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الخطوات شرح  
  
  

إلى صاحب الصالحية يرفع طلب من الكلية  .١
لطلب التعاقد للعمل بالكلية  أو يتم ترشيح 
عضو ھيئة التدريس (( المتعاقد )) عن طريق 

) ٣تعاقد وفي ھذه الحالة يلغى رقم (لجنة 
 ألن اللجنة سوف تعد له عرض مبدئي .

 موافقة صاحب الصالحية على التعاقد معه  . .٢
بدئي وإرساله للمتعاقد إعداد عرض م .٣

 .أو الرفضوموافقته على العرض 
عند موافقة المتعاقد ھناك طريقين إما عمل  .٤

 إجراءات نقل الكفالة أو إجراءات التأشيرة .
الجامعة يعبئ مسوغات بعد وصوله لمقر  .٥

 : التعيين وھي
 لغير السعوديين نموذج عقد توظيف -

AF-F-01-10. 
 .AF-F-01-11 ١٤٧نموذج  -
-AF-F-01 ار بوصول متعاقدنموذج إشع -

12. 
 .AF-F-01-05 ١قد تعيين أو تعا نموذج -
 .AF-F-01-06 ٢نموذج تعيين أو تعاقد  -
 . AF-F-01-08 كشف طبينموذج  -

يباشر الشخص المعني بالعمل في الكلية  .٦
ويتم رفع المباشرة إلى عمادة شؤون أعضاء 

 ھيئة التدريس والموظفين.
جز مخاطبة مركز المعلومات الوظيفي لح .٧

 وظيفة .
 .تبليغ العقداصدار قرار  .٨
قرار إلى إدارة مركز الإرسال صورة من  .٩

المعلومات الوظيفية إلنشاء الرقم الوظيفي 
 في النظام.

 إدخال بيانات الشخص المعني في النظام. .١٠
يتم إرسال أصل القرار وأساس المعاملة إلى  .١١

شعبة الملفات في إدارة شؤون الموظفين 
في العمادة إلنشاء ملف جديد لعضو ھيئة 

 التدريس.
يتم اإلحتفاظ بأصل القرار وأساس المعاملة  .١٢

  في ملف عضو ھيئة التدريس.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي صالح الصيعري

  والتوقيع ماألس

 
                                     الھدف

  تعاقد مع عضو ھيئة تدريس غير سعودي
  

   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
  

الملحقة الوثائق  
 .AF-F-01-10 لغير السعوديين نموذج عقد توظيف

 .AF-F-01-11 ١٤٧نموذج 
 .AF-F-01-12 نموذج إشعار بوصول متعاقد

 .AF-F-01-05 ١قد تعيين أو تعا نموذج
 .AF-F-01-06 ٢نموذج تعيين أو تعاقد 

 . AF-F-01-08 كشف طبينموذج 
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FLOWCHART 
 

AF-P-01-06 يدوعس ريغ دقاعتم نييعت ءارجإ

 ةرادإ
عأ نوؤش

يردتلا ةئيھ ءاض
س

ةيلكلا

ةيادبلا

ةياھنلا

دقاعت بلط عفر

حاص
لا ب

ةيحالص

 ةقفاوم دنع
 ءارجإ امإ دقاعتملا
 ءارجإ وأ ةلافك لقن

ةريشأتلا

ةقفاوملا

 تاغوسملا ةئبعت
دقاعتملا لبق نم

دقاعتملا ةرشابم
 يئدبم ضرع دادعإ

 ىلإ هلاسرإو
دقاعتملا

 زكرم ةبطاخم
 زجحل تامولعملا

ةفيظو

 غيلبت رارق رادصإ
دقعلا

 نم ةروص لاسرإ
 زكرم ىلإ رارقلا

 تامولعملا
 ءاشنإل ةيفيظولا
يفيظولا مقرلا

 تانايب لاخدإ
ماظنلا يف دقاعتملا

 لصأب ظافتحإلا
 ساسأو رارقلا
 فلم يف ةلماعملا

دقاعتملا

 


