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الخطوات شرح  
طلب يرغب  المعيد أو المحاضر إلى الكلية يقدم .١

 فيه نقل خدماته .
عرض الموضوع على مجلسي القسم يتم  .٢

 والكلية بتوصية على نقل خدماته .
اللجنة الدائمة لشؤون عرض الموضوع على يتم  .٣

على نقل  بالتوصيةالمعيدين والمحاضرين 
 .والرفع لمجلس الجامعة للموافقة خدماته

وكيل الجامعة لدراسات العليا والبحث  يوجه .٤
شؤون أعضاء ھيئة  عمادة العلمي خطاب الى

 التدريس والموظفين لنقل خدماته .
نقل  ألخذ الموافقة علىمخاطبة جھة عمله  .٥

 خدماته.
تعاد  جھة عمله في حال عدم الموافقة .٦

للدراسات العليا وكيل الجامعة  المعاملة إلى
 .والبحث العلمي

يتم استدعاء المعيد أو  قةفي حال المواف .٧
 النقل وھي:ب ةالنماذج الخاصلتعبئة  المحاضر

تعھد بإنھاء إجراءات القبول نموذج  -
 .AF-F-01-02 واإلبتعاث

-AF تعھد بتقديم شھادات الخبرةنموذج  -
F-01-03. 

 تعھد الستكمال الدراسات العليانموذج  -
AF-F-F-4. 

 .AF-F-01-05 ١نموذج تعيين أو تعاقد  -
 .AF-F-01-06 ٢ين أو تعاقد نموذج تعي -
 .AF-F-01-09 أ ١٠١نموذج طلب توظيف  -

رقم مخاطبة مركز المعلومات الوظيفي لحجز  .٨
 .ةالوظيف

 .هاصدار قرار نقل .٩
إرسال قرار النقل إلى الشخص المعني بالبريد  .١٠

 اإللكتروني .
مخاطبة جھة عمله وإرفاق صورة من قرار النقل  .١١

 .على إخالء طرفه للعمل
ء الطرف للجامعة يمكن المعيد أو عند ورود إخال .١٢

 المحاضر من مباشرة العمل في الكلية.
يباشر الشخص المعني بالعمل في الكلية ويتم  .١٣

رفع المباشرة إلى عمادة شؤون أعضاء ھيئة 
 التدريس والموظفين.

إدخال بيانات الشخص بعد المباشرة يتم  .١٤
 المعني في النظام.

يتم إرسال أصل القرار وأساس المعاملة إلى  .١٥
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

  إلى الجامعة د أو محاضرمعينقل خدمات 
  

   التطبيق مجال
  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 
  

              المرجعية
  نظام وزارة التعليم العالي

  أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية
 قرارات مجلس الجامعة

  
واالختصارات التعريفات  

 AF شؤون أعضاء ھيئة التدريس: إدارة  
Pإجراء :  
  

 التعديالت
ء إرسال صورة من قرار النقل إلى مركز إلغا 

  المعلومات الوظيفية
 

الملحقة الوثائق  
-AF-F تعھد بإنھاء إجراءات القبول واإلبتعاثنموذج 
01-02. 
 .AF-F-01-03 تعھد بتقديم شھادات الخبرةنموذج 
 .AF-F-F-4 تعھد الستكمال الدراسات العليانموذج 

 .AF-F-01-05 ١نموذج تعيين أو تعاقد 
 .AF-F-01-06 ٢ج تعيين أو تعاقد نموذ

 .AF-F-01-09 أ ١٠١نموذج طلب توظيف 
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FLOWCHART 
 

AF-P-01-03 رضاحم وأ ديعم تامدخ لقن ءارجإ

احملا وأ ديعملا
رض

ةيادبلا

 تامدخ لقن بلط

سلجم
 ي

 ةيلكلاو مسقلا

 تامدخ لقن ةيصوتب باطخ

 ةنجللا
ةمئادلا

ةقفاوملا

اساردل ةعماجلا ليكو
 ت

حبلاو ايلعلا
ملعلا ث

 ي
عأ نوؤش ةرادإ

يردتلا ةئيھ ءاض
س

ال

 تامدخ لقن ةيصوتب باطخ

 تامدخ لقن ةيصوتب باطخ

ةينعملا ةھجلا

 لقن بلط باطخ
 تامدخ

معن

 ئبعت
 جذامنلا
 هصاخلا

لقنب

 زجح
 مقر
ةفيظولا

 رادصا
 رارق
هلقن

 زكرم
 تامولعملا
 يفيظولا

 لاسرإ
 رارق
 ىلإ لقنلا
 روتكدلا

 رارق
 ةرشابملا

ةياھنلا

 لاسرإ
 نم ةروص
 رارق
 ةرشتابملا

 ىلإ
 مدقتملا
ةفيظولل

 ةرشابم
لمعلا

 عفر
رشابملا
 ىلإ ة
 ةدامعلا

 لاسرإ
 نم لصأ

 رارق
  ةرشتابملا

 ةبعش
 تافلملا

 فلم ءاشنإ
 ديدج

 ءالخإ
 فرطلا

 


