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الخطوات شرح  
  
يتقدم عضو ھيئة التدريس لمجلس القسم   .١

 والكلية بطلب االستقالة محدد به التاريخ .
 
رفع خطاب لوكيل الجامعة للدراسات العليا  .٢

مجلس العلمي للنظر الوالبحث العلمي ورئيس 
بقبول استقالة عضو ھيئة التدريس ومن في 
حكمھم أو إحالته للتقاعد المبكر بناءاً على طلبه 

 بعد الموافقة .و
 
 يتم الرفع لمجلس الجامعة وبعد الموافقة . .٣

 
تحول المعاملة إلدارة شؤون أعضاء ھيئة التدريس  .٤

ويتم اعداد  في النظام ويتم إيقاف راتب العضو
 قرار طي القيد من الجامعة .

 
يعمل خطاب تصفية اإلستحقاقات من راتب  .٥

 االجازات .
 

ية إلى يتم إرسال قرار طي القيد وخطاب التصف .٦
 إدارة الرواتب والنفقات في العمادة.

 
يتم إرسال صورة من قرار طي القيد إلى الكلية  .٧

 المعنية.
 

يعد خطاب لوزارة الخدمة المدنية حول  .٨
 المستحقات التقاعدية .

 
يتم اإلحتفاظ بكامل المعاملة في ملف عضو ھيئة  .٩

  التدريس المعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا الداوود

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

  لسعوديينلطي قيد 
  

   التطبيق مجال
  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 
  

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

  
واالختصارات تعريفاتال  

 AF شؤون أعضاء ھيئة التدريس: إدارة  
Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
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FLOWCHART 
 

AF-P-01-22 نييدوعسلل ديق يط ءارجإ
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ةيادبلا

 ةئيھ وضع مدقتي
  بلطب سيردتلا
 هب ددحم ةلاقتسالا

  خيراتلا

 وضع ةلاقتسا لوبق
 نمو سيردتلا ةئيھ

 وأ مھمكح يف
 دعاقتلل هتلاحإ
 ىلعً اءانب ركبملا

 هبلط

 وضعلا بتار فاقيإ
 رارق دادعا متيو
 نم ديقلا يط

ةعماجلا

لجم
 ةعماجلا س

 لوبقب رظنلا
 ةلاقتسا

ةياھنلا ال

معن

 ةيفصت باطخ لمعي
 بتار نم تاقاقحتسإلا

 تازاجالا

 ةيندملا ةمدخلا ةرازول باطخ
 ةيدعاقتلا تاقحتسملا لوح

 يط رارق لاسرإ

 ةيفصتلا باطخ لاسرإ

 يف تاقفنلاو بتاورلا ةرادإ
ةدامعلا

 يف تاقفنلاو بتاورلا ةرادإ
ةدامعلا

ةينعملا ةيلكلا
 فلم يف ةلماعملا لماكب ظافتحإلا

ينعملا سيردتلا ةئيھ وضع

 


