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  الخطوات شرح
 
ورود خطاب من جھة عمل عضو ھيئة  .١

 .التدريس يفيد بطلبھم تجديد عقده
 
إذا تبين أن عضو ھيئة التدريس قد بلغ عمره  .٢

ستون عاماً يتم مخاطبة جھة العمل المعنية 
 بطلب مرئيات حيال ذلك.

 
ورود خطاب من جھة العمل بالموافقة من  .٣

 عدمھا.
 

 افقة.يتم العرض على صاحب الصالحية للمو .٤
 

بناءا على الموافقة إشعار جھة العمل المعنية  .٥
 بذلك.

 
 يتم إعداد قرار التجديد. .٦

 
إذا كانت ھناك عدم موافقة يتم إشعار جھة  .٧

العمل بذلك مع خطاب إشعار المتعاقد بعد 
 التجديد.

 
 العمل جھةإلى قرار اليتم إرسال صورة من  .٨

 المعنية لإلحاطة.
 
قرار في الن يتم اإلحتفاظ بصورة طبق األصل م .٩

 .تجديد العقودملف 
 
يتم اإلحتفاظ بصورة من القرار وأساس  .١٠

 المعاملة في ملف العضو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 محمد حمود العاطفي عبدهللا آل داوود

  والتوقيع األسم

 
                                  الھدف

لتدريس المتعاقد الذي تجديد عقد عضو ھيئة ا
  ن عامتجاوز الستي

  
   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

Pجراء: إ  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
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FLOWCHART 
 

FAF-P-01-70 ماع نوتسلا زواجت دقاعتمل دقع ديدجت ءارجإ

ةيادبلالمعلا ةھج

ةياھنلا

 بلطب باطخ
دقع ديدجت

 ةرادإ
عأ نوؤش

يردتلا ةئيھ ءاض
س

 نم ةروص لاسرإ
 ةھج ىلإ رارقلا
ةينعملا لمعلا

 ةروصب ظافتحإلا
 فلم يف رارقلا نم

دوقعلا ديدجت

 ةروصب ظافتحإلا
 فلم يف رارقلا نم

 وضعلا

 ةھج ةبطاخم
 نمل ةينعملا لمعلا
 نوتس هرمع غلب

 ً اماع

 نم باطخ دورو
 لمعلا ةھج
 ةقفاوملاب

 ىلع ضرعلا
 ةيحالصلا بحاص

ةقفاوملل

 رارق دادعإ
ديدجتلا

 لمعلا ةھج راعشإ
 مدع لاح يف

ةقفاملا

 


