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 المادة األولى: تعريفات مهمة

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية  :الكلية 
 األكاديمي بالكلية.القسم  :القسم 
 مجلس القسم األكاديمي :مجلس القسم. 
 فترة الدراسة لعام دراسي وفق تقويم الكلية :العام األكاديمي. 
 شهادة دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه أو شهادة االختصاص السعودية أو ما يماثل أي  :المؤهل األكاديمي

 .منها حسب نظام الكلية أو الهيئات
  والبحث العليا  الكلية للدراسات ويترأسها وكيلهي لجنة دائمة مشكلة بقرار من عميد الكلية  الترقيات العلمية:لجنة

صية لمنح اللقب تقوم اللجنة بالتو  بالكلية،من أعضاء هيئة التدريس األعلى مرتبًة أكاديميًة  وعضوية أربعة العلمي
 .عليه الشروط وانطبقتمن المرشحين طلبه  اكتملالمهني أو اإلكلينيكي أو ترقيته لمن 

 خبرة فيويمتلك  المهنة،مرخص أو مسجل لممارسة هذه  محدد،ءة تنتمي لمجال مهني كفا  :الممارس المهني 
الخاص  لعمليابه للقيام بإلقاء المحاضرات أو التدريب  االستعانةيتم  المباشر، االحتكاكالمجال بالممارسة و   هذا 

مادي سوى ما يستحقه من أجر على دون مقابل  سلطان األميركاديمية بكلية بالمقررات المعتمدة للبرامج األ
 حسب العقد الُمبرم معه.

  برة خ يمتلكو  المهنة،مرخص أو مسجل لممارسة هذه  محدد،تنتمي لمجال مهني  : كفاءةاإلكلينيكيالممارس
ري به للقيام بإلقاء المحاضرات أو التدريب السري االستعانةيتم  المباشر، االحتكاكفي هذا   المجال بالممارسة و 

ستحقه سوى ما ي ماديدون مقابل  سلطان األميركاديمية بكلية الخاص بالمقررات المعتمدة للبرامج األ العمليأو 
 .من أجر على حسب العقد الُمبرم معه

 أهداف  الثانية:المادة 
هنية واإلكلينيكية لوضع ضوابط وإجراءات منح األلقاب للمتعاونين مع كلية ماأللقاب التهدف القواعد المنظمة لمنح 

األمير سلطان من المهنيين أو اإلكلينيكيين من خارج الكلية تقديرا لمساهمتهم في تحقيق األهداف التعليمية للكلية 
 دون التزامات مالية مرتبطة باللقب.

 ح األلقاب المهنية واإلكلينيكية:النطاق التنظيمي لمن الثالثة:المادة 

 ينطبق نظام منح األلقاب المهنية واإلكلينيكية على االتي:
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 أو إكلينيكيين متخصصين من خارج الكلية. هنيينة األكاديمية من مجميع المشاركين في العملي .1
 لمكافأة.اوالمتعاونين بنظام الدراسات العليا  طالبيستثنى من منح األلقاب المشرفين الخارجيين على  .0

 تصنيف األلقاب: الرابعة:المادة 

 التخصصات اإلنسانية والعلمية: .أ

 محاضر مهني. .1
 أستاذ مساعد مهني. .0
 أستاذ مشارك مهني. .3
 أستاذ مهني. .4

 التخصصات الصحية: .ب

 محاضر إكلينيكي. .1
 أستاذ مساعد إكلينيكي. .0
 أستاذ مشارك إكلينيكي. .3
 أستاذ إكلينيكي. .4

 األلقاب المهنية واإلكلينيكية:معايير منح  الخامسة:المادة 

 مية واإلنسانية:ل: التخصصات العأولا 
 محاضر مهني: .1
ر ي المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل ماجستيفأن يشغل المرشح/ـة وظيفة أكاديمية أو مهنية  .أ

 على األقل.
 )إن وجدت(.أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من هيئة مهنية مختصة  .ب
هيئة  حسب الالئحة المنظمة لشؤون أعضاءأن يكون المرشح/ـة مستوفياً لشروط التعيين على وظيفة محاضر  .ج

 في جامعة معترف بها. محاضرالتدريس ومن في حكمهم، أو أن يكون قد سبق له شغل وظيفة 
 .بعد حصوله على درجة الماجستير سنتينعن  لال تقأن يكون ذا خبرة  .د
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 :مساعد مهنيأستاذ  .2
 ي المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل دكتوراه.فوظيفة أكاديمية أو مهنية  المرشح/ـةأن يشغل  .أ

 أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من هيئة مهنية مختصة )إن وجدت(. .ب
ن أعضاء الالئحة المنظمة لشؤو  أن يكون المرشح/ـة مستوفياً لشروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد حسب .ج

 هيئة التدريس ومن في حكمهم، أو أن يكون قد سبق له شغل وظيفة أستاذ مساعد في جامعة معترف بها.
 الدكتوراه. درجة على حصوله بعد المهني المجال في سنوات ثالث عن لال تق خبرة أن يكون ذا .د
 :أستاذ مشارك مهني .3
 وظيفة أكاديمية أو مهنية في المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل دكتوراه. المرشح/ـةأن يشغل  .أ

 أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من هيئة مهنية مختصة )إن وجدت(. .ب
أعضاء  رقياتتحسب الالئحة المنظمة لأن يكون المرشح/ـة مستوفياً لشروط التعيين على وظيفة أستاذ مشارك  .ج

 .هيئة التدريس
 قد سبق له شغل وظيفة أستاذ مشارك في جامعة معترف بها. المرشح/ـةأن يكون أو  .د
 أستاذ مهني: .4
 وظيفة أكاديمية أو مهنية في المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل دكتوراه. المرشح/ـةأن يشغل  .أ

 هيئة مهنية مختصة )إن وجدت(.أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من  .ب
أعضاء هيئة  اتترقيحسب الالئحة المنظمة لأن يكون المرشح/ـة مستوفيًا لشروط التعيين على وظيفة أستاذ  .ج

 .التدريس
 قد سبق له شغل وظيفة أستاذ في جامعة معترف بها. المرشح/ـةأن يكون أو  .د

 التخصصات الصحية: ثانيا:
 :إكلينيكيمحاضر  .1
هل ؤ في المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مإكلينيكية أن يشغل المرشح/ـة وظيفة أكاديمية أو  .أ

 دلها.اماجستير على األقل أو ما يع
 ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل  .ب
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 هيئة أعضاء لشؤون المنظمة الالئحة حسبوظيفة محاضر أن يكون المرشح/ـة مستوفياً لشروط التعيين على  .ج
 .بها معترف جامعة في محاضر وظيفة شغل له سبق قد يكون أن أو حكمهم، في ومن التدريس

 إكلينيكي:أستاذ مساعد  .2
يشغل المرشح/ـة وظيفة أكاديمية أو إكلينيكية في المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل أن  .أ

 دلها.ااألقل أو ما يعدكتوراه على 
 أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. .ب
 أعضاء شؤونل المنظمة الالئحة حسبأن يكون المرشح/ـة مستوفياً لشروط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد  .ج

 .بها ترفمع جامعة في أستاذ مساعد وظيفة شغل له سبق قد يكون أن أو حكمهم، في ومن التدريس هيئة
 إكلينيكي: مشاركأستاذ  .3
يشغل المرشح/ـة وظيفة أكاديمية أو إكلينيكية في المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل أن  .أ

 دلها.ادكتوراه على األقل أو ما يع
 للتخصصات الصحيةأن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية  .ب
أعضاء  رقياتتحسب الالئحة المنظمة لأن يكون المرشح/ـة مستوفياً لشروط التعيين على وظيفة أستاذ مشارك  .ج

 .هيئة التدريس
 قد سبق له شغل وظيفة أستاذ مشارك في جامعة معترف بها. المرشح/ـةأن يكون أو  .د
 أستاذ إكلينيكي: .4
إكلينيكية في المنشأة التي ينتمي /كان ينتمي لها ويحمل مؤهل يشغل المرشح/ـة وظيفة أكاديمية أو أن  .أ

 دكتوراه على األقل أو ما يعدلها.
 أن يكون المرشح/ـة حاصاًل على تسجيل ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. .ب
أعضاء هيئة  اتترقيحسب الالئحة المنظمة لأن يكون المرشح/ـة مستوفيًا لشروط التعيين على وظيفة أستاذ  .ج

 .التدريس
 يكون المرشح/ـة قد سبق له شغل وظيفة أستاذ في جامعة معترف بها.أن أو  .د

 ضوابط منح األلقاب المهنية واإلكلينيكية: السادسة:المادة 
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 األلقاب المهنية واإلكلينيكية للمرشحين وفقاً للضوابط التالية:تمنح 

 :الواجبات والمسؤوليات .أ
كاملين   نراسييد)فصلين  كامالً   دراسياً  أن يكون قد أتم عاماً إكلينيكي و أمهني  لنيل لقبيتوجب على المتقدم 

وذلك  فاءة والتزامبك مير سلطانمن التعاون مع كلية األ لنفس العام األكاديمي أو خالل عامين متتاليين( متتاليين
( وحدات 6لعليا بما ال يقل عن )سات ااس أو الدر و بتدريس/ تدريب/ تقييم طالب و طالبات مرحلة البكالوري

, و تعرف الوحدة التدريسية بما ورد في المادة األسبوععملي في  أو ساعات تدريب سريري (9)و أدراسية 
 ،الئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهملمن ا األربعين
 ذلك قد يستعان بالمرشح للمشاركة بالتالي: ىلإ باإلضافة
 .المشاركة في لجان القسم أو تقديم الندوات والحلقات الدراسية الخاصة بالقسم 
 .المشاركة في وضع اختبارات القسم أو االختبارات السريرية كممتحن أو وضع الحاالت السريرية لالختبار 

 مدة منح األلقاب المهنية واإلكلينيكية:  .ب
 للتجديد. ة، قابلخالل الفترة التي قدم فيها خدمات للكليةتكون مدة منح اللقب عاماً واحداً 

 إجراءات منح األلقاب المهنية واإلكلينيكية: السابعة:المادة 
 أولا: إجراءات تقديم طلبات منح األلقاب المهنية واإلكلينيكية:

 تقديم الطلب: .أ
من  (5)مالطلب رق استمارةتعبئة طلب الحصول على لقب مهني أو إكلينيكي وذلك من خالل تعبئة  .1

 قبل مجلس القسم األكاديمي المختص.

يقوم من يرغب من األقسام األكاديمية برفع قائمة المرشحين ممن استكملوا متطلبات الحصول على  .0
 شهادة اللقب المهني أو اإلكلينيكي.

 لتالية: إرفاق المستندات ا .3

 .سيرة ذاتية حديثة 
 والدورات التدريبية التخصصية صورة من الشهادات األكاديمية والمهنية. 
  صورة من السجالت األكاديمية للشهادات الجامعية لمن لم يسبق له الحصول على اللقب

 من جامعة معترف بها من وزارة التعليم بالسعودية.
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 اللقب األكاديمي لمن حصل عليه من جامعة معترف بها. اإفادة/شهادة خبرة موضح به 
 صورة من محضر مجلس القسم 
  بيان تفصيلي من القسم األكاديمي مقدم الطلب بالعبء التدريسي )عدد الوحدات الدراسية

 منصرم.أو عدد ساعات التدريب العملي أو اإلكلينيكي( خالل العام األكاديمي ال
  رة )إن وجدت(نسخة من البحوث العلمية المنشو 

 .اديميةوكالة الكلية للشئون األكمن القسم المعني إلى  والتوصيات المطلوبةالمستندات  رفع كامليتم  .4

 تقوم وكالة الكلية للشئون األكاديمية بعد مراجعة الملف كامالً برفعه إلى لجنة الترقيات العلمية. .5

 وإصدار القرار: ةأو اإلكلينيكيدراسة طلبات منح األلقاب المهنية  .ب
 على النحو التالي: اللقب،تقوم لجنة الترقيات العلمية بدراسة منح 

 التأكد من أهلية وجدارة المتقدم واستيفاء الشروط المحددة. .1

 ].6[خالل النموذج رقم  وذلك منالتوصية بشأن قبول أو رفض الطلب المقدم  .0

 .العتمادهاترفع لجنة الترقيات العلمية التوصيات لمجلس الكلية  .3

 و اإلكلينيكي.أيصدر مجلس الكلية قرار منح اللقب المهني  .4

تقوم لجنة الترقيات العلمية بإصدار الشهادة المهنية أو اإلكلينيكية لمن وافق مجلس الكلية على منحه  .5
 اللقب تحت توقيع سعادة عميد الكلية.

 ثانياا: إجراءات طلب التجديد:
تستقبل لجنة الترقيات العلمية مستندات المرشحين متضمنة تقييم أداء المرشح والتوصية بالمنح من قبل  .1

 السنة الدراسية. انتهاءاألقسام األكاديمية وذلك قبل شهر من 

 مدة اللقب بشهر. انتهاءيمكن التقدم بطلب تجديد اللقب قبل  .0

 الرفع لمجلسو تقوم بالتوصية  ومن ثمللتجديد تدرس اللجنة الطلبات المقدمة لتحديد أهلية المرشح  .3
 القرار. العتمادالكلية 

 


