراتب
الشهري.
 .4الحرمان من عالوة دورية واحدة.
 .0تأجيل الترقية مدة عام أو أكثر بحد أقصى خمس سنوات.
 .0األبعاد عن العمل األكاديمي والتكليف بعمل آخر لمدة خمس سنوات كحد أقصى وال تحتسب مدة األبعاد ضمن
المدة المحسوبة للترقية.
 .0الفصل.
المادة التسعون:
ال تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة الحادية والتسعون:
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها ً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه
شفويا ً أو كتابيا ً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي اإلنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره بذلك مسببا ونهائيا.
وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بنا ًء على ما يصلهم من رؤساء األقسام أو ما يالحظونه هم عن كل ما
يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.

إنهاء اخلـــــــدمة
المادة الثانية والتسعون:
تنهى خدمة عضو هيئة التدريس بأحد األسباب اآلتية:
 .1االستقالة.
 .2طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
 .3إلغاء الوظيفة.
 .4العجز الصحي.
 .0الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
 .0الفصل ألسباب تأديبية.
 .0الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون:
يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا ما تم ستين سنة هجرية من
العمر.
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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 لفترات حتى بلوغه سن الخامسة
والستين.
المادة الرابعة والتسعون.
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير الجامعة
تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.
المادة الخامسة والتسعون.
لمجلس الجامعة بنا ًء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة
عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بنا ًء على طلبه.

قواعد االستعانة باألساتذة يري املتفريني
المادة السادسة والتسعون:
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 والتسعون:
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 والتسعون:
يمنح األستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أو 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 والتسعون:
مع مراعاة أحكام المادة ( )90من 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 وفقا ً ألحكام
المادة ( )01من هذه الالئحة.
المادة المائة:
عند إخالل األستاذ غير المتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه األحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس
المنصوص عليها في هذه الالئحة.

القواعد املنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية املتوفرة
خارج اجلامعة للقيام بالتدريس يف كليات اجلامعة ومعاهدها
المادة األولى بعد المائة:
يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية
المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي:
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.0

.0
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الوزراء ونوابهم وأصحاب المرتبة الممتازة  1555ألف لاير.
أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات األخرى:
 455أربعمائة لاير
أ .األستاذ
 305ثالثمائة وخمسون لاير
ب .األستاذ المشارك
 355ثالثمائة لاير
ج .األستاذ المساعد
من هم على مراتب سلم الموظفين:
 455أربعمائة لاير
أ .المرتبتان 10.14
 305ثالثمائة وخمسون لاير
ب .المرتبة 13
 355ثالثمائة لاير
ج .المرتبة 12
 205مائتان وخمسون لاير
د .المراتب 11.15.9
من هم على سلم الوظائف التعليمية:
 205مائتان وخمسون لاير
أ .المستوى السادس
 255مائتان لاير
ب .المستوى الخامس
 105مائة وخمسون لاير
ج .المستوى الرابع
العسكريون:
 1555ألف لاير
أ .فريق أول
 455أربعمائة لاير
ب .فريق ولواء
 305ثالثمائة وخمسون لاير
ج .عميد وعقيد
 355ثالثمائة لاير
د .مقدم ونقيب
 205مائتان وخمسون لاير
ه .مالزم أول ومالزم
المتقاعدون :حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد.
غير الموظفين :يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص والكلية المعنية
االستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحاالت المشار إليها في الفقرات السابقة للقيام
بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها وتحديد مكافآتهم بما ال يتجاوز راتب الدرجة األولى من
رتبة أستاذ مساعد.

المادة الثانية بعد المائة:
إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج مقر أحد
فروعها فيصرف له باإلضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة ( )151من هذه الالئحة تذكرة سفر بالطائرة
ذهابا ً وإياباً ،وبدل االنتداب المقرر ألمثاله أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصالته وإعاشته مدة إقامته.

اإلجراءات اخلاصة حبضور املؤمترات
والندوات واحللقات الدراسية
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط اآلتية:
 أن تكون هنالك عالقة بين المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله الفعلية.
 تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية
المختصين وموافقة مدير الجامعة.
 تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناء على
توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة.
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يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية واإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناء على توصية من
المجلس العلمي.
يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
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.
ويتم تبني القواعد التنظيمية واإلجرائية التالية لحضور المؤتمرات والندوات العلمية:
أن يتقدم عضو هيئة التدريس إلى رئيس القسم بطلب حضور مؤتمر أو ندوة علمية كما يقوم بتعبئة النموذج
المخصص لذلك مع إرفاق ملخص للبحث الذي سوف يشارك به وصورة من قبول البحث إن وجدت.
يجوز إعطاء الفرصة لحضور المؤتمرات والندوات مرة واحدة في العام لمن ال يشارك ببحث ويوقف
اشتراك عضو هيئة التدريس بعد حضوره مرتين دون تقديم بحث ،وحتى يتقدم ببحث.
يجوز لمن قدم بحثا ً في أحد المؤتمرات أو الندوات العلمية في عام دراسي معين أن يحضر مرة أخرى في
العام نفسه وال تزيد مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات الخارجية عن مرتين في العام
الدراسي.
تعطى األولية لمن له بحث مقبول ومن لم يشارك في حضور المؤتمرات والندوات لفترة أطول في السابق.
ال يجوز اشتراك أكثر من  %25من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم من أقسام كليات الجامعة في آن واحد
في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المدينة التي يوجد فيها القسم ما عدا تلك التي تعقد أثناء العطل أو
اإلجازات.
ينبغي أن يصل طلب المشاركة إلدارة الجامعة بوقت كاف ال يقل عن شهرين.

34

نبذة عن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
نشأة العمادة
أنشئت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني جبامعة اجلوف مبوجب موافقة خادم احلرمني الشريفني
رئيس جملس الوزراء رئيس جملس التعليم العالي – حيفظه اهلل – بالتوجي ـ ـ ــه البـ ــرقي الكريـ ـ ــم رقم /2353م .ب وتاريخ
6237/66/62هـ وذلك بناءً على توصية جملس التعليم العالي يف جلسته (السادسة واخلمسني) املعقودة يف 6237/1/66هـ
وحيث جرى تبليغ ذلك مبوجب خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم /1111أ وتاريخ 6237/66/13هـ وصدور قرار معالي
مدير اجلامعة رقم /6176ص .م  .م 37/يف 6237/61/15هـ القاضي بتنفيذ التوجيه الكريم على أن تكون مرجعية العمادة
ملعالي مدير اجلامعة.
وقد كانت العمادة قبل ذلك إدارة عامة ،ونظراً ألهمية الدور الذي ختتص به لكونها احملرك الرئيسي يف
العملية اإلدارية ولتأثريها امللموس على جودة األنشطة التعليمية والبحثية واجملتمعية واإلدارية ،ويف ظل التطور الكبري
واملتسارع والتغري املستمر الذي تشهده جامعة اجلوف كان البد من إنشاء عمادة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
ملواكبة هذه التطورات املتالحقة ولكي تعمل على حتقيق رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة من خالل االهتمام بالعنصر
البشري.

رؤية العمادة
حتقيق طموحات اجلامعة واجملتمع فيما يتعلق باستقطاب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني القادرين على
متثيل اجلامعة خري متثيل ،وتطوير إمكانياتهم األكادميية واإلدارية.

رسالة العمادة
أن تسهم العمادة يف تطوير العمل األكادميي واإلداري وتقديم اخلدمات املتميزة ألعضاء هيئة التدريس
واملوظفني.

قيم العمادة
تنطلق قيم عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني من ثوابتنا وثقافتنا الراسخة املستمدة من تعاليم
ديننا اإلسالمي واليت تقوم على:
 اإلخالص يف العمل.
 املوضوعية والشفافية.
 االلتزام بأخالقيات املهنة.
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أهداف العمادة
 استقطاب أفضل الكفاءات وحتفيزها وتطويرها واحملافظة عليها من التسرب.
 اإلسهام واالرتقاء مبستوى التدريب والتأهيل إىل مستويات عالية ومتخصصة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني
باجلامعة من خالل تقديم الدورات التدريبية واملؤمترات والندوات واإلبتعاث.
 توثيق العالقة بني عضو هيئة التدريس ،واملوظف ،وإدارة اجلامعة.
 تسهيل وحتسني اإلجراءات اإلدارية واملالية واخلدمية جلميع منسوبي اجلامعة وحتقيق جودة األداء.
 توفري بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية.
 إنشاء قاعدة بيانات جلميع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني باجلامعة.
 تقوية عالقات هيئة التدريس واملوظفني ببعضهم البعض وتسهيل عملية التواصل بني أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني.

املوقع اجلغرايف للعمادة
يقع املبنى احلالي لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بوسط مدينة سكاكا واخلريطة التالية توضح
املوقع الدقيق للعمادة.
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نبذة عن منطقة اجلوف
املوقع واملساحة واملناخ
تقع اململكة العربية السعودية يف أقصى اجلنوب الغربي من قارة آسيا حيث حيدها غرباً البحر األمحر وشرقاً
اخلليج العربي واإلمارات العربية املتحدة وقطر ومشاالً الكويت والعراق واألردن وجنوباً اليمن وسلطنة عُمان ،وتشغل
اململكة العربية السعودية أربعة أمخاس شبه جزيرة العرب مبساحة تقدر بأكثر من  101570777كيلو مرت مربع.
وخيتلف مناخ اململكة من منطقة ألخرى الختالف تضاريسها فهي تقع حتت تأثري املرتفع اجلوي املداري ،وعموماً
فإن للمملكة مناخاً قارياً حار صيفاً بارد شتاءً وأمطارها شتوية ويعتدل املناخ على املرتفعات الغربية واجلنوبية الغربية،
أما املناطق الوسطى فصيفها حار وجاف وشتاؤها بارد وجاف وعلى السواحل ترتفع درجة احلرارة صيفاً والرطوبة،
وتسقط األمطار يف فصل الشتاء والربيع وهي أمطار شحيحة على معظم مناطق اململكة ماعدا املرتفعات اجلنوبية
الغربية فأمطارها أكثر غزارة عن باقي املناطق.
تقع منطقة اجلوف يف اجلزء الشمالي الغربي من اململكة العربية السعودية ،حيث حيدها من الشمال والشرق
منطقة احلدود الشمالية ومن اجلنوب منطقة حائل وتبوك ومن الشمال والغرب اململكة األردنية
ال
اهلامشيةحبدوددوليةبطول577كم،وتقع منطقة اجلوف بني خطي طول  213/313شرقاً ودائري عرض  313/123مشا ً
وترتفع عن سطح البحر  537قدمًا بينما تنخفض حوالي  577قدم عما حوهلا.
املوقع اجلغرايف ملنطقة اجلوف قد أعطاها مكانة هامة منذ العصر القديم ،فهي طريق التجارة بني اجلزيرة
العربية وبالد الشام ومصر ،كما أنها طريق احلجاج الربي إىل بيت اهلل احلرام ،ومازال موقع املنطقة حيتل مكانة أساسية
كمنطقة حدودية للمملكة ،خاصة أنه يوجد بها منفذ احلديثة الذي يعترب ثالث أكرب منفذ بري يف الشرق األوسط
وتعترب املنطقة البوابة الشمالية للمملكة.
تقدر مساحة منطقة اجلوف بنحو 6710122كم ،1أي ما يعادل  %202من املساحة اإلمجالية للمملكة وتضم
املنطقة حمافظتني هما القريات وتضم  1مراكز ( 3فئة أ  2 +فئة ب) ،وحمافظة دومة اجلندل فتضم  1مراكز ( 3فئة أ +
 2فئة ب) أما باقي املراكز وعددها  66مركز تابعة ملركز اإلمارة يف مدينة سكاكا ( 2فئة أ  61 +فئة ب).
تقع مدينة سكاكا العاصمة اإلدارية ملنطقة اجلوف يف اجلزء األوسط من مشال السعودية على خط طول 27
درجة و 61دقيقة ودائرة عرض  52درجة و 12دقيقة .عدد سكانها  6620777نسمة.
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املواقع السياحية واملعامل األثرية
حتظى منطقة اجلوف مبقومات سياحة جيدة تؤهلها إىل حتقيق مركز متميز على خارطة السياحة الداخلية
يف اململكة ،وتتطلع املنطقة إىل استغالل هذه املقومات يف أنشطة اجلذب السياحي من خالل اهتمام وتشجيع املسئولني
باملنطقة إلقامة املشاريع السياحية ودعم االستثمار يف هذا اجملال ،وتتميز منطقة اجلوف بعناصر جذب سياحي متعددة
من أهمها:
 .6توفر العديد من اآلثار القدمية باملنطقة واليت تظهر بعضاً من تارخيها العريق  ،إىل جانب النهضة احلديثة
اليت تشهدها املنطقة.
 .1توفر البيئة األساسية اليت ختدم النشاط السياحي كالطرق والفنادق واملنتزهات واملزارات السياحية
واألسواق وغريها.
 .3وجود حبرية دومة اجلندل اليت تعد من أهم عناصر اجلذب السياحي للمنطقة فيما لو مت إقامة املشروعات
السياحية والرتفيهية عليها مثل الفنادق واملطاعم واأللعاب املائية واملالهي وغريها من عناصر استمتاع زوار
وضيوف املنطقة من األسر مواطنني ومقيمني.

ا
أول :اآلثار مبدينة سكاكا
تنتشر يف مدينة سكاكا والقرى التابعة هلا عدد من اآلثار اليت ترجع إىل أزمنة تارخيية خمتلفة من أهمها:
 قلعة زعبل :وزعبل هو اسم لتل من تالل سكاكا يشرف على الشمال الغربي وتعلوه قلعة زعبل اليت تعود إىل القرن
السابع قبل امليالد وترجع إعادة بناء هذا القصر إىل قرابة ( )667عاما مضت.والقصر عبارة عن قلعة ذات بناء غري
منتظم الشكل له أربعة أبراج يف زواياه وهذا القصر يطل على مدينة سكاكا ولقد أعطى موقع هذه القلعة وطريقة
بنائها منعة هلا حيث كان حصنا يصعب مهامجته وأعيد ترميم هذا القصر حديثا ضمن خطة وزارة املعارف
لالهتمام باآلثار وترميمها وميكن لزائر املنطقة رؤية مدينة سكاكا كاملة من أعلى هذا القصر.

قلعة زعبل

مدخل القلعة

 الرجاجيل :توجد الرجاجيل يف اجلنوب الغربي من مدينة سكاكا حيث يوجد مخسون من األعمدة احلجرية
املنتصبة على سطحه ويبلغ ارتفاع الواحد منها قرابة ثالثة أمتار وتسمى رجاجيل وهي تشرف على سهل رملي واسع
يقع إىل اجلنوب الغربي من قارا وتدل الرجاجيل على وجود منازل كانت مأهولة والرجاجيل على أشكال دائرية
اجلدران منحوتة من احلجارة الطويلة املثبتة يف األرض على شكل أساسات ويعتقد أنها قبور قدمية تعود إىل عهد
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أهرامات مصر .ومل يتم عمل حفريات حول الرجاجيل اليت يتوقع أن تكون شواهد املدينة مدفونة أسفلها وقد مسيت
بالرجاجيل ملا توحيه للناظر من بعد وكأنها جتمع من الرجال.

بعض األعمدة

بعض األعمدة

 بلدة الطوير القدمية :تقع جبوار طريق سكاكا قارا والبلدة مندثرة حتت أغطية الرمال وقد دلت احلفريات احلديثة
على وجود بقايا سور قديم من اللنب (الطوب الطيين) يرجح انه سور لبلدة الطوير القدمية كما عثر على شواهد
من اخلزف كأوعية وصحون للطعام يف هذه البلدة.

بلدة الطوير القدمية
 جبل برنس :ويقع بالقرب من قصر زعبل وهو عبارة عن تل صخري رملي وقد نقشت على السطح الصخري هلذا
اجلبل بعض الرسومات.
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جبل الربنس
 بئر سيسرا وغار حضرة :وهذا البئر قريب من قصر زعبل بني الصخور القليلة االرتفاع ولقد كانت تسقى املناطق
املنخفضة من مدينة سكاكا من هذا البئر بواسطة أنفاق تقع حتت سطح األرض وذلك بواسطة قنوات منحوتة يف
الصخر ويقع جنوب بئر سيسرا كهف منحوت داخل تل جبلي وهو غار حضرا.

بئر سيسرا
 قلعة الطوير :وهي عبارة عن جمموعات كبرية من الصخور اليت تقع يف بلدة الطوير وعليها نقوش مثودية ونبطية.
 مغريا :وتشتهر مغرية اليت تقع شرق سكاكا على بعد قرابة ( )27كم لبعض برك املياه اليت تؤدي إليها حماطة
جبدران حجرية.
 املدارة :وهى تقع بالقرب من الرجاجيل وقد عثر فيها على قطع من النقود اليت يعتقد أنها تعود إىل العهد الفاطمي.

ا
ثانيا :اآلثار مبحافظة القريات
 oقلعة جبل الصعيدي :وتقع إىل الشمال الغربي من قصر كاف .جبل أو قلعة جبل الصعيدي تقع يف قرية كاف وهي
عبارة عن أساسات لبيوت حجرية يف أعلى قمة اجلبل وحسب ما عرفنا ال توجد حبوث علمية تفيد مبعلومات عن
املوقع لكن أقرب تصور هلا أن تكون ضمن آثار األنباط وذلك الستخدام الصخور البازلتية السوداء يف طريقة البناء
واليت تشابه املواد وطريقة البناء املستخدمة يف قصر أثره النبطي خصوصًا يف البوابة الرئيسة للقلعة اليت يوجد بها
العديد من األبراج املوزعة على امتداد السور احمليط بقمة اجلبل.
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قلعة جبل الصعيدي
 oقصر إثرة النبطي:ويقع يف قرية غثرة وهو عبارة عن مبنى أثري مت بناؤه من احلجارة البازلتية السوداء.
 oقصر الرسالنية وقصر الوسيعة.
 oقصر أم قصري :ويقع يف قرية إثرة إىل جنوب قصر إثرة ومبين من احلجارة البازلتية السوداء.
 oقصر كاف:ويقع يف قرية كاف جبوار جبل الصعيدي من الشرق وبين عام 6333م وهو مربع الشكل.

ا
ثالثا  :اآلثار مبحافظة دومة اجلندل

قصر كاف

 قصر مارد :فهو عبارة عن قلعة مسورة تنتصب على مرتفع يطل على مدينة دومة اجلندل القدمية وأعيد بناء بعض
أجزائها إال أن القسم األكرب منها ظل على حالته منذ إنشائها يف قديم الزمان .ويف كتابه يف مشال غربي اجلزيرة
العربية قال عالمة اجلزيرة العربية الشيخ محد اجلاسر رمحه اهلل عن حصن مارد «لقد جتولت بكل ما حييط
باحلصن من بنايات فشاهدت أن هذا احلصن يقع على جبل أو تل صخري مبعنى أصح يطل على اجلوف من اجلهة
الغربية ممتدا حنو الشرق حيث تقع شرقه ومشاله أرض منخفضة تنتشر فيها بساتني البلد وبعض قصوره القدمية
وتقع جبوار احلصن ،واحلصن يسيطر على األمكنة الواقعة حول اجلوف حبيث يشاهد كل من يقدم إليه من أي
جهة من مسافات بعيدة ،واحلصن مرتفع ارتفاعا شاهقا وهو مبين من الصخر القوي».
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قصر مارد
 مدينة دومة اجلندل القدمية.

مدينة دومة اجلندل القدمية
 مسجد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :ويعد مسجد عمر بن اخلطاب أحد املواقع األثرية يف منطقة اجلوف يف
حمافظة دومة اجلندل وينسب بناؤه إىل اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ويتميز مبئذنته الفريدة من
نوعها يف اجلزيرة العربية اليت يقول بعض املؤرخني إنها تعد من املآذن املبكرة ويعدها آخرون أول مئذنة يف اإلسالم
وقد وصفها أحد الرحالة الذين زاروا املنطقة يف القرن التاسع عشر بأنها تشبه املسلة وارتفاعها مخسة عشر مرتا وقد
أعيد ترميم بناء املسجد أخريا إال أن املئذنة بقيت حمافظة على شكلها منذ أن بنيت قدميا.
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مسجد عمر بن اخلطاب من الداخل

مئذنة املسجد

ويوجد مبحافظة دومة اجلندل أحد املزارات السياحية اهلامة وهو متحف اآلثار بدومة اجلندل الذي يشتمل على
العديد من املعروضات األثرية اليت تعرب عن تاريخ املنطقة يف عصورها املختلفة.

مناخ املنطقة
بصورة عامة مناخ منطقة اجلوف صحراوي قاري بارد شتاءً وحار جاف صيفاً ،ومتوسط درجة احلرارة يف فصل
الصيف  37درجة مئوية ،وتصل درجة احلرارة العظمى إىل  21درجة مئوية ومتوسط درجة احلرارة يف الشتاء  305درجة
مئوية تنخفض يف شهر يناير حيث تصل ما بني  1 -1درجات حتت الصفر مع حدوث فرتات باردة تصل إىل درجة التجمد
أحيانا.
كما يرتاوح معدل الرطوبة النسبية مابني  %3302 – 6705يف فصل الصيف و  %17035 – 5605يف فصل الشتاء،
وترتاوح كمية األمطار السنوية مابني  66 – 37ملم وسجلت معظم األمطار يف شهر مارس وأكتوبر ونوفمرب وديسمرب
ويناير ،أما سرعة الرياح فتبلغ يف املتوسط  501ميل/ساعة وتكون الرياح مشالية غربية يف أبريل وسبتمرب وشرقية غربية
يف األشهر األخرى.

اإلحصاء السكاني
حسب النتائج األولية لتعداد السكان والذي قامت به مصلحة اإلحصائية العامة واملعلومات باململكة يف العام
 1767/6236بلغ العدد اإلمجالي لسكان منطقة اجلوف ( )2270772نسمة حيث بلغ عدد املواطنني ( )3220661نسمة فيما
بلغ عدد املقيمني ( )270321نسمة.

حمافظة القريات
تعد املدينة الثانية يف منطقة اجلوف من حيث احلجم وعدد السكان ويرجع تاريخ إنشاء مدينة القريات يف
العصر احلديث إىل عام 6315م وتقع يف اجلزء الغربي من اململكة ،وتبعد عن احلدود األردنية ( )37كلم ويزرع فيها
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الزيتون بكثرة ومناخها يتأثر مبناخ البحر األبيض املتوسط وفيها منفذ احلديثة الربي لعبور البضائع واملسافرين وتبعد
عن مدينة سكاكا ( )367كلم ،والقريات تضم عدة قرى متناثرة هي (كاف ،وعني احلواس ،وإثرة ،ومنوة ،والوشواش،
وقراقر) ويرتبط بالقريات عدد من املراكز هي (مركز احلديثة ،مركز العيساوية ،مركز الناصفة ،مركز احلماد،
مركز الوادي ،مركز احلواس) وتعترب القريات البوابة الربية األوىل باململكة واملنفذ الرئيسي الذي يربط اململكة براً
ببالد الشام وأوروبا عن طريق منفذ احلديثة احلدودي.

حمافظة دومة اجلندل
ظهرت حمافظة دومة اجلندل (اجلوف) يف العهد األشوري كما أن هناك نصوص مكتوبة تتحدث عنها تعود إىل
القرنني الثامن والسابع قبل امليالد،كما تشري املصادر األشورية إىل دومة اجلندل ب ـ ـ ـ(أدوماتو أو أدمو) وكذلك وقوعها
ضمن ممتلكات قبيلة قيدار العربية.
قد عاصرت مدينة دومة اجلندل (اجلوف) التاريخ منذ أقدم أزمانه ،وبالتحديد منذ أيام األشوريني .وورد ذكرها
يف كثري من الكتب التارخيية ،ويف أشعار بعض كبار الشعراء مما يدل على املكانة اليت كانت حتتلها كإحدى بوابات
شبه اجلزيرة العربية ،ومنطقة مواصالت ما بني سوريا والعراق وشبه اجلزيرة العربية ،وتدل اآلثار الكثرية املوجودة يف
مدينة دومة اجلندل (اجلوف) ،واليت عنيت إدارة اآلثار بدراستها وتسجيلها واستقرائها ،على الدول واألقوام الذين تعاقبوا
على اجلوف كاألشوريني ،واألنباط كما أن ملكة تدمر الشهرية زنوبيا غزتها ولكنها عجزت عن االستيالء عليها بسبب
مناعة حتصينها ،وحكمها امرؤ القيس متخذاً منها ،قاعدة له ،وامتد نفوذه مشاال حتى األردن.
يف العام التاسع للهجرة بعث الرسول صلى اهلل علية وسلم خالد بن الوليد رضي اهلل عنه إىل دومة اجلندل الذي
استطاع فتحها وأسر حاكمها أكيدر بن عبد امللك السكوني وأخذه إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم باملدينة فاسلم
أكيدر حيث أعاده صلى اهلل عليه وسلم إىل دومة اجلندل وبعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ارتد أكيدر عن اإلسالم
وترك دومة اجلندل .ولقد ظلت بعد ذلك ممراً للجيوش والقوافل التجارية املتجهة إىل بالد الشام والعراق ونظرا ملوقعها
االسرتاتيجي اهلام فقد وردت يف معظم الكتب التارخيية واجلغرافية العربية كما وضع عدد من الرحالة األوروبيني كتباً
أو ردوا فيها مدينة دومة اجلندل (اجلوف) وحللوا األحداث التارخيية اليت مرت بها منذ أيام األشوريني وحتى انضمامها
إىل جاللة امللك عبد العزيز رمحه اهلل وتبدأ اإلشارة إىل دومة اجلندل يف القرن الثالث امليالدي يف عهد اململكة العربية
الشهرية "زنوبيا" اليت حكمت تدمر ما بني 111 -161م ويبدو أن هذه امللكة غزت دومة اجلندل ولكن قلعت املدينة كانت
حصينة حبيث مل تتمكن امللكة من اقتحامها فارتدت خالية وقالت قولتها املشهورة متر مارد وعز األبلق األمر الذي يدل
على أنه كان يف دومة اجلندل حكم قوي  ،وتقع دومة اجلندل على صخور تنتمي إىل الدرع العربي وهي من أهم املناطق
اجليولوجية باململكة وتبعد عن العاصمة السعودية الرياض حوالي  6157كيلومرت وعن العاصمة املقدسة مكة املكرمة
حوالي  6177كيلومرت وهي من أهم املواقع التارخيية واألثرية واحلضارية يف اململكة العربية السعودية حيث حتتضن
قلعة مارد ومسجد عمر بن اخلطاب كما تشتهر بوفرة مياهها العذبة.
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بعض العناوين اهلامة للزائر ملنطقة اجلوف

مدينة سكاكا
مكاتب السياحة والسفر
اسم املكتب

رقم اهلاتف

اسم املكتب

رقم اهلاتف

الجندل للسفر والسياحة

141251511

األفق الجميل للسفر والسياحة

141258822

الجندل للسفر والسياحة

141251551

سحاب للسفر والسياحة

141258822

وكالة عنان للسفر والسياحة

141244421

الطيار للسفر والسياحة

141241533

النقــــــــــل
اسم املكتب

رقم اهلاتف

اسم املكتب

رقم اهلاتف

محطة النقل الجماعي

141249844

مكتب الحجاج للشحن

141244351

معاهد ومدارس
االسم
ابتدائية ومتوسطة أهلية عبر األثير

االسم

رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

 141211717ابتدائية ومتوسطة أهلية آفاق المستقبل 141219111

ابتدائية وثانوية أهلية الجوف

141245115

ابتدائية أهلية الرحمانية

141247581

ابتدائية أهلية العمرية

141253931

ابتدائية أهلية درة األجيال

141254222

ابتدائية ومتوسطة أهلية الجوبة

141249191

ابتدائية ومتوسطة أهلية القمم

141249189

متوسطة أهلية الجوف

141245511

متوسطة وثانوية أهلية الرحمانية

141252981

متوسطة وثانوية أهلية العمرية

141254345

معهد الكافي للحاسب األلي

141243381

معهد جالكوار للحاسب

141253235

معهد العالمية للحاسب والتقنية

141248411

معهد مقلة للحاسب

141252417

ابتدائية ومتوسطة أهلية سماء اإلبداع 141257878

مكاتب تأجير السيارات
االسم

رقم اهلاتف

االسم

رقم اهلاتف

اليوسف لتأجير السيارات

141245995

فايز لتأجير السيارات

141215181

تخاييل لتأجيل السيارات

141251157

الرحيلي فرع المطار

141255252

خالد لتأجير السيارات

141245343
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المستشفيات والصيدليات
االسم

االسم

رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

مستوصف الحمد الطبي

141248888

صحي الطوير

141247818

مستوصف الخناني الطبي

141244442

صحي قا ار

141331718

مستوصف الثلج الطبي

141212211

صيدلية الدواء

141245818

المانع الطبي

141247111

صيدلية هوازن

141245557

سلمى لطب األسنان

141255552

صيدلية هاني

141247115

صحي الشلهوب

141244241

صيدلية العائلة الجديدة

141248884

مراكز للطباعة والنشر
االسم

دار أصوات للطباعة والنشر

رقم اهلاتف

141257717

االسم

دار معارف العصر للطباعة والنشر

رقم اهلاتف

141241712

مؤسسات حكومية
االسم

رقم اهلاتف

إدارة التربية والتعليم بمنطقة الجوف

141241414-141241332

جامعة الجوف

141247183

إمارة منطقة الجوف

141241555

المحكمة الشرعية

141244971

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

141241113

هيئة األمر بالمعروف فرع المخطط

141245512

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع سكاكا

141241529

المدن الترفيهية والمالهي
االسم

القرية النسائية

رقم اهلاتف

1513399991

االسم

حديقة الجوف

رقم اهلاتف

1551411114
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المكتبات والخطاطين والمطابع بسكاكا
االسم

االسم

رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

مكتبة اإلرشاد

141241872

مكتبة قا ار

141331529

مكتبة الصديق

141243428

مركز خدمات الطالب

141241193

مكتبة الجوف

141241759

مطابع الشمال

141241374

مكتبة النووي

141241112

مطابع الوفاء

141248811

مكتبة الغميز

141251192

خطاط الخالدي

141253818

مكتبة البازعي

141245251

خطاط الحبوب

141245181

مكتبة ريناد

141331513

خطاط الماجد

141251544

فنادق وشقق
االسم

االسم

رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

فندق النزل

141251353

فندق أولف الند

141217717

األندلس للشقق المفروشة

141331111

الديار للشقق المفروشة

141249911

الجوف للشقق المفروشة

141245211

أسوار المناخ للشقق المفروشة

141241511

اليرموك للشقق المفروشة

141249333

البيالي للشقق المفروشة

141214141

صحاري للشقق المفروشة

141331212

عبير الخزامى للشقق المفروشة

141211155

مارد للشقق المفروشة

141242114

جوهرة سكاكا للشقق المفروشة

141331159

ريتاج للشقق المفروشة

141243999

أنوار سكاكا للشقق المفروشة

141255537

منازل الجوف شقق وغرف مفروشة

141245577

درة الجوف للشقق المفروشة

141245599

سما للشقق المفروشة

141249494

سحاب للشقق المفروشة

141257775

جهات عامة
االسم

رقم اهلاتف

الهالل األحمر السعودي

رقم اهلاتف
997

االسم

أمن الطرق

991

الدوريات األمنية

999

الدفاع المدني

998

حوادث المرور

993

حرس الحدود

994

المياه

939

طوارئ الكهرباء

933
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مطاعم
االسم

رقم اهلاتف

كودو

االسم

رقم اهلاتف

141219911

ليالي الشام

141241418

األرجوان

141217755

القرية

141214111

النورس

141245151

القايد

141244173

تنورين

141252999

الخباز

141247993

سفرجي

141255111

البديعة

141251311

نهر الرافدين

141218555

دمشق للشاورما

141248191

الشعب

141252323

نزيه

141254221

المتاحف الخاصة
االسم

رقم اهلاتف

متحف الشيخ فهد البليهد

1554818113

متحف وملتقى الراشد

1515388313

االسم

متحف ناصر القادر

رقم اهلاتف

141241131

المراكز الرياضية
االسم

رقم اهلاتف

االسم

رقم اهلاتف

مركز الذياب الرياضي

141251119

فن تايم (بلياردو ،تنس)

141251119

مركز الفيصل الرياضي

141241314

الضربة القاضية للبلياردو

141244493

مركز الدهام الرياضي

141215771
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دومة اجلندل
فنادق وشقق مفروشة
االسم

رقم اهلاتف

فندق مدينة الجوف بال از

141221515

فندق الزباء

141411455

االسم

أدوماتو لألجنحة الفندقية

رقم اهلاتف

141221228

المطاعم
رقم اهلاتف

االسم

مطعم فريش

141231114

ليالي الشام

141225521

االسم

القرية الشعبية

رقم اهلاتف

141225333

المتاحف
االسم

متحف النويصر

رقم اهلاتف

141224218

االسم

متحف الجوف

رقم اهلاتف

141222151

مكاتب تأجير السيارات
رقم اهلاتف

االسم

141224244

فايز لتأجير السيارات
مكاتب السفر والسياحة
االسم

الجندل للسفر والسياحة

رقم اهلاتف

141221455
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طربجل
فنادق وشقق مفروشة
رقم اهلاتف

االسم

االسم

رقم اهلاتف

فندق الوادي

141281359

عبدالمحسن للغرف المفروشة

141283599

العتيق للشقق المفروشة

141282931

عبدالمحسن للشقق المفروشة

141285214

عبدالمحسن السراب للشقق

141281599

دانة السراب للشقق المفروشة

141283388

مدارس طبرجل
االسم

رقم اهلاتف

االسم

رقم اهلاتف

طبرجل األهلية االبتدائية

141282139

بيان طبرجل األهلية االبتدائية

141281499

منابر الخير األهلية االبتدائية

141285999

منابر الخير المتوسطة

141285999

بيان طبرجل المتوسطة

141281499

طبرجل األهلية المتوسطة

1511394119

طبرجل األهلية الثانوية

1511394119
مكاتب السفر والسياحة
رقم اهلاتف

االسم

141281134

الجندل للسفر والسياحة
المطاعم
االسم

مطعم خليفة

رقم اهلاتف

141285211

السم

مطعم النصر

رقم اهلاتف

141282721
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القريات
فنادق وشقق مفروشة
االسم

رقم اهلاتف

فندق اليوسف

االسم

شقق جواد

141421414

رقم اهلاتف

141441335

مدارس القريات
االسم

االسم

رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

السالم األهلية االبتدائية

141432225

القريات األهلية المتوسطة

141429949

جواهر المعرفة األهلية االبتدائية

141427888

السالم األهلية المتوسطة

141432221

مجد العلوم األهلية االبتدائية

141441117

منابر القريات األهلية المتوسطة

141444558

نبراس القريات األهلية االبتدائية

1551211112

مجد العلوم األهلية المتوسطة

141434415

منابر القريات األهلية االبتدائية

141444558

مجد العلوم األهلية الثانوية

141434485

السالم األهلية الثانوية

141417173

القريات األهلية الثانوية

141421188

مكاتب تأجير السيارات
رقم اهلاتف

االسم

141413857

تخاييل لتأجير السيارات
المطاعم
االسم

رقم اهلاتف

مطاعم ومطابخ روابي الشام

141431112

بروست عوافي

141421424

مطعم الكوخ

141413222

النورس للوجبات السريعة

141411811
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