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الخطوات شرح  
 
عضو ھيئة برغبة  المعنية لكليةاخطاب من  .١

التدريس بمنحه إجازة رعاية مولود مرفق به 
، ومرفق نموذج  صورة من شھادة ميالد الطفل

 .إجازة رعاية مولود
  
التأكد من عدم تجاوز عمر الطفل عن ثالث  .٢

سنوات وإذا كان أكثر من ذلك تعاد المعاملة 
 .ح السببإلى الكلية المعنية مع توضي

 
التأكد من رصيد عضو ھيئة التدريس من خالل  .٣

الملف الخاص به حيث يجب أن ال يتعدى 
مجموع إجازات رعاية المولود عن ثالث سنوات 

 في مدة الخدمة.
 

في حال وجود رصيد يتم إصدار قرار بمنحھا  .٤
 إجازة رعاية مولود.

 
 .من صاحب الصالحية القرار إعتماد .٥

 
لنظام المالي يتم إدخال اإلجازة في ا .٦

 واإلداري.
 

 إرسال أصل القرار إلى إدارة الرواتب والنفقات. .٧
 

إرسال صورة من القرار إلى الكلية المعنية  .٨
 إلبالغ صاحب الطلب.

 
يتم إرسال صورة من القرار إلى إدارة مركز  .٩

 المعلومات الوظيفية.
 

يتم اإلحتفاظ بصورة من القرار وأساس  .١٠
 المعاملة في ملف عضو ھيئة التدريس.
 

يتم اإلحتفاظ بصورة طبق األصل من القرار في  .١١
 ملف اإلجازات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا آل داوود

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

  لحصول على إجازة رعاية مولودا
  

   التطبيق مجال
(القسم  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 

  النسوي)
  

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

  
واالختصارات التعريفات  

FAF القسم  –: وحدة شؤون أعضاء ھيئة التدريس
 النسوي

Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
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FLOWCHART 
 

FAF-P-01-18 دولوم ةياعر ةزاجإ ءارجإ

ل مدقتملا
 ةزاجإل

ةرادإ
عأنوؤش

ءاض
يردتلاةئيھ

س

ةيادبلا

 ةزاجإ جذومن ميدقت
دولوم ةياعر

 ةرادإ ىلع ضرعلا متي
 ةئيھ ءاضعأ نوؤش

 سيردتلا

ةقفاوملاب رارق

 عومجم ديصر
 نمض تازاجألا

باصنلا

معن

ال

ةيلكلا

  وضعلا بلط ميدقت
 ةياعر ةبغرب

 دولوم

 داليم ةداھش نم ةروص
 لفطلا

 ماظنلا يف لاخدإ رارقلا دامتعإ
 يرادإلاو يلاملا

 ةرادإ ىلإ رارقلا لصأ لاسرإ
تاقفنلاو بتاورلا

 ةروص لاسرإ

 ةيلكلا

 زكرم ةرادإ
ةيفيظولا تامولعملا

ةياھنلابلطلا بحاص غالبإ

 


