التعيني و الرتقية
املادة الثالثة
تؤلف يف كل جامعة جلنة دائمة لشوؤن املعيدين واحملاضريين ومدسيرا الاترا
ومساعدي الباحثني ييأيها وكيل اجلامعة لادسايا العايرا و البثرا العامرا و ي ردس
بتكوينها وتعيني أعضائها قياس من جماس اجلامعة بناء عاى توصية من مرديي اجلامعرة
وتيفع الاجنة توصياتها إىل اجملاس ويكون من مهامها- :
 .1اقرررررتاس السيايرر رة العامرر رة الختيرررراس املعيرررردين و احملاضرررريين ومدسيررررا الاتررررا
ومساعدي الباحثني وتوزيعهم عاى األقسام والكايا .
 .2إبداء اليأي يف التوصيا ال ادسة من جمالس الكايا بشأن تعيني املعيردين و
احملاضيين ومدسيا الاتا ومساعدي الباحثني وفق ًا لامعايري اآلتية- :
(أ) عررردد أعضررراء هيئرررة التررردسيس و سررربتهم إلمجرررالا عررردد أعضررراء هيئرررة
التدسيس يف القسم ،وخت

اتهم الدقيقة ،وأعبائهم التدسيسية .

(ب) عرردد احملاضرريين واملعيرردين ومدسيررا الاتررا ومسرراعدي البرراحثني يف
القسم.
(ج) عررردد املبتعرررثني مرررن القسم،خت

ررراتهم الدقيقر رة ،والترررواسيمل املتوقعر رة

لعودتهم.
 .3اقرتاس توزيع وظائف املعيدين واحملاضيين ومدسيا الاتا ومسراعدي البراحثني
حسب حاجة األقسام احلالية واملستقباية.
 .4دساية التوصيا اخلاصرة بنقرل احملاضريين واملعيردين إىل وظرائف إداسيرة داخرل
اجلامعة أو إحالتهم إىل ديوان اخلدمة املد ية.

املادة اليابعة
يشرتط لتعيني املعيد- :
- 1أن يكررون حاص ر ً عاررى الشررهادة اجلامعي رة مررن جامع رة يررعودية أو جامع رة أخرري
معرتف بها.
- 2أن يكون تقدييه العام يف امليحاة اجلامعية جي ًدا جدًا عاى األقل .
- 3ماي دسه جماس اجلامعة من شيوط أخي .

املادة اخلامسة
يشرتط لتعيني احملاضي ومدسس الاتة - :
 - 1أن يكررون حاص ر ً عاررى دسجررة املاجسررتري أومايعادهلررا مررن جامع رة يررعودية
اوجامعة أخي معرتف بها.
- 2أن يكون تقدييه العام يف املاجستري جيردًا جردًا عارى األقرل (إذا كران حاصر ً
عايها من جامعة متنثها بتقديي).
- 3ما ي دسه جماس اجلامعة من شيوط أخي .

املادة السادية
يشرتط لتعيني مساعد الباحا - :
- 1بالنسبة ملن يعني بدسجة املاجستري(،يسمى مساعد باحا أ):
(أ) احل ول عاى دسجة املاجستري مرن جامعرة يرعودية أو جامعرة أخري معررتف
بها،بتقديي عام جيد جدًا عاى األقل ،إن كران حاصر ً عارى املاجسرتري مرن
جامعة متنح الدسجة بتقديي.
(ب) أية شيوط أخي تياها اجلامعة منايبة.
- 2بالنسرربة ملررن يعررني بالشررهادة اجلامعي رة (البكررالوسيوس أو مايعادهلا)(،ويسررمى
مساعد باحا ب):
(أ) احل ررول عاررى الشررهادة اجلامعي رة بتقررديي عررام جيررد عاررى األقررل مررن جامع رة
يعودية أو جامعة أخي معرتف بها.
(ب) أية شيوط أخي تياها اجلامعة منايبة.

املادة السابعة
يتم تعيني املعيد واحملاضي ومردسس الاترة بنراءً عارى توصرية جمارس القسرم الر ي
ييعمل به وجماس الكاية والاجنة الدائمرة لشرؤون املعيردين واحملاضريين ومدسيرا
الاتا ومساعدي الباحثني وي دس بالتعيني قياس من جماس اجلامعة.

املادة الثامنة
يررتم تعرريني مسرراعد الباحررا بقررياس مررن مررديي اجلامعرة بنرراءً عاررى توصررية جماررس
القسرررم وجمارررس الكايرررة املخت رررني وتوصرررية الاجنرررة الدائمرررة لشرررؤون املعيررردين

واحملاضيين ومدسيا الاتا ومساعدي الباحثني.
املادة التايعة
 .1يعني املعيد الا ي يباغ معدل دسايته اجلامعية أسبع ينوا يف أول دسجرة مرن
ستبة معيد.
 .2يعررني املعيررد ال ر ي يباررغ معرردل دسايررته اجلامعي رة مخررس يررنوا يف الدسجررة
الثا ية من ستبة معيد.
 .3يعني املعيد ال ي يباغ معدل دسايته اجلامعية يت ينوا يف الدسجة الثالثة
من ستبة معيد.
 .4يعني املعيد ال ي يباغ معدل دسايته اجلامعية يبع ينوا يف الدسجة اليابعة
من ستبة معيد.

املادة العاشية
تطبرررل عارررى مدسيرررا الاترررا و مسررراعدي البررراحثني الئثرررة الوظررائف التعايميررة
املعتمدة بقياس جمارس اخلدمرة املد يرة سقرم  095وتراسيمل 1451/11/15هرر ومرا يطريأ
عايها من تعدي

.

املادة احلادية عشية
يشرررتط لاتعرريني عاررى ستبررة أيررتاذ مسرراعد احل ررول عاررى دسجررة الرردكتوساه أو
مايعادهلا من جامعة يعودية أو جامعة أخي معرتف بها  ،وجملارس اجلامعرة إضرافة
شيوط أخي .

املادة الثا ية عشية
جيرروز جملاررس اجلامعررة يف حررال الضرريوسة و بنرراءً عاررى توصررية مررن جماررس القسررم
وجماررس الكايررة املخت ررني واجملاررس العامررا التعرريني عاررى ستبررة أيررتاذ مسرراعد دون
اشرررتاط احل ررول عاررى دسجررة (الرردكتوساه) يف التخ

ررا الررمت ال متررنح فيهررا دسجررة

الدكتوساه وفل الضوابط اآلتية- :
 .1أن يكون امليشح حاص ً عاى دسجة املاجستري أو ما يعادهلا مرن جامعرة يرعودية
أو جامعة أخي معرتف بها.
 .2أن يكون قد أمضى ث ث ينوا عاى األقل يف وظيفة حماضي.
 .3أن يتقدم بإ تاج عاما ال يقل عن ث ث وحدا منشوسة بعد ح وله عارى دسجرة
املا جستري منها وحدة واحدة عاى األقل فيدية .وأن يكون اإل تاج العامرا املقردم
متفقًا مع ما جاء يف املادة ( )29من ه ه ال ئثة .

املادة الثالثة عشية
مع مياعاة أحكام املادة الثا ية عشية يشرتط لاتعيني عاى ستبة أيتاذ مشاسك:
 .1احل ول عاى دسجة الدكتوساه من جامعة يعودية أو جامعة أخي معرتف بها .
 .2خر ة يف عضرروية هيئررة الترردسيس باجلامعررة أو اجلامعررا األخرري املعرررتف بهررا ال
تقل عن أسبع ينوا بعد التعيني عاى ستبة أيتاذ مساعد.
 .3أن تكون قرد مترت تيقيتره عاميًرا إىل ستبرة أيرتاذ مرن جامعرة يرعودية أو جامعرة
أخي معرتف بها.

املادة اليابعة عشية
مع مياعاة أحكام املادة الثا ية عشية يشرتط لاتعيني عاى ستبة أيتاذ:
 .1احل ول عاى دسجة الدكتوساه من جامعة يعودية أو جامعة أخي معرتف بها .
 .2خ ة يف عضوية هيئة التردسيس باجلامعرة أو جامعرة أخري معررتف بهرا  ،ال تقرل
عن مثا ا ينوا  ،منها أسبع ينوا عاى األقل أيتاذ مشاسك.
 .3أن تكون قد متت تيقيته عاميًرا إىل ستبرة أيرتاذ مشراسك مرن جامعرة يرعودية أو
جامعة أخي معرتف بها.

املادة اخلامسة عشية
يررتم تعرريني أعضرراء هيئررة الترردسيس بنرراءً عاررى توصررية مررن جماررس القسررم و جماررس
الكايرررة املخت رررني وتوصرررية مرررن اجملارررس العامرررا وي ررردس برررالتعيني قرررياس مرررن جمارررس
اجلامعة.

املادة السادية عشية



 .1ي ررنف مررن ينتقررل مررن أي مررن الس ر ا الوظيفيررة إىل كررادس أعضرراء هيئررة
الترررردسيس واحملاضرررريين واملعيرررردين يف اجلامعررررا ،

ررررن

مررررل شررررهادة

الرردكتوساه عاررى ستبررة أيررتاذ مسرراعد يف التخ ررذ ال ر ي ح ررل في ره عاررى
الدكتوساه .ومينح أول دسجة يف ستبة أيتاذ مسراعد  ،فرإن كران ساتبره عنرد
قاة يساوي ساتب ه ه الدسجرة أو يزيرد عايره فيمرنح ساترب أول دسجرة تتجراوز
ساتبه ،ويف حالة جتاوز ساتبه آخي ميبروط ستبرة أيرتاذ مسراعد فيمرنح الفري
عاى شكل مكأفاة حتى يت شى الفي بالرتقية و الع وة.
 .2إذا كان من يياد ت نيفه مرن أعضراء هيئرة التردسيس السرابقني فيعرين عارى
الدسجررة العاميررة الررمت كرران يشررتاها يررابقًا ومررن ثررم يعامررل وفقًررا لافقررية ()1
أع ه.
 .3إذا كرران لررد مررن ي رياد قارره خر ا مكتسرربة بعررد احل ررول عاررى املؤهررل
العاما ال زم لاتعريني وكران ساتبره املسرتثل وفرل الفقرية( )1مرن هر ه املرادة
أقل

ا يستثقه يف حال احتسراب اخلر ة  ،فتثتسرب لره هر ه اخلر ة عارى

أياس كل ينة خ ة بع وةٍ إذا كا ت يف جمال التخ ذ.
ويقاس عاى ما وسد يف الفقيا ( )1و( )2و( )3من

مل دسجة البكالوسيوس أو

املاجستري لاتعيني عاى ستبة معيد أو حماضي.

 تم تعديل المادتين (السادسة عشرة ،والسابعة عشرة) من هذه الالئحة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ()2411/44/21
وتاريخ 2411/21/12هـ المتوج بالموافقة السامية رقم (/2101م ب ) وتاريخ 2210/2/11هـ.

املادة السابعة عشية
إذا كران لرد مرن يرياد تعيينره مرن غرري املشررمولني باملرادة الساديرة عشررية،
خ ا مكتسبة بعد احل ول عاى املؤهل العاما ال زم لاتعيني ،فتثتسب له ه ه

اخل ة عاى أياس كل ينة خ ة بع وة إذا كا ت يف جمال التخ ذ.
املادة الثامنة عشية
مينح عضو هيئرة التردسيس املعرني ومرن يف حكمره أول دسجرة يف ستبرة الوظيفرة
المت يعني عايها  .فرإذا كران ساتبره عنرد التعريني يسراوي ساترب هر ه الدسجرة أو يزيرد
عايه مينح ساتب أول دسجة تتجاوز ساتبره  .كمرا ميرنح عضرو هيئرة التردسيس ومرن يف
حكمه امليقى ساتب أول دسجة يف ستبة الوظيفة الرمت ييقرى إليهرا .فرإذا كران ساتبره
عند الرتقيرة يسراوي ساترب هر ه الدسجرة أو يزيرد عايره ميرنح ساترب أول دسجرة تتجراوز
ساتبه.

املادة التايعة عشية
يعامرررل أعضررراء هيئرررة التررردسيس واحملاضررريون واملعيررردون مرررن حيرررا البررردال و
املكافآ واملزايا وفقًا ملا يعامل به موظفو الدولة عاى أياس املعادلة اآلتية:
ر املعيد

امليتبة الثامنة.

ر احملاضي

امليتبة التايعة.

ر األيتاذ املساعد

امليتبة الثا ية عشية.

ر األيتاذ املشاسك

امليتبة الثالثة عشية.

ر األيتاذ

امليتبة اليابعة عشية.

ويكون بدل اال تقال الشهيي ليتبة (أيتاذ)  005سياال.

املادة العشيون
ال يرتتب عاى وصول ساترب األيرتاذ إىل الدسجرة األخررية مرن يرام سواترب أعضراء
هيئررة الترردسيس عرردم منثره العر وة الدوسيررة السررنوية بررل يسررتمي منثرره العر وة ،وال
ينطبل ذلك إال عاى ستبة أيتاذ فقط.

املادة احلادية والعشيون
يشرتط لاتقدم لارتقية من ستبة أيتاذ مساعد إىل ستبة أيتاذ مشاسك- :
 .1خدمة ال تقل عرن أسبرع يرنوا يف ستبرة أيرتاذ مسراعد يف جامعرة يرعودية أو
جامعة أخي معرتف بها  ،عاى أال تقل مدة اخلدمة يف اجلامعرا السرعودية
عن ينة واحدة.
 .2ايتيفاء احلد األد ى من اإل تاج العاما املطاوب لارتقية وفقًا ألحكرام املرادة
الثا ية و الث ثني من ه ة ال حة.
 .3أن يكون ما تقدم به من إ تاج عاما قد شي أو قبل لانشي اثنراء شرتاه ستبرة
أيتاذ مساعد.

املادة الثا ية والعشيون
يشرتط لاتقدم لارتقية من ستبة أيتاذ مشاسك إىل ستبة أيتاذ- :
1رر خدمرة ال تقررل عرن أسبررع يرنوا يف ستبررة أيرتاذ مشرراسك يف جامعرة يررعودية أو
جامعررة أخرري معرررتف بهررا  ،عاررى أال تقررل مرردة اخلدمررة يف اجلامعررا السررعودية عررن
ينة واحدة.
2ر ايتيفاء احلد األد ى من اإل تاج العاما املطاروب لارتقيرة وفقًرا ألحكرام املرادة
الثالثة و الث ثني من ه ه ال ئثة.
3ر أن يكون ما تقدم به من إ تاج عاما قد شي أو قبل لانشري أثنراء شرتاه ليتبرة
أيتاذ مشاسك.

املادة الثالثة والعشيون
لعضررو هيئررة الترردسيس احلررل يف التقرردم إىل جماررس القسررم بطاررب الرتقيررة قبررل
اكتمال املدة النظامية مبدة أق اها يتة اشهي.

املادة اليابعة والعشيون
حتتسب مدة اإلعاسة والندب واإليفاد ألغياض الرتقية عاى النثو اآلتا - :
 .1كامل املدة إذا كا ت اإلعاسة أو الندب أو اإليفاد إىل جهة عامية وكان العمرل
يف جمال التخ ذ .
 .2ت نف املدة إذا كا ت اإلعراسة أو النردب أو اإليفراد إىل جهرة غرري عاميرة وكران
العمل يف جمال التخ ذ .
 .3ال حتتسب املدة لتيض الرتقية إذا كان العمل يف غري جمال التخ ذ.

املادة اخلامسة والعشيون
تتم تيقية أعضاء هيئة التدسيس وفل املعايري اآلتية:ر
 .1اإل تاج العاما.
 .2التدسيس.
 .3خدمة اجلامعة واجملتمع.

املادة السادية والعشيون
إجياءا الرتقية:ر
 .1يقدم عضو هيئة التدسيس طاب الرتقية إىل جماس القسرم املخرتذ ويتضرمن
ما يأتا:
(أ) بيان باملؤه

العامية والوظيفية والتدسج الوظيفا.

(ب) بيان بالنشاطا التدسيسية.
(ج) بيان بنشاطه يف جمال خدمة اجلامعة واجملتمع.
(د) مخس سمل عاى األقل من اإل تاج العاما املقدم لارتقية و البيا ا
املوضثة له.
(ه) أي معاوما إضافية لدعم طاب الرتقية.
(و) أي معاومرررا أو وثرررائل أخررري يطابهرررا جمارررس القسررم أو جمارررس
الكاية أو اجملاس العاما.
 .2ينظررري جماررررس القسررررم يف طاررررب الرتقيررررة ويتثقررررل مررررن ايررررتيفاء الشرررريوط
واإلجياءا ويوصا بيفع الطاب إىل جماس الكايرة مرع اقررتاس أمسراء عردد
من احملكمني املتخ

ني ال يقل عن مثا ية.

 .3ينظري جماررس الكايررة يف الطاررب بنرراءً عاررى توصررية جماررس القسررم  ،وييشررح
عررددًا مررن احملكمررني املتخ

ررني ال يقررل عررن مثا يررة

ررن سشررثهم جماررس

القسم أو من يواهم.

 .4يدسس اجملاس العاما طاب الرتقية بناءً عاى توصية جماسرا القسرم
والكاية ،ويقوم بعد الدساية مبا يأتا:ر
(أ) اختياس مخسة حمكمني لتقويم البثوث  ،خيتاسون من امليشثني
من جماس الكاية أو من غريهم ث ثة منهم أياييون واليابع
فاح ًا احتياط ًيا أوالً واخلامس فاح ًا احتياط ًيا ثا يًا ياجأ إليهما
عند احلاجة .
وجيب أن يكون إثنان من احملكمني الث ثة -عاى األقل  -من
خاسج اجلامعة.
(ب) إسيال البثوث و البيا ا اخلاصة بالرتقية إىل احملكمني بطييقة
ييية لتقوميها وفل النموذج ال ي يعد من قبل اجملاس العاما.
(ج) اختاذ قياس برتقية عضو هيئة التدسيس أو بعدم املوافقة عاى
تيقيته ،وذلك بعد النظي يف تقاسيي احملكمني ،والتقاسيي اخلاصة
بنشاط املتقدم لارتقية يف جمال التدسيس وخدمة اجلامعة واجملتمع.
(د) إذا قيس اجملاس عدم املوافقة عاى الرتقية لضعف اإل تاج العاما،
ويقوم بتثديد م ري األحباث املقدمة وما يستبعد منها وما ي ح
تقدميه مية أخي  ،عاى أن يشتمل احلد األد ى لارتقية يف حال
طاب الرتقية مية أخي

وحدة حبثية جديدة -عاى األقل

-

لامتقدم لارتقية إىل ستبة أيتاذ مشاسك ،ووحدتني حبثيتني
جديدتني -عاى األقل  -لامتقدم لارتقية إىل ستبة أيتاذ .

املادة السابعة والعشيون
يررتم تقررويم جهررود عضررو هيئررة الترردسيس املتقرردم لارتقيررة عاررى أيرراس ( )155مائررة
قطة مقسمة عاى النثو اآلتا:ر
 05يتون قطة لإل تاج العاما .
20مخس وعشيون قطة لاتدسيس.

 10مخس عشية قطة خلدمة اجلامعة واجملتمع.
ويضررع جماررس اجلامعررة معررايري تقررويم املشرراسكة يف الترردسيس وخدمررة اجلامعررة
واجملتمع بناء عاى توصية من اجملاس العاما.

املادة الثامنة والعشيون
جيب أال يقل جمموع ما

ل عايه عضو هيئة التردسيس لكرا ترتم تيقيتره عرن

( )05يررتني قطررة ،عاررى أال يقررل مررا

ررل عايرره امليشررح لارتقيررة عررن ()30مخررس

وث ثني قطة يف جمال اإل تاج العاما لارتقية إىل ستبة أيتاذ مشراسك و ( )45أسبعرني
قطررة لارتقيررة إىل ستبررة أيررتاذ  ،وتررتم الرتقيررة إىل ستبررة أيررتاذ مشرراسك بأغابيررة سأي
احملكمني الث ثة ،أما الرتقية إىل ستبة أيتاذ فتتم بإمجراع سأي احملكمرني الث ثرة
،ويف حرررال موافقر رة اثرررنني مرررن احملكمرررني عارررى الرتقيرررة وعررردم موافقرررة احملكرررم
الثالا ،ال اإل تاج العاما إىل حمكم سابع ويكون سأيه هائيًا.

املادة التايعة والعشيون
يدخل ضمن احلد األد ى لإل تاج العاما املطاوب لرت قية عضو هيئة التدسيس ما
يأتا- :
 .1البثررروث املنشررروسة أو املقبولرررة لانشررري يف جمر ر
اجملاس العاما معايري قبول اجمل

عاميرررة حمكمة،ويضرررع

احملكمة.

 .2البثرروث احملكم رة املقدمررة لامررؤمتيا والنرردوا العاميررة املتخ

رة اذا

كا ت منشوسة بأكماها أو مقبولة لانشي ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .3البثوث احملكمة املنشوسة أو املقبولة لانشي من مياكز البثوث اجلامعيرة
املتخ

ة.

 .4احملكم من الكتب اجلامعية واملياجع العامية ،ويقبرل منهرا وحردة واحردة
فقط.
 .0حتقيل الكتب النادسة احملكم،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .0الرتمجة احملكمة لاكترب العاميرة املتخ

رة ،ويقبرل منهرا وحردة واحردة

فقط.
 .7الكتب والبثوث املطبوعة من قبل هيئا عاميرة يعتمردها اجملارس العامرا
وتكون خاضعة لاتثكيم ،ويقبل منها وحدة واحدة فقط.
 .8االخرتاع را واالبتكرراسا الررمت صرردس هلررا بررياءا مررن مكاتررب بررياءا
االخرتاع المت يعرتف بها اجملاس العاما.
 .9النشراط اإلبررداعا املتميرز وفررل قواعررد يعتمردها جماررس اجلامعرة بنرراءً عاررا
توصية اجملاس العاما،ويقبل منه وحدة واحدة فقط.

املادة الث ثون
جيب أالّ يقل ما ينشي أو يقبل لانشي يف اجملاال العامية احملكمرة ضرمن احلرد
األد ى املطاوب لرتقية عضو هيئة التدسيس عن وحدة حبثية لامتقدمني لارتقيرة إىل ستبرة
أيتاذ مشاسك ،ووحدتني حبثيتني ضمن احلد االد ا لامتقدمني لارتقية إىل ستبة أيتاذ.

املادة احلادية والث ثون
جيب أن يكون اإل تاج العاما املتقدم به عضو هيئة التدسيس لارتقية منشوسًا
أو مقبوالً لانشي يف أكثي من منف شي واحد ،و أالّ تكون مجيرع منافر النشري تابعرة
جلامعة واحدة أو ملؤيسة عامية واحدة.

املادة الثا ية والث ثون
احلد األد ى لإل تاج العاما املطاوب لاتقدم لارتقية إىل ستبة أيتاذ مشاسك أسبرع
وحدا منشوسة أو مقبولة لانشي  ،اثنتان منها  -عاى األقرل – عمرل منفريد  ،وجملارس
اجلامعة بناء عاى توصية من اجملاس العاما االيتثناء مرن هر ا الشريط بالنسربة لربع
التخ

ا عاى أالّ يقل املنشوس فع ً عن وحدة واحدة .

املادة الث ثة والث ثون
احلد األد ى لإل تاج العاما املطاوب لاتقدم لارتقية إىل ستبة أيرتاذ يرت وحردا
منشوسة أو مقبولرة لانشري ،منهرا ثر ث وحردا – عارى األقرل – عمرل منفريد  ،وجملارس
اجلامعة بناء عاى توصية من اجملاس العاما االيتثناء مرن هر ا الشريط بالنسربة لربع
التخ

ا عاى أالّ يقل املنشوس فع ً عن ث ث وحدا .

املادة اليابعة والث ثون
تسب العمل العاما بوحدة واحدة إذا كان املؤلف منفريداً بتأليفره  ،وبن رف
وحرردة إذا اشرررتك يف تأليفرره اثنرران  ،وإذا كرران حبث ر ًا مشرررتك ًا بررني أكثرري مررن اثررنني
فيثسررب بن ررف وحرردة لاباحررا الرريئيس ولكررل واحررد مررن البرراقني بيبررع وحرردة  ،وإذا
كان عم ً مشرتك ًا آخي بني أكثي من اثنني فيثسب لكل واحد منهم سبع وحدة.

املادة اخلامسة والث ثون
جيررب أالّ يكررون اإل ترراج العامررا املقرردم لارتقيررة مسررت ً مررن سيررائل املاجسررتري أو
الدكتوساه أو من مؤلفا يابقة لامتقدم  .ويف حال تثبت اجملاس العامرا مرن أن هنراك
ما هو مستل من ذلك  ،فيثيم املتقدم لارتقية من التقدم بطاب آخي لارتقية مدة عام
من تاسيمل صدوس قياس اجملاس العاما ب لك .

املادة السادية و الث ثون
يشرررتط يف احملكمررني لارتقيررا أن يكو رروا مررن األيررات ة و جيرروز إذا كا ررت
الرتقية إىل ستبة أيتاذ مشاسك أن يكون أحد احملكمني من األيات ة املشاسكني.

املادة السابعة و الث ثون
تررتم تيقيررة عضررو هيئررة الترردسيس عامي راً مررن ترراسيمل صرردوس قررياس اجملاررس العامررا
ب لك ،أما تيقيته وظيفياً فتعت مرن تراسيمل صردوس القرياس التنفير ي إذا تروافي وظيفرة
شاغية ميكن الرتقية عايها .

