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الخطوات شرح  
  

الكلية  دم المواطن طلب توظيف عن طريقيق .١
 أو موقع الجامعة .

يعرض الموضوع على مجلسي القسم  .٢
 والكلية .

توجيه خطاب بتوصية الموافقة الى لجنة  .٣
المعيدين والمحاضرين إذا كان المواطن متقدم 

المجلس وظيفة معيد أو محاضر ، وعلى على 
وظيفة  إذا كان المواطن متقدم علىالعلمي 

 استاذ مساعد فما فوق .
بعد عرض الموضوع على اللجنة يرفع خطاب  .٤

من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 
شؤون أعضاء ھيئة التدريس  لعمادةالعلمي 

 والموظفين بطلب إصدار تعيين .  
استدعاء المرشح للوظيفه وتعبئة النماذج  .٥

 وھي: الخاصة بذلك
-AF-Fمة إقرار بعدم سابق خدنموذج  -

01-01. 
تعھد بإنھاء إجراءات القبول نموذج  -

 .AF-F-01-02 واإلبتعاث
 تعھد بتقديم شھادات الخبرةنموذج  -

AF-F-01-03. 
تعھد الستكمال الدراسات نموذج  -

 .AF-F-01-04 العليا
 .AF-F-01-05 ١ نموذج تعيين أو تعاقد -
 .AF-F-01-06 ٢نموذج تعيين أو تعاقد  -
-AF-F-01 ب ١٠١نموذج طلب توظيف  -

07. 
 .AF-F-01-08نموذج كشف طبي  -

لحجز  مخاطبة مركز المعلومات الوظيفي .٦
 .وظيفة 

 اصدار قرار التعيين. .٧
يتم اإلرسال صورة من القرار إلى المتقدم  .٨

 للوظيفة.
يباشر الشخص المعني بالعمل في الكلية  .٩

ويتم رفع المباشرة إلى عمادة شؤون أعضاء 
 ھيئة التدريس والموظفين.

إدخال بيانات الشخص يتم  بعد المباشرة  .١٠
 المعني في النظام.

يتم إرسال أصل القرار وأساس المعاملة إلى  .١١
شعبة الملفات في إدارة شؤون الموظفين 
في العمادة إلنشاء ملف جديد لعضو ھيئة 

 التدريس.
 

 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي صالح الصيعري

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

إحدى الوظائف الشاغرة في توظيف مواطن على 
  ھيئة التدريس

  
   التطبيق مجال

  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 
  

              المرجعية
  الخدمة المدنيةوزارة ئح اأنظمة ولو 

  نظام وزارة التعليم العالي
 قرارات مجلس الجامعة

  
واالختصارات التعريفات  

 AF شؤون أعضاء ھيئة التدريس: إدارة  
Pإجراء :  
  

 التعديالت
إلغاء إرسال المباشرة إلى إدارة مركز المعلومات  

  الوظيفية
 

الملحقة الوثائق  
 .AF-F-01-01نموذج إقرار بعدم سابق خدمة  

-AF-Fنموذج تعھد بإنھاء إجراءات القبول واإلبتعاث 
01-02. 

 .AF-F-01-03ادات الخبرة نموذج تعھد بتقديم شھ
-AF-F-01نموذج تعھد الستكمال الدراسات العليا 

04. 
 .AF-F-01-05 ١نموذج تعيين أو تعاقد 
 .AF-F-01-06 ٢نموذج تعيين أو تعاقد 
 .AF-F-01-07ب  ١٠١نموذج طلب توظيف 
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 .AF-F-01-08نموذج كشف طبي 
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FLOWCHART 
 

AF-P-01-01 فيظوتلا ءارجإ

ةفيظولا ىلع مدقتملا

ةيادبلا

 وأ ةيلكلا قيرط نع فيظوت بلط
 ةعماجلا عقوم

سلجم
 ةيلكلاو مسقلا ي

 ةقفاوملا ةيصوتب باطخ

 باطخلا مالتسإ

عأ نوؤش ةرادإ
يردتلا ةئيھ ءاض

س

 ءاعدتسا
 حشرملا

 ةفيظو زجح

 رارق رادصا
نييعتلا

اساردلل ةعماجلا ليكو
 ايلعلا ت

حبلاو
ملعلا ث

 ي

 نييعت رادصإ

 جذامنلا ةئبعت
 ةصاخلا

ةياھنلا

 لاسرإ
 نم ةروص
 رارقلا

 مدقتملا ىلإ
ةفيظولل

 ةرشابم
لمعلا

 عفر
 ةرشابملا
 ةدامعلا ىلإ

 نم لصأ لاسرإ
 رارقلا

 ةبعش
 تافلملا

 فلم ءاشنإ
 ديدج

 فلم ءاشنإ
 ديدج

 


