دليل خدمات إدارة شؤون املوظفني
بفرع السليمانية

الفئة
املستهدفة

اخلدمة
املقدمة

املستندات املطلوبة

وصف اخلدمة

رقم
املكتب

بيانات التواصل

األكادمييات السعودي ـ ـات

مرض العمل

-

-

72283

wtambousi@kau.edu.sa

التعيني
البطاقة
الوظيفية
رفع طلبات

-

-

72856

haalotaibi@kau.edu.sa

-

-

72283

wtambousi@kau.edu.sa

-

-

72284

-

-

-

-

البدالت
العبء
التدريسي
اإلجازات
واملباشرات
طلب السكن
اجلامعي
نهاية
اخلدمة
متديد
اخلدمات
التعاقد بعد
التقاعد
فرص العمل

الوظيفية

األكادمييات املتعاقدات

البدالت

-

-

-

-

26359

72855
72856

malkenani@kau.edu.sa

72284
72282

salsalimani@kau.edu.sa

26359
72856

haalotaibi@kau.edu.sa

72283

wtambousi@kau.edu.sa

هو التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بعد تقاعدهم.

72282

-

falmelhani@kau.edu.sa

26359
تــوفري فــرص عمــل (أكــادميي) يــتم اإلعــنن عنهــا
امللحقية الثقافية السعودية البلد املسـمو التعاقـد
معها.
إص ــدار بطاق ــات تعريفي ــة للمتعاق ــدة إلثب ــات هويته ــا
ومكـان عملــها واالسـتفادة منهــا عـدة تــاالت منهــا
اخلدمات الطبية.
رفع وتدقيق طلبات البدالت (بدل الندرة)
منحظ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــدل املستشـ ـ ـ ــفى ـ ـ ــ العـ ـ ـ ــاملني
املستشفى ويتم صرفه عن طريق العميد.

السـ ــرية الةاتيـ ــة والـ ــت تشـ ــمل املـ ــؤهنت
العلمية واخلربات السابقة.
 صورة اإلقامة. صورة شخصية. صورة العقد الوظيفي . صورة من آخر مؤهل علمي. السرية الةاتية. صورة عقد التوظيف. استمارة بيانات متعاقد.حســب نــوع اإلجــازة (تقــارير طبيــةل تبلي ـ
والدةل شــهادة مــيند طفــلل إثبــات احلالــة
االستثنائية).

اإلجازات
واملباشرات

ت ـ ــدقيق ومراجع ـ ــة واعتم ـ ــاد اي ـ ــع أن ـ ــواع اإلج ـ ــازات
اخلاصة باملتعاقدات.

إصدار/
جتديد
اإلقامات
والتأشريات
ونقل
املعلومات

 اس ـ ـ ــتقبال وت ـ ـ ــدقيق إص ـ ـ ــدار وجتدي ـ ـ ــد إقام ـ ـ ــاتاملتعاقدات واملرافقني.
 استقبال وإصدار خروج والعودة واخلروج النهائي. -استقبال وتدقيق طلبات نقل وتعديل املعلومات.

 لإلصدار :أصل اجلوازل صور شخصية. للتجديد :أصل اإلقامة واجلـوازل صـورشخصية
 للتعديل ونقل املعلومات :أصـل اجلـوازواإلقامة.

تعبئـ ــة ايـ ــع األورا الرةيـ ــة اخلاصـ ــة باملتعاقـ ــدة
وارس ـ ــا ا إىل ادارة ش ـ ــؤون امل ـ ــوظفني بش ـ ــطر الب ـ ــنني
الستكمال إجراءات التعاقد وإعداد عقدها الوظيفي.

 شهادة اخلربة. املؤهنت العلمية. -صورة جواز السفر وتأشرية الدخول.

إجراءات
التعاقد

72282

malghamdi@kau.edu.sa

72284

1
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البطاقات

توفري سكن داخل احلرم اجلامعي.

 صورة من بطاقة العائلة. صورة من قرار تعينها علـى (مسـاعد –مشارك – أستاذ).
 ما يثبت أنها العائل الوحيد إن كانـتأرملة أو مطلقة.

املبنى السادس -الدور األول -غرفة()661

التحويلة

الربيد اإللكرتوني

63013
72286

afakiha@kau.edu.sa
malshoibi@kau.edu.sa

72280

aalrefai2@kau.edu.sa

72286

kaalyoubi@kau.edu.sa

72280
72290
72289
27247
27250
63019
62341

kaalfaqeeh@kau.edu.sa
skinani@kau.edu.sa
sfalsobhi@kau.edu.sa
ghalgarni@kau.edu.sa
hjalali@kau.edu.sa

دليل خدمات إدارة شؤون املوظفني
بفرع السليمانية

الفئة
املستهدفة

اخلدمة
املقدمة

املستندات املطلوبة

وصف اخلدمة

األكادمييات املتعاقدات

طلبات
اإلفادة

اس ـ ـ ــتقبال وت ـ ـ ــدقيق طل ـ ـ ــب
اإلفــادة جلهــة معينــة وبالل ــة
العربية واإلجنليزية.

التعيـني

متك ـ ــني املس ـ ــتفيدة م ـ ــن أداء
مهامه ـ ــا الوظيفي ـ ــة بكف ـ ــاءة
لتحقيق أهداف املنظمة.

إصدار
بطاقات
وظيفية

إصـ ـ ــدار بطاقـ ـ ــات تعريفيـ ـ ــة
للموظف ـ ــة إلثب ـ ــات هويته ـ ــا
ومك ـ ــان عمل ـ ــها واالس ـ ــتفادة
منه ــا ع ــدة ت ــاالت منه ــا
اخلدمات الطبية.

 صورة من ا وية الوطنية. -صورة شخصية.

اعتماد
اإلجازات

ت ـ ــدقيق ومراجع ـ ــة واعتم ـ ــاد
ايع أنواع اإلجازات.

كنً حسب نـوع اإلجـازة (تقـارير طبيـةل تبليـ
والدةل شـ ــهادة مـ ــيند الطفـ ــلل إثبـ ــات احلالـ ــة
االستثنائيةل إثبات حالة ابتعاث زوج).

اإلركاب

ه ــو ق ــرار ادارمب ي ــتم وجب ــه
ت طيــة قيمــة تــةاكر الســفر
للمس ــتفيدة وا ــرم وذل ــك
بعـ ـ ــد قبو ـ ـ ــا حلضـ ـ ــور دورة
معه ــد اإلدارة العام ــة وتك ــون
مدت ـ ــه ش ـ ــهرين م ـ ــن ت ـ ــاري
صدور القرار.

حالة طلب صرف أمر اإلركاب.
صـ ـ ـورة الق ـ ــرار االدارمب اخل ـ ــاص حبض ـ ــور
الدورة التدريبية عهد اإلدارة العامة.
صورة ا وية الوطنية للمحـرم موحـف فيـه
تاري امليند.
حالة طلب التعويض عن أمر اإلركاب.
املستندات السابقة باإلحافة إىل صورة مـن
تـ ـ ــةاكر السـ ـ ــفر املسـ ـ ــتخدمة للموظفـ ـ ــة
وللمحرم.
صـ ــورة شـ ــهادة حضـ ــور الـ ــدورة التدريبيـ ــة
عهد اإلدارة العامة.

-

منوذج طلب الزيارة واالستقدام.
صورة جواز السفر واإلقامة.
إفادة بالراتب موجهة إىل من يهمه األمر.
صورة آخر مؤهل عملي موثق ومصد .
صورة ما يثبت القرابة موثقة ومصدقة.

72286

صورة من جواز السفر واإلقامة.
-

-

-

السرية الةاتية حمدثة.
صورة من املؤهل العلمي.
صورة من ا وية الوطنية.
ص ـ ــور م ـ ــن اخل ـ ــربات الس ـ ــابقة وال ـ ــدورات
التدريبية إن وجدت.
عدد ( )1صورة شخصية (.)6×4
منوذج حتويل راتب من البنك.
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الربيد اإللكرتوني
afakiha@kau.edu.sa

72280

malshoibi@kau.edu.sa

72286

aalrefai2@kau.edu.sa

72280

kaalyoubi@kau.edu.sa

72290

kaalfaqeeh@kau.edu.sa

72289

skinani@kau.edu.sa

27247

sfalsobhi@kau.edu.sa

27250

ghalgarni@kau.edu.sa

63019

hjalali@kau.edu.sa

62341

26838

املبنى السادس -الدور األول -غرفة()658/665/664

اإلداريـ ـ ـ ــات

طلبات
الزيارة
واالستقدام

اس ـ ـ ــتنم وتـ ـ ـ ــدقيق طلبـ ـ ـ ــات
الزي ــارة واالس ــتقدام اخل ــاص
بعائنت املتعاقدات.

تعاميم

ال يوجـ ـد.

التحويلة
63013

املبنى السادس -الدور األول -
غرفة()672/671/660

إنهاء
إجراءات
نهاية
اخلدمة

اس ـ ــتكمال اي ـ ــع إج ـ ــراءات
إنه ــاء اخلدم ــة للموظف ــة
حالــة طلــب انهــاء التعاقــد أو
بلوغ السن النظامي.
إيص ــال اي ــع التع ــاميم إىل
اجلهات املعنية.

 إخنء الطرف. البطاقة اجلامعية. -تأشرية اخلروج النهائي.

رقم
املكتب

بيانات التواصل

ealktabi@kau.edu.sa

26011

raalamoudi@kau.edu.sa

72276

irthanen@kau.edu.sa

72278

ialsofyanee@kau.edu.sa

26668

ajalmotery@kau.edu.sa

26402

hazab@kau.edu.sa

26051

msalmetere@kau.edu.sa

26051

msalmetere@kau.edu.sa

دليل خدمات إدارة شؤون املوظفني
بفرع السليمانية

الفئة
املستهدفة

بيانات التواصل

اخلدمة
املقدمة

وصف اخلدمة

نقل املوظف مـن وظيفتـه احلاليـة إىل وظيفـة
الرتقية

آخرى

مستوى تنظيمي أعلى حمن مراتـب

سلم رواتب املوظفني العام.
رفع طلبات
البدالت

تقويم االداء
الوظيفي

مبلـ يصــرف ملــوظفي الدولــة قــدار مقطــوع
أو بنسبة من الراتب.

املستندات املطلوبة

 صــورة مــن املؤهــل العلمــي األعلــى إنوجد.
 صــور مــن الــدورات الــت احلصــولعليهـ ـ ــا مـ ـ ــؤخراً مـ ـ ــن معهـ ـ ــد اإلدارة
العامة إن وجدت.

هــي تقــارير دوريــة عــن كــل موظفــة تقــوم بهــا

26011

اجله ـ ــة وه ـ ــي عب ـ ــارة ع ـ ــن إج ـ ــراءات لقي ـ ــاس

72276

irthanen@kau.edu.sa

مستوى أداء املوظفـة لواجبـات وظيفتهـا وفقـاً

72278

ialsofyanee@kau.edu.sa

26668

ajalmotery@kau.edu.sa

26402

hazab@kau.edu.sa

حمــددة مــن ك ــل ســنة م ــن ســنوات خ ــدمتها

26051

msalmetere@kau.edu.sa

املـ ــادة ()1 /36ل ( )4 /36مـ ــن

26838

ealktabi@kau.edu.sa

26404

malselamy@kau.edu.sa

لعناصر ومعايري معينة يتم إعـدادها مـن قبـل

ال يوجـ ــد

ال ــرئيس األعل ــى باجله ــاز خ ــنل ف ــرتة زمني ــة

املستفيدة من قبل وزارة اخلدمة املدنية.

اإلداريـ ـ ـ ــات

أجه ـ ــزة الدول ـ ــة إىل مس ـ ــمى آخ ـ ــر اس ـ ــتجابة

بطاقة الوصف الوظيفي.

ملتطلبــات قواعــد التصــنيفل أو حاجــة العمــل
أوكليهما معاً.
-

طلب مشهد
(تعريف)

تصاريف
املتعاونات

تسـ ــجيل بيانـ ــات صـ ــحيحة حديثـ ــة وموثقـ ــة
حلفظها الكرتونياً بأنظمة اجلامعة.

أصــل وثيقــة رةيــة مــن ســلطة إداريــة تعطــى
للمسـ ــتفيدة تشـ ــهد علـ ــى صـ ــحة املعلومـ ــات
الشخصية والوظيفية واملالية.

-

26404

26011

72276

malselamy@kau.edu.sa

raalamoudi@kau.edu.sa

irthanen@kau.edu.sa

متك ـ ــني املتعاون ـ ــات م ـ ــن ال ـ ــدخول إىل ش ـ ــطر
قرار إدارمب يضم أةاء املتعاونات.

الطالب ــات بعم ــل تص ــريف ــن وإرس ــاله إلدارة
األمن والسنمة لتعميمه على البوابات.
-

تعديل
هياكل
القطاعات

صــورة مــن ا ويــة الوطنيــة أو صــورة
من اإلقامة النظامية.
صورة من جواز السفر.
صــورة مــن شــهادات الــدورات املرتبطــة
بطبيعة العمل اإلدارمب.
صورة املؤهل العلمي.
صورة من ا وية الوطنية.
ص ــورة م ــن ج ــواز الس ــفر(عند طل ــب
التعريف بالل ة االجنليزية).
ك ـ ــرت العائلة(عن ـ ــد طل ـ ــب ص ـ ــك
اإلعالة).

املبنى السادس -الدور األول -غرفة()658/665/664

توثيق واعتماد املؤهل العلمـي احلاصـلة عليـة

الوثـ ـ ــائق املطلوبـ ـ ــة منـ ـ ــوذج اعتمـ ـ ــاد
تسجيل مؤهـل علمـي احلصـول عليـه
أثناء اخلدمة ( وفقاً للحالة).

ت ـيري مســمى وظيفــة معتمــدة يزانيــة أحــد

حتديث
البيانات

26838

ealktabi@kau.edu.sa

وصــف وظيفــي معتمــد مــن قبــل رئيســة
اجلهة التابعة ا املستفيدة.

الئحة اخلدمة املدنية.

حتوير
وظيفي

املكتب

raalamoudi@kau.edu.sa

وفق ـ ـاً ملـ ــا ورد
اعتماد
تسجيل
مؤهل

رقم

التحويلة

الربيد اإللكرتوني

إحـ ــافة أو إل ـ ــاء أقسـ ــام أو تعـ ــديل مسـ ــميات
للهياكل اخلاصة باجلهات.

-

هيك ـ ـ ــل تنظيم ـ ـ ــي معتم ـ ـ ــد خ ـ ـ ــاص
باجلهة.
قرارات رئيسات للوحدات.
قرار إل اء األقسام "خاصة بالكليات"
قـ ـ ـ ــرا ر إحـ ـ ـ ــافة األقسـ ـ ـ ــام "خاصـ ـ ـ ــة
بالكليات".

3

73145

hazab@kau.edu.sa

دليل خدمات إدارة شؤون املوظفني
بفرع السليمانية

الفئة
املستهدفة

اخلدمة
املقدمة

املستندات املطلوبة

وصف اخلدمة

رقم
املكتب

التحويلة

الربيد اإللكرتوني

انفصـ ــال العنقـ ــة الوظيفيـ ــة بـ ــني املنظمـ ــة
واملوظف.

بلوغ املستفيدة 60عام.

اإلداريـ ـ ـ ــات

االستقالة

طلــب مكتــوب تقدمــه املســتفيدة إىل رئيســها
املباشر معلنة رغبتها ترك اخلدمة.

التقاعد املبكر

رغبة املسـتفيدة إنهـاء اخلدمـة مبكـراً قبـل
بلوغ السن النظامية.

العجز
الصحي

عدم قدرة املستفيدة عن ممارسة مهام العمـل
املكلفة بها بسبب مرحها.

االنقطاع عن
العمل
الوفاة

ت ي ـ ــب املس ـ ــتفيدة خ ـ ــنل الس ـ ــنة دون ع ـ ــةر
مشروع.
انقطاع املستفيدة عن العمل بسبب الوفاة.

-

-

صورة من ا وية .
صورة من إخنء الطرف .
صورة من إنهاء اخلدمة.
صورة من بيان اخلدمة.
صورة من قـرارات اإلعـارة أو التكليـف
إن وجدت.
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إنهاء اخلدمة
ملوظفي السلم
العام
واملستخدمني
" 33ل32ل"31
وبند االجور
التقاعد لبلوغ
السن
النظامي

بيانات التواصل

72278

ialsofyanee@kau.edu.sa

