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  توظيف غير السعوديين في الجامعاتالئحة 

  التعريفات: األول 
                         

   : الثانيةالمادة 
  : تسري أحكام هذه الالئحة على الفئات اآلتية     
 .أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين    - ١
  

   : الثالثة المادة 
 ويجــوز للجامعــة إضــافة مــا –) ٢( الملحــق رقــم –تكــون صــياغة العقــد وفقــاً لألنمــوذج الملحــق بهــذه الالئحــة    

 . تراه إلى بنود العقد فيما يخدم المصلحة العامة وال يتعارض مع هذه الالئحة 
  

  التوظيف: الثاني 
   : الرابعةالمادة 

  : يشترط للتوظيف      
فـي الميزانيـة أو تـوفر اعتمـاد مـالي مخـصص لغـرض التوظيـف ضـمن بنـد الرواتـب وجود وظيفة شـاغرة معتمـدة   - ١

  .المقطوعة 
  .عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة   - ٢
 .أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسئولياتها بما في ذلك الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة لشغلها – ٣
  

   : الخامسة المادة 
  :  أن يكون يشترط في المتعاقد        

ــم يتجــاوز الــستين ســنة ميالديــة ويجــوز لمجلــس الجامعــة تجــاوز الحــد   - ١ قــد أكمــل مــن العمــر عــشرين ســنة ول
األعلى للعمر في حدود عـشر سـنوات لألسـاتذة واألسـاتذة المـشاركين وخمـس سـنوات لألسـاتذة المـساعدين 



  

 

  

ة للفئــات األخــرى بنــاء علــى وذلــك بنــاء علــى توصــية مجلــس القــسم ومجلــس الكليــة وثــالث ســنوات بالنــسب
  . توصية جهة عملهم 

  .الئقاً صحياً للخدمة بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها الجامعة   - ٢
  .حسن السيرة واألخالق   - ٣
  . حائزاً على المؤهالت المطلوبة للوظيفة   - ٤ 

  . غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة   - ٥
 .لعمل في الجامعة متفرغاً ل  - ٦
  

   : السادسةالمادة 
 .يبرم العقد لمدة سنة أو أقل أو أكثر قابالً للتجديد مثل مدته أو للمدة التي تحددها الجامعة       

  
   : السابعةالمادة 

قــصر تبــدأ مــدة العقــد اعتبــاراً مــن اليــوم الــذي يغــادر فيــه المتعاقــد موطنــه متوجهــاً إلــى مقــر عملــه فــي المملكــة بأ       
طريـق علـى أال تزيــد المـدة بــين مغـادرة المــوطن والتقـدم لمباشــرة العمـل علــى ثالثـة أيــام وال تـسبق الموعــد المحـدد مــن 
قبل الجامعة لبداية العقد أو من اليوم الذي يتقدم فيـه المتعاقـد لمباشـرة العمـل وفقـاً لتعليمـات الجامعـة إذا كـان مقيمـاً 

 . ع فيه العقد في البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووق
  

  الرواتب والعالوات : الثالث 
  : المادة الثامنة  

المرافـق لهـذه الالئحـة بعـد تحديـد الجـدول المناسـب ) ١(تحدد الرواتب وفقاً للجداول الواردة في الملحق رقم 
ة التعاقـد للوظيفة التي سيتم التعاقـد عليهـا وتعتبـر التعليمـات الملحقـة بكـل جـدول جـزءاً متممـاً لـه ويجـوز للجامعـ

 . براتب يقل عن الموضح في الجداول المشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك 
  

  : المادة التاسعة  
مــن % ٥٠يجــوز لمجلــس الجامعــة زيــادة الرواتــب المحــددة وفــق جــداول الرواتــب بنــسبة ال تتجــاوز   - ١

متقدمة في مـستواها يحـددها الراتب المستحق لمن يتم التعاقد معه من أوروبا أو أمريكا أو أية بلدان 
  .مجلس الجامعة 

يجــوز لمجلــس الجامعــة التعاقــد مــع ذوي التخصــصات النــادرة أو ذوي الــسمعة العلميــة أو الخبــرة أو   - ٢
ـــسبة بإحـــدى الجامعـــات المـــشهورة مـــن أعـــضاء هيئـــة  المهـــارة العاليـــة أو المـــؤهالت الممتـــازة المكت



  

 

  

مـــن الراتـــب المـــستحق % ١٠٠ تتجـــاوز نـــسبة التـــدريس ومـــن فـــي حكمهـــم وكـــذا األطبـــاء بزيـــادة ال
ولرئيس مجلس الجامعة باالتفـاق مـع رئـيس الـديوان العـام للخدمـة المدنيـة تطبيـق أحكـام هـذه الفقـرة 

  .على الفئات األخرى 
يجوز التعاقد مع ذوي الخبرة أو الـسمعة العلميـة المتميـزة للعمـل كأعـضاء هيئـة تـدريس بالتجـاوز عـن   - ٣

لمحــددة بقواعــد التوظيــف بموافقــة مجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصــية مــن المجلــس الــشروط العلميــة ا
 .العلمي 

  
  : المادة العاشرة 

 لــه تيعطـى المتعاقـد مـن أعـضاء هيئــة التـدريس ومدرسـي اللغـات والمحاضــرين والمعيـدين الـذي سـبق  - ١
ة طبقـــاً خدمـــة فـــي التـــدريس الجـــامعي بعـــد حـــصوله علـــى المؤهـــل أو اللقـــب العلمـــي عـــالوات ســـنوي

  ) . ١(لجداول الرواتب في الملحق رقم 
يجــوز احتــساب الخبــرات ألعــضاء هيئــة التــدريس ومدرســي اللغــات والمحاضــرين والمعيــدين فــي غيــر   - ٢

التــدريس الجــامعي إذا كانــت فــي مجــال التخــصص وبعــد الحــصول علــى المؤهــل العلمــي الــذي تـــم 
غـــراض التوظيـــف كمـــا يجـــوز احتـــسابها التعاقـــد معـــه علـــى أساســـه بواقـــع ســـنة لكـــل ســـنتين وذلـــك أل

  . ألغراض الترقية العلمية بقرار من المجلس العلمي بناء على توصية مجلس الكلية المعنية 
تحتــسب  الخبــرة عنــد التعاقــد لغيــر أعــضاء هيئــة التــدريس والمحاضــرين ومدرســي اللغــات والمعيــدين   - ٣

ي تتم بعد هـذا المؤهـل بقـدر مـدتها بعد الحصول على آخر مؤهل وتحتسب الدورة في التخصص الت
وال يجمع بين مدة الدورة ومـدة الخدمـة فـي آن واحـد ويـشترط فـي الخبـرة أو المؤهـل أن يـصدرا مـن 

 .جهة تقتنع بها الجامعة 
  

  : المادة الحادية عشرة 
قــصى تحتــسب الخبــرة لمــن يــتم التعاقــد معهــم مــن الفئــات المحــددة فــي المــادة الثانيــة مــن هــذه الالئحــة بحــد أ

خمــس ســنوات عنــد بــدء التعاقــد ويجــوز لمجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية التجــاوز عــن هــذا الــشرط 
 .وبحد أقصى خمس عشر سنة 

  
  : المادة الثانية عشرة 

يجوز أن يمنح المتعاقد الذي يحمل مؤهالً أعلى له عالقة بطبيعة عمـل الوظيفـة المتعاقـد عليهـا عـالوات سـنوية 
راسة عـن المؤهـل األعلـى للوظيفـة المتعاقـد عليهـا بحيـث ال تزيـد العـالوات عـن عالوتـين لفتـرة بعدد سنوات الد

ـــدكتوراه وخمـــس  ـــين الماجـــستير وال ـــرة الدراســـة ب ـــالث عـــالوات لفت الدراســـة بـــين البكـــالوريوس والماجـــستير وث



  

 

  

للوظيفــة ) ١(يوس والــدكتوراه وفــق جــداول الرواتــب المبينــة بــالملحق رقــم عــالوات لفتــرة الدراســة بــين البكــالور 
 . المتعاقد عليها 

  
  : المادة السادسة عشرة  

ــادرة بحــد أعلــى   - ١ مــن أول مربــوط % ٣٠يجــوز لمجلــس الجامعــة صــرف بــدل نــدرة للتخصــصات الن
دد مجلــس الوظيفـة لمــن يعمــل فــي مجــال تخصـصه مــن أعــضاء هيئــة التــدريس ومـن فــي حكمهــم ويحــ

الجامعة هذه التخصـصات وبـدل النـدرة لكـل تخـصص مـع عـدم الجمـع بـين بـدل النـدرة وبـين مـا ورد 
  .من المادة التاسعة ) ٢ ، ١(في الفقرتين 

يجوز لمجلس الجامعة منح األطباء البشريين وأطباء األسنان مـن أعـضاء هيئـة التـدريس والمحاضـرين   - ٢
ن بالمستـشفيات بـدل عمـل بالمستـشفيات للـساعات اإلضـافية والمعيدين ومساعدي الباحثين العاملي

مـــن الراتـــب األساســـي وال يجـــوز % ٨٠المطلوبـــة نظامـــاً عنـــد عملهـــم هـــذه الـــساعات بحـــد أقـــصى 
  .الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى 

المحاضـرين يجوز منح الصيادلة والمتخصصين في العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيئـة التـدريس و   - ٣
والمعيــدين ومــساعدي البــاحثين مــن العــاملين فــي المستــشفيات بــدل عمــل بالمستــشفيات للــساعات 

مــن الراتــب األساســي وال % ٥٠اإلضــافية المطلوبــة نظامــاً عنــد عملهــم هــذه الــساعات بحــد أقــصى 
  . يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى 

  
  : المادة التاسعة عشر 

 من المرأة ومحرمها متعاقداً مع الجامعة وكان اآلخر متعاقداً مـع جهـة حكوميـة أخـرى تـصرف التـذاكر إذا كان أي
 .من الجهة التي تصرف بدل السكن 

  
  : المادة الحادية والعشرون 

تكون تذاكر السفر المشار إليها أعاله علـى درجـة األفـق إذا كـان المتعاقـد برتبـة أسـتاذ وعلـى الدرجـة   - ١
  . لمخفضة لمن سواه السياحية ا

للمتعاقــد أن يــستبدل تــذاكر الــسفر المــستحقة لــه مــن المملكــة إلــى موطنــه بتــذاكر ســفر إلــى أي بلــد   - ٢
ـــة  ـــة العربي ـــدون أن تتحمـــل الجامعـــة أي تكـــاليف إضـــافية وفـــي حـــدود أنظمـــة الخطـــوط الجوي آخـــر ب

 .السعودية 
 

 

  



  

 

  

  : المادة الرابعة والعشرون 
) ١(د أو تدفع لـه بـدل سـكن سـنوي وفـق مـا ورد فـي جـداول الرواتـب الملحـق رقـم تؤمن الجامعة السكن للمتعاق

ويجوز دفع هذا البدل مقدماً في بداية مدة العقد ويصرف له مدة عقده أقل من سـنة بنـسبة مـدة عقـده إلـى الـسنة 
ا الحكـم وفي حالة التعاقد مع إمراة ومحرمها يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل األعلى منهما ، ويسرى هذ

إذا كان أحدهما متعاقداً مع جهة غير الجامعة حكومية أو غير حكومية وال يصرف بدل سـكن للمتعاقـد المتزوجـة 
 . من سعودي مقيم بالمملكة 

  
  : المادة الخامسة والعشرون  

ما لـم تـؤمن الجامعـة الـسكن المؤثـث يـصرف للمتعاقـد المـستجد مـن أعـضاء هيئـة التـدريس ومـن فـي   - ١
من بـدل الـسكن فـي الـسنة ويـصرف % ٥٠ي أول عقد له مع الجامعة بدل تأثيث مقداره حكمهم ف

بدل التأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع الجامعة ويعتبر فـي حكـم المـستجد لهـذا الغـرض فقـط 
من مضى على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية بالمملكة سنتان على األقل وتعاقـد مـع الجامعـة مـن 

  .  يسبق صرفه له جديد ما لم
 ومحرمهـا فـال يجمـع بـين بـدلي التأثيـث لهمـا بـل يكتفـى ببـدل تأثيـث واحـد امـرأةفي حال التعاقد مع   - ٢

  .لصاحب البدل األعلى 
ال يستحق المتعاقد المحـرم أو المتعاقـدة ذات المحـرم عنـد التعاقـد مـع الجامعـة بـدل تأثيـث إذا كـان   - ٣

  .  داخل المملكة اآلخر يعمل بالجامعة أو بجهة أخرى
 داخـل - أو العكـس–إذا كان المتعاقد قد عمـل فـي أي جهـة أخـرى أو كـان محرمـاً لمـن قـد عملـت   - ٤

المملكة قبل تعاقده مع الجامعة فال يستحق بدل تأثيث ما لـم يكـن قـد مـضى علـى مغادرتـه المملكـة 
  . مدة ال تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة 

إذا كـان العقـد أقـل مـن سـنة يـصرف بـدل التأثيـث بنـسبة مـدة العقـد للـسنة ويـصرف المتبقـي مـن بــدل   - ٥
  . التأثيث عند تجديد العقد لمدة أخرى ال تقل مع مدة العقد السابق عن سنة 

  
  : المادة التاسعة والخمسون 

يم العــالي والجامعــات ولوائحــه كــل مــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة يطبــق بــشأنه نظــام مجلــس التعلــ
 . التنفيذية واألنظمة واألوامر والقرارات النافذة في المملكة 

  
  : المادة الستون  

  .لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة 
  



  

 

  

  )١(ملحق رقم 
  ) ١(جدول رقم 
  

  أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدرسو اللغات والمعيدون 
  

  بدل السكن السنوي   بدل االنتقال   نهاية المربوط الشهري  عالوة الخبرة السنوية    الشهريأول المربوط  الوظيفة 

  ٢٥٠٠٠  ٦٠٠  ١٣٦٠٠  ٥٠٠  ٩١٠٠  أستاذ 

  ٢٥٠٠٠  ٦٠٠  ١١٣٠٠  ٤٥٠  ٧٢٥٠  أستاذ مشارك 

  ٢٥٠٠٠  ٦٠٠  ٩٢٠٠  ٤٠٠  ٥٦٠٠  أستاذ مساعد 

  ١٧٠٠٠  ٥٠٠  ٦٨٨٠  ٣٥٠  ٤٠٨٠  مدرس لغة 

  ١٨٠٠٠  ٥٠٠  ٦٥٥٠  ٣٥٠  ٣٤٠٠  محاضر 

  ١٤٠٠٠  ٥٠٠  ٥٤٠٠  ٣٠٠  ٢٧٠٠  معيد 

  

  شروط التعيين 
  :األستاذ المساعد 

يعــين فــي هــذه الوظيفــة الحاصــل علــى درجــة الــدكتوراه أو مــا يعادلهــا أو مــن حــصل علــى اللقــب مــن جامعــة تعتــرف بــه 
  .الجامعة 

  :األستاذ المشارك 
  .عة يعين في هذه الوظيفة من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجام

  :األستاذ 
  .يعين في وظيفة أستاذ من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة 

  :المحاضرون 
يــشترط فــي اختيــار المحاضــر أن يكــون مــن الحاصــلين علــى درجــة الماجــستير علــى األقــل أو أيــة درجــة علميــة أخــرى 

   :تعتبرها الجامعة معادلة للماجستير ويعين بأول المربوط عدا 
  


