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الخطوات شرح  
  

خطاب من عضو ھيئة التدريس للكلية برغبة  .١
ة نموذج طلب مع تعبئطلب إجازة استثنائية 

وإذا كان عضو ھيئة  AF-F-01-16إجازة 
التدريس غير سعودي يجب أن يتم تعبئة 

 .AF-F-01-17 نموذج كفالة
  
خطاب من كلية عضو ھيئة التدريس الدارة  .٢

العضو شؤون أعضاء ھيئة التدريس يفيد بطلب 
 باالجازة.

 
التأكد من رصيد إجازات عضو ھيئة التدريس  .٣

سنوات  ٣شھور خالل آخر  ٦بحيث ال تتعدى 
متصلة أو متفرقة. وإذا كان الرصيد ال يكفي 

 تعاد المعاملة مع توضيح السبب.
 
 إرسال عرض إلى مدير الجامعة للتوجيه. .٤
 
موافقة مدير الجامعة من عدمھا على عرض   .٥

من ادارة شؤون أعضاء ھيئة االجازة المقدم 
وإذا لم تتم الموافقة يتم إبالغ عضو  التدريس

 .ھيئة التدريس عن طريق كليته
 
 إصدار قرار االجازة .بناءا على الموافقة  .٦

 
إدخال مدة اإلجازة في النظام المالي  .٧

 واإلداري.
 

يتم إرسال القرار إلى إدارة الرواتب والنفقات  .٨
 في العمادة.

 
من القرار إلى الكلية المعنية يتم إرسال صورة  .٩

 إلبالغ عضو ھيئة التدريس بالموافقة.
 

 :ةيتم إرسال صور من القرار إلى اإلدارات التالي .١٠
 إدارة مركز المعلومات الوظيفية. -
عالقات شؤون أعضاء ھيئة إدارة  -

 .والموظفين التدريس
 
يتم اإلحتفاظ بصورة من القرار وأساس  .١١

 المعاملة في ملف عضو ھيئة التدريس.
  

يتم اإلحتفاظ بصورة طبق األصل من القرار في  .١٢
 ملف اإلجازات.

 
 
 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا الداوود

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

    لى إجازة استثنائيةالحصول ع
  

   التطبيق مجال
  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 
  

              المرجعية
  نظام وزارة التعليم العالي
  نظام وزارة الخدمة المدنية
  قرارات مجلس الجامعة

  
واالختصارات التعريفات  

 AF شؤون أعضاء ھيئة التدريس: إدارة  
Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

ةالملحق الوثائق  
   

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

AF-P-01-14ةيئانثتسا ةزاجإ ءارجإ

ل مدقتملا
 ةزاجإل

عأ نوؤش ةرادإ
يردتلا ةئيھ ءاض

 س
 ةعماجلا ريدم

ةيادبلا

 وضعلا بلط ميدقت
ةزاجالاب

 ةزاجإ بلط باطخ

 باطخ هيجوت
ةقفاوملاب

 نم دكأتلا
 ديصر باصن
 تازاجإلا

معن

ةياھنلاال

الةقفاوملا

معن

 ةزاجالا رارق رادصإ

 يدوعس مدقتملا
ةيسنجلا

معن

ال
 جذومن ةئبعت متي

ةلافك

ةيلكلا

 وضعلا مالعإ
بلطلا ضفرب

نلا
لاملا ماظ

 ي
رادإلاو

ي
ةدامعلا

 ةزاجإلا ةدم لاخدإ

 بتاورلا ةرادإ
 تاقفنلاو

 نم ةروص لاسرإ
 رارقلا

 سيردتلا ةئيھ ءاضعأ نوؤش تاقالع ةرادإ
نيفظوملاو

ةيفيظولا تامولعملا زكرم ةرادإ

 


