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الخطوات شرح  
  
  

ورود خطاب بوجود دورات في معھد اإلدارة  .١
العامة إلى إدارة تنمية الموارد البشرية 

 محددة فيھا التاريخ والوقت.
 
يتم إرسال تعاميم لجميع الجھات بالجامعة  .٢

لمن يريد حضور الدورات بتعبئة اإلستمارات 
 الموجودة في موقع معھد اإلدارة.

 
دارة تنمية استالم اإلستمارات من قبل إ .٣

 الموارد البشرية.
 
إدخال بيانات اإلستمارات في موقع معھد  .٤

 .على اإلنترنت اإلدارة العامة
 
عند قبول المرشح تأتي الموافقة مباشرة  .٥

 على جواله برسالة نصية قصيرة.
 
عند اإلنتھاء من الدورة يقدم الموظف خطاب  .٦

مرفق به شھادة حضور الدورة إلى إدارة تنمية 
 شرية لصرف اإلنتداب.الموارد الب

 
يتم اإلرتباط المالي على مبلغ اإلنتداب في  .٧

 النظام.
 
يتم إصدار قرار اإلنتداب ، وإذا كانت الدورة  .٨

خارج منطقة الرياض يعطى الموظف أمر 
 إركاب.

 
يتم إرسال أصل القرار وكامل المعاملة إلى  .٩

 إدارة الراوتب والنفقات.
 
حفظ صورة من القرار في ملف قرارات يتم  .١٠

 معھد اإلدارة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 بندر عويض الحربي
 

راشد عبدهللا 
 القحطاني

 

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

  ترشيح الموظف لدورات معھد اإلدارة العامة
  

   التطبيق مجال
  ةمنسوبي الجامع 
  

              المرجعية
  وزارة التعليم العالي والئحة نظام 

لوائح وتعليمات مجلس الجامعة والمجلس 
 العلمي

  
واالختصارات التعريفات  

 AHR تنمية الموارد البشرية: إدارة  
Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
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FLOWCHART 
 

AHR-P-01-10 ةرادإلا دھعم ءارجإ

ظوملا
نعملا ف

ي
بلا دراوملا ةيمنت ةرادإ

ةيرش

ةيادبلا

ةياھنلا

 نم باطخ دورو
 ةرادإلا دھعم
تارود دوجوب

 تارامتسالا لاخدإ
 دھعم عقوم يف

ةرادإلا

 قفرم باطخ ميدقت
 روضح ةداھش هب

ةرودلا

 عيمجل ميمعتلا
 ةعماجلاب تاھجلا
تارودلا دوجوب

 نم ةروص ظفح متي
 فلم يف رارقلا
 دھعم تارارق

ةرادإلا

 ةرامتسا ةئبعت
 عقوم نم حيشرت

ةرادإلا دھعم

 يلاملا طابترإلا متي
 بادتنإلا غلبم ىلع

ماظنلا يف

 رارق رادصإ متي
بادتنإلا

 ةرودلا ناك اذإ
 ضايرلا جراخ
 رمأ فظوملا ىطعي

باكرإ

 رارقلا لصأ لاسرإ
 ةلماعملا ساسأو
 بتاورلا ةرادإ ىلإ

تاقفنلاو

 


