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أوال: املواد املختصة بضوابط  النقل من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس 
السعوديني بالجامعات 

املادة التاسعة والسبعون:
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية 

ذاتها بقرار من مدير الجامعة، بناًء على توصية من املجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمني 
املختصني

املادة الثمانون:
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة بناًد 

على توصية املجلس العلمي  ومجلسي الكلية والقسم املنقول منها ومجلس الكلية والقسم املنقول إليها.

ثانيا: القواعد التنفيذية واإلجرائية لجامعة الدمام للمادتني (٧٩،٨٠)

عند تقرير نقل عضو هيئة تدريس ومن في حكمه من قسم آلخر داخل الكلية أو من كلية إلى كلية أخرى في 
الجامعة يتم التقييد بما يلي:

انطباق شروط التعيني وإجراءاته على املتقدم في القسم والكلية املنقول إليها .١.

أن يكون تخصصه من ضمن التخصصات العلمية التابعة للقسم املنقول إليه .٢.

أال ّ يؤثر انتقاله من القسم الحالي أو الكلية الحالية على سير العمل بهما وأن يوضح ذلك في حيثيات ٣.
طلب النقل .

أن يكون هنالك احتياجاً فعلياً للقسم والكلية املنقول إليها بما يتالءم مع خطة القسم أو الكلية في ٤.
التعيني أو استحداث التخصصات املطلوبة لذلك .

ينظر في طلب نقل املعيد من قسم إلى آخر داخل الكلية أو من كلية إلى كلية أخرى بالجامعة بعد مرور ٥.
عامني من تاريخ التعيني .

أال ّ يكون القسم أو الكلية املنقول إليها سبق وأن اعتذرت عن قبول التعيني بسبب عدم انطباق الشروط  ٦.
أو بسبب نتائج املفاضلة .

بني املتقدمني ، ويستثني من ذلك من تم ترشيحه ضمن قائمة االحتياط وتم االعتذار عن تعيينه بسبب ٧.
عدم توفر الوظائف آنذاك 



بعد صدور قرار يتعني على العضو املنقول مباشرة عمله في الجهة املنقول إليها في غضون خمسة ٨.
عشر يوماً من تاريخ ابالغه بقرار النقل .

يعمل بهذه  القواعد التنفيذية واإلجرائية من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها . ٩.


