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اللوائح المستخدمة
الئحة التعيين بالوظائف العامة
الئحة الوظائف التعليمية
الالئحة المنظمة لمنسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس
الئحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة
الئحة المعينين على بند األجور
الئحة الوظائف الصحية
الئحة المستخدمين
الئحة اإلجازات
الئحة تقارير منح اإلجازات المرضية
الئحة التكليف
الئحة النقل الجديدة
الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
الئحة الترقيات
الئحة االبتعاث
الئحة انتهاء الخدمة
نظام العمل
نظام الوظائف المؤقتة
مرسوم نظام مجلس الخدمة المدنية

قائمة اللوائح مدرجة في موقع الجامعة :
إدارة الجامعة عمادة شطر الطالبات  وكالة شطر الطالبات  إدارة شؤون الموظفين  لوائح وأنظمة.



األنظمة مدرجة في  :البوابة اإللكترونية للخدمة المدنية.



قائمة النماذج مدرجة في موقع الجامعة :
إدارة الجامعة  عمادة شطر الطالبات  وكالة شطر الطالبات  إدارة شؤون الموظفين  نماذج اإلدارة.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

المقدمة

أهداف الدليل





رفع مستوى أداء العمل لدى إدارات الجامعة.
تنظيم وتوحيد إجراءات العمل مع اإلدارات لتحقيق التنسيق ومنع االزدواجية في العمل.
إيضاح األنظمة والتعليمات التي تسهل اإلجراءات الخاصة بشؤون الموظفين.

مسؤولية تطبيق الدليل

تعتبر اإلجراءات التنفيذية في إدارة شؤون الموظفين من أكثر اإلجراءات عددا ودقة ،حيث من خاللها تطبق
األنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والتأكد من اتباعها وتنفيذها ونظرا لعالقة هذه اإلجراءات مع أكثر من
جهة يتم رجوع إدارات الجهات لهذا الدليل لما فيه من دعم لتحديد وتنظيم إجراءات العمل.
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دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

دليل مهام إدارة شؤون الموظفين (الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

التعيين
خطة سير العملية

المستفيدات

النماذج المستخدمة

المستندات المطلوبة

بعد صدور القرار اإلداري :



المعينات حديثا



(األاكاديميات
السعوديات)





استالم صورة من القرار اإلداري "تعيين" الوارد من (إدارة شؤؤون
الموظفين -شطر الطالبات) وتسليم صورة منه للمعينة حديثا.
التأكيد على المعينة حديثا بضرورة رفع المباشرة إلكترونيا ومؤن ثؤم
تدقيقها واعتمادها من رئيس الجهة.
توجيه المعينة حديثا لمراجعة (إدارة شؤون الموظفين – شطر
الطالبات) إلكمال مسوغات التعيين.
رفع طلب "اسم المستخدم وكلمة المرور" للمعينة حديثا لعمادة تقنية
المعلومات.
رفع طلب البدالت المستحقة بمعاملة رسمية.
توجيه المعينة حديثا لمراجعة ( إدارة شؤون الموظفين – شطر
الطالبات) مرفقا معها المستند المطلوب لفتح الحساب.









السؤؤؤيرة الذاتيؤؤؤة مدعمؤؤؤة
بـ :
 المؤهالت العلمية. الخبرات السابقة. الدورات. البيانات الشخصية.صورة شخصية.
صورة من الهوية.
صؤؤؤؤؤورة مؤؤؤؤؤن شؤؤؤؤؤهادة
المعادلؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤال
الحصؤول علؤى المؤهؤؤل
من خارج المملكة.
إشؤؤعار تحويؤؤؤل الراتؤؤؤب
مؤؤؤؤن البنؤؤؤؤح بعؤؤؤؤد فؤؤؤؤتح
الحساب.







نمؤؤؤؤؤؤؤؤوذج السؤؤؤؤؤؤؤؤيرة
الذاتية.
نمؤؤؤؤؤؤؤؤوذج بيانؤؤؤؤؤؤؤؤات
شخصية.
نمؤؤؤؤؤؤؤوذج إصؤؤؤؤؤؤؤدار
بطاقة الموظف.
إقرار بدل التعيين.
طلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب خدمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
إلكترونية.

بعد صدور القرار اإلداري :

المعينات حديثا
(اإلداريات
والفنيات
السعوديات)






استالم صورة من القرار اإلداري "تعيين" الوارد من (إدارة شؤؤون
الموظفين -شطر الطالبات).
رفؤؤع طلؤؤب "اسؤؤم مسؤؤتخدم وكلمؤؤة مؤؤرور" للمعينؤؤة حؤؤديثا مؤؤن عمؤؤادة
تقنية المعلومات.
التأكيد على المعينة حديثا بضرورة رفع المباشرة إلكترونيا ومؤن ثؤم
تدقيقها واعتمادها من رئيس الجهة.
توجيه المعينة حديثا لمراجعة (إدارة شؤون الموظفين – شطر
الطالبات) إلكمال مسوغات التعيين وإصدار بطاقة موظفة مرفق
معها المستند المطلوب لفتح الحساب.
رفع طلب البدالت المستحقة بمعاملة رسمية.
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السيرة ذاتية مدعمة بـ:
 المؤهالت العلمية. الخبرات السابقة.البيانات الشخصية.
صورة شخصية.
صورة من الهوية.
إشؤؤعار تحويؤؤؤل الراتؤؤؤب
مؤؤؤؤن البنؤؤؤؤح بعؤؤؤؤد فؤؤؤؤتح
الحساب.

 نمؤؤؤؤؤؤؤوذج إصؤؤؤؤؤؤؤدار
بطاقة الموظف.
 إقرار بدل التعيين.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

التعاقد
خطة سير العملية

المستفيدات

 توجيه المستفيدة حديثا لمراجعة (إدارة شؤون الموظفين  -شطر
الطالبات) لتقديم وتعبئة المستندات المطلوبة من أجل إتمام
مسوغات التعاقد وصرف الدفعة األولى من بدل السكن.

المتعاقدات
حديثا

المستندات المطلوبة

النماذج المستخدمة

 السيرة الذاتية مدعمة بـ:
 المؤهالت الدراسية. الخبرات العلمية. أصل جواز السفر.
 صورة العقؤد المبؤدئي أو
الرسالة الهاتفية.
 صور شخصية (.)4

 نموذج (.)147
 نموذج بطاقة
بيانات متعاقد جديد.
 نمؤؤؤؤؤؤؤوذج اسؤؤؤؤؤؤؤتمارة
بيانات متعاقد.
 نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذج إشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعار
مباشرة.
 نمؤؤؤوذج إقؤؤؤرار بعؤؤؤدم
ازدواج صؤؤؤرف بؤؤؤدل
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكن وتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذاكر
اإلركاب.

(األاكاديميات
الغير سعوديات)
 تمديد فترة اإلقامة بالفندق :
عند رغبة المستفيدة حديثا بتمديد فترة اإلقامة بالفندق ألكثر من
المدة المحددة ( 3أيام) يتم رفع طلب التمديد بمعاملة رسمية.
 بعد إتمام إجراءات العقد الوظيفي :
رفع معاملة إلدارة شؤون الموظفين مرفقا بها كافة النماذج
والمستندات المطلوبة بعد تعبئتها من المعينة حديثا.

 إشؤؤعار تحويؤؤؤل الراتؤؤؤب
مؤؤؤؤن البنؤؤؤؤح بعؤؤؤؤد فؤؤؤؤتح
الحساب.

بعد موافقة القسم العلمي :
السعوديات
(األستاذات
الغير متفرغات)

 رفع طلب التعاقد مع عضو هيئة التدريس المتقاعد بمعاملة رسمية.
 استالم النموذج الوارد من (إدارة شؤون الموظفين-شطر الطالبؤات)
الخاص بالتعاقد وتعبئته ومن ثم إعادة إرساله بمعاملة رسمية.
 بعد صدور القرار اإلداري :
استالم صورة من قرار التعاقد الوارد من (إدارة شؤؤون المؤوظفين-
شطر الطالبات) وتسليم صورة منه للمتعاقدة.
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 نموذج إجؤراء التمديؤد
أو التعاقد مع أعضؤاء
هيئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدريس
السعوديين.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

الترشيح
المستفيدات

خطة سير العملية

المستندات المطلوبة

األاكاديميات
الغير سعوديات

 توجيؤؤه األقسؤؤام بتعبئؤؤة نمؤؤوذج الترشؤؤيح الؤؤوارد مؤؤن (إدارة شؤؤؤون
المؤوظفين  -شؤؤطر الطالبؤؤات) ثؤؤم تدقيقؤؤه واعتمؤؤاده مؤؤن الجهؤؤات ذات
االختصاص.
 إعادة إرسال النموذج مع إرفؤاق كافؤة المسؤتندات المطلوبؤة بمعاملؤة
رسمية.

 السؤؤؤيرة الذاتيؤؤؤة مدعمؤؤؤة
بـ:
 المؤهالت العلمية. الخبؤؤؤؤؤرات العلميؤؤؤؤؤةالسابقة.
 البيانات الشخصية.
 صؤؤؤؤؤؤورة مؤؤؤؤؤؤن جؤؤؤؤؤؤواز
السفر.

النماذج المستخدمة
 نموذج الترشيح.

إصدار بطاقة
موظفة
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

في حالة التعيين الجديد الترقية  -التعديل  -الفاقد :
جميع منسوبات
الجامعة

 توجيه المستفيدة لتعبئة النموذج الخاص بإصدار بطاقة موظف لـ
( إدارة شؤون الموظفين  -شطر الطالبات).
 إرسال النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.
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 صورة شخصية.
 صورة الهوية.

 نموذج طلؤب بطاقؤة
موظف.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

الترقية
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
التعيين على :محاضر  ،أ.مساعد

النماذج المستخدمة

الترقية على :أ.مشارح ،أستاذ

قبل صدور القرار اإلداري :
 استالم المعاملة الخاصة الواردة من (إدارة شؤون الموظفين -شؤطر
الطالبات) مرفقة بالنماذج المطلوبة.

 صورتين مع األصل
للمطابقة من:
 الهوية الوطنية. -المؤهل العلمي.

األاكاديميات
السعوديات

 نمؤؤؤؤؤؤوذج التوظيؤؤؤؤؤؤف
( -101أ).
 نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذج السؤؤؤؤؤؤؤؤؤيرة
الذاتية.
 نمؤؤؤؤؤؤؤوذج البيانؤؤؤؤؤؤؤات
الشخصية.

بعد صدور القرار اإلداري :




اإلداريات
والفنيات
السعوديات

استالم صورة من قرار (تعيين أو ترقية) وتسؤليم المسؤتفيدة صؤورة
منه.
التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بضؤؤرورة رفؤؤع المباشؤؤرة إلكترونيؤؤا ومؤؤن ثؤؤم
تدقيقها واعتمادها من رئيس الجهة.
رفع معاملة طلب استمرارية صرف البدالت المستحقة للمستفيدة
إلى إدارة شؤون الموظفين.

 استالم استمارة (استكمال معلومات عن موظف أكمل أربع سؤنوات
في مرتبته الحالية) من إدارة شؤون الموظفين.
 توجيه المستفيدة للتأكد مؤن بيانؤات االسؤتمارة وتعبئتهؤا وتحؤديثها إذا
لزم األمر.
 المصادقة على االستمارة مؤن الؤرئيس المباشؤر وإعادتهؤا إلؤى إدارة
شؤون الموظفين بالمستندات إن وجدت.
بعد صدور القرار اإلداري :



التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بضؤؤرورة رفؤؤع المباشؤؤرة إلكترونيؤؤا ومؤؤن ثؤؤم
تدقيقها واعتمادها من رئيس الجهة .
رفع معاملة رسمية تتضمن طلب استمرارية البدالت المستحقة.
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 صورة شخصية
حديثة.

 االسؤؤؤؤتمارة اسؤؤؤؤتكمال
معلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن
الموظؤؤؤؤؤؤف أكمؤؤؤؤؤؤل 4
سؤؤؤنوات فؤؤؤي مرتبتؤؤؤه
الحالية.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

تسوية الوضع
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

عند حصول المستفيدة على درجة علمية أعلى " ترقية من جهة العمل
في بلدها " :
األاكاديميات
الغير سعوديات

 إرسال خطؤاب يتضؤمن طلؤب التسؤوية مرفؤق بالمسؤتندات المطلوبؤة
بمعاملة رسمية.

 صورة من قرار الترقية.
 أصؤؤؤؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤؤؤهادة خبؤؤؤؤؤؤؤرة
موضؤؤؤؤؤحة بهؤؤؤؤؤا المرتبؤؤؤؤؤة
الجديؤؤؤؤؤدة التؤؤؤؤؤي حصؤؤؤؤؤلت
عليهؤؤا موثقؤؤة مؤؤن الجهؤؤات
الرسمية.

تسجيل مؤهل
جديد
المستفيدات

خطة سير العملية

المستندات المطلوبة

النماذج المستخدمة

 رفؤؤع خطؤؤاب يتضؤؤمن النمؤؤوذج مرفؤؤق بالمسؤؤتندات المطلوبؤؤة إلدارة
شؤون الموظفين.

 نمؤؤوذج اعتمؤؤاد تسؤؤجيل
مؤهؤؤؤؤؤؤل علمؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤم
الحصؤؤؤول عليؤؤؤه أثنؤؤؤاء
الخدمة (وفقا للحالة).
 صورة من التالي :
 المؤهل الجديؤد وكشؤفالدرجات.
 الجؤؤؤؤؤؤؤداول الدراسؤؤؤؤؤؤؤيةمصدقة حسب المؤهل.

 نمؤؤؤؤؤؤؤؤوذج اعتمؤؤؤؤؤؤؤؤاد
تسؤؤؤؤؤؤؤؤجيل مؤهؤؤؤؤؤؤؤؤل
علمي.

اإلداريات
والفنيات
السعوديات
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دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

التحوير
الوظيفي
المستفيدات
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

خطة سير العملية


المستندات المطلوبة

رفؤؤع خطؤؤاب يتضؤؤمن نمؤؤوذج التحؤؤوير مرفؤؤق بالمسؤؤتندات المطلوبؤؤة 
إلدارة شؤون الموظفين.

وصف وظيفؤي لطبيعؤة 
العمل الفعلي.

النماذج المستخدمة
نمؤؤوذج بيؤؤان طلؤؤب
تحؤؤؤؤؤؤؤوير مسؤؤؤؤؤؤؤمى
وظيفة.

الدوران
الوظيفي
المستفيدات
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

خطة سير العملية



المستندات المطلوبة

تعبئؤؤؤؤة نمؤؤؤؤوذج الطلؤؤؤؤب واعتمؤؤؤؤاده مؤؤؤؤن الطؤؤؤؤرفين (رئؤؤؤؤيس الجهؤؤؤؤة
والمستفيدة).
إرسال خطاب مرفق بالنموذج المطلوب بمعاملة رسمية سرية.

النماذج المستخدمة
 نموذج طلب دوران
وظيفي.

االحتياج من
الوظائف
المستفيدات
اإلداريات
السعوديات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
 إرسال خطاب يتضمن االحتياج من الوظائف بالتفصيل (العدد
المطلوب -التخصص  -الوظيفة الشاغرة) بمعاملة رسمية.
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النماذج المستخدمة

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

االبتعاث
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

قبل صدور القرار اإلداري "قرار االبتعاث" :
 توجيؤؤه المبتعث ؤة إلخؤؤالء الطؤؤرف إلكترونيؤؤا مؤؤن قبؤؤل (إدارة شؤؤؤون
الموظفين  -شطر الطالبات).
األاكاديميات
السعوديات

بعد صدور القرار اإلداري" قرار إنهاء البعثة " :
 إخطار(إدارة شؤؤون المؤوظفين -شؤطر الطالبؤات) بمباشؤرة المبتعثؤة
وذلؤؤح مؤؤن خؤؤالل خطؤؤاب (الغيؤؤر متواجؤؤدات علؤؤى رأس العمؤؤل) أو
بخطاب إلحاقي .
 التأكيؤؤد علؤؤى المبتعثؤؤة بضؤؤرورة رفؤؤع المباشؤؤرة إلكترونيؤؤا ومؤؤن ثؤؤم
تدقيقها واعتمادها من رئيس الجهة .
 رفع معاملة رسمية تتضمن طلب البدالت المستحقة.

 خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب (الغيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
متواجؤؤؤؤؤؤدات علؤؤؤؤؤؤى رأس
العمل).

نقل الخدمات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
في حال النقل إلى الجامعة :

األاكاديميات
السعوديات

 استالم صورة من القرار اإلداري "نقل الخدمات" الوارد من (إدارة
شؤون الموظفين  -بنين) وتسليم صورة منه للمنقولة.
 التأكيؤؤد علؤؤى المنقولؤؤة بضؤؤرورة رفؤؤع المباشؤؤرة إلكترونيؤؤا ومؤؤن ثؤؤم
تدقيقها واعتمادها من رئيس الجهة.
 توجيؤؤؤؤؤه المنقولؤؤؤؤؤة لمراجعؤؤؤؤؤة (إدارة شؤؤؤؤؤؤون المؤؤؤؤؤوظفين  -شؤؤؤؤؤطر
الطالبات)إلكمال مسوغات النقل المطلوبة.

 نمؤؤؤوذج تحويؤؤؤل راتؤؤؤب
من البنح.
 أصؤؤل اخؤؤالء الطؤؤؤرف
وآخؤؤر مؤؤؤا صؤؤرف مؤؤؤن
الجهة المنقولة منها .

في حال النقل من الجامعة :
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

 إرسال خطاب يتضمن طلب النقل معتمؤد مؤن رئؤيس الجهؤة بمعاملؤة
رسمية.
 توجيه المنقولة لمراجعة (إدارة شؤون الموظفين  -شؤطر الطالبؤات)
لتسليم البطاقة وإخالء الطرف إلكترونيا.
 توجيؤؤه المنقولؤؤة بعؤؤد المباشؤؤرة فؤؤي جهتهؤؤا الجديؤؤدة بؤؤإبالا المحؤؤرم
لمراجعة (إدارة شؤون الموظفين -شطر البنين) لمنحها خطاب آخؤر
ما صرف.
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 بطاقة الموظف.

النماذج المستخدمة

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

التاكليف والندب
المستندات المطلوبة

المستفيدات

خطة سير العملية

اإلداريات من
خارج الجامعة

 إرسال خطاب يتضمن كل ما يخص المستفيدة المكلفة (بحيث تكؤون
مباشرتها وإجازاتها في حينه  -كشف الحضور واالنصراف شؤهريا
 -تجديد التكليف من رئيس الجهة) بمعاملة رسمية.

النماذج المستخدمة

اإلراكاب
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
بعد استالم التعميم الخاص باإلركاب :
 توجيه المستفيدة لتعبئة نموذج أمر اإلركاب ومن ثم تدقيقه.
 إرسال النموذج السابق مرفق بالمستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.

األاكاديميات
الغير سعوديات
في حال التعويض عن قيمة التذاكر:
 توجيه المستفيدة لتعبئة نمؤوذج أمؤر اإلركؤاب بعؤد المباشؤرة مؤن بعؤد
اإلجازة السنوية  ،ومن ثم تدقيقه .
 إرسال النموذج السابق مرفق بالمستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.

 صؤؤورة مؤؤؤن جؤؤؤواز سؤؤؤفر
المستفيدة والمرافقين.
 صؤؤؤورة إقامؤؤؤة المسؤؤؤتفيدة
والمرافقين.
 خطؤؤؤاب مؤؤؤن جهؤؤؤة عمؤؤؤل
المحؤؤؤرم (إن وجؤؤؤد) يفيؤؤؤد
بعدم صرفه تذاكر سفر.





اإلداريات
والفنيات
السعوديات

صورة من جواز السفر.
صؤؤؤؤؤؤورة اقامؤؤؤؤؤؤة طالؤؤؤؤؤؤب
التعويض والمرافقين.
تذكرة السفر.
صؤؤؤؤؤورة المباشؤؤؤؤؤرة بعؤؤؤؤؤد
اإلجازة.

بعد صدور القرار اإلداري "حضور دورة في معهد اإلدارة العامة " :
 رفع خطاب لصرف أمر اإلركاب للمستفيدة والمحؤرم وإرفؤاق كافؤة  صورة من قرار حضؤور
الدورة.
المستندات إلدارة شؤون الموظفين.
 رفع خطؤاب االعتؤذار إلدارة التطؤوير اإلداري وصؤورة منؤه إلدارة  صؤؤؤؤؤورة واضؤؤؤؤؤحة مؤؤؤؤؤن
الهوية الوطنية للموظفة.
شؤون الموظفين (في حالة االعتذار عن حضور الدورة).
 صؤؤؤؤؤورة واضؤؤؤؤؤحة مؤؤؤؤؤن
 إعادة أصل أمر اإلركاب بخطاب إلى إدارة شؤون الموظفين
الهوية الوطنية للمحرم.
(في حالة االعتذار عن حضور الدورة).
 رفع خطاب لصرف تعويض عن أمر اإلركاب للمسؤتفيدة ومحرمهؤا
مع كافة المرفقات إلدارة شؤون الموظفين (في حالة التعؤويض عؤن
التذاكر).
ترفق باإلضافة للطلبات السابقة:
 في حال التعويض عن قيمة التذاكر :
 إرسؤؤؤال خطؤؤؤاب يتضؤؤؤمن طلؤؤؤب (تعؤؤؤويض أمؤؤؤر اإلركؤؤؤاب) مرفؤؤؤق  صؤؤؤورة شؤؤؤهادة حضؤؤؤور
الدورة.
بالمستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.
 تؤؤؤؤذاكر السؤؤؤؤفر للمنسؤؤؤؤوبة
والمحرم.
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النماذج المستخدمة
 نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذج أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
اإلركاب.

 نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذج أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر
اإلركاب.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

االنتداب
المستفيدات

خطة سير العملية

األاكاديميات
السعوديات

(الداخلي ،الخارجي ،دورات معهد اإلدارة)

واإلداريات
والفنيات
السعوديات

المستندات المطلوبة

 توجيؤه المنتدبؤؤة لتعبئؤؤة نمؤؤوذج بيؤؤان االنتؤداب فؤؤي نظؤؤام أنجؤؤز مرفؤؤق
بالمستندات المطلوبة وإرساله للرئيس المباشر.
 اعتماد الرئيس المباشر نموذج البيان المرسل من قبل المنتدبؤة ومؤن
ثم إرساله إلدارة شؤون الموظفين -شطر الطالبات.
 توجيه المنتدبة لتحؤديث بياناتهؤا فؤي نظؤام أنجؤز بإضؤافة الؤدورة بعؤد
إتمامها.

 أصل وصورة سند رسوم
المشاركة إن وجد.
 صؤؤؤؤؤؤورة شؤؤؤؤؤؤهادة إتمؤؤؤؤؤؤام
الدورة (معهد اإلدارة).
 شؤؤؤؤؤهادة اجتيؤؤؤؤؤاز (معهؤؤؤؤؤد
اإلدارة).

النماذج المستخدمة
 نموذج بيان
االنتداب.

البدالت
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

بدل طبيعة العمل (الحاسب االلي) :
 نمؤؤؤؤؤوذج صؤؤؤؤؤرف
بؤؤؤدل لألكؤؤؤاديميين
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوديين
المختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين
العؤؤؤؤاملين بصؤؤؤؤفة
مستمرة في مجال
الحاسب اآللي.

 توجيه المستفيدة بضرورة إنشاء موقع إلكتروني على موقع الجامعة
مع مراعاة الحد األدنى من متطلبات الموقع المقبولة لدى اللجنة.
 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بتعبئؤؤة النمؤؤوذج الخؤؤاص بالحاسؤؤب االلؤؤي،
وطباعته ثم تدقيقه و اعتماده من الجهات ذات االختصاص.
 رفع الطلب بمعاملة رسمية إلكمال الالزم.

بدل الندرة (يصرف ألعضاء هيئة التدريس في التخصصات النادرة) :
األاكاديميات
السعوديات

 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بتعبئؤؤة النمؤؤوذج الخؤؤاص آليؤؤا وطباعتؤؤه ،ث ؤم
تدقيقه واعتماده من الجهات ذات االختصاص.
 رفؤؤع معاملؤؤة إلدارة شؤؤؤون المؤؤوظفين مرفؤؤق بهؤؤا النمؤؤوذج والمسؤؤتند
المطلوب إلكمال الالزم.
بدل الضرر ،العدوى (من يتعرض بصؤورة مباشؤرة و مسؤتمرة للضؤرر
أو العدوى) :
 التأكيد على المسؤتفيدة بتعبئؤة النمؤوذج الخؤاص آليؤا  ،وطباعتؤه  ،ثؤم
تدقيقه و اعتماده من الجهات ذات االختصاص.
 رفع الطلب بمعاملة رسمية إلكمال الالزم.
بؤدل التعلؤيم الجؤامعي (بشؤؤرط اسؤتيفاء للحؤد االعلؤؤى مؤن النصؤاب حسؤؤب
المرتبة العلمية) :
 التأكيد على المستفيدة بتعبئة النموذج الخاص بالحاسب اآللي.
وطباعته  ،ثم تدقيقه و اعتماده من الجهات ذات االختصاص.
 رفع الطلب بمعاملة رسمية إلكمال الالزم.
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 صؤؤورة مؤؤن آخؤؤر مؤهؤؤل
علمي.

 نموذج طلؤب بؤدل
الندرة.

 نمؤؤؤؤؤوذج صؤؤؤؤؤرف
بؤؤؤؤؤؤدل ضؤؤؤؤؤؤرر أو
عدوى (.)205

 نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذج بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل
التعليم الجامعي.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

البدالت
المستفيدات

األاكاديميات
الغير سعوديات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

بدل الندرة (بشرط عدم الجمع بين بدل الندرة والزيادة االستثنائية)
في حال كان تخصصها مدرجا في قائمة التخصصات العلمية النادرة
المقررة من اللجنة العلمية :
 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بتعبئؤؤة النمؤؤوذج الخؤؤاص آليؤؤا وطباعتؤؤه  ،ثؤؤم
تدقيقه واعتماده من الجهات ذات االختصاص.
 رفع الطلب مع إرفاق المستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.






صورة من آخر مؤهل.
السيرة الذاتية.
عقد التوظيف.
استمارة بيانات متعاقد.

 نمؤؤوذج معلومؤؤات
أساسؤؤؤؤؤية لطلؤؤؤؤؤب
صؤؤؤؤؤؤؤؤرف بؤؤؤؤؤؤؤؤدل
الندرة.

للمسميات الوظيفية التي تستحق البدالت(بدل ضرر -بدل طبيعة عمل):
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

 التأكيؤؤؤد علؤؤؤى المسؤؤؤتفيدة بتعبئؤؤؤة النمؤؤؤوذج الخؤؤؤاص بالحاسؤؤؤب االلؤؤؤي
وطباعته  ،ثم تدقيقه واعتماده من الجهات ذات االختصاص.
 رفع الطلب مع إرفاق المستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.

 صورة مؤن قؤرار التعيؤين
أو الترقية.

 نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذج بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل
(ضرر -عدوى).

بدل الساكن
والتأثيث
المستفيدات

األاكاديميات
الغير سعوديات

خطة سير العملية

المستندات المطلوبة

النماذج المستخدمة

 تعبئة نموذج طلب بدل السكن للمتعاقدة وتدقيقه واعتماده من رئيسؤة
الجهة.
 إرسال النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.

 صؤؤؤؤؤؤورة مؤؤؤؤؤؤن مباشؤؤؤؤؤؤرة
المستفيدة.
 في حال عمل المحرم :
يرفؤؤؤق إفؤؤؤادة مؤؤؤن جهؤؤؤؤة
عملؤؤؤه بعؤؤؤدم صؤؤؤرفه بؤؤؤدل
السؤؤؤؤكن ولؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤمن لؤؤؤؤه
السكن المؤثث.

 نمؤؤؤؤؤؤوذج إقؤؤؤؤؤؤرار
بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم ازدواج
صؤؤؤؤؤؤؤؤرف بؤؤؤؤؤؤؤؤدل
السؤؤؤؤؤكن وتؤؤؤؤؤذاكر
اإلركاب.

في حالة المتبقي من التأثيث :
 توجيه المستفيدة لرفع الطلب خطيا وإرساله بمعاملة رسمية.
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دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

الزيادة
االستثنائية
المستندات المطلوبة

المستفيدات

خطة سير العملية

األاكاديميات
الغير سعوديات

 وفقا لقرار سعادة معالي مدير الجامعة (قرار الزيادة االستثنائية) :
إرسال خطؤاب يتضؤمن طلؤب الزيؤادة االسؤتثنائية للمسؤتفيدة معتمؤدة
من رئيس الجهة في حالة استحقاقها للزيادة بمعاملة رسمية.

النماذج المستخدمة

العالوة
السنوية
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

(األستاذ المساعد ،األستاذ المشارح.،األستاذ) :

األاكاديميات
الغير سعوديات

 توجيه المسؤتفيدة إلؤى ضؤرورة تسؤجيل األبحؤاث السؤنوية فؤي مجلؤة
علميؤؤؤؤؤؤة باسؤؤؤؤؤؤم الجامعؤؤؤؤؤؤة وتسؤؤؤؤؤؤجيلها فؤؤؤؤؤؤي موقؤؤؤؤؤؤع ( " ) ISI
http://prod.kau.edu.sa/vpacademicaffairs/SCANF
 "M/WebSite7/Login.aspxللحصؤؤول علؤؤى العؤؤالوة السؤؤنوية
عند تجديد العقد في الوقت المحدد ( بدايؤة السؤنة التعاقديؤة إلؤى آخؤر
السنة الهجرية).
)المحاضر ومدرس اللغة والفني االكاديمي( :
 توجيه مشرفات األقسؤام إلؤى تحديؤد نسؤبة العؤالوة السؤنوية بحيؤث ال
تتجؤؤؤاوز  %5فؤؤؤي نمؤؤؤوذج تقيؤؤؤيم األداء الؤؤؤوارد مؤؤؤن (إدارة شؤؤؤؤون
الموظفين -شطر الطالبات).

 نموذج تقييم األداء محدد
فيه نسبة العالوة السنوية.

العبء
التدريسي
المستفيدات
األاكاديميات
السعوديات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
 توجيه األقسام العلمية في بداية الفصل الدراسي بالرد علؤى التعمؤيم
الخاص بالعبء التدريسي في الموعد المحدد.
 متابعة األقسام واستالم النماذج منها وتدقيقها واعتمادها.
 التأكد من استيفاء جميع األقسام والنماذج ورفعها بمعاملة رسمية.
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النماذج المستخدمة
 نموذج (م -أ).
 نموذج (م -أ.)1-
 نموذج (ن -س)1-

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

اإلجازات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

إدراج بيانات المستفيدة المتمتعة باإلجازة في خطاب (الغير متواجدات على رأس العمل)  ،المرسل
بداية كل شهر هجري لـ (إدارة شؤون الموظفين) الستكمال إجراءات (وحدة الرواتب) .
اإلجازة المرضية ،مرافق مريض ،الوضع ،األمومة :
 التأكيد على المستفيدة برفع الطلب إلكترونيا في نظؤام أنجؤز وتدقيقؤه
واعتماده من الجهة.
 إرفاق المستندات المطلوبة في الطلب االلكتروني (ملف .)pdf
 رفع الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين.

(األاكاديميات
السعوديات)

(اإلداريات
والفنيات
السعوديات)

في حال زيادة عدد ايام المرضي عن ( )30يوم :
 رفع خطاب بكافة المرفقات إلدارة شؤون الموظفين لعرض التقرير
الطبي على الهيئة الطبية.
 اسؤؤتالم موعؤؤؤد مراجعؤؤة الهيئؤؤؤة الطبيؤؤة المعتمؤؤؤد إلخطؤؤار المسؤؤؤتفيدة
بالمراجعة في الموعد المحدد.
 استالم أصل المعاملة بكافة المرفقات إلتمام رفع الطلب إلكترونيا.

 أصل التقرير الطبي،
(تقرير بإجازة مرضؤية)
ولؤؤؤؤيس إشؤؤؤؤعار أو إفؤؤؤؤادة
أوإخطار بالعالج.
 صؤؤورة مؤؤن تبلي ؤ الؤؤوالدة
أو شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهادة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيالد
(الوضع ،األمومة)
 صورة من شهادة المؤيالد
أو بطاقؤؤة العائلؤؤة (مرافؤؤق
مريض)
 أصل التقرير الطبي،
(تقريؤؤر بإجؤؤازة مرضؤؤية)
ولؤؤؤؤيس إشؤؤؤؤعار أو إفؤؤؤؤادة
أوإخطار بالعالج.
 قؤؤؤؤؤؤرار الموافقؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤى
التقرير الطبي

اإلجازة االستثنائية (لمدة ال تقل عن شهرين) :
 التأكيد على المستفيدة برفع الطلب إلكترونيا في نظام أنجز ،وتدقيقؤه
واعتماده من الجهة.
 إرفاق المستندات المطلوبة في الطلب االلكتروني (ملف .)pdf
 رفع الطلب إلى إدارة الجامعة العليا.

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يثبؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الحالؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
االستثنائية.

اإلجازة االستثنائية لمرافقة زوج (لمدة ال تقل عن شهرين ) :
 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة برفؤؤع الطلؤؤب إلكترونيؤؤا فؤؤي نظؤؤام أنجؤؤؤز ،
وتدقيقه واعتماده من الجهة.
 إرفاق المستندات المطلوبة في الطلب اإللكتروني (ملف .)pdf
 رفع الطلب إلى إدارة الجامعة العليا.

 في حال االبتعاث :
 قرار ابتعاث الزوج. في حال العمل:
 إفادة من جهة العمل. صورة بطاقة العائلة.

إجازة العدة :
 التأكيد على المستفيدة برفع الطلب إلكترونيا في نظام أنجز ،وتدقيقؤه
واعتماده من الجهة .
 إرفاق المستندات المطلوبة في الطلب االلكتروني (ملف .)pdf
 رفع الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين.

13

 صؤؤؤؤؤؤورة شؤؤؤؤؤؤهادة تبليؤؤؤؤؤؤ
الوفاة.
 صورة بطاقة العائلة.

النماذج المستخدمة

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

اإلجازات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

اإلجازة االعتيادية (لإلداريات والفنيات فقط) :
 استالم الرئيس المباشر طلب اإلجازة واعتماده.
 رفع الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين.
 التأكد من المباشرة بعد اإلجازة االعتيادية.
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

إجازة االمتحان (لإلداريات والفنيات فقط) :
 رفع الطلؤب مؤن قبؤل المسؤتفيدة مرفؤق بهؤا المسؤتندات واعتمؤاده مؤن
الرئيس المباشر " ال يحتاج مباشرة ".

 صؤؤؤؤؤؤورة مؤؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤؤدول
الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أو جؤؤؤؤؤؤؤؤؤدول
االختبؤؤؤؤار (مصؤؤؤؤدقة مؤؤؤؤن
الكلية ،المدرسة).

اإلجازات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

إدراج بيانات المستفيدة المتمتعة باإلجازة في خطاب (الغير متواجدات على رأس العمل) ،المرسل بداية
كل شهر هجري لـ (إدارة شؤون الموظفين) الستكمال إجراءات (وحدة الرواتب).
اإلجازة االضطرارية :
 التأكيد على المستفيدة برفع الطلب إلكترونيا في نظؤام أنجؤز وتدقيقؤه
واعتماده من الجهة.
اإلجازة االستثنائية:

األاكاديميات
الغير سعوديات

 التأكيد علؤى المسؤتفيدة برفؤع الطلؤب إلكترونيؤا فؤي نظؤام أنجؤز ،قبؤل
بداية الفصل الدراسي بوقت كؤاف وبحؤد أعلؤى فصؤل دراسؤي واحؤد
ومن ثم تدقيقه واعتماده من الجهة.
اإلجازة المرضية من داخل المملكة :
 التأكيد على المستفيدة برفع الطلب إلكترونيا في نظؤام أنجؤز وتدقيقؤه
واعتماده من الجهة.
 إرسال المستند المطلوب بمعاملة رسمية.
اإلجازة المرضية من خارج المملكة :
 رفع خطاب بكافة المرفقات إلدارة شؤون الموظفين لعرض التقرير
الطبي على الهيئة الطبية.
 اسؤؤتالم موعؤؤد مراجعؤؤة الهيئؤؤة الطبيؤؤة المعتمؤؤد إلخطؤؤار المسؤؤتفيدة
بالمراجعة في الموعد المحدد.
 استالم أصل المعاملة بكافة المرفقات إلتمام رفع الطلب إلكترونيا.
إجازة الوضع :
 التأكيد على المستفيدة برفع الطلب إلكترونيا في نظؤام أنجؤز وتدقيقؤه
واعتماده من الجهة.
إجازة العدة :
 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة برفؤؤع الطلؤؤب إلكترونيؤؤا فؤؤي نظؤؤام أنجؤؤز و
تدقيقه واعتماده من الجهة.
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 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يثبؤؤؤؤؤؤؤؤؤت الحالؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
االستثنائية.

 أصل التقرير الطبي.

 أصؤؤؤؤؤل التقريؤؤؤؤؤر الطبؤؤؤؤؤي
(معتمؤؤؤؤؤد ومتؤؤؤؤؤرجم مؤؤؤؤؤن
الملحقية).
 قؤؤؤؤؤؤرار الموافقؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤى
التقرير الطبي.
 صورة تبلي الوالدة.

 صؤؤؤؤؤؤورة شؤؤؤؤؤؤهادة تبليؤؤؤؤؤؤ
الوفاة.

النماذج المستخدمة

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

المباشرات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

بداية العام الجامعي (بعد اإلجازة السنوية) لألكاديميات :
األاكاديميات
السعوديات
واإلداريات
والفنيات
السعوديات

 رفؤؤؤع قائمؤؤؤة تتضؤؤؤمن أسؤؤؤماء األكاديميؤؤؤات الالتؤؤؤي تمؤؤؤت مباشؤؤؤرتهن
بمعاملة رسمية.
العودة من إجازة (االعتيادي لإلداريات ،الوضع أو األمومة ،
االستثنائية ،مرافق المريض أو المرضي الذي يزيد عن  15يوم )
أو(بعد الترقية ،العودة من االبتعاث) :
 التأكيد على المستفيدة بضرورة رفع طلؤب المباشؤرة إلكترونيؤا ومؤن
ثم تدقيق الطلب واعتماده من الجهة.
بداية العام الجامعي (بعد اإلجازة السنوية) :

األاكاديميات
الغير سعوديات

 تعبئة نموذج المباشرة للمتعاقدة ،ومن ثم تدقيقه واعتماده من الجهة.
 رفؤؤع المباشؤؤرات للمتعاقؤؤدات مؤؤع إرفؤؤاق المسؤؤتند المطلؤؤوب بمعاملؤؤة
رسمية.
المباشرة بعد إجازة منتصف الفصل والمباشرة بعد إجازة خالل الفصل
الدراسي :
 رفع قائمة تتضمن أسماء المتعاقدات الالتي تمت مباشرتهن بمعاملؤة
رسمية.
 التأكيد على المستفيدة بضرورة تغطية ايؤام الغيؤاب (إن وجؤد) برفؤع
طلب إجازة اضطرارية.
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 صؤؤورة مؤؤن جؤؤواز السؤؤفر
موضؤؤؤؤؤحة بهؤؤؤؤؤا تأشؤؤؤؤؤيرة
الدخول.

 نمؤؤؤؤؤؤوذج إشؤؤؤؤؤؤعار
مباشرة.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)
الجوازات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

إصدار وتجديد اإلقامة :
 التأكيد على المستفيدة بضرورة طباعة نموذج الجوازات إلصؤدار
أو تجديد االقامة.
 تسؤؤليم المسؤؤتندات المطلوبؤؤة إلؤؤى (إدارة شؤؤؤون المؤؤوظفين -شؤؤطر
الطالبات).






أصل وصورة جواز السفر.
أصؤؤؤؤؤؤؤؤل وصؤؤؤؤؤؤؤؤورة اإلقامؤؤؤؤؤؤؤؤة
(للتجديد).
صورة شخصية.
دفع الرسوم ( )500لاير.

بدل فاقد :
 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بضؤؤرورة تقؤؤديم بؤؤالا فؤؤي أقؤؤرب مركؤؤز  صور شخصية.
شؤؤرطة واسؤؤتالمها رقؤؤم الخطؤؤاب الموجؤؤه إلكترونيؤؤا مؤؤن مركؤؤز  أصل وصورة جواز السفر.
 دفع الغرامة المحددة من
الشرطة إلى إدارة الجوازات.
مركز الشرطة.
 توجيه المستفيدة إلؤى (إدارة شؤؤون المؤوظفين  -شؤطر الطالبؤات)
لتعبئة نماذج بدل الفاقد وتسليم رقم الخطاب.
إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشِ يرة الخروج النهائي :
 التأكيؤؤؤد علؤؤؤى المسؤؤؤتفيدة برفؤؤؤع طلؤؤؤب تأشؤؤؤيرة الخؤؤؤروج والعؤؤؤودة  أصل وصورة جواز السفر.
 صورة اإلقامة.
إلكترونيا ثم تدقيق الطلب واعتماده من الجهة.
 تسليم المستندات المطلوبة إلدارة شؤون الموظفين -شطرالطالبات  صورة شخصية.
 دفع الرسؤوم ( )200لاير لتأشؤيرة

األاكاديميات
الغير سعوديات

 نموذج الجوازات
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن (موقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع
الخارجية):
http://www.m
ofa.gov.sa/Pag
es/Default.asp

الخروج والعودة.
 رفع إجازة اضطرارية (يوم علؤى
األقؤؤل) السؤؤتالم تأشؤؤيرة الخؤؤروج
والعودة أثناء العام الدراسي.

تأشيرة الزيارة العائلية :
 التأكيد على المستفيدة بضرورة طباعة نموذج الطلب إلكترونيا.
 إرسال صورة من النموذج السابق مع إرفاق المسؤتندات المطلوبؤة
بمعاملة رسمية.




تأشيرة االستقدام :
 التأكيؤؤد علؤؤى المسؤؤتفيدة بضؤؤرورة تعبئؤؤة نمؤؤوذج طلؤؤب االسؤؤتقدام
وتسليمه إلدارة شؤون الموظفين  -شطر الطالبات.
 رفؤؤع طلؤؤب تأشؤؤيرة الخؤؤروج والعؤؤودة إلكترونيؤؤا ثؤؤم تؤؤدقيق الطلؤؤب
واعتماده من الجهة.





نقل المعلومات :
 التأكيد على المستفيدة بضرورة طباعة نموذج نقل المعلومات عند 

تمديد جواز سفرها أو تجديده.
 إرسؤال النمؤوذج السؤابق مؤع إرفؤاق المسؤتندات المطلوبؤة بمعاملؤؤة 
رسمية.
نقل الكفالة:

 التأكيد على المستفيدة بضرورة رفع الطلب خطيا ثم إرساله

بمعاملة رسمية.
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صورة من آخر مؤهؤل مصؤدق
مؤؤن الجهؤؤات الرسؤؤمية فؤؤي بلؤؤد
المستفيدة.
صؤؤؤؤؤورة مؤؤؤؤؤن اثبؤؤؤؤؤات القرابؤؤؤؤؤة
مصؤؤدق مؤؤن الجهؤؤات الرسؤؤمية
في بلد المستفيدة.
صؤؤؤؤورة جؤؤؤؤواز سؤؤؤؤفر واقامؤؤؤؤة
المستفيدة.
صؤؤؤورة جؤؤؤواز سؤؤؤفر الزائؤؤؤر /
المستقدم.
إفؤؤؤادة بالراتؤؤؤب موجهؤؤؤة إلدارة
شؤؤؤون االسؤؤتقدام بمنطقؤؤة مكؤؤة
المكرمة.
أصل وصورة الجواز القديم.
أصل وصورة الجواز الجديد.
صورة االقامة.
صورة جواز السفر.
صورة االقامة.

 نمؤؤؤؤؤؤؤوذج طلؤؤؤؤؤؤؤب
الزيؤؤارة العائليؤؤة
(مؤؤؤؤؤؤؤن موقؤؤؤؤؤؤؤع
الخارجية).
 نمؤؤؤوذج االسؤؤؤتقدام
(مؤؤؤؤؤؤؤن موقؤؤؤؤؤؤؤع
الخارجية).

 نمؤؤؤؤؤوذج نقؤؤؤؤؤل /
تعديل معلومات
(مؤؤؤؤؤؤؤن موقؤؤؤؤؤؤؤع
الخارجية).

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

حصر الحضور
المستفيدات
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
 إرسال خطاب شهري مع إرفاق كشف الحضور واالنصراف
لموظفات الجهة بمعاملة رسمية.
 إرسال خطاب بعد زيارة مندوبة هيئة الرقابة والتحقيق للجهة مع
إرفاق نموذج طلب اذن للموظفات المتأخرات.

النماذج المستخدمة
 نموذج طلب إذن.

حسم الغياب
المستندات المطلوبة

المستفيدات

خطة سير العملية

اإلداريات
والفنيات
السعوديات

 رفع طلبات الحسم إلكترونيا بسبب (تجميع الدقائق أو غياب بدون
عذر) من قبل الرئيس المباشر من نظام أنجز.

النماذج المستخدمة
 نموذج حسم.

تقييم األداء
المستفيدات

األاكاديميات
الغير سعوديات

اإلداريات
والفنيات
السعوديات

خطة سير العملية
بعد استالم التعميم الخاص بتقييم األداء الوارد من (إدارة شؤون
الموظفين -شطر الطالبات) :
 توجيه األقسام العلمية بتعبئة نموذج تقييم األداء للمتعاقدات مع
تحديد نسبة العالوة السنوية المستحقة (للمحاضر ومدرس اللغة) ثم
اعتماده من الجهة.
 إرسال النموذج بمعاملة رسمية سرية.
بعؤؤد اسؤؤتالم الخطؤؤاب الخؤؤاص بتقيؤؤيم األداء مرفؤؤق بالنمؤؤاذج ،الؤؤوارد مؤؤن
(إدارة شؤون الموظفين) :
 توجيه الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقييم األداء للموظفات
واعتماده من الطرفين (الرئيس المباشر ورئيس الجهة).
 إرسال النموذج (مع مالحظة اطالع الموظف والتوقيع عليه
بالعلم) ،بمعاملة رسمية سرية.
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المستندات المطلوبة

النماذج المستخدمة

 نموذج تقييم
األداء الوظيفي.

 نموذج تقييم
األداء الوظيفي.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

المتعاونات
المستفيدات

خطة سير العملية

المستندات المطلوبة

النماذج المستخدمة

المتعاونات من
خارج الجامعة

 رفع معاملة إلدارة شؤون الموظفين ألخذ الموافقة على
االستعانة بمتعاونات من خارج الجامعة.
 في حال الموافقة يتم تعبئة النموذج الخاص وإرفاق المستندات
المطلوبة بمعاملة.

 صورة من المؤهل العلمي.
 صورة من الهوية الوطنية.

 نموذج (ن -س)2-

تمديد الخدمات
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

من تجاوزن السن النظامي للتقاعد :

األاكاديميات
السعوديات

 اسؤؤتالم قائمؤؤة األسؤؤماء مرفقؤؤة بالنمؤؤاذج المطلوبؤؤة الؤؤواردة مؤؤن
(إدارة شؤؤؤون المؤؤوظفين -شؤؤطر الطالبؤؤات) وتوجيؤؤه المسؤؤتفيدة
لتعبئة النماذج.
 إعؤؤؤادة إرسؤؤؤال النمؤؤؤاذج مرفقؤؤؤة بالمسؤؤؤتندات المطلوبؤؤؤة بمعاملؤؤؤة
رسمية.
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صورة من الهوية.
السيرة الذاتية معتمدة من
عضو هيئة التدريس.
تقرير طبي معتمد من
اإلدارة الطبية أو مستشفى
حكومي.
صور من قرارات التمديد
السابقة إن وجدت.

( نموذج
معلومات).
( نموذج تقرير
رئيس القسم
وعميد الكلية).
( نموذج بيان
بالعبء
التدريسي).

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

تجديد العقود
المستفيدات

خطة سير العملية
وفقا للتعميم السري" تعميم تجديد العقود " الوارد من (إدارة شؤون
الموظفين -شطر البنين) :
 توجيه األقسام العلمية بتعبئة نماذج تجديد العقؤود للمتعاقؤدات الالتؤي
يرغبن أوال يرغبن بتجديد عقودهن ومن ثم إتمؤام كافؤة االعتمؤادات
الالزمة في النماذج المرفقة مع التعميم.
 إرسال كافة النماذج بمعاملة رسمية سرية.

النماذج المستخدمة

المستندات المطلوبة

نموذج بيان أسماء
المتعاقدات
المطلوب عدم
تجديد عقودهن.
نموذج بيان أسماء
المتعاقدات الالتي
ال يرغبن بتجديد
عقودهن.
نموذج بيان أسماء
المتعاقدات الالتي
ستبل أعمارهن
الستين سنة
ومطلوب عدم
تجديد عقودهن.
نموذج بيان أسماء
المتعاقدات الالتي
ستبل أو ستتجاوز
مدة خدماتهن
بالجامعة العشر
سنوات و مطلوب
عدم تجديد
عقودهن.






األاكاديميات
الغير سعوديات


إفادات تجديد العقود :
 توجيه المستفيدة المتجدد عقدها إلى تحديد الجهة الموجهؤة لهؤا إفؤادة
تجديد العقد.
 إرسال النموذج السابق بمعاملة رسمية سرية.

 نموذج بيان أسماء
المتعاقدات والجهة
الموجهة لها اإلفادة.

طلب بيان خدمة
المستفيدات
(األاكاديميات
السعوديات)
(اإلداريات
والفنيات
السعوديات)

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
 رفع معاملة إلدارة شؤون موظفين مرفق بهؤا النمؤوذج بعؤد تعبئتؤه
من المستفيدة إلكمال الالزم.
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النماذج المستخدمة


دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

نهاية الخدمة
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية
التقاعد النظامي :
 استالم قائمة تتضمن أسماء األكاديميات الالتي بلغن أو تجاوزن
السؤؤن النظؤؤامي للتقاعؤؤد الؤؤواردة مؤؤن (إدارة شؤؤؤون المؤؤوظفين-
شطر الطالبات) مرفقة بالنماذج.
 توجيه المستفيدة لتعبئة النمؤاذج المطلوبؤة ،واسؤتيفاء المسؤتندات
المطلوبة منها.
 إرفؤؤاق كامؤؤل المسؤؤتندات السؤؤابقة المسؤؤتوفية وإرسؤؤالها بمعاملؤؤة
رسمية.
 رفؤؤع معاملؤؤة طلؤؤب بطاقؤؤة الجامعيؤؤة للمتقاعؤؤدة إلؤؤى إدارة شؤؤؤون
الموظفين.










النماذج المستخدمة
 نمؤؤؤؤؤؤؤوذج بيؤؤؤؤؤؤؤان
خدمؤؤؤؤؤة وتصؤؤؤؤؤفية
استحقاق تقاعدي.

صورة من الهوية.
صورة من بيان الخدمة
إشعار من البنح (آيبان).
اإلفؤؤادة إذا تؤؤم منحهؤؤا جؤؤزء
 نموذج معلومؤات
من اإلجازة المستحقة
عن عضو هيئة
لهؤؤؤؤا عؤؤؤؤن العؤؤؤؤام الدراسؤؤؤؤي
التؤؤؤؤدريس محؤؤؤؤال
الحالي.
للتقاعد.
اإلفؤؤادة إذا تؤؤم منحهؤؤا جؤؤزء
من اإلجازة االستثنائية
مؤؤؤن عدمؤؤؤه مؤؤؤع إرفؤؤؤاق مؤؤؤا
يثبت ذلح.
اإلفؤؤؤؤؤؤؤادة عؤؤؤؤؤؤؤن رصؤؤؤؤؤؤؤيد
اإلجؤؤازات السؤؤابقة إذا كؤؤان
لديها خدمة سؤابقة فؤي غيؤر
كؤؤادر أكؤؤاديمي وإرفؤؤاق مؤؤا
يثبت ذلح.

بعد صدور القرار اإلداري :

األاكاديميات
السعوديات

 اسؤؤتالم قؤؤرارات اإلحالؤؤة للتقاعؤؤد لالتؤؤي بلغؤؤن أو تجؤؤاوزن السؤؤن
النظامي للتقاعد من (إدارة شؤون الموظفين -شطر الطالبات).
إخالء الطرف :
 رفؤؤؤع طلؤؤؤب إخؤؤؤالء الطؤؤؤرف إلكترونيؤؤؤا للمسؤؤؤتفيدة بعؤؤؤد تسؤؤؤليمها
المسؤؤتندات المطلوبؤؤة واعتمؤؤاده مؤؤن الؤؤرئيس المباشؤؤر وطباعتؤؤه
إلرساله بمعاملة رسمية.

 صورة شخصية.
 صؤؤؤورة مؤؤؤن قؤؤؤرار إحالؤؤؤة
للتقاعد.

 نمؤؤؤؤوذج إصؤؤؤؤدار
بطاقة متقاعد.

 أصل بطاقة الموظف.

االستقالة  ,التقاعد المباكر :

 اسؤؤتالم صؤؤورة مؤؤن قؤؤرار االسؤؤتقالة الؤؤوارد مؤؤن (إدارة شؤؤؤون
الموظفين  -شطر الطالبات) وتسليم المستفيدة نسخة منه.
 تعبئؤؤؤة النمؤؤؤاذج الؤؤؤواردة مؤؤؤن (إدارة شؤؤؤؤون المؤؤؤوظفين -شؤؤؤطر
الطالبات) وإرفاق المستندات المطلوبة بمعاملة رسمية.
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صورة من الهوية الوطنية.
صورة من إخالء الطرف.
صورة من بيان خدمة
حديث.
إشعار معتمد من البنح
برقم اآليبان.

 نموذج طلب
بيان خدمة
وتصفية
استحقاق
تقاعدي.
 نموذج
معلومات عن
عضو هيئة
التدريس المحال
للتقاعد.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

نهاية الخدمة
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

االستقالة:

 توجيؤؤه المسؤؤتفيدة الراغبؤؤة باالسؤؤتقالة إلؤؤى ضؤؤرورة تقؤؤديم طلؤؤب
االستقالة يدويا ومن ثم اعتماده من الجهة.
 إرفاق الطلب السابق بمعاملة رسمية.
شهادة الخبرة (بعد صدور قرار إنهاء الخدمة) :

 التأكيد على المسؤتفيدة باسؤتالم شؤهادة الخبؤرة مؤن (إدارة شؤؤون
الموظفين  -شطر الطالبات).
األاكاديميات الغير
سعوديات



قرار إنهاء الخدمة.

إخالء الطرف (بعد تسليمها جميع العهد وصدور قرار نهاية الخدمة) :

 رفؤؤؤع طلؤؤؤب إخؤؤؤالء الطؤؤؤرف إلكترونيؤؤؤا للمسؤؤؤتفيدة بعؤؤؤد تسؤؤؤليمها
المسؤؤتندات المطلوبؤؤة واعتمؤؤاده مؤؤن الؤؤرئيس المباشؤؤر و طباعتؤؤه
إلرساله بمعاملة رسمية.

 أصل بطاقة الموظف.
 إخالء طرف مالح العقار.

 توجيؤؤه المسؤؤتفيدة لمراجعؤؤة (اإلدارة الماليؤؤة – شؤؤطر الطالبؤؤات)
لتسليم المستند المطلوب ،الستالم المستحقات المالية.

 أصؤؤؤؤؤؤل وصؤؤؤؤؤؤورة إخؤؤؤؤؤؤالء
الطرف إلكترونيا.

21

 نمؤؤؤؤوذج شؤؤؤؤهادة
خبرة.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

نهاية الخدمة
المستفيدات

المستندات المطلوبة

خطة سير العملية

النماذج المستخدمة

التقاعد النظامي :







اإلداريات
والفنيات
السعوديات

استالم معاملة إنهاء خدمؤة مؤن إدارة شؤؤون المؤوظفين مرفؤق بهؤا
صورة القرار والنماذج.
تسليم النماذج للمستفيدة الستكمالها وإرفاق المستندات المطلوبة.
مراجعة كامل البيانات والمستندات المرفقة.
إنهاء خطوات إخالء الطرف إلكترونيا للموظفة.
رفع المعاملة إلدارة شؤون الموظفين.

التقاعد المباكر ,االستقالة ,العجز الصحي :
 رفؤؤع خطؤؤاب إلدارة شؤؤؤون المؤؤوظفين متضؤؤمنا طلؤؤب المسؤؤؤتفيدة
(التقاعد المبكر ،االستقالة ،العجز الصحي) وتحديد تاريخ الطلب.
 استالم معاملة إنهؤاء خدمؤة مؤن إدارة شؤؤون المؤوظفين مرفقؤا بهؤا
صورة القرار والنماذج.
 تسليم النماذج للمستفيدة الستكمالها وإرفاق المستندات المطلوبة.
 مراجعة كامل البيانات والمستندات المرفقة.
 إنهاء خطوات إخالء الطرف إلكترونيا للموظفة.
 رفع المعاملة إلدارة شؤون الموظفين.









صؤؤؤؤؤورة واضؤؤؤؤؤحة مؤؤؤؤؤن
الهوية الوطنية.
صؤؤؤؤؤؤورة مؤؤؤؤؤؤن إخؤؤؤؤؤؤالء
الطرف.
خطاب مصدق من البنح
يوضح فيه رقم اآليبان.
بيؤؤان الخدمؤؤة بعؤؤد التأكؤؤد
من صحة معلوماته.
صؤؤؤؤؤور مؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤرارات
الحسؤؤؤؤومات واإلجؤؤؤؤازات
االسؤؤؤؤؤؤتثنائية وتمديؤؤؤؤؤؤداتها
إن وجدت.
صؤؤؤؤؤور مؤؤؤؤؤن قؤؤؤؤؤرارات
اإلعؤؤؤؤؤؤارة والتكليؤؤؤؤؤؤف إن
وجدت.

 نمؤؤوذج طلؤؤب بيؤؤؤان
خدمؤؤؤؤؤؤؤة وتصؤؤؤؤؤؤؤفية
استحقاق تقاعدي.
 إفادة باإلجازات.

االنقطاع عن العمل:






التواصؤؤل مؤؤع المسؤؤتفيدة المنقطعؤؤة لمعرفؤؤة أسؤؤباب االنقطؤؤاع عؤؤن
العمل.
رفؤؤؤع معاملؤؤؤة إلدارة شؤؤؤؤون المؤؤؤوظفين توضؤؤؤح أسؤؤؤباب انقطؤؤؤاع
المستفيدة وتعذر التواصل معها مع إرفاق النموذج.
استالم صورة من قرار طي القيد" في حال إنهاء خدماتها".
استكمال إجراءات إخالء الطرف اإللكتروني.

 مؤؤؤا يثبؤؤؤت التواصؤؤؤل مؤؤؤع
المسؤؤؤؤؤؤتفيدة مؤؤؤؤؤؤن (بريؤؤؤؤؤؤد
إلكترونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ،خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب
للعنؤؤؤؤؤوان الثابؤؤؤؤؤت ،رقؤؤؤؤؤم
الهؤؤؤؤؤاتف الثابؤؤؤؤؤت ،رقؤؤؤؤؤم
الجوال).

 نموذج إثبات حالة.

تحديث البيانات
المستفيدين
اإلداريات
والفنيات
السعوديات

خطة سير العملية



المستندات المطلوبة

تدقيق كافة البيانات الواردة في الطلب وتحؤديث بيانؤات المسؤتفيدة
ومطابقتها مع المستندات المرفقة.
اعتمؤاد الطلؤؤب مؤؤن قبؤل الؤؤرئيس المباشؤؤر وإرسؤاله إلكترونيؤؤا إلؤؤى
إدارة شؤون الموظفين.
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النماذج المستخدمة
 البيانات الشخصية.
 المؤهالت العلمية.
 الدورات التدريبية.
 العنوان التفصيلي.

دليل خدمات إدارة شؤون الموظفين
(الخاص بعمل مديرات اإلدارات)

)قائمة بأسماء معدي الدليل)

اإلشراف العام

سعادة وكيلة شطر الطالبات بفرع السليمانية:
أ.د /هناء بنت حممد مججوم
فريق عمل الدليل
أ /اجلوهرة بنت حسن القحطاني
أ /عفة بنت حممود جنيد

قائد الفريق – حماضر بكلية االقتصاد واإلداةة
نائبة مدير عام إداةة شؤون املوظفني -شطر الطالبات

أ /هند خالد الشويعر

إداةة شؤون املوظفني -شطر الطالبات

أ /لينا سامي سندي

إداةة شؤون املوظفني -شطر الطالبات

أ /اميان ةاشد ذاهن

إداةة شؤون املوظفني -شطر الطالبات

أ /مريم ناصر الكناني

إداةة شؤون املوظفني -شطر الطالبات

أ /خولة علي فقيه

إداةة شؤون املوظفني -شطر الطالبات
شاكر وتقدير
تدقيق حمتوى الدليل من بيانات وخطوات

مستشاةة وكيلة شطر الطالبات وةئيسة وحدة االستشاةات اإلداةية
األستاذة  /عائشة بنت علي شطوان
التنسيق الفين
األستاذة  /مروة بنت صاحل سنبل

وحدة الدعم والتقنية بوكالة شطرالطالبات
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