
 
 
 
 

والموظفين التدريس ھيئة أعضاء شؤون عمادة  

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CODE: AF-P-01-40 

  اإلجراء وثيقة
  السعودي لغير األبناء تعليم بدل قرار إجراء

  تاريخ االصدار
ھـ ١٨/٨/١٤٣٣  

Edition 
1 

Page
1 / 2 

 
 

الخطوات شرح  
  
طلب مقدم من عضو ھيئة التدريس مرفق به  .١

المستندات والفواتير الخاصة بتعليم ابنائه 
به نموذج طلب بدل مرفق  بالمدارس الخاصة

 .AF-F-01-24تعليم ألبناء الغير سعودي 
 
تحال وتخاطب ادارة التربية والتعليم ألخذ رايھا  .٢

في امكانية تعليم ابناء عضو ھيئة التدريس في 
ان كان عضو ھيئة التدريس  المدارس الحكومية
 .عربي الجنسية

 
يصدر القرار بناء على خطاب ادارة التربية والتعليم  .٣

وفي حالة عدم امكانية تسجيله بمدارس 
الحكوميه فيصدر قرار بصرف بناء على 

المبلغ  المستندات المالية بحيث اليتجاوز
وأن يكون العدد  خمسة االف للطالب الواحد

 .صى ھو ألربعة أبناءاألق
 
في حالة امكانية تعليم ابن عضو ھيئة التدريس  .٤

بالمدارس الحكومية يبلغ العضو بذلك واليتم 
 صرف أي مبالغ ماليه البنائه.

 
إرسال أصل القرار إلى إدارة الرواتب والنفقات في  .٥

 العمادة.
 

إرسال صورة من القرار إلى الكلية المعنية إلبالغ  .٦
 عضو ھيئة التدريس.

 
أساس المعاملة صورة يتم حفظ صورة من القرار و .٧

  في ملف عضو ھيئة التدريس.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا آل داوود

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

تعليم أبناء لعضو ھيئة بدل إصدار قرار بصرف 
  لغير السعودي التدريس

  
   التطبيق مجال

  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 
  

              المرجعية
  نظام وزارة التعليم العالي

  
واالختصارات التعريفات  

FAF القسم  –: وحدة شؤون أعضاء ھيئة التدريس
 النسوي

Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
   

-AF-Fعودي نموذج طلب بدل تعليم ألبناء الغير س
01-24
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FLOWCHART 
 

FAF-P-01-40 ءانبألا ميلعت رارق ءارجإ

ع
يردتلا ةئيھ وض

 س
عأ نوؤش ةرادإ

يردتلا ةئيھ ءاض
س

ةيادبلا

 هب قفرم بلط ميدقت
 ةصاخلا ريتاوفلاو تادنتسملا

 سرادملاب هئانبا ميلعتب
ةصاخلا

 فرص رارق رادصا
 غلبملا زواجتيال
 بلاطلل فالا ةسمخ

دحاولا

 ليجستلا ةيناكمإ
 سرادملا يف
ةيموكحلا

معن

ال

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرادا

 يف ءانبالا لجسي
ةيموكحلا سرادملا

 يأ فرص متيال
هئانبال هيلام غلابم

ةياھنلا

 رارقلا لصأ لاسرإ

 نم ةروص لاسرإ
 رارقلا

 بتاورلا ةرادإ
ةدامعلا يف تاقفنلاو

 ةينعملا ةيلكلا

 ةئيھ وضع فلم
سيردتلا

ينعملا وضعلا غالبإ

 وضعلا غلبي

 


