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  الخطوات شرح
 
خطاب من الجھة األمنية يفيد بكف يد ورود  .١

 .عضو ھيئة التدريس
 
 إعداد قرار كف اليد. .٢
 
صرف لنفقات ليتم مخاطبة إدارة الرواتب وا .٣

 نصف راتبه فقط.
 
 مخاطبة الجھة األمنية حول القضية. .٤

 
بناءا على الخطاب الوارد من الجھة األمنية  .٥

أو إعداد قرار يتم إما إعداد قرار بإنھاء كف اليد 
 طي قيد.

 
تصفية ما لديه من إذا تم طي قيده يتم  .٦

 إجازات من واقع ملفه ، وإعداد خطاب بذلك.
 
إرسال خطاب تصفية اإلجازات إلدارة الرواتب  .٧

 والنفقات لصرفھا.
 

مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لصرف  .٨
 المستحقات التقاعدية للعضو.

 
تب قرار إلى إدارة الروااليتم إرسال أصل  .٩

 والنفقات.
 
 العمل جھةإلى قرار اليتم إرسال صورة من  .١٠

 المعنية لإلحاطة. 
 
قرار في اليتم اإلحتفاظ بصورة طبق األصل من  .١١

 .طي القيدملف 
 
يتم اإلحتفاظ بصورة من القرار وأساس  .١٢

 المعاملة في ملف العضو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا آل داوود

  والتوقيع األسم

 
                                  الھدف
  السعودي ھيئة التدريس عضو كف يد

  
   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-01-67 يدوعسلل ديلا فك ءارجإ

ةينمأ ةھج

ةيادبلا

ةياھنلا

ديلا فك باطخ

 ةرادإ ةبطاخم
 تاقفنلاو بتاورلا

 فصن فرصل
بتارلا

 ةرادإ
عأ نوؤش

يردتلا ةئيھ ءاض
 رارقلا لصأ لاسرإس

 ةيفصتلا باطخو
 بتاورلا ةرادإ ىلإ

تاقفنلاو

 نم ةروص لاسرإ
 ةھج ىلإ رارقلا
ةينعملا لمعلا

 ةروصب ظافتحإلا
 فلم يف رارقلا نم

ديقلا يط

 ةروصب ظافتحإلا
 فلم يف رارقلا نم

ينعملا وضعلا

ديلا فك رارق دادعإ
ديق يط رارق دادعإ  ةھجلا ةبطاخم

 لوح ةينمألا
ةيضقلا

 لوح باطخ
ةيضقلا ليصافت

ديلا فك رارق ءاھنإ

الديلا فك ءاھنإ

معن

 باطخ دادعإ
 تازاجإلا ةيفصت

 تاقحتسملاو
وضعلاب ةصاخلا

 ةرازو ةبطاخم
 ةيندملا ةمدخلا
 تاقحتسملا فرصل

ةيدعاقتلا

 


