الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات

الصادرة بقرار جملس التعليم العالي رقم (4441/4/3هـ ) يف اجللسة (الرابعة) جمللس التعليم العالي
املعقودة بتاريخ 4441/2/1هـ املتوج مبوافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس جملس التعليم العالي بالتوجيه
الربقي الكريم رقم (/1ب )48161/وتاريخ 4441/44/4هـ.
نص قرار جملس التعليم العالي رقم (4441/4/3هـ)
إن جملس التعليم العالي بناءً على أحكام الفقرة ( )1من املادة ( اخلامسة عشرة ) من نظام جملس
التعليم العالي واجلامعات تقضي بأن من اختصاصات جملس التعليم العالي إصدار اللوائح املنظمة لشؤون
منسوبي اجلامعات الوظيفية من السعوديني واملتعاقدين مبن فيهم أعضاء هيئة التدريس ،ويشمل ذلك
مرتباتهم ومكافآتهم ،وبدالتهم ،وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ،ووزارة املالية
واالقتصاد الوطين ،والديوان العام للخدمة املدنية.
وبعد االطالع على مذكرة األمانة العامة جمللس التعليم العالي حول املوضوع ،وبعد االطالع على
مشروع الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات بصيغتها املرفقة مبذكرة العرض قرر اجمللس :
" املوافقة على الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات وفقاً للصيغة املرفقة بهذا القرار"

التعريفات
املادة األوىل :
تعين التعبريات الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة أدناه :
 -4ملتعاقد  :من يعمل يف اجلامعات من غري السعوديني مبوجب عقد وفق هذه الالئحة.
 -2املوطن  :الدولة اليت محمل املتعاقد جنسيتها ووجوز اعتبار الدولة اليت يقيم فيها وق التعاقد موطناً له إذا
زادت مدة اإلقامة عن سنتني متتاليتني.
 -3السنة  :اثنا عشر شهراً هجرياً ما مل يرد نص على خالف ذلك.
 -4الشهر  :الشهر ثالثون يوماً ما مل ينص على خالف ذلك.
 -1التعاقد الشخصي  :أال يكون معاراً من جامعته أو جهة أخرى.
املادة الثانية :
تسري أحكام الالئحة على الفئات اآلتية :
 -4أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين ومدرسي اللغات واملعيدين.
 -2من يف حكم أعضاء هيئة التدريس وهم الباحثون ومساعدوهم والفنيون من محلة الشهادة اجلامعية
فما فوق الذين يتم التعاقد معهم على وظائف باحث أو مساعد باحث أو فين باملرتبة السادسة فما فوق
ولعملهم عالقة مباشرة بالتدريس وجمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية التجاوز عن هذا الشرط.
 -3األطباء والعاملني يف التخصصات الصحية.
 -4املهندسني.
 -1العاملني يف اجملاالت التخصصية.
 -8العاملني يف اجملاالت اإلدارية والكتابية.
 -1املسعدين الفنيني واحلرفيني.
 -6املدرسني يف املدارس واملعاهد دون املستوى اجلامعي.
املادة الثالثة :
تكون صياغة العقد وفقاً للنموذج امللحق بهذه الالئحة  -امللحق رقم ( - )2ووجوز للجامعة إضافة ما تراه إىل
بنود العقد فيما خيدم املصلحة العامة وال يتعارض مع هذه الالئحة.

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات
التوظيف
املادة الرابعة :
يشرتط للتوظيف :
 -4وجود وظيفة شاغرة معتمدة يف امليزانية أو توفر اعتماد مالي خمصص لغرض التوظيف ضمن بند
الرواتب املقطوعة.
 -2عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.
 -3أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها مبا يف ذلك احلد األدنى للمؤهالت املطلوبة لشغلها.
املادة اخلامسة :
يشرتط يف املتعاقد أن يكون :
 -4قد أكمل من العمر عشرين سنة ومل يتجاوز الستني سنة ميالدية ووجوز جمللس اجلامعة جتاوز
احلد األعلى للعمر يف حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة املشاركني ومخس سنوات لألساتذة
املساعدين وذلك بناءً على توصية جملس القسم وجملس الكلية وثالث سنوات بالنسبة للفئات األخرى
بناءً على توصية جهة عملهم.
 -2الئقاً صحياً للخدمة  ،مبوجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعرتف بها اجلامعة.
 -3حسن السرية واألخالق.
 -4حائزاً على املؤهالت املطلوبة للوظيفة.
 -1غري مرتبط بعقد مع جهة أخرى باململكة.
 -8متفرغاً للعمل يف اجلامعة.
املادة السادسة :
يربم العقد ملدة سنة أو أقل أو أكثر قابالً للتجديد مثل مدته أو للمدة اليت حتددها اجلامعة.
املادة السابعة :
تبدأ مدة العقد اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه املتعاقد موطنه متوجه ًا إىل مقر عمله يف اململكة
بأقصر طريق على أال تزيد املدة بني مغادرة املوطن والتقدم ملباشرة العمل على ثالثة أيام وال تسبق املوعد
احملدد من قبل اجلامعة لبداية العقد ،أو من اليوم الذي يتقدم فيه املتعاقد ملباشرة العمل وفق ًا لتعليمات
اجلامعة إذا كان مقيماً يف البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.

الرواتب والعالوات
املادة الثامنة :
 -4حتدد الرواتب وفقاً للجداول الواردة يف امللحق رقم ( )4املرافق هلذه الالئحة بعد حتديد اجلدول املناسب
للوظيفة اليت سيتم التعاقد عليها وتعترب التعليمات امللحقة بكل جدول جزءاً متمماً له ،ووجوز للجامعة
التعاقد براتب يقل عن املوضح يف اجلداول املشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك.
بعد إقرار اجلامعة ترقية عضو هيئة التدريس واليت مت من خارج اجلامعة من درجة علمية إىل
-2
درجة أعلى وجوز أن يعطى عند جتديد عقده بداية راتب الدرجة املرقى إليها ،فإذا كان راتبه قبل الرتقية
يزيد أو يتساوى مع بداية راتب الدرجة املرقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي
كان يتقاضاه يف درجتة السابقة ،ثم ومينع العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها عند جتديد عقده.
وجوز نقل املتعاقد من غري أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين عند جتديد عقده من درجة
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إىل درجة أعلى منها داخل الفئة نفسها إذا توافرت فيه الشروط املطلوبة.
وجوز جمللس اجلامعة عند وصول املتعاقد لنهاية مربوط الدرجة املعني عليها ،منحه عالوة الدرجة،
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بعد كل سنتني بتوصية من رئيسه.
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املادة التاسعة :
 -4وجوز جمللس اجلامعة زيادة الرواتب احملددة وفق جدول الرواتب بنسبة ال تتجاوز  %15من الراتب
املستحق ملن يتم التعاقد معه من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة يف مستواها محددها جملس
اجلامعة.
وجوز جمللس اجلامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة أو ذوي السمعة العلمية أو اخلربة أو املهارة
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العالية أو املؤهالت املمتازة املكتسبة بإحدى اجلامعات املشهورة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف
حكمهم وكذا األطباء بزيادة ال تتجاوز نسبة  %455من الراتب املستحق ،ولرئيس جملس اجلامعة باالتفاق
مع رئيس الديوان العام للخدمة املدنية تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفئات األخرى.
 -3وجوز التعاقد مع ذوي اخلربة والسمعة والعلمية املتميزة للعمل كأعضاء هيئة التدريس بالتجاوز
عن الشروط العلمية احملددة بقواعد التوظيف مبوافقة جملس اجلامعة بناءً على توصية من اجمللس
العلمي.
املادة العاشرة :
 -4يعطي املتعاقد  -من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات واحملاضرين واملعيدين  -الذي سبق له
خدمة يف التدريس اجلامعي بعد حصوله على املؤهل أو اللقب العلمي عالوات سنوية طبق ًا جلداول
الرواتب الواردة يف امللحق رقم (.)4
وجوز احتساب اخلربات ألعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات واحملاضرين واملعيدين يف غري
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التدريس اجلامعي إذا كان يف جمال التخصص وبعد احلصول على املؤهل العلمي الذي مت التعاقد معه
على أساسه بواقع سنة لكل سنتني وذلك ألغراض التوظيف  ،كما وجوز احتسابها ألغراض الرتقية
العلمية بقرار من اجمللس العلمي بناءً على توصية جملس الكلية املعنية.
 -3حتتسب اخلربة عند التعاقد لغري أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين ومدرسي اللغات واملعيدين بعد
احلصول على آخر مؤهل وحتتسب الدورة يف التخصص اليت تتم بعد هذا املؤهل بقدر مدتها  ،وال وجمع بني
مدة الدورة ومدة اخلدمة يف آن واحد ويشرتط يف اخلربة أو املؤهل أن يصدرا من جهة تقتنع بها اجلامعة.
املادة احلادية عشرة :
حتتسب اخلربة ملن يتم التعاقد معهم من الفئات احملددة يف املادة الثانية من هذه الالئحة حبد أقصى مخس
سنوات عند بدء التعاقد ووجوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية التجاوز عن هذا الشرط وحبد أقصى
مخس عشرة سنة.
املادة الثانية عشرة :
وجوز أن مينح املتعاقد الذي محمل مؤهالً أعلى له عالقة بطبيعة عمل الوظيفة املتعاقد عليها عالوات
سنوية بعدد سنوات الدراسة عن املؤهل األعلى للوظيفة املتعاقد عليها حبيث ال تزيد العالوات عن عالوتني
لفرتة الدراسة بني البكالوريوس واملاجستري ،وثالث عالوات لفرتة الدراسة بني املاجستري والدكتوراه ،
ومخس عالوات لفرتة الدراسة بني البكالوريوس والدكتوراه وفق جداول الرواتب املبينة بامللحق رقم ()4
للوظيفة املتعاقد عليها.
املادة الثالثة عشرة :
وجوز منح املتعاقد عالوة سنوية ال تزيد عن  %15من الراتب وال تتجاوز ما هو حمدد جبداول الرواتب لكل
فئة ،ويعد يف حكم من أكمل سنة هلذا الغرض من أمضى عشرة أشهر ونصف من فرتة عقده السابق ممن
ترتبط مدة عقده بالعام الدراسي.
املادة الرابعة عشرة :
ال وجوز احلجز على راتب املتعاقد إال بأمر صادر من اجلهة املختصة نظاماً ،وملدير اجلامعة دون احلاجة
إىل أي إجراءات ،اقتطاع أي مبالغ تكون مستحقة للدولة قبل املتعاقد من أي مبالغ مستحقة له قبل
اجلامعة ،وفيما عدا دين النفقة ال وجوز أن يزيد املقدار احملجوز شهرياً عن ثلث الراتب وعند التزاحم
تكون األولوية لدين النفقة ثم املستحقات الدولة.
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ساعات العمل املطلوبة
املادة اخلامسة عشرة :
 -4يؤدي أعضاء هيئة التدريس واحملاضرون واملعيدون ومدرسو اللغات أربعني ساعة عمل أسبوعياً
يقضونها يف التدريس والبحث واإلرشاد األكادميي واألعمال اإلدارية واألكادميية األخرى اليت يكلفون
بها من اجلهات املختصة باجلامعة.
 -2يؤدي بقية العاملني باجلامعة مثان وأربعني ( )46ساعة عمل أسبوعياً يقضونها يف الواجبات
التدريسية والبحثية والتدريبية واملهام اليت يكلفون بها من اجلهات املختصة يف اجلامعة ،ومن يعمل منهم
باملستشفيات تكون ساعات عملهم مبا ال يزيد عن ( )11ساعة.
ووجوز للجامعة متشياً مع مقتضيات مصلحة العمل حتديد بداية ونهاية الدوام اليومي أو جتزئته.
 -3يعامل عضو هيئة التدريس املتعاقد ومن يف حكمه فيما يتعلق بساعات النصاب التدريسي
والقواعد اليت تتبع يف املكافأة عن الساعات التدريسية اإلضافية معاملة السعوديني من أعضاء هيئة
التدريس.

البدالت والتعويضات
املادة السادسة عشرة :
 -4وجوز جمللس اجلامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة حبد أعلى  %35من أول مربوط الوظيفة ملن
يعمل يف جمال ختصصه من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم  ،ومحدد جملس اجلامعة هذه
التخصصات وبدل الندرة لكل ختصص مع عدم اجلمع بني بدل الندرة وبني ما ورد يف الفقرتني ( )2.4من
املادة التاسعة.
 -2وجوز جمللس اجلامعة منح األطباء البشريني وأطباء األسنان من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين
واملعيدين ومساعدي الباحثني العاملني باملستشفيات بدل عمل باملستشفيات للساعات اإلضافية املطلوبة
نظاماً عند عملهم هذه الساعات حبد أقصى  %65من الراتب األساسي وال وجوز اجلمع بني بدل الندرة وبدل
العمل باملستشفى.
 -3وجوز منح الصيادلة واملتخصصني يف العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين
واملعيدين ومساعدي الباحثني من العاملني باملستشفيات بدل عمل باملستشفيات للساعات اإلضافية
املطلوبة نظاماً عند عملهم هذه الساعات حبد أقصى  %15من الراتب األساسي وال وجوز اجلمع بني بدل الندرة
وبدل العمل باملستشفى.
املادة السابعة عشرة :
تؤمن اجلامعة للمتعاقد ولعائلته عند إحضارهم لغرض اإلقامة تذاكر سفر يف حدود أربعة أشخاص
فقط مبا يف ذلك تذكرة املتعاقد نفسه  ،وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة املتعاقد أم سافروا
فرادى ويف اآلتي :
 -4مرة حني القدوم من موطنه إىل اململكة يف بداية التعاقد ما مل يكن مقيم ًا باململكة عند التعاقد.
 -2من اململكة إىل موطنه ذهاباً وإياباً مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية،
وكذا تعاقده داخلياً ومضى سنتان على تعاقده ما مل يكن مقيماً يف اململكة عند التعاقد.
 -3من اململكة إىل موطنه يف نهاية العقد عند مغادرته نهائياً ،ويستثنى من ذلك من كان مقيماً
با ململكة عند التعاقد وكان مدة خدمته أقل من سنتني ،أو من نقل كفالته إىل جهة أخرى داخل
اململكة وفق التعليمات املنظمة لذلك.
املادة الثامنة عشرة :

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات
يقصد بعائلته املتعاقد :
 -4الزوجة أو الزوج أو حمرم املتعاقدة .
 -2من يعوهلم شرعاً من :
أ -البنني ممن مل يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
ب -البنات غري املتزوجات.
ت -الوالدين.
ث -األخوة القصر.
ج -األخوات غري املتزوجات.
شريطة موافقة اجلهات املختصة على االستقدام ،طبقاً لألنظمة املعمول بها.
املادة التاسعة عشرة :
 -4إذا كان أي من املرأة وحمرمها متعاقداً مع اجلامعة وكان اآلخر متعاقداً مع جهة حكومية أخرى
تصرف التذاكر من اجلهة اليت تصرف بدل السكن.
 -2يسقط حق املرافق أو املرافقة يف تذكرة العودة إىل بلده عند تنازل اجلامعة عن كفالته إىل جهة
غري حكومية.
املادة العشرون :
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى اخلطوط السعودية إذا كان خدماتها متوافرة ،وتقدم اجلامعة
إىل املتعاقد تذاكر السفر املستحقة له ،ووجوز هلا يف احلاالت االستثنائية أن تأذن له بشرائها وتدفع له
قيمتها وإذا مل يرغب يف احلصول على تذاكر املستحقة فيجوز له يتقاضي من اجلامعة نصف قيمتها.
املادة احلادية والعشرون :
 -4تكون تذاكر السفر املشار إليها أعاله على درجة األفق إذا كان املتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة
السياحية املخفضة ملن سواه.
 -2للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر املستحقة له من اململكة إىل موطنه بتذاكر سفر إىل أي بلد
أخر بدون أن تتحمل اجلامعة أي تكاليف إضافية ويف حدود أنظمة اخلطوط اجلوية العربية السعودية.
املادة الثانية والعشرون :
إذا جزأ املتعاقد إجازته العادية وفقاً للمادة ( )33من هذه الالئحة تؤمن اجلامعة له تذاكر السفر للفرتة
األخرية منها فقط  ،ويف حالة جتزئتها من قبل اجلامعة ملصلحة العمل مينح تذكرتي سفر له وحده.
املادة الثالثة والعشرون :
يكون سفر املتعاقد داخل اململكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء وظيفته جواً بالدرجة السياحية
وعلى اخلطوط العربية السعودية متى كان ذلك ممكن ًا  ،وللجامعة أن تأذن للمتعاقد بأن يسافر براً على
نفقته اخلاصة إذا كان ذلك ال يؤثر على وصوله إىل مقر العمل يف املوعد احملدد ويستحق املتعاقد عندئذ
تعويضاً يعادل قيمة تذكرة السفر اجلوي بالدرجة السياحية املخفضة إذا كان ذلك ممكناً ،وإذا كان
أداء الوظيفة يقتضي سفر املتعاقد إىل جهة ال تربطها مبقر عمله األصلي وسيلة نقل جوي أمن له
اجلامعة السفر براً ،وللجامعة أن تأذن للمتعاقد أن يسافر على نفقته اخلاصة ويستحق عندئذ تعويضاً
يعادل قيمة تذكرة السفر بر ًا بوسائل النقل العامة.
املادة الرابعة والعشرون :
تؤمن اجلامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي وفق ما ورد يف جداول الرواتب امللحق ()4
ووجوز دفع هذا البدل مقدماً يف بداية مدة العقد يف بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف ملن مدة
عقده أقل من سنة بنسبة مدة عقده إىل السنة ويف حالة التعاقد مع إمرأة وحمرمها يصرف بدل سكن
واحد لصاحب البدل األعلى منهما  ،ويسري هذا احلكم إذا كان أحدهما متعاقداً مع جهة غري اجلامعة
حكومية أو غري حكومية ،وال يصرف بدل سكن للمتعاقدة املتزوجة من سعودي مقيم يف اململكة.
املادة اخلامسة والعشرون :
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 -4ما مل تؤمن اجلامعة السكن املؤثث يصرف للمتعاقد املستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن يف
حكمهم يف أول عقد له مع اجلامعة بدل تأثيث مقداره  %15من بدل السكن يف السنة ويصرف بدل
التأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع اجلامعة  ،ويعترب يف حكم املستجد هلذا الغرض فقط من مضى
على انقطاعه عن العمل جبهة حكومية باململكة سنتان على األقل وتعاقد مع اجلامعة من جديد ما مل
يسبق صرفه له.
 -2يف حال التعاقد مع امرأة وحمرمها فال وجمع بني بدلي التأثيث هلما بل يكتفي ببدل تأثيث واحد
لصاحب البدل األعلى.
 -3ال يستحق املتعاقد احملرم أو املتعاقدة ذات احملرم عند التعاقد مع اجلامعة بدل التأثيث إذا كان اآلخر
يعمل باجلامعة أو جبهة أخرى داخل اململكة.
 -4إذا كان املتعاقد قد عمل يف أي جهة أخرى أو كان حمرماً ملن قد عمل  -أو العكس  -داخل
اململكة قبل تعاقده مع اجلامعة فال يستحق بدل تأثيث ما مل يكن قد مضى على مغادرته اململكة
مدة ال تقل عن عامني ومل يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة.
 -1إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف املتبقي من بدل
التأثيث عند جتديد ملدة أخرى ال تقل مع مدة العقد السابق عن سنة.
املادة السادسة والعشرون :
تدفع اجلامعة للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقالته يف مقر إقامته وفقاً ملا هو موضح يف جداول
الرواتب لكل فئة ووجوز للجامعة بدالً من دفع بدل االنتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل املناسبة  ،وال
يستحق هذا البدل من كان سكنه يف موقع العمل أو مالصقاً له.
املادة السابعة والعشرون :
 -4إذا انتدب املتعاقد يف مهمة رمسية خارج مقر عمله داخل اململكة يصرف له بدل انتداب يومي على
النحو اآلتي :
أ -ملن راتبه الشهري  1555ريال فأكثر  415رياالً.
ب 355 -رياالً ملن كان راتبه الشهري  4155وأقل من  1555ريال.
ج 211 -رياالً ملن كان راتبه الشهري  2155وأقل من  4155ريال.
د 485 -رياالً ملن كان راتبه الشهري أقل من  2155ريال.
ووجوز أن يزاد البدل  %15إذا كان االنتداب خارج اململكة ويصرف بدل نقل إضايف يعادل  35/4من بدل
االنتقال الشهري املقرر.
 -2ملدير اجلامعة ،بناءً على توصية جملس القسم وجملس الكلية أن يوافق على حضور عضو هيئة
التدريس مؤمتراً أو ندوة علمية دون تتحمل اجلامعة أي نفقات.
املادة الثامنة والعشرون :
إذا مت نقل عمل عضو هيئة التدريس من مدينة إىل أخرى داخل اململكة وفقاً ملصلحة العمل يصرف
له بدل نقل قدره أربعة آالف ريال وإذا كان النقل من داخل اململكة إىل خارجها أو العكس أو من جهة
إىل أخرى خارج اململكة يصرف له بدل قدره مخسة آالف ريال باإلضافة إىل تذاكر السفر وفقاً ملا جاء يف
املواد من ( )41إىل ( )22ويصرف لغري عضو هيئة التدريس بدل قدره ثالثة آالف ريال يف احلالني باإلضافة إىل
تذاكر السفر  ،وإذا كان نقل املتعاقدين أحدهما حمرم لألخر استحقا بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل
األعلى وال يصرف هذا البدل ألكثر من مرة يف السنة املالية الواحدة.
املادة التاسعة والعشرون :
إذا أكمل املتعاقد سنتني يف خدمة اجلامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن
كل سنة فإذا أكمل عضو هيئة التدريس واحملاضر واملعيد والفين ومن يف حكمهم ممن هلم عالقة
بالتدريس مخس سنوات يف خدمة اجلامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من
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سنوات اخلدمة وحبد أعلى مائة ألف ريال أو ما استحقه فعالً وفقاً لالئحة السابقة أيهما أكثر ،تصرف
عند نهاية اخلدمة وحتتسب على أساس أخر راتب يتقاضاه املتعاقد عند الصرف وال تستحق هذه املكافأة
إال عن السنوات الكاملة ومدة اخلدمة اإلمجالية املتصلة  ،ويصرف ملن سواهم من املتعاقدين مكافأة
نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وحبد أعلى مخسني ألف ريال أو ما استحقه فعالً وفقاً
لالئحة السابقة أيهما أكثر.
ويعد يف حكم من أمضى السنتني من كان مدة خدمته ( )22شهراً كما يعد يف حكم من أمضى
مخس سنوات من كان مدة خدمته ( )16شهراً.
ووجوز زيادة مكافأة نهاية اخلدمة حبد أقصى ( )%455بناءً على توصية جملس الكلية أو اجلهة
املختصة وتأييد جملس اجلامعة وموافقة جملس التعليم العالي على أال تتجاوز املكافأة يف مجيع األحوال
احلدود القصوى الواردة يف هذه املادة.
املادة الثالثون :
يستفيد املتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من اخلدمات الطبية العامة املتاحة باململكة وجمللس
اجلامعة يف حاالت الضرورة القصوى أن يقرر غري ذلك.
املادة احلادية والثالثون :
وجوز أن تتحمل اجلامعة النفقات الفعلية لتعليم أوالد عضو هيئة التدريس املتعاقد ومن يف حكمه
عدا رسوم االنتقال من املدرسة وإليها اعتباراً من املرحلة االبتدائية حتى إكمال املرحلة الثانوية بالشروط
اآلتية :
 -4أن يتعذر قبوهلم يف املدارس احلكومية.
 -2أال يقل عمر أي منهم عن س سنوات وال يتجاوز مثاني عشرة سنة.
 -3أن يكون تعليمهم داخل اململكة حبيث ال تصرف نفقات التعليم ملن يكون تعليمه خارج
اململكة.
 -4أال يتجاوز عدد من يدفع هلم عن أربعة وعلى أال تتجاوز النفقات اإلمجالية مخسة وعشرين ألف
ريال يف السنة الدراسية الواحدة  ،ويتوىل جملس اجلامعة حتديد املبلغ املخصص لكل طالب وفق ما يراه
مناسباً.

األجازات
املادة الثانية والثالثون :
يستحق املتعاقد باإلضافة إىل عطلة نهاية األسبوع والعيدين إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند
بدايتها مقدارها ( )85يوماً لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه و ( )41يوماً ملن سواهم ،وتستحق اإلجازة
عن جزء من السنة مبا يتناسب مع ذلك ،ويعترب يف حكم املستحق لإلجازة كاملة من بدأ عقده خالل
شهر واحد من تاريخ بدء الع قود باجلامعة  ،وجمللس اجلامعة تعديل فرتة اإلجازة السنوية وفقاً ملتطلبات
التقويم الدراسي.
ووجوز أن تقل مدة اإلجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب بني الطرفني  ،وللجامعة احلق يف حتديد
بداية اإلجازة ونهايتها ،وال تستحق عن مدة اإلعارة واإلجازة االستثنائية والغياب.
املادة الثالثة والثالثون :
وجوز يف حالة الضرورة بناءً على طلب املتعاقد وتوصية جهة عمله وموافقة اجلامعة أن جتزأ إجازة
املتعاقد السنوية إىل فرتتني على األكثر على أن ال تقل مدة أي منهما عن ثلث اإلجازة على أن يتمتع
املتعاقد بإحدى الفرتتني خالل نفس السنة اليت استحق عنها اإلجازة.
املادة الرابعة والثالثون :
ملدير اجلامعة وفقاً ملتطلبات العمل أو بناءً على طلب املتعاقد أن يؤجل حصول املتعاقد على اإلجازة
-4
العادية أو جزء منها على أال تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة اجلديدة للمتعاقد.
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ملدير اجلامعة تعديل موعد اإلجازة األسبوعية للمتعاقد وفقاً ملقتضيات العمل.
-2
ملدير اجلامعة إلغاء اإلجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض املتعاقد عنها على أن يكون هذا
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اإللغاء مبوافقة املتعاقد إال يف حالة الضرورة القصوى ،ويكون التعويض عن املدة اليت ألغي مبا يعادل
راتبه يف السنة اليت استحق فيها اإلجازة ويسقط حق املتعاقد يف تذكرة السفر مبفرده يف حالة اإللغاء
الكامل إلجازته.
ملدير اجلامعة إلغاء إجازة عيد الفطر وعيد األضحى أو جزء منهما وفقاً ملقتضيات العمل على أن
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يكون هذا اإللغاء مبوافقة املتعاقد إال يف حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة اإلجازة امللغاة مبا
يعادل راتبها أو مدتها.
املادة اخلامسة والثالثون :
للجامعة منح املتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز جمموعها عشرة أيام يف السنة الواحدة مبرتب
كامل وختصم من إجازته السنوية وال يستحق عنها تذاكر سفر.
املادة السادسة والثالثون :
وجوز منح املتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم إجازة استثنائية بدون راتب ملدة تزيد فصل
دراسي لظروف تقدرها اجلامعة ،وتعترب اخلدمة متصلة وال يستحق عن هذه املدة أي من املميزات املنصوص
عليها يف العقد.
املادة السابعة والثالثون :
يستحق املتعاقد الذي يصاب مبرض مينعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها شهر واحد
براتب كامل ووجوز متديها شهرين آخرين بنصف الراتب وال تستحق اإلجازة املرضية إذا وقع اإلصابة أو
املرض أثناء وجود املتعاقد يف اخلارج يف إجازة وتسقط اإلجازة املرضية بانتهاء السنة املالية اليت استحق
فيها.
وإذا كان املرض ناشئاً عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد احلق يف ضعف اإلجازة املرضية
املستحقة ،وتتبع يف إثبات املرض ويف حتديد مدة اإلجازة املرضية القواعد املقررة بالنسبة للموظفني
السعوديني.
املادة الثامنة والثالثون :
تستحق املتعاقدة  -براتب كامل  -إجازة وضع مدتها مخسة وأربعون يوماً وإجازة عدة الوفاة للمتعاقدة
املسلمة وإجازة شهر لغري املسلمة يف حال وفاة الزوج.
املادة التاسعة والثالثون :
وجوز للمتعاقد خالل السنة والواحدة أن وجمع بني أكثر من إجازة من اإلجازات املستحقة له متى توافرت
أسباب استحقاقها.

الندب واإلعارة والنقل
املادة األربعون :
جمللس اجلامعة املوافقة على ندب املتعاقد أو إعارته من اجلامعة ملدة ال تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد
يضعها جملس اجلامعة على أن تتحمل اجلهة اليت سيندب إليها مستحقاته املالية وتعترب خدمته متصلة
وال يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة.
املادة احلادية واألربعون :
للجامعة نقل املتعاقد إىل وظيفة أخرى داخل اجلامعة أو املوافقة على نقله من خارجها بالشروط اآلتية :
 -4أن ال تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة املنقول إليها.
 -2أن يكون املتعاقد مستوفياً للمؤهالت املطلوبة للوظيفة املنقول إليها.
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 -3أن يوافق املتعاقد على النقل وكذلك اجلهة املنقول منها يف حال النقل إىل اجلامعة من جهة أخرى ،
وإذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة املتعاقد وفقاً لعقده املعمول به ويعدل وضعه بعد
انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذا كان مدة العقد أكثر من سنة.
املادة الثانية واألربعون :
إذا نقل املتعاقد إىل اجلامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق اآلتي :
 -4يعترب العقد مستمراً لإلجازات ومدة اخلدمة.
وحتسب مدة اخلدمة كخربة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم وفق ما جاء باملادة ( )45من
هذه الالئحة.
 -2بالنسبة ملكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقاً لعقده مع جهته السابقة ،أما خدماته يف
اجلامعة فيعامل وفقاً ألحكام هذه الالئحة.

الواجبات واملسئوليات
املادة الثالثة واألربعون :
خيضع املتعاقد فيما مل ينص عليه يف هذه الالئحة للواجبات واملسئوليات اليت تنص عليها لوائح اجلامعة
وفيما مل يرد فيه نص يف هذه الالئحة تطبق بشأنها األحكام الواردة يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه
التنفيذية.
املادة الرابعة واألربعون :
خيضع املتعاقد بالنسبة إىل األخطاء الوظيفية اليت يرتكبها أثناء اخلدمة ألحكام تأديب السعوديني يف
اجلامعة ونصوص هذه الالئحة.
املادة اخلامسة واألربعون :
يلتزم املتعاقد باتباع األنظمة واللوائح والتعليمات النافذة يف اململكة ووجب عليه وعلى من يعوهلم
احرتام العادات والتقاليد املرعية يف اململكة وعدم املساس بالدين أو التدخل يف السياسة.
املادة السادسة واألربعون :
وجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية ترتتب عليها إذا مل يباشر املتعاقد عمله خالل مخسة عشر
يوماً ملوعد الذي حتدده اجلامعة عند التعاقد.
املادة السابعة واألربعون :
يتجدد العقد تلقائياً ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف اآلخر برغبته كتابة يف إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
بشهرين على األقل.
املادة الثامنة واألربعون :
ينتهي العقد فبل انتهاء مدته يف احلاالت اآلتية :
 -4حلصول املتعاقد على اجلنسية السعودية.
 -2قبول االستقالة.
 -3اإلصرار على االستقالة على الرغم من عدم قبول اجلامعة هلا.
 -4االنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله اجلامعة ملدة تزيد على مخسة عشر يوماً متوالية أو
ثالثني يوماً متفرقة متى رأت اجلامعة إنهاء العقد هلذا السبب ويعد املتعاقد يف هذه احلال يف حكم املصر
على فسخ العقد.
 -1إلغاء الوظيفة.
 -8العجز الدائم عن العمل.
 -1عدم الكفاءة.
 -6اخنفاض مستوى األداء الوظيفي.
 -9الفصل التأدييب بقرار من اجلامعة.

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات
 -45مقتضيات املصلحة العامة.
 -44احلكم على املتعاقد حبد شرعي أو يف جرمية خملة بالشرف واألمانة.
 -42الوفاة.
 -43إذا جتاوز مدة املرض مدة اإلجازة املرضية املنصوص عليها يف املادة ( )31ويف هذه احلالة تصرف
للمتعاقد تذاكر العودة وال تستعاد منه البدالت اليت صرف له.
املادة التاسعة واألربعون :
 -4إذا انته خدمة املتعاقد وفق الفقرات ( )3،4،9،44من املادة ( )46ترتب ما يأتي :
أ -سقط حقه يف تذ اكر العودة له ولعائلته ،ومكافأة نهاية اخلدمة واإلجازة أو التعويض عنها ووجوز
ملدير اجلامعة يف احلاالت االستثنائية املوافقة على صرف تذاكر العودة.
ب -يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفرتة املتبقية من العقد إذا كان ستة أشهر فأكثر ،وكذلك
بدل التأثيث إذا كان إنهاء اخلدمة قبل نهاية السنة األوىل بستة أشهر على األقل.
ج -يدفع املتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كان خدماته منتهية وفق الفقرتني ( )3،4من املادة (.)46
 -2يطبق ما جاء يف (ب) من الفقرة ( )4من هذه املادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة ( )2من املادة (.)46
 -3يف حال انتهاء خدمة املتعاقد وفقاً للفقرة ( )4من املادة ( )46يسقط حقه يف تذاكر العودة له ولعائلته.
املادة اخلمسون :
وجوز جمللس اجلامعة يف حاالت استثنائية يقدرها أن يعفى املتعاقد من بعض أو كل املصروفات املرتتبة
على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقاً لألحكام الواردة يف املادة (.)46
املادة احلادية واخلمسون :
 -4يعطي املتعاقد الذي ينتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات املصلحة العامة تعويضاً يعادل
راتب شهرين.
 -2يعامل املتعاقد يف حال الوفاة أو اإلصابة بعجز أو عاهة متنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ،أو بعجز
جزئي أو عاهة مستدمية ال متنعانه من أداء عمله  ،وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف نظام اخلدمة املدنية
ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئني بسبب العمل.
املادة الثانية واخلمسون :
إذا تويف املتعاقد تتحمل اجلامعة مجيع النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إىل موطنه  ،أما
يف حال وفاة أحد أفراد عائلته املتعاقد فتتحمل اجلامعة نفقات نقل جثمانه املرافق تذكرة اركاب ذهاباً
وإياباً .
املادة الثالثة واخلمسون :
 -4مع مراعاة األحكام الواردة يف املادة اخلامسة وجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع
إحدى اجلهات األخرى باململكة وذلك بعد موافقتها إذا كان سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده أو
االستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير (جيد جداً)
على األقل.
 -2ال وجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى اجلهات األخرى باململكة يف احلاالت اآلتية :
أ -من سبق أن انته خدمته بسبب االنقطاع عن العمل إال بعد مرور سنتني على األقل من تاريخ انتهاء
خدمته.
ب -من سبق أن انته خدمته بسبب عدم الكفاءة.
ج -من سبق أن انته خدمته ملقتضيات املصلحة العامة إال بعد موافقة اجلهة اليت قررت فصله.
د -من سبق أن انته خدمته بفصله تأديبياً بقرار من جملس حماكمة أو ألدانته جنائياً ،أو وفقاً للفقرة
( )44من املادة (.)46

أحكام عامة
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املادة الرابعة واخلمسون :
تعد هذا الالئحة وملحقاتها جزءاً مكمالً لشروط عقد التوظيف املشار إليه يف املادة الثالثة من هذه
الالئحة.
املادة اخلامسة واخلمسون :
 -4تطبق أحكام هذه الالئحة من تاريخ صدورها ،أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند
جتديها.
 -2مع مراعاة احلقوق املكتسبة للمتعاقدين مبوجب اللوائح السابقة تلغي هذه الالئحة كل ما
يتعارض معها من أحكام.
املادة السادسة واخلمسون :
كل خالف ينشأ بني الطرفني بسبب تنفيذ العقد املربم وفق هذه الالئحة ويعتذر حله ودياً خيتص بنظره
القضاء املختص يف اململكة ويكون قراره نهائياً وملزما للطرفني.
املادة السابعة واخلمسون :
جمللس اجلامعة ومديرها أن يفوضا بعض صالحيات كل منهما املقررة يف هذه الالئحة.
املادة الثامنة واخلمسون :
جمللس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
املادة التاسعة واخلمسون :
كل ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام جملس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه
التنفيذية ،واألنظمة  ،واألوامر ،والقرارات النافذة يف اململكة.
املادة الستون :
جمللس التعليم العالي حق تفسري هذه الالئحة.
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ملحق رقم ( )4جدول رقم ()4
أعضاء هيئة التدريس واحملاضرون ومدرسو اللغات واملعيدون
بدل السكن
السنوي

بدل
االنتقال

نهاية املربوط
الشهري

عالوة اخلربة
السنوية

أول مربوط
الشهري

21555

855

43855

155

9455

21555

855

44355

415

1215

21555

855

9355

455

1855

41555
46555
44555

155
155
155

8665
8115
1455

315
315
355

4565
3455
2155

الوظيفة
أستاذ
أستاذ
مشارك
أستاذ
مساعد
مدرس لغة
حماضر
معيد

شروط التعيني :
االستاذ املساعد :
يعني يف هذه الوظيفة احلاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو من حصل على اللقب من
جامعة تعرتف بها اجلامعة.
األستاذ املشارك :
يعني يف هذه الوظيفة من حصل على اللقب من جامعة تعرتف بها اجلامعة.
األستاذ :
يعني يف وظيفة أستاذ من حصل على اللقب من جامعة تعرتف بها اجلامعة.
احملاضرون :
يشرتط يف اختيار احملاضر أن يكون من احلاصلني على درجة املاجستري على األقل أو أية درجة
علمية أخرى تعتربها اجلامعة معادلة للماجستري ويعني بأول املربوط عدا :
أ-
ب-
ت-

احملاضر يف ختصصات اهلندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعني باملربوط الثاني.
احملاضر يف ختصص الصيدلة األكلينيكية فيعني باملربوط الثالث.
احملاضر يف ختصص الطب البشري وطب األسنان فيعني باملربوط الرابع.

مدرسو اللغات :
يشرتط فيمن يعني لتدريس إحدى اللغات األجنبية باجلامعة أن تتوفر لديه أي من املؤهالت
اآلتية :
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس يف اللغة اليت يقوم بتدريسها بتقدير عام (جيد)
-4
على األقل وعلى دبلوم تدريس اللغة كلغة أجنبية باإلضافة إىل خربة يف تدريسها ال تقل عن سنة
ويفضل من سبق له تدريسها للطالب العرب.
أو أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس يف اللغة اليت يقوم بتدريسها بتقدير عام
-2
جيد على األقل باإلضافة إىل خربة يف تدريسها ملدة ال تقل عن ثالث سنوات ويفضل من سبق له تدريسها
للطالب العرب.
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املعيدون :
يعني املعيد بأول املربوط من رتبة معيد عدا :
املعيد يف ختصصات اهلندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعني باملربوط الثاني.
أ-
املعيد يف ختصص الصيدلة األكلينيكية فيعني باملربوط الثالث.
ب-
املعيد يف ختصص الطب البشري وطب األسنان فيعني باملربوط الرابع.
ت-
ويشرتط يف اختيار املعيدين أن يكونوا من احلاصلني على شهادة البكالوريوس وبتقدير جيد جداً على
األقل.
جدول رقم ()2
الباحثون ومساعدوهم والفنيني
بدل
بدل السكن احلد األعلى للراتب
االنتقال
155
155
455

25555
41555
44555

عالوة اخلربة السنوية أول مربوط الشهري
315
355
215

1351
8911
8415

4611
3911
2155

الوظيفة
األوىل
الثانية
الثالثة

ويتم التعني وفق الشروط اآلتية :
الدرجة األوىل  :الدكتوراه يف التخصص أو ما يعادهلا بعد دراسة ملدة ثالث سنوات على األقل بعد
البكالوريوس.
الدرجة الثانية  :درجة املاجستري يف التخصص أو ما يعادهلا.
الدرجة الثالثة  :درجة البكالوريوس يف التخصص أو ما يعادهلا.
ويتم تعيينهم على أول مربوط عدا خريج كلية اهلندسة أو الصيدلة أو العلوم الطبية التطبيقية
فيعني باملربوط الثاني والصيدلة األكلينيكية باملربوط الثالث  ،ويعني خريج الطب وطب األسنان باملربوط
الرابع  ،ويشرتط فيمن يعني بوظيفة باحث أو مساعد باحث أو فين أن يكون من محلة البكالوريوس (أو
ما يعادهلا) بدرجة جيد جداً ووجوز استثناء ومبوافقة جملس اجلامعة االكتفاء بتقدير جيد.
جدول رقم ()3
جدول رواتب األطباء
عالوة
بدل
احلد األعلى
بدل
االنتقال اخلربة
للراتب
السكن
راتب
ثالثة
أشهر
وحبد
أعلى
21555
ريال

الراتب
األساسي

املؤهالت

1555

455

255

4555

بكالوريوس طب

1855

455

225

4355

بكالوريوس طب  +دبلوم ملدة ال تقل عن سنة

6315

455

215

4855

ماجستري طب أو ما يعادهلا بعد دراسة سنتني
على األٌقل بعد البكالوريوس

45555

155

455

1155

دكتوراه يف الطب أو ما يعادهلا بعد دراسة
ثالث سنوات على األقل يف البكالوريوس

تعليمات جدول رواتب األطباء البشريني :
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عند تقدير الرواتب وفقاً هلذا اجلدول وجب مراعاة ما يلي :
البكالوريوس يف الطب بعد دراسة س سنوات أو مخس سنوات بالنسبة لطب األسنان منها سنة
أ-
حتضريية والباقي تعليمية.
ب -اخلربة املعتربة يف حتديد الراتب هي اليت تقضي يف مستشفيات حكومية أو جامعية أو أهلية
معرتف بها وال تدخل يف ذلك فرتة االمتياز أو اخلربة اليت تقضي يف العيادات اخلاصة أو يف مستشفيات غري
معرتف بها.
ج -يستحق الراتب على أساس التزام الطبيب بالتفرغ الكامل للعمل احلكومي وأداء عمل إضايف ال
يقل عن ثالث ساعات يف اليوم الواحد.
وجب أن يتوفر لدى الطبيب عند التعاقد خربة عملية ال تقل مدتها عن سنتني وذلك فيما عدا
د-
احلاالت اليت يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط.
يصرف لألطباء من األستاذة واألساتذة املساعدين واملدرسني الذين هلم خربة كأعضاء هيئة
ه-
التدريس باجلامعات مكافأة مقطوعة مقدارها راتب شهرين يف السنة تصرف يف نهاية السنة.
يعامل الطبيب الشرعي معاملة الطبيب البشري.
و-
جدول رقم ()4
جدول رواتب املهندسني
بدل السكن

راتب ثالثة أشهر على أن ال يقل
عن  6555ريال
وال يزيد عن  41555ريال

بدل
االنتقال

احلد األعلى
للراتب

عالوة الراتب
اخلربة األساسي

املؤهالت

315

4615

435

2955

بكالوريوس

455

4815

415

3455

ماجستري يف
اهلندسة

455

6855

355

4455

دكتوراه يف
اهلندسة

تعليمات جدول رواتب املهندسني :
يعامل وفق جدول رواتب املهندسني األشخاص الذين يتم التعاقد معهم على وظائف مبسمى مهندس
أ-
مثل مهندس كهربائي أو مهندس معماري وما شابه ذلك.
ب -اخلربة املعتربة يف حتديد الراتب هي اليت تقضى يف أعمال هندسية وتكون ثابتة بشهادة صادرة عن
جهات حكومية أو نقابات أو مجعيات هندسية معرتف بها.
ج -يستحق الراتب على أساس التزام املتعاقد بالتفرغ الكامل للعمل احلكومي.
وجب أن تتوفر لدى املتعاقد خربة عملية ال تقل عن سنتني وذلك فيما عدا احلاالت اليت يتعذر فيها
د-
تطبيق هذا الشرط.
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جدول رقم ()1
العاملون يف اجملاالت التخصصية
بدل السكن السنوي

راتب ثالثة
أشهر على أن
ال يقل عن  6555ريال وال
يزيد عن  41555ريال

بدل
االنتقال

نهاية املربوط
الشهري

عالوة اخلربة
السنوية

أول مربوط
الشهري

املؤهالت

 355ملن راتبه
أقل من 2555

4315

415

2455

بكالوريوس

 315ملن راتبه من
2555
إىل 3555

1415

415

2955

ماجستري

 455ملن رابه
أكثر من 3155

8855

155

3855

دكتوراه

يقصد بالوظائف التخصصية اليت يطبق عليها هذا اجلدول على سبيل احلصر ما يلي :
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اجملموعة العامة للوظائف التخصصية  -عدا األطباء واملهندسني حسبما هو مبني يف دليل التصنيف.
أ-
ب -الوظائف اليت تكون مسمياتها مصنفة يف مرتبة ال تقل عن السادسة ،أخصائي تنظيم  ،باحث تنظيم
وإدارة ،أخصائي ختطيط ،باحث ختطيط ،أخصائي ميزانية ،باحث ميزانية ،حملل أساليب كمبيوتر،
مربمج ،أخصائي إحصاء ،مفتش آثار ،أخصائي تصنيف ،أخصائي امتحانات ،أخصائي مكتبات ،مرتجم،
حملل حسابات ،حماسب ،أخصائي مستودعات ،أخصائي اجتماعي ،باحث اجتماعي ،أخصائي رياضة،
أخصائي قوى عاملة ،باحث صحفي ،مذيع ومراقب أخبار ،مراقب مطبوعات ،مراقب برامج ،خمرج ،منفذ،
مهندس زراعي ،مراجع حسابات ،مدقق حسابات ،مراقب حسابات ،حمرر صحفي إجنليزي ،باحث اقتصادي،
باحث إحصاء ،باحث قضايا ،باحث تدريب ،مدقق مالي ،أخصائي حبوث تارخيية ،باحث نفسي ،باحث
ثاقفي ،باحث خمطوطات ،باحث وثائق ،باحث مكتبات ،باحث ائتمان زراعي ،باحث إعالمي ،أخصائي
غابات ،أخصائي قياس ذكاء ،أخصائي دراسات إسالمية ،أخصائي مواصفات تغذية ،أخصائي معامل
علوم كيميائي ،مدرب ،حمرر أخبار ،أخبار تغذية ،باحث إحصائي ،حمرر جملة إجنليزي ،منتج وأية
وظيفة أخرى يرى رئيس جملس اجلامعة إضافتها لذلك.
يتعني أن يكون املؤهل يف نفس ختصص الوظيفة ويستثنى من ذلك الوظائف اليت ال يوجد
-2
هلا عادة ختصص يف اجلامعات.

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات
جدول رقم ()8
العاملون يف اجملاالت اإلدارية والكتابية
بدل
السكن
السنوي

بدل
االنتقال

 355ريال
ملن راتبه
أقل من
 2555ريال

راتب
ثالثة
أشهر
على أن
ال يقل
عن
 6555ريال
وال يزيد
عن
 44555ريال

 315ريال ملن
راتبه من 2555
ريال إىل
 3155ريال

 455ريال ملن
راتبه أكثر
من  4555ريال

نهاية
املربوط
الشهري

عالوة
اخلربة
السنوية

أول
مربوط
الشهري

املؤهالت

2655

65

4855

الثانوية العامة مع خربة يف جمال
الرتمجة املطلوبة ملدة ال تقل عن
ثالث سنوات

3415

95

4655

الثانوية العامة مع دبلوم لغة
أجنبية ال تقل عن سنة وإجادة
الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة
األجنبية املطلوبة وبالعكس

3455

455

4955

الثانوية العامة وإجادة الرتمجة من
اللغة العربية إىل اللغة األجنبية
املطلوبة وبالعكس مع دبلوم لغة
أجنبية ملدة ال تقل عن سنتني

4115

85

615

شهادة الكفاءة املتوسطة مع إجادة
الطباعة على اآللة العربية

2215

15

4255

شهادة الكفاءة املتوسطة مع إجادة
الطباعة على اآللة العربية
واإلفرجنية

2215

15

4255

شهادة الثانوية العامة مع إجادة
الطباعة على اآللة العربية أو شهادة
الثانوية التجارية ختصص آلة
كاتبة

2855

65

4455

شهادة الثانوية العامة أو التجارية
مع إجادة الطباعة على اآللة العربية
واإلفرجنية

2355

85

4455

شهادة جـامعيـة

4125

45

4425

شهادة الثانوية العامة

يشرتط فيمن يعني للعمل يف أحد هذه اجملاالت أن تتوفر لديه الشروط الواردة أعاله.
جدول رقم ()1
جدول راتب املساعدين الفنيني واحلرفيني
بدل السكن
السنوي

احلد
األعلى
للراتب

بدل
االنتقال

راتب

4655

 355ريال

عالوة الراتب
اخلربة األساسي
85

955

املؤهالت
دبلوم فين أو حريف ملدة سنة بعد االبتدائية

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات
ثالثة
أشهر
على أن
ال يقل
عن
 6555ريال وال
يزيد
عن
 42555ريال

4915
2411

ملن راتبه
أقل من
 2555ريال

2455
2411
2811
2921
3491

 315ريال
ملن راتبه
من
2555
ريال
إىل
3155
ريال

3221
3415
3115
4515

 455ريال
ملن راتبه
أكثر
من
 4555ريال

85

4515

دبلوم فين أو حريف ملدة سنتني بعد
االبتدائية

85

4211

دبلوم فين أو حريف ملدة ثالث سنوات بعد
االبتدائية

85

4155

دبلوم فين أو حريف ملدة أربع سنوات بعد
االبتدائية

65

4211

شهادة متوسطة مهنية

65

4411

شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم فين أو حريف
ملدة سنة

65

4121

شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم فين ملدة
سنتني

65

4991

شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم فين أو حريف
ملدة ثالث سنوات

455

4121

الثانوية املهنية

455

4915

الثانوية املهنية  +دبلوم فين أو حريف ملدة ال
تقل عن سنة

455

2215

الثانوية املهنية  +دبلوم فين أو حريف ملدة ال
تقل عن سنتني

455

2115

الثانوية املهنية  +دبلوم فين أو حريف ملدة ال
تقل عن ثالث سنوات

ويتم التعيني وفق الشروط الواردة يف اجلدول ويف حال التعاقد مع من ال محمل مؤهالً علمياً وجوز :
 - 4اعتبار أربع سنوات من اخلربة معادلة للشهادة االبتدائية .
 - 2اعتبار أربع سنوات من اخلربة حلامل االبتدائية معادلة للمتوسطة .
جدول رقم ()6
جدول رواتب التعليم العام
بدل السكن
السنوي
راتب
ثالثة
أشهر
على أن
ال يقل
عن
 6555ريال وال
يزيد

بدل االنتقال

احلد
األعلى
للراتب

عالوة
اخلربة

الراتب
األساسي

املؤهالت

 355ريال ملن راتبه
أقل من  2555ريال

3251

61

4935

دبلوم فين أو حريف ملدة سنة
الشهادة اجلامعية
غري الرتبوية

3185

2285

الشهادة اجلامعية غري الرتبوية
 +دبلوم تربوي ملدة ال تقل عن
سنة

3935

2425

ماجستري غري تربوي

2465

الشهادة اجلامعية الرتبوية

 315ريال ملن راتبه
من
 2555ريال إىل
 3155ريال

3865

455

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات
عن
 44555ريال

 455ريال ملن راتبه
أكثر من 4555
ريال

4525

455

2135

الشهادة اجلامعية الرتبوية +
دبلوم تربيون ملدة ال تقل عن
سنة

4815

455

2615

ماجستري تربوي

8315

455

4455

دكتوراه تربوي أو غري تربوي

تعليمات جدول رواتب التعليم العام :
يطبق هذا اجلدول على من يشغل وظيفة مدرس.
ال وجوز التعاقد يف جمال التعليم العام مع شخص ال يتوفر لديه أحد املؤهالت املنصوص عليها يف
أ-
جدول الرواتب املوضح أعاله واستثناء من ذلك إذا كان من بني املتعاقدين السارية عقودهم عند تطبيق هذا
اجلدول من ال تتوفر فيه هذه الشروط فيستمر براتبه ووجوز منحه العالوة السنوية املقررة.
ب -وجب أن تتوفر لدى الشخص الذي يتم التعاقد معه يف جمال التعليم العام  -إذا مل يكن مؤهله تربوياً -
خربة عملية ال تقل عن سنتني باستثناء املؤهالت النادرة اليت ال ميكن تسديد االحتياج هلا.
ج -وجوز منح من محمل مؤهال نادراً عالوة ال تتجاوز  %25من الراتب املقرر حسب هذا اجلدول ومحدد
جملس اجلامعة املؤهالت النادرة اليت يشملها هذا الوصف يف بداية كل عام دراسي.

الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات

ملحق رقم ()2
عقد توظيف غري السعوديني
إنه يف يوم ……………… من شهر ……………… من عام
م قد مت التعاقد بني كل من :
/
املوافق /
طرف أول
أ  -جامعة …………………… ..وميثلها مديرها
طرف ثاني
ب  -السيد  ..……………( ..………………… /اجلنسية)
ليشغل الطرف الثاني وظيفة (……………………… )..وفقاً ملا يلي :
يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني راتب ًا شهرياً مقداره (………… ).ريال
-4
يدفع يف نهاية كل شهر باإلضافة إىل البدالت الشهرية والعالوات السنوية املقررة .
-2
يلتزم الطرف األول بأن يؤمن للطرف الثاني سكناً أو أن يدفع له بدل سكن سنوي قدره
-3
( ………… ).ريال باإلضافة إىل بدل تأثيث قدره (………… ).ريال يدفع ملرة واحدة عند بداية التعاقد.
/
سنة تنتهي بنهاية يوم
شهر
يوم
مدة هذا العقد
-4
هـ
/
م ويتجدد تلقائياً ما مل خيطر أحد الطرفني الطرف
/
/
املوافق
-1
اآلخر كتابة برغبته يف عدم التجديد قبل معد انتهاء العقد بشهرين على األقل.
تعترب الئحة توظيف غري السعوديني باجلامعة والتعديالت اليت تطرأ عليها جزء مكمالً
-8
هلذا العقد.
حرر هذا العقد من مخس نسخ محتفظ الطرف األول بأربع منها وتعطى النسخة اخلامسة مع
-1
نسخة من الئحة توظيف غري السعوديني باجلامعة للطرف الثاني لعمل مبوجبها.
وجوز ترمجة الالئحة والعقد إىل لغات أجنبية وإذا وقع خالف يف الرتمجة بني النص
-6
باللغة العربية والنص يف الرتمجة فإن املعول عليه هو النص باللغة العربية.
/

/

نوع التعاقد ………… ..….....املوطن ………………………......……..
مكان التعاقد ( :املدينة اليت يقيم فيها املتعاقد مبوطنه) …………………….
عنوان املتعاقد …………………………………………………..….....
الطرف األول
االسم .………………… :
التوقيع ………………… :

الطرف الثاني
االسم ..…………………… :
التوقيع..…………………… :

هـ

