الرواتب واملكافآت والبدالت
املادة الرابعة واألربعون
يطبق سلم الرواتب والعالوات املرافق هلذه الالئحة على أعضاء هيئة التدريس
واحملاضرين واملعيدين.

املادة اخلامسة واألربعون
يصرف لوكيل اجلامعة مكافأة شهرية مقدارها( )0333ثالثة آالف ريال .

املادة السادسة و األربعون
يصرف للعميد أو من حكمه مكافأة شهرية مقدارها (  ) 0333ألف ريال و حبد
أقصى قدره (  ) 03333عشرة آالف ريال سنوياً  ,كما يصرف لوكيل العميد
مكافأة شهرية مقدارها (  ) 033مثامنائة ريال و حبد أقصى قدره ( ) 0333مثانية
آالف ريال سنوياً و يصرف لرئيس القسم أو املركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها
( ) 033مخسمائة ريال و حبد أقصى قدره ()0333مخسة آالف ريال سنوي ًا .

املادة السابعة و األربعون
يصرف ألمني اجمللس العلمي مكافأة سنوية مقدارها (  ) 03333عشرة آالف ريال
إذا كان من أعضاء هيئه التدريس يف اجلامعة  ,أما إذا كان من غري أعضاء هيئة
التدريس فيعامل وفق ما حيدده نظام اخلدمة املدنية و لوائحه.

املادة الثامنة و األربعون
حتدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم  -من داخل اجلامعة -
الذين تستعني بهم اجلامعة يف إعداد و إلقاء الوحدات التدريسية غري املنهجية عن كل
وحدة تدريسية على النحو اآلتي - :
 .0األستاذ

 033ثالمثائة ريال .

 .2األستاذ املشارك

 203مائتان و مخسون رياالً.

 .0األستاذ املساعد

 233مائتا ريال.

 .4احملاضر و مدرس اللغة

 003مائة و مخسون رياالً.

 .0املعيد

 033مائة ريال .

املادة التاسعة و األربعون
يصرف ملن يكلف بعمله أثناء اإلجازة الصيفية من الوكالء و العمداء و
وكالئهم و رؤساء األقسام و املراكز العلمية و أعضاء هيئة التدريس تعويضاً يعادل
مدة التكليف مبا ال يتجاوز صايف راتب شهرين .

املادة اخلمسون
 .0يصرف لكل من يشرتك يف إحدى اللجان الدائمة اليت تشكل يف اجلامعات
مكافأة قدرها (  ) 233مائتا ريال عن كل جلسة إذا متت خالل وقت الدوام
الرمسي و (  )033ثالمثائة ريال عن كل جلسة إذا متت خارج وقت الدوام
الرمسي و حبد أقصى قدره ستة آالف ريال يف السنة املالية الواحدة.
 .2يكون توصيف اللجان الدائمة كاآلتي - :
(أ) أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام جملس التعليم العالي و اجلامعات و
لوائحه .
(ب) أن ال تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد و مسؤولياته مبفرده .
(ج) أن يكون ذات طبيعة مستمرة .
(د) أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى اجلامعة .
(ه) أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئه التدريس أو من ذوي املراتب
العليا الذين ال ميكن معاملتهم مبوجب مكافآت خارج وقت الدوام .
و يعامل أعضاء اللجان العلمية و التنظيمية للمؤمترات و الندوات العلمية اليت
تنظمها اجلامعة معاملة أعضاء اللجان الدائمة .

املادة احلادية و اخلمسون
إذا زادت الوحدات التدريسية ألعضاء هيئه التدريس و من يف حكمهم من
داخل اجلامعة عن النصاب املقرر جيوز بقرار من جملس الكلية صرف بدل وحدات
تدريسية زائدة هلم قدره (  ) 003مائة و مخسون ريا ًال عن الوحدة الواحدة .

املادة الثانية و اخلمسون
جيوز أن يصرف ألعضاء هيئة التدريس و احملاضرين و املعيدين املتخصصني
يف جمال احلاسب اآللي العاملني يف جمال ختصصهم مكافأة حيددها جملس
اجلامعة مبا ال يتجاوز نسبة  % 20من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها .

املادة الثالثة و اخلمسون
جيوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئه التدريس و احملاضرين و املعيدين
العاملني يف جمال ختصصهم بدل تفرغ و ساعات عمل إضايف يعادل  % 03من أول
مربوط الدرجة املثبتني عليها .

املادة الرابعة و اخلمسون



"جيوز أن يصرف لألطباء من أعضاء هيئة التدريس و احملاضرين و املعيدين
العاملني يف جمال ختصصهم بدل تفرغ و ساعات عمل إضايف يعادل ( )% 03من أول
مربوط الدرجة املثبتني عليها  .و فيما خيص األطباء البيطريني من أعضاء هيئة
التدريس و احملاضرين و املعيدين العاملني يف جمال ختصصهم فيجوز أن يصرف هلم
بدل تفرغ و ساعات عمل إضايف يعادل ( )% 20من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها" .

 تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )9249/91/6وتاريخ 9249/99/91هـ المتوج بالموافقة السامية رقم
(/7ب )0191/وتاريخ 9244/4/ 91هـ.

املادة اخلامسة و اخلمسون
جيوز أن يصرف لغري األطباء من أعضاء هيئة التدريس و احملاضرين و املعيدين
الذين ميارسون العمل يف ختصصهم اإلكلينيكي يف املستشفيات بدل تفرغ و ساعات
عمل إضايف يعادل  % 23من أول مربوط الدرجة املثبتني عليها .

