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 مقدمــــة

 

جامعة أم القرى من اجلامعات السعودية العريقة اليت تتميز مبكانها ومكانتها, 

أمــا ن العمــم الــيت يق ــد ا    األمــر الــعل جعحتــها تتــم مرتةــة متقدمــة   أولويــات      

تاح لحتجامعـة  امل, مما أالتدريس السعوديني وغري م حول العن من أعضاء  يئة املتميزو

مبا يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية لحتجامعة بها  الفرصة الختيار أفضم املتقدمني لحتعمم

أن تكــون  واملــويفني ف عمــادش وــئون أعضــاء  يئــة التــدريسشــُروحيقــق أ ــدافها, وَت

لحتعمم  حبيث سعت وتسعى , وييف أعضاء  يئة التدريساستقطاب وت املنظم لعمحتيات

,  وتسـريع عمحتيـات التوييـف   تسهيم و  استقطاب املميزين لحتعمم جبامعة أم القرىعحتى 

يســر عمـادش وــئون أعضـاء  يئـة التــدريس أن تضـع بــني     انطالقـا  مـن  ــعا الـدور فانـ      و

اخلطوات النظامية املتةعـة   متاـام متجـراءات التعاقـد     الدليم العل يوضح  عا يديكم 

اجلامعــة مــن الســادش أعضــاء  يئــة التــدريس ومــن   حكمهــم والــيت  ــ   مــع مروــح 

معرفتها وتطةيقها عند الرغةة   التعاقد وذلك وفق ما ن ت عحتي  مواد وفقرات الئحة 

 ., و عا يعرض بعض املزايا املقدمة هلمتوييف غري السعوديني   اجلامعات
 

 

 

 مع تحيات عمادة شؤون 
 والموظفينأعضاء هيئة التدريس 

 
www.uqu.edu.sa/faculty-affairs 
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 الشروط العامة للتعاقد

 يشرتط للتوظيف ) أي التعاقد (.. - 1

 وجود وظيفة شاغرة معتمدة يف امليزانية أو توفر اعتماد مالي خمصص لغرض التوظيف ضمن بند الرواتب املقطوعة.-أ 

يف بداية كل عام باإلعالن عن الوظائف الشاغرة واملشغولة عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة. )وهذا ما يتم -ب 

 مبتعاقدين وبناء على ذلك متنح اجلامعة تأشريات لغرض التعاقد عليها لتعذر شغل الوظيفة مبواطن سعودي(.

معرفة وصف واجبات الوظيفة ومسؤولياتها مبا يف ذلك احلد األدنى للمؤهالت املطلوبة لرتشيح الشخص املناسب -ج 

 لها.لشغ

 يشرتط يف املتعاقد أن يكون قد أكمل من العمر عشرين سنة ، ومل يتجاوز الستني سنة ميالدية.- 2

 يف حالة الرغبة يف نقل خدمات أحد املتعاقدين من جهة أخرى فإنه يشرتط ما يلي..- 3

 ول(أن ال تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة املنقول إليها )وفق الفقرة )ب( من الشرط األ-أ  

 أن يكون املتعاقد مستوفيًا للمؤهالت املطلوبة للوظيفة املنقول إليها.-ب 

أن يوافق املتعاقد على النقل وكذلك اجلهة املنقول منها يف حال النقل إىل اجلامعة من جهة أخرى ، وإذا كان النقل -ج 

وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية  قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة املتعاقد وفقًا لعقده املعمول به ويعدل

 إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة )مرفق نسخة من استمارة نقل الكفالة(.

مع مراعاة األحكام الواردة يف )الفقرة الثانية( جيوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى اجلهات - 4

اجلهة يف إعادة التعاقد معه )مرفق نسخة من النموذج ( إذا كان سبب األخرى باململكة وذلك بعد طلب رأي تلك 

تركه العمل انتهاء مدة عقده أو االستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير 

 )جيد جدًا( على األقل.

 ملكة يف احلاالت اتآتية   وال جيوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى اجلهات األخرى بامل

 من سبق أن انتهت خدمته بسبب االنقطاع عن العمل إال بعد مرور سنتني على األقل من تاريخ انتهاء خدمته.-أ 

 من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.-ب 

 من سبق أن انتهت خدمته ملقتضيات املصلحة العامة إال بعد موافقة اجلهة اليت قررت فصله.-ج 

من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبيًا بقرار من جملس حماكمة أو إلدانته جنائيًا ، أو احلكم حبد شرعي أو يف -د 

جرمية خملة بالشرف واألمانة )ويوجد لدى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس قاعدة بيانات لغري املسموح بالتعاقد 

 معهم ميكن الرجوع هلا عند احلاجة(.

اقد التأشرية من امللحقية الثقافية السعودية يف الدولة اليت حيمل جنسيتها واليت يتم التعاقد معه بناًء عليها ، مينح املتع- 5

 وال ميكن منحه التأشرية من الدولة اليت يقيم فيها وال حيمل جنسيتها.  

سفر على حساب اجلامعة يف مع اإلشارة إىل أن امللحقية متنح املتعاقد وعائلته عند حضورهم لغرض اإلقامة تذاكر   

حدود أربعة أشخاص فقط مبا يف ذلك تذكرة املتعاقد نفسه ، وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة املتعاقد أم سافروا 
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 فرادى ، ويف حال تعذر صرف تذاكر السفر يتم تعويض املتعاقد عن قيمة التذاكر املستحقة له. 

 ملحوظة هامة  

الت العلمية واخلربات العملية ملن يتم التعاقد معه معتمدة ومصادق عليها من قبل جيب أن تكون مجيع املؤه

اجلهات املعنية يف امللحقيات الثقافية والقنصلية املمثلة للمملكة العربية السعودية يف اخلارج ، ويفضل أن خيرب املتعاقد 

ك حيث أنه يستغرق وقتًا طوياًل يف بعض األحيان مّما بذلك مبكرًا من قبل الكلية أو جلنة التعاقد حتى يتسنى له القيام بذل

 قد يعطل أو يؤخر إجراءات التعاقد.  
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 العقود )الرواتب والبدالت(مميزات   

    أواًل 

حتتسب اخلربة ملن يتم التعاقد معهم من السادة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من احملاضرين ومدرسي اللغات 

حبد أقصى مخس سنوات عند بدء التعاقد إذا كانت اخلربة يف جمال التدريس اجلامعي ويف جمال التخصص وبعد احلصول 

مي الذي مت التعاقد معه على أساسه بواقع السنة بسنة أما إذا كانت اخلربة يف غري جمال التدريس فتكون على املؤهل العل

بواقع سنة لكل سنتني ، كما حتتسب الدورة يف التخصص اليت تتم بعد احلصول على املؤهل املتعاقد على أساسه بقدر 

. وذلك لوظائف )أستاذ مساعد ، حماضر ، مدرس لغة( مدتها ، وال جيمع بني مدة الدورة ومدة اخلدمة يف آن واحد .

وميكن احتساب سنوات خربة زائدة عن مخس سنوات لوظائف )أستاذ ، وأستاذ مشارك( وحبد أقصى أحد عشر سنة )البد 

من احلصول على موافقة معالي املدير بعد التعاقد( مع اإلحاطة بأن ذلك من صالحيات جملس اجلامعة وقد مت تفويض 

 مدير اجلامعة باملوافقة عليها وذلك على النحو التالي   معالي

 درجة )أستاذ(   – 1

 ( ريال + سنوات اخلربة 0199) أول املربوط الشهري 

 عدد سنوات اخلربة " للسنة الكاملة فقط "× ( ريال 599) عالوة اخلربة السنوية 

 ( ريال13699) نهاية املربوط الشهري 

 ريال( 699) بدل االنتقال 

 بدل السكن 
( ريال " ال يصرف هذا البدل للمتعاقد أو املتعاقدة إذا زوجته أو حمرمها 25999)

 يعمل بإحدى اجلهات احلكومية يف ذات املنطقة "

 % من بدل السكن( بشرط مل يسبق له العمل باململكة وُصرف له هذا البدل59) بدل التأثيث 

 يعني يف وظيفة أستاذ من حصل على اللقب من جامعة تعرتف بها اجلامعة.         

 

 درجة )أستاذ مشارك(   – 2

 ( ريال + سنوات اخلربة 0259) أول املربوط الشهري 

 عدد سنوات اخلربة " للسنة الكاملة فقط "× ( ريال 459) عالوة اخلربة السنوية 

 ال( ري11399) نهاية املربوط الشهري 

 ( ريال699) بدل االنتقال 

( ريال " ال يصرف هذا البدل للمتعاقد أو املتعاقدة إذا زوجته أو حمرمها 25999) بدل السكن 

 يعمل بإحدى اجلهات احلكومية يف ذات املنطقة "

 % من بدل السكن( بشرط مل يسبق له العمل باململكة وُصرف له هذا البدل59) بدل التأثيث 

 يعني يف هذه الوظيفة من حصل على اللقب من جامعة تعرتف بها اجلامعة.         
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 درجة ) أستاذ مساعد (    – 3

 ( ريال + سنوات اخلربة " حبد أقصى مخس سنوات "5699) أول املربوط الشهري 

 عدد سنوات اخلربة " للسنة الكاملة فقط "× ( ريال 499) عالوة اخلربة السنوية 

 ( ريال0299) املربوط الشهري  نهاية

 ( ريال699) بدل االنتقال 

( ريال " ال يصرف هذا البدل للمتعاقد أو املتعاقدة إذا زوجته أو حمرمها 25999) بدل السكن 

 يعمل بإحدى اجلهات احلكومية يف ذات املنطقة "

 له هذا البدل% من بدل السكن( بشرط مل يسبق له العمل باململكة وُصرف 59) بدل التأثيث 

يعني يف هذه الوظيفة احلاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو من حصل على اللقب من جامعة تعرتف بها 

 اجلامعة.
 

 درجة ) مدرس لغة (    – 4

 ( ريال + سنوات اخلربة " حبد أقصى مخس سنوات "4909) أول املربوط الشهري 

 عدد سنوات اخلربة " للسنة الكاملة فقط "× ( ريال 359) عالوة اخلربة السنوية 

 ( ريال6009) نهاية املربوط الشهري 

 ( ريال599) بدل االنتقال 

( ريال " ال يصرف هذا البدل للمتعاقد أو املتعاقدة إذا زوجته أو 10999) بدل السكن 

 حمرمها يعمل بإحدى اجلهات احلكومية يف ذات املنطقة "

 السكن( بشرط مل يسبق له العمل باململكة وُصرف له هذا البدل % من بدل59) بدل التأثيث 

 

 يشرتط فيمن يعني لتدريس إحدى اللغات األجنبية باجلامعة أن تتوفر لديه أي من املؤهالت اتآتية  

 أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس يف اللغة اليت يقوم بتدريسها بتقدير عام )جيد( على األقل وعلى دبلوم-أ  

تدريس اللغة كلغة أجنبية باإلضافة إىل خربة يف تدريسها ال تقل عن سنة ويفضل من سبق له تدريسها للطالب 

 العرب.

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس يف اللغة اليت يقوم بتدريسها بتقدير عام )جيد( على األقل باإلضافة إىل خربة -ب 

 يفضل من سبق له تدريسها للطالب العرب.يف تدريسها ملدة ال تقل عن ثالث سنوات و

أن يكون حاصاًل على درجة املاجستري يف اللغة اليت يقوم بتدريسها كلغة أجنبية ويفضل من تكون لديه خربة يف -ج 

 تدريسها ملدة ال تقل عن سنة وسبق له تدريسها للطالب العرب.
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 درجة ) حماضر (    – 5

 سنوات اخلربة " حبد أقصى مخس سنوات "( ريال + 3499) أول املربوط الشهري 

 عدد سنوات اخلربة " للسنة الكاملة فقط "× ( ريال 359) عالوة اخلربة السنوية 

 ( ريال6559) نهاية املربوط الشهري 

 ( ريال599) بدل االنتقال 

حمرمها ( ريال " ال يصرف هذا البدل للمتعاقد أو املتعاقدة إذا زوجته أو 10999) بدل السكن 

 يعمل بإحدى اجلهات احلكومية يف ذات املنطقة "

 % من بدل السكن( بشرط مل يسبق له العمل باململكة وُصرف له هذا البدل59) بدل التأثيث 

 

يشرتط يف اختيار احملاضر أن يكون من احلاصلني على درجة املاجستري على األقل أو أية درجة علمية أخرى 

 لماجستري ويعني بأول املربوط عدا الفئات التالية تعتربها اجلامعة معادلة ل

 احملاضر يف ختصصات ) اهلندسة ، والصيدلة ، والعلوم الطبية التطبيقية ( فيعني باملربوط الثاني.-أ  

 احملاضر يف ختصص ) الصيدلة اإلكلينيكية ( فيعني باملربوط الثالث.-ب 

( فيعني باملربوط الرابع احملاضر يف ختصص ) الطب البشري ، وطب األسنان-ج  

  

جيوز زيادة الرواتب ملن يتم التعاقد معه مّمن حيمل جنسية إحدى دول أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة يف مستواها -

 %( من الراتب املستحق. ) الراتب الشهري + سنوات اخلربة (. 59العلمي بنسبة ال تتجاوز )

( يف 2جيوز زيادة الرواتب ) زيادة استثنائية ( حسب ما أقرته اهليئة االستشارية يف اجلامعة جبلستها رقم )- 2

 هـ حسب اجلدول التالي  12/1/1433

 نسبة الزيادة التخصص م

 الليث والقنفذة مكة املكرمة

التخصصات الطبية واهلندسية والعلوم واحلاسب اتآلي واللغات  

 األجنبية

% من الراتب 09حبد أقصى 

 املستحق

% من الراتب 199حبد أقصى 

 املستحق

)التخصصات الشرعية والدعوة وأصول الدين واللغة العربية والعلوم  

اإلنسانية ( وباقي التخصصات ماعدا  التخصصات املذكورة يف رقم 

 ( أعاله1)

% من الراتب 05حبد أقصى 

 املستحق

% من الراتب 05حبد أقصى 

 املستحق

 

 

 

 



 

 0 دليل إجراءات التعاقد         

 الضوابط واملعايري 

مينح عضو هيئة التدريس النسب املذكورة بتوصية من جلنة يشكلها عميد الكلية وما يف حكمه هلذا الغرض وتكون  .1

 برئاسته 

 البد من مراعاة متيز عضو هيئة التدريس املراد منحه الزيادة املعايري التالية    .2

 النشر العلمي يف اجملالت العلمية املرموقة  . أ

 املساهمة الفاعلة يف أعمال االعتماد األكادميي . ب

 التميز يف التدريس واإلشراف األكادميي . ت

 احلرص على تطوير القدرات واملهارات يف خمتلف اجملاالت  . ث
 

    ثالثًا 

جيوز منح األطباء البشريني ، وأطباء األسنان من أعضاء هيئة التدريس ، واحملاضرين العاملني باملستشفيات بدل عمل - 1

%( من الراتب 09باملستشفيات للساعات اإلضافية املطلوبة نظامًا عند مباشرتهم العمل باملستشفى حبد أقصى )

 األساسي الذي يتقاضاه شهريًا ، وال جيوز اجلمع بني بدل الندرة وبدل العمل باملستشفى.

التدريس واحملاضرين العاملني جيوز منح الصيادلة ، واملتخصصني يف العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيئة - 2

باملستشفيات بدل عمل باملستشفيات للساعات اإلضافية املطلوبة نظامًا عند مباشرتهم العمل باملستشفى حبد أقصى 

 %( من الراتب األساسي الذي يتقاضاه شهريًا ، وال جيوز اجلمع بني بدل الندرة وبدل العمل باملستشفى. 59)

  



 

 0 دليل إجراءات التعاقد         

 مالحظات هامة :

 يد على املرشحني مبصادقة املؤهالت العلمية واخلربات العملية من اجلهات املختصة بسفارات اململكة جيب التأك

يف اخلارج قبل منحه تأشرية الدخول ، ويفضل أن يكون ذلك يف وقت مبكر لكونه يستغرق وقتًا طوياًل يف بعض 

 األحيان مّما قد يعطل إجراءات التعاقد.

  العمل على الوصول إىل اململكة يف الوقت احملدد من قبل اجلامعة والذي إما أن يكون التأكيد على املرشح بضرورة

 مع بداية الفصل الدراسي أو خالل شهرين من تاريخ خطاب الرتشيح املرسل للملحقية .

 الخطوات اإلعدادية لشغل الوظائف األكاديمية :

والطالبات مقابل عدد أعضاء هيئة التدريس إضافة إىل عدد اخلاصة بكل كلية واملتعلقة بعدد الطالب بيانات الإعداد ـ 1

 بناء على تلك البيانات .توزيع الوظائف الوظائف اليت ال تزال شاغرة لدى الكلية أو املعهد متهيدًا ل

 خبطابات موجهة للعمداء من معالي مدير اجلامعة. توزيع الوظائف على الكلياتـ 2

 بناء على االحتياجات الفعلية لألقسام .يم الوظائف على األقسام داخل الكليات تقسـ تقوم عمادة كل كلية أو معهد ب3

عن الوظائف وإعادته إىل عمادة شؤون  ( 7ملحق)  تحديد التخصصات للوظائف وتعبئة منوذج اإلعالنـ تقوم كل جهة ب4

 . أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

 . من قبل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيني للوظائف وجتهيز برنامج التقديم اإللكرتوإعداد اإلعالن ـ 5

 .اإلعالن عن الوظائف األكادميية يف الصحف احمللية  واملوقع اإللكرتوني للجامعة ولدى امللحقيات الثقافية ـ 6

تشكل جلنة داخلية ـ تقوم الكلية أو املعهد باستقبال ملفات املتقدمني للوظائف أثناء فرتة اإلعالن عن الوظائف حيث 0

 لدراسة وتدقيق الطلبات بناًء على الشروط احملددة لكل وظيفة .

إرسال امللفات من الكليات إىل العمادة إلجراء التدقيق النهائي وإعادتها بعد التدقيق إىل الكليات الستكمال إجراءات ـ 0

 املختصة . من إجراء االختبارات واملقابالت الشخصية ثم العرض على اجملالس التعيني

تقوم العمادة بإرسال السري الذاتية اليت تصل من امللحقيات الثقافية تباعًا إىل الكليات لدراستها واختيار املؤهلني للتعاقد ـ 0

 يف حال عدم وجود املؤهلني من املواطنني السعوديني لشغل تلك الوظائف .معهم وفق حاجة الكليات لتخصصاتهم 

إىل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني متهيدًا إلرساهلا  املرشحني للتعاقد من اخلارجقوائم الكليات لإرسال ـ 19

 إىل امللحقيات الثقافية وحتديد مواعيد املقابالت الشخصية هلم هناك .

 ـ حتديد جلان التعاقد اليت ستسافر إىل امللحقيات الثقافية املعنية إلجراء املقابالت الشخصية . 11
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 : الخطوات وفقًا للجدول التالي والذي يحدد مدة كل خطوةوستتم 

  أسبوعان إعداد بيانات توزيع الوظائف 

  يوم واحد توزيع الوظائف على الكليات

تقسيم الوظائف على األقسام داخل الكليات وحتديد 

التخصصات للوظائف وتعبئة منوذج اإلعالن عن 

وإعادته إىل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس الوظائف 

 واملوظفني

 

 مخسة أيام عمل

لن تقبل طلبات اإلعالن بعد التاريخ احملدد 

نظرًا ملا يسببه ذلك من تأخري يف اإلجراءات بعد 

 يتم ارساله من خالل : ذلك .

 vdafsa@uqu.edu.saامييل 

 ٧٧٢٩٩٥٥فاكس 

هيئة التدريس  إعداد اإلعالن من قبل عمادة شؤون أعضاء

 واملوظفني

يتم يف اليوم الثالث يتم وضع رابط للعمداء من  ثالثة أيام عمل

 أجل مراجعة اإلعالن قبل نزوله يف املوقع .

اإلعالن عن الوظائف األكادميية يف الصحف احمللية  

 واملوقع اإللكرتوني للجامعة ولدى امللحقيات الثقافية 

 

 عشرة أيام

 مالحظة مهمة:

استقبال امللفات وتدقيقها يف الكليات خالل يتم 

 فرتة اإلعالن .

إرسال امللفات من الكليات إىل العمادة إلجراء التدقيق 

الستكمال النهائي وإعادتها بعد التدقيق إىل الكليات 

 إجراءات التعيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثة أيام عمل

جتنبًا لتأخري اإلجراءات نرجو مراعاة 

 :املالحظات التالية 

( جيب التأكد من توقيع املتقدم على اإلقرار 1

بأنه ال  يعمل يف أي جهة حكومية و إرفاق 

 التعهد مع ملف املتقدم .

 ( التأكد من املصادقة على الشهادات .2

( مراجعة عمر املتقدم بناء على معلومات 3

 اهلوية الوطنية .

( التأكد من مطابقة مؤهالت وختصص املتقدم 4

 عنها .  للوظيفة املعلن

 الكلية* بعد إعادة امللفات إىل الكلية تتوىل 

إعالن أمساء املرشحني لدخول االختبارات 

 .موقع الكلية واملقابالت الشخصية على 
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تقوم العمادة بإرسال السري الذاتية اليت تصل من 

امللحقيات الثقافية تباعًا إىل الكليات لدراستها واختيار 

حاجة الكليات لتخصصاتهم املؤهلني للتعاقد معهم وفق 

. 

 

 عشرة أيام

* سيتم إرسال ما يصل للعمادة من سري ذاتية 

 عرب الربيد اإللكرتوني

* ال ينبغي االعتماد فقط على السري الذاتية اليت 

ترسل من امللحقيات وإمنا على الكلية االجتهاد 

 يف البحث عن املتميزين

لن يقبل الرتشيح للتعاقد بعد التاريخ احملدد  أيام مخسة إرسال قوائم املرشحني للتعاقد من اخلارج

 نظرًا ملا يسببه ذلك من تأخري يف جلان التعاقد .

 مخسة أيام ( 1جلان التعاقد ) 

 مثالتنطلق أربع جلان خمتلفة إىل أربع دول ؛ 

   )مصر/األردن/تونس/باكستان(

وتتكون اللجنة من   ) العميد أو أحد الوكالء 

اثنان أو ثالثة من املوظفني  _كرئيس للجنة 

عدد من عمداء الكليات يرتاوح  _املختصني 

بني مخسة إىل سبعة عمداء من ختصصات  ما

 خمتلفة ( 

 ( 2جلان التعاقد ) 

 مخسة أيام

)بعد الرحلة األوىل بأسبوع أو 

 أسبوعني(

 بنفس طريقة اللجان السابقة
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 13 دليل إجراءات التعاقد         

 

Preliminary Employment Contract for Faculty Candidate 
 

Name of the faculty Candidate 

Nationality 

Degree 

Position No 

Qualification and Specialization 

College & Department 

Place of contract 

Basic Salary : …….. SR (monthly) 

Housing Allowance: ……….. SR (Annual) 

Transportation Allowance:  ……. SR (monthly) 

Furnishing Allowance:  50% (Housing Allowance) (one time) 

Extra for Experience:  ……. SR (monthly) 

Extra:  ( %           ) 

Remarks 

Address 

 

 


