
 توظيف غير السعوديين في الجامعات الئحة

 

هـ    يـي الجل ـا )الرابعـا  ل جلـس التعلـيم 3/4/4441الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم )

هــ  ال تــبو ب بايقــا لــادن الشــرمي  الســر سي  ر ــيس مجلــس 1/2/4441العــالي ال عقــبدة بتــار   

 ه . 4/44/4441  وتار   46158/ب/1) التعليم العالي بالتبجيه البرقي الكر م رقم

 

 ه  3/4/4441نص قرار مجلس التعليم العالي رقم )

  م  ال ادة ) الخام ا عسرة   م  نظان مجلس 1إن مجلس التعليم العالي بناًء على أحكان السقرة )

ــبا    ــيم العــالي إعــ ار الل ــس التعل ــان مــ  التصاعــا  مجل ــيم العــالي والجامعــا  تق ــي ب التعل

ن ببي الجامعا  البظيسيا مـ  ال ـعبد ي  وال تعاقـ    ب ـ  يـيضم أع ـاء هي ـا ال نظ ا لسؤون م

الت ر س، و س ل ذلك مرتباتضم ومكايآتضم، وبـ تتضم، وذلـك بعـ  إعـ ادها مـ  قبـل وـل مـ  و ارة 

 التعليم العالي، وو ارة ال اليا واتقتصاد البطني، وال  بان العان للخ ما ال  نيا.

األمانا العامـا ل جلـس التعلـيم العـالي حـبو ال بوـبع، وبعـ  اتطـالع  وبع  اتطالع على مذورة

على مسروع ت شا تبظيف غير ال عبد ي  يي الجامعا  بصيغتضا ال ريقا ب ذورة العرض قـرر 

 ال جلس : 

 " ال بايقا على ت شا تبظيف غير ال عبد ي  يي الجامعا  ويقاً للصيغا ال ريقا بضذا القرار" 



 التعريفات

 ادة األولى : الم

 تعني التعبيرا  الباردة يي هذه الال شا ال عاني ال بوشا أدناه :

 ل تعاق  : م   ع ل يي الجامعا  م  غير ال عبد ي  ب بجب عق  ويق هذه الال شا.    -4

ال ــبط  : ال ولــا التــي  ش ــل ال تعاقــ  جن ــيتضا و جــب  اعتبــار ال ولــا التــي  قــيم ييضــا وقــ     -2

 له إذا  اد  م ة اإلقاما ع  سنتي  متتاليتي .  التعاق  مبطناً 

 ال نا : اثنا عسر شضراً هجر اً ما لم  رد نص على لالف ذلك.    -3

 السضر : السضر ثالثبن  بماً ما لم  نص على لالف ذلك.    -4

 التعاق  السخصي : أت  كبن معاراً م  جامعته أو جضا ألرى.    -8

 المادة الثانية :  
 ان الال شا على الس ا  اآلتيا : ت ري أحك

 أع اء هي ا الت ر س وال شاور   وم رسي اللغا  وال عي   .    -4

م  يي حكم أع اء هي ا التـ ر س وهـم البـاح بن وم ـاع وهم والسنيـبن مـ  ح لـا السـضادة    -2

تبـا الجامعيا ي ا يبق الـذ    ـتم التعاقـ  معضـم علـى وظـا ف باحـا أو م ـاع  باحـا أو ينـي بال ر

ال ادســا ي ــا يــبق ولع لضــم عالقــا مباشــرة بالتــ ر س ول جلــس الجامعــا يــي الشــات  اتســت نا يا 

 التجاو  ع  هذا السرط. 

 األطباء والعاملي  يي التخصصا  الصشيا.    -3

 ال ضن سي .    -4

 العاملي  يي ال جات  التخصصيا.    -8

 العاملي  يي ال جات  اإلدار ا والكتابيا.    -6

 ال  ع    السنيي  والشرييي .    -1

 ال  رسي  يي ال  ارس وال عاه  دون ال  تبى الجامعي.   -5

 المادة الثالثة : 
و جب  للجامعا إوايا  -  2ال لشق رقم ) -تكبن عياغا العق  ويقاً للن بذو ال لشق بضذه الال شا 

 مع هذه الال شا. ما تراه إلى بنبد العق  يي ا  خ ن ال صلشا العاما وت  تعارض 

 التوظيف 

 المادة الرابعة : 
  سترط للتبظيف : 

وجبد وظيسا شاغرة معت  ة يي ال يزانيا أو تبير اعت اد مالي مخصص لغرض التبظيف      -4

 و   بن  الرواتب ال قطبعا. 

 ع ن تبير مباط  مؤهل لسغل البظيسا.      -2

ــا وم ــؤوليا     -3 ــا  البظيس ــبير وعــف لباجب ــؤهال  أن  ت ــى لل  ــك الشــ  األدن ــي ذل ــا ي تضا ب 

 ال طلببا لسغلضا. 

 المادة الخامسة :  
    سترط يي ال تعاق  أن  كبن :

ق  أو ل م  الع ر عسر   سنا ولم  تجـاو  ال ـتي  سـنا ميالد ـا و جـب  ل جلـس الجامعـا      -4

  ول ـس سـنبا  تجاو  الش  األعلى للع ر يي ح ود عسر سنبا  لألسـاتذة واألسـاتذة ال سـاروي

لألساتذة ال  اع    وذلك بناًء على تبعـيا مجلـس الق ـم ومجلـس الكليـا وثـالت سـنبا  بالن ـبا 

 للس ا  األلرى بناًء على تبعيا جضا ع لضم. 



ت قــاً عــشياً للخ مــا ، ب بجــب شــضادة عــشيا ح   ــا عــادرة مــ  جضــا طبيــا تعتــرف بضــا      -2

 الجامعا. 

  ح   ال يرة واأللالق.     -3

 حا زاً على ال ؤهال  ال طلببا للبظيسا.      -4

 غير مرتبط بعق  مع جضا ألرى بال  لكا.      -8

 متسرغاً للع ل يي الجامعا.      -6

 المادة السادسة : 
  برن العق  ل  ة سنا أو أقل أو أو ر قابالً للتج    م ل م ته أو لل  ة التي تش دها الجامعا. 

 المادة السابعة : 
أ م ة العق  اعتباراً م  اليبن الذي  غادر ييه ال تعاق  مبطنه متبجضاً إلى مقر ع لـه يـي ال  لكـا تب 

باقصر طر ق على أت تز   ال  ة بي  مغادرة ال بط  والتق ن ل باشـرة الع ـل علـى ثالثـا أ ـان وت 

ال تعاقـ  ل باشـرة ت بق ال بع  ال ش د م  قبل الجامعا لب ا ـا العقـ ، أو مـ  اليـبن الـذي  تقـ ن ييـه 

 الع ل ويقاً لتعلي ا  الجامعا إذا وان مقي اً يي البل  الذي تبج  ييه البظيسا ووقع ييه العق . 

 الرواتب والعالوات  

 المادة الثامنة : 
  ال رايـق لضـذه الال شـا بعـ  تش  ـ  4تش د الرواتب ويقاً للج اوو الباردة يي ال لشق رقم )      -4

بظيســا التــي ســيتم التعاقــ  عليضــا وتعتبــر التعلي ــا  ال لشقــا بكــل جــ وو جــزءاً الجــ وو ال ناســب لل

مت  ــاً لــه، و جــب  للجامعــا التعاقــ  براتــب  قــل عــ  ال بوــ  يــي الجــ اوو ال ســار إليضــا إذا اتســق 

 الطريان على ذلك. 

 بع  إقرار الجامعا ترقيا ع ب هي ا الت ر س والتـي ت ـ  مـ  لـارو الجامعـا مـ  درجـا      -2

عل يا إلى درجا أعلى  جب  أن  عطى عن  تج    عق ه ب ا ا راتب ال رجا ال رقى إليضا، يإذا وان 

راتبه قبل الترقيا  ز   أو  ت اوى مع ب ا ا راتب ال رجا ال رقى إليضا جا  أن  عطى الراتب الذي 

ب ا مـ  ال رجـا  علب مباشرة الراتب الذي وان  تقاواه يي درجتا ال ابقا، ثم و  نـع العـالوة ال ـن

 ال رقى إليضا عن  تج    عق ه. 

 جب  نقل ال تعاقـ  مـ  غيـر أع ـاء هي ـا التـ ر س وال شاوـر   وال عيـ    عنـ  تج  ـ        -3

 عق ه م  درجا إلى درجا أعلى منضا دالل الس ا نس ضا إذا تباير  ييه السروط ال طلببا. 

ضا ـا مربـبط ال رجـا ال عـي  عليضـا، منشـه  جب  ل جلس الجامعا عنـ  وعـبو ال تعاقـ  لن      -4

 عالوة ال رجا، بع  ول سنتي  بتبعيا م  ر ي ه. 

 المادة التاسعة : 
ــادة الرواتــب ال شــ دة ويــق جــ وو الرواتــب بن ــبا ت تتجــاو        -4  جــب  ل جلــس الجامعــا   

متق مــا يــي % مــ  الراتــب ال  ــتشق ل ــ   ــتم التعاقــ  معــه مــ  أوربــا أو أمر كــا أو أ ــا بلــ ان 85

 م تباها  ش دها مجلس الجامعا. 

 جــب  ل جلــس الجامعــا التعاقــ  مــع ذوي التخصصــا  النــادرة أو ذوي ال ــ عا العل يــا أو       -2

الخبرة أو ال ضارة العاليا أو ال ؤهال  ال  تا ة ال كت با بإح ى الجامعا  ال سضبرة مـ  أع ـاء 

% م  الراتب ال  تشق، 455دة ت تتجاو  ن با هي ا الت ر س وم  يي حك ضم ووذا األطباء بز ا

ولر يس مجلس الجامعا باتتساق مع ر يس ال  بان العان للخ ما ال  نيـا تطبيـق أحكـان هـذه السقـرة 

 على الس ا  األلرى. 

 جب  التعاق  مع ذوي الخبـرة وال ـ عا والعل يـا ال ت يـزة للع ـل واع ـاء هي ـا التـ ر س       -3

اًء علـى تبعـيا العل يا ال ش دة بقباع  التبظيف ب بايقا مجلس الجامعا بن بالتجاو  ع  السروط

 م  ال جلس العل ي.

 المادة العاشرة : 



 -م  أع ـاء هي ـا التـ ر س وم رسـي اللغـا  وال شاوـر   وال عيـ     - عطي ال تعاق        -4

لعل ـي عـالوا  الذي سبق  له ل ما يي التـ ر س الجـامعي بعـ  حصـبله علـى ال ؤهـل أو اللقـب ا

  . 4سنب ا طبقاً لج اوو الرواتب الباردة يي ال لشق رقم )

 جب  احت اب الخبرا  ألع اء هي ا الت ر س وم رسي اللغا  وال شاور   وال عي          -2

يي غير التـ ر س الجـامعي إذا وانـ  يـي مجـاو التخصـص وبعـ  الشصـبو علـى ال ؤهـل العل ـي 

ه بباقـع سـنا لكـل سـنتي  وذلـك ألغـراض التبظيـف ، و ـا  جـب  الذي تـم التعاقـ  معـه علـى أساسـ

احت ــابضا ألغــراض الترقيــا العل يــا بقــرار مــ  ال جلــس العل ــي بنــاًء علــى تبعــيا مجلــس الكليــا 

 ال عنيا. 

تشت ب الخبرة عنـ  التعاقـ  لغيـر أع ـاء هي ـا التـ ر س وال شاوـر   وم رسـي اللغـا        -3

مؤهل وتشت ب ال ورة يي التخصص التي تتم بع  هذا ال ؤهـل  وال عي    بع  الشصبو على آلر

بق ر م تضا ، وت  ج ع بي  م ة ال ورة وم ة الخ ما يي آن واحـ  و سـترط يـي الخبـرة أو ال ؤهـل 

 أن  ص را م  جضا تقتنع بضا الجامعا. 

 المادة الحادية عشرة :  
ال ـادة ال انيـا مـ  هـذه الال شـا بشـ  تشت ب الخبرة ل    ـتم التعاقـ  معضـم مـ  الس ـا  ال شـ دة يـي 

أقصى ل س سنبا  عن  ب ء التعاق  و جب  ل جلس الجامعا يي الشات  اتست نا يا التجاو  عـ  

 هذا السرط وبش  أقصى ل س عسرة سنا.

 المادة الثانية عشرة : 

عليضـا   جب  أن   ن  ال تعاق  الـذي  ش ـل مـؤهالً أعلـى لـه عالقـا بطبيعـا ع ـل البظيسـا ال تعاقـ 

عالوا  سنب ا بع د سنبا  ال راسا عـ  ال ؤهـل األعلـى للبظيسـا ال تعاقـ  عليضـا بشيـا ت تز ـ  

ــرة ال راســا بــي  البكــالبر بس وال اج ــتير، وثــالت عــالوا  لستــرة  ــي  لست العــالوا  عــ  عالوت

براه ال راسا بي  ال اج تير وال وتبراه ، ول س عالوا  لسترة ال راسا بي  البكالبر بس والـ وت

   للبظيسا ال تعاق  عليضا. 4ويق ج اوو الرواتب ال بينا بال لشق رقم )

 المادة الثالثة عشرة :  

% م  الراتب وت تتجاو  ما هب مش د بج اوو 8 جب  من  ال تعاق  عالوة سنب ا ت تز   ع      

ف مـ  الرواتب لكل ي ا، و ع  يي حكم م  أو ل سنا لضذا الغرض م  أم ى عسـرة أشـضر ونصـ

 يترة عق ه ال ابق م   ترتبط م ة عق ه بالعان ال راسي. 

 المادة الرابعة عشرة :  
ت  جب  الشجز على راتب ال تعاق  إت بامر عادر مـ  الجضـا ال ختصـا نظامـاً، ول ـ  ر الجامعـا 

دون الشاجا إلى أي إجراءا ، اقتطاع أي مبالغ تكبن م ـتشقا لل ولـا قبـل ال تعاقـ  مـ  أي مبـالغ 

 تشقا له قبل الجامعا، ويي ا ع ا د   النسقا ت  جب  أن  ز   ال ق ار ال شجب  شـضر اً عـ  ثلـا م

 الراتب وعن  التزاحم تكبن األولب ا ل    النسقا ثم ال  تشقا  ال ولا. 

 ساعات العمل المطلوبة 

 المادة الخامسة عشرة : 
رسب اللغا  أربعي  ساعا ع ـل  ؤدي أع اء هي ا الت ر س وال شاورون وال عي ون وم     -4

ــا  ــا واألواد  ي ــاو اإلدار  ــاد  ي واألع  ــ ر س والبشــا واإلرشــاد األو ــي الت أســببعياً  ق ــبنضا ي

 األلرى التي  كلسبن بضا م  الجضا  ال ختصا بالجامعا. 

ــي  )    -2 ــان وأربع ــا ث  ــاملي  بالجامع ــا الع ــؤدي بقي ــي 45  ــل أســببعياً  ق ــبنضا ي   ســاعا ع 

ــا  الت ــي الباجب ــبن بضــا مــ  الجضــا  ال ختصــا ي ــي  كلس ــا وال ضــان الت ــا والت ر بي  ر  ــيا والبش ي

   ساعا.88الجامعا، وم   ع ل منضم بال  تسسيا  تكبن ساعا  ع لضم ب ا ت  ز   ع  )

 و جب  للجامعا ت سياً مع مقت يا  مصلشا الع ل تش    ب ا ا ونضا ا ال وان اليبمي أو تجز ته. 



ي ا الت ر س ال تعاق  وم  يي حك ه يي ا  تعلـق ب ـاعا  النصـاب الت ر  ـي  عامل ع ب ه    -3

والقباع  التي تتبع يي ال كاياة ع  ال ـاعا  الت ر  ـيا اإلوـاييا معاملـا ال ـعبد ي  مـ  أع ـاء 

 هي ا الت ر س. 

 البدالت والتعويضات 

 المادة السادسة عشرة : 
% مــ  أوو 35ا  النــادرة بشــ  أعلــى  جــب  ل جلــس الجامعــا عــرف بــ و نــ رة للتخصصــ    -4

مربــبط البظيســا ل ــ   ع ــل يــي مجــاو تخصصــه مــ  أع ــاء هي ــا التــ ر س ومــ  يــي حك ضــم ، 

و ش د مجلس الجامعا هذه التخصصا  وب و الن رة لكل تخصص مع ع ن الج ع بي  ب و النـ رة 

   م  ال ادة التاسعا. 2.4وبي  ما ورد يي السقرتي  )

امعـا مـن  األطبـاء البسـر ي  وأطبـاء األسـنان مـ  أع ـاء هي ـا التـ ر س  جب  ل جلس الج    -2

وال شاوــر   وال عيـــ    وم ـــاع ي البــاح ي  العـــاملي  بال  تســـسيا  بــ و ع ـــل بال  تســـسيا  

ــ  ع لضــم هــذه ال ــاعا  بشــ  أقصــى  ــا نظامــاً عن % مــ  الراتــب 55لل ــاعا  اإلوــاييا ال طلبب

 ة وب و الع ل بال  تسسى. األساسي وت  جب  الج ع بي  ب و الن ر

 جب  من  الصيادلا وال تخصصي  يي العلبن الطبيـا التطبيقيـا مـ  أع ـاء هي ـا التـ ر س     -3

وال شاور   وال عيـ    وم ـاع ي البـاح ي  مـ  العـاملي  بال  تسـسيا  بـ و ع ـل بال  تسـسيا  

ــ  ع لضــم هــذه ال ــاعا  بشــ  أقصــى  ــا نظامــاً عن % مــ  الراتــب 85لل ــاعا  اإلوــاييا ال طلبب

 األساسي وت  جب  الج ع بي  ب و الن رة وب و الع ل بال  تسسى. 

 المادة السابعة عشرة :  
ــه عنــ  إح ــارهم لغــرض اإلقامــا تــذاور ســسر يــي حــ ود أربعــا  تــؤم  الجامعــا لل تعاقــ  ولعا لت

ا أشـخا  يقــط ب ــا يـي ذلــك تــذورة ال تعاقــ  نس ـه ، وت ــتشق تــذاور ال ـسر ســباء ســايروا بصــشب

 ال تعاق  أن سايروا يرادى ويي اآلتي : 

مـرة حـي  القـ ون مـ  مبطنـه إلـى ال  لكـا يـي ب ا ـا التعاقـ  مـا لـم  كـ  مقي ـاً بال  لكـا عنـ      -4

 التعاق . 

م  ال  لكا إلى مبطنه ذهاباً وإ اباً مرة ول سنا أثناء م ة التعاقـ  عنـ ما  ـرلص لـه بإجـا ة     -2

 وم ى سنتان على تعاق ه ما لم  ك  مقي اً يي ال  لكا عن  التعاق .  عاد ا، ووذا تعاق ه داللياً 

م  ال  لكا إلى مبطنه يي نضا ا العق  عن  مغادرته نضا ياً، و  ت نى م  ذلك مـ  وـان مقي ـاً     -3

بال  لكا عن  التعاق  ووان  م ة ل مته أقل م  سنتي ، أو م  نقلـ  وسالتـه إلـى جضـا ألـرى دالـل 

 التعلي ا  ال نظ ا لذلك. ال  لكا ويق

 المادة الثامنة عشرة :  
  قص  بعا لته ال تعاق  : 

 الزوجا أو الزوو أو مشرن ال تعاق ة .     -4

 م   عبلضم شرعاً م  :     -2

   البني  م   لم  تجاو  ال امنا عسر م  ع ره.    - أ

 البنا  غير ال تزوجا .     - ب

 البال   .     -  

 ة القصر. األلب    - ت

 األلبا  غير ال تزوجا .     - و

 شر طا مبايقا الجضا  ال ختصا على اتستق ان، طبقاً لألنظ ا ال ع بو بضا. 

 المادة التاسعة عشرة :  
إذا وان أي م  ال رأة ومشرمضا متعاق اً مع الجامعا ووان اآللـر متعاقـ اً مـع جضـا حكبميـا     -4

 تصرف ب و ال ك .  ألرى تصرف التذاور م  الجضا التي



  قط حق ال رايق أو ال رايقا يي تذورة العبدة إلى بل ه عن  تنا و الجامعا عـ  وسالتـه إلـى     -2

 جضا غير حكبميا. 

 المادة العشرون : 
 كــبن ال ــسر باقصــر طر ــق جــبي وعلــى الخطــبط ال ــعبد ا إذا وانــ  لــ ماتضا متــبايرة، وتقــ ن 

ال  ـتشقا لـه، و جـب  لضـا يـي الشـات  اتسـت نا يا أن تـاذن لـه الجامعا إلى ال تعاق  تـذاور ال ـسر 

بسرا ضا وت يع له قي تضا وإذا لم  رغب يي الشصبو على تذاور ال  تشقا ييجب  لـه  تقاوـي مـ  

 الجامعا نصف قي تضا. 

 المادة الحادية والعشرون :  
ال تعاقـ  برتبـا أسـتاذ وعلـى تكبن تذاور ال سر ال سار إليضا أعاله على درجا األيق إذا وان     -4

 ال رجا ال ياحيا ال خس ا ل   سباه. 

لل تعاق  أن   تب و تذاور ال سر ال  تشقا له م  ال  لكا إلى مبطنه بتذاور سسر إلى أي بلـ      -2

ألــر بــ ون أن تتش ــل الجامعــا أي تكــاليف إوــاييا ويــي حــ ود أنظ ــا الخطــبط الجب ــا العربيــا 

 ال عبد ا. 

 نية والعشرون : المادة الثا 
  م  هـذه الال شـا تـؤم  الجامعـا لـه تـذاور ال ـسر 33إذا جزأ ال تعاق  إجا ته العاد ا ويقاً لل ادة )

للسترة األليرة منضا يقط ، ويي حالا تجز تضا م  قبل الجامعا ل صلشا الع ـل   ـن  تـذورتي سـسر 

 له وح ه. 

   المادة الثالثة والعشرون :  
لـل ال  لكـا أو لارجضـا الـذي  قت ـيه أداء وظيستـه جـباً بال رجـا ال ـياحيا  كبن سسر ال تعاقـ  دا

وعلى الخطبط العربيا ال عبد ا متى وان ذلك م كناً ، وللجامعا أن تاذن لل تعاق  بان   ـاير بـراً 

على نسقته الخاعا إذا وان ذلك ت  ؤثر على وعبله إلى مقر الع ل يي ال بعـ  ال شـ د و  ـتشق 

ذ تعب  اً  عادو قي ا تذورة ال سر الجبي بال رجـا ال ـياحيا ال خس ـا إذا وـان ذلـك ال تعاق  عن  

م كناً، وإذا وان أداء البظيسا  قت ي سسر ال تعاق  إلى جضا ت تربطضا ب قر ع له األعلي وسـيلا 

نقل جبي أمن  له الجامعا ال سر بـراً، وللجامعـا أن تـاذن لل تعاقـ  أن   ـاير علـى نسقتـه الخاعـا 

  تشق عن  ذ تعب  اً  عادو قي ا تذورة ال سر براً ببسا ل النقل العاما. و 

 المادة الرابعة والعشرون :  
تؤم  الجامعا ال ك  لل تعاق  أو ت يع له ب و سك  سنبي ويق ما ورد يي ج اوو الرواتب ال لشق 

ا  التج  ــ    و جــب  ديــع هــذا البــ و مقــ ماً يــي ب ا ــا مــ ة العقــ  يــي ب ا ــا وــل ســنا مــ  ســنب4)

و صــرف ل ــ  مــ ة عقــ ه أقــل مــ  ســنا بن ــبا مــ ة عقــ ه إلــى ال ــنا ويــي حالــا التعاقــ  مــع إمــرأة 

ومشرمضــا  صــرف بــ و ســك  واحــ  لصــاحب البــ و األعلــى منض ــا ، و  ــري هــذا الشكــم إذا وــان 

أح ه ا متعاق اً مع جضا غير الجامعا حكبميا أو غير حكبميـا، وت  صـرف بـ و سـك  لل تعاقـ ة 

 تزوجا م  سعبدي مقيم يي ال  لكا. ال 

 المادة الخامسة والعشرون :  
ما لم تـؤم  الجامعـا ال ـك  ال ؤثـا  صـرف لل تعاقـ  ال  ـتج  مـ  أع ـاء هي ـا التـ ر س     -4

% مـ  بـ و ال ـك  يـي ال ـنا 85وم  يي حك ضم يي أوو عق  له مـع الجامعـا بـ و تاثيـا مقـ اره 

م ة التعاقـ  مـع الجامعـا ، و عتبـر يـي حكـم ال  ـتج  لضـذا  و صرف ب و التاثيا مرة واح ة طباو

الغرض يقط م  م ى على انقطاعه ع  الع ل بجضا حكبميا بال  لكا سنتان علـى األقـل وتعاقـ  

 مع الجامعا م  ج    ما لم   بق عريه له. 

و تاثيـا يي حاو التعاق  مع امرأة ومشرمضا يال  ج ع بي  بـ لي التاثيـا لض ـا بـل  كتسـي ببـ     -2

 واح  لصاحب الب و األعلى. 

ت   تشق ال تعاق  ال شرن أو ال تعاق ة ذا  ال شرن عن  التعاق  مع الجامعـا بـ و التاثيـا إذا     -3

 وان اآللر  ع ل بالجامعا أو بجضا ألرى دالل ال  لكا. 



 -العكـس أو  -إذا وان ال تعاق  قـ  ع ـل يـي أي جضـا ألـرى أو وـان مشرمـاً ل ـ  قـ  ع لـ      -4

دالل ال  لكا قبل تعاق ه مع الجامعـا يـال   ـتشق بـ و تاثيـا مـا لـم  كـ  قـ  م ـى علـى مغادرتـه 

 ال  لكا م ة ت تقل ع  عامي  ولم   بق عرف م ل هذا الب و له م  جضته ال ابقا. 

إذا وان العق  أقل م  سنا  صرف ب و التاثيا بن با م ة العق  لل ـنا و صـرف ال تبقـي مـ      -8

  و التاثيا عن  تج    ل  ة ألرى ت تقل مع م ة العق  ال ابق ع  سنا. ب

 المادة السادسة والعشرون :  
 يع الجامعا لل تعاقـ  بـ و انتقـاو شـضري مقابـل تنقالتـه يـي مقـر إقامتـه ويقـاً ل ـا هـب مبوـ  يـي ت

عاقـ  وسـيلا النقـل ج اوو الرواتب لكل ي ا و جب  للجامعا ب تً م  ديع ب و اتنتقاو أن تـؤم  لل ت

 ال ناسبا ، وت   تشق هذا الب و م  وان سكنه يي مبقع الع ل أو مالعقاً له. 

 المادة السابعة والعشرون :  

إذا انت ب ال تعاق  يي مض ا رس يا لارو مقر ع له دالـل ال  لكـا  صـرف لـه بـ و انتـ اب     -4

  بمي على النشب اآلتي : 

 ر اتً.  485لاير ياو ر  1555ل   راتبه السضري      -أ  

 لاير.  1555وأقل م   4855ر اتً ل   وان راتبه السضري  355    -ب 

 لاير. 4855وأقل م   2155ر اتً ل   وان راتبه السضري  288    -و 

 لاير.  2155ر اتً ل   وان راتبه السضري أقل م   465    -د 

ب لارو ال  لكا و صرف ب و نقل إوايي  عادو % إذا وان اتنت ا85و جب  أن  زاد الب و       

 م  ب و اتنتقاو السضري ال قرر.  4/35

ل   ر الجامعا، بناًء على تبعيا مجلس الق م ومجلس الكليا أن  بايق على ح بر ع ـب     -2

 هي ا الت ر س مؤت راً أو ن وة عل يا دون تتش ل الجامعا أي نسقا . 

 المادة الثامنة والعشرون :  
تم نقـل ع ـل ع ـب هي ـا التـ ر س مـ  م  نـا إلـى ألـرى دالـل ال  لكـا ويقـاً ل صـلشا الع ـل  إذا

 صرف له ب و نقل ق ره أربعا آتف لاير وإذا وان النقل م  دالل ال  لكا إلى لارجضا أو العكس 

أو م  جضا إلى ألرى لارو ال  لكا  صرف له ب و ق ره ل  ا آتف لاير باإلوـايا إلـى تـذاور 

  و صرف لغير ع ب هي ا التـ ر س بـ و قـ ره 22  إلى )41ويقاً ل ا جاء يي ال باد م  )ال سر 

ثالثا آتف لاير يي الشالي  باإلوايا إلى تـذاور ال ـسر ، وإذا وـان نقـل ال تعاقـ    أحـ ه ا مشـرن 

لأللر استشقا ب و نقل واح  يقط لصاحب الب و األعلى وت  صرف هذا الب و ألو ـر مـ  مـرة يـي 

 ا ال اليا الباح ة. ال ن

 المادة التاسعة والعشرون :  

إذا أو ل ال تعاق  سنتي  يي ل ما الجامعـا اسـتشق مكايـاة نضا ـا ل مـا بباقـع نصـف راتـب شـضر  

ع  ول سنا يإذا أو ل ع ب هي ا الت ر س وال شاور وال عي  والسني وم  يـي حك ضـم م ـ  لضـم 

ستشق مكاياة ل ما بباقـع راتـب شـضر عـ  وـل عالقا بالت ر س ل س سنبا  يي ل ما الجامعا ا

سنا م  سنبا  الخ ما وبش  أعلى ما ـا ألـف لاير أو مـا اسـتشقه يعـالً ويقـاً لال شـا ال ـابقا أ ض ـا 

أو ر، تصرف عن  نضا ا الخ ما وتشت ب على أساس ألر راتـب  تقاوـاه ال تعاقـ  عنـ  الصـرف 

 ة الخ ما اإلج اليا ال تصـلا ، و صـرف ل ـ  وت ت تشق هذه ال كاياة إت ع  ال نبا  الكاملا وم

سباهم م  ال تعاق    مكاياة نضا ا ل ما بباقع نصف راتب شضر ع  ول سنا وبش  أعلى ل  ي  

 ألف لاير أو ما استشقه يعالً ويقاً لال شا ال ابقا أ ض ا أو ر. 

ي حكـم مـ    شـضراً و ـا  عـ  يـ22و ع  يي حكـم مـ  أم ـى ال ـنتي  مـ  وانـ  مـ ة ل متـه )     

   شضراً. 85أم ى ل س سنبا  م  وان  م ة ل مته )

%  بنـاًء علـى تبعـيا مجلـس الكليـا أو 455و جب    ادة مكاياة نضا ا الخ مـا بشـ  أقصـى )     

الجضا ال ختصا وتا ي  مجلس الجامعا ومبايقا مجلس التعليم العالي على أت تتجـاو  ال كايـاة يـي 

 لباردة يي هذه ال ادة.ج يع األحباو الش ود القصبى ا

 المادة الثالثون :  



  تسي  ال تعاق  وأيراد عا لته طيلا م ة العق  م  الخ ما  الطبيا العاما ال تاحا بال  لكا ول جلـس 

 الجامعا يي حات  ال رورة القصبى أن  قرر غير ذلك. 

 المادة الحادية والثالثون :  
ليم أوتد ع ب هي ا الت ر س ال تعاق  وم  يـي حك ـه  جب  أن تتش ل الجامعا النسقا  السعليا لتع

ع ا رسبن اتنتقاو م  ال  رسا وإليضا اعتباراً م  ال رحلا اتبت ا يا حتى إو او ال رحلا ال انب ـا 

 بالسروط اآلتيا : 

 أن  تعذر قببلضم يي ال  ارس الشكبميا.    -4

 ي عسرة سنا. أت  قل ع ر أي منضم ع  س  سنبا  وت  تجاو  ث ان    -2

أن  كـبن تعلـي ضم دالــل ال  لكـا بشيـا ت تصــرف نسقـا  التعلـيم ل ــ   كـبن تعلي ـه لــارو     -3

 ال  لكا. 

ــا ل  ــا   أت    -4 ــا وعلــى أت تتجــاو  النسقــا  اإلج الي ــ يع لضــم عــ  أربع  تجــاو  عــ د مــ   

  ال بلـغ ال خصـص وعسر   ألف لاير يي ال نا ال راسيا الباح ة ، و تبلى مجلس الجامعـا تش  ـ

 لكل طالب ويق ما  راه مناسباً. 

 األجازات

 المادة الثانية والثالثون : 
  تشق ال تعاق  باإلوايا إلى عطلا نضا ا األسببع والعي    إجا ة سنب ا براتب وامـل  ـ يع عنـ  

   بمــاً ل ــ  ســباهم، 48   بمــاً لع ــب هي ــا التــ ر س ومــ  يــي حك ــه و )65بــ ا تضا مقــ ارها )

تشق اإلجا ة عـ  جـزء مـ  ال ـنا ب ـا  تناسـب مـع ذلـك، و عتبـر يـي حكـم ال  ـتشق ل جـا ة وت 

واملا م  ب أ عق ه لالو شضر واح  م  تار   ب ء العقبد بالجامعا ، ول جلس الجامعا تع  ل يترة 

 اإلجا ة ال نب ا ويقاً ل تطلبا  التقب م ال راسي. 

اق مكتبب بي  الطريي  ، وللجامعا الشق يي تش    و جب  أن تقل م ة اإلجا ة ع ا هب مقرر باتس

 ب ا ا اإلجا ة ونضا تضا، وت ت تشق ع  م ة اإلعارة واإلجا ة اتست نا يا والغياب. 

 المادة الثالثة والثالثون : 
 جب  يي حالا ال رورة بناًء على طلب ال تعاق  وتبعيا جضـا ع لـه ومبايقـا الجامعـا أن تجـزأ 

نب ا إلـى يتـرتي  علـى األو ـر علـى أن ت تقـل مـ ة أي منض ـا عـ  ثلـا اإلجـا ة إجا ة ال تعاق  ال 

 على أن  ت تع ال تعاق  بإح ى السترتي  لالو نسس ال نا التي استشق  عنضا اإلجا ة. 

 المادة الرابعة والثالثون :  

صبو ال تعاق  ل   ر الجامعا ويقاً ل تطلبا  الع ل أو بناًء على طلب ال تعاق  أن  ؤجل ح       -4

علــى اإلجــا ة العاد ــا أو جــزء منضــا علــى أت تتجــاو  مــ ة التاجيــل ســتا أشــضر مــ  ال ــنا الج  ــ ة 

 لل تعاق . 

 ل   ر الجامعا تع  ل مبع  اإلجا ة األسببعيا لل تعاق  ويقاً ل قت يا  الع ل.        -2

عـب   ال تعاقـ  عنضـا علـى أن ل   ر الجامعا إلغاء اإلجا ة العاد ـا ولضـا أو بع ـضا مـع ت       -3

 كبن هذا اإللغاء ب بايقا ال تعاق  إت يـي حالـا ال ـرورة القصـبى، و كـبن التعـب   عـ  ال ـ ة 

التي ألغي  ب ا  عادو راتبه يـي ال ـنا التـي اسـتشق ييضـا اإلجـا ة و  ـقط حـق ال تعاقـ  يـي تـذورة 

 ال سر ب سرده يي حالا اإللغاء الكامل إلجا ته. 

 ر الجامعــا إلغــاء إجــا ة عيــ  السطــر وعيــ  األوــشى أو جــزء منض ــا ويقــاً ل قت ــيا  ل ــ        -4

الع ل على أن  كبن هذا اإللغاء ب بايقا ال تعاق  إت يي حالا ال رورة و كبن التعب   ع  مـ ة 

 اإلجا ة ال لغاة ب ا  عادو راتبضا أو م تضا. 

 المادة الخامسة والثالثون :  
جا ة اوطرار ا ت  تجاو  مج بعضا عسرة أ ان يي ال نا الباح ة ب رتـب للجامعا من  ال تعاق  إ

 وامل وتخصم م  إجا ته ال نب ا وت   تشق عنضا تذاور سسر. 



 المادة السادسة والثالثون : 
 جب  من  ال تعاق  م  أع اء هي ا الت ر س وم  يـي حك ضـم إجـا ة اسـت نا يا بـ ون راتـب ل ـ ة 

 رها الجامعا، وتعتبر الخ ما متصلا وت   تشق ع  هذه ال ـ ة أي تز   يصل دراسي لظروف تق

 م  ال  يزا  ال نصب  عليضا يي العق .

 المادة السابعة والثالثون :  
  تشق ال تعاق  الذي  صـاب ب ـرض   نعـه مـ  أداء ع لـه بصـبرة مؤقتـا إجـا ة مروـيا مـ تضا 

ــب وت ت ــتشق اإلجــا ة  ــب وامــل و جــب  ت ــ  ضا شــضر   آلــر   بنصــف الرات شــضر واحــ  برات

ال رويا إذا وقع  اإلعابا أو ال رض أثناء وجبد ال تعاق  يي الخارو يي إجا ة وت قط اإلجا ة 

 ال نا ال اليا التي استشق  ييضا. ال رويا بانتضاء

وإذا وان ال رض ناش اً ع  الع ـل أو ب ـببه ييكـبن لل تعاقـ  الشـق يـي وـعف اإلجـا ة ال روـيا 

ال  تشقا، وتتبع يي إثبـا  ال ـرض ويـي تش  ـ  مـ ة اإلجـا ة ال روـيا القباعـ  ال قـررة بالن ـبا 

 لل بظسي  ال عبد ي . 

 المادة الثامنة والثالثون :  
إجـا ة ووـع مـ تضا ل  ـا وأربعـبن  بمـاً وإجـا ة عـ ة البيـاة  -براتـب وامـل  -ال تعاق ة  ت تشق

 لل تعاق ة ال  ل ا وإجا ة شضر لغير ال  ل ا يي حاو وياة الزوو. 

 المادة التاسعة والثالثون : 
  جب  لل تعاق  لالو ال نا والباح ة أن  ج ع بي  أو ر م  إجا ة م  اإلجا ا  ال  تشقا لـه متـى

 تباير  أسباب استشقاقضا. 

 الندب واإلعارة والنقل 

 المادة األربعون : 
ل جلس الجامعا ال بايقا على ن ب ال تعاقـ  أو إعارتـه مـ  الجامعـا ل ـ ة ت تز ـ  عـ  سـتا أشـضر 

ويــق قباعــ    ــعضا مجلــس الجامعــا علــى أن تتش ــل الجضــا التــي ســين ب إليضــا م ــتشقاته ال اليــا 

 ت   تشق عنضا مكاياة نضا ا ل ما. وتعتبر ل مته متصلا و

 المادة الحادية واألربعون :  
للجامعا نقل ال تعاق  إلى وظيسا ألرى دالل الجامعا أو ال بايقا على نقله م  لارجضـا بالسـروط 

 اآلتيا : 

 أن ت تتبير وساءا  سعبد ا لسغل البظيسا ال نقبو إليضا.     -4

  ؤهال  ال طلببا للبظيسا ال نقبو إليضا. أن  كبن ال تعاق  م تبيياً لل    -2

أن  بايق ال تعاق  على النقل ووذلك الجضا ال نقبو منضا يي حاو النقل إلى الجامعا م  جضـا     -3

ألرى ، وإذا وان النقل قبل نضا ا م ة العق  يت ت ر معاملا ال تعاق  ويقاً لعقـ ه ال ع ـبو بـه و عـ و 

 نا عق  ا إذا وان  م ة العق  أو ر م  سنا.ووعه بع  انتضاء العق  أو أقرب س

 المادة الثانية واألربعون :  
 إذا نقل ال تعاق  إلى الجامعا م  جضا حكبميا ألرى ييعامل ويق اآلتي : 

  عتبر العق  م ت راً ل جا ا  وم ة الخ ما.     -4

ا جـاء بال ـادة وتش ب م ة الخ ما وخبرة بالن با ألع اء هي ا الت ر س وم  يـي حك ضـم ويـق مـ

   م  هذه الال شا. 45)

بالن با ل كايـاة نضا ـا ل متـه ال ـابقا ييعامـل ويقـاً لعقـ ه مـع جضتـه ال ـابقا، أمـا ل ماتـه يـي     -2

 الجامعا ييعامل ويقاً ألحكان هذه الال شا. 

 الواجبات والمسئوليات 



 المادة الثالثة واألربعون : 
ه الال شا للباجبا  وال   بليا  التي تنص عليضا لبا    خ ع ال تعاق  يي ا لم  نص عليه يي هذ

الجامعا ويي ا لم  رد ييه نص يي هذه الال شا تطبق بسانضا األحكان الباردة يي نظان الخ ما 

 ال  نيا ولبا شه التنسيذ ا. 

 المادة الرابعة واألربعون : 
الخ ما ألحكان تاد ب ال عبد ي   خ ع ال تعاق  بالن با إلى األلطاء البظيسيا التي  رتكبضا أثناء 

 يي الجامعا ونصب  هذه الال شا. 

 المادة الخامسة واألربعون : 
 لتزن ال تعاق  باتباع األنظ ا واللبا   والتعلي ا  النايذة يي ال  لكا و جب عليه وعلى م   عبلضم 

 يي ال ياسا. احتران العادا  والتقالي  ال رعيا يي ال  لكا وع ن ال  اس بال    أو الت لل 

 المادة السادسة واألربعون : 
 جب  للجامعا ي   العق  دون أ ا م  بليا تترتب عليضا إذا لم  باشر ال تعاق  ع له لالو ل  ا 

 عسر  بماً ل بع  الذي تش ده الجامعا عن  التعاق . 

 المادة السابعة واألربعون : 
اآللر برغبته وتابا يي إنضاء العق  قبل انتضاء  تج د العق  تلقا ياً ما لم  خطر أح  الطريي  الطرف 

 م ته بسضر   على األقل.

 المادة الثامنة واألربعون : 

  نتضي العق  يبل انتضاء م ته يي الشات  اآلتيا : 

 لشصبو ال تعاق  على الجن يا ال عبد ا.     -4

 قببو اتستقالا.     -2

 قببو الجامعا لضا.  اإلعرار على اتستقالا على الرغم م  ع ن    -3

اتنقطاع ع  الع ل دون عذر مسروع تقبله الجامعا ل  ة تز   على ل  ا عسر  بماً     -4

متباليا أو ثالثي   بماً متسرقا متى رأ  الجامعا إنضاء العق  لضذا ال بب و ع  ال تعاق  يي هذه 

 الشاو يي حكم ال صر على ي   العق .

 إلغاء البظيسا.    -8

 جز ال ا م ع  الع ل. الع    -6

 ع ن الكساءة.     -1

 انخساض م تبى األداء البظيسي.     -5

 السصل التاد بي بقرار م  الجامعا.     -9

 مقت يا  ال صلشا العاما.     -45

 الشكم على ال تعاق  بش  شرعي أو يي جر  ا مخلا بالسرف واألمانا.     -44

 البياة.     -42

  ويي هذه 31ال رض م ة اإلجا ة ال رويا ال نصب  عليضا يي ال ادة )إذا تجاو  م ة     -43

 الشالا تصرف لل تعاق  تذاور العبدة وت ت تعاد منه الب ت  التي عري  له. 

 المادة التاسعة واألربعون : 
   ترتب ما  اتي : 45  م  ال ادة )3،4،9،44إذا انتض  ل ما ال تعاق  ويق السقرا  )    -4

ط حقه يي تذاور العبدة له ولعا لته، ومكاياة نضا ا الخ ما واإلجا ة أو التعب   عنضا سق    -أ 

 و جب  ل   ر الجامعا يي الشات  اتست نا يا ال بايقا على عرف تذاور العبدة. 

  تعاد منه جزء ب و ال ك  ع  السترة ال تبقيا م  العق  إذا وان  ستا أشضر ياو ر، ووذلك     -ب 

 يا إذا وان إنضاء الخ ما قبل نضا ا ال نا األولى ب تا أشضر على األقل.ب و التاث

  م  ال ادة 3،4  يع ال تعاق  للجامعا راتب شضر   إذا وان  ل ماته منتضيا ويق السقرتي  )    -و 

(45.  



  2  م  هذه ال ادة على م  تنتضي ل مته ويق السقرة )4 طبق ما جاء يي )ب  م  السقرة )    -2

  .45ال ادة )م  

    قط حقه يي تذاور العبدة 45  م  ال ادة )4يي حاو انتضاء ل ما ال تعاق  ويقاً للسقرة )    -3

 له ولعا لته.

 المادة الخمسون : 
 جب  ل جلس الجامعا يي حات  است نا يا  ق رها أن  عسى ال تعاق  م  بع  أو ول ال صرويا  

  . 45ته ويقاً لألحكان الباردة يي ال ادة )ال ترتبا على ي خه العق  أو إنضاء ل م

 ال ادة الشاد ا والخ  بن :  

 عطي ال تعاق  الذي  نتضي ل مته ب بب إلغاء البظيسا أو مقت يا  ال صلشا العاما     -4

 تعب  اً  عادو راتب شضر  . 

ل بصبرة  عامل ال تعاق  يي حاو البياة أو اإلعابا بعجز أو عاها ت نعه ع  أداء الع     -2

قطعيا، أو بعجز جز ي أو عاها م ت   ا ت ت نعانه م  أداء ع له ، ويقاً لألحكان ال نصب  

عليضا يي نظان الخ ما ال  نيا ولبا شه التنسيذ ا بسرط أن  كبن العجز أو البياة ناش ي  ب بب 

 الع ل. 

 المادة الثانية والخمسون :  
لنسقا  الال ما لنقل ج  انه ونقل أيراد عا لته إلى إذا تبيي ال تعاق  تتش ل الجامعا ج يع ا  

مبطنه ، أما يي حاو وياة أح  أيراد عا لته ال تعاق  يتتش ل الجامعا نسقا  نقل ج  انه ال رايق 

 تذورة ارواب ذهاباً وإ اباً . 

 المادة الثالثة والخمسون :  
معا أن تتعاق  مع م  سبق له مع مراعاة األحكان الباردة يي ال ادة الخام ا  جب  للجا    -4

التعاق  مع إح ى الجضا  األلرى بال  لكا وذلك بع  مبايقتضا إذا وان سبب تروه الع ل انتضاء م ة 

عق ه أو اتستقالا أو إلغاء البظيسا شر طا أن  كبن تقر ر وسا ته ع  آلر سنا ع لضا بتق  ر )جي  

 ج اً  على األقل.

ق له التعاق  مع إح ى الجضا  األلرى بال  لكا يي الشات  ت  جب  التعاق  مع م  سب    -2

 اآلتيا : 

م  سبق أن انتض  ل مته ب بب اتنقطاع ع  الع ل إت بع  مرور سنتي  على األقل م      -أ 

 تار   انتضاء ل مته. 

 م  سبق أن انتض  ل مته ب بب ع ن الكساءة.     -ب 

ال صلشا العاما إت بع  مبايقا الجضا التي قرر  م  سبق أن انتض  ل مته ل قت يا      -و 

 يصله. 

م  سبق أن انتض  ل مته بسصله تاد بياً بقرار م  مجلس مشاو ا أو ألدانته جنا ياً، أو ويقاً     -د 

  . 45  م  ال ادة )44للسقرة )

 عامة أحكام

 المادة الرابعة والخمسون : 

وط عق  التبظيف ال سار إليه يي ال ادة ال ال ا م  هذه تع  هذا الال شا وملشقاتضا جزءاً مك الً لسر

 الال شا. 

 المادة الخامسة والخمسون : 
تطبق أحكان هذه الال شا م  تار   ع ورها، أما بالن با للعقبد ال ار ا يتطبق عليضا عنـ       -4

 تج  ضا. 

غـي هـذه الال شـا وـل مـا مع مراعاة الشقبق ال كت با لل تعاق    ب بجـب اللـبا   ال ـابقا تل     -2

  تعارض معضا م  أحكان.



 المادة السادسة والخمسون : 
ول لالف  نسا بي  الطريي  ب بب تنسيذ العق  ال برن ويق هذه الال شـا و عتـذر حلـه ود ـاً  خـتص 

 بنظره الق اء ال ختص يي ال  لكا و كبن قراره نضا ياً وملزما للطريي .

 المادة السابعة والخمسون :  

 س الجامعا وم  رها أن  سبوا بع  عالحيا  ول منض ا ال قررة يي هذه الال شا. ل جل

 المادة الثامنة والخمسون :  
 ل جلس الجامعا ووع قباع  تنسيذ ا ب ا ت  تعارض مع أحكان هذه الال شا. 

 المادة التاسعة والخمسون :  
س التعلـيم العـالي والجامعـا  ول ما لم  رد ييه نص لا  يي هذه الال شا  طبق بسانه نظـان مجلـ

 ولبا شه التنسيذ ا، واألنظ ا ، واألوامر، والقرارا  النايذة يي ال  لكا. 

 المادة الستون :  
 ل جلس التعليم العالي حق تس ير هذه الال شا.

 

 (1( جدول رقم )1ملحق رقم )

 أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدرسو اللغات والمعيدون

 بدل السكن السنوي
 بدل

 االنتقال

نهاية 

المربوط 

 الشهري

عالوة 

الخبرة 

 السنوية

أول مربوط 

 الشهري
 الوظيفة

 أستاذ 0122 022 10022 022 00222

 أستاذ مشارك 0002 002 11022 022 00222

 أستاذ مساعد 0022 022 0022 022 00222

 مدرس لغة 0282 002 0882 022 10222

 محاضر 0022 002 0002 022 18222

 معيد 0022 022 0022 022 10222

  
 شروط التعيي  : 

 اتستاذ ال  اع  :

 عي  يي هذه البظيسا الشاعل على درجا ال وتبراه أو مـا  عادلضـا أو مـ  حصـل علـى اللقـب مـ  

 جامعا تعترف بضا الجامعا.

 األستاذ ال سارك : 

  عي  يي هذه البظيسا م  حصل على اللقب م  جامعا تعترف بضا الجامعا.

 األستاذ : 

   عي  يي وظيسا أستاذ م  حصل على اللقب م  جامعا تعترف بضا الجامعا.

 ال شاورون : 

 سترط يـي التيـار ال شاوـر أن  كـبن مـ  الشاعـلي  علـى درجـا ال اج ـتير علـى األقـل أو أ ـا 

 درجا عل يا ألرى تعتبرها الجامعا معادلا لل اج تير و عي  باوو ال رببط ع ا : 

ال شاوــر يــي تخصصــا  الضن ســا والصــي لا والعلــبن الطبيــا التطبيقيــا ييعــي                     - أ

 بال رببط ال اني. 

 ال شاور يي تخصص الصي لا األولينيكيا ييعي  بال رببط ال الا.                - ب

 ال شاور يي تخصص الطب البسري وطب األسنان ييعي  بال رببط الرابع.                -  

  رسب اللغا  : م

 ســترط يــي    عــي  لتــ ر س إحــ ى اللغــا  األجنبيــا بالجامعــا أن تتــبير ل  ــه أي مــ   

 ال ؤهال  اآلتيا : 



أن  كبن حاعالً علـى درجـا البكـالبر بس يـي اللغـا التـي  قـبن بت ر  ـضا بتقـ  ر                 -4

وـايا إلـى لبـرة يـي ت ر  ـضا ت عان )جي   على األقل وعلى دبلبن ت ر س اللغا ولغـا أجنبيـا باإل

 تقل ع  سنا و س ل م  سبق له ت ر  ضا للطالب العرب. 

أو أن  كبن حاعالً على درجا البكالبر بس يي اللغا التي  قبن بت ر  ـضا بتقـ  ر                 -2

عان جي  على األقل باإلوايا إلى لبرة يـي ت ر  ـضا ل ـ ة ت تقـل عـ  ثـالت سـنبا  و س ـل مـ  

  له ت ر  ضا للطالب العرب. سبق 

 ال عي ون : 

  عي  ال عي  باوو ال رببط م  رتبا معي  ع ا :  

ال عيـــ  يـــي تخصصـــا  الضن ســـا والصـــي لا والعلـــبن الطبيـــا التطبيقيـــا ييعـــي                     - أ

 بال رببط ال اني. 

 ط ال الا. ال عي  يي تخصص الصي لا األولينيكيا ييعي  بال ربب               - ب

 ال عي  يي تخصص الطب البسري وطب األسنان ييعي  بال رببط الرابع.                -  

و سترط يي التيار ال عي    أن  كبنبا م  الشاعلي  على شضادة البكالبر بس وبتقـ  ر جيـ  جـ اً 

 على األقل.

  

 (0جدول رقم )

 الباحثون ومساعدوهم والفنيين

 بدل السكن
الحد األعلى 

 لراتبل

 بدل

 االنتقال

عالوة الخبرة 

 السنوية

أول مربوط 

 الشهري
 الوظيفة

 األولى 0800 002 0020 022 02222

 الثانية 0000 022 0000 022 10222

 الثالثة 0022 002 0002 022 10222

  
 و تم التعي  ويق السروط اآلتيا : 

اسـا ل ـ ة ثـالت سـنبا  ال رجا األولـى : الـ وتبراه يـي التخصـص أو مـا  عادلضـا بعـ  در 

 على األقل بع  البكالبر بس. 

 ال رجا ال انيا : درجا ال اج تير يي التخصص أو ما  عادلضا.  

 ال رجا ال ال ا : درجا البكالبر بس يي التخصص أو ما  عادلضا. 

و ــتم تعييــنضم علــى أوو مربــبط عــ ا لــر س وليــا الضن ســا أو الصــي لا أو العلــبن الطبيــا  

يعــي  بــال رببط ال ــاني والصــي لا األولينيكيــا بــال رببط ال الــا ، و عــي  لــر س الطــب التطبيقيــا ي

وطب األسنان بال رببط الرابع ، و سترط يي    عـي  ببظيسـا باحـا أو م ـاع  باحـا أو ينـي أن 

 كبن م  ح لـا البكـالبر بس )أو مـا  عادلضـا  ب رجـا جيـ  جـ اً و جـب  اسـت ناء وب بايقـا مجلـس 

 ساء بتق  ر جي . الجامعا اتوت

  

 (0جدول رقم )

 جدول رواتب األطباء

 بدل

 السكن

الحد األعلى 

 للراتب

 بدل

 االنتقال

عالوة 

 الخبرة

 الراتب

 األساسي
 المؤهالت

 

 راتب

 ثالثة

 بكالوريوس طب 0222 022 022 0222



 أشهر

 وبحد

 أعلى

00222 

 لاير

0022 022 002 0022 
بكالوريوس طب + دبلوم لمدة 

 سنةال تقل عن 

8002 022 002 0022 

ماجستير طب أو ما يعادلها بعد 

دراسة سنتين على األٌقل بعد 

 البكالوريوس

12222 022 022 0022 

دكتوراه في الطب أو ما يعادلها 

بعد دراسة ثالث سنوات على 

 األقل في البكالوريوس

  
 تعلي ا  ج وو رواتب األطباء البسر ي  : 

 ضذا الج وو  جب مراعاة ما  لي : عن  تق  ر الرواتب ويقاً ل

البكالبر بس يي الطب بع  دراسا س  سنبا  أو ل ـس سـنبا  بالن ـبا لطـب األسـنان          -أ 

 منضا سنا تش ير ا والباقي تعلي يا. 

الخبرة ال عتبرة يي تش    الراتب هـي التـي تق ـي يـي م تسـسيا  حكبميـا أو جامعيـا أو      -ب 

ت لل يي ذلك يترة اتمتيا  أو الخبرة التي تق ي يـي العيـادا  الخاعـا أو أهليا معترف بضا وت 

 يي م تسسيا  غير معترف بضا. 

  ــتشق الراتــب علــى أســاس التــزان الطبيــب بــالتسر  الكامــل للع ــل الشكــبمي وأداء ع ــل       -و 

 إوايي ت  قل ع  ثالت ساعا  يي اليبن الباح . 

بيب عن  التعاق  لبرة ع ليـا ت تقـل مـ تضا عـ  سـنتي  وذلـك يي ـا  جب أن  تبير ل ى الط        -د 

 ع ا الشات  التي  تعذر ييضا تطبيق هذا السرط. 

 صرف لألطباء م  األستاذة واألساتذة ال  اع    وال  رسي  الـذ   لضـم لبـرة واع ـاء         -ه 

ا تصــرف يــي نضا ــا هي ــا التــ ر س بالجامعــا  مكايــاة مقطبعــا مقــ ارها راتــب شــضر   يــي ال ــن

 ال نا. 

  عامل الطبيب السرعي معاملا الطبيب البسري.       -و 

  

 (0جدول رقم )

 جدول رواتب المهندسين

 بدل

 السكن

 بدل

 االنتقال

الحد األعلى 

 للراتب

 عالوة

 الخبرة

 الراتب

 األساسي
 المؤهالت

راتب ثالثة 

أشهر على أن 

ال يقل عن 

 لاير 8222

وال يزيد عن 

 لاير 10222

 بكالوريوس 0022 102 0802 002

022 0002 102 0022 
 ماجستير في الهندسة

 

 دكتوراه في الهندسة 0122 022 8022 022

  
 

 تعلي ا  ج وو رواتب ال ضن سي  : 

 عامـل ويـق جـ وو رواتـب ال ضن سـي  األشــخا  الـذ    ـتم التعاقـ  معضـم علـى وظــا ف          -أ 

  ي أو مضن س مع اري وما شابه ذلك.ب   ى مضن س م ل مضن س وضربا

الخبرة ال عتبرة يي تش    الراتب هي التي تق ى يي أع او هن سيا وتكـبن ثابتـا بسـضادة      -ب 

 عادرة ع  جضا  حكبميا أو نقابا  أو ج عيا  هن سيا معترف بضا. 

 .  تشق الراتب على أساس التزان ال تعاق  بالتسر  الكامل للع ل الشكبمي      -و 

 جب أن تتبير ل ى ال تعاق  لبرة ع ليا ت تقل ع  سنتي  وذلـك يي ـا عـ ا الشـات  التـي         -د 

  تعذر ييضا تطبيق هذا السرط.



  

 (0جدول رقم )

 العاملون في المجاالت التخصصية

 بدل السكن السنوي
 بدل

 االنتقال
 نهاية المربوط الشهري

عالوة الخبرة 

 السنوية

أول مربوط 

 الشهري
 لمؤهالتا

 راتب ثالثة

 أشهر على أن

لاير وال يزيد  8222ال يقل عن 

 لاير 10222عن 

لمن راتبه أقل من  022

0222 
 بكالوريوس 0122 102 0002

 0222لمن راتبه من  002

 0222إلى 
 ماجستير 0022 102 0102

لمن رابه أكثر من  022

0022 
 دكتوراه 0022 022 0022

 

  بالبظا ف التخصصيا التي  طبق عليضا هذا الجـ وو علـى سـبيل الشصـر  قص                   -4

 ما  لي : 

ع ا األطبـاء وال ضن سـي  ح ـب ا هـب مبـي  يـي  -ال ج بعا العاما للبظا ف التخصصيا          -أ 

 دليل التصنيف.

البظــا ف التــي تكــبن م ــ ياتضا مصــنسا يــي مرتبــا ت تقــل عــ  ال ادســا، ألصــا ي تنظــيم ،    -ب 

احا تنظيم وإدارة، ألصا ي تخطيط، باحا تخطـيط، ألصـا ي ميزانيـا، باحـا ميزانيـا، مشلـل ب

أساليب و بيبتر، مبرمس، ألصا ي إحصاء، مستش آثار، ألصا ي تصنيف، ألصـا ي امتشانـا ، 

ألصا ي مكتبا ، مترجم، مشلل ح ابا ، مشاسب، ألصـا ي م ـتبدعا ، ألصـا ي اجت ـاعي، 

اوا، ألصا ي قبى عاملا، باحـا عـشسي، مـذ ع ومراقـب ألبـار، باحا اجت اعي، ألصا ي ر 

ــ س  راعــي، مراجــع ح ــابا ، مــ قق  ــذ، مضن ــرامس، مخــرو، منس مراقــب مطببعــا ، مراقــب ب

ح ــابا ، مراقــب ح ــابا ، مشــرر عــشسي إنجليــزي، باحــا اقتصــادي، باحــا إحصــاء، باحــا 

ي، باحـا ثـاقسي، باحـا ق ا ا، باحا ت ر ب، م قق مالي، ألصا ي بشبت تار خيـا، باحـا نس ـ

ــا ق، باحــا مكتبــا ، باحــا ا ت ــان  راعــي، باحــا إعالمــي، ألصــا ي  مخطبطــا ، باحــا وث

غابا ، ألصا ي قياس ذواء، ألصا ي دراسـا  إسـالميا، ألصـا ي مباعـسا  تغذ ـا، ألصـا ي 

معامــل علــبن وي يــا ي، مــ رب، مشــرر ألبــار، ألبــار تغذ ــا، باحــا إحصــا ي، مشــرر مجلــا 

 س وأ ا وظيسا ألرى  رى ر يس مجلس الجامعا إوايتضا لذلك. إنجليزي، منت

 تعي  أن  كبن ال ؤهل يي نسس تخصص البظيسا و  ـت نى مـ  ذلـك البظـا ف                    -2

 التي ت  بج  لضا عادة تخصص يي الجامعا . 

  

 (0جدول رقم )

 العاملون في المجاالت اإلدارية والكتابية

 بدل السكن السنوي
 بدل

 االنتقال

نهاية المربوط 

 الشهري

عالوة الخبرة 

 السنوية

أول مربوط 

 الشهري
 المؤهالت

 راتب

 ثالثة

 أشهر

 على أن

 ال يقل

 عن

لاير وال  8222

 يزيد

 عن

 لاير 10222

 لاير 022

 لمن راتبه

 أقل من

 لاير 0222

0822 82 1022 

الثانوية العامة مع خبرة في 

مجال الترجمة المطلوبة لمدة ال 

 ن ثالث سنواتتقل ع

0102 02 1822 

الثانوية العامة مع دبلوم لغة 

أجنبية ال تقل عن سنة وإجادة 

الترجمة من اللغة العربية إلى 

 اللغة األجنبية المطلوبة وبالعكس

لاير لمن  002

راتبه من 

 لاير إلى 0222

 لاير 0022

0022 122 1022 

الثانوية العامة وإجادة الترجمة 

إلى اللغة  من اللغة العربية

األجنبية المطلوبة وبالعكس مع 

دبلوم لغة أجنبية لمدة ال تقل عن 



 سنتين

1002 02 802 
شهادة الكفاءة المتوسطة مع 

 إجادة الطباعة على اآللة العربية

0002 02 1022 

شهادة الكفاءة المتوسطة مع 

إجادة الطباعة على اآللة العربية 

 واإلفرنجية

لاير لمن  022

أكثر من  راتبه

 لاير 0222

0002 02 1022 

شهادة الثانوية العامة مع إجادة 

الطباعة على اآللة العربية أو 

شهادة الثانوية التجارية 

 تخصص آلة كاتبة

0022 82 1022 

شهادة الثانوية العامة أو 

التجارية مع إجادة الطباعة على 

 اآللة العربية واإلفرنجية

 ةشهادة جـامعيـ 1022 02 0022

 شهادة الثانوية العامة 1102 02 1002

  
  سترط يي    عي  للع ل يي أح  هذه ال جات  أن تتبير ل  ه السروط الباردة أعاله.

 (0جدول رقم )

 جدول راتب المساعدين الفنيين والحرفيين

 بدل السكن السنوي
 الحد األعلى

 للراتب

 بدل

 االنتقال

 عالوة

 الخبرة

 الراتب

 األساسي
 تالمؤهال

 راتب

 ثالثة

 أشهر

 على أن

 ال يقل

 عن

 لاير وال يزيد 8222

 عن

 لاير 10222

1822 

 لاير 022

 لمن راتبه

 أقل من

 لاير 0222

02 022 
دبلوم فني أو حرفي لمدة سنة 

 بعد االبتدائية

1002 02 1202 
دبلوم فني أو حرفي لمدة 

 سنتين بعد االبتدائية

0100 02 1000 
ة ثالث دبلوم فني أو حرفي لمد

 سنوات بعد االبتدائية

0022 02 1022 
دبلوم فني أو حرفي لمدة أربع 

 سنوات بعد االبتدائية

0000 

 لاير 002

 لمن راتبه

 من

 لاير  0222

 إلى

 لاير 0022

 شهادة متوسطة مهنية 1000 82

0000 82 1000 
شهادة متوسطة مهنية + دبلوم 

 فني أو حرفي لمدة سنة

0000 82 1000 
ادة متوسطة مهنية + دبلوم شه

 فني لمدة سنتين

0100 82 1000 

شهادة متوسطة مهنية + دبلوم 

فني أو حرفي لمدة ثالث 

 سنوات

0000 

 لاير 022

 لمن راتبه

 أكثر من

 لاير 0222

 الثانوية المهنية 1000 122

0002 122 1002 
الثانوية المهنية + دبلوم فني 

 أو حرفي لمدة ال تقل عن سنة

0002 122 0002 

الثانوية المهنية + دبلوم فني 

أو حرفي لمدة ال تقل عن 

 سنتين

0202 122 0002 

الثانوية المهنية + دبلوم فني 

أو حرفي لمدة ال تقل عن ثالث 

 سنوات

  
و تم التعيي  ويق السـروط الـباردة يـي الجـ وو ويـي حـاو التعاقـ  مـع مـ  ت  ش ـل مـؤهالً عل يـاً 

  جب  :



 بار أربع سنبا  م  الخبرة معادلا للسضادة اتبت ا يا .اعت - 4

 اعتبار أربع سنبا  م  الخبرة لشامل اتبت ا يا معادلا لل تبسطا . - 2

  

 (8جدول رقم )  

 جدول رواتب التعليم العام

 الحد األعلى للراتب بدل االنتقال بدل السكن السنوي
 عالوة

 الخبرة
 المؤهالت الراتب األساسي

 راتب

 ثةثال

 أشهر

 على أن

 ال يقل

 عن

 لاير وال يزيد 8222

 عن

 لاير 10222

 لاير لمن راتبه 022

 لاير 0222أقل من 
0020 80 1002 

دبلوم فني أو حرفي 

لمدة سنة الشهادة 

 الجامعية 

 غير التربوية

 لاير لمن راتبه 002

 من

 لاير إلى 0222

 لاير 0022

0002  0002 

الشهادة الجامعية 

 غير التربوية +

دبلوم تربوي لمدة ال 

 تقل عن سنة

0002  0002 
ماجستير غير 

 تربوي

0082 122 0182 
الشهادة الجامعية 

 التربوية

لاير لمن راتبه  022

 لاير 0222أكثر من 

0202 122 0002 

الشهادة الجامعية 

التربوية + دبلوم 

تربيون لمدة ال تقل 

 عن سنة

 ماجستير تربوي 0802 122 0002

0002 122 0122 
دكتوراه تربوي أو 

 غير تربوي

 

 تعلي ا  ج وو رواتب التعليم العان :

  طبق هذا الج وو على م   سغل وظيسا م رس.

ت  جـــب  التعاقـــ  يـــي مجـــاو التعلـــيم العـــان مـــع شـــخص ت  تـــبير ل  ـــه أحـــ  ال ـــؤهال           -أ 

لك إذا وان م  بي  ال تعاقـ    ال نصب  عليضا يي ج وو الرواتب ال بو  أعاله واست ناء م  ذ

ال ار ا عقبدهم عنـ  تطبيـق هـذا الجـ وو مـ  ت تتـبير ييـه هـذه السـروط يي ـت ر براتبـه و جـب  

 منشه العالوة ال نب ا ال قررة. 

إذا لــم  كــ   - جـب أن تتــبير لــ ى الســخص الـذي  ــتم التعاقــ  معــه يــي مجـاو التعلــيم العــان      -ب 

ت تقـل عـ  سـنتي  باسـت ناء ال ـؤهال  النـادرة التـي ت   كـ  ت ـ     لبـرة ع ليـا -مؤهله تربب ـاً 

 اتحتياو لضا.

% م  الراتـب ال قـرر ح ـب هـذا 25 جب  من  م   ش ل مؤهال نادراً عالوة ت تتجاو        -و 

الجــ وو و شــ د مجلــس الجامعــا ال ــؤهال  النــادرة التــي  ســ لضا هــذا البعــف يــي ب ا ــا وــل عــان 

 دراسي.



 (0م )ملحق رق

 عقد توظيف غير السعوديين

  
 ه   /  /  م  عان ……………… م  شضر ……………… إنه يي  بن 

 ن ق  تم التعاق  بي  ول م  :  /  /  ال بايق 

 طرف أوو    و   لضا م  رها …………………….. جامعا  -أ 

 طرف ثاني   الجن يا ………………….. )…………….. ال ي  /  -ب 

 ويقاً ل ا  لي : …………..  )……………ليسغل الطرف ال اني وظيسا 

 لتزن الطرف األوو بان   يع للطرف ال اني راتباً شضر اً مق اره                    -4

 لاير )………….  

  يع يي نضا ا ول شضر باإلوايا إلى الب ت  السضر ا والعالوا  ال نب ا                    -2

 ال قررة . 

وو بان  ؤم  للطرف ال اني سكناً أو أن   يع له ب و سك   لتزن الطرف األ                   -3

 سنبي ق ره 

لاير   يع ل رة واح ة عن  )………….  لاير باإلوايا إلى ب و تاثيا ق ره ) ………….  

 ب ا ا التعاق .

/  تنتضي بنضا ا  بن  سنا شضر  بن  م ة هذا العق                     -4

 ه   / 

ن و تج د تلقا ياً ما لم  خطر أح   / /  ايق ال ب                   -8

 الطريي  الطرف اآللر وتابا برغبته يي ع ن التج    قبل مع  انتضاء العق  بسضر   على األقل.

تعتبر ت شا تبظيف غير ال عبد ي  بالجامعا والتع  ال  التي تطرأ عليضا                    -6

 جزء مك الً لضذا العق .

حرر هذا العق  م  ل س ن    شتسظ الطرف األوو باربع منضا وتعطى الن خا                    -1

 الخام ا مع ن خا م  ت شا تبظيف غير ال عبد ي  بالجامعا للطرف ال اني لع ل ب بجبضا.

 جب  ترج ا الال شا والعق  إلى لغا  أجنبيا وإذا وقع لالف يي الترج ا بي                     -5

 غا العربيا والنص يي الترج ا يإن ال عبو عليه هب النص باللغا العربيا.النص بالل

  

 ………………………..……......ال بط  ………….....….. نبع التعاق  

 …………………….مكان التعاق  : )ال   نا التي  قيم ييضا ال تعاق  ب بطنه  

 ………………………………………………….....…..عنبان ال تعاق  

  

 ال اني الطرف      الطرف األوو 

 ……………………..اتسم :   ………………….اتسم : 

 ……………………..التبقيع:   …………………التبقيع : 

 

 


