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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 

 العملية عن المسئول

  مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 العملية ومنظور هدف

من تعاقدات وتوظيف أعضاء هيئة التدريس السعوديين والمتعاقدين  إدارة كل ما يخص احتياجاتالهدف: 
 .ومستحقات مالية

 ية في الجامعة وخارجها وتطبق على أعضاء هيئة التدريس.تقام هذه العملالمنظور: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 العملية أعضاء
 

 العملية ألعضاء الوظيفية الرتبة العملية ألعضاء الوظيفية الرتبة

  مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

  مدير شعبة التوظيف

  مدير شعبة االستحقاقات

  مدير شعبة التعاقد

  مساعد إداري

  موظفي اإلدارة
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 

 المتطلبات / والداخلي الخارجي العميل
 

 المتطلبات الداخلي/الخارجي العميل

 داخلي أعضاء هيئة التدريس

وصل  حلقة  -حقات مالية  مست –توظيف  –تعاقدات 
 –بين أعضاء هيئة التدريس والجهات الخارجية 

التعاريف، )مثل االهتمام بشؤون أعضاء هيئة التدريس 
 وغيرها ...(

الجهات الخارجية الحكومية 
 واألهلية

 خارجي
حلقة وصل بين أعضاء هيئة التدريس والجهات 

 الخارجية بكل ما يخص شؤونهم

 خارجي الملحقيات والسفارات
حلقة وصل بين أعضاء هيئة التدريس وسفاراتهم بكل 

 ما يخص شؤونهم

وظائف المتقدمين على 
 التدريس

 توفير نماذج التوظيف –الن عن الوظائف الشاغرة اإلع خارجي

المتقدمين على النقل و 
 التكليف

 توفير النماذج -اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  خارجي

   

   

   

 
 

 

  

 

 
 تعليمات( إجراء، دليل، مواصفات، )قانون، العملية مرجعية

 

 نظــام وزارة التعليم العالي. -
 قانون مجلس الجامعة . -
 الخدمة المدنية .وزارة م نظــا -
 (.ISO9001:2008المواصفة القياسية الدولية ) -
 دليل الجودة. -
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 إصدار آخر على حدث الذي والتغيير التعديل
 

الصفحة رقم التاريخ والتغييرات التعديالت نوع   

2-7-4141  إضافة سجالت جديدة 41 

2-7-4141  5-6-7-1-9-41-44-42-
44-41  

راءاتإضافة وحذف بعض اإلج  

   

   

   

   
 
 

 

 واالختصارات التعريفات
 

- AFإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس :. 
- PRعملية :. 
 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس تشمل الشعب التالية: -

 شعبة التوظيف. .4
 شعبة االستحقاقات. .2
 شعبة التعاقد. .4

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 التوزيع
 

  فين .شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظعمادة عميد 
  شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين .عمادة وكيل 
  شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين .عمادة مدير 
   شؤون أعضاء هيئة التدريس .                  .إدارة مدير 
  الجودة التطوير ممثل إدارة. 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 لتوظيفا شعبة      العملية سير
 

 المسئول عن النشاط
 عملةمصادر / مستندات مست

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

 مدير شعبة التوظيف -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

 إجراء التوظيف
AF-P-01-01 

 نموذج إقرار بعدم سابق خدمة
AF-F-01-01 

 نموذج تعهد بإنهاء إجراءات القبول واإلبتعاث
AF-F-01-02 

 نموذج تعهد بتقديم شهادات الخبرة
 AF-F-01-03 

 ج تعهد الستكمال الدراسات العليانموذ
AF-F-01-04 

  4نموذج تعيين أو تعاقد 
AF-F-01-05 

  2نموذج تعيين أو تعاقد 
AF-F-01-06 
 ب  414نموذج طلب توظيف 
AF-F-01-07 

 نموذج كشف طبي
 AF-F-01-08 

 4 التوظيف

 مدير شعبة التوظيف -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 ت الدكتورنقل خدما إجراء
AF-P-01-02 

 نموذج تعهد بتقديم شهادات الخبرة
 AF-F-01-03 

  4نموذج تعيين أو تعاقد 
AF-F-01-05 

 2نموذج تعيين أو تعاقد 
 AF-F-01-06 

 ب 414نموذج طلب توظيف 
 AF-F-01-07 

 2 نقل خدمات الدكتور



 

 
 

 

 
 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة

 والموظفين

 التدريس ةهيئ أعضاء شؤون إدارة

AF-PR-01 :المرجع 

 اإلصدار: 1 الطبعة: 2

هـ2/7/1141  تاريخ االصدار: 

 

 

 Page 6 / 18 

لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 مدير شعبة التوظيف -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

 ات معيد أو محاضرخدم إجراء نقل
AF-P-01-03 

 نموذج تعهد بإنهاء إجراءات القبول واإلبتعاث
AF-F-01-02 

 نموذج تعهد بتقديم شهادات الخبرة
 AF-F-01-03 

 نموذج تعهد الستكمال الدراسات العليا 
AF-F-F-4 

  4نموذج تعيين أو تعاقد 
AF-F-01-05 

  2نموذج تعيين أو تعاقد 
AF-F-01-06 

 أ  414ف نموذج طلب توظي
AF-F-01-09 

 4 نقل خدمات معيد أو محاضر

 مدير شعبة التوظيف -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

 يةإجراءات الترق
AF-P-01-04 

 1 ترقيةال

 مدير شعبة التوظيف -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

 أو النقل تعيينالمباشرة بعد  إجراء
AF-P-01-05 

 5 نقلأو  مباشرة بعد تعيين

 مدير شعبة التوظيف -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء احتساب سنوات الخبرة للسعوديين
AF-P-01-79 

احتساب سنوات الخبرة 
 للسعوديين

6 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 

 التعاقد شعبة      العملية سير
 

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 تعليمات() دليل، إجراء، 
 رقم النشاطات

 مدير شعبة التعاقد -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 سهيئة التدري

 تعيين متعاقد غير سعوديإجراء 
AF-P-01-06 

-AF-F لغير السعوديين نموذج عقد توظيف
01-10. 

 .AF-F-01-11 417نموذج 
-AF-F-01 نموذج إشعار بوصول متعاقد

12. 
 .AF-F-01-05 4قد تعيين أو تعا نموذج

 .AF-F-01-06 2ذج تعيين أو تعاقد نمو
 .AF-F-01-08 كشف طبينموذج 

 4 تعيين متعاقد غير سعودي

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

ترقية متعاقد إجراء  
AF-P-01-07 

 2 ترقية متعاقد

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

متعاقدإعتماد ترقية   إجراء  
AF-P-01-08 

 4 إعتماد ترقية متعاقد

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

 إجراء طلب تأشيرة
AF-P-01-09 

-AF-F-01نموذج الخدمة لطلب التعاقد  .4
13. 

 1 طلب تأشيرة

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

نقل كفالةإجراء   
AF-P-01-10 

-AF-F-01وذج الخدمة لطلب التعاقد نم .2
13 

 5 نقل كفالة

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

 إجراء عرض مبدئي
AF-P-01-11 

 AF-F-01-14عرض مبدئي بالعربي 
 عرض مبدئي باإلنجليزي 

AF-F-01-15 

 6 عرض مبدئي

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

مخاطبة الملحقية بمنح تأشيرة إجراء  
AF-P-01-12 

مخاطبة الملحقية بمنح 
 تأشيرة

7 

 مدير شعبة التعاقد -
إدارة شؤون أعضاء  مدير -

 هيئة التدريس

مخاطبة المرشح بمراجعة الملحقية  إجراء
ستالم تأشيرةال  

AF-P-01-13 

مراجعة مخاطبة المرشح ب
ستالم تأشيرةالملحقية ال  

1 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 قدمدير شعبة التعا -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء احتساب سنوات الخبرة لغير 
 السعوديين

AF-P-01-80 

احتساب سنوات الخبرة 
 لغير السعوديين

9 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 االستحقاقات شعبة      العملية سير
 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 دليل، إجراء، تعليمات( )
 رقم النشاطات

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجازة استثنائية إجراء
AF-P-01-14 

 AF-F-01-16نموذج طلب إجازة 
 AF-F-01-17نموذج كفالة 

 4 إجازة استثنائية

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

عن إجازة اء عدول إجر  
AF-P-01-17 

 2 عدول عن إجازة 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء إجازة اضطرارية
AF-P-01-19 

 AF-F-01-16نموذج طلب إجازة 
 AF-F-01-17نموذج كفالة 

 4 إجازة إضطرارية

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 دريسهيئة الت

د عقدإفادة تجديإجراء   
AF-P-01-20 

 1 عقد إفادة تجديد

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء شهادة الخبرة
AF-P-01-21 

 نموذج إخالء طرف 
AF-F-01-18 

 5 شهادة خبرة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

للسعوديين دإجراء طي قي  
AF-P-01-22 

 6 طي قيد للسعوديين

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

طي القيد لغير السعوديين إجراء  
AF-P-01-23 

AF-F-01-19 نموذج عدم تجديد عقد 
 7 طي قيد لغير السعوديين

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

ء عدول عن اإلستقالةإجرا  
AF-P-01-24 

 1 قرار عدول عن  االستقالة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

تأثيثالإجراء بدل   
AF-P-01-25 

 9 تأثيثالبدل 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

بدل التعليم الجامعي إجراء  
AF-P-01-26 

 41 جامعيالتعليم ال بدل

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء بدل الضرر
AF-P-01-27 
 نموذج بدل ضرر
AF-F-01-20  

 44 ضررالبدل 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 

  االستحقاقات شعبة - تابع      العملية سير
 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 بدل العمل اإلكلينيكي إجراء
AF-P-01-28 

 42 كلينيكياإلعمل البدل 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء بدل ندرة
AF-P-01-29 

 44 بدل ندرة

 مدير شعبة االستحقاقات -
ر إدارة شؤون أعضاء مدي -

 هيئة التدريس

 إجراء بدل حاسب
AF-P-01-30 

 41 بدل حاسب

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء بدل عمادة وبدل رئاسة قسم 
 للسعوديين

AF-P-01-31 

وبدل رئاسة  بدل عمادة
 قسم للسعوديين

45 

 مدير شعبة االستحقاقات -
أعضاء  مدير إدارة شؤون -

 هيئة التدريس

 قرار نقل داخل الجامعة  للسعودي إجراء
AF-P-01-32 

قرار نقل داخل الجامعة 
 للسعودي

46 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

نقل داخل الجامعة لغير  قرار إجراء
 السعودي

AF-P-01-33 

نقل داخل الجامعة  قرار
 لغير السعودي

47 

 عبة االستحقاقاتمدير ش -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 للسعودي إجراء أمر اإلركاب
AF-P-01-34 

 41 للسعودي أمر اإلركاب

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 لغير السعودي إجراء أمر اإلركاب
AF-P-01-35 

 نموذج معلومات لصرف تذاكر للمتعاقدين
AF-F-01-21 

نموذج حركة خروج وعودة أسر 
 المتعاقدين

AF-F-01-22 
 نموذج تعهد بإرجاع التذاكر

AF-F-01-23 

 49 لغير السعودي أمر اإلركاب

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 عند القدوم أول مرة إجراء تعويض التذاكر
AF-P-01-36 

عند القدوم  تذاكرالتعويض 
 أول مرة

21 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 قيمة فرق التذاكر  إجراء إنزال
AF-P-01-37 

 24 إنزال قيمة فرق التذاكر 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

وإنزال قيمتها من  إلغاء التذاكر إجراء
 حساب الجامعة
AF-P-01-39 

وإنزال قيمتها من  اكرإلغاء تذ
 حساب الجامعة

22 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء قرار بدل تعليم األبناء الغير سعودي
AF-P-01-40 

 نموذج طلب بدل تعليم ألبناء
AF-F-01-24 

قرار بدل تعليم األبناء الغير 
 سعودي

24 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء صرف بدل حضور جلسات قسم
AF-P-01-41 

صرف بدل حضور جلسات 
 قسم

21 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء اإلنتداب
AF-P-01-42 

 نموذج طلب انتداب
AF-F-01-25 

 نموذج إنهاء مهمة
AF-F-01-26 

 25 إنتداب

 شعبة االستحقاقات مدير -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 خارج دوامإجراء 
AF-P-01-43 

 خارج دوامنموذج 
AF-F-01-27 

 نموذج إنهاء مهمة
AF-F-01-26 

 26 خارج دوام

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 أو خارجية إجراء خطابات داخلية
AF-P-01-44 

 27 أو خارجية خليةخطابات دا

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء ساعات تعاون
AF-P-01-45 

 نموذج ساعات تعاون
AF-F-01-28 

 21 ساعات تعاون

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء ساعات زائدة
AF-P-01-46 

 نموذج ساعات زائدة
AF-F-01-29 

 29 ساعات زائدة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء عرض تكليف من كلية لكلية
AF-P-01-47 

 41 عرض تكليف من كلية لكلية

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إشعار بعدم التجديد لعضو هيئة إجراء 
 لسعوديالتدريس غير ا

AF-P-01-48 

إشعار بعدم التجديد لعضو 
هيئة التدريس غير 

 السعودي
44 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 طلب ارتباط تعويض تذاكر إجراء
AF-P-01-51 

 42 طلب ارتباط تعويض تذاكر
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 طلب ارتباط نفقات تعليم ابناء ءإجرا
AF-P-01-52 

طلب ارتباط نفقات تعليم 
 ابناء

44 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء طلب ارتباط مجالس الكلية 
 واألقسام

AF-P-01-53 

طلب ارتباط مجالس الكلية 
 واألقسام

41 

 مدير شعبة االستحقاقات -
أعضاء  مدير إدارة شؤون -

 هيئة التدريس

 إجراء قطع إجازة
AF-P-01-54 

 45 طع إجازةق

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء مباشرة بعد التعيين
AF-P-01-55 

 نموذج تبليغ عن مباشرة أو ترك العمل
AF-F-01-30 

 46 مباشرة بعد التعيين

 مدير شعبة االستحقاقات -
شؤون أعضاء مدير إدارة  -

 هيئة التدريس

 مباشرة بعد إجازة إجراء
AF-P-01-56 

 نموذج تبليغ عن مباشرة أو ترك العمل
AF-F-01-30 

 47 مباشرة بعد إجازة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إحالة بشأن نقل لخارج الجامعة إجراء
AF-P-01-57 

إحالة بشأن نقل لخارج 
 الجامعة

41 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجازة التفرغ العلمي إجراء
AF-P-01-58 

 49 إجازة التفرغ العلمي

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء طي قيد بسبب الوفاة للسعودي
AF-P-01-59 

طي قيد بسبب الوفاة 
 للسعودي

11 

 دير شعبة االستحقاقاتم -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء طي قيد بسبب الوفاة لغير 
 السعودي

AF-P-01-60 

طي قيد بسبب الوفاة 
 لغير السعودي

14 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء طي قيد للتقاعد المبكر للسعودي
AF-P-01-61 

اعد المبكر طي قيد للتق
 للسعودي

12 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء طي قيد لالنقطاع عن العمل 
 للسعودي

AF-P-01-62 

طي قيد لالنقطاع عن 
 العمل للسعودي

14 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

لسن إجراء إحالة على التقاعد لبلوغه ا
 النظامي للسعودي

AF-P-01-63 

إحالة على التقاعد لبلوغه 
 السن النظامي للسعودي

11 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء طي قيد بسبب نقل خارج الجامعة 
 للسعودي

AF-P-01-64 

طي قيد بسبب نقل خارج 
 الجامعة للسعودي

15 



 

 
 

 

 
 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة

 والموظفين

 التدريس ةهيئ أعضاء شؤون إدارة

AF-PR-01 :المرجع 

 اإلصدار: 1 الطبعة: 2

هـ2/7/1141  تاريخ االصدار: 

 

 

 Page 13 / 18 

لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 مدير شعبة االستحقاقات -
دير إدارة شؤون أعضاء م -

 هيئة التدريس

إجراء إحالة على التقاعد بسبب العجز 
 الصحي للسعودي

AF-P-01-65 

إحالة على التقاعد بسبب 
 العجز الصحي للسعودي

16 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء طي قيد بأمر ملكي للسعودي
AF-P-01-66 

 طي قيد بأمر ملكي
 للسعودي

17 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء كف اليد للسعودي
AF-P-01-67 

 11 كف اليد للسعودي

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء إيقاف عضو هيئة تدريس السعودي
AF-P-01-68 

إيقاف عضو هيئة تدريس 
 السعودي

19 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء إعادة خدمة عضو هيئة تدريس 
 السعودي

AF-P-01-69 
 نموذج تبليغ عن مباشرة أو ترك العمل

AF-F-01-30 

إعادة خدمة عضو هيئة 
 تدريس السعودي

51 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

ء تجديد عقد لمتعاقد تجاوز الستون إجرا
 عام

AF-P-01-70 

تجديد عقد لمتعاقد تجاوز 
 الستون عام

54 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء إجازة مرافقة مريض
AF-P-01-71 

 52 إجازة مرافقة مريض

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 سهيئة التدري

إجراء مكافأة األستاذ الزائر للجامعة من 
 خارج المملكة
AF-P-01-72 

مكافأة األستاذ الزائر 
 للجامعة من خارج المملكة

54 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء مكافأة اللجنة الدائمة
AF-P-01-73 

 نموذج صرف مكافأة اللجان الدائمة
AF-F-01-31 

 51 افأة اللجنة الدائمةمك

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء مكافأة مجلس الجامعة والمجلس 
 العلمي

AF-P-01-74 
-AF-F-01نموذج بيان المجلس العلمي 

32 
نموذج خطاب مكافأة المجلس العلمي 

AF-F-01-33 
-AF-Fنموذج مكافأة مجلس الجامعة 

01-34 

مجلس الجامعة مكافأة 
 والمجلس العلمي

55 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء االستعانة باألساتذة غير المتفرغين
AF-P-01-75 

االستعانة باألساتذة غير 
 المتفرغين

56 
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 لس العلميإجراء تعيين أمين المج
AF-P-01-76 

تعيين أمين المجلس 
 العلمي

57 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء تكليف وكالء الجامعة
AF-P-01-77 

 51 تكليف وكالء الجامعة

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء تعيين عميد
AF-P-01-78 

 59 ين عميدتعي

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

 إجراء صرف مكافأة إمتياز
AF-P-01-81 

 61 صرف مكافأة امتياز

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء تعويض بدل نقل من كلية لكلية 
 لمصلحة العمل
AF-P-01-82 

ن كلية تعويض بدل نقل م
 لكلية لمصلحة العمل

64 

 مدير شعبة االستحقاقات -
مدير إدارة شؤون أعضاء  -

 هيئة التدريس

إجراء بدل السكن لعضو هيئة التدريس 
 السعودي

AF-P-01-83 

بدل السكن لعضو هيئة 
 التدريس السعودي

62 
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 على ذلك. العمادة

 العملية ومخرجات مدخالت
 

 العملية تمخرجا العملية مدخالت

 توظيف تدريس طلب وظيفة

 صرف المستحقات المالية طلب إنهاء إجراءات المستحقات المالية

 شهادة تعريف او خبرة –خطاب  طلب تعريف بالعمل او شهادة خبرة

 الرد على االستفسارات أعضاء هيئة التدريساستفسارات 

  

  

  

 

 المطلوبة: الموارد

 

 البشرية الموارد

 ومهارات()كفاءات 

 
 الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية.-
 
 

 العمل بيئة
 ))معدات إلكترونية .... أخرى لتقديم الخدمات

مكان حفظ  –آلة تصوير وطباعة  –أجهزة مكتبية  –ملفات  –ورق  -
 الملفات
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لخطية من جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة اعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه الوثيقة هي ملك 

 على ذلك. العمادة

 العملية وقياس متابعة

 
 (KPI) العملية أداء مؤشر

 

 الهدف
 أداء مؤشر

 KPI- لالعم
مستهدال

 ف
 العينة

 تحديد

 الخطوات
 المسئول

 تاريخ

 قياس

 وتحقيق

 الهدف

 هيئة أعضاء إرضاء

  التدريس

 ضاءأع رضا نسبة

 التدريس هيئة

 إجمالي من

 ةالعين

 رضا % 91

 تام
  إستبيان

 إستبيان توزيع

 طريق عن

  الموقع
  اإلدارة مدير

 تاريخ-

 القياس

 شهري
 تاريخ-

 تحقيق

 نصف الهدف

 سنوي

 نظام تطوير

 األرشيف

 اآللي بالحاسب

 الملفات عدد

 إدخالها تم التي

 بالنظام
 تقرير 21%

 مخاطبة -

 مركز

 المعلومات
 تدريب -

 موظف

 األرشيف

 النظام على

  اإلدارة مدير

 قياس -

 الهدف

 شهري
 تحقيق -

 الهدف

 سنوي

 إنجاز سرعة

 المعامالت
 إنجاز مدة

 المعاملة

 من % 11

 المعامالت

 )يوم خالل

 واحد(

 سجالت

 ورود يلتسج

 المعاملة
 صدور تسجيل

  المعاملة
 انجاز تسجيل

 المعاملة

  اإلدارة مدير

 قياس -

 الهدف

 أسبوعي
 تحقيق -

 نصف الهدف

 سنوي

       

 

 العملية على التدقيق
التدقيق الداخلي يجب أن يتم على األقل مرة في السنة على العملية المذكورة لضمان 

 .تطبيق وتحسين هذه العملية باستمرار
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 على ذلك. العمادة

 (FORM, LIST) العملية سجالت

 

 المسئول السجل اسم
 السجالت تخزين

 أرشفة

 مالحظات السجالت
 المدة المكان المدة المكان

نموذج بعدم سابق 
 خدمة

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

إستمارة تعيين أو 
 تعاقد أو نقل

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

إكمال تعهد ب
 الدراسات العليا

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

تعهد بتقديم جميع 
 الخبرات 

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

تعهد بإنهاء إجراءات 
 القبول والتأشيرة

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

نموذج تعيين أو تعاقد 
 عضو هيئة التدريس

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

معلومات عن خدمات 
 سابقة

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

 الملفات مدير اإلدارة كشف طبي
إلى ماال 

 نهاية

   

 الملفات مدير اإلدارة أ-414طلب توظيف 
إلى ماال 

 نهاية

   

 الملفات مدير اإلدارة ب-414طلب توظيف 
إلى ماال 

 نهاية

   

عقد توظيف نموذج 
 غير سعوديين

 الملفات مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية

   

 الملفات مدير اإلدارة 417نموذج 
إلى ماال 

 نهاية
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 على ذلك. العمادة

ملف مكافأة طالب 
 اإلمتياز

 اإلدارة مدير اإلدارة
إلى ماال 

 نهاية
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