
  )١(جدول 

 وحملة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ما عدا العلوم الطبية اإلآلينيكية

  الماجستير في مرآز العلوم الطبية
  

المرتب 

 األساسي

العالوات 

الدورية 

 السنوية

 العالوة االجتماعية

  غير آويتي  آويتي

 الوظيفة

أول 

المربوط
 

الآخر 
مربوط

قيمتها 
عددها 
 

متزوج أعزبمتزوج أعزب

بدل طبيعة عمل
 

بدل مهنة
 

مكافأة تشجيعية للكويتيين
 

     مرتب ثابت٢٨٢٠  رئيس الجامعة

 أستاذ
١٤٧ ٦٥ ٣٦٨ ٢٦٨ ٨ ٢٠ ١٣٠٠ ١١٤٠ 

١٠٨

٥ 
٤٨٠ ٦٦٠ 

 ٤٨٠ ٤٦٠ ٨٢٠ ١٤٧ ٦٥ ٣٥٣ ٢٥٣ ٨ ٢٠ ١٠٨٠ ٩٢٠ أستاذ مشارك

 ٤٨٠ ٣٢٠ ٧٠٠ ١٤٥ ٦٥ ٣٣٨ ٢٤٠ ٨ ٢٠ ٩٠٥ ٧٤٥ أستاذ مساعد

  

  :مالحظات

ة   - ن حمل ة م وم الطبي ز العل ية بمرآ ة األساس وم الطبي دريس العل ة ت دول أعضاء هيئ ذا الج شمل ه  ي

  .الدآتوراه في مرآز العلوم الطبية وأعضاء هيئة التدريس من حملة الدآتوراه في باقي الكليات

ذ               - نح ه ا          تمثل فئات بدل المهنة في هذا الجدول الحد األقصى ويجوز للجامعة م ل فيم ات أق دل بفئ ا الب

ذا               ة فيمنحون ه وم الطبي دآتوراه في مرآز العل ة ال ة الهندسة وحمل عدا أعضاء هيئة التدريس في آلي

  .البدل بحده األقصى

ة عن األوالد                 -  يعامل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين التابعين لهذا الجدول بالنسبة للعالوة االجتماعي

  .معاملة موظفي الحكومة

دالت التي                     يستحق - ة الرواتب والب دريس بالجامع ة الت  أمين عام الجامعة إذا آان من بين أعضاء هيئ

يتقاضاها عضو هيئة التدريس بنفس الدرجة العلمية عند صدور المرسوم بتعيينه أمينًا عامًا بالجامعة،              

  .وذلك بصفة شخصية
ع     يمنح عضو هيئة التدريس غير الكويتي التابع لهذا الجدول عالوة ا          - ة عن أوالده بواق ) ١٠(جتماعي

  .دنانير شهريًا عن آل ولد وبحد أقصى ستة أوالد

آت تصرف - ة مكاف ة وأي ذا الجدول من ناحي ي ه واردة ف آت ال دالت والمكاف ين الب ع ب  ال يجوز الجم

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى



  )٢(ول جد

   بجامعة الكويتيةمرتبات أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية اإلآلينيك
  

المرتب 

 األساسي

العالوات 

الدورية 

 السنوية

 العالوة االجتماعية

  غير آويتي  آويتي

 الوظيفة

أول 

المربوط
 

آخر 

المربوط
قيمتها 
عددها 
 

متزوج أعزبمتزوج أعزب

بدل طبيعة عمل
 

بدل مهنة
 

مكافأة تشجيعية للكويتيين
 

 أستاذ
١٤٧ ٦٥ ٣٦٨ ٢٦٨ ٨ ٢٠ ١٣٠٠ ١١٤٠ 

١٤٢

٥ 

١٣٠

٠ 
٥٦٠ 

 أستاذ مشارك
١٤٧ ٦٥ ٣٥٣ ٢٥٣ ٨ ٢٠ ١٠٨٠ ٩٢٠ 

١٢٦

٠ 

١٠٣

٠ 
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 أستاذ مساعد
١٤٥ ٦٥ ٣٣٨ ٢٤٠ ٨ ٢٠ ٩٠٥ ٧٤٥ 

١١٧

٠ 
٥٦٠ ٨٣٠ 

  

  :مالحظات

 يعامل عضو هيئة التدريس الذي يجمع بين عمله في عيادته الخاصة والعمل لدى جامعة الكويت إذا                  -

دل                أجازت الئحة الجامعة هذا الج     غ االستقطاع من ب مع معاملة نظيره في وزارة الصحة من حيث مبل

  .المهنة

  . يوقف صرف الزيادة في بدل التفرغ التي تمنحها وزارة الصحة للعضو المنتدب للعمل لديها-

ة      - ويتيين بكلي ين الك اء اإلآلينيكي صية لألطب صفة شخ نح ب ي تم شهرية الت أة ال ف صرف المكاف  يوق

  .الطب

ة عن األوالد                يعامل أعضا  - ء هيئة التدريس الكويتيين التابعين لهذا الجدول بالنسبة للعالوة االجتماعي

  .معاملة موظفي الحكومة

ع              - ة عن أوالده بواق ) ١٠( يمنح عضو هيئة التدريس غير الكويتي التابع لهذا الجدول عالوة اجتماعي

  .دنانير شهريًا عن آل ولد وبحد أقصى ستة أوالد

آت تصرف  ال يجوز الجم- ة مكاف ة وأي ذا الجدول من ناحي ي ه واردة ف آت ال دالت والمكاف ين الب ع ب

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى



  )٣(جدول 

   بجامعة الكويتحملة الماجستير في مرآز العلوم الطبيةمرتبات الهيئة التدريسية 
  )آويتي. (أ

  

 المرتب األساسي
ة العالوات الدوري

 السنوية

العالوة االجتماعية 

/ المجموعة للكويتيين

أول  الدرجة

المربوط

آخر 

المربوط

قيمتها
عددها 
 

 متزوج أعزب

بدل طبيعة عمل
 

بدل مهنة
 

مكافأة تشجيعية 

للكويتيين
 

 الوظائف العامة

 ٣٥٠ ٥٩٥ ٧٦٠ ٣٦٨ ٢٦٨ ٥ ١٢ ٥٨٠ ٥٢٠ " أ "
 ٣٣٠ ٥٤٠ ٦٩٠ ٣٥٣ ٢٥٣ ٥ ١٢ ٥٢٠ ٤٦٠ "ب"

 ٣١٠ ٤٩٥ ٦٤٠ ٣٢٨ ٢٣٥ ٥ ١٠ ٤٦٠ ٤١٠  األولى
 ٢٨٠ ٤٤٠ ٦٠٠ ٣١٥ ٢٢٢ ٥ ١٠ ٤١٠ ٣٦٠  الثانية
 ٢٥٠ ٣٩٠ ٥٦٠ ٢٩١ ٢٠٣ ٥ ١٠ ٣٦٠ ٣١٠  الثالثة
 ٢٢٠ ٣٥٠ ٥٢٠ ٢٧٨ ١٩٠ ٥ ١٠ ٣١٠ ٢٦٠  الرابعة

  

  :مالحظات

ى      - شاغلي الدرجة األول ام      عام / لم يتضمن هذا الجدول بدل التمثيل المقرر ل ادر الع وق في الك ا ف ة فم
  .حيث أنه ال يجوز الجمع بينه وبين بدل طبيعة العمل

ة عن األوالد                 -  يعامل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين التابعين لهذا الجدول بالنسبة للعالوة االجتماعي
  .معاملة موظفي الحكومة

ذا الجدول من - ي ه واردة ف آت ال دالت والمكاف ين الب ع ب آت تصرف  ال يجوز الجم ة مكاف ة وأي ناحي
  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى

  )غير آويتي. (ب
  

 العالوات الدورية السنوية المرتب األساسي
 الدرجة/المجموعة

أول
المربوط  

 

آخر
المربوط  

قيمتها 
عددها 
 بدل طبيعة عمل 

 ١١٨٠ ١٠ ١٥ ٨٢٠ ٦٧٠ محاضر أول
 ٨٧٠ ١٠ ١٥ ٦٩٥ ٥٤٥ محاضر
 ٧٠٠ ١٠ ١٥ ٥٧٠ ٤٢٠ موجه

  

  :مالحظة

 ال يجوز الجمع بين البدالت والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف -

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى



  
  )٤(جدول 

  مرتبات الهيئة التدريسية في مرآز اللغات ومساعدي المدرسين بجامعة الكويت
  )آويتي. (أ

  

المرتب 

 األساسي

العالوات 

الدورية 

  السنوية

العالوة 

االجتماعية 

  للكويتيين

مكافأة المؤهل 

  /المجموعة  العلمي

أول المربوط  الدرجة
آخر المربوط  
  

قيمتها
عددها  
أعزب  
متزوج  
  

بدل طبيعة عمل
  

بدل مهنة
  

مكافأة تشجيعية للكويتيين
  

ماجستير
دآتوراه  
  

 الوظائف العامة

 ٥٠ ٢٥ ٣٥٠ ٥١٠ ٥٩٠ ٣٦٨ ٢٦٨ ٥ ١٢ ٥٨٠ ٥٢٠ " أ "

 ٥٠ ٢٥ ٣٣٠ ٤٦٠ ٥٦٠ ٣٥٣ ٢٥٣ ٥ ١٢ ٥٢٠ ٤٦٠ "ب"

 ٥٠ ٢٥ ٣١٠  ٤٢٠  ٥٢٠  ٣٢٨  ٢٣٥ ٥ ١٠  ٤٦٠  ٤١٠  األولى

 ٥٠ ٢٥ ٢٨٠  ٣٨٠  ٤٩٥  ٣١٥  ٢٢٢ ٥ ١٠  ٤١٠  ٣٦٠  الثانية

 ٥٠ ٢٥ ٢٥٠  ٣٤٠  ٤٥٥  ٢٩١  ٢٠٣ ٥ ١٠  ٣٦٠  ٣١٠  الثالثة

 ٥٠ ٢٥ ٢٢٠  ٣١٠  ٤٢٥  ٢٧٨  ١٩٠ ٥ ١٠  ٣١٠  ٢٦٠  الرابعة

  

  :ةمالحظ

آت تصرف               - ة مكاف ة وأي ذا الجدول من ناحي  لم ال يجوز الجمع بين البدالت والمكافآت الواردة في ه

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى



  )غير آويتي. (ب
  

 العالوات الدورية السنوية المرتب األساسي

 الدرجة/المجموعة

أول
المربوط  

 

آخر
المربوط  

قيمتها 
 

عدده
 بدل طبيعة عمل ا

 ١١٨٠ ١٠ ١٥ ٨٢٠ ٦٧٠ محاضر أول

 ٨٧٠ ١٠ ١٥ ٦٩٥ ٥٤٥ محاضر

 ٧٠٠ ١٠ ١٥ ٥٧٠ ٤٢٠ موجه

  

  :مالحظة

 ال يجوز الجمع بين البدالت والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف -

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى

  
  )٥(جدول 

  امعة الكويتمرتبات المعيدين الكويتيين بج
  

 العالوة االجتماعيةالعالوات الدورية السنوية المرتب األساسي

 متزوج أعزب عددها قيمتها آخر المربوط أول المربوط

بدل طبيعة 

 عمل

مكافأة 

 تشجيعية

١١٠ ٢٨٠ ٢٧٨ ١٩٠ ٦ ١٠ ٤٦٥ ٤٠٥ 

  

  :مالحظة

احية وأية مكافآت تصرف  ال يجوز الجمع بين البدالت والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ن-

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى

  
  

  



  )٦(جدول 

  بدل التمثيل لألآاديميين الشاغلين لمناصب قيادية أو إشرافية رئاسية بجامعة الكويت

  

 بدل التمثيل المنصب

 ١٥٠٠ رئيس الجامعة

 ٧٥٠ )ومن في حكمهم(عميد آلية / نائب رئيس الجامعة

 ٤٠٠ )ومن في حكمهم(رئيس قسم علمي / مساعد عميد/ س الجامعةمساعد نائب رئي

 ٢٠٠ رئيس وحدة في مرآز اللغات ومن في حكمه

  

  :مالحظة

 ال يجوز الجمع بين البدالت والمكافآت الواردة في هذا الجدول من ناحية وأية مكافآت تصرف -

  .بصفة شخصية أو بدالت مقررة بقرارات أخرى

  

  )٧(جدول 

  عضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت بدل السكن أل
  

  فئات بدل السكن 

 الوظيفة )بالدينار شهريًا(

 متزوج أعزب

  ٥٠٠ ٤٠٠  أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك/ أستاذ

 ٤٠٠ ٣٠٠ الكادر التدريسي في آلية الطب المساعد ومرآز اللغات

  

  :مالحظة

ضوابط          تمثل فئات بدل السكن في الجدول أعاله الحد األقصى ويج          - ًا ل وز للجهة منحها بفئات أقل وفق

  .محددة تضعها في هذا الشأن
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