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  الخطوات شرح
 
ورود خطاب من الكلية المعنية بموافقة  .١

مجلسي القسم والكلية المختصين لمنح 
 عضو ھيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي.

 
 يتم العرض على المجلس العليمي للموافقة. .٢

 
 موافقة مجلس الجامعة. .٣
 
يتم إصدار قرار اإلجازة من اإلدارة على أن ال  .٤

 واحد.تتعدى مدة اإلجازة عام دراسي 
 

 إعداد أمر إركاب للعضو ولعائلته. .٥
 

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

 
في حال طلب عضو ھيئة التدريس عن إفادة  .٧

 عن التفرغ ، يتم إعطاؤه ذلك.
 

في حال طلب عضو ھيئة التدريس إلغاء أو  .٨
ة ، يتطلب تعديل أو تأجيل اإلجازة الممنوح

 ذلك موافقة مجلس الجامعة.
 

إذا طلب عضو ھيئة التدريس بدل كتب أو بدل  .٩
عالج ، يتم إصدار قرار صرف البدل وإرساله 

 إلى إدارة الرواتب والنفقات.
 

عند انتھاء عضو ھيئة التدريس من اإلجازة ،  .١٠
إرسال المباشرة الخاصة بالعضو من يجب 

 الكلية إلى اإلدارة.
 

القرار إلى إدارة الرواتب  يتم إرسال أصل .١١
 والنفقات في العمادة.

 
يتم اإلحتفاظ بصورة من القرار في ملف عضو  .١٢

 ھيئة التدريس.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا آل داوود

  والتوقيع األسم

 
                                  الھدف

لتدريس ومن في حكمه منح إجازة لعضو ھيئة ا
  للتفرغ العلمي

  
   التطبيق مجال

  أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة 
  

              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-01-58 يملعلا غرفتلا ةزاجإ ءارجإ

ةينعملا ةيلكلا

ةيادبلا

ةياھنلا

 ةقفاوم دعب باطخ
 مسقلا يسلجم

ةيلكلاو

 سلجملا ةقفاوم
يملعلا

 ةرادإ
عأ نوؤش

يردتلا ةئيھ ءاض
س

 سلجم ةقفاوم
ةعماجلا

باكرإ رمأ دادعإةزاجإلا رارق رادصإ

 رارقلا لصأ لاسرإ
 بتاورلا ةرادإ ىلإ

تاقفنلاو

 ىلإ ةروص لاسرإ
 ةينعملا ةيلكلا
وضعلا فلمو

 


