إدارة المكافآت والمعلومات
أنظمة ولوائح إدارة المكافآت والمعلومات:
 تصررررلم المكافررررآت للعالرررر الأررررعودة أو مررررو أ ررررعود ة أو أ ا و د
الأعود يو أو لعلبة المنحة الل مية فقط مو خارج المملكة.
 تصررررلم المكافرررربة للعالرررر المنرررر ظ فررررد الةار ررررة  ,و أرررر انم المرررروا ة
وا ن أاب وال علي عو بعة والعال الذة حول مرو ان ظرا إلرم ان أراب او
موا ة أ حق إلم تار خ ال حو ل وبعةها حق له.
حق المكافبة للعالر الموفرف فرد القعاعرات أو المت أرات الحكوميرة,

وفررد حالررة برروت ملررر ر تبررل العالر همير مررا ررلف لرره مررو تررار خ
مباشلته للعمل.
 لتبط لم المكافبة للعالر بالمرةة النظاميرة وهرد مرةة البلنرامر المقرلر
لل خررلج حأرر الخعررة الةرا ررية المع مرررةة مررو م لرر ال امعررة  ,وعلرررم
العال ملاهعة الخعة الةرا ية الخا ة ب خصصه لمعلفرة المرةة المقرلرة
لل خلج وال د تصلم المكافبة خالل ف لة الخعة.
 بررةأ ررلم المكافرربة للعالر المأر ة مررو أول شر ل فررد الاصررل الةرا ررد
وملر بعة تأرلي بعاةرة الصرلم ا لرد  ,و ن رد بان رام مقلراتره أو المرةة
النظامية المقلرة له بان ام آخل رو فرد ا خ برارات  ,وتحرةد مواعيرة برةم
الاصل وان رام ا خ برارات بحأر ال قرو ال رامعد المع مرة والمقرلر مرو
ال امعة.
 وللعررالب المحرروليو مررو خررارج ال امعررة لررح إحإررار إفررادة برربخل مكافرربة
لف مو هامع ه الأابقة.
 تصررلم المكافررربة للعالرر الرررذة ت رراو المرررةة النظاميررة وتحأررر ف رررلة
ا ع ذار مو ضمو المةة النظامية وتصلم له إلم تار خ اع ذاره  ,بينما
تحأ ف رلة ال بهيرل ضرمو المرةة النظاميرة  ,مر العلر أأ أنظمرة ا ع رذار
تخ لررف عررو أنظمررة ال بهيررل وعلررم العال ر ملاهعررة اللرروائح فررد ال ررتوأ
ال عليمة لكلي ه او فد عمادة القبول وال أ يل لمعلفة الالق بين ما.

 تصلم المكافبة للعال الماصول تبد بد لاصل أو أكال وكرذلر للعالر
الذة وهه له إنذار أكاد مد الذة تةنم معةله عو ( )2وتحأ ف لة الاصل
ال بد بد و اإلنذار مو ضمو المةة النظامية .
 تحأ مةة الةرا ة ةبل ال حو ل داخل ال امعة مو ضمو المةة النظامية.
 تصلم مكافبة ا م يا للعالب الحا ليو فرد ترلميو م رالييو علرم معرةل
فصلد  5.4فما فوق.

 فد حالة فقةاأ بعاةة الصلم ا لد أو تلا ا أو نأياأ اللة الألة او
حب مو ةبل ه ا الصلم ا لد علم العال ا تصال علم اللة
 420000055إللبائ ا  ,وملاهعة إدارة المكافآت والمعلومات بعة 24
و مو إلبائ ا لم ابعة و ول ا  ,واإلدارة غيل مأئولة عو المبالغ ال د
تألق مو الل ية  ,والبنر خص مبلغ  40لاير إل ةار البةل .و نعبق
ملر علم العالب ال ابعيو لبنر ا امار ولكو علي ا تصال علم اللة
800-124-8000
 تحةد ةيمة البةل لعلبة موة ا ح ياهات الخا ة عو طل ق ملكرح ال بهيرل
ال امل وعلم العال ملاهعة إدارة المكافرآت إلععائره خعراب موهره إلرم
ال بهيل .

ال ةول ال الد وضح مبالغ المكافآت والبة ت المخ لاة:
الوصف

النوع

الصرف

المبلغ

التخصصات الصحية والتطبيقية والعلمية
واإلدارية والمالية والقراءات واألسرية

مكافآت

شهريا

 0111لاير

تخصصات الشريعة و التربية واألدبية
واإلنسانية واإلعالمية والحقوق

مكافآت

شهريا

 051لاير

ذوي االحتياجات الخاصة

بدل

طيلة فترة دراسته

حسب نوع اإلعاقة وتحدد من قبل
العناية التاهيلية

مكافأة االمتياز

مكافآت

بعد ترمين متتاليين دون
الصيفي

 0111لاير

طلبة الدراسات العليا ومعهد األئمة والخطباء

مكافآت

شهريا

 011لاير

طلبة الدراسات العليا ومعهد األئمة والخطباء

بدل كتب ومراجع

سنويا
خالل المدة النظامية

 011لاير

طلبة الدراسات العليا لمرحة الماجستير

بدل طباعة

مرة واحدة بعد االنتهاء
من الرسالة

 0111لاير

طلبة الدراسات العليا لمرحة الدكتوراه

بدل طباعة

مرة واحدة بعد االنتهاء
من الرسالة

 0111لاير

مالحظة :
 ررر خصررر مبلرررغ  00لاير مرررو مبلرررغ المكافرررآت ال ررر ل ة للملحلرررة ال امعيرررة
والةرا ات العليا ومع ة ا ئمة الخعبام.
 مقةار المكافبة تحةد بحأ ال خصص فرد ال امعرة وليأر للمكافربة أة عالةرة
بال خصص فد الملحلة الاانو ة.

أرقام إدارة المكافآت والمعلومات:
 البل ة خاص لمو ل تصلم له مكافبة ش ل ة او ام يا فقط علم اأ
واللة ال امعد والموضوع باخ صار:
وضح العال ا
m.altullab@hotmail.com

