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  املعيد حقوق .3
 الهدف

صات ومخصالمزايا كافة ووإجازات عالوات وبدالت واتب وراستحقاقات المعيدين من  وتحديد عريفتتهدف هذه السياسة إلى 
 .هذه االستحقاقاتضوابط شروط ومع تحديد  البعثة

 السياسة

 الراتب والبدالت والعالوات وتذاكر السفر 3-1
 المعيد الموفد المعيد المقيم الموضوع

 الراتب الشهري -1

 وفقاً لجدولوالعالوات الراتب الُمعدل والبدالت  -
، ويتم إيقاف بهذه السياساتالمرفق  الرواتب

 .عند اإليفاد االنتقالصرف بدل السكن وبدل 
لبة أو بسكن ط يجوز توفير اإلقامة بسكن الطلبة -

 تحمل مقابل ،الدراسات العليا )بحسب األحوال(
فر تو بشرط ،المعيد لرسوم اإلقامة المقررة لذلك

 بالسكن. أماكن شاغرة

الراتب الشهري الُمعدل باإلضافة إلى بدل الجامعة والعالوة االجتماعية  -أ

 .في جدول الرواتب المرفق بهذه السياساتوفقاً لما هو محدد ، لألبناء

المرفق بهذه جدول الرواتب في اتب البعثة : وفقاً لما هو محدد ر -ب

ف راتب لصررط تشيوويبدأ الصرف اعتباراً من تاريخ اإليفاد  ،السياسات

زة على إجا / حاصلحاصلةأن تكون الزوجة/ الزوج  البعثة بفئة المتزوج

على بعثة أو منحة حاصل غير حاصلة/ أو ، من جهة العمل  بدون راتب

 واطن/المغير المواطنةمن ال يستحق المعيد/المعيدة الذي يتزوج و .دراسية

أثناء الدراسة بالخارج  أو من غير أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

 مخصصات المقررة للزوجة/ الزوج بحسب األحوال.راتب ولللل

 أو ما الماجستير عالوة -2
 يعادلها

 .تضاف إلى الراتب الُمعدل وتُصرف اعتباراً من تاريخ حصول المعيد على الدرجة العلمية درهم شهرياً  1000

واللوازم  الكتبشراء  بدل -3
  الدراسية

 .اتفي جدول الرواتب المرفق بهذه السياسوفقاً لما هو محدد  -

 .اتجدول الرواتب المرفق بهذه السياسفي وفقاً لما هو محدد  - بدل االستعداد للسفر -4

 وفقاً لسياسات الموارد البشرية  التأمين الصحي -5

اليف في البلد الموفد إليه المعيد أو تك وفقاً لنظام التأمين الصحي المعمول به
 العالج واألدوية في حالة عدم وجود نظام للتأمين الصحي في بلد اإليفاد

سنة( في حالة 18للمعيد وأسرته )الزوجة / الزوج واألبناء أقل من 
 مع استبعاد عالج األسنان غير الضروري أو ،في بلد اإليفاد مرافقتهم له
وفي حالة عدم مرافقة األسرة للمعيد  أخرى قصد بها التجميل. اتأية معالج

 الموفد، يسري عليهم التأمين الصحي المعمول به في الجامعة.

 - نفقات اإلقامة بالفندق-6
لى إ لمدة ست ليال للمعيد وأسرته عند وصوله نفقات اإلقامة الكاملة بالفندق

 الدراسة.وبحد أقصى مرتين خالل مدة ، بلد اإليفاد

المقابل النقدي لتذاكر -7
 السفر السنوية

- 
مقابل نقدي لتذاكر السفر بالدرجة السياحية من الدولة إلى بلد اإليفاد والعودة 

قل أللمعيد وأسرته )الزوجة/الزوج واألبناء ، عن كل سنة من سنوات اإليفاد
 ( السابق.1وفقاً للشروط الواردة بالفقرة )ب( من البند ) ،(سنة 18من 

نفقات القريب المرافق  -8
 للمعيدة غير المتزوجة

- 

تتحمل الجامعة نفقات مرافقة أحد األقرباء حتى الدرجة الثالثة للمعيدة غير 

لنفقات اوتشمل  ،أمر المعيدةكتابة بموافقة ولي  تسميتهويتم  ،المتزوجة

 يلي: على ما

درهم شهرياً، تُصرف للمعيدة ضمن  2500نفقات اإلقامة بواقع  -

 ( السابق.1بالفقرة )أ( من البند ) ليهإ راتبها الشهري المشار

 .( السابق5التأمين الصحي وفقاً ألحكام البند ) -

 .( السابق6وفقاً ألحكام البند ) اإلقامة الكاملة بالفندق -

 .( السابق7البند )المقابل النقدي لتذاكر السفر وفقاً ألحكام  -
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أو نفقات سفر التذاكر  -9

 االنتقال عند تحويل اإليفاد
- 

عند تحويل  ،للمعيد وأسرته أو نفقات االنتقالسفر بالدرجة السياحية التذاكر 

 .اإليفاد من مقر دراسته إلى الجهة المحول إيفاده إليها

سفر إضافية بسبب  تذاكر -10

 المرض
- 

تذاكر سفر إضافية بالدرجة السياحية إلى الدولة والعودة إلى بلد اإليفاد 

إذا مرض المعيد مرضاً يستدعي عودته إلى الدولة بناًء  ،للمعيد وأسرته

 على توصية جهة طبية واقتراح الملحقية الثقافية.

المقابالت الشخصية  -11  

ذهاباً وإياباً أو مقابل نقدي عنها من الدولة أو من مقر دراسة المعيد بالخارج إلى مكان إجراء  السياحيةتذكرة سفر بالدرجة  -

 .المقابالت الشخصية لمتابعة وإتمام إجراءات القبول

 أيام وفقاً لسياسات الشؤون المالية بالجامعة. 7بدل السفر المقرر بحد أقصى  -

 .ميةوبحد أقصى مرتين لكل درجة عل ،استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنينمكتب وذلك بناًء على توصية مدير 

الدورات الدراسية  – 21

والبرامج التدريبية أو 

أو دراسة المساقات  التأهيلية

وأداء االمتحانات التكميلية  

 داخل الدولة:
رسوم التسجيل في الدورات الدراسية أو  -

التأهيلية ورسوم دراسة البرامج التدريبية أو 
ما كورسوم أداء االمتحانات،  ،المساقات التكميلية
 .يجوز توفير اإلقامة

 :خارج الدولة
رسوم التسجيل في الدورات الدراسية أو  -
رسوم دراسة لبرامج التدريبية أو التأهيلية وا

 .ورسوم أداء االمتحانات المساقات التكميلية
ذهاباً وإياباً أو  تذكرة سفر بالدرجة السياحية -

مقابل نقدي عنها من الدولة إلى مكان عقد الدورة 
  .أو الدراسي / البرنامج التدريبي أو التأهيلي

درهم( يومياً وبحد  1500سفر بواقع )بدل  -
 .درهم( شهرياً  20000أقصى )
على توصية المشرف األكاديمي  بناءً وذلك 

 درجة علمية.ولمرتين كحد أقصى لكل  ،عميدالو

- 

 /الندواتالمؤتمرات حضور -31

 العلمية 

ذهاباً وإياباً أو  تذكرة سفر بالدرجة السياحية -
مقابل نقدي عنها من الدولة إلى مكان انعقاد 

 ./الندوةالمؤتمر
 ./الندوةرسوم التسجيل في المؤتمر -
أيام وفقاً  7بدل السفر المقرر بحد أقصى  -

 لسياسات الشؤون المالية بالجامعة.
بناًء على توصية المشرف األكاديمي وذلك 

 ولمرة واحدة خالل مدة إقامة المعيد. ،عميدالو

ذهاباً وإياباً أو مقابل نقدي عنها من مقر  تذكرة سفر بالدرجة السياحية -
 ./الندوةإلى مكان انعقاد المؤتمر دراسة المعيد

 ./الندوةرسوم التسجيل في المؤتمر -
وفقاً لسياسات الشؤون المالية  ،أيام 7بدل السفر المقرر بحد أقصى  -

 بالجامعة.
حد وب ،وذلك بناًء على توصية المشرف األكاديمي بالجامعة الموفد إليها

 .خالل مدة الدراسة /ندواتأقصى أربع مؤتمرات

/ العلمية زياراتال-41

 الدورات التدريبية
- 

ها من قيمتذهاباً وإياباً أو مقابل نقدي عن  تذكرة سفر بالدرجة السياحية -
أو لحضور دورات  إلى أي جهة ألغراض البحث العلمي مقر دراسة المعيد

جمع دوالر أمريكي أو ما يعادلها كحد أقصى( لنفقات  6000و) تدريبية
الدرجة العلمية الموفد من المادة العلمية الالزمة للحصول على وتحليل 
 باإلضافة إلى ما يلي: ،أجلها

 بأحد فنادق الدولة. اإلقامة وفيرت ة علمية إلى الدولةزيار -
يُصرف بدل  :أو حضور دورات تدريبية ألي جهة أخرىعلمية  ةزيار -

( أو ما درهم 20000درهم( يومياً وبحد أقصى ) 1500سفر بواقع )
 ./ الدورة التدريبية ةالزيارعن مدة  ،يعادلها

مرة ول ،وذلك بناًء على توصية المشرف األكاديمي بالجامعة الموفد إليها
 واحدة لكل درجة علمية.

إلنجاز راتب البعثة -15

 لعودة ترتيبات ا

رجة بعد الحصول على د لمدة ال تتجاوز شهرين يستمر صرف راتب البعثة -

أو انتهاء مدة الترخيص بإجراء  الدكتوراه / الزمالة الطبيةالماجستير أو 

ات إلنجاز ترتيب بحوث ما بعد الدكتوراه أو تدريب ما بعد الزمالة الطبية

العودة النهائية إلى الدولة، بمراعاة عدم الجمع بين راتب البعثة والراتب 

 .الشهري عند التعيين كعضو هيئة تدريس
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 اإلجازات المستحقة 3-2

 المعيد الموفد المعيد المقيم الموضوع

اإلجازات السنوية -1  .الجامعة الموفد إليهاوفقاً ألنظمة   أعضاء هيئة التدريس. إلجازاتوفقاً  

اإلجازة المرضية -2  وفقاً لموافقة الجامعة الموفد إليها المعيد. وفقاً لسياسات الموارد البشرية. 

اإلجازة الطارئة -3  --- وفقاً لسياسات الموارد البشرية. 

 لمدة أقصاها عام ولمرتين خالل مدة العمل كمعيد بالجامعة  إجازة بدون راتب -4

مرافقة مريض  إجازة -5

 داخل أو خارج الدولة

لمدة ال تجاوز شهرين لمرافقة أحد األقارب 

حتى الدرجة الثانية للعالج داخل أو خارج 

 .الدولة

لمدة ال تجاوز شهرين لمرافقة أحد األقارب حتى الدرجة الثانية للعالج داخل أو 

لد الموفد الثقافية في البخارج الدولة بموافقة الجامعة الموفد إليها وتوصية الملحقية 

 إليه المعيد.
 

 مستحقات أخرى 3-3

 رسوم التقديم  -1

وم وكذلك جميع الرسوم األخرى ذات الصلة مثل رس ،لدراسات العليا أو لمتطلباتهاوا لغة األجنبيةدراسة الل رسوم التقديم للقبول
 ،وتكاليف البريد، ورسوم استخراج السجالت الدراسية، SEVIS نظام اإلقامة األمريكيتأشيرة الدخول لبلد الدراسة، رسوم 

 ورسوم التأمين ضد األخطاء المهنية الطبية لمعيدي كلية الطب والعلوم الصحية. ،ورسوم الفحص الطبي

 - الرسوم الدراسية -2

رسوم دراسة  وكذلك ،الرسوم الدراسية لدراسة اللغة األجنبية ولمدة أقصاها عام
تدفع و ،درجتي الماجستير والدكتوراه / الزمالة الطبيةمتطلبات الحصول على 

مباشرة للجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه المعيد. وال تستحق هذه الرسوم إذا قام 
كما  ،ديرمالالمعيد بتغيير تخصصه أو الجامعة الموفد إليها دون موافقة مسبقة من 

ه بها إال د بعد تسجيلال تستحق الرسوم الدراسية عن المساقات التي ينسحب المعي
 لظروف طارئة تقدرها الملحقية الثقافية في البلد الموفد إليه المعيد.

/ رسوم التعليم )للزوجة -3

 واألبناء( الزوج

رسوم التعليم بحد أقصى ثالثة أبناء من  
المستوى االبتدائي وحتى نهاية المرحلة 

 الثانوية وفقاً لسياسات الموارد البشرية.

 الدراسية لدراسة اللغة األجنبية لمدة عام واحد للزوجة أو للزوج.الرسوم  -
دوالر  7000األطفال بحد أقصى  رسوم دور الرعاية النهارية أو رياض -

 سنوياً لكل طفل.أمريكي أو ما يعادلها 
دائي وحتى نهاية المرحلة الرسوم الدراسية لتعليم األبناء من المستوى االبت -

، سنوياً  ابنة/ابنأو ما يعادلها لكل دوالر أمريكي  7000د أقصى ية، بحالثانو
 لمستندات المقدمة.وفقاً لبحسب المستوى الدراسي 

 الكتب والدوريات -4

 400علمية في مجال التخصص لكل درجة علمية بما ال يتجاوز  دورياتت علمية أو جهات تصدر دورياأربع االشتراك في 
ية في مجال التخصص علمكتب مراجع أو لكل دورية أو جهة. وكذلك التعويض عن قيمة شراء أمريكي أو ما يعادلها دوالر 

دوالر أمريكي   1600ولدرجة الماجستير أو ما يعادلها دوالر أمريكي  800على أال يتجاوز اإلجمالي عن  ،لكل درجة علمية
 لدرجة الدكتوراه.أو ما يعادلها 

 .ولمرة واحدة خالل مدة العمل كمعيد بالجامعة وملحقاته حاسوبدرهم أو ما يعادلها كحد أقصى لشراء جهاز  10000 وملحقاته حاسوبال هازج-5

رسوم العلمية /  األجهزة -6

استخدام المختبرات 

 البرامج / والمعدات

- 
 األجهزة العلميةأو استئجار شراء لكحد أقصى  اأو ما يعادله دوالر أمريكي 6000

لمرة و، (Software)  برامج أو لشراء أو رسوم استخدام المختبرات والمعدات 
 .واحدة لكل درجة علمية

 - األطروحة -7
 يدوتجلطباعة تنقيح وتكاليف لحد أقصى كأو ما يعادلها دوالر أمريكي  2000

 .األطروحة لكل درجة علمية

ونفقات رسوم  -8

 االمتحانات
- 

 لي:ي حمل الجامعة مامع تيجوز الترخيص للمعيد بأداء امتحانات ترتبط بتخصصه، 

 الرسوم المقررة ألداء االمتحانات. -

جراء دراسة إلى مكان إالتذكرة سفر بالدرجة السياحية أو نفقات االنتقال من مقر  -

 .االمتحان والعودة

 .لمدة أقصاها ثالثة أيام بدل السفر المقرر -

شحن األمتعة  بدل -9

 واألغراض الشخصية
- 

يفاد اإلإذا أنُهي  ،درهم لشحن األمتعة واألغراض الشخصية إلى الدولة 6000 -

، أو تم تحويل إيفاده إلى جهة على درجة الماجستير حصولالمعيد مقيم بعد كوعاد 

 .أخرى بعد حصوله على درجة الماجستير مباشرة

واألغراض الشخصية إلى الدولة بعد درهم كحد أقصى لشحن األمتعة  6000 -

 .الحصول على درجة الدكتوراه / الزمالة الطبية
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 المعيد الموفد المعيد المقيم الموضوع

 - الوفاة -10

تتحمل الجامعة نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الدولة  ،في حالة وفاة المعيد -

 باإلضافة إلى نفقات عودة أسرته.

جهيز نفقات ت تتحمل الجامعة ،أفراد أسرة المعيد بالخارجفي حالة وفاة أحد  -

الجثمان ونقله إلى الدولة باإلضافة لتذكرة سفر لشخص واحد بالدرجة 

 وعودة لمرافقة الجثمان. قدومالسياحية 

 بحوث ما بعد الدكتوراه -11

(Post Doc)  

أو تدريب ما بعد الزمالة 

 الطبية

- 

ولمدة أقصاها سنتين وبما ال يزيد عن سنة يجوز الترخيص للمعيد الموفد 

تبدأ من اليوم التالي لحصوله على درجة الدكتوراه أو  ،واحدة في كل مرة

للقيام بالبحث العلمي أو لمزيد من التدريب في مجال  ،الزمالة الطبية

توصية  بناًء على ،عضو هيئة تدريس بالجامعةكوذلك قبل تعيينه  ،التخصص

 خالل مدة الترخيصويستحق المعيد  ،مديرالالعميد ونائب المدير وموافقة 

ة والمزايا المقررالمخصصات لراتب الشهري وراتب البعثة ولالمشار إليها 

 للمعيد الموفد، فيما عدا:

)الراتب 1 -3الفقرة  من 14 – 13 – 11 – 9  -6  - 4  - 3البنود أرقام :  -أ

 . والبدالت(

 .(اإلجازات المستحقة)2 -3من الفقرة  5البند رقم  -ب 

رسوم التأمين ضد األخطاء المهنية الطبية ) فيما عدا  1 البنود أرقام : -ج 

)مستحقات  3-3رة ـالفقمن  8 – 7 – 6  - 5  - 4  - 2  -( ة الطبـلمعيدي كلي

 أخرى(.

 مكافأة الحصول على -12

 الزمالة أو الدكتوراه درجة 

 مدة قبل انتهاء الطبية

 اإليفاد

الزمالة الطبية قبل انتهاء  أويستحق المعيد الحاصل على درجة الدكتوراه  -

مكافأة مالية تعادل  ،المدة األصلية المقررة لها بمدة ال تقل عن ستة أشهر

أما إذا كانت المدة تزيد  ،إجمالي راتب شهر من راتبه كعضو هيئة تدريس

 وأ درجة الدكتوراهسنة قبل انتهاء المدة األصلية المقررة للحصول على  عن

ستحق مكافأة مالية تعادل إجمالي راتب شهرين من راتبه ا، الزمالة الطبية

 كعضو هيئة تدريس.

 



 م2018( لسنة 70تابع: قرار مدير الجامعة رقم )
 رقم السياسة المرتبطة 03-ش.م

 دليل إجراءات شؤون المعيدين
 العمل باإلجراءاتتاريخ بدء  12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 حقوق المعيد

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية المكتب المسؤول: رقم الصفحة 1من  1

 

 املعيد حقوق - (3) رقم السياسة إجراءات

 المزاياو والمستحقات واإلجازات السفر وتذاكر والعالوات والبدالت الرواتب الموفد والمعيد المقيم المعيد من كل يستحق

 .المعيدين شؤون سياسات في المحددة والشروط الضوابط وفق األخرى
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