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 يع شأج اعةامعأة بسأل ماسأوالن اي والن أ   هأه  وأهأداف محأاور  تفعيأل خأل  مأ  جأدة جامعأة فأي 2030 اململكأة برؤيأة اإليمأان يأتي 
ع
الرؤيأة وجعلهأا واقعأا

الثأأأروة املعلوماتيأأأة والتطأأأور  ةعمليأأأة تطأأأوير وتحأأأديا لتحسأأأين العمأأأل واالرتقأأأاء بأأأج تتطلأأأب مأأأ  القأأأا مين عليأأأج تأأأو ير اال أأأاليب والطأأأر  اع دي أأأة ملوا بأأأ

الي ي لها أصبح م  الضرور  وضأع اال أتراتيايات واألهأداف التأي تخأص اإلدارة اع اإللكترونية لتتوا ب مع متطلبات العصر  ةالتقني الكبير في األنظم

 تللموارد البشرية وتحقيق رؤية اململكة العرالية السعودية بشسل عام ي وجامعة جدة بوجج خاصي لها يتي  هأها الأدليل اإلجرا أ   تحأد األدوا ةالعام

ور أأع مسأأتوك الكفأأاءة   لاع دي أأة واملتطأأورة لتحسأأين ب ئأأة العمأأل واالرتقأأاء باأأودة العمأأالتأأي يسأأهم فأأي إياأأاد ب ئأأة مؤ سأأية عصأأرية معأأ  ة باعةوانأأب 

 نحو األهداف. والتنظيم والسير في الطريق الص يح 
 

والتأي وشأؤوه اي ي ماأا  املأوارد البشأرية فأ األ ا أيةضأم  العمليأات  املتبعأةياإلجأراءات أبوابأجي بتقأديم شأرف مفصأل عأ   خأل يقوم هأها الأدليل مأ   

فأأي  أأرعة إناا هأأا لنصأأل إلأأ  املسأأتويات  داملاشأأود لر أأع جأأودة األعمأأا  وي يأأا وجميأأع املاسأأوالين اتباعهأأا لسأأ  تأأؤد  دورهأأاإلدارات واالقسأأام علأأ  يابغأأي 

؛ ألن التنظيم هو الو يلة الوحيدة للوصو  إل  الغايات واألهداف. 
ع
 التي نتطلع لها جميعا

 

 
ع
 ةاإلدارة العامأأفأأي مسأأيرة  األولأأ كأأل عمأأل بشأأر م  يحتمأأل اعحطأأت ويطمأأح إلأأ  الصأأواإي والحاجأأة دا مأأة إلأأ  التطأأويري وهأأها الأأدليل هأأو اللبنأأة  أني وختامأأا

ج  يأأأأد مأأأأ  التطأأأأوير لهأأأأها الأأأأدليل فأأأأي   أأأأحامل نطمأأأأح إلأأأأ و وتطأأأأوير أداب أأأأم بمأأأأا ععأأأأود بأأأأالنفع علأأأأ  اعةامعأأأأة وناأأأأاف أقسأأأأامها وتميأأأأ  أداب أأأأاي  للمأأأأوارد البشأأأأرية

 .التو يق العلي القدير املستقبليةي ونرجو م  هللا 

  

مقدمة 
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 الخدمة علمي اعتماد تسجيل مؤهل

 تعريف الخدمة اع اصل عليج املستفيد م  قبل و ارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.توثيق واعتماد املؤهل العلمي 

 
ع
 .املر قات املطلوالة ر ع الطلب إل  الر  س املباشر مستو يا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 مراجعة وتدقيق كا ة املستندات املر قة والنموذج اعحاص بالطلب. .1

 كا ة  .2
ع
 املستندات.ر ع خطاإ إل  اإلدارة العامة للموارد البشرية بطلب اعتماد ي ةيل مؤهل علمي للمستفيد متضمنا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 عملج.ا تلم معاملة طلب اعتماد ي ةيل املؤهل العلمي للمستفيد م  جهة  .1

 اعحاص بالطلب.مراجعة وتدقيق كا ة املستندات املر قة والنموذج  .2

 توثيق املؤهل العلمي للمستفيد عل  موقع و ارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية م  قبل املوظف املختص. .3

 (.Oracle-ERPإضا ة املؤهل العلمي للمستفيد في نظام املوارد البشرية ) .4

لموارد ل اإلدارة العامة إجراءات

 البشرية

 ثناء اعحدمة أيعبئة نموذج طلب اعتماد مؤهل علمي تم اع صو  عليج  .1

  ار ا  .2
ع
 لل الة.املستندات املطلوالة و قا

 النماذج واملستندات

  اعةداو  الدرا ية( م  قبل املؤ سة العلمية. –الكشف األكاديمي  –مطابقة )صورة املؤهل العلمي 

  
ع
 لل الة املطابقة لها في نموذج اعتماد ي ةيل مؤهل علمي. التت د م  اختيار حاالت اع صو  عل  املؤهل و قا

 .اعتماد ي ةيل املؤهل العلمي يتم م  قبل و ارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 مالحظات
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 البدالت
 الخدمة

 طبيعة عملبدل  أو عدوى  ضرر بدل 

 للموظفين الهي  يتعرضون بحكم عملهم والصورةصرف مبلغ مالي 

مباشأأأأرة للضأأأأرر أو العأأأأدوكي وتحأأأأدد مسأأأأميات الوظأأأأا ف املشأأأأمولة 

املأأأأأوارد البشأأأأأرية والتنميأأأأأة لبأأأأأد  وشأأأأأروق صأأأأأر ج مأأأأأ  قبأأأأأل و ارة اب

 .باالشتراك مع و ارة املالية االجتماعية

 

 

 

املختلفأأة عأأ  بأأاظي الوظأأا ف  طبيعأأة العمأألصأأرف مبلأأغ مأأالي لشأأاغلي الوظأأا ف بسأأبب 

الوظأأأا ف بوضأأأع خأأأاص م أأأل وظيفأأأة )أمأأأين  باسأأأب متفاوتأأأة وذلأأأس بسأأأبب ايسأأأام هأأأه 

مراقب أم   – ني دعم  –م ةل معلومات  –أمين مستودع  –ناسخ آلة  –صندو  

و أألمة( ويصأأرف البأأد  مأأ  أو  مرالأأوق مأأ  املرتبأأة املعأأين علن أأا وتتأأراوف  سأأبة البأأد  

 %( 25-% 15م  )

 تعريف الخدمة

مأأأأأأ  واعتمأأأأأاد  ( 205عأأأأأدوك أو ضأأأأأرر )يعبئأأأأأة نمأأأأأوذج طلأأأأأب بأأأأأد  .2

 .ر  س اعةهة
 .م اولة مهام الوظيفة التي يستحق صرف البد .1

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

  طلب صرف البد خطاإ بر ع 
ع
 البشرية.باملستندات املطلوالة لإلدارة العامة للموارد  مر قا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

  مر ق صرف البد  م  جهة املستفيد معاملةا تلم 
ع
 املستندات املطلوالة ب ا ا

 .تدقيق ومراجعة الطلب 

 . التت د م  أن الوظيفة م  ضم  الوظا ف التي يصرف لها بد 

  البشرية للموارد العامةاعتماد قرار صرف البد  م  قبل املشرف عل  اإلدارة. 

اإلدارة العامة  إجراءات

 البشرية للموارد

 . (205عدوك او ضرر )نموذج طلب بد  

  التعيين.قرار 

 .وصف وظيف  معتمد م  ر  س اعةهة متضم  املهام التي تمار ها املستفيدة 

  ومسؤوليات الوظيفة بمهام املستفيدتسليف ب اإلدار  القاض ي قرار م  الصورة. 

 النماذج واملستندات

 مالحظات م اولة املهام والواجبات الوظيفية .عل  نفس املسمى مع ا تمرار  الترقيةفي حا  ب ا تمرارية صرف البد  للمستفيد عل  ر  س اعةهة ر ع طل
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 الخدمة املنصب واستالم تسليم

 والأأه  يسأأليم املسأأؤوليات إلأأ  املوظأأف
ع
هأأه  الوظيفأأة لضأأمان انتقأأا  املسأأؤوليات بسل أأة تحقأأق  امخلأأف املوظأأف األو  فأأي أداء مهأأي املسلأأف باملنصأأب حأأدي ا

 بكفاءة.ا تمرارية العمل 
 تعريف الخدمة

  سلف باملنصب للم غير املنا ةيسليم جميع العهد اعحاصة بمهام الوظيفة واملهام.
ع
 حدي ا

  قبل  ل الطر ين.والتوقيع عليج موا تلم املنصب يعبئة محضر يسليم   

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 . إشراف ر  س اعةهة عل  عملية التسليم بين الطر ين وتدقيق املحضر املعبت واعتماد 

  إلدارة العامة للموارد البشرية معاملة ال  ار ع 
ع
 بعد يعبئتج واعتماد .املنصب  وا تلم محضر يسليممتضمنا

إجراءات الجهة التابعة لها 

 تفيداملس

 وم  ثم حفظجوا تلم املنصب وتدقيق محضر يسليم  مراجعة  
لموارد اإلدارة العامة ل إجراءات

 البشرية

 أصل محضر يسليم وا تلم منصب. 

 صورة م  قرار التسليف باملنصب. 
 النماذج واملستندات

 مالحظات دال يوج
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 الخدمة الحسم من الراتب

الل حة التنفيهية  للموارد البشرية في اعحدمة املدنية ) أنج ياو  للةهأة اع سوميأة دون مبررات نظامية تقبلها جهة عملجي  إنج حسب العمل املوظف غياإ 

 تقبلج اعةهة يأما إذا لم  يك  لج رصيد م  اإلجا ات  تحسب
ع
  حسم أيام غياإ املوظف م  رصيد  م  اإلجا ات العادية إذا قدم املوظف عهرا

ع
بعهر ال غيابا

 ي ويتم جمع  اعات غياإ املوظ قعستح
ع
 .بعد صدور القرار اإلدار  القاض ي باع سم م  قبل صاحب الصلحية ومعاملت ا و ق ذلس( فعن ا راتبا

 تعريف الخدمة

 ال يوجد.
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ر ع معاملة ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية متضم  نموذج اع سم م  الراتب بعد توقيع املوظف عليج واعتماد  م  قبل ر  س اعةهة. 
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 ا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيد بعد ا تيفاء كا ة املر قات. .1

 املر قات.مراجعة وتدقيق  .2

 .لتنفيه  صدار القرار اإلدار  وإحالتج ال  جهة االختصاصإ .3

لموارد اإلدارة العامة ل إجراءات

 البشرية

 .النماذج واملستندات نموذج اع سم م  الراتب 

 مالحظات دال يوج
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 الخدمة تعريف(طلب مشهد )

 تعريف الخدمة للمستفيد. وتسليمها إصدار السلطة اإلدارية أصل وثيقة رسمية تشهد بصحة المعلومات الشخصية والوظيفية والمالية 

 وذلك لتعبئة نموذج طلب مشهد. للوارد البشرية ةاإلدارة العامالتوجه إلى 
إلجراءات املطلوبة من ا

 املستفيد

 . لتعبئة نموذج طلب مشهد العامة للموارد البشريةاإلدارة توجيج املستفيد ملراجعة 
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 شؤون املوظفين والتحقق م  املستفيد م  خل  مطابقة الهوية الوطنية. املستفيد بقسما تقبا   .1
 (Oracle-ERPطباعة اإل ادة م  نظام املوارد البشرية ) .2
 يسليم اإل ادة للمستفيد. .3

اإلدارة العامة  إجراءات

 لموارد البشريةل

 .صورة م  الهوية الوطنية 

 اإلنالي ية باللغة التعريف في حا  السفر  جوا  م  صورة. 

 االعالة صس طلبفي حا   العا لة  رت 

 النماذج واملستندات

 و ق ما يلي: مشهد طلب نموذج في اإل ادة لها املوجج اعةهة ضرورة تحديد

 .مل  ي مج األمر 

    .للسفارات مع ضرورة إر ا  املستندات املطلوالة 

 .للمحكمة إلصدار صس اإلعالة مع ضرورة إر ا  املستندات املطلوالة 

 للبنوك لل صو  عل  قرض مع ضرورة يعبئة النموذج املطلوإ. 

 

 مالحظات
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 الخدمة الوظيفي الدوران

 تعريف الخدمة ال تساإ مهارات وخبرات جديدة.نقل املستفيد م  جهة عملج اع الية إل  جهة أخرك 
 

 طلب الدوران الوظيفي من قبل رئيس الجهة:

: قبل صدور القرار
ً
 أوال

 توقيع املستفيد عل  نموذج الدوران الوظيف .  .1

 عةنة ا عقاد بعد لها املنقو   اعةهة عل  املوا قةإقرار ب نموذج يعبئة .2

  .الوظيف  الدوران

 

 
ً
 القرار صدور  بعد: ثانيا

اعتياد ( وذلس خل   مرض يييام الغياإ  واء كان )أيغطية و م العهد ييسل

  ترة املناقلة بناء عل  ما ورد في حيثيات القرار.

 

 طلب الدوران الوظيفي من قبل املستفيد:

: قبل صدور القرار
ً
 أوال

 الوظيف .الدوران طلب نموذج يعبئة  .1

 طلب الدوران الوظيف .خه موا قة ر  س اعةهة بالتوقيع عل  نموذج أ .2

املوا قة عل  اعةهة املنقو  لها بعد ا عقاد عةنة الدوران إقرار بيعبئة نموذج  .3

 . الوظيف 

: بعد صدور القرار
ً
 ثانيا

اعتياد ( وذلس خل   ترة  مرض يييام الغياإ  واء كان )أيغطية و م العهد ييسل

 املناقلة بناء عل  ما ورد في حيثيات القرار.

املطلوبة من اإلجراءات 

 املستفيد

 

توقيأأأأأأع املسأأأأأأتفيد علأأأأأأ  طلأأأأأأب الأأأأأأدوران باملوا قأأأأأأة أو الأأأأأأر ض مأأأأأأع ذ أأأأأأر  أأأأأأبب  .1

 الر ض وذلس بعد عرضج عليج.

 عاملأأأة املر أأأع  .2
ع
 متضأأأمنا

ع
اإلدارة العامأأأة طلأأأب الأأأدوران الأأأوظيف  إلأأأ   الكترونيأأأا

 للموارد البشرية.

 توقيع ر  س اعةهة باملوا قة عل  طلب الدوران الوظيف .  .1

   عاملةاملر ع  .2
ع
 متضمنا

ع
اإلدارة العامأة للمأوارد طلب الأدوران الأوظيف  إلأ   الكترونيا

 البشرية.

 جهة عمل املستفيد إجراءات

 ا تلم النموذج والتت د م  ص ة البيانات. .1

 جدولة بيانات طلبات الدوران الوظيف . .2

 القرار.عرض طلبات الدوران الوظيف  املقدمة عل  عةنة الدوران الوظيف  التخاذ  .3

 املستفيد. عةهة عملج إر الحالة املوا قة عل  طلب الدوران الوظيف  و قبل صاحب الصلحية في م   اعتماد و عداد قرار النقل إ .4

 في نظام املاالس واللةان. .5
ع
 إدخا  محضر االجتماع الكترونيا

 م  ) عداد إ .6
ع
 عةهة عمل املستفيد وإر الج (الوظيف في حالة عدم املوا قة عل  طلب الدوران االعتهار املناقلة ي   خطابات ل

 إيغيير جهة عمل املستفيد  .7
ع
 .لكترونيا

 

دارة العامة إجراءات اإل 

 للموارد البشرية

 واملستندات  النماذج لدوران الوظيف  نموذج ا

  الر ض أو باملوا قة  واءع  واملستفيد اعةهة ر  س اعتماد بدون  عدم ا تلم طلب الدوران الوظيف. 

 .إتمام عةنة الدوران الوظيف  لسا ة إجراءات الدوران الوظيف  بصورة  رية تامة 
 

 املالحظات



 

16 
 

 الخدمة  الحضور واالنصراف

 تعريف الخدمة ويطبق هها اإلجراء عل  جميع املوظفين.املدنية ي اعحدمة  فيالبشرية  للمواردالتنفيهية املهكورة في الل حة  ةالر مي العمل أوقاتفي  املوظفينضبط ومتابعة دوام 

 االلت ام بتطبيق أوقات الدوام الر مي. .1

 بنظام  طلبتقديم في حا  الغياإ  .2
ع
  فاءة .اإلجا ة الكترونيا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ة.الر مي العملضم  أوقات  للموظفينمتابعة اع ضور واالنصراف اليوم   .1

 .في حينجتطبيق اإلجراءات النظامية التالية  الر  س املباشر املوظفين ع  العملي عل  في حا  غياإ أو تتخر بعض  .2

 أو تقديم طلبات اإلجا ات أو غير ( ننماذج اال تئها)لت ةيل النماذج واملر قات املطلوالة نظاما )إلكترونيا أو ورقيا(  والغا بين ع  العمل ري املتابعة مع املتتخ .3

 العمل بسل ة ا تمرارية لضمانالعمل عل  اع اضري  م  املوظفين تفويض مهام  .4

 .الغياإ ودقا ق التتخير املبررة باملستندات ال بوتية حسب النظام أيامبتوثيق  املعنييناملوظفين املتابعة الدورية مع  .5

   الدوام والر  س املباشر.يعبئة بيان حصر اع ضور واالنصراف بن اية الشهر واعتماد  م  املوظف املسؤو  ع .6

 ر ع اع صر الشهر  بمعاملة ال  االدارة العامة للموارد البشرية . .7

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 ا تلم املعاملة م  اعةهة بعد ا تيفاء املستندات. .1

 مراجعة وتدقيق حصر اع ضور واالنصراف. .2

  ةفي حا  ملحظة حاالت تتخر أو غياإ غير مبررة أو موثق جهات عمل املستفيدي  املتابعة مع  .3
ع
 .نظاميا

اإلدارة العامة  إجراءات

 لموارد البشريةل

 .حصر اع ضور واالنصراف 

  ان وجد  –نموذج اع سم م  الراتب- 
 النماذج واملستندات

 تغطية دقائق تأخير موظف: 

  .املالية اع اليةي يتم حسم يوم عمل واحد ( دقيقج خل  السنة420في حا  بلوغ ماموع دقا ق التتخير )

   تب الشهر  للموظف.لتنفيه اع سم إما م  رصيد اإلجا ات أو م  الرا املعني  املتابعة مع املوظف الر  س املباشر عل 

 سأأون متواجأأد علأأ  رأس يأن   علأأ اإ( بنظأأام  فأأاءة مأأ  رصأأيد املوظأأفيأأتم تقأأديم طلأأب إجأأا ة )عأأ  أيأأام غيأأ يأأه اع سأأم مأأ  رصأأيد إجأأا ات املوظأأففأأي حأأا  تنف

 العمل في ذلس اليوم 

 .في حا  تنفيه اع سم م  الراتب يتم تطبيق إجراءات اع سم م  الراتب 

 مالحظات
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 الخدمة اإلركاب التعويض عن اإلركاب

 تعريف الخدمة . العامة دارةاإل  معهدات دور  ع ضور  قبولج بعد وذلس للمحرمو  وظفللم السفر تها ر قيمة يغطية

 ر ع طلب يعويض ع  امر االركاإ بعد حضور الدورة التدريبية ال 

 الر  س املباشر 
ع
 املستندات املطلوالة.متضمنا

 ر ع طلب تتمين أمر اإلركاإ ال  الر  س املباشر مع الوثا ق ال بوتية للمحرم إن وجد.
من  اإلجراءات املطلوبة

 املستفيد
 

 ملستفيدة متضمنار ع معاملة طلب 
ع
 .إلدارة العامة للموارد البشريةال  ااملستندات املطلوالة  ا

تابعة لها إجراءات الجهة ال

 املستفيد

بعد ا تيفاء كا ة  ة م  اعةهة التابعة لها املستفيدا تلم املعامل .1
 املر قات.

 مراجعة وتدقيق املر قات. .2
 .م  صدور قرار االنتداإ للمستفيد التت د .3
 

 ا تيفاء كا ة املر قات. فيد بعداملستا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها  .1
 مراجعة وتدقيق املر قات. .2
 .م  صدور قرار االنتداإ للمستفيدالتت د  .3
 صدار أمر اإلركاإ.إ .4
 بتصل أمر اإلركاإ. ت ويد املستفيد .5

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 م إن وجد.واملحر  ية للمستفيدالهوية الوطن 

 سةل اال رة. 

 .شهادة اجتيا  الدورة 

 د.قرار االنتداإ للمستفي 

 واملحرم ا ر اعحة  االلكترونية للمستفيدته. 

 أن وجد واملحرم الهوية الوطنية للمستفيد 

 سةل اال رة. 

 قرار االنتداإ للمستفيد 

 النماذج واملستندات

دمة العملء اعحاص باعحطوق اعةوية خم  قبل مم ل  بعد صدور أمر اإلركاإحة  تها ر الطيران املستفيد م  ماسوب  الهيئة التعليمية واإلدارية  بإمسان 

 السعودية املتواجد باعةامعة .
 مالحظات
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 الخدمة تحوير الوظائف 

 سلن ما لأو  العمل اجة عإل  مسمى آخر ا تاابة ملتطلبات قواعد التصايفي أو  بمي انية أحد أجه ة الدولة ير مسمى وظيفة معتمدةيغي
ع
 تعريف الخدمة .معا

 

 يعبئة نموذج التحوير  .1

 املر قات.بسا ة طلب تحوير وظيفة ب البشرية  دلإلدارة العامة للموار إلر ا  خطاإ  الر  س املباشر إل   التوجج .2

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 طلب تحوير وظيفة م  املستفيد.ا تلم  .1

 بسا ة املر قات.البشرية  داإلدارة العامة للموار ر ع خطاإ إل   .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 املر قات. كا ةا تلم خطاإ طلب تحوير وظيفة م  جهة عمل املستفيد وتدقيق  .1

 .   املر قات ملناقشة الطلب وإبداء املر يات  بسا ةعل  اللةنة املختصة  طلب تحوير وظيفة  عرض  .2

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

  نموذج طلب التحوير 

 السيرة الهاتية 

  القرارات اإلدارية 

  الوصف الوظيف 
 

 النماذج واملستندات

  مالحظات م  خل  التحوير الوظيف . القا م التنظيمي الهيسل في يغيير أو «ملرتبة» الوظيفة مستوك  عدم إل امية ر ع 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازة االعتيادية /1

  ع  36ا تحقا  املستفيد إجا ة عادية ملدة )
ع
 اضا . كل  نة م   نوات خدمتج براتب كامل حسب آخر راتب تق( يوما

 

 تعريف الخدمة

 

3. .
ع
 إ شاء طلب اإلجا ة االعتيادية الكترونيا

 (.عادية أو ع  أيام غياإ) ختيار نوع اإلجا ة ا .4

 يعبئة البيانات املطلوالة. .5

 إل  الر  س املباشر. الطلب إر ا  .6

 ر ع املباشرة بعد العودة م  االجا ة االعتيادية. .7

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 عل  نظام  فاءة وتدقيقج واعتماد . ا تلم الر  س املباشر طلب اإلجا ة .3

 .طلب اإلجا ة واعتماد  ر  س اعةهة ا تلم  .4

 إر ا  الطلب عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية لتدقيق الطلب م  قبل موظف اإلجا ات. .5

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب.    .1

 .البشريةاعتماد الطلب م  قبل املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد      .2

 اعداد القرار االدار  م  قبل املوظف املختص ليتم اعتماد  م  صاحب الصلحية وم  ثم احالتج عةهة االختصاص إل ما  الل م.      .3

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 النماذج واملستندات طلب اإلجا ة اإللكترو  . 

  يتم ر ع جميع طلبات االجا ة
ع
 .م  قبل املستفيد في نظام  فاءة الكترونيا

 

  ضرورة ر ع املستفيد للمباشرة بعد العودة م  اإلجا ة االعتيادية.  

 .عدم ضرورة ر ع املستفيد للمباشرة بعد اإلجا ة االعتيادية ع  أيام غياإ 

 .تقديم عهر يقبلج ر  س اعةهة عل  اإلجا ة االعتيادية ع  أيام غياإ 

 

 مالحظات

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 اإلجـــــازات
 الخدمة

 مصادقة من الهيئة الطبية  جاإلجازات املرضية التي ال تحتا /2

 تعريف الخدمة بتقرير طبي.م بتج عدم ا تطاعة املستفيد م  مباشرة العمل بسبب حالة مرضية 

ا. .1  إ شاء طلب اإلجا ة املرضية إلكترونيع

 . معتمد م  منصة ص ة  إر ا  أصل التقرير الطبي .2

 الطلب إل  الر  س املباشر. إر ا  .3
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 طلب االجا ة املرضية للمستفيد. الر  س املباشر ا تلم  .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قةأو اعادتج للتعديل  للموارد البشرية ةاإلدارة العاماعتماد الطلب وإر الج إل   .3
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب  .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .ةاملر ق اتاملستنداعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع  .3

 .قرار اإلجا ة املرضيةوإصدار  املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشريةإر ا  الطلب االلكترو   إل   .4

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 في حال اإلصابة باألمراض الخطيرة

 

 أربأأأع  أأأنوات خدمأة أأتحق املوظأأف إجأأا ة مرضيأأة ال تتاأأاو   أأأاتين  أأأ  مأأأدة عس

 لآلي :
ع
 و قا

 

 

 ( أشهر براتب كامل.6)

 الراتب. أشهر بنصف( 6)

 ) نة( بربع راتب.       

 تحتسب بداية األربع  نوات م  تاريخ بداية اإلجا ة املرضيةو 

 

 ثلثين إل  يوم بين ما تتراوف  
ع
 . قط يوما

 

أأ  مأأدة أربأأع  أأنوات سأأتحق املوظأأف إجأأا ة مرضيأأة ال تتاأأاو   أأاتين ع 

بتحأأد األمأأراض اعحطيأأرة التأأ  تحددهأأا اعةهأأة الطبية التأأ  تتولأأى علجأأجي 

 ويبأأدأ تحديدهأأا مأأ  تاريأأخ انقطاعأأج عأأ  العمأأل و ق الترت ب اآلي :

 .) نة( براتب كامل

 .( أشهر بنصف الراتب6)

 .( أشهر بربع الراتب6)

 مدة اإلجازة

 . طلب االجا ة املرض ي   أصل التقرير املرض يpdf النماذج واملستندات 

 املالحظات  دال يوج
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازات املرضية التي تتطلب مصادقة من الهيئة الطبية  /3

( يأوم أو أن التقريأر الطبأي صأادر مأ  جهأة طبيأة خأارج اململكأة العراليأة 30بتقرير طبي ت يد مدتج علأ  ) م بتجعدم ا تطاعة املستفيد مباشرة العمل بسبب حالة مرضية 

 السعودية.
 تعريف الخدمة

 تلم قرار املصادقة عل  التقرير الطبي مع كا ة املستندات م  الر  س .  ا1

 املباشر.

ا مع إر ا  املستندات.  2  املطلوالة. إ شاء طلب اإلجا ة املرضية إلكترونيع

 بعد العودة م  اإلجا ة.  3
ع
 ر ع املباشرة الكترونيا

 يسليم أصل التقرير الطبي للر  س املباشر. .1

التوجج للهيئة الطبية العامة مع إبرا  الهوية الوطنية وذلس بعد ا تلم موعد  .2

 املصادقة عل  التقرير الطبي م  الر  س املباشر.
1.  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم الر  س املباشر طلب االجا ة املرضية..1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة..2

أو إعادتج  اإلدارة العامة للموارد البشرية اعتماد الطلب وإر الج إل  .3

  .ة البيانات مع املستندات املر قةللتعديل في حا  عدم مطابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحديد موعد العرض عل  الهيئة الطبية  لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع معاملة  .1

 مع إر ا  كا ة املستندات املطلوالة.

إلبلغ املستفيد باملوعد املحدد  اإلدارة العامة للموارد البشرية ا تلم معاملة م   .2

 للعرض عل  الهيئة الطبية.

تقرير الطبي بسا ة املستندات ويسليمج ا تلم صورة م  قرار املصادقة عل  ال .3

 للمستفيد لر ع الطلب االلكترو   باإلجا ة املرضية.
4.  

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

1  ..
ع
 ا تلم طلب االجا ة الكترونيا

تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات .   2

 املر قة. 

اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة اعتماد الطلب أو . 3

 في الطلب مع املستندات املر قة.

 إل  .  4
ع
املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية إر ا  الطلب الكترونيا

 وإصدار القرار.  دالعتما

ا تلم معاملة م  جهة عمل املستفيد لتحديد موعد العرض عل  الهيئة الطبية مع  .1

 كا ة املستندات  إر ا 

 عل  الهيئة الطبية.للهيئة الطبية العامة لتحديد موعد لعرض املستفيد معاملة ر ع  .2

  إر ا  املوعد اله  تم تحديد  م  قبل الهيئة الطبية العامة للمستفيد. .3

 ا تلم قرار املصادقة عل  التقرير الطبي وإر ا  املعاملة إل  جهة عمل املستفيد .4

العامة إجراءات اإلدارة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  ( يوم.30تااو  ماموع عدد أيام املرض ي الأ)

 . طلب االجا ة املرض ي 

  أصل التقرير املرض يpdf 
 

 للتحقق م  شحصية املستفيد عند عرضج عل  الهيئة الطبية. ةأصل الهوية الوطني 

 قرار املصادقة عل  التقرير الطبيpdf 
 النماذج واملستندات

 مالحظات يوجد ال
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 إجازة مرافق مريض  /4

 تعريف الخدمة ة أثناء  ترة العلج عل  أن تسون صلة القرابة م  الدرجة األول  حتى الدرجة ال ال ةعستل م املرا ق ع  العمل إلصابة أحد أقرالا ج بمرض املستفيدغياإ 

ا مع   إر ا  املستندات املطلوإإ شاء طلب إجا ة مرا قة مريض إلكترونيع
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 .للمستفيد املرا ق إلجا ةا لطلب املباشر الر  س ا تلم .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .للموارد البشرية أو إعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة ةاعتماد الطلب وإر الج للموظف املختص باإلدارة العام. 3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب  .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .ةاملر قات مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستنداعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم  .3

 إل  
ع
 القرار. وإصدارللموارد البشرية  العتماد   ةاملشرف عل  اإلدارة العامإر ا  الطلب الكترونيا

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 ( عامأا الطفأل عسأمح لسأل من مأا لتمتأع 12إذا رغبأ  فأي مرا قأة طفلهأا الأه  ال يتاأاو  عمأر  ) اع االت التي يضطر  ن ا املوظف إل  مرا قة أحد أقارالج لعلجأجي أو األم

 .برصيد  م  اإلجا ات العادية

  حةي ( م  الل 141املادة ) إذا  ادت املدة الل مة للمرا قة عل  ما عستحقج م  اإلجا ات العادية   سمح لج بالغياإ ويعامل ع  املدة ال ا دة و قا للفقرة )أ( م 

 بحسب ما تحدد  التقارير الطبية.
 

 مدة اإلجازة 

 .تقرير طبي 

  و شهادة امليلد.أالعا لة  م   رتصورة 

 ) صورة م  صس االعالة )في حا  مرا قة أحد الوالدي 

 .طلب إجا ة مرا ق مريض 

 النماذج واملستندات 

 املالحظات  ال يوجد
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 ( إجازة خاصة بالنساء) إجازة الوضع /5

 تعريف الخدمة ( يوم براتب كامل بعد الوالدة.70الوضع وا تحقاقها إلجا ة مدت ا ) بسبب لفترة وذلس ع  العمل ةاملستفيدغياإ 

ا مع إر ا  املستندات املطل  والة.إ شاء طلب إجا ة الوضع إلكترونيع
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 طلب إجا ة الوضع للمستفيدة.الر  س املباشر ا تلم  .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 أو إعادتج للمستفيدة للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة. للموارد البشرية ةلإلدارة العاماعتماد الطلب وإر الج  .3
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 داملستفي

 االجا ة.ا تلم طلب  .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .ةاملر ق اتاعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستند .3

 إل   .4
ُ
  العتماد للموارد البشرية  ةاملشرف عل  اإلدارة العامإر ا  الطلب الكترونيا

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  .براتب كامل يوم (70) 

  وضع.طلب إجا ة 

  صورة م  شهادة امليلدأو الوالدة. صورة م  تبليغ. 
 النماذج واملستندات 

 .البد أن يسون تاريخ إجا ة الوضع هو تاريخ الوالدة الفعلي 

  الوضع بإدخا  تاريخ الوالدة الفعلي في حا  تداخل إجا ة الوضع مع اإلجا ة االعتيادية واملرضيةقطع إجا ة 
. 

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 (إجازة خاصة بالنساء) إجازة األمومة/6

وا تحقاقها إلجا ة أمومة تحدد بضوابط ومدة معينة طوا   ترة   نواتللتفرغ لرعاية مولودها اله  لم يتااو  ال لث  سع  العمل لفترة وذل ةاملستفيد غياإ

 خدمت ا في الدولة.
 تعريف الخدمة

ا مع إر ا  كا ة املستندات املطلوالة. .1  إ شاء طلب إجا ة األمومة إلكترونيع

 بعد العودة م  اإلجا ة .2
ع
 .ر ع املباشرة الكترونيا

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 مومة للمستفيدة.طلب إجا ة األ  الر  س املباشر ا تلم  .2

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .3

 .للموارد البشرية أو إعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة ةاعتماد الطلب وإر الج لإلدارة العام .4

 

لها اءات الجهة التابعة إجر 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب  .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .ةاملر ق اتاعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستند .3

 قرار إجا ة االمومة. للموارد البشرية العتماد  وطباعة ةإر ا  الطلب إلكترونيا إل  املشرف عل  اإلدارة العام .4

. ألف وخمسما ة ريا ع  بلغ الصرف ال يقل مأفترة االجا ة بشرق لراتب الربع  صرف .5
ع
 شهريا

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  مدة اعحدمة الوظيفية.ثلث  نوات  حد أقص ى طوا  

  مومةأطلب إجا ة. 

 م   رت العا لة أو شهادة ميلد الطفل. صورة 
 النماذج واملستندات 

 .إر ا  صورة م  شهادة امليلد في حالة عدم ارتباق إجا ة االمومة بإجا ة الوضع 

 الفعلية املباشرة ر ع ضرورة  
ع
 .أخرك  بإجا ة رالطها وعدم األمومة إجا ة م  العودة بعد الكترونيا

 الراتب صرف تتثر  
ع
  املباشرة ر ع يتم لم حا  في  لبيا

ع
 .األمومة إجا ة م  العودة بعد الكترونيا

 .
ع
 خصم ربع الراتب والد  االنتقا  وس ب الراتب التقاعد  بشرق أال يقل مبلغ الصرف ع  ألف وخمسما ة ريا  شهريا

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازة االستثنائية  /7

 تعريف الخدمة .ضرورية طار ة تقبلها اعةهة وا تحقاقها إلجا ة تحدد بمدة معينة بدون راتب غياإ املستفيد ع  العمل بسبب ظروف

ا. .1  إ شاء طلب اإلجا ة اال تثنا ية إلكترونيع

 إر ا  املستندات املطلوالة. .2

 إل  حين صدور القرار اإلدار . بنظام  فاءة متابعة الطلب  .3

 .ر ع املباشرة بعد العودة م  اإلجا ة .4
 

املطلوبة من اإلجراءات 

 املستفيد

 .اال تثنا ية املستفيد إجا ة لطلب املباشر الر  س ا تلم .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .املر قة املستندات مع البيانات مطابقة عدم حا  في للتعديل إعادتج أو العتماد  اعةهة ر  س إل  الطلب إر ا  .3

 اإلدارة العامة للموارد البشرية.ر ع الطلب إل   .4

 .ا تلم صورة م  قرار اإلجا ة .5
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 ا تلم طلب االجا ة. .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 املستندات املر قة.للتعديل في حا  عدم ا تكما   عادتجأو إتدقيق الطلب  .3

 دارة العليا.إر ا  الطلب الكترونيا إل  اإل  .4

 وإر ا  صورة منج عةهة عمل املستفيد. قرار االجا ة اال تثنا ية الطلب لطباعة للموارد البشرية ةاملشرف عل  اإلدارة العاماعتماد  .5

 إيقاف صرف الراتب للمستفيد م  تاريخ االجا ة. .6
 

إجراءات اإلدارة العامة 

 رد البشريةللموا

 مدة اإلجازة  (  أأنوات  أأواء كانأأ  ملأأدة متصلأأة أو ملأأد  متفرقأأة.5علأأى  أأاتين خأأل  ) مدة اإلجا ة ال ت يأأد 

 .طلب إجا ة ا تثنا ية  .النماذج واملستندات  املستندات والوثا ق اعحاصة  بطلب اإلجا ة اال تثنا ية 

  و اة.بإجا ة وضع أو مرض ي أو عدة باملباشرة الفعلية أو يمك  للمستفيد قطع االجا ة اال تثنا ية 

 ع يثيات القرار الصادر يتم احتساإ الفروقات املالية للمستفيد بال يادة أو النقصان عند املباشرة بعد العودة م  االجا ة 
ع
 .و قا

  بعد صدور القرار اإلدار .عدم إمسانية التمتع باإلجا ة اال تثنا ية اال 

 . ير ع طلب اإلجا ة قبل املوعد املطلوإ بمدة ال تقل ع  شهري 

 بعد العودة م  االجا ة اال تثنا ية 
ع
 في حا  لم يتم ر ع املباشرة الكترونيا

ع
 .يعثر صرف الراتب  لبيا

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 . االستثنائية للمرافقةاإلجازة /8

 إل  اعحارج.  ععو  أو م   ال وجستحق املستفيد إجا ة ا تثنا ية ملرا قة ع
ع
 تعريف الخدمة شرعا

ا. ةطلب اإلجا ة اال تثنا ية للمرا قإ شاء  .1  إلكترونيع

 إر ا  املستندات املطلوالة. .2

 حين صدور القرار اإلدار . إل  فاءة  متابعة الطلب في نظام  .3

 .املباشرة بعد العودة م  اإلجا ة .4
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم الر  س املباشر طلب االجا ة اال تثنا ية للمرا قة للمستفيد. .1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة. .2

 ملستندات املر قة.املستفيد في حا  عدم مطابقة البيانات مع ا إل إعادتج  أو ر  س اعةهة العتماد   إل إر ا  الطلب  .3

 اإلدارة العامة للموارد البشرية. إل ر ع الطلب  .4

 ا تلم صورة م  قرار اإلجا ة. .5
1.  

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 جا ة.ا تلم طلب اإل  .1

 اعادتج للتعديل في حا  عدم ا تكما  املستندات املر قة.  ي ويتمتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة .2

 العليا.اإلدارة  إل إر ا  الطلب الكترونيا  .3

 قرار االجا ة اال تثنا ية للمرا قة وإر ا  صورة منج للةهة التابعة لها املستفيد. وطباعةللموارد البشرية  ةالطلب م  قبل املشرف عل  اإلدارة العاماعتماد  .4

 .راتب للمستفيد م  تاريخ االجا ةإيقاف صرف ال .5

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  مدة املرا قة والحد أقص ى ال تتااو  عشر  نوات متصلة أو منفصلة طوا  مدة اعحدمة الوظيفية.

 .طلب إجا ة ا تثنا ية للمرا قة 

 ا. م  جهة العمل لل وج أو م  ععو   قرار ابتعاث أو إ ادة  شرعع
 النماذج واملستندات  صورة م  بطاقة العا لة 

 .يمك  للمستفيد قطع االجا ة اال تثنا ية باملباشرة الفعلية أو بإجا ة وضع أو مرض ي أو عدة و اة 

  ع يثيات القرار 
ع
 الصادر.يتم احتساإ الفروقات املالية للمستفيد بال يادة أو النقصان عند املباشرة بعد العودة م  االجا ة و قا

  ال بعد صدور القرار اإلدار .إعدم إمسانية التمتع باإلجا ة اال تثنا ية 

 . ير ع طلب اإلجا ة قبل املوعد املطلوإ بمدة ال تقل ع  شهري 

 بعد العودة م  االجا ة اال تثنا ية 
ع
 في حا  لم يتم ر ع املباشرة الكترونيا

ع
 يعثر صرف الراتب  لبيا

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 (إجازة خاصة بالنساء) إجازة العدة /9

 تعريف الخدمة يوم( وذلس براتب كامل.130ع  العمل بسبب قضاء عدة و اة  وجها وا تحقاقها إلجا ة مدت ا )املستفيد  غياإ 

ا. .1  إ شاء طلب إجا ة عدة الو اة إلكترونيع

 إر ا  املستندات املطلوالة. .2

 اإلر ا  إل  الر  س املباشر. .3

 بعد العودة م  اإلجا ة املباشرةر ع  .4
ع
 . الكترونيا

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 .للمستفيد عدةطلب االجا ة ال الر  س املباشر ا تلم    .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 للمستفيد.و إعادتج أ اإلدارة العامة للموارد البشرية اعتماد الطلب وإر الج إل   .3

 المرفقة. في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستنداتللتعديل  .4
 

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب  .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند .2

 .ةاملر قات البيانات الواردة في الطلب مع املستنداعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة  .3

 ورة للةهة التابعة لها املستفيد.إجا ة العدة و إر ا  ص قرار  العتماد  ولطباعة املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشريةإر ا  الطلب إل   .4

 . ترة االجا ة  خل للمستفيدراتب كامل  صرف .5
 

إجراءات اإلدارة العامة 

 لبشريةللموارد ا

 مدة اإلجازة  يوم.( 130)

 الو اة طلب إجا ة عدة. 

 .صورة تبليغ الو اة أو شهادة الو اة 

 .صورة م   رت العا لة 
  

 النماذج واملستندات 

 املالحظات  يوجد ال
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 إلجـــــازاتا
 الخدمة

 اإلجازة االضطرارية  /10

 تعريف الخدمة موا قة الر  س املباشر .م   نفاذ رصيد اإلجا ات االعتيادية والبد ضرورة تتم ل بظروف طار ة يستدعي الغياإ مع وجوإ

 إ شاء طلب اإلجا ة االضطرارية  .1
ع
 .إلكترونيا

 الر  س املباشر. إر ا  الطلب إل  .2
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم الر  س املباشر طلب اإلجا ة .1

 للموارد البشريةاإلدارة العامة  ر ع الطلب إل  .2
 

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 الطلب.ثم اعتماد  وم    تدقيق الطلب .1

 اعتماد الطلب م  قبل  عادة املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية.2

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  خل  السنة املالية الواحدة. خمس( أيام براتب كامل)

 النماذج واملستندات  طلب إجا ة اضطرارية.

 فإن اإلجازة االضطرارية مقيدة بشرطين:  للموارد البشرية في الخدمة املدنية في الالئحة التنفيذية  دبناَء على ما ور 

  صيأأد مأأ  اإلجأأا ة العاديأأة تو أأر ر  عدم 

  الر  س املباشر.موا قأأة 

 

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 إجازة  وفاة قريب /11

 تعريف الخدمة ال ال ة الدرجأأة إلأأىم  الدرجة األول    أقارالأأج أحأأد أو  وجأأج و أأاة غياإ املستفيد ع  العمل في حا  

 إ شاء طلب اإلجا ة االضطرارية  .1
ع
 .إلكترونيا

 إر ا  الطلب إل  الر  س املباشر .2

املطلوبة من اإلجراءات 

 املستفيد

 املر قات.ا تلم الر  س املباشر طلب اإلجا ة والتت د م  كا ة  .1

 ر  س اعةهة العتماد . إل إر الج  .2

 اإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع الطلب إل  .3
1.  

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 ا تلم طلب االجا ة. .1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة.  .2

 تدقيق الطلب أو إعادتج للتعديل في حا  عدم ا تكما  املستندات املر قة. .3

 اعتماد الطلب م  قبل املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية .4

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  خمسة أيام براتب كامل 

 صلة القرابة.  ما ي ب 

  تبليغ الو اة 

 

 النماذج واملستندات 

  إجا ة خمسة أيام براتب كامل في حا  و اة  وجج أو أحد أقارالج إل  الدرجة ال ال ة. للمستفيدعستحق 

 درجة األقارب

  :ي األمهات ي األجداد ي اعةدات ي وإن علو. ءاآلباالدرجة األولى 

  :األوالدي وأوالدهم وإن ن لواالدرجة الثانية 

 ي األخوات االشقاءي أو ألإ أو ألمي وأوالدهم وأوالد أوالدهم .اإلخوة الثالثة: الدرجة 

 

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 إجازة االمتحان الدراس ي  /12

 تعريف الخدمة وا تحقاقج إلجا ة يتغيب  ن ا ع  العمل وذلس براتب كامل.ي ب  أداء االمتحان ومدتج  مع إر ا  ماغياإ املستفيد ع  العمل ألداء امتحان درا  ي 

ا. .1  إ شاء طلب اإلجا ة إلكترونيع

 الر  س املباشر. إر ا  الطلب إل  .2
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 املر قات.ا تلم الر  س املباشر طلب اإلجا ة والتت د م  كا ة .3

 ر  س اعةهة العتماد . إل إر الج  .4

 .اإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع الطلب إل  .5
 

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 .االجا ة طلب ا تلم .1

 . املر قة املستندات مع ومطابقت ا الطلب في الواردة البيانات كا ة تدقيق .2

 .املر قة املستندات ا تكما  عدم حا  في للتعديل إعادتج أو الطلب تدقيق .3

 البشرية للموارد العامة اإلدارة عل  املشرف قبل م  الطلب اعتماد.4

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  حسب اعةدو  الدرا  ي للموادي أو عدد املواد اعةامعة في كل  صل درا  ي.

 .صورة م  اعةدو  الدرا  ي 

 جدو  االختبار 
 

 النماذج واملستندات 

 ( االمتحان أدا ج ي ب  ما يقدم أنللموظف اع ق في إجا ة أداء االمتحان الدرا  ي براتب كامل بشرق)  للمتحاناتي الفعلية باأليام اإلجا ة مدة تحددعل  أن 

 االمتحان. قبل أيام ثلثة   ستحق اململكة خارج في الدرا  ي االمتحان كان حا  وفي االمتحاني يوم قبل واحد عمل يوم إجا ة املوظف عستحق 
 املالحظات 
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 إلجـــــازاتا
 الخدمة

 اإلجازة الدراسية  /13

 تعريف الخدمة اإلجا ة. بصاحب الصلحية عل  طل ةوذلس بسبب حصولج عل  إجا ة درا ية إلتمام درا تج  وذلس بعد موا قغياإ املستفيد ع  العمل 

 .يعبئة البيانات املطلوالة وإر ا  املستندات املدعمة لهلس .1

 . إر ا  الطلب إل  الر  س املباشر .2

 متابعة الطلب اإللكترو   .3
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 املر قات.ا تلم الر  س املباشر طلب اإلجا ة والتت د م  كا ة .1

 . ر  س اعةهة إل إر الج .2
 

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 ا تلم طلب االجا ة..1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة. .2

 تدقيق الطلب أو إعادتج للتعديل في حا  عدم ا تكما  املستندات املر قة..3

 اإلدارة العليا.إر ا  الطلب الكترونيا إل  .4

 تفيداعتماد املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية الطلب لطباعة قرار االجا ة اال تثنا ية وإر ا  صورة منج عةهة عمل املس .5

 إيقاف صرف الراتب للمستفيد م  تاريخ االجا ة.6

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  املواد اعةامعة في كل  صل درا  ي.حسب اعةدو  الدرا  ي للموادي أو عدد 

 الطلب االلكترو  .1

 القرار اإلدار   باملوا قة عل  االجا ة الدرا ية.2
 

 النماذج واملستندات 

 اآلتية: الشأأروق و أأق ععادلهأأا مأأا أو ال انويأأة املرحلأأة إتمأأام عأأ  يقأأل ال مؤهأأل يحمأأل كان إذا راتأأب بأأدون  درا أأية إجأأا ة املستفيد يمنأأح أن ياأأو  

 ععادلأأج مأأا جأأدا( أو )جيأأد تقديأأر. عأأ  الوظيفأأ  أدا أأج تقويأأم يقأألوال   أأنوات ثأألث اعحدمأأة  أأ  أمضأأى قأأد يكأأون  أن 

 ب ا. ععمل التي اع سومية اعةهة في بالعمل علقة درا تج ملوضوع يسون  أن 

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازة األبوة/14

منح للمستفيد اله  ُير   بمولود جديد 
ُ
 تعريف الخدمة هي إجا ة ت

ا مع إر ا  املستندات املطلوالة.اإلجا ة طلب  ر ع  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد إلكترونيع

 .ا تلم طلب االجا ة .1

 .الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قةتدقيق كا ة البيانات الواردة في  .2

 العامة للموارد البشرية أو إعادتج للمستفيد للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة. إر ا  الطلب االلكترو   لإلدارة .3

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 .االجا ة طلب ا تلم .1

 . املر قة املستندات مع ومطابقت ا الطلب في الواردة البيانات كا ة تدقيق .2

 .املر قة املستندات ا تكما  عدم حا  في للتعديل إعادتج أو الطلب تدقيق .3

 البشرية للموارد العامة اإلدارة عل  املشرف قبل م  الطلب اعتماد.4 .4

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  ( ايام براتب كامل.3)

 النماذج واملستندات  تبليغ الوالدة. أو صورة م  شهادة امليلد.صورة م   

 .املالحظات  عستحق املستفيد إجا ة ملدة ) ثلثة( أيام براتب كامل في حا  والدة مولود لج خل  أ بوع م  تاريخ الوالدة 
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 الخدمة مباشرة العمل بعد العودة من اإلجازة

 .إجا ة اعتياديةب تمتع املستفيد: اإلجازة االعتيادي .1

 ( يوم15أل ثر م  ) مرضية ا تمرتحالة  بعدالعمل املستفيد مباشرة  اإلجازة املرضية: .2

 األم(. –األإ  –ابنج  –اب   –انقطاع املستفيد ع  العمل ع الة اضطرارية ملرا قة ) وج  إجازة مرافق مريض: .3

  مولودها.رغ لرعاية إجا ة أمومة بربع راتب للتفم  املستفيدة  عودة إجازة األمومة: .4

 إجا ة بدون راتب نتياة ظروف طار ة. م  املستفيد عودة اإلجازة االستثنائية: .5

 إل  اعحارج. عودة املستفيدة م  اإلجازة االستثنائية للمرافقة: .6
ع
 إجا ة بدون راتب ملرا قة  وجها أو م  ععولها شرعا

اإلجـــــازات التـــــي تتطلـــــب مباشـــــرة 

 منهابعد العودة 

 

 للر  س املباشر وذل املباشرةر ع 
ع
 س بتاريخ اع ضور الفعلي للمستفيد.الكترونيا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 وتدقيقج واعتماد .باشرة لطلب املالر  س املباشر ا تلم  .1

 ر  س اعةهة العتماد . إل  الطلب  إر ا  .2

 .للموارد البشرية العامةاإلدارة  ر ع الطلب إل  .3

التابعة لها اءات الجهة إجر 

 املستفيد

  .ثم اعتماد -موظف اإلجا ات تدقيق الطلب م  قبل .1

 .اعتماد الطلب م  قبل املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية .2
 إجراءات املوارد البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد.

 .بعض أنواع اإلجازة ال تستوجب املباشرة 

 االمتحان(إجازة - إجازة العدة- إجازة الوضع- اإلجازة االضطرارية)
 الحظاتامل
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 انهاء الخدمة 
  33،32،31وظفي السلم العام واملستددمين   / مل1

 تعريف الخدمة حساب املعاش التقاعدي
 

 النظام. عل  رغبتج أو ع تمية اإله اء بقوة انفصا  العلقة الوظيفية بين املنظمة واملوظف ويسون ذلس بقرار إدار   واء كان بناءع عل  طلب املوظف أو لسبب م  جانب اإلدارة والناءع  الخدمة:إنهاء 

 .  حساب املعاش التقاعدي  –الخدمات االلكترونية  –الحتساب املعاش التقاعدي يتوجب الدخول إلى صفحة املؤسسة العامة للتقاعد 

 

  60: بلوغ املستفيد )لبلوغ السن النظامي التقاعد 1/1 =  المعاش التقاعدي   
ً
 (عاما

 

 %10 تمنح مكافاةسنوات 10من   أقل  الخدمة مدة

 ×الراتب  =  ستحقاملعاش امل

 %11تمنح مكافاة سنوات 10أكثر من  مدة الخدمة

 × الراتب = المعاش المستحق

قدمج املستفيد إل  ر  سج املباشر معل  رغبتج في ترك يطلب مكتوإ  االستقالة: 1/2

  اعحدمة.

 

 

 

 
 =  المعاش المستحق

 

 قبل بلوغ الس  النظامية  التقاعد املبكر: 1/3
ع
رغبة املستفيد في إه اء اعحدمة مبكرا

 ( وال تزيد عن )20)بشرق تو ير اع د األد ى م  ماموع اعحدمة املطلوالة  
ً
 25عاما

ً
 (عاما

 يأخذ اكبر مبلغ ينتج من احدى المعادلتين:
 

                × الراتب األساسي=  المعاش المستحق
 

 أو

 

 × الراتب األساسي=  المعاش المستحق   

 

  × الراتب األساس ي األخير  =العجز الصحي أو الوفاة الناشئين بسبب العمل 

 

 بسبب ب ا املسلف العمل مهام ممار ة م  املستفيد  قدرة عدم:  الصحي العجز 1/4

 . الطبية الهيئة قبل م التي تحدد  الصحي العة   سبةذلس حسب و  املرضية حالتج

40 

الخدمةعدد سنوات  ×الراتب   

40 

سنة 25 ×الراتب   

100 
 10 مدة الخدمة × 12  ×

  مدة الخدمة ×12 ×
 

11 

100 

 عدد سنوات الخدمة

40 

100 

40 
4 
5 
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 العجز الصحي أو الوفاة الناشئين بسبب العمل 

  × الراتب األساس ي األخير = 

 

 الو اة.املستفيد ع  العمل بسبب  انقطاعالوفاة:  1/5

 %10تمنح مكافاة سنوات 10أقل  من مدة الخدمة  

  ×الراتب=   املعاش املستحق

 

 %11تمنح مكافاة سنوات 10أكثر من مدة الخدمة 

 ×الراتب=  املعاش املستحق

 متواصلة  15)يغيب املستفيد : الغياإ بدون عهر مشروععن العمل   االنقطاع 1/6
ً
يوما

 متفرقة (30أو )(
ً
 مشروع. خل  السنة دون عهر يوما

 

 = املعاش املستحق

أو  ارتساإ املستفيد  ملخالفة إدارية جسيمة أثناء تتدية عملج الفصل ألسباب تأديبية :1/7

 إذا ُصدر بحقج حكم شرعي .

 الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. 1/8

4 
5 

10 

100 
مدة الخدمة ×  12 ×  

11 

100 
 مدة الخدمة ×12×

12 

سنة حد أدنى( 15المدة ) ×الراتب   

الخدمةمدة  ×40  
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 الخدمة
 (33 -32 -31)واملستددمين ملوظفي السلم العام إنهاء الخدمة 

 ( التقاعد بسبب العجز الصحي4) ( التقاعد املبكر3) ( االستقالة2) ( التقاعد لبلوغ السن النظامية1)

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

باعةهة ا تلم صورة م  القرار اإلدار  م  الر  س املباشر  .1
 .التابعة لها املستفيد

بعأأأأأأأأد صأأأأأأأأدور القأأأأأأأأرار اإلدار  يأأأأأأأأتم يسأأأأأأأأليم الأأأأأأأأر  س املباشأأأأأأأأر  .2
 ومعبأأأأأأأأأتة بأأأأأأأأأالقلم 

ع
املسأأأأأأأأأتندات والنمأأأأأأأأأاذج املطلوالأأأأأأأأأة شحصأأأأأأأأأيا

 والالتوقيع.
3. .

ع
 إخلء الطرف الكترونيا

 تلم جميأع املسأتحقات املاليأة حسأب مأا ورد فأي حيثيأات ا .4
 القرار.

 –التأأأأأاريخ املطلأأأأأوإ إله أأأأأاء اعحدمأأأأأة )ا أأأأأتقالة ر أأأأأع الطلأأأأأب للأأأأأر  س املباشأأأأأر مأأأأأع تحديأأأأأد  .1
 تقاعد مبكر(.

 املستفيد.ا تلم صورة م  القرار اإلدار  م  الر  س املباشر باعةهة التابعة لها  .2
 معبأأتة  .3

ع
يسأليم الأأر  س املباشأأر املسأأتندات والنمأأاذج املطلوالأأة بعأأد صأأدور القأأرار شحصأأيا

 بالقلم والالتوقيع.
 بعد صد .4

ع
 ور القرار االدار .إخلء الطرف الكترونيا

 جميع املستحقات املالية حسب ما ورد في حيثيات القرار. ا تلم .5

ة من جهة اإلجراءات املطلوب

 عمل املستفيد

 بيأأأأأأأأأأأأان  .1
ع
ا أأأأأأأأأأأأتلم صأأأأأأأأأأأأورة قأأأأأأأأأأأأرار اإلحالأأأأأأأأأأأأة للتقاعأأأأأأأأأأأأد متضأأأأأأأأأأأأمنا

باملسأأأأأتندات املطلوالأأأأأة مأأأأأ  اإلدارة العامأأأأأة للمأأأأأوارد البشأأأأأرية 

 ويسليمج للمستفيد.

 ال تكمالها.يسليم النماذج للمستفيد   .2

 مراجعة كامل البيانات واملستندات املر قة. .3

4.  
ع
 للمستفيد. إخلء الطرف الكترونيا

 .ر ع املعاملة لإلدارة العامة للموارد البشرية  .5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا تلم الر  س املباشر للطلب. .1

ر أأأأع طلأأأأب املسأأأأتفيدة لأأأأإلدارة العامأأأأة  .2

 .للموارد البشرية 

 صأأأأأأأأأأورة مأأأأأأأأأأ  القأأأأأأأأأأرار االدار  ا أأأأأأأأأأتلم  .3

 ويسليم صور  منج للمستفيد.

ا أأأأأأأأتلم معاملأأأأأأأأة مأأأأأأأأ  اإلدارة العامأأأأأأأأة  .4

للموارد البشرية متضمنة صورة قرار 

 اإلحالة للتقاعد والنماذج املطلوالة.

 يسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأليم النمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاذج للمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتفيد .5

 ال تكمالها.

 مراجعة كامل البيانات واملستندات. .6

7.  
ع
 للمستفيد. إخلء الطرف الكترونيا

عاملأأأأة لأأأأإلدارة العامأأأأة للمأأأأوارد ر أأأأع امل .8

 البشرية بسا ة املر قات.

 
 
 

 ا تلم الر  س املباشر للطلب. .1

لأأإلدارة العامأأة للمأأوارد ر أأع طلأأب املسأأتفيد  .2

 ة.البشري

ا أأأأأأأأتلم موعأأأأأأأأد الهيئأأأأأأأأة الطبيأأأأأأأأة للمراجعأأأأأأأأة  .3

 وتبليغ املستفيد لل ضور.

ا أأأأأأأتلم صأأأأأأأورة القأأأأأأأرار االدار  مأأأأأأأ  اإلدارة  .4

الأأأه  ي بأأأ   ةأأأ  العامأأأة للمأأأوارد البشأأأرية و 

املسأأأأتفيد عأأأأ  العمأأأأأل ويسأأأأليم صأأأأورة منأأأأأج 

 للمستفيد.

 .للمستفيد ال تكمالهايسليم النماذج  .5

 مراجعة كامل البيانات واملستندات. .6

7.  
ع
 للمستفيدإخلء الطرف الكترونيا

ر أأأأع كامأأأأل املعاملأأأأة لأأأأإلدارة العامأأأأة للمأأأأوارد  .8

 .البشرية 
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 (33 -32 -31)واملستددمين ملوظفي السلم العام إنهاء الخدمة 

 ( التقاعد بسب العجز الصحي4) ( التقاعد املبكر3) ( االستقالة2) ( التقاعد لبلوغ السن النظامية1) الخدمة

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 اعداد القرار االدار  ليتم اعتماد  م  قبل صاحب الصلحية. .1

 املستفيد بسا ة املر قات ال تكما  املطلوإ. ر ع املعاملة إل  اعةهة التابعة لها .2

 ا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيد بعد ا تيفاء كا ة املر قات. .3

تأأأأأأدقيق كا أأأأأأة البيانأأأأأأات واملعلومأأأأأأات الأأأأأأواردة فأأأأأأي النمأأأأأأاذج ومطابقت أأأأأأا مأأأأأأع املسأأأأأأتندات  .4

 املر قة.

 ا تكما  إجراءات ط  القيد. .5

دارة العامأأة للمأأوارد البشأأرية موجهأأج ل حأأوا  اعأأداد خطأأاإ بتوقيأأع املشأأرف علأأ  اإل  .6

 املدنية لتعديل املهنة.

 صرف جميع املستحقات املالية حسب ما ورد في حيثيات القرار. .7

 م  تاريخ شغور الوظيفة إيقاف صرف الراتب .8
ع
 .اعتبارا

ر أأع خطأأاإ الأأ  الهيئأأة الطبيأأة العامأأة باأأدة للكشأأف علأأ  املوظفأأة  .1

 وتحديد مدك العة  الصحي لج.

اعأأأداد القأأأرار االدار  بنأأأاءع علأأأ   سأأأبة العةأأأ  الصأأأحي ليأأأتم اعتمأأأاد   .2

 م  قبل صاحب الصلحية.

بعأأأأأد صأأأأأدور القأأأأأرار تر أأأأأع معاملأأأأأة إلأأأأأ  اعةهأأأأأة التابعأأأأأة لهأأأأأا املسأأأأأتفيد  .3

 ال تكما  املر قات املطلوالة.

ا تلم املعاملة مأ  اعةهأة التابعأة لهأا املسأتفيد بعأد ا أتيفاء كا أة  .4

 املر قات.

بيانأأات واملعلومأأات الأأواردة فأأي النمأأاذج ومطابقت أأا مأأع تأأدقيق كا أأة ال .5

 املستندات املر قة.

 ا تكما  إجراءات ط  القيد. .6

اعأأداد خطأأاإ بتوقيأأع املشأأرف علأأ  اإلدارة العامأأة للمأأوارد البشأأرية  .7

 موجهج ل حوا  املدنية لتعديل املهنة.

 النماذج واملستندات

 . بيان خدمة وتصفية ا تحقا  تقاعد 
  موظفطلب بطاقة 
 .صورة م  قرار إه اء اعحدمة 
 .  اخلء الطرف اإللكترو 
  صأندو  التنميأة العقأار   –م  )بنس التنمية ال راعأي  االلكترو   إخلء الطرف– 

 بنس التنمية االجتماعية(
 صورة م  الهوية الوطنية 

 ورة م  قرارات اإلعارة أو التسليف إن وجدت.ص 
 املوقعأأأأة علأأأأ  املسأأأأأتفيد إن  صأأأأورة مأأأأ  قأأأأرارات اع سأأأأأم واعةأأأأ اءات

 وجدت.
 .صورة م  قرارات اإلجا ات اال تثنا ية والتمديد إن تمتع ب ا 
 ( 6*4( صورة شحصية )1عدد) 
  إشأأعار مصأأد  مأأ  البنأأس موضأأا  يأأج رقأأم اع سأأاإ البنسأأ  الأأدولي

 (.IBANاآليبان )

 ال يوجد الحظات  امل
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 الخدمة
 (33 – 32 -31) واملستددمين ملوظفي السلم العام إنهاء الخدمة 

 ( الوفاة5)

اإلجراءات املطلوبة من 

 الوكيل الشرعي

 .(إل  اعةهة التابعة لها املستفيد )املتوفي يسليم صورة م  شهادة تبليغ الو اة لإلدارة العامة للموارد البشرية أو  .1
 الطرف.خلء ا تكما  إجراءات ا .2
 املستحقات املالية حسب ما ورد في حيثيات القرار.التوجج لإلدارة املالية ال تلم جميع  .3

لتابعة لها إجراءات الجهة ا

 املستفيد

 العامة للموارد البشرية مر ق ب ا صورة شهادة الو اة. معاملة لإلدارةر ع  .1
 العامة للموارد البشرية بشطر الطالبات. م  اإلدارة االدار   ا تلم صورة القرار  .2
 إخلء طرف املستفيدة. .3
 العامة للموارد البشرية ال تكما  إجراءات إه اء خدمة. بمراجعة االدارةإبلغ الو يل الشرعي  .4

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيد )املتوفي( بسا ة املر قات ال تكما  املطلوإ. .1
 ال تكما  إجراءات ط  القيد.العامة للموارد البشرية  إل  اإلدارةر ع معاملة  .2

ع
 تمهيدا

 (.لقيد للةهة التابعة لها املستفيد )املتوفيإر ا  صورة قرار ط  ا .3
 صرف جميع املستحقات املالية حسب ما ورد في حيثيات القرار. .4
 م  تاريخ شغور الوظيفة. .5

ع
 إيقاف صرف الراتب اعتبارا

 ملستندات النماذج وا

 االلكترو  . الطرفإخلء  .1
 م  )بنس التنمية ال راعي  .2

ع
 بنس التنمية االجتماعية( –صندو  التنمية العقار   –إخلء الطرف لكل

 صورة م  الهوية الوطنية. .3
 صورة م  شهادة الو اة. .4
 صورة م  قرارات اإلعارة أو التسليف إن وجدت. .5
 املوقعة عل  املستفيدة إن وجدت. صورة م  قرارات اع سم واعة اءات .6
 تمتع  ب ا. في حا صورة م  قرارات اإلجا ات اال تثنا ية والتمديد  .7
 (.IBANإشعار مصد  م  البنس موضا في رقم اع ساإ البنس  الدولي اآليبان ) .8

 االدارة العامة للموار البشرية.يعبئة النماذج وإحضار جميع املستندات املطلوالة م  قبل الو يل الشرعي ويعبئت ا في  حظاتال امل
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 الخدمة
 (33 – 32 -31) واملستددمين وظفي السلم العام إنهاء الخدمة مل

 .( االنقطاع عن العمل6)
 

 يوم متفرقة خل  العام. 30مدة  ع  العمل  صلة دون تقديم عهر لهلس او يغيبجمت م( يو 15انقطاع املستفيد ع  العمل ملدة ) تعريف الخدمة 

ة من اإلجراءات املطلوب

 الجهة التابعة لها املستفيد

 التواصل مع املستفيدة ملعر ة أ باإ االنقطاع ع  العمل. .1
 مع إر ا  ما ي ب  ذلس التخاذ الل م. فيد ع  العمل ويعهر التواصل معجاملست عر ع معاملة لإلدارة العامة للموارد البشرية توضا أ باإ انقطا .2
 ط  القيد.ا تلم صورة م  قرار  .3
 الطرف.ا تكما  إجراءات إخلء  .4

العامة  اإلدارةإجراءات 

 للموارد البشرية

 ا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيدة بسا ة املر قات. .1
 تدقيق البيانات الواردة في املعاملة مع املر قات. .2
 ر ع كا ة املر قات لإلدارة العليا ال تكما  اإلجراءات القانونية. .3
 إيقاف صرف الراتب الشهر . .4
 .العتماد  م  قبل صاحب الصلحيةقرار ط  القيد "للنقطاع ع  العمل"  اعداد .5
 .إل  اعةهة التابعة لها املستفيد االدار   إر ا  صورة م  القرار  .6

 رقم اعةوا (. ال اب يرقم الهاتف  ال اب يخطاإ للعنوان  الكترو  يي ب  التواصل مع املستفيد م  )بريد  ما املستندات املطلوبة

 إثبات حالة. النماذج

 الحظاتامل

  :نموذج إثبات اع الة عستخدم في اع االت التالية 

 هدة مالية عل  املستفيد وجود ع 

 ع  العمل. عند انقطاع املستفيد ويغيبج 
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 الخدمة
 (33 -32 -31) واملستددمين ملوظفي السلم العام إنهاء الخدمة 

 ألسباب تأديبية( إنهاء الخدمة 7)

 املالحظات

 عتبر الفصل ألسباب تأديبية في الحاالت التالية:ييفصل املوظف بقوة النظام و  . أ

  إذا صدر بحقة حكأم شأرعي مأ  جهأة قضأا ية مختصأة مكتسأب للصأفة القطعيأة مصأرف  يأج بثبأوت ارتسابأج موجأب حأد مأ  اع أدود الشأرعية ومعاقبتأج
.
ع
 باعة اء حدا

  مكتسب للصفة القطعية بارتساإ موجب القصاص في النفس.إذا صدر بحقج حكم شرعي 
 :إذا صدر عليج حكم م  جهة قضا ية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرف  يج باإلدانة واع كم بالعقوالة في اعةرا م التالية 

 الت ريب أو الترويج أو املتاجرة باملخدرات أو املسكرات( –االختلس  –الت وير  –)الرشوة                     
 .إذا حكم عليج بعقوالة ال ة  ملدة ت يد عل   نة 
 وقف تنفيه العقوالة األصلية املحسوم ب ا عل  تطبيق هها اع كم. ر ال يؤث 
 توقيع عقوالات معينة ولم تك  هه   م  أ  جهة إذا صدر على املوظف حكم بعقوبة . ب

ع
  العقوالةمختصة أنيط ب ا نظاما

ع
موجبة للفصأل بقأوة النظأام و قأا

 للفقرة السابقة  يعرض األمر عل  اعةهة املختصة باملحا مة التتديبية لتقرر اعة اء التتديبي املنا ب في حقج.

 الخدمة بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء ء( إنها8) الخدمة

 الحظاتامل

 .ياو  بتمر ملس  أو بتمر  ام  أو بقرار م  مالس الو راء  صل املوظف إذا قض  املصل ة العامة بهلس 

 ععتبر هها الفصل أل باإ تتديبية إال إذا نص عل  ذلس في األمر أو القرار. ال 

 .ال ياو  عودة املوظف للحدمة إال بموا قة اعةهة التي أصدرت األمر بفصلج 
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 إنهاء الخدمة

  أ،ب،ج،د   بند األجور وظفي / مل2

 التقاعدي املعاش حساب
 

 تعريف الخدمة

 العرالية باململكة العمل و ارة صفحة إل  الدخو   يتوجب  اعحدمة ه اية مسا ئة ع ساإ 

  السعودية
ع
 اآللة – اعحدمة ه اية مسا ئة – والواجبات اع قو   – العمالية ال قا ة – الكترونيا

  اعحدمة ه اية ملسا ئة اع ا بة

 

 السنوات م   نة كل ع  شهر نصف أجر)يلي  الحتساإ مسا ئة ه اية اعحدمة و ق ما 

 التالية( السنوات م   نة كل ع  شهر وأجر األول ي اعحمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 60بلوغ املستفيد )لبلوغ السن النظامي:  التقاعد 2/1
ع
 55واملستفيدة) عاما

ع
 ( عاما

 باشر معل  رغبتج في ترك اعحدمة.قدمج املستفيد إل  ر  سج امليطلب مكتوإ  االستقالة: 2/2

 قبل بلوغ الس  النظامية بشرق تو ير التقاعد املبكر 2/3
ع
: رغبة املستفيد في إه اء اعحدمة مبكرا

 ( وال تزيد عن )20اع د األد ى م  ماموع اعحدمة املطلوالة  )
ً
(25عاما

ً
 .عاما

 حالتج بسبب ب ا املسلف العمل مهام ممار ة م  املستفيد  قدرة عدم:  الصحي العجز 2/4

 . الطبية الهيئة قبل م التي تحدد  الصحي العة   سبةذلس حسب و  املرضية
 

 الو اة.املستفيد ع  العمل بسبب  : انقطاعالوفاة 2/5

 متفرقة( خل  السنة  االنقطاع عن العمل 2/6
ع
"الغياإ بدون عهر مشروع": ) عشري  يوما

 الواحدة أو أ ثر م  )عشرة أيام  متتالية ( 
 

أو إذا  الفصل ألسباب تأديبية : ارتكاب املستفيد  ملخالفة إدارية جسيمة أثناء تأدية عمله 2/7

 . حكم شرعي هُصدر بحق

 الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.  2/8
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 الخدمة
 ) أ، ب، ج،د(بند األجور ملوظفي  إنهاء الخدمة 

 ( التقاعد لبلوغ السن النظامية1)
 

 ( االستقالة2)
 

 ( التقاعد بسبب العجز الصحي4) ( التقاعد املبكر3)

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

شأأر باعةهأأة اإلدار  مأأ  الأأر  س املباا أأتلم صأأورة مأأ  القأأرار  .1
 التابعة لها املستفيد.

يسأأأأأأليم الأأأأأأر  س املباشأأأأأأر املسأأأأأأتندات والنمأأأأأأاذج املطلوالأأأأأأة بعأأأأأأد  .2
 صدور القرار.

3. .
ع
 إخلء الطرف الكترونيا

جميأأأع املسأأأتحقات املاليأأأة حسأأأب مأأأا ورد فأأأي حيثيأأأات  ا أأأتلم  .4
 القرار.

 مراجعة التتمينات االجتماعية بعد تاريخ شغور الوظيفة. .5

 ر ع الطلب للر  س املباشر مع تحديد التاريخ املطلوإ. .1
 ا تلم صورة م  القرار اإلدار  م  الر  س املباشر باعةهة التابعة لها املستفيدة. .2
 يسليم الر  س املباشر املستندات والنماذج املطلوالة بعد صدور القرار. .3
 ورد في حيثيات القرار. التوجج لإلدارة املالية ال تلم جميع املستحقات املالية حسب ما .4
 
 
 
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 جهة عمل املستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

ا تلم صورة قرار اإلحالة للتقاعد م  اإلدارة العامة للموارد  .1
 .ويسليمج للمستفيد البشرية 

لأأأأأأأإلدارة العامأأأأأأأة للمأأأأأأأوارد ا أأأأأأأتلم معاملأأأأأأأة إه أأأأأأأاء اعحدمأأأأأأأة مأأأأأأأ   .2
 مر ق ب ا النماذج. البشرية 

 للمستفيد ال تكمالها.يسليم النماذج  .3
 عمل إخلء طرف للمستفيد. .4
 ة لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع املعامل .5
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا تلم الر  س املباشر للطلب. .1
ر أأأأأع طلأأأأأب املسأأأأأتفيد لأأأأأإلدارة العامأأأأأة للمأأأأأوارد  .2

 .البشرية 
ا أأأأأأأتلم صأأأأأأأورة القأأأأأأأرار ويسأأأأأأأليم صأأأأأأأور  منأأأأأأأج  .3

 للمستفيد.
لعامأأأأأة ا أأأأأتلم معاملأأأأأة إه أأأأأاء خدمأأأأأة لأأأأأإلدارة ا .4

للمأأأأأأأوارد البشأأأأأأأأرية مر أأأأأأأأق ب أأأأأأأأا النمأأأأأأأأاذج ليأأأأأأأأتم 
 للمستفيد ال تكمالها. جيسليم

 عمل إخلء طرف للمستفيد. .5
ر أأع املعاملأأأة لأأأإلدارة العامأأة للمأأأوارد البشأأأرية  .6

 بسا ة املر قات.
 
 
 
 
 

 ا تلم الر  س املباشر للطلب. .1
ر أأأأأأأأأع طلأأأأأأأأأب املسأأأأأأأأأتفيد لأأأأأأأأأإلدارة العامأأأأأأأأأة  .2

 للموارد البشرية.
 الهيئة الطبية للمراجعة.ا تلم موعد  .3
ا أأأتلم قأأأرار صأأألحية عمأأأل ي بأأأ   ةأأأ   .4

املسأأتفيدة عأأ  العمأأل مأأ  لأأإلدارة العامأأة 
 .للموارد البشرية 

ا تلم صورة القرار االدار  م  االدارة  .5
العامأأأأأة للمأأأأأوارد البشأأأأأرية ويسأأأأأليم صأأأأأورة 

 منج للمستفيد.
 ال تكمالها. يسليم النماذج للمستفيد .6
 ملستندات.مراجعة كامل البيانات وا .7
 عمل إخلء طرف للمستفيدة. .8
ر أأأأأأأأع املعاملأأأأأأأأة لأأأأأأأأإلدارة العامأأأأأأأأة للمأأأأأأأأوارد  .9

 .البشرية 
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 الخدمة

 )أ، ب، ج  ،د(بند األجور ملوظفي  إنهاء الخدمة 

 ( التقاعد لبلوغ السن النظامية1)

 

 ( االستقالة2)

 

 ( التقاعد بسبب العجز الصحي4) ( التقاعد املبكر3)

العامة إجراءات اإلدارة 

 للموارد البشرية

 اعداد القرار االدار  ليتم اعتماد  م  قبل صاحب الصلحية. .1
 ر ع املعاملة إل  اعةهة التابعة لها املستفيد بسا ة املر قات ال تكما  املطلوإ. .2
 ا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيد بعد ا تيفاء كا ة املر قات. .3
 مات الواردة في النماذج ومطابقت ا مع املستندات املر قة.تدقيق كا ة البيانات واملعلو  .4
 ا تلم البطاقة اعةامعية ال تكما  إجراءات إخلء الطرف. .5
 ا تكما  إجراءات ط  القيد. .6
اعأأأداد خطأأأاإ بتوقيأأأع املشأأأرف علأأأ  اإلدارة العامأأأة للمأأأوارد البشأأأرية موجهأأأج ل حأأأوا  املدنيأأأة  .7

 لتعديل املهنة.
 ية حسب ما ورد في حيثيات القرار االدار .صرف جميع املستحقات املال .8
 م  تاريخ شغور الوظيفة. .9

ع
 إيقاف صرف الراتب اعتبارا

 
 
 

ر أأأأأأأع خطأأأأأأأاإ الأأأأأأأ  الهيئأأأأأأأة الطبيأأأأأأأة العامأأأأأأأة للكشأأأأأأأف علأأأأأأأ   .1
 املوظف وتحديد مدك العة  الصحي لها.

اعأأداد القأأرار االدار  بنأأاءع علأأ   سأأبة العةأأ  الصأأحي ليأأتم  .2
 اعتماد  م  قبل صاحب الصلحية.

بعأأأأأد صأأأأأدور القأأأأأرار تر أأأأأع معاملأأأأأة إلأأأأأ  اعةهأأأأأة التابعأأأأأة لهأأأأأا  .3
 املستفيد ال تكما  املر قات املطلوالة.

ا أأأأأتلم املعاملأأأأأأة مأأأأأأ  اعةهأأأأأأة التابعأأأأأة لهأأأأأأا املسأأأأأأتفيد بعأأأأأأد  .4
 ا تيفاء كا ة املر قات.

تأأأأأأدقيق كا أأأأأأأة البيانأأأأأأات واملعلومأأأأأأأات الأأأأأأواردة فأأأأأأأي النمأأأأأأأاذج  .5
 ومطابقت ا مع املستندات املر قة.

اعةامعيأأأأأأة ال أأأأأأتكما  إجأأأأأأراءات إخأأأأأألء  ا أأأأأأتلم البطاقأأأأأأة .6
 الطرف.

 ا تكما  إجراءات ط  القيد. .7
اعداد خطاإ بتوقيع املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد  .8

 البشرية موجهج ل حوا  املدنية لتعديل املهنة.

املستندات النماذج و 

 املطلوبة

 م  اعةامعة. .1
ع
 إخلء الطرف الكترونيا

 م  )بنس  .2
ع
 بنس التنمية االجتماعية( –صندو  التنمية العقار   –التنمية ال راعي إخلء الطرف لكل

 صورة م  الهوية الوطنية. .3
 صورة م  قرارات اإلعارة أو التسليف إن وجدت. .4
 صورة م  قرارات اع سم واعة اءات املوقعة عل  املستفيد إن وجدت. .5
 ب ا. التمتع  صورة م  قرارات اإلجا ات اال تثنا ية في حا  .6
 (6*4( صورة شحصية )1عدد ) .7
 طلب بطاقة موظف. .8

 دال يوج املالحظات
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 الخدمة
 لبند االجور إنهاء الخدمة 

 ( الوفاة5)

اإلجراءات املطلوبة من 

 الوكيل الشرعي

 يسليم صورة م  شهادة تبليغ الو اة لإلدارة العامة للموارد البشرية أو إل  اعةهة التابعة لها املستفيد )املتوفي(. .1
 الطرف.إخلء كما  اجراءات ا ت .2
 جميع املستحقات املالية حسب ما ورد في حيثيات القرار. ال تلمالتوجج لإلدارة املالية  .3
 التوجج للتتمينات االجتماعية بعد صدور القرار االدار . .4

إجراءات الجهة التابعة 

 دلها املستفي

 العامة للموارد البشرية مر ق ب ا صورة شهادة الو اة. معاملة لإلدارةر ع  .1
 .العامة للموارد البشرية  م  اإلدارةا تلم صورة م  القرار  .2
 .إخلء طرف املستفيد .3
 العامة للموارد البشرية ال تكما  إجراءات إه اء خدمة. بمراجعة اإلدارةإبلغ الو يل الشرعي  .4

إجراءات اإلدارة العامة 

 البشريةللموارد 

 ا تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيد )املتوفي( بسا ة املر قات ال تكما  املطلوإ. .1
 إجراءات ط  القيد. ا تكما  .2
 إر ا  صورة قرار ط  القيد للةهة التابعة لها املستفيد )املتوفي(. .3
 جميع املستحقات املالية حسب ما ورد في حيثيات القرار. صرف .4
 م  تاريخ شغور الوظيفة.إيقاف صرف  .5

ع
 الراتب اعتبارا

 ملستندات لنماذج واا

  االلكترو  إخلء الطرف 
  م  )بنس التنمية ال راعي 

ع
 بنس التنمية االجتماعية( –صندو  التنمية العقار   –إخلء الطرف لكل

 .صورة م  الهوية الوطنية 
 .صورة م  شهادة الو اة 
  إن وجدت.صورة م  قرارات اإلعارة أو التسليف 
 .صورة م  قرارات اع سم واعة اءات املوقعة عل  املستفيدة إن وجدت 
  ب ا. التمتع  في حا صورة م  قرارات اإلجا ات اال تثنا ية والتمديد 

 .العامة للموارد البشرية في اإلدارةيعبئة النماذج وإحضار جميع املستندات املطلوالة م  قبل الو يل الشرعي ويعبئت ا   املالحظات
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 الخدمة إخالء طرف

 ة  صحي ي و اة ي تقاعد ي نقل خدمات ي إه اء خدمة ي بلوغ    التالية ) أل باإا التي بحو تج وذلس الحدويسليم العهد اإلدارية واملالية  املستفيدإبراء ذمة 

 عام ..... أخرك  60تقاعد النظام  
 تعريف الخدمة

 .يعبئة النماذج املطلوالة شحصيا  .1

 إر ا  املستندات املطلوالة  .2

 يسليم البطاقة اعةامعية  .3

 مراجعة قسم الرواتب للتت د م  عدم وجود الت امات مالية  .4

 . الر  س املباشر ر ع طلب إخلء طرف ال   .5

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 في اعةهة. تبية و املالية اعحاصة باملستفيدمراجعة العهد املك  .1

 .املستفيدا تلم طلب إخلء الطرف م   .2

 .إخلء طرف املستفيدفي  متابعة اعةهات املختصة  .3

 االلكتروني. الطرف إخلء ليسليم املستفيد أص .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

داملستفي  

 .ج.و إخلء طر  البطاقة اعةامعية م  املستفيد أصلا تلم  .1

 و إخلء طر ج املستفيد التت د م  عدم وجود أ  الت امات مالية عل  .2

 اعتماد إخلء الطرف االلكترو   . .3

اإلدارة العامة إجراءات 

 للموارد البشرية 

واملستندات  النماذج أصل البطاقة اعةامعية .  

 

 املالحظات  .اإلدار   ال يتم إخلء الطرف قبل صدور القرار 
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 49 العبء التدريس ي  .1

 50 الترقية  .2

 52 طلب بيان خدمة  .3

 53 املباشرة  .4

 54 إه اء اعحدمة  .5

 65 إخلء طرف  .6

 66 البدالت  .7

 71 تمديد خدمات م  بلغ الس  النظامية  .8

 72 التعاقد مع م  أحيل عل  التقاعد )اال تعانة(  .9

 73 و اة قريب(-األبوة-العدة-للمرا قةاال تثنا ية -اال تثنا ية-األمومة-الوضع-مرا ق مريض-املرضية-االضطرارية-اإلجا ات )االعتيادية  .10

 85 مباشرة العمل   .11

 86 االجا ات االعتيادية للقياديات اإلدارية العليا  .12

 87 إجا ة التفرغ العلمي  .13

 88 اإلعارة  .14

 89 نقل اعحدمات م  اعةامعة  .15

 90 نقل اعحدمات إل  اعةامعة  .16

 92 التعاون بنظام الساعة  .17

 93 طلب أمر إركاإ  .18

 94 ع  أمر إركاإالتعويض   .19

 95 طلب يعريف  .20

 النص هنا
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 الخدمة العبء التدريس ي

 عل  حسب درجتج العلمية )أ تاذ =
ع
 اعةي أ تاذ مشارك =  10هو عدد الساعات التي يسلف ب ا أعضاء هيئة التدريس وم  في حكمهم في التدريس  ل

  اعة(.18 اعةي مدرس لغة =  16 اعةي محاضر ومعيد = 14 اعةي أ تاذ مساعد = 12
 تعريف الخدمة

)مشر ة يعبئة النموذج اإللكترو   اعحاص بالعبء التدريس ي والد  التعليم اعةامعي وار الج للموظف املسؤو  تمهيدا العتماد  م  اعةهة املعنية. 

 ( البشريةللموارد  العامةاملشرف عل  اإلدارة  -التعليميةاملشرف عل  الشؤون  -عميد السلية -القسم

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 )توجيج أعضاء هيئة التدريس بتعبتة نموذج العبء التدريس ي وصرف بد  التعليم اعةامعي(
بعة لها إجراءات الجهة التا

 املستفيد

 النماذج واملستندات اإلداريةبالتسليفات  القاضيةالقرارات اإلدارية 

  
ع
عل  الل حة املنظمة لشؤون ماسوب  اعةامعات السعوديين م  أعضاء  بناءع لس  يتم صرف بد  التعليم اعةامعي البد م  أن يسون النصاإ مكتمل

 (*4/6/1417هيئة التدريس وم  في حكمهم الصادرة بقرار م  مالس التعليم العالي رقم )
 الحظاتامل
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 الترقية

العلمية / طلب الترقية1  
 الخدمة

 تعريف الخدمة طلب التعيين أو الترقية عل  رتبة أ تاذ مشارك أو أ تاذ.

 االطلع والتت د م  انطبا  شروق الترقية. .1

 يعبئة النماذج وار ا  املستندات املطلوالة )األبحاث املعتمدة( م  املالس العلمي للترقية. .2

3.  
ع
 بج جميع النماذج املطلوالة م  املالس العلمي. ر ع خطاإ طلب الترقية ال  الر  س املباشر مر قا

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 الر ع بطلب بيان اعحدمة لعضو هيئة التدريس لغرض الترقية. .1

 ا تلم الطلب م  املستفيدة مع كامل املر قات املطلوالة. .2

 تدقيق كا ة البيانات والتت د م  ا تيفاء املر قات املطلوالة. .3

 ى بر ع الطلب ال  املالس العلمي الترقية العلمية عل  مالس القسم للنظر  يجي ثم مالس السلية ليتم التحقق م  ا تيفاء الشروق ثم يوص عرض طلب  .4

 يدرس املالس العلمي طلب الترقية بناءع عل  توصية مالس القسم والسليةي ويقوم بعد الدرا ة بالتالي: .5

 العلمية املر قة. اختيار املحكمين لتحكم األبحاث واملواد 

 دا مة للترقيات ار ا  اإلنتاج العلمي والبيانات اعحاصة بالترقية ال  املحكمين بطريقة  رية لتقويمها و ق النماذج التي تم اعدادها م  قبل اللةنة ال

 العلمية وأخه املوا قة علن ا م  املالس العلمي.

  عل  ترقيتجي وذلس بعد النظر في تقارير املحكمين والتقارير اعحاصة باشاق املتقدم لترقية في ماا  اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم املوا قة

 التدريس وخدمة اعةامعة واملاتمع.

 م  تاريخ صدور القرار التنفيه  إذا تو رت وظيفة شاغرة يمك  الترقية علن ا. .6
ع
 تتم ترقية عضو هيئة التدريس علميا

املستفيداءات الجهة التابعة لها إجر   

 اعةامعة بالترقية العلمية عند تو ر وظيفة شاغرة. ر  سم  معالي  إدار  صدور قرار  .1
 

العامة للموارد  اجراءات اإلدارة

 البشرية

 .نماذج طلب الترقية العلمية املعدة م  املالس العلمي 

 .بيان باملؤهلت العلمية والتدرج الوظيف  والسيرة الهاتية 

  التدريسية )األ شطة العلمية والعملية(.بيان بالاشاطات 

 .بيان باشاق في ماا  خدمة اعةامعة واملاتمع 
 

 

 

 .ا تمارة اإلجراءات النظامية الل مة لطلب الترقية العلمية 

 .بيان باإلنتاج العلمي املقدم للترقية العلمية 

 خمس   خ عل  األقل م  اإلنتاج العلمي املقدم للترقية والبيانات املوض ة لج 

 معلومات إضا ية لدعم الطلب.

واملستندات النماذج  

 

 املالحظات ال يوجد.
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 الترقية

/ اإلجراءات في حال املوافقة على الترقية العلمية2  
 الخدمة

 تعريف الخدمة التعيين أو الترقية عل  رتبة أ تاذ مشارك أو أ تاذ.

 
ع
  ر ع املباشرة ورقيا

ع
ال  الر  س املباشر.بعد صدور قرار الترقية والكترونيا  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم صورة م  قرار الترقية أو قرار التعيين ويسليم املستفيد صورة منج. .1

2. .
ع
 وورقيا

ع
 ابلغ املستفيد بضرورة ر ع املباشرة الكترونيا

 .س اعةهة التي تتبع لها املستفيدتدقيق طلب املباشرة واعتماد  م  ر   .3

 .صرف البدالت املستحقة للمستفيد طلب بد  أو ا تمراريةر ع معاملة  .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 .ا تلم صورة قرار الترقية وار ا  صورة منج للةهة التي تتبع لها املستفيد .1

 عل  الرتبة اعةديدة. .2
ع
 التت د م  مباشرة املستفيد الكترونيا

3.  
ع
 ع يثيات القرار.احتساإ وتدقيق الفروقات املالية و قا

 إيقاف صرف بدالت الرتبة السابقة ما عدا بد  االنتقا  حتى يتم يعديلها عل  الرتبة اعةديدة. .4

 ا تلم معاملة طلب ا تمرارية صرف البدالت املستحقة م  اعةهة التابعة لها املستفيد. .5

 صرف كا ة البدالت املستحقة للمستفيد عل  الرتبة اعةديدة م  تاريخ الترقية. .6

العامة  اإلدارةراءات جا

 للموارد البشرية

واملستندات  النماذج ال يوجد.  

 م  تاريخ ترقيت ا عل  الرتبة اعةديدة.
ع
 املالحظات تصرف البدالت املستحقة للمستفيد بعد مباشرت ا الكترونيا
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 الخدمة املباشرة

 ع ضور عضو هيئة التدريس وم  في حكمج ال  اعةهة التابع لها وتسون املباشرة لل االت التالية:التاريخ الفعلي 
 

 تعريف الخدمة

 الخدمة طلب بيان خدمة

.جدو  يوضا التدرج الوظيف  لعضو هيئة التدريس وم  في حكمهم 
ع
م  أو  يعيين في الدولة ال  الرتبة التي عشغلها حاليا  تعريف الخدمة 

 لطلب بيان خدمة م  إدارة املوارد البشرية يتم ر ع طلب ال  الر  س املباشر.
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم الطلب م  املستفيد. .1

 ب ا املستندات املطلوالة إل ما  الل م.ر ع املعاملة لإلدارة العامة للموارد البشرية م  قبل ر  س  .2
ع
 اعةهة مر قا

 ا تلم أصل بيان اعحدمة م  اإلدارة العامة للموارد البشرية ويسليمج للمستفيد. .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 كا ة املر قات املطلوالة. عاملستفيد ما تلم املعاملة م  اعةهة التابعة لها  .1

 الواردة في النماذج ومطابقت ا مع املستندات املر قة.تدقيق كا ة البيانات  .2

 املستفيد.يتبع لها  للةهة التيأصل بيان اعحدمة   ا ار  .3

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 النماذج ال يوجد.

..إدراجها في بيان اعحدمة  يتمجميع القرارات اعحاصة بالتعيين والترقيات أو قرارات عحدمة  ابقة   املستندات 

 .تقدم هه  اعحدمة إل ما  مسوغات الترقية 

 .ضرورة تحديد  بب طلب بيان اعحدمة في اعحطاإ 

 .ال بد م  ار ا  القرارات التي ت ب  ذلس 
ع
 في حالة طلب احتساإ  نوات اعحدمة السابقة أو إضا ة  نوات خدمة لم ي ةل مسبقا

 

 

 املالحظات
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 التعيين اعةديد..6

 التعيين عل  مرتبة أخرك..7

 الترقية..8

 االنت اء م  أ  نوع م  االجا ات ما عدا االجا ة االضطرارية. .9

  ت ثر. 15االجا ة املرضية التي تسون مدت ا  .10
ع
 يوما

 

 

 

 

 

 العودة م  االبتعاث )الداخلي واعحارجي(. .1

 االنت اء م  اإلعارة أو الندإ. .2

 نقل اعحدمات ال  اعةامعة. .3

 االنت اء م  االشراف املشترك. .4

 التفرغ العلمي.و االنت اء م  االتصا  العلمي  .5
 

الحاالت التي يتوجب  فيها 

 املباشرة

 اع ضور للةهة التابعة لها املستفيد ملباشرة العمل. .1

 ال  الر  س املباشر. .2
ع
 وورقيا

ع
 ر ع املباشرة الكترونيا

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 ا تلم الر  س املباشر لطلب املباشرة والتت د م  ص ة تاريخ املباشرة. .1

 اعةهة.اعتماد املباشرة م  الر  س املباشر وار الها ال  ر  س  .2

 ا تلم ر  س اعةهة للمباشرة واعتمادها. .3

 ار ا  املباشرة الورقية وصورة م  املباشرة االلكترونية ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية. .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 وإ ما  الل م .ا تلم املباشرة م  اعةهة 
للموارد  ةإجراءات اإلدارة العام

 البشرية 

 .نموذج اشعار ع  موظف  

 .قرار الترقية 
 .النماذج واملستندات  نموذج اشعار مباشرة بعد الترقية 

 

  لها املستفيد يتبع التت د م  ادخا  التاريخ الص يح ملباشرة العمل في اعةهة التي. 

 د.ت املالية اعحاصة باملستفيقد عسبب التتخر في املباشرة تتخر في صرف املستحقا 

  باشرة امل ي ةيليتم معاعةة األمور املالية بعد. 

 املالحظات 

 
 

الخدمة إنهاء  

 تقاعد النظامي/ ال1
 الخدمة

 تعريف الخدمة ( عاما60بلوغ املستفيد )
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 يعبئ .1
ع
 املستفيد م  قبل ة النماذج املطلوالة خطيا

 ار ا  كا ة املستندات املطلوالة .2

 القرار االدار  بعد صدور الكترو    اخلء طرف  البدء بر ع  .3
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

ا 60ا تلم معاملة التقاعد النظام  بت ماء م  بلغ   .1  .عامع

  .ار ا  املعاملة ل قسام املختصة إل ما  املستندات و يعبئة النماذج .2

  .بعد التت د م  ص ة البيانات الواردة في النماذج و املستندات املر قة دارة العامة للموارد البشريةاإل ر ع املعاملة إل   .3

 ت ويد املستفيد باملعلومات و املستندات التي تحتاج إلن ا في يعبئة النماذج. .4

 .اه اء اجراءات إخلء الطرف بعد صدور قرار االحالة عل  التقاعد .5

 .م  عدمج وجود أ  عهدة مالية أو شحصية ع  اإل ادة  .6

 .م  عدمج  وجود أ  حسميات أو ج اءات ع  اإل ادة  .7

 خل  مدة خدمت ا بالدولة  إذا تم التمتع ب ا م  عدمج  ةع  اإلجا ات اال تثنا ياإل ادة  .8

 خدمات  ابقة مختلفة في حا  كان لديج بج إذا لم يتم التمتع   م  عدمج   ابق إجا ات  صيد   ع إل ادة ا .9

 مستو ية كا ة املستندات والنماذج العامة للموارد البشريةر ع املعاملة كاملج لإلدارة  .10

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 ظام  للةهة التابعة لها املستفيدالن بت ماء املحالين للتقاعدر ع معاملة  .1

  . بعد يعبئة جميع النماذج املعاملة م  اعةهة التابعة لها املستفيد ا تلم .2

 .مع املستندات املر قة ومطابقت ا تدقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج  .3

  .اصدار قرار االحالة عل  التقاعد النظام  .4

  . إله اء اجراءات اخلء الطرف االلكترو    للةهة التابعة لها املستفيد صدور   قرار االحالة عل  التقاعد بعد إر ا  صورة م .5

 ايقاف صرف الرات .6
ع
  ة .م  تاريخ شغور الوظيف ب اعتبارا

  .صرف املستحقات املالية .7

 .توثيق قرار ط  القيد وجميع املستندات الل مة عل  منصة توثيق التابعة لو ارة املوار البشرية  .8

 العامة للموارد  اإلدارةإجراءات 

 البشرية

 

 

الخدمة إنهاء  

 النظامي التقاعد / 1                                                                               
 الخدمة
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  طلب بيان خدمة و تصفية ا تحقا  تقاعد.  

  معلومات ع  عضو هيئة تدريس محا  للتقاعد النظام. 

 )ا ادة االجا ات )حالة ط  القيد. 

  ل حوا  املدنيةطلب يعديل مهنة 

 صورة م  الهوية الوطنية. 

 (يفيد برقم اع ساإ البنس  )اآليبان أصل اشعار معتمد م  البنس. 

   صورة م  اخلء الطرف االلكترو.  

 صورة م  بيان اعحدمة.  

 صور م  قرارات التعيين و االجا ات اال تثنا ية إن وجدت. 

 (التنمية العقار   يال راعي  ي التسليف البنوك التالية   ) م   خلء طرف إ 

واملستندات  النماذج  

 40÷ عدد  نوات اعحدمة( × التقاعد  عند بلوغ الس  النظام  للتقاعد= )الراتب طريقة احتساإ املعاش 

 التعويض ع  االجا ات يتم حسابج بناء عل  ما ورد في قرار االحالة عل  التقاعد. 

 .في حا  االرتباق بقرض ال بد م  احضار مخالصة م  البنس إلتمام اجراءات اخلء الطرف 

 املالحظات

 

 

 

 

 

 

الخدمة إنهاء  

التقاعد املبكر / 2  
 الخدمة
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 تعريف الخدمة ( عاما25( عاما وال ت يد ع  )20م  ماموع اعحدمة املطلوالة لعضو هيئة التدريس وم  في حكمج ) األد ىتو ر اع د 

.6املطلوإ لن اية اعحدمة بمدة ال تقل ع  ) تاريخالبخطاإ م  عضو هيئة التدريس ملشرف القسم موضا بج ر ع الطلب  .1
ع
 ( أشهر تقريبا

 جة النماذج املطلوالة خطيا م  قبليعبئ .2

 ار ا  كا ة املستندات املطلوالة .3

 اإلدار  بعد صدور القرار  االلكترو   طرفالاخلء  ر ع .4

ن اإلجراءات املطلوبة م

 املستفيد

 ا تلم طلب التقاعد املبكر م  املستفيد .  .1

 . إل  املاالس العلمية املختصة لل صو  عل  املوا قةر ع طلب املستفيد  .2

 ا تلم معاملة التقاعد املبكر مر ق ب ا صورة القرار .  .3

 يتوجب إه اء إجراءات إخلء الطرف االلكترو  .  .4

 الن ا في يعبئة النماذج. يحتاج باملعلومات و املستندات التي ت ويد املستفيد  .5

 د املبكر لإلدارة العامة للموارد البشرية  بعد ا تيفاء كا ة النماذج و املستندات املطلوالةر ع معاملة التقاع .6

 اإل ادة ع   وجود أ  عهدة مالية أو شحصية م  عدمج. .7

 اإل ادة ع   وجود أ  حسميات أو ج اءات م  عدمج . .8

 اإل ادة ع  اإلجا ات اال تثنا ية إذا تم التمتع ب ا م  عدمج  خل  مدة خدمت ا بالدولة  .9

 صيد إجا ات   ابق م  عدمج   إذا لم يتم التمتع بج في حا  كان لديج خدمات  ابقة مختلفة ر اإل ادة ع     .10

 ا تلم معاملة التقاعد املبكر مر ق ب ا صورة القرار .  .11

 خلء الطرف االلكترو  . يتوجب إه اء إجراءات إ .12

 ت ويد املستفيد باملعلومات و املستندات التي تحتاج الن ا في يعبئة النماذج. .13

  ر ع املعاملة كاملج لإلدارة العامة للموارد البشرية مستو ية كا ة املستندات والنماذج .14

 

 

 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
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الخدمة إنهاء  

 التقاعد املبكر / 2
 الخدمة

 ا تلم قرار اإلحالة عل  التقاعد املبكر. .1

 تتضم  صورة م  القرار .بكر للةهة التابعة لها املستفيد ر ع معاملة التقاعد امل .2

  ا تيفاء كا ة املر قات املطلوالة. بعد لها املستفيد اعةهة التابعة م  املعاملة ا تلم .3

 املر قة. املستندات مع مطابقت ا و النماذج في الواردة البيانات كا ة تدقيق .4

 إعداد خطاإ لتعديل مهنة للمستفيد .5

 م  تاريخ شغور الوظيفة. .6
ع
 إيقاف صرف الراتب اعتبارا

 اعحدمة مسا اة ه اية  احتساإ  .7

اإلدارة العامة إجراءات 

 للموارد البشرية 

 .)اشعار معتمد م  البنس يفيد برقم اع ساإ البنس  )اآليبان 

  الوطنية.صورة واض ة م  الهوية 

 صور قرارات التعيين في حا  عدم ادراجها في بيان اعحدمة 

 .صورة م  قرارات االجا ات اال تثنا ية في حا  اع صو  علن ا 

 .صورة م  قرارات اإلعارة خارج اعةامعة ان وجد 

   إخلء الطرف االلكترو 

 ( التنمية العقار   يال راعي  يالتسليف إخلء الطرف االلكترو   م  البنوك) 

 . نموذج بيان ا تحقاظي وتصفية ا تحقا  تقاعد 

 .صورة م  قرارات التعيين والترقية 

 النماذج واملستندات

 .االجا ات اال تثنا ية ال تحسب ضم  اجمالي اعحدمة املحسوالة لغرض التقاعد املبكر 

  الحظاتامل .40÷  نة(  25 ×طريقة حساإ املعاش التقاعد  للتقاعد املبكر = )الراتب  
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الخدمةإنهاء   

العجز الصحي /3  
 الخدمة

ذلس م  تاريخ تبليغ جهة عملج بقرار م  الهيئةي عل  ان ال  الطبية ويسون مل بموجب قرار م  الهيئة تاتهي خدمة املوظف اذا ثب   ة   ص يا ع  الع

( يوم م  تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية30يتااو  تاريخ ط  قيد  )  
 

 تعريف الخدمة

 .جالتقارير الطبية التي ت ب  حالتالقسم مر ق بج   ملشرفر ع طلب تقاعد للعة  الصحي بخطاإ م  عضو هيئة التدريس  .1

 .لل يارةباملوعد املحدد إبلغج للهيئة الطبية بعد  مراجعة املستفيد .2

 ة النماذج املطلوالة خطيا م  قبلجيعبئ .3

 ار ا  كا ة املستندات املطلوالة .4

 اإلدار  اخلء طرف بعد صدور القرار  ر ع .5

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 م  عضو هيئة التدريس للعة  الصحي اعحدمةا تلم طلب اه اء  .1

 العامة.عل  الهيئة الطبية  التقارير الطبية لعرض املستفيد البشرية مر ق بجللموارد  لإلدارة العامة ر ع املعاملة  .2

 مراجعة الهيئة الطبية في املوعد املحددبضرورة  ابلغ املستفيد .3

 .ريس ع  أداء مهامجا تلم قرار الهيئة الطبية واله  ي ب   ة  عضو هيئة التد .4

 ألخه املوا قة.  املختصةعرض قرار الهيئة الطبية عل  املاالس  .5

 للعة  الصحي باإلحالةاه اء إجراءات اخلء الطرف بعد صدور القرار اإلدار  القاض ي  .6

 ع   وجود أ  عهدة مالية أو شحصية م  عدمج.اإل ادة  .7

 اإل ادة ع   وجود أ  حسميات أو ج اءات م  عدمج . .8

 بالدولة  اعحدمةخل  مدة  نا ية إذا تم التمتع ب ا م  عدمجاإل ادة ع  اإلجا ات اال تث .9

 ابقة مختلفة صيد إجا ات   ابق م  عدمج   إذا لم يتم التمتع بج في حا  كان لديج خدمات   ر اإل ادة ع    .10

 يتوجب إه اء إجراءات إخلء الطرف االلكترو  .  .11

 ت ويد املستفيد باملعلومات و املستندات التي تحتاج الن ا في يعبئة النماذج. .12

 ر ع املعاملة كاملج لإلدارة العامة للموارد البشرية مستو ية كا ة املستندات والنماذج .13

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
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الخدمة     إنهاء   

 العجز الصحي/3                                                                                                             
 الخدمة

ا  التقارير الطبية التي ت ب   ة  مر ق ب ا  ة م  اعةهة التابعة لها املستفيدا تلم املعامل .1  .ص يع

  .امة لتحديد موعد مراجعة املستفيدإل  الهيئة الطبية العر ع املعاملة  .2

 .ع  العمل الهيئة الطبية ي ب   ة  املستفيدا تلم قرار  .3

 .مر ق ب ا قرار الهيئة الطبية ملة للةهة التابعة لها املستفيدر ع معا .4

 .ا تلم قرار التقاعد بسبب العة  الصحي .5

 .ب ا صورة م  قرار إه اء اعحدمة مر ق ملة للةهة التابعة لها املستفيدر ع معا .6

 .بعد يعبئة كا ة النماذج م  اعةهة التابعة لها املستفيد ا تلم املعاملة .7

 .تدقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج ومطابقت ا مع املستندات املر قة .8

 .صرف املستحقات املالية .9

 م  تاريخ شغور الوظيايقاف صرف الرات .10
ع
 فة.ب اعتبارا

دارة العامة للموارد اإل  إجراءات

 البشرية

 .)أصل اشعار معتمد م  البنس يفيد برقم اع ساإ البنس  )اآليبان 

 .صورة واض ة م  الهوية الوطنية 

 صور قرارات التعيين في حا  عدم ادراجها في بيان اعحدمة 

 .صورة م  قرارات االجا ات اال تثنا ية في حا  اع صو  علن ا 

 اعةامعة ان وجد. صورة م  قرارات اإلعارة خارج 

 ( التنمية العقار   يال راعي  يالتسليف إخلء الطرف االلكترو   م  البنوك)  

 . نموذج بيان ا تحقاظي وتصفية ا تحقا  تقاعد 

  واملستندات  النماذج

 .ال يتم عمل اخلء الطرف قبل صدور قرار اإلحالة ال  العة  الصحي 

 الهيئة الطبية.صدور قرار  قبل العمل ترك للمستفيد يحق ال 

 الصحي العة  لغرض املحسوالة اعحدمة اجمالي ضم  تحسب ال اال تثنا ية االجا ات. 

  100( ÷ 40×طريقة حساإ املعاش التقاعد  املستحق  للعة  الصحي = )الراتب األ ا  ي  

 )يؤخه املبلغ األعل (. 40÷ عدد  نوات اعحدمة(  ×أو  املعاش التقاعد  املستحق للعة  الصحي = )الراتب األ ا  ي 

 5( ÷ 4  ×طريقة حساإ املعاش التقاعد  للعة  الصحي بسبب العمل= ) الراتب األ ا  ي األخير 

 املالحظات



 

60 
 

الخدمة إنهاء  

االستقالة/ 4  
 الخدمة

 طلب مكتوإ يقدمج عضو هيئة التدريس وم  في حكمج لر  سج املباشر معلن
ع
رغبتج في ترك اعحدمة ا  تعريف الخدمة 

 اعحدمةاال تقالة للر  س املباشر موضا بج تاريخ ترك لب ر ع خطاإ خط  بط .1

 جة النماذج املطلوالة خطيا م  قبليعبئ .2

 ار ا  كا ة املستندات املطلوالة .3

 اإلدار  اخلء طرف بعد صدور القرار  ر ع .4

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 .اال تقالة م  املستفيد تلم طلب ا .1

 ر ع الطلب للماالس املختصة ألخه املوا قة  .2

 مر ق ب ا صورة القرار. العامة للموارد البشرية  اإلدارةا تلم معاملة اال تقالة م   .3

 إه اء إجراءات إخلء الطرف االلكترو  .  .4

 حتاج الن ا في يعبئة النماذج.يباملعلومات و املستندات التي  ت ويد املستفيد .5

 بعد ا تيفاء كا ة النماذج و املستندات املطلوالة لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع املعاملة  .6

 اإل ادة ع   وجود أ  عهدة مالية أو شحصية م  عدمج. .7

 اإل ادة ع   وجود أ  حسميات أو ج اءات م  عدمج . .8

 خدمت ا بالدولة اإل ادة ع  اإلجا ات اال تثنا ية إذا تم التمتع ب ا م  عدمج  خل  مدة  .9

 صيد إجا ات   ابق م  عدمج   إذا لم يتم التمتع بج في حا  كان لديج خدمات  ابقة مختلفة ر اإل ادة ع    .10

 يتوجب إه اء إجراءات إخلء الطرف االلكترو  . .11

 ت ويد املستفيد باملعلومات و املستندات التي تحتاج الن ا في يعبئة النماذج..12

  لإلدارة العامة للموارد البشرية مستو ية كا ة املستندات والنماذجر ع املعاملة كاملج .13

 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

\ 
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الخدمة إنهاء  

 االستقالة /4
 الخدمة

  .متضمنة صورة م  القرار قالة للةهة التابعة لها املستفيدر ع معاملة اال ت .1

 .بعد ا تيفاء كا ة املر قات املطلوالة املستفيدة م  اعةهة التابعة لها ا تلم املعامل .2

 .تدقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج و مطابقت ا مع املستندات املر قة .3

 .إل ما  الل م  اإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع املعاملة إل   .4

 م  تاريخ شغور الوظيفة .5
ع
 .إيقاف صرف الراتب اعتبارا

 حيثيات القرار. صرف املستحقات املالية حسب .6

 اإلدارة العامة للموارد إجراءات

 البشرية

 .)أصل اشعار معتمد م  البنس يفيد برقم اع ساإ البنس  )اآليبان 

 .صورة واض ة م  الهوية الوطنية 

 صور قرارات التعيين في حا  عدم ادراجها في بيان اعحدمة 

 .صورة م  قرارات االجا ات اال تثنا ية في حا  اع صو  علن ا 

 .صورة م  قرارات اإلعارة خارج اعةامعة ان وجد 

 ( التنمية العقار   يال راعي  يالتسليف إخلء الطرف االلكترو   م  البنوك)  

 . نموذج بيان ا تحقاظي وتصفية ا تحقا  تقاعد  

واملستندات  النماذج  

 .ال يتم عمل اخلء الطرف قبل صدور القرار 

   اجمالي اعحدمة املحسوالة لغرض اال تقالة.االجا ات اال تثنا ية ال تحسب ضم 
الحظاتامل  
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الخدمة إنهاء  

الوفاة/ 5  
 الخدمة

.إل  اعةهة التابعة لها م  تبليغ الو اة م  ذو  املتوفي إر ا  صورة    
اإلجراءات املطلوبة من ذوي 

 املتوفي

 .املوارد البشريةلإلدارة العامة للموارد ر ع املعاملة  .1

 "و ا " ةه اية خدما تلم قرار  .2

 اخلء طرف ر ع .3

 اعحدمةال تكما  إجراءات ه اية  اإلدارة العامة للموارد البشرية تبليغ الورثة بمراجعة  .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 مر ق ب ا تبليغ الو اة. لها املستفيد التابعة اعةهةا تلم املعاملة م   .1

 إصدار قرار ه اية اعحدمة" و اة" .2

 املستفيدعمل م  القرار اإلدار  عةهة ار ا  صورة  .3

العامة  ةاإلدار  إجراءات

البشرية للموارد   

  تبليغ الو اة 

 ع  طريق الو يل الشرعي للمتوفي في اإلدارة العامة للوارد البشرية جميع النماذج  يتم يعبئتج 
واملستندات النماذج  

 ع  طريق الو يل الشرعي للمستفيد يتم يعبئة جميع النماذج. 

  100( ÷ 40×طريقة حساإ املعاش التقاعد  املستحق  للو اة = )الراتب األ ا  ي  

 )يؤخه املبلغ األعل (. 40÷ عدد  نوات اعحدمة(  ×أو  املعاش التقاعد  املستحق للو اة = )الراتب األ ا  ي 

  5( ÷ 4  ×طريقة حساإ املعاش التقاعد  للو اة بسبب العمل = ) الراتب األ ا  ي األخير. 

 

 املالحظات
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ة                                الخدم إنهاء  

االنقطاع عن العمل / 6  
 الخدمة

يوم دون عهر مشروع 15االنقطاع ع  العمل ملدة   تعريف الخدمة 

 يوم م  تاريخ التغيب بعهر غير مشروع 15 بب االنقطاع ع  العمل خل  ابلغ جهة املستفيد ع   .1

 .فيدفي حالة عدم اإلبلغ ع   بب االنقطاع ياب الرد عل  البريد االلكترو   أو املساملات الهاتفية الواردة م  جهة عمل املست .2
 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 )هاتفياي بريد الكترو  ي خطاإ للعنوان ال اب ( التواصل مع املستفيد .1

 .بتنج تم التواصل معج  ما ي بع  العمل مع ار ا   البشرية تفيد بانقطاع املستفيد لإلدارة العامة للموارد ر ع معاملة  .2

 عرض انقطاع املستفيد عل  اللةان املختصة . .3

 ا تلم صورة م  قرار اه اء اعحدمة بسبب االنقطاع ع  العمل. .4

 .االلكترو   بعد صدور القرار االدار   اخلء الطرف ر ع .5

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 . ب  بتنج تم التواصل مع املستفيدع  العمل مع ار ا  ما ي تفيد بانقطاعجواله   م  اعةهة التابعة لها املستفيد عاملةاملا تلم  .1

 إلصدار قرار ط  القيد  .2

 بت  عهد مالية. والتت د بعدم الت ام املستفيد  إيقاف صرف الراتب الشهر  .3

 ار ا  صورة م  قرار ط  القيد للةهة التابعة لها املستفيد. .4
 

اإلدارة العامة للموارد إجراءات 

 البشرية

 صورة م  الهوية الوطنية 

 (   خطاإ للعنوان ال اب ) بريد الكترو  ي التواصل مع املستفيد  ما ي ب 
واملستندات لنماذجا  

يوجدال  الحظاتامل   
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 إنهاء الخدمة 

( ألسباب تأديبية 7  
 الخدمة

 يفصل املوظف بقوة النظام ويعتبر الفصل أل باإ تتديبية في االحاالت التالية: (1

  اذا صدر بحقج حكم شرعي م  جهة قضا ية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرف  يج بثبوت ارتسابج موجب حد م  اع دود الشرعية ومعاقبتج

 باعة اء حدا.

 .إذا صدر بحقج حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتساإ موجب القصاص بالنفس 

  في اعةرا م التالية: )الرشوةي الت ويري  بالعقوالةإذا صدر عليج حكم م  جهة قضا ية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرف  يج باإلدانة واع كم

 درات واملسكرات(االختلسي الت ريبي الترويج أو املتاجرة باملخ

 .إذا حكم عليج بعقوالة ال ة  ملدة ت يد عل   نة 

إذا صدر عل  املوظف حكم بعقوالة م  أ  جهة مختصة أنيط ب ا نظاما توقيع عقوالات معنية ولم تك  هه  العقوالة موجبج للفصل بقوة النظام  (2

 تقرر اعة اء التتديبي املنا ب في حقج.التتديبية ل باملحا مةو قا للفقرة السابقة  يعرض االمر عل  اعةهة املختصة 

 40÷ نة  حد أد ى"( 15املدة"×طريقة حساإ املعاش التقاعد  للفصل أل باإ تتديبية =)الراتب (3

الحظات امل  

 إنهاء الخدمة

بأمر ملكي أو بقرار مجلس الوزراء(8  

   املصل ة العامة بهلس.ياو  بتمر ملس  أو بتمر  ام  أو بقرار م  مالس الو راء  صل املوظف إذا قض 

 .ال ععتبر الفصل أل باإ تتديبية إال إذا نص عل  ذلس في األمر او القرار 

 .ال ياو  عودة املوظف للحدمة إال بموا قة اعةهة التي أصدرت األمر بفصلج 

 40÷د ى"( نج  حد أ 15املدة"×طريقة احتساإ املعاش التقاعد  للفصل بتمر ملس  أو بقرار م  مالس الو راء= )الراتب

الحظاتامل  
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 الخدمة إخالء طرف

 ة  صحي ي و اة ي تقاعد ي نقل التالية ) أل باإا التي بحو تج وذلس الحدإبراء ذمة ألعضاء هيئة التدريس وم  في حكمهم ويسليم العهد اإلدارية واملالية 

 عام ..... أخرك  60خدمات ي إه اء خدمة ي بلوغ    تقاعد النظام  
الخدمةتعريف   

 .يعبئة النماذج املطلوالة شحصيا  .6

 إر ا  املستندات املطلوالة  .7

 يسليم البطاقة اعةامعية  .8

 مراجعة قسم الرواتب للتت د م  عدم وجود الت امات مالية  .9

 . الر  س املباشر ر ع طلب إخلء طرف ال   .10

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 في اعةهة. باملستفيدتبية و املالية اعحاصة مراجعة العهد املك  .5

 .املستفيدا تلم طلب إخلء الطرف م   .6

 .إخلء طرف املستفيدفي  متابعة اعةهات املختصة  .7

 االلكتروني. الطرف إخلء ليسليم املستفيد أص .8

اءات الجهة التابعة لها إجر 

داملستفي  

 .ج.و إخلء طر  البطاقة اعةامعية م  املستفيد أصلا تلم  .4

 و إخلء طر ج أ  الت امات مالية عل  املستفيدالتت د م  عدم وجود  .5

 اعتماد إخلء الطرف االلكترو   . .6

اإلدارة العامة إجراءات 

 للموارد البشرية 

واملستندات  النماذج أصل البطاقة اعةامعية .  

 

الحظات امل .اإلدار   ال يتم إخلء الطرف قبل صدور القرار   
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 البدالت

  بدل التعيين / 1
 الخدمة

في أ   صرف البد صرف راتب شهر واحد يم ل الراتب األ ا  ي املحدد في قرار التعيين حسب املرتبة والدرجة عند مباشرة املوظف مل  لم عسبق لج 

 جهة حسومية
 تعريف الخدمة

ا  بخط  اليد .     يعبئة النموذج شحصيع  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد 

 اإلدارة العامة للموارد البشرية .م   املستفيدم صورة م  قرار يعيين ا تل  .1

  .تدقيق كا ة البيانات الواردة في النموذج .2

 مر ق ب ا النماذج و املستندات املطلوالة لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع معاملة طلب صرف بد  التعيين  .3

ات الجهة التابعة لها إجراء

 املستفيد

 .اعةهة التابعة لها املستفيدن م  ا تلم معاملة صرف بد  التعيي .1

  .تدقيق كا ة البيانات الواردة في النموذج و مطابقت ا مع املستندات املر قة .2

 .اعتماد النموذج وختمج .3

 صرف بد  التعيين عل  اع ساإ. .4

اإلجراءات العامة للموارد 

 البشرية 

     .إقرار بد  التعيين 

 صورة م  قرار التعيين ينص عل  صرف البد  املستحق. 

 .صورة م  الهوية الوطنية 

واملستندات النماذج  

  
ع
 .يتم يعبئة النموذج شحصيا

 يصرف للموظف عند التعيين ألو  مرة في خدمة الدولة بد  ععاد  راتب شهر. 

 عشترق لصرف بد  التعيين إحضار إشعار تحويل الراتب والتت د م   ريانج 

الحظات امل  
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 البدالت 

 بدل طبيعة عمل )الحاسب االلي ( /   2
 الخدمة

 

%25مستمرة في ماا  اع ا ب االلي باسبة ال تتااو   العاملين بصفةو  هيئة التدريس املختصين ألعضاءيصرف   تعريف الخدمة 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد علية.يعبئة النموذج املطلوإ با تخدام اع ا ب االلي والتوقيع 

  يج.ا تلم نموذج بد  طبيعة العمل وتدقيق كا ة البيانات الواردة  .1

 . البشريةلإلدارة العامة للموارد ر ع معاملة طلب بد  طبيعة عمل مستوف لسا ة املر قات  .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 لها عضو هيئة التدريس  ف بد  طبيعة عمل م  اعةهة التابعا تلم معاملة طلب صر  .1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج. .2

 الصرف.إجراءات  واعتمادها ال تكما صرف بد  طبيعة عل  اللةنة املختصة  طلبمعاملة  عرض .3

 ا تلم أصل قرار صرف بد  طبيعة عمل وإر ا  صورة منج ال  اعةهة التابعة لها عضو هيئة التدريس  .4

اإلدارة العامة للموارد إجراءات 

 البشرية 

 .نموذج صرف بد  األكاديميين السعوديين املختصين العاملين بصفة مستمرة في ماا  اع ا ب االلي 

  املؤهل العلمي 
واملستندات  النماذج  

% م  أو  مرالوق.25 سبة البد  ال تتااو    نسية البدل  

  : يتم إيقاف صرف بد  طبيعة عمل )اع ا ب االلي( ألعضاء هيئة التدريس في اع االت التالية 

   التعيين عل  درجة علمية أعل 

  اإلعارة أو الندإ او االتصا  العلمي او االيفاد او التفرغ العلمي أو التفرغ الكلي لل تشارات 

  ف البد  بعد املباشرة.التسليف بتعما  خارج اعةامعةي يتوجب ر ع ا تمرارية صر 

 .التعاقد بعد التقاعد ألعضاء هيئة التدريس السعوديين 

 
 

 املالحظات
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 البدالت

/ بدل الضرر والعدوى والخطر 3  
 الخدمة

 تعريف الخدمة بد  يصرف للوظا ف التي يحتمل ان يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوك أو اعحطر .

ورقة واحدة  قط لدك الر  س املباشر .يعبئة النموذج شحصيا في   
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم نموذج بد  ضرر او خطر والعدوك .1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة..2

 لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع معاملة طلب بد  الضرر والعدوك واعحطر مستوف  كا ة املر قات .3

لها ات الجهة التابعة إجراء

 املستفيد

 عضو هيئة التدريس . الهع عدوك واعحطر م  اعةهة التابا تلم معاملة طلب صرف بد  الضرر وال.1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في النموذج ومطابقت ا مع املستندات املر قة..2

 احتساإ وتدقيق قيمة البد  و قا لل يثيات القرار ..3

اإلجراءات العامة للموارد 

 البشرية 

( للوظا ف التي يتعرض شاغلوها )لضرري عدوك ( واعحطر .205نموذج ) واملستندات النماذج   

 (750 ريا  كل شهر للموظفين الهي  يتعرضون بحكم عملهم والصورة مباشرة للضرر والعدوك ) 

 (600 ريا  للموظفين الهي  تقتض ي طبيعة أعمالهم التعرض للحطر وتحدد مسميات الوظا ف املشمولة ب ها البد  وشروق صر ة م  قبل و ارة )

 باالشتراك مع و ارة املالية .املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 

 نسبة البدل 

  أخرك واثناء االبتعاث وااليفاد للدرا ة في الداخل .املوظف او نقلة ال  وظيفة  تكليفيوقف صرف البد  في حالة 

 ( 50عستوجب طبيعة عمل الوظيفة يعرض شاغلها للعدوك او الضرر او اعحطر باسبة ال تقل)% 
الحظات امل  
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   البدالت

/ بدل الندرة 4  
 الخدمة

الخدمةتعريف  بد  يصرف ألعضاء هيئة التدريس وم  في حكمهم واع اصلين عل  تخصص نادر.  

 .التوجج ال  الر  س املباشر لتعبئة النموذج املطلوإ  .1

 إر ا  املستندات املطلوالة. .2
 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 ا تلم نموذج بد  الندرة وتدقيق كا ة البيانات الواردة  يج ومطابقت ا مع املستندات املر قة. .1

 لإلدارة العامة للموارد البشرية .ر ع معاملة طلب بد  الندرة مستو ية كا ة املر قات  .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 .لها املستفيد صرف بد  الندرة م  اعةهة التابع ا تلم معاملة طلب .1

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج ومطابقت ا مع املستندات املر قة. .2

 قرار صرف بد  الندرة. اصدار  .3

 و قا ع يثيات القرار .إ ما  إجراءات صرف البد   .4

إلدارة العامة للموارد إجراءات ا

 البشرية  

 

 نموذج طلب صرف بد  ندرة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين وم  في حكمهم. 

 .صورة اخر مؤهل علمي 
واملستندات  النماذج  

%(  اقل  سبة 50االتية والتي  سبة السعودة )يصرف بد  الندرة ألعضاء هيئة التدريس وم  في حكمهم في التخصصات املحددة في الفقرات 

 التالية:

 (40.للتخصصات الهند ة والطبية والص ية واع ا والية )% 

 (30.للتخصصات اإلدارية واملالية واألنظمة )% 

 (25. لتخصصات اللغات والترجمة والعلوم األ ا ية والتطبيقية وتخصصات القراءات والتربية اعحاصة ورياض األطفا )% 

 (20)% . للتخصصات النادرة مل  هم في حكم أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في اعةامعات والسليات في املحا ظات 

 نسية البدل 

 . عستمر صرف البد  لعضو هيئة التدريس وم  في حكمهم اثناء االجا ة الصيفية وإجا ة التفرغ العلمي 

  يتوقف صرف البد  في حا  ندإ او إعارة عضو هيئة التدريس وم  في حكمة خارج اعةامعة 

  نادرة.ير ع للةنة الدا مة التخصصات التي ترك اعةامعة اه ا 

 املالحظات
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 الخدمة بدل التعليم الجامعي / 5

% م  25هيئة التدريس وم  في حكمهم و قا لضوابط وشروق مم  بلغ نصابة في التدريس اع د األعل  باسبة تتااو   ألعضاءبد  يصرف 

 الراتب األ ا  ي 
 تعريف الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد التت د م  ان عدد الوحدات التدريسية مستو ية اع د األعل  م  النصاإ .

 قبل اعةهات املعنية  يعبئة النموذج اإللكترو   اعحاص بالعبء التدريس ي والد  التعليم اعةامعي وار الج للموظف املسؤو  تمهيدا العتماد  م  

. 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 . النموذج االلكترو  تدقيق كا ة البيانات الواردة في  .1

2. .
ع
 اعتماد الطلب الكترونيا

 .إ ما  إجراءات صرف البد   .3

اإلدارة العامة للموارد إجراءات 

 البشرية 

واملستندات  النماذج نموذج  الكترو     

 نسبة البدل  املرتبة العلمية التي عشغلها عضو هيئة التدريس  وم  في حكمهم % م  الراتب األ ا  ي للدرجة األول  م  25يصرف البد  شهريا باسبة 

 بقرار م   يؤد  أعضاء  هيئة 
ع
  وياو  ر عها ال  أربعين  اعة  عمل ا بوعيا

ع
 وثلثين  اعة عمل أ بوعيا

ع
التدريس وم  في حكمه  خمسا

  مالس اعةامعة يقضوه ا في التدريس والبحا واإلرشاد األكاديمي والساعات املكتبية واللةان العلمية واألعما  األخرك التي يسلفون ب ا م

 ة.اعةهات املختصة باعةامع

  يسون إ ما  النصاإ التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس بإعما  إدارية كو لء اعةامعة والعمداء وو لب م ومدير  املرا   العلمية ورؤ اء

  األقسام يخفف عن م العبء التدريس ي عل  أال يقل  ما يقومون بج ع  ثلث وحدات تدريسية.

 ة التدريس إذا ا تحق صرف البد  في الفصل الدرا  ي السابق لإلجا ة.عستمر صرف البد  أثناء اإلجا ة الصيفية لعضو هيئ  

  مل  حالتج الوظيفية عل  رأس العمل إال  يتم صرف بد  التعليم اعةامعيال . 

 املالحظات
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/ أستاذ(ك)أستاذ مشار تمديد خدمات من بلغ السن النظامي  الخدمة 

 ملدة ال ت يد ع  خمس  نوات بناءع عل  رغبتج وحسب ما تقتضيج مصل ة 
ع
 يادة  نوات خدمة عضو هيئة التدريس بعد بلوغج عمر الستين عاما

  اعةامعة.ر  س العمل وبعد موا قة معالي 
 تعريف الخدمة

 يعبئة النماذج املطلوالة. .1

 جهة حسومية. أ إ ما  إجراءات الكشف الطبي م   .2

 إر ا  املستندات املطلوالة.  .3

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 املستندات .التدريس مستو ية كا ة   تلم معاملة تمديد اعحدمات م  اعةهة التابعة لها عضو هيئةا .1

 ر ع املعاملة إل  األقسام العلمية. .2

 .مع املستندات املر قة ومطابقت ا ا تلمها م  األقسام العلمية تدقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج   .3

 .واملستندات املطلوالةا تيفاء كا ة النماذج  بعداإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع املعاملة إل    .4

 ا تلم صورة م  قرار التمديد وت ويد املستفيدة بصورة منج.  .5
 

اءات الجهة التابعة لها املستفيدإجر   

 ب ا   املستفيدلة للةهة التي تتبع لها  ع معامر  .1
ع
متضمنة قا مة بت ماء أعضاء هيئة التدريس اللي  قارال  بلوغ الس  النظام  للتقاعد مر قا

 النماذج املطلوالة.

 بعد ا تيفاء كا ة املر قات.  تلم املعاملة م  اعةهة التي تتبع لها املستفيدا .2

 ر قة.دقيق كا ة البيانات الواردة في النماذج ومطابقت ا مع املستندات املت .3

 العتماد  . اعةامعة ر  س ر ع أصل قرار التمديد م  معالي  .4

 .ج للةهة التي تتبع لها املستفيد تلم قرار التمديد م  اإلدارة العامة للموارد البشرية وإر ا  صورة منا  .5
 

العامة للموارد  اإلدارةإجراءات 

 البشرية

 .التدريس هيئة بتعضاء )اعحاص نموذج تقرير ر  س القسم و عميد السلية 

 . مساعد( مرتبة أ تاذ عل  هم مم 

 تدريس في اعةامعة. هيئة عضو خدمة طلب تمديد 

 الكشف الطبي 
 

 الوطنية م  الهوية صورة. 

 الهاتية السيرة. 

 وجدت إن السابقة التمديد صور م  قرارات 

  العلمي بالقسم التدريس هيئة ألعضاء التدريس ي بالعبء بيان. 
 

واملستندات  النماذج  

 املالحظات  توقيع املستفيد عل  جميع املستندات املطلوالة.
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 الخدمة  التقاعد)االستعانة( مع من أحيل على  التعاقد

ا بموجب 65م  أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغها    )اعد ا تمرار خدمات املتقأ  تعريف الخدمة . قرار إدار  ( عأأامع

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد اال تعانةر ع الطلب للماالس العلمية لطلب 

دور تبليغ القرار الصادر يعرض عل  املاالس العلمية ألخه املوا قة عل  اال تعانة ب ا وم  ثم تبليغ عضو هيئة التدريس لر ع املباشرة بعد ص .1

 اعةامعة أمين مالس اعةامعة. م  و يل

 البشرية. لإلدارة العامة للموارد ر ع املباشرة  .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 بعضو هيئة التدريس باال تعانةاعةامعة  ر  سصدور قرار إدار  م  معالي 
 اإلدارة  العامة للموارد  إجراءات

 البشرية

  .السيرة الهاتية 

 .محضر عةنة القسم 

 محضر عةنة السلية 

 .إجراء التمديد او التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين 

واملستندات  النماذج  

  علن ا  التي تم التقاعدتصرف الرواتب أو  مرالوق م  الدرجة 

  صدور قرار اال تعانة.  ور  املباشرة 

 ( م  الل حة املنظمة وال ياو  لشؤون ماسوب  اعةامعات السعوديين م  أعضاء هيئة 96بت  عمل إدار  )حسب املادةج ال ياو  تسليف

 التدريس وم  في حكمهم.

   اعةامعة بناءع عل  موا قة مالس اعةامعة وتوصية املالس العلمي  ر  س وتسون اال تعانة ملدة ال ت يد ع   اتين قابلة للتاديد بقرار م

 (.97ومالس ي السلية والقسم املختصين )حسب املادة 

 املالحظات
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 االجازات 

ة/ االعتيادي1  
 الخدمة

   نة م   نوات اعحدمة براتب كامل يوم ع  كل 60املعيد ومدرس اللغة  إجا ة  نوية مدت ا عستحق عضو هيئة التدريس واملحاضر و 
ع
وتنظم  نويا

 بقرار إدار  يصدر م  قبل معالي ر  س اعةامعة . 
 تعريف الخدمة

اعةامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة  يعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس واملحاضر واملعيد ومدرس اللغة بم ابة االجا ة السنوية ويحدد مالس

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد التدريس عل  أال تبدأ العطلة الصيفية إال بعد انت اء أعما  االختبارات واعلن النتا ج.

 اعةامعة. ر  سالتت د م  مباشرة أعضاء هيئة التدريس و م  في حكمهم في املوعد املحدد املهكور في قرار معالي  .1

اءات الجهة التابعة لها املستفيدإجر  اإلدارة العامة للموارد البشرية .ر ع معاملة توضا تاريخ مباشرة أعضاء هيئة التدريس و م  في حكمهم في املوعد املحدد إل   .2  

 ع  املباشرة في املوعد املحدد.املتتخري   تدقيق املباشرات و متابعة أعضاء هيئة التدريس و م  في حكمهم
 اإلدارة العامة للموارد إجراءات 

 البشرية

 النماذج واملستندات اشعار ع  موظف 

 مدة اإلجازة يوماً  استناداً لقرار معالي رئيس الجامعة السنوي. 60

  اعةامعة تسليف عضو هيئة التدريس واملحاضر واملعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجا ة السنوية ويتم يعويضج ع  املدة التي يسلف  ملعالي ر  س

 في العام.
ع
 بالعمل خللها براتب إضافي ععاد  راتبج عل  هه  املدة عل  أال ت يد املدة التي ععوض عن ا ع   تين يوما

الحظاتامل  
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  االجازات

 ةاالضطراري/ 2
 الخدمة

أن تتغيب أل باإ طار ة مدة أقصاها خمسة أيام خل  السنة املالية الواحدة بعد موا قة الر  س  لعضو هيئة التدريس وم  في حكمجيمك  

 .املباشر
 تعريف الخدمة

إلجراءات املطلوبة من املستفيدا جا ة االضطرارية  ورظي للةهةاال ر ع طلب   

  للموارد البشرية  ةلإلدارة العام جوإر التدقيق الطلب 
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 السنة املالية الواحدةأيام خل   5حصر عدد أيام االجا ة االضطرار  لسل عضو هيئة تدريس عل  اال ت يد ع  
 اإلدارة العامة للمواردإجراءات 

 البشرية

 النماذج واملستندات إجا ةنموذج طلب 

 مدة اإلجازة  أيام براتب كامل. خمس

 ال يوجد 

 
 مالحظات
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 مصادقة من الهيئة الطبية  جاإلجازات املرضية التي ال تحتا / 3

 تعريف الخدمة بتقرير طبي.م بتج عدم ا تطاعة املستفيد م  مباشرة العمل بسبب حالة مرضية 

ا.إ شاء طلب اإلجا ة املرضية .1  إلكترونيع

 . معتمد م  منصة ص ة  إر ا  أصل التقرير الطبي.2

 إر ا  الطلب إل  الر  س املباشر..3
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 طلب االجا ة املرضية للمستفيد. الر  س املباشر ا تلم .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 .في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قةأو اعادتج للتعديل  للموارد البشرية ةاإلدارة العاماعتماد الطلب وإر الج إل  .3
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 .ةاملر ق اتاعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستند.3

 .قرار اإلجا ة املرضيةإر ا  الطلب االلكترو   إل  املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية وإصدار .4

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 باألمراض الخطيرةفي حال اإلصابة 

 

 أأأأتحق املوظأأأأف إجأأأأا ة مرضيأأأأة ال تتاأأأأاو   أأأأاتين  أأأأ  مأأأأدة أربأأأأع  أأأأنوات عس

 لآلي :
ع
 خدمة و قا

 

 

 ( أشهر براتب كامل.6)

 الراتب. أشهر بنصف( 6)

 ) نة( بربع راتب.       

 تحتسب بداية األربع  نوات م  تاريخ بداية اإلجا ة املرضيةو 

 

 ثلثين إل  يوم بين ما تتراوف  
ع
 . قط يوما

 

 سأأتحق املوظأأف إجأأا ة مرضيأأة ال تتاأأاو   أأاتين  أأ  مأأدة أربأأع  أأنوات بتحأأد ع

األمأأراض اعحطيأأرة التأأ  تحددهأأا اعةهأأة الطبية التأأ  تتولأأى علجأأجي ويبأأدأ تحديدهأأا 

 ي :مأأ  تاريأأخ انقطاعأأج عأأ  العمأأل و ق الترت ب اآل

 .) نة( براتب كامل

 .( أشهر بنصف الراتب6)

 .( أشهر بربع الراتب6)

 مدة اإلجازة

 . طلب االجا ة املرض ي   أصل التقرير املرض يpdf النماذج واملستندات 

 املالحظات  دال يوج
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازات املرضية التي تتطلب مصادقة من الهيئة الطبية  /4

( يأأوم أو أن التقريأأر الطبأأي صأأادر مأأ  جهأأة طبيأأة خأأارج اململكأأة 30املسأأتفيد مباشأأرة العمأأل بسأأبب حالأأة مرضأأية مر قأأة بتقريأأر طبأأي ت يأأد مدتأأج علأأ  )عأأدم ا أأتطاعة 

 العرالية السعودية.
 تعريف الخدمة

 تلم قرار املصادقة عل  التقرير الطبي مع كا ة املستندات م  .  ا3

 الر  س املباشر.

ا مع إر ا  املستندات املطلوالة.إ شاء طلب .  4  اإلجا ة املرضية إلكترونيع

 بعد العودة م  اإلجا ة.  5
ع
 ر ع املباشرة الكترونيا

 يسليم أصل التقرير الطبي للر  س املباشر..1

التوجج للهيئة الطبية العامة مع إبرا  الهوية الوطنية وذلس بعد ا تلم موعد .2

 الر  س املباشر.املصادقة عل  التقرير الطبي م  
2.  

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 ا تلم الر  س املباشر طلب االجا ة املرضية..4

 تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة..5

أو إعادتج  اإلدارة العامة للموارد البشرية اعتماد الطلب وإر الج إل  .6

  .ة البيانات مع املستندات املر قةللتعديل في حا  عدم مطابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحديد موعد العرض عل  الهيئة الطبية  لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع معاملة .1

 مع إر ا  كا ة املستندات املطلوالة.

إلبلغ املستفيد باملوعد املحدد  اإلدارة العامة للموارد البشرية ا تلم معاملة م  .2

 للعرض عل  الهيئة الطبية.

ا تلم صورة م  قرار املصادقة عل  التقرير الطبي بسا ة املستندات ويسليمج .3

 للمستفيد لر ع الطلب االلكترو   باإلجا ة املرضية.
5.  

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

5  ..
ع
 ا تلم طلب االجا ة الكترونيا

تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات .   6

 املر قة. 

اعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة . 7

 في الطلب مع املستندات املر قة.

 إل  .  8
ع
املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد إر ا  الطلب الكترونيا

 ار القرار.وإصد  دالبشرية العتما

ا تلم معاملة م  جهة عمل املستفيد لتحديد موعد العرض عل  الهيئة الطبية مع .1

 إر ا  كا ة املستندات 

 عل  الهيئة الطبية.معاملة للهيئة الطبية العامة لتحديد موعد لعرض املستفيد ر ع .2

  إر ا  املوعد اله  تم تحديد  م  قبل الهيئة الطبية العامة للمستفيد..3

  املستفيد ا تلم قرار املصادقة عل  التقرير الطبي وإر ا  املعاملة إل  جهة عمل .4

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  ( يوم.30تااو  ماموع عدد أيام املرض ي الأ)

 . طلب االجا ة املرض ي 

  أصل التقرير املرض يpdf 
 

 للتحقق م  شحصية املستفيد عند عرضج عل  الهيئة الطبية. ةأصل الهوية الوطني 

 قرار املصادقة عل  التقرير الطبيpdf 
 النماذج واملستندات

 مالحظات ال يوجد



 

77 
 

 اإلجـــــازات
 الخدمة

 إجازة مرافق مريض  /5

 تعريف الخدمة وحتى الدرجة ال ال ة  الدرجة األولتل م املرا قة أثناء  ترة العلج م  عس ع  العمل إلصابة أحد أقرالا ج بمرض املستفيدغياإ 

ا مع إر ا  املستندات املطلوإ  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد إ شاء طلب إجا ة مرا قة مريض إلكترونيع

 .للمستفيد املرا ق إلجا ةا لطلب املباشر الر  س ا تلم.1

 .ةاملر ق اتاملستندتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع .2

 .أو إعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة للموارد البشرية ةباإلدارة العاماعتماد الطلب وإر الج للموظف املختص  .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب .1

 . ةاملر ق اتومطابقت ا مع املستندتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب .2

 .ةاملر قات اعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستند.3

 إل  .4
ع
 القرار. وإصدارللموارد البشرية  العتماد   ةاملشرف عل  اإلدارة العامإر ا  الطلب الكترونيا

للموارد إجراءات اإلدارة العامة 

 البشرية

 (  عامأا الطفأل عسأمح لسأل من مأا لتمتأع 12اع االت التي يضطر  ن ا املوظف إل  مرا قة أحد أقارالج لعلججي أو األم إذا رغب  في مرا قة طفلها اله  ال يتااو  عمر )

 .برصيد  م  اإلجا ات العادية

  ( م  الل حةي 141العادية   سمح لج بالغياإ ويعامل ع  املدة ال ا دة و قا للفقرة )أ( م  املادة )إذا  ادت املدة الل مة للمرا قة عل  ما عستحقج م  اإلجا ات

 بحسب ما تحدد  التقارير الطبية.
 

 مدة اإلجازة 

 .تقرير طبي 

  و شهادة امليلد.أالعا لة  م   رتصورة 

 ) صورة م  صس االعالة )في حا  مرا قة أحد الوالدي 

  مريض.طلب إجا ة مرا ق 

 النماذج واملستندات 

 املالحظات  ال يوجد
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 ( إجازة خاصة بالنساءإجازة الوضع ) /6

 تعريف الخدمة ( يوم براتب كامل بعد الوالدة.70الوضع وا تحقاقها إلجا ة مدت ا ) بسببع  العمل لفترة وذلس   املستفيدغياإ 

ا مع إر ا  املستندات املطلإ شاء طلب إجا ة الوضع   والة.إلكترونيع
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 طلب إجا ة الوضع للمستفيدة.الر  س املباشر ا تلم .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 أو إعادتج للمستفيد للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة. للموارد البشرية ةلإلدارة العاماعتماد الطلب وإر الج .3
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 داملستفي

 االجا ة.ا تلم طلب .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 .ةاملر ق اتمطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستنداعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم .3

 إل  .4
ُ
  العتماد للموارد البشرية  ةاملشرف عل  اإلدارة العامإر ا  الطلب الكترونيا

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  .براتب كامل يوم (70) 

  وضع.طلب إجا ة 

  صورة م  شهادة امليلدأو الوالدة. صورة م  تبليغ. 
 النماذج واملستندات 

 .البد أن يسون تاريخ إجا ة الوضع هو تاريخ الوالدة الفعلي 

 قطع إجا ة الوضع بإدخا  تاريخ الوالدة الفعلي في حا  تداخل إجا ة الوضع مع اإلجا ة املرضية 

 

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 (بالنساء إجازة خاصة) إجازة األمومة / 7

وا أتحقاقها إلجأا ة أمومأة تحأدد بضأوابط ومأدة معينأة طأوا   للتفأرغ لرعايأة مولودهأا الأه  لأم يتاأاو  الأ لث  أنوات سع  العمل لفترة وذل املستفيد غياإ

  ترة خدمت ا في الدولة.
 تعريف الخدمة

ا مع إر ا  كا ة املستندات املطلوالة..1  إ شاء طلب إجا ة األمومة إلكترونيع

 بعد العودة م  اإلجا ة.2
ع
 .ر ع املباشرة الكترونيا

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 مومة للمستفيد.طلب إجا ة األ  الر  س املباشر ا تلم .1

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 للموارد البشرية أو إعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة. ةاعتماد الطلب وإر الج لإلدارة العام.3
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 .ةاملر ق اتعدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستنداعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  .3

 قرار إجا ة االمومة. للموارد البشرية العتماد  وطباعة ةإر ا  الطلب إلكترونيا إل  املشرف عل  اإلدارة العام.4

. ألف وخمسما ة ريا ع  بلغ الصرف ال يقل مأفترة االجا ة بشرق لراتب الربع  صرف.5
ع
 شهريا

اإلدارة العامة  إجراءات

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  ثلث  نوات  حد أقص ى طوا  خدمت ا في الدولة.

  مومةأطلب إجا ة. 

 .صورة م   رت العا لة أو شهادة ميلد الطفل 
 النماذج واملستندات 

 .إر ا  صورة م  شهادة امليلد في حالة عدم ارتباق إجا ة االمومة بإجا ة الوضع 

 الفعلية املباشرة ر ع ضرورة  
ع
 .أخرك  بإجا ة رالطها وعدم األمومة إجا ة م  العودة بعد الكترونيا

 الراتب صرف تتثر  
ع
  املباشرة ر ع يتم لم حا  في  لبيا

ع
 .األمومة إجا ة م  العودة بعد الكترونيا

  خصم ربع الراتب والد  االنتقا  وس ب الراتب التقاعد  بشرق أال يقل مبلغ الصرف ع  ألف.
ع
 وخمسما ة ريا  شهريا

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازة االستثنائية / 8

 تعريف الخدمة .بعد موا قة معالي ر  س اعةامعة غياإ املستفيد ع  العمل بسبب ظروف ضرورية طار ة تقبلها اعةهة وا تحقاقها إلجا ة تحدد بمدة معينة بدون راتب

ا.إ شاء طلب اإلجا ة .1  اال تثنا ية إلكترونيع

 إر ا  املستندات املطلوالة..2

 إل  حين صدور القرار اإلدار . بنظام  فاءة متابعة الطلب .3

 .ر ع املباشرة بعد العودة م  اإلجا ة.4
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 .اال تثنا ية املستفيد إجا ة لطلب املباشر الر  س ا تلم.1

 .ةاملر ق اتالبيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندتدقيق كا ة .2

 .املر قة املستندات مع البيانات مطابقة عدم حا  في للتعديل إعادتج أو العتماد  اعةهة ر  س إل  الطلب إر ا .3

 اإلدارة العامة للموارد البشرية.ر ع الطلب إل  .4

 .ا تلم صورة م  قرار اإلجا ة.5
 

التابعة لها  اءات الجهةإجر 

 املستفيد

 ا تلم طلب االجا ة..1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 للتعديل في حا  عدم ا تكما  املستندات املر قة. عادتجأو إتدقيق الطلب ..3

 دارة العليا.إر ا  الطلب الكترونيا إل  اإل .4

 وإر ا  صورة منج عةهة عمل املستفيد. قرار االجا ة اال تثنا ية الطلب لطباعة للموارد البشرية ةاإلدارة العاماملشرف عل  اعتماد .5

 إيقاف صرف الراتب للمستفيد م  تاريخ االجا ة..6
 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  ملأأدة متصلأأة أو ملأأد  متفرقأأة.(  أأنوات  أأواء كانأأ  5ال ت يأأد مدت أأا علأأى  أأاتين خأأل  )

 .طلب إجا ة ا تثنا ية  .النماذج واملستندات  املستندات والوثا ق اعحاصة  بطلب اإلجا ة اال تثنا ية 

  و اة.بإجا ة وضع أو مرض ي أو عدة باملباشرة الفعلية أو يمك  للمستفيد قطع االجا ة اال تثنا ية 

  ع يثيات القرار الصادر املالية للمستفيد بال يادة أو النقصان عند املباشرة بعد العودة م  االجا ةيتم احتساإ الفروقات 
ع
 .و قا

 . عدم إمسانية التمتع باإلجا ة اال تثنا ية اال بعد صدور القرار اإلدار 

 . ير ع طلب اإلجا ة قبل املوعد املطلوإ بمدة ال تقل ع  شهري 

 في حا 
ع
 بعد العودة م  االجا ة اال تثنا يةيعثر صرف الراتب  لبيا

ع
 .  لم يتم ر ع املباشرة الكترونيا

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازة االستثنائية للمرافقة ./ 9

 إل  اعحارج. ا أو م  ععوله  وجهاستحق املستفيد إجا ة ا تثنا ية ملرا قة ع
ع
 تعريف الخدمة شرعا

ا.إ شاء طلب اإلجا ة .1  اال تثنا ية للمرا قة إلكترونيع

 إر ا  املستندات املطلوالة..2

 حين صدور القرار اإلدار . إل متابعة الطلب في نظام انا  .3

 .املباشرة بعد العودة م  اإلجا ة.4
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ا تلم الر  س املباشر طلب االجا ة اال تثنا ية للمرا قة للمستفيد..1

 دقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة..ت2

 املستفيد في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة. إل إعادتج  أو ر  س اعةهة العتماد   إل إر ا  الطلب .3

 اإلدارة العامة للموارد البشرية. إل ر ع الطلب .4

 ا تلم صورة م  قرار اإلجا ة..5
2.  

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 جا ة.ا تلم طلب اإل .1

 اعادتج للتعديل في حا  عدم ا تكما  املستندات املر قة.  ي ويتمتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة.2

 العليا.اإلدارة  إل إر ا  الطلب الكترونيا .3

 قرار االجا ة اال تثنا ية للمرا قة وإر ا  صورة منج للةهة التابعة لها املستفيد. وطباعةللموارد البشرية  ةاملشرف عل  اإلدارة العامالطلب م  قبل اعتماد .4

 .إيقاف صرف الراتب للمستفيد م  تاريخ االجا ة.5

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 مدة اإلجازة  متصلة أو منفصلة طوا  مدة اعحدمة الوظيفية.مدة املرا قة والحد أقص ى ال تتااو  عشر  نوات 

 .طلب إجا ة ا تثنا ية للمرا قة 

 .ا  قرار ابتعاث أو إ ادة م  جهة العمل لل وج أو م  ععولها شرعع
 النماذج واملستندات  صورة م  بطاقة العا لة 

  وضع أو مرض ي أو عدة و اة.يمك  للمستفيد قطع االجا ة اال تثنا ية باملباشرة الفعلية أو بإجا ة 

 .ع يثيات القرار الصادر 
ع
 يتم احتساإ الفروقات املالية للمستفيد بال يادة أو النقصان عند املباشرة بعد العودة م  االجا ة و قا

  ال بعد صدور القرار اإلدار .إعدم إمسانية التمتع باإلجا ة اال تثنا ية 

  ال تقل ع  شهري .ير ع طلب اإلجا ة قبل املوعد املطلوإ بمدة 

 بعد العودة م  االجا ة اال تثنا ية 
ع
 في حا  لم يتم ر ع املباشرة الكترونيا

ع
 يعثر صرف الراتب  لبيا

 املالحظات 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 (إجازة خاصة بالنساء) إجازة العدة / 10

 تعريف الخدمة يوم( وذلس براتب كامل.130مدت ا )ع  العمل بسبب قضاء عدة و اة  وجها وا تحقاقها إلجا ة غياإ  املستفيد 

ا..1  إ شاء طلب إجا ة عدة الو اة إلكترونيع

 إر ا  املستندات املطلوالة..2

 اإلر ا  إل  الر  س املباشر..3

 بعد العودة م  اإلجا ة املباشرةر ع .4
ع
 . الكترونيا

 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 .للمستفيد عدةطلب االجا ة ال الر  س املباشر .ا تلم 1  

 .ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 المرفقة. في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستنداتللتعديل  للمستفيدو إعادتج أ اإلدارة العامة للموارد البشرية اعتماد الطلب وإر الج إل  .3
 

التابعة لها إجراءات الجهة 

 املستفيد

 االجا ة.ا تلم طلب .1

 . ةاملر ق اتتدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستند.2

 .ةاملر قات اعتماد الطلب أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستند.3

 ورة للةهة التابعة لها املستفيد.إصدار  قرار إجا ة العدة و إر ا  ص قرار  العتماد  ولطباعة العامة للموارد البشريةاملشرف عل  اإلدارة إر ا  الطلب إل  .4

 . ترة االجا ة  خل للمستفيدراتب كامل  صرف.5
 

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  يوم.( 130)

 الو اة طلب إجا ة عدة. 

  الو اة أو شهادة الو اة.صورة تبليغ 

 .صورة م   رت العا لة 
  

 النماذج واملستندات 

 املالحظات  يوجد ال
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 اإلجازة األبوة  /11

منح للمستفيد اله  ُير   بمولود جديد 
ُ
 تعريف الخدمة هي إجا ة ت

ا مع إر ا  املستندات املطلوالة.اإلجا ة طلب ر ع   إلكترونيع
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 .ا تلم طلب االجا ة.1

 .تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة.2

 العامة للموارد البشرية أو إعادتج للمستفيد للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات مع املستندات املر قة. إر ا  الطلب االلكترو   لإلدارة.3

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 .ا تلم طلب االجا ة.1

 .أو اعادتج للتعديل في حا  عدم مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع املستندات املر قة تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر ق.2

 إل  املشرف عل  .3
ُ
 اإلدارة العامة للموارد البشرية العتماد .إر ا  الطلب الكترونيا

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  ( ايام براتب كامل.3)

 النماذج واملستندات  صورة م  تبليغ الوالدة. أو صورة م  شهادة امليلد. 

 املالحظات  لج خل  أ بوع م  تاريخ الوالدة. عستحق املستفيد إجا ة ملدة ) ثلثة( أيام براتب كامل في حا  والدة مولود 
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 إجازة  وفاة قريب /12

 تعريف الخدمة ال ال ة الدرجأأة إلأأىم  الدرجة األول    أقارالأأج أحأأد أو  وجأأج و أأاة غياإ املستفيد ع  العمل في حا  

ا.1  .إ شاء طلب اإلجا ة االضطرارية إلكترونيع

 إر ا  الطلب إل  الر  س املباشر .2

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 املر قات.ا تلم الر  س املباشر طلب اإلجا ة والتت د م  كا ة .1

 ر  س اعةهة العتماد . إل إر الج .2

 اإلدارة العامة للموارد البشريةب مدقق اإلجا ات ر ع الطلب إل .3
2.  

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 ا تلم طلب االجا ة..1

 . أو إعادتج للتعديل في حا  عدم ا تكما  املستندات املر قة تدقيق كا ة البيانات الواردة في الطلب ومطابقت ا مع املستندات املر قة.2

 اعتماد الطلب م  قبل املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية.3

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مدة اإلجازة  خمسة أيام براتب كامل 

 صلة القرابة.  ما ي ب .1

 تبليغ الو اة  .2

 

 النماذج واملستندات 

 .عستحق املستفيد إجا ة خمسة أيام براتب كامل في حا  و اة  وجج أو أحد أقارالج إل  الدرجة ال ال ة 

 درجة األقارب

  :ي األمهات ي األجداد ي اعةدات ي وإن علو. ءاآلباالدرجة األولى 

  :األوالدي وأوالدهم وإن ن لواالدرجة الثانية 

 ي األخوات االشقاءي أو ألإ أو ألمي وأوالدهم وأوالد أوالدهم .اإلخوة الثالثة: الدرجة 

 

 املالحظات 
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 الخدمة مباشرة العمل بعد العودة من اإلجازة

 .إجا ة اعتياديةب تمتع املستفيد: اإلجازة االعتيادي .1

 ( يوم15أل ثر م  ) مرضية ا تمرتحالة  بعدالعمل املستفيد مباشرة  اإلجازة املرضية: .2

 األم(. –األإ  –ابنج  –اب   –انقطاع املستفيد ع  العمل ع الة اضطرارية ملرا قة ) وج  إجازة مرافق مريض: .3

  مولودها.غ لرعاية إجا ة أمومة بربع راتب للتفر م  املستفيد  عودة إجازة األمومة: .4

 إجا ة بدون راتب نتياة ظروف طار ة. م  املستفيد عودة اإلجازة االستثنائية: .5

 إل  اعحارج. أو م  ععو   ال وجإجا ة بدون راتب ملرا قة  عودة املستفيد م  اإلجازة االستثنائية للمرافقة: .6
ع
 شرعا

اإلجازات التي تتطلـب مباشـرة 

 منهابعد العودة 

 

 للر  س املباشر وذل ر ع املباشرة
ع
 س بتاريخ اع ضور الفعلي للمستفيد.الكترونيا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 واعتمادها. وتدقيقهاباشرة لطلب املالر  س املباشر ا تلم  .1

 ر  س اعةهة العتماد . إل  اإر اله .2

 .للموارد البشرية العامةاإلدارة  ر ع الطلب إل  .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

  .ثم اعتماد -موظف اإلجا ات تدقيق الطلب م  قبل .1

 .اعتماد الطلب م  قبل املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية .2
 إجراءات املوارد البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد.

 .بعض أنواع اإلجازة ال تستوجب املباشرة 

 االمتحان(إجازة - إجازة العدة- إجازة الوضع- اإلجازة االضطرارية)
 مالحظات
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 الخدمة العليا  اإلدارية االعتيادية للقيادات االجازات / 13

العمداء و و لب م و املشر ون ( والتي يتم التمتع ب ا خل  العطلة  -هي االجا ة االعتيادية السنوية ألعضاء هيئة التدريس املسلفون بتعما  إدارية ) و لء اعةامعة

 الصيفية.
 تعريف الخدمة

 بتنظيم اجا ات القيادات اإلدارية العليا. الوارد ا تلم التعميم .1

 التالي:  يوضا بجر ع طلب  بإجا ة الصيفالرغبة بالتمتع  في حا   .2

 بداية تاريخ االجا ة االعتيادية. 

  االجا ة . مدة 

  بعد التاسيق معج خل   ترة االجا ة املستفيد بعمل يسلف اله  نا بال إدراج ا م. 

 البشرية. دالواردة م  اإلدارة العامة للموار ا تلم نموذج اجا ات القيادات اإلدارية العليا  .3

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 

  اإلدارة العامة للموارد البشرية اعحاص بتنظيم اجا ات القيادات اإلدارية العليا الوارد م  التعميم ا تلم .1

 بإ ما  الل م بناءع عل  التعميم الوارد للةهة. ابلغ املستفيد .2

 ا تلم طلب االجا ة االعتيادية بعد ا تيفاء املطلوإ. .3

 ر ع املعاملة لإلدارة العامة للموارد البشرية  بعد ا تيفاء املطلوإ .4
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

( واحتساإ اجا ات   خل  العام اعةامعي واحتساإ مدة التعويض ع  و لءي عمداءإدارية )عمل جدولة وحصر لسا ة أعضاء هيئة التدريس املسلفين بتعما  

  ترة االجا ة الصيفية له   

اإلدارة العامة إجراءات 

البشرية للموارد  

 النماذج واملستندات جدو  االجا ات

 عمل اعةامعة تسليف عضو هيئة التدريس واملحاضر واملعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء اإلجا ة السنوية ويتم يعويضج ع  املدة التي يسلف بال ملعالي ر  س

 في العام.
ع
 خللها براتب إضافي ععاد  راتبج عل  هه  املدة عل  أال ت يد املدة التي ععوض عن ا ع   تين يوما

 مالحظات
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 اإلجـــــازات
 الخدمة

 إجازة التفرغ العلمي  / 14

 تعريف الخدمة يمك  لعضو هيئة التدريس اع صو  عل  إجا ة التفرغ العلمي إل ما  درا اتج العليا.

 ر ع خطاإ للر  س املباشر لطلب إجا ة التفرغ العلمي. .1

ا. .2  إ شاء طلب إجا ة التفرغ العلمي إلكترونيع

 االجا ة.املباشرة بعد العودة م   .3
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 إجا ة التفرغ العلمي.طلب  الر  س املباشر ا تلم  .1

 .عرض الطلب عل  املاالس العلمية املختصة .2

 م  اإلدارة العامة للموارد البشرية القرار تبليغ ا تلم صورة م   .3

ا .4  .اعتماد طلب اإلجا ة إلكترونيع

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 ي.ما تلم  قرار إجا ة التفرغ العل .1

 .خل   ترة االجا ة و بد  االنتقا  الشهر   صرف راتب كامل للمستفيد .2

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 النماذج واملستندات  خطاإ طلب إجا ة التفرغ العلمي.

  بد  االنتقا  الشهر  والد  الندرة إن وجد.يصرف للمستفيد 

 إجا ة التفرغ العلمي قبل املوعد بعام كامل و في الفصل الدرا  ي األو . يتم ر ع طلب 

 

 

 

 

 املالحظات 
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 الخدمة اإلعارة 

 خارجية. أو خاصةي داخلية  أو  واء كان  تلس اعةهة املعار الن ا عامة غير اعةهة التي ععمل ب ا  عضو هيئة التدريس للههاإ ال  العمل في جهة حسومية  تفرغ 
 الخدمةتعريف   

 التوجج ال  الر  س املباشر لتسليم املستندات املطلوالة لعرضها عل  املاالس العلمية. .1

 .يتم التوجج ال  الر  س املباشر ال تلم صورة منج اإلعارة بعد صدور قرار  .2

 .الن ا بتاريخ صدور القرار املعار مباشرة العمل في اعةهة  .3

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 .م  ر  س القسم العلمي اإلعارة ا تلم طلب   .1

 .عرض الطلب عل  املاالس العلمية )مالس القسم ومالس السلية( واملالس العلمي ومالس اعةامعة مر ق بج املستندات املطلوالة .2

 .لر  س القسم ومنج لعميد السلية اإلعارة ار ا  معاملة املوا قة عل   .3

 .إل ما  الل م للموارد البشرية  ةاإلدارة العامتوجيج املعاملة م  عميد السلية ال    .4

 .ويسليمج للمستفيد اإلعارة ا تلم صورة م  قرار  .5

 الن ا م  تاريخ صدور القرار. املعار بضرورة املباشرة في اعةهة  ابلغ املستفيد .6

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 .املستفيد إلعارة وا ما  الل م نحو اصدار القرار التنفيه   اإلعارة ا تلم موا قة املاالس العلمية عل  طلب  .1

 .اإلعارة  ةللةهة طالب املستفيد اإلعارةصدور قرار  .2

 فيد.قرار للةهة التابعة لها املستإر ا  صورة م  ال .3

 .دالن ا املستفي املعار ار ا  صورة م  القرار للةهة  .4

 الراتب والد  النقل الشهر  ما لم يتم االتفا  عل  خلف ذلس. لها املستفيد التابعةتتحمل اعةهة  .5

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 لسيرة الهاتية.. ا3

 صورة م  قرار آخر ترقيج.. 4

 صورة م  الهوية الوطنية. 5

 إخلء طرف  .1

   فآخر ما صر  .2

 

 النماذج واملستندات 

 الحظات امل ال يوجد

 

 



 

89 
 

 

 الخدمة نقل الخدمات من الجامعة

في املرتبة أو املسمى الوظيف  م  أ  جهة أخرك خارجية   لج مطابق أو بالتباد  مع مستفيد تجإما بوظيفةامعة اعنقل خدمات عضو هيئة التدريس م  

 حسومية. 
 تعريف الخدمة

 ر ع خطاإ نقل خدمات إل  الر  س املباشر مع ذ ر املبررات .1

 يعبئة النماذج املطلوالة شحصيا. .2

 إر ا  املستندات املطلوالة .3

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 .ةل  املاالس املختصة ألخه املوا قعرض خطاإ طلب النقل ع .1

 قرار النقل ويسليم املستفيد   حة منج. تبليغ  ا تلم صورة م  .2

 متابعة إخلء طرف املستفيد .3

 .نقو  الن ا املستفيدإلر الج إل  اعةهة امللإلدارة العامة للموارد البشرية  للمستفيد ار ا  كامل امللف اعحاص  .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 )املنقول منها(

 .ت وار ا    حج منج عةهة املستفيدا تلم قرار نقل اعحدما .1

 الت ام املستفيد بت  متعلقات مالية. عدم  التت د م  .2

 .اخلء طرف املستفيدكما  إجراءات ا ت .3

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 

  .طلب نقل خدمات ملاسوب  اعةامعة السعوديين م  أعضاء هيئة التدريس و م  في حكمهم 

 .إ ادة باإلجا ات ع الة ط  القيد 

 أصل قسيمة اإليداع للعهد املتعلقة باعةامعة إن وجدت 

  بيان خدمة 

  فاخر ما صر 

   اخلء الطرف 

واملستندات  النماذج  

  ع  طريق االدارة العامة للموارد البشرية أله ا هي االدارة املخولة ملخاطبة اعةهات اع سومية خارج املاشتة.ع املعاملة م  اعةهة املنقو  من ا املستفيد تر 

 ال ياو  النقل أثناء  نة التارالة. 
 املالحظات
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 نقل الخدمات إلى الجامعة

 /
ً
طلب النقل عند تقديمأوال  

 الخدمة

في املرتبة أو املسمى الوظيف  م  أ  جهة أخرك خارجية  لج مستفيد مطابقنقل خدمات عضو هيئة التدريس إل  جامعة جدة إما بوظيفتج أو بالتباد  مع 

 حسومية. 
 تعريف الخدمة

 .موا قة اعةهة املنقولة من ا املستفيد عل  طلب النقل .1

 . املنقولة من ا املستفيد لإلدارة العامة  للموارد البشرية متابعة ر ع املعاملة م  اعةهة .2

 إر ا  املستندات املطلوالة .3

اإلجراءات املطلوبة من 

داملستفي  

 .ا تلم املعاملة م  االدارة العامة للموارد البشرية .1

 توجيج املعاملة ال  القسم املختص و عرض الطلب عل  املاالس العلمية املختصة .2

 لإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع املعاملة  .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 م  اعةهة اعحارجية .ا تلم املعاملة  .1

 إل ما  اإلجراءات الل مة .التت د م  ا تيفاء كا ة املر قات املطلوالة .2

اإلدارة العامة إجراءات 

البشرية  للموارد   
 

  بيان اعحدمة 

 السيرة الهاتية 

   املؤهلت العلميةصورة م 

 صورة م  الهوية الوطنية 

 صورة م  آخر قرار يعيين للمستفيد في جهة عملج 

واملستندات  النماذج  

  اعحارجية  اع سوميةاإلدارة املخولة ملخاطبة اعةهات  أله اطريق إدارة املوارد البشرية   ع املستفيدتر ع املعاملة م  اعةهة املنقو  من ا 

  النقل أثناء  نة التارالة   ال ياو. 
 املالحظات
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 نقل الخدمات إلى الجامعة

 /
ً
 ) بعد صدور القرار(في حال املوافقة على طلب النقلثانيا

 الخدمة

رك خارجية نقل خدمات عضو هيئة التدريس إل  جامعة جدة إما بوظيفتج أو بالتباد  مع مستفيد مطابق لج في املرتبة أو املسمى الوظيف  م  أ  جهة أخ

 حسومية. 
 تعريف الخدمة

1.  
ع
 . يعبئة النماذج شحصيا

 ار ا  كا ة املستندات املطلوالة .2

3.  
ع
 م  تاريخ النقل ر ع املباشرة بعد صدور القرار اعتبارا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 البشريةاإلدارة العامة للموارد ا تلم معاملة ا تكما  مسوغات النقل مع كا ة املر قات املطلوالة م   .1

 البشرية بعد ا تيفاء املطلوإ للموارد  اإلدارة العامة ر ع املعاملة إل   .2

 صورة منج. ة م  قرار النقل ويسليم املستفيدا تلم صور  .3

 .التت يد عل  املستفيد بر ع املباشرة .4
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

داملستفي  

 ال تيفاء كا ة املستندات والنماذج لها املستفيد ار ا  املعاملة للةهة املنقو   .1

 وتدقيق كا ة النماذج واملستندات . بعد ا تيفاء املطلوإ  تلم املعاملة م  اعةهة املنقو  لها املستفيدا .2

 القرار اإلدار   إصدار  .3

 لها املستفيد ا تلم صورة قرار النقل وار ا    حج للةهة املنقو   .4

 من ا م  قسم الرواتب م  تاريخ آخر صرف لها م  اعةهة املنقو  املالية للمستفيد صرف مستحقات  .5

اإلدارة العامة إجراءات 

البشرية    دللموار   

 أ(-101للموظفين واملستخدمين ) طلب توظيف 

 البيانات الشحصية 

 السيرة الهاتية 

  إشعار تحويل الراتب م  البنس 

  دمن ا املستفي لج م  اعةهة املنقو   فما صر إشعار بآخر 
 

   من ا املستفيد إخلء طرف م  اعةهة املنقو. 

  صورة م  املؤهل العلمي 

 صورة م  الهوية الوطنية 

 د.في اعةهة املنقو  من ا املستفير يعيين صورة م  آخر قرا 
 

 النماذج واملستندات 
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 .مالحظات  يقصد بآخر ما صرف لها  آخر راتب تم صر ج للمستفيد م  اعةهة املنقولة من ا 

 

 

بنظام الساعة التعاون   الخدمة 

 تعريف الخدمة في تدريس بعض املقررات  اعةامعةللتعاون مع كليات ومعاهد  اعةامعةا تقطاإ الكفاءات السعودية املتوا رة خارج 

 مر ق بج كا ة املستندات املطلوالةالقسم العلمي  تقديم طلب ايعاون لر  س
إلجراءات املطلوبة من ا

 املستفيد

 يعبة النماذج املطلوالة  للتعاون  .1

 ر ع املعاملة بعد موا قة عميد السلية ألمانة املالس العلمي ألخه املوا قة. .2

 كا ة النماذج واملستندات .إر ا  املعاملة  .3
ع
 لإلدارة العامة للموارد البشرية متضمنا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 ا تلم مبررات طلب التعاون م  السليات متضمنة نماذج التعاون معبتة مع كامل الوثا ق املطلوالة. .1

 . التعاون عل  طلب  اعةامعة ي ر  سألخه موا قة معال اعةامعة ر ع معاملة لو يل .2

 عقود يعاون  تحرير في حا  املوا قة يتم  .3

 للسلية طالبة التعاون لتوقيع املتعاونات عل  العقد  إر ا  أصل العقود  .4

 ر ع عقود التعاون لتر ين ا م  قبل و يل اعةامعة وم  ثم إر الها ملعالي ر  س اعةامعة العتمادها. .5

 اعةامعة وار الها للسليات. ا تلم صورة م  العقود بعد اعتمادها م  معالي مدير  .6

 إصدار رقم وظيف  مؤق  للمتعاون. .7

اإلدارة العامة  إجراءات 

البشريةللموارد   

 .نموذج طلب متعاون 

 خطاإ التسلفة. 

 ( بيان بتسلفة املتعاونين بنظام الساعة2-االرتباق  )نيس 

  قا مة بت ماء وتخصصات وأعباء أعضاء هيئة التدريس

 السعوديين بالقسم.

 

  ذاتية مدون  ن ا  أرقام تواصل. يرة 

 صورة م  املؤهل العلمي 

 صورة م  املعادلة في حالة اع صو  عل  املؤهل م  خارج اعةامعة 

  صورة م  بطاقة األحوا 

 صورة م  رقم اع ساإ "اآليبان" معتمد م  البنس  

 .قا مة بت ماء وتخصصات وأعباء أعضاء هيئة التدريس املتعاقدي  بالقسم 

واملستندات  النماذج  
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 وتخصصات وأعباء املحاضري  واملعيدي  بالقسم قا مة بت ماء 

 املالحظات ال يوجد

 

 

 الخدمة طلب أمر االركاب

 تعريف الخدمة صرف ته رة  فر ألعضاء هيئة التدريس و م  في حكمهم ع ضور مشار ة العلمية )تفرغ علميي مؤتمري ندوةي ورش عملي دورة تدريبية(.

 .التت د م  صدور قرار املشار ة العلمية  .1

 .التوجج إل  الر  س املباشر لطلب إصدار أمر إركاإ و يسليم املستندات املطلوالة. .2
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 .مر ق ب ا املستندات املطلوالة اإلدارة العامة للموارد البشريةر ع معاملة طلب اصدار أمر اركاإ إل   .1

 .ويسليمج للمستفيد اإلدارة العامة للموارد البشريةا تلم اصل امر االركاإ م   .2

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 املشار ة العلمية.ا تلم  قرار  .1

 صرف راتب كامل للمستفيد خل   ترة االجا ة و بد  االنتقا  الشهر . .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

   قرار حضور املشار ة العلمية.صورة م 

 .صورة م  الهوية الوطنية 

  صورة م  هوية املحرم موضا ب ا تاريخ ميلد. 

 النماذج واملستندات 

 دال يوج
 

 املالحظات 
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 الخدمة التعويض عن  أمر االركاب

 تعريف الخدمة )تفرغ علميي مؤتمري ندوةي ورش عملي دورة تدريبية(.مشار ة العلمية نظير حضور   سفر ألعضاء هيئة التدريس و م  في حكمهم ال مبلغ ته رةصرف 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد  املستندات . كا ةمع ار ا   حرماملو  للمستفيد طلب التعويض  لر ع  إل  الر  س املباشر التوجج

 مع كا ة املستندات املطلوالة. واملحرم ستفيدلصرف يعويض ع  أمر اإلركاإ للم  لإلدارة العامة للموارد البشرية  ر ع خطاإ
إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 . ا تلم خطاإ طلب التعويض ع  امر االركاإ م  اعةهة التابعة لها املستفيد وتدقيق جميع املستندات .1

 . وإر ا  كا ة املستندات إلصدار قرار التعويض  دارة العامة للموارد البشرية اإل ر ع خطاإ طلب التعويض ع  امر االركاإ ال   .2

 وإيداع املبلغ في اع ساإ .  ال  اعةهة التابعة لها املستفيد ا تلم اصل قرار التعويض ع  امر االركاإ وإر ا  صورة منج .3

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 .صورة م  قرار حضور املشار ة العلمية 

  الوطنية.صورة م  الهوية 

  صورة م  هوية املحرم موضا ب ا تاريخ ميلد. 

 .صورة م  تها ر السفر املستخدمة للمستفيد واملحرم 

 النماذج واملستندات 

 ال يوجد
 

 املالحظات 
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 الخدمة طلب مشهد )تعريف(

 تعريف الخدمة للمستفيد. وتزويدها إصدار السلطة اإلدارية أصل وثيقة رسمية تشهد بصحة المعلومات الشخصية والوظيفية والمالية 

 وذلك لتعبئة نموذج طلب مشهد. للوارد البشرية ةاإلدارة العامالتوجه إلى 
إلجراءات املطلوبة من ا

 املستفيد

 . لتعبئة نموذج طلب مشهد اإلدارة العامة للموارد البشريةتوجيج املستفيد ملراجعة 
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 م  املستفيد م  خل  مطابقة الهوية الوطنية. والتحققبالقسم ا تقبا  املستفيد  .1
 (Oracle-ERPطباعة اإل ادة م  نظام املوارد البشرية ) .2
 يسليم اإل ادة للمستفيد. .3

لموارد اإلدارة العامة ل إجراءات

 البشرية

 .صورة م  الهوية الوطنية 

 اإلنالي ية باللغة التعريف في حا  السفر  جوا  م  صورة. 

 االعالة صس طلبفي حا   العا لة  رت 

 النماذج واملستندات

 و ق ما يلي: مشهد طلب نموذج في اإل ادة لها املوجج اعةهة ضرورة تحديد

 .مل  ي مج األمر 

    .للسفارات مع ضرورة إر ا  املستندات املطلوالة 

 .للمحكمة إلصدار صس اإلعالة مع ضرورة إر ا  املستندات املطلوالة 

 للبنوك لل صو  عل  قرض مع ضرورة يعبئة النموذج املطلوإ. 

 

 الحظاتامل
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 99 التعاقد  .1

 100 األ ا  ي باإلضا ة للحبراتتقدير الراتب   .2

 101 صرف الراتب األ ا  ي  .3

 102  تح حساإ مصرفي  .4

 103 تفعيل حساإ املتعاقد عل  نظام  فاءة  .5

 104 بد  السك   .6

 105 بد  التتث ا  .7

 106 االعتيادية(-العدة-الوضع-اال تثنا ية-املرضية-االجا ات )االضطرارية  .8

 112 اإلجا ةمباشرة العمل بعد العودة م    .9

 113 إركاإ أمر إصدار   .10

 114 التعويض ع  امر  إركاإ  .11

 115 تاديد وإه اء العقود  .12

 116 إصدار إ ادة تاديد عقد  .13

 117 انت اء العقد  .14

 118 إخلء الطرف الن ا   للمتعاقد املنهي  خدماتج  .15

 119 طباعة إ ادة  .16

 120 تقييم األداء الوظيف  للمتعاقد  .17

 121 تحديا البيانات  .18
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 122 إصدار إقامة  .19

 123  تاديد اإلقامة  .20

 124 إصدار تتشيرة خروج وعودة  .21

 125 إصدار تتشيرة اعحروج الن ا    .22

 126 نقل ويعديل معلومات جوا  السفر  .23

 127 نقل الكفالة  .24

 128 طلب ال يارة العا لية  .25

 129 طلب اال تقدام  .26
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 التعاقد الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 ب ا مع إحضار املستندات املطلوالة.اله   يعمل للتعاقد إلدارة اعةهة   توجج املرشا .1

 يعبئة النماذج املطلوالة. .2

م إجراء ا تلم نموذجي الكشف الطبي م  اعةهة والتوجج للمر   الطبي اعةامعي إلجراء الفحص الطبي او ا تلم نموذج التحويل ال  اعةهة التي   ت .3

 الكشف الطبي  ن ا.

 يتم يسليمج للةهة لر عج مع بقية النماذج. بعد اجراء الكشف الطبي واعتماد النموذج .4

اءات الجهة التابعة لها املستفيدإجر   .البشرية  اإلدارة العامة للموارد تدقيق جميع النماذج ومراجعة ا تما  املستندات وار الها بمعاملة ر مية ال   

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 ا تلم املعاملة م  اعةهة. .1

نة  ن ا.تدقيق  .2  جميع النماذج والتت د م  ص ة البيانات املدوم

 مراجعة ا تما  املستندات .3

 حرير العقد.ت .4

 للتوقيع عل  العقد.تبليغ املرشا   .5

 erpع ةل في  نظام  العقد   املتعاقد علبعد توقيع  .6

 النماذج واملستندات

 املؤهلت واعحبرات العلمية أصل وصورة. 

   او الر الة الهاتفية املوجهة ال   فارة اململكة في  صورة م  العرض الوظيف  املبد

 .بلد املتعاقد

 جوا  السفر للمتعاقد واملرا قين أصل وصورة.  

 ( صور شحصية للمتعاقد.4عدد ) 

 

 

 (نموذج 2(+نموذج ا تمارة بيانات)1نموذج ا تمارة بيانات+)

(+ نموذج إقرار 147بطاقة بيانات متعاقد جديد + نموذج )

بعدم ا دواجية صرف  بد  السك  وتها ر اإلركاإ +نموذج 

 املباشرة.

 .نموذج  شف طبي ملرشا+ تقرير طبي ال تخراج إقامة 

 ضار أصل في حالة وجود محرم ععمل داخل اململكة ياب إح

عدم صر ج لبد  السك   والد   ا ادة م  جهة عملج متضم 

 التتث ا او تتمين  ك  مؤثا لج

الحظاتامل  

 قبل يسليمها للةهة يوفي حا  عدم ل قية ال قا ية السعودية في بلد  ياب عل  املتعاقد تصديق وتوثيق أصو  املؤهلت واعحبرات العلمية م  امل

  يؤخر تحرير العقد او ل  يتم احتساإ  نوات اعحبرة في الراتب اله   ُيكتب في العقد.تصديقها  ُيطلب تصديقها مما 

 م  خارج بلد  علن ا املتعاقدة املؤهلت العلمية في حالة حصل معادل. 

 ترجمة الشهادات واملؤهلت العلمية ال  اللغة العرالية م  مكتب معتمد 
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 تقدير الراتب األساس ي باإلضافة للخبرات الخدمة

 إحضار جميع أصو  الشهادات العلمية وشهادات اعحبرة عند التعاقد اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

بختم طبق األصل م  أصو  الشهادات العلمية وشهادات  مختومةو أمر ق ب ا صور طبق األصل البشرية  اإلدارة العامة للموارد ر ع معاملة ر مية ال  

 اعحبرة

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 بناءع عل : م تقدير الراتب األ ا  ي للمتعاقديت

 املؤهلت العلمية. .1

 .عند مباشرة العملج لدي ةاملتعاقد واملتو ر اعحبرات العلمية التي حصل علن ا  .2

 الشهادات العلمية وشهادات اعحبرة. أصو   النماذج واملستندات

الحظاتامل  

 قا ية السعودية في بلد املتعاقدتصديق وتوثيق الشهادات واعحبرات م  املل قية ال . 

 بعد توقيع العقد. حضرها املتعاقدي  شهادة او خبرة ل  يتم النظر مرة أخرك في يسوية الراتب عل  أ 

 ععتد بالشهور واأليام. يتم احتساإ اعحبرات للسنوات الساملة وال 

 اع ق في قبولها او   للةامعةمعاهد( -مدارس-أبحاث-تحتسب اعحبرة اذا كان  في ماا  التدريس اعةامعي اما اعحبرات في املااالت األخرك)ا تشارات

 ر ضها حسبما ترا )توا ق طبيعة عمل وظيفة املتعاقد علن ا مع خبرتج السابقة(.

  في جهة عمل بالقطاع اعحاص  ياب تصديقها م  الغر ة التاارية في نفس جهة العمل بالقطاع اعحاص.اذا كان  اعحبرة داخل اململكة 

  التي يتم احتساب ا هي اعحبرات التي تسون عل  وظا ف ر مية ول س   تاعحبرابتن  االعتبار اعحبرات املتداخلة احتساب ا مرة واحدة  قط مع األخه في

 التعاون او الدوام اعة   .
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 صرف الراتب األساس ي  الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يوجد ال

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 يوجد ال

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 والين اعةامعة.ب نج عليج العقد املبرم  صما ينعل  راتب شهر  بحسب  يحصل املتعاقد .1

 توقيع العقد.يتم احتساإ الصرف م  بداية  .2

 ومراجعت ا م  قبل قسم الرواتب والبدالت واملسا آت .3
ع
 يتم تدقيق الرواتب شهريا

 النماذج واملستندات

 (IBANمتضم  رقم اع ساإ ) إشعار بنس   .1

 أصل اعةوا . .2

 أصل اإلقامة .3

الحظاتامل  يوجد ال 
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 فتح حساب مصرفي  الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 املتعاقد إل  أ  بنس مصرفي لفتح حساإ وطلب تحويل الراتب عليج.توجج  .1

 .لإلدارة العامة للموارد البشرية  االشعار البنس يسليم  .2

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد
 يوجد ال

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 

 للبنس.يسليم املتعاقد إ ادة بفتح اع ساإ وتحويل الراتب لتقديمها  .1

 ادخا  بيانات اع ساإ البنس  في النظام  م  قبل قسم الرواتب والبدالت واملسا آت ليتم صرف الراتب. .2
 

 النماذج واملستندات

   االشعار البنس ( متضم  رقم اع ساإIBAN) 

 . أصل اعةوا 

 .أصل اإلقامة 

 يوجد ال املالحظات
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 تفعيل حساب املتعاقد على نظام كفاءة الخدمة

 +رقم اعةوا . املباشرة صورة+ اإلقامة احضار صورة م   اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 يوجد ال

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية
 +صورة اإلقامة+ رقم اعةوا .  ت ويد قسم تقنية املعلومات بصورة اإلقامة

 +صورة م  املباشرة. صورة اإلقامة النماذج واملستندات

الحظاتامل    اعة حتى وصو  ر الة نصية عل  جوا  املتعاقد متضم  ا م املستخدم وكلمة املرور. 24عستغر  تفعيل اع ساإ  
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 بدل السكن الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد
 اإلركاإ بعد تاديد العقد.يعبئة نموذج إقرار بعدم ا دواج صرف بد  السك  وتها ر  .1

 ت ويد اعةهة باملستندات املطلوالة مع النموذج. .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

ستِحقين ا تلم جميع النماذج وتدقيقها وختمها وار ا  املستنداتي عةميع  .1
ُ
 لصرف البد .املتعاقدي  اعةهة امل

 إر ا  النماذج باملستندات بمعاملة ر مية. .2

اإلدارة العامة للموارد إجراءات 

 البشرية

 .ا تلم كامل املعاملة .1

 .املتعاقد للبد  م  عدمج ا تحقا التدقيق عل  جميع املستندات املطلوالة والتت د م   .2

  ما ي بامللحظات او  عاقداملت ا تيفاءبخطاإ ر مي متضم  طلب  في حالة عدم ا تحقا  املتعاقد للبد  أل   بب ععاد النموذج للةهة .3

 .لصرف البد  ا تحقاقج

 إل ما  الل م. املعاملة كاملة إل  قسم الرواتب والبدالت واملسا آت حا ت  .4

 النماذج واملستندات

 .نموذج إقرار بعدم ا دواج صرف بد  السك  وتها ر اإلركاإ 

  واعحتم. االعتماداتنموذج املباشرة مكتمل 

 .صور إقامة املتعاقد وإقامات مرا قن ا 

  املحرم ياب إحضار اصل ا ادة م  جهة عملج تفيد بعدم صرف بد  السك  لج او تتمين  ك  مؤثا لج.في حالة عمل 

الحظاتامل    ترة التعاقد بستة أشهر أو أ ثر عستعاد من ا بد  السك  ع  الفترة املتبقية في العقد. انت اءاملتعاقد قبل  ا تقالةفي حالة  
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 بدل التأثيث الخدمة

املطلوبة من املستفيداإلجراءات   

  للمتعاقد .1
ُ
 : يتم يعبئة نموذج إقرار بعدم ا دواج صرف بد  السك  وتها ر اإلركاإ والد  التتث ا.حديثا

خطاإ خط  لطلب صرف املتبق  م  البد  وذلس بعد تاديد العقد بداية العام اعةامعي  ير عتم صرف جزء من البدل  الذيللمتعاقد  .2

 ومباشرتج العمل.

الجهة التابعة لها اءات إجر 

 املستفيد

 ا تلم النموذج وتدقيقج ور عج ضم  النماذج املتبقية بمعاملة ر مية. .1

 في حا  طلب صرف املتبق  م  بد  التتث ا ُير ع خطاإ ر مي. .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 ا تلم الطلب وتدقيقج. .1

 واملسا آت.قسم الرواتب والبدالت إل   إحالة املعاملة  .2

 نموذج إقرار بعدم ا دواج صرف بد  السك  وتها ر اإلركاإ.  النماذج واملستندات

 مالحظات

  م  بد  السك  املنصوص في العقد.50يصرف بد  التتث ا بمقدار % 

 .عند بداية التعاقد 
ع
 يصرف املتبق  م  بد  التتث ا عند تاديد العقد ألو  مر  في حا  عدم صر ج كامل

  التتث ا مرة واحدة طيلة خدمة املتعاقد في اململكة. يصرف بد 
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 الخدمة
 اإلجازات 

 / االضطرارية1

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 ر ع طلب اإلجا ة عل  نظام  فاءة ومتابعة حالة الطلب حتى اعتماد . .1

 طريقة ر ع الطلب باعحطوات التالية:

 ر ع الطلب للر  س املباشر.¬ادخا  البيانات بشسل ص يح¬اإلجا ة املطلوالةاختيار نوع ¬طلب جديد¬اإلجا ات¬نظام  فاءة

 ياب  داد ر وم التتشيرة ور ع طلب اصدار تتشيرة خروج وعودة عل  النظام.في حالة السفر خارج اململكة:  .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد .

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 تدقيق اإلجا ة والتت د م  احقيت ا واعتمادها. .1

 صدور القرار اإلدار  بمنح اإلجا ة. .2

 تدقيق طلب إصدار التتشيرة واعتماد . .3

 إصدار التتشيرة م  قبل قسم اعةوا ات. .4

 يوجد ال النماذج واملستندات

ةمدة اإلجاز   أيام خل   ترة العقد 10ستحق املتعاقد ع 

الحظاتامل  
  قرار اإلجا ة يتم خصم عدد اإليام م  رصيد اإلجا ة السنوية. عند صدور 

  الشهر . االنتقا م  بد   االضطراريةيتم حسم عدد أيام اإلجا ة 
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 اإلجازات

/ املرضية2  

من داخل اململكة–اإلجازة املرضية  الخدمة من خارج اململكة–اإلجازة املرضية    

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اإلجا ة عل  نظام  فاءة وار ا  اصل التقرير الطبي ر ع طلب 

 ومتابعة الطلب.

تصديق وتوثيق أصل التقرير الطبي م  املل قية ال قا ية السعودية في  .1

 بلد املتعاقد ويسليمج للةهة.

في حا  صدرت موا قة الهيئة الطبية عل  التقرير يتم ر ع اإلجا ة  .2

بي وصورة م  موا قة الهيئة املطلوالة عل  النظام مع ار ا  التقرير الط

 .pdfالطبية بصيغة 

 طريقة ر ع الطلب باعحطوات التالية:

 ر ع الطلب للر  س املباشر.¬ادخا  البيانات بشسل ص يح¬اختيار نوع اإلجا ة املطلوالة¬طلب جديد¬اإلجا ات¬نظام  فاءة

 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
التقرير الطبي بعد توثيقج وتصديقج بمعاملة ر مية.ار ا  اصل  تدقيق الطلب واعتماد   

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 تدقيق اإلجا ة والتت د م  ص ت ا وأحقيت ا. .1

 اعتماد اإلجا ة .2

 صدور القرار اإلدار  بمنح اإلجا ة .3

 

 

 

 إر ا  أصل التقرير الطبي الهيئة الطبية العامة بادة. .1

 باملوا قة او الر ض وإبلغ اعةهة بخطاإ ر مي.ا تلم رد الهيئة الطبية  .2

عند املوا قة املبد ية م  الهيئة الطبية يتم ار ا  موعد مراجعة الهيئة  .3

 الطبية ال  جهة املتعاقد ليتم ابلغج باملوعد املحدد.

 يتم  ي ةيل االجا ة في النظام.بعد صدور  قرار الهيئة باملوافقة : 

 :او ا تثنا ية حسب  اضطراريةأليام بإجا ة يتم ر ع  عدد ا في حالة الرفض

ب.  توا ر الرصيد وعدد أيام التغيم

 اصل التقرير الطبي وقرار الهيئة الطبية باملوا قة إن وجد  النماذج واملستندات

ةمدة اإلجاز    ستحق املتعاقد إجا ة مرضية مدت ا شهر واحد براتب كامل وياو  تمديدها شهري  آخري  بنصف الراتب.ع 

 ال يوجد  املالحظات
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 الخدمة
 اإلجازة

االستثنائية /3  

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 ابلغ اعةهة بالرغبة في اع صو  عل  اإلجا ة وفي حا  املوا قة ير ع الطلب عل  النظام بإتباع اعحطوات التالية: .1

 ر ع الطلب للر  س املباشر.¬البيانات بشسل ص يحادخا  ¬اختيار نوع اإلجا ة املطلوالة¬طلب جديد¬اإلجا ات¬نظام  فاءة

 ر ع املباشرة اإللكترونية عل  النظام بعد العودة م  اإلجا ة. .2

 .يعبئة نموذج املباشرة الورقية  .3

لتابعة لها إجراءات الجهة ا

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد .

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 م  احقيت ا وص ت ا واعتمادها.تدقيق اإلجا ة والتت د  .1

 صدور القرار اإلدار  بمنح اإلجا ة. .2

 إيقاف الراتب وجميع املستحقات املالية ع  كامل  ترة اإلجا ة.  .3

 .اال تثنا يةا تعادت ا في حالة صر ها ع  كامل مدة اإلجا ة  والبدالت ويتمبعد املباشرة يتم تفعيل صرف الرواتب  .4

 يوجد ال النماذج واملستندات

عتبر ضم  مدة اعحدمة. ع   صل درا  ي واحد وال دال ت ييحق للمتعاقد التمتع بإجا ة ا تثنا ية بمدة   ةمدة اإلجاز 
ُ
 ي

الحظاتامل  

 

 .في حا  تم صرف رواتب او مستحقات  بد   ك  اثناء اإلجا ة يتم ا تردادها 

   اال تثنا ية طلب االجا ة   ما ي بياب ار ا. 
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 الخدمة
 إجازة 

(إجازة خاصة بالنساء) الوضع/ 4  

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 يبإتباع اعحطوات التالية:pdfر ع الطلب عل  نظام  فاءة وار ا  صورة ملونج م  تبليغ الوالدة بصيغة  .1

 املباشر.ر ع الطلب للر  س ادخا  البيانات بشسل ص يحاختيار نوع اإلجا ة املطلوالةطلب جديداإلجا اتنظام  فاءة

 ر ع املباشرة عل  النظام بعد العودة م  اإلجا ة. .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد 

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 تدقيق اإلجا ة واعتمادها.  .1

 التت د م  ص ت ا واحقيت ا واعتمادها. .2

 صدور القرار اإلدار  بمنح اإلجا ة .3

واملستندات النماذج  مصدقة وموثقة اذا كان  م  خارج اململكة. –صورة م  تبليغ الوالدة  

 براتب كامل 45 مدة اإلجازة 
ع
 يوما

الحظاتامل   ال  يوجد 
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 الخدمة
 إجازة

(إجازة خاصة بالنساء)  العدة / 5  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 يبإتباع اعحطوات التالية:pdfر ع الطلب عل  نظام  فاءة وار ا  صورة م  شهادة الو اة بصيغة  .1

 ر ع الطلب للر  س املباشر.ادخا  البيانات بشسل ص يحاختيار نوع اإلجا ة املطلوالةطلب جديداإلجا اتنظام  فاءة
 

 ر ع املباشرة عل  النظام بعد العودة م  اإلجا ة. .2

الجهة التابعة لها اءات إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 تدقيق اإلجا ة والتت د م  ص ت ا وأحقيت ا واعتمادها. .1

 إصدار القرار اإلدار  بمنح اإلجا ة. .2

 اململكة.مصدقة وموثقج اذا كان  الشهادة م  خارج  -صورة م  شهادة الو اة   النماذج واملستندات

 مدة اإلجازة 
 4  أيام للمسلمة. 10أشهر و 

 شهر لغير املسلمة 

الحظاتامل  .ال يوجد 
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 الخدمة
 اإلجازة

االعتيادية /6  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 بقرار من معالي رئيس الجامعة   – أي إجراء من قبل املستفيد  يوجد ال
ً
 :تكون على النحو اآلتيو وينظم ذلك سنويا

  سبة ال  بداية وه اية اإلجا ة. .1
ع
 اذا قل الرصيد ع  اله  يتم تحديد   نويا

 خل  العام اعةامعي ولم يكمل عقدها متعاقد  .2
ع
 اشهر. 10حدي ا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد  في حا  ر ع اإلجا ة عل  النظام.

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية
 تدقيق اإلجا ة واعتمادها.

 يوجد. ال النماذج واملستندات

 60عستحق املتعاقد عضو هيئة التدريس وم  في حكمج ) مدة اإلجازة
ع
 ( يوما مل   وا .45و)-( يوما

الحظاتامل  

 . يتم صرف رواتب اإلجا ة السنوية حسب ما ينص عليج القرار اإلدار  السنو 

  هيئة التدريس وم  في حكمهم م  رواتب والدالت.يتم صرف مستحقات أعضاء 

   ال  ه اية الفصل الدرا  ي ال ا  . االنتقا يتم صرف بد 

  تصرف الرواتب والبدالت ال  التاريخ املنصوص عليج في قرار اه اء اعحدمة.  اال تقالةفي حا  اه اء العقد او 
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 املباشرة بعد العودة من اإلجازة الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

ا ختم اع ضور إلدارة اعةهة في او  يوم عمل بعد انت اء اإلجا ة السنوية والتوقيع عل  نموذج املباشرة وار ا  صورة م  جوا  السفر املوضا ب  .1

 اعحروج والدخو  ال  اململكة.

 ر ع املباشرة عل  نظام  فاءة. .2

 بعدد األيام املتتخرة ع  طريق نظام  فاءة. اضطراريةفي حالة التتخر ع  املباشرة في املوعد املحدد يتم ر ع إجا ة  .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 تدقيق بيانات النماذج والتت د م  ص ة املباشرة وا تكما  االعتمادات وختم النموذج بختم اعةهة. .1

 اعةهة ور عها بمعاملة ر مية ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية. املباشرة عةميع متعاقد ضا حالة اعداد قا مة تو  .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 ع  املباشرة في املوعد املحدد.ري  املتتخ املتعاقدي تدقيق القا مة وحصر أ ماء  .1

 متتخر ع  املباشرة. أل  متعاقد اضطراريةمخاطبة اعةهة لطلب يغطية أيام التغيب بإجا ة  .2

 النماذج واملستندات
 نموذج املباشرة(-نموذج اشعار ع  متعاقد( 

 .ختم اعحروج والدخو  ال  اململكة 
ع
 ار ا  صورة م  جوا  السفر موض ا

الحظاتامل  
 .ضرورة املتابعة عل  النظام بخصوص يغطية أيام التغيب ان وجدت بإجا ة اضطرارية 

   اإلجا ة اال تثنا ية واإلجا ة السنوية االعتيادية في حا  ا شاب ا عل  النظام.العودة م  ر ع مباشرة إلكترونية بعد   املتعاقديتوجب عل 
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إركابأمر إصدار   الخدمة  

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 لطلب أمر إركاب لإلجازة السنوية: 

 يعبئة نموذج أمر االركاإ -1

 .واعةوا  وصور م  اقامات وجوا ات املرا قين اإلقامةالعقد إر ا  صورة  -2

 :لطب إمر إركاب نهاية الخدمة 

 يضاف للحطوات املهكورة أعل  قرار ه اية اعحدمة ونموذج إخلء الطرف اإللكترو  

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 وار ا  جميع املستندات.تدقيق ومراجعة جميع النماذج والتت د م  يعبئة وص ة جميع اعحانات  .1

 وار ا  الطلب بخطاإ ر مي إل  اإلدارة العامة للموارد البشرية. التوقيع واعحتم عل  جميع النماذج .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

نظم لإلجا ة السنوية ألعضاء هيئة التدريس وم  في حكمهم يتم التعميم عل  اعةهات التي ععمل ب ا  .1
ُ
عند صدور القرار اإلدار  السنو  امل

 للبدء بتعبئة نماذج أوامر اإلركاإ. املتعاقدي 

 .النماذج بسامل املستندات املطلوالة جميع تدقيق اعةهاتا تلم  املعاملة م   .2
 

واملستنداتالنماذج   

 أمر االركاإ.طلب نموذج  .1

 عقدة الصور  .2

 .وصور م  اقامات وجوا ات املرا قين اقامة وجوا  املتعاقد .3

 وكان عل   فالة جهة أخرك  ياب احضار ا ادة م  جهة عملج تفيد بعدم صرف تها ر  فر لج. للمحرمي حا  الرغبة بصرف تها ر ف .4

الحظاتامل  

 املرا قين ان وجد تها ر لإلجا ة السنوية.م   3ستحق املتعاقد وعدد ع 

 نج تها ر إركاإ في حا  وجود محرم. 18تااو ت أعمارهم  الهي األبناء  قال عستح  

 البنات املت وجات تها ر إركاإ قال يستح 

  إل  أ تاذ. مرتبة أ تاذ مشاركمرتبة  م  اتم  ترقيت  ةأل  متعاقد ةعلميال الترقيةإر ا  قرار ياب 

 ر ع طلب امر اركاإ أل  متعاقد تم او   تم تسليفج بالعمل في الفصل الصيف . مال يت 

 وإعادة ر عج إلدارة املوارد  يتم ارجاع اصل امر االركاإ للةهة  ولم عستخدم مسلف بالفصل الصيف   في حا  تم صرف امر اركاإ ملتعاقد
 .البشرية 

 م  قبل املتعاقد في حساإ اعةامعة ور ع صورة م   الته رةيتم إيداع مبلغ لصيف  بالفصل ا املسلف امر اإلركاإ للمتعاقد في حا  ا تخدام
 .صا  م  قبل اعةهة بخطاإ ر ميإليا

  م  تاريخ صدور  وفي حا  تااو  املدة يتم تمديد  ملدة شهر واحد مر  واحدة  قط.  اإلركاإ: شهريمدة أمر 
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 التعويض عن امر  إركاب الخدمة

من املستفيداإلجراءات املطلوبة   

 :بعد العودة من اإلجازة السنوية ومباشرة العمل 

 +صورة التها ر ان وجدت.(  +صورة م  إقامة املتعاقد واملرا قين ان وجدت وار ا : ) صورة العقد إركاإطلب  يعبئة  نموذج .1

 "يعويض ع  قيمة تها ر". التحديد عل  اعحانة املخصصة .2

      وللمرا قين ان وجد للمتعاقدشيرة صورة التت :االستقدامفي حالة. 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 واعحتم. االعتماداتا تكما  تدقيق النموذج والتت د م  تحديد خيار التعويض في النموذج و  .1

 ر عج بخطاإ ر مي ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية.  .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية
 وإ ما  الل م  املستندات املطلوالةالتت د م  ار ا  املعاملة وتدقيق النموذج و ا تلم كامل  .1

 

 النماذج واملستندات

 إ.أصل نموذج إركا 

 .صورة م  نموذج مباشرة العمل بداية العام اعةامعي 

 .صور م  العقد 

    ومرا قن ا  +صور  م  جوا  املتعاقد ان وجد ومرا قن ا  إقامة املتعاقدصور  م 

  م  التها ر ان وجدتصورة. 

 املالحظات
  بعد مباشرة العمل بداية العام اعةامعي50يسون التعويض للمتعاقد واملرا قين عل  اعحطوق السعودية باسبة %. 

  ط.واحد  ق باتاا % اذا تم ا تخدام امر اإلركاإ عل  اعحطوق السعودية عل  ان تسون التها ر 100يسون التعويض  اال تقدامفي حالة 
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 تجديد وإنهاء العقود الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

  او عدم تجديد العقد بنهاية العام الجامعي باالستقالةفي حال رغبة املتعاقد: 

 .بهلس يفيديتم يسليم القسم العلمي طلب خط   

 :في حالة عدم رغبة الجامعة بتجديد عقد املتعاقد 

 عل  نموذج إخطار عدم تاديد العقديتم إبلغج م  قبل إدارة اعةهة وتوقيعج 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 البشرية. املحدد لإلدارة العامة للمواردتدقيق نماذج معاملة تاديد واه اء العقود بسامل مستندات ا ور عها في الوق  

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 بتعبئة النماذجبشتن يعبئة نماذج تاديد واه اء عقود املتعاقدي  يتم التعميم عل  اعةهات  اعةامعةمعالي ر  س عند صدور يعميم  .1

 . تدقيق النماذج وا تما  املستندات املطلوالة .2

 النماذج واملستندات

  تااو  مدة اعحدمة بالدولة العشر   تم إه اء خدمات م  بن اية العقد وذلس بسبب  )رغبة اعةامعة ي رغبة املتعاقدي لمتعاقدي  الهي  ل )أ( نموذج

 ( نوات

  (العشر  نوات  خدمتجتااو  ي  الستين  نة ميلدية  غ بل)لأم    تم تاديد عقودهم  وذلس  الهي   للمتعاقدي  (إ)نموذج  

  ترغب اعةهة بتاديد عقودهم حا  وجود متعاقدي  النموذج اخطار بعدم تاديد عقد في. 

   باملتعاقدي  الهي  بلغ  او  تبلغ أعمارهم الستين  نة ميلدية بن اية عقودهم وترغب اعةهة بتاديد عقودهمصور جوا ات املتعاقدي 

 املالحظات
  قرارات ه اية اعحدمة إصدار 

 املنت ية خدمات  .ي  اصدار شهادات اعحبرة للمتعاقد 

. 
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 إصدار إفادة تجديد عقد الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد
 واختيار اللغة العرالية أو اإلنالي ية. تبليغ املتعاقد باعةهة املراد تقديم اإل ادة لج .1

 م  قبل اعةهة. م  ص ة بيانات اإل ادة مع املوظف املختصالتحقق  .2
ُ
 قبل ار الها ر ميا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 اعةهة والتت د م  ص ة البيانات الواردة ب ا. متعاقد اعداد إ ادات تاديد العقود بالتاسيق مع  .1

 .العامة للموارد البشرية االدارةعها بخطاإ ر مي إل  ر  .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 ا تلم اإل ادات م  اعةهات وتدقيقها. .1

 م  )و يل اعةامعة  ار الها للتوقيع .2
ع
االدارة العامة للموارد العامة للموارد البشرية ( وختمها بختم  املشرف عل  اإلدارةي بالشطري   م  قبل  ل

 .البشرية.

 . االعتماداتبعد ا تما  إر ا  اإل ادات للةهة لتسليمها للمتعاقدي   .3

 النماذج واملستندات
 .نموذج إ ادة تاديد عقد باللغة العرالية 

 .نموذج ا ادة تاديد عقد باللغة اإلنالي ية 

الحظاتامل  

 .يتم التعميم عل  اعةهات بإصدار اإل ادات بالت ام  مع اجراء تاديد واه اء العقود 

 .للمتعاقد ا تلم ا ادة موجهة عةهة واحدة  قط واللغة واحدة 

  
ع
 مالم يخطر أحد الطر ين اآلخر برغبتج  تابيا

ع
 في اه اء العقد .يتم تاديد العقود تلقا يا

 يبدأ في تاريخ معين وياتهي في تاريخ معين بحسب قرار معالي ر  س اعةامعة اع 
ع
حاص بتاديد تتغير التواريخ في اإل ادة وذلس ألن العقد يتادد  نويا

.
ع
 العقود واله  يتم يعميمج  نويا

  رات عل  مستوك األ ماء او املناصب.في حالة وجود أ  يغيي اإل ادة وذلسص ة املسميات في  االعتبار ياب األخه في 
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العقد انتهاء الخدمة  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 أو عدم رغبة املتعاقد تجديد العقد: االستقالة 

 ر ع الطلب  تابة ال  مشرف القسم. .1

بعد صدور قرار إه اء اعحدمة يتم ر ع إخلء الطرف   .2

 اإللكترو   عل  نظام  فاءة.

 اخلء الطرف.متابعة اه اء  .3

 :عدم رغبة الجامعة تجديد العقد 

بالعلم عل  نموذج إخطار بعدم تاديد العقد بناء عل  رغبة  يتم توقيعج .1

 اعةامعة.

بعد صدور قرار إه اء اعحدمة يتم ر ع إخلء الطرف  اإللكترو   عل  نظام  .2

  فاءة.

 الطرف.متابعة اه اء اخلء  .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

ور عها بخطاإ ر مي لإلدارة العامة للموارد  اال تقالةقبو   .1

 .م  قبل ر  س اعةهة  البشرية 

م  جميع التوقيعات  االنت اءطباعة إخلء الطرف بعد  .2

 الل مة.

 بعدم رغبة اعةامعة بتاديد العقد. تبليغ املتعاقد .1

 بالعلم عل  نموذج إخطار بعدم تاديد العقد. التوقيعاخه  .2

 م  جميع التوقيعات الل مة. االنت اءطباعة إخلء الطرف بعد  .3

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 إصدار قرار ه اية اعحدمة. .1

  الوارد بالقرار االدار .في حالة تضم  القرار مسا تة ه اية اعحدمة يتم صر ها بحسب املبلغ  

  التعويض عن ا بحسب عدد األيام.في حالة تضم  القرار يعويض ع  أيام إجا ة يتم 

  ن ا ويسليمها للمتعاقد. االعتماداتطر ها يقوم قسم شؤون التعاقدات بإصدار شهادة اعحبرة  والعمل عل  ا تكما  بعد ا تما  اخلء .2

 النماذج واملستندات

 قرار ه اية اعحدمة .1

 نموذج اخطار بعدم تاديد العقد. .2

 شهادة اعحبرة. .3

 املالحظات

   ( ريا  مل   واهم.50,000تتااو  مبلغ ) ال ( ريا  ألعضاء هيئة التدريس وم  في حكمهمي و100,000مسا تة ه اية اعحدمة مبلغ ) ال تتااو 

  ( شهر مسا تة ه اية اعحدمة.22) اله  لم يكمل عقد  عستحق املتعاقد ال 

 صف راتب شهر ع  كل  نة.مسا تة ه اية اعحدمة بواقع ن إذا ا مل املتعاقد  اتين في خدمة اعةامعة ا تحق 

 (  نوات في خدمة اعةامعة  ا تحق مسا تة ه اية اعحدمة بواقع راتب شهر ع  كل  نة.5) اذا ا مل املتعاقد 
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املنهي خدماتهم ين إخالء الطرف للمتعاقد الخدمة  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 :بعد صدور قرار نهاية الخدمة 

 اإللكترو   عل  نظام  فاءة.ُير ع طلب إخلء الطرف  .1

 م  جميع التوقيعات الل مة. االنت اءمتابعة إخلء الطرف حتى  .2
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 طباعة اخلء الطرف  ويسليمج للمتعاقد . وا تلم جميع العهد التي بحو تج

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية
 خل  األقسام واإلدارات املعنية.إخلء طرف املتعاقد م  

 تم يسليمها لإلدارة العامة للموارد البشرية أصل البطاقة اعةامعية وي النماذج واملستندات

الحظاتامل  يوجد ال 
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 طباعة إفادة الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 مراجعة اإلدارة العامة للموارد البشرية لطلب إصدار اإل ادة

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 يوجد ال

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 بقسم شؤون التعاقدات والتحقق م  حالتج الوظيفية. ا تقبا  املتعاقد .1

 (ERPر ع طلب طباعة إ ادة م  نظام املوارد البشرية ) .2

 لطباعة ويسليم اإل ادة للمستفيدتنفيه أمر ا .3

 أصل اإلقامة.  النماذج واملستندات

 يوجد ال مالحظات
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الوظيفي للمتعاقد األداءتقييم  الخدمة  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يوجد ال

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 املتعاقدي . أداء بما يرد في التعميم السنو  اعحاص بتقييم  االلت ام .1

 . يج االعتماداتيعبئة نموذج تقييم املتعاقد وا تكما  جميع  .2

 بمعاملج ر مية.ر ع التقييم لإلدارة العامة للموارد البشرية  .3

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية
 .ا تلم املعاملة وتدقيق النماذج 

 الوظيف  لعضو هيئة التدريس املتعاقد وم  في حكمج. االداءنموذج تقييم   النماذج واملستندات

 يوجد. ال الحظاتامل
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املتعاقد  تحديث البيانات الخدمة  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 عل  النظام  م ل البيانات التالية:بيانات للمتعاقد ابلغ اعةهة بطلب يعديل  

 يغيير جهة العمل للةهة الفعلية. .1

 امل ةل لها في النظام.نوع اعةاس  .2

 (.ERPأ  بيانات غير ص يحج للمتعاقد ويمك  يعديلها عل  نظام ) .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
  ر ع طلب تحديا بيانات 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية
 (ERPعل  نظام ) للقسم  الواردة  تالوثا ق واملستندا باملتعاقد حسيعديل البيانات 

 النماذج واملستندات

 نموذج املباشرة 

 صورة اإلقامة 

 املستندات التي ت ب  ص ة التعديل 

الحظاتامل  يوجد ال 

 
 

 

 

 

 

 



 

123 
 

 إصدار إقامة الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 التحويل م  قبلهم. ال تلمومراجعة املر   الطبي اعةامعي  للمرشاا تلم نموذج تقرير طبي و نموذج  شف طبي  .1

 .عمل الكشف في اعةهة التي   تم التحويل علن ا  .2

 صور شحصية للمتعاقد بدون نظارة. 3إحضار اصل اعةوا  وصورة منج + .3

 طريقة السداد بإتباع الخطوات التالية:( ريا  و500 داد ر وم اصدار إقامة بمبلغ) .4

 :باختياريتم السداد عبر التطبيق البنس  او جها  الصراف اآللي 

إدخا  ادخا  رقم اع دود )املكتوإ بخط اليد مقابل تتشيرة العمل باعةامعة عل  جوا  السفر(إصدار إقامةيسديد خدمات حسومية

 شهر. 12اختيار مدة اإلقامة 9009359592رقم الكفيل 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 نظام  فاءة.ر ع طلب إصدار إقامة عل  . 1 .1

يعبئة اصدار اقامةاختيار النموذجالعامة للموارد البشرية ةاعةهة: اإلدار اختيار النماذج اإللكترونيةخدمات إضا ية فاءةنظام 

 النموذج وإدخا  البيانات بشسل ص يح وار ا  املستندات املطلوالة.

 .ال تيفاب اتمامج او اعادتج بملحظات م  قبل قسم اعةوا ات امتابعة الطلب حتى .2 .2

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 .وطباعت ا اإلقامة إصدار تدقيق الطلب وا ما  الل م حيا   .1

 يسليم أصل اإلقامة للمتعاقد  .2

 النماذج واملستندات

  نموذج  شف طبي ملرشا 

   إقامة. ال تخراجتقرير طبي 

 .أصل اعةوا   وصورة منج 

 3 صور شحصية 

 . قسيمة السداد 

الحظاتامل  ياب عل  املتعاقد الت ةيل بمنصة اعحدمات اإللكترونية  "أبشر"  
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 تجديد اإلقامة الخدمة

ملطلوبة من اإلجراءات ا

 املستفيد

  داد ر وم تاديد اإلقامة. .1

 ر ع طلب تاديد اإلقامة عل  نظام  فاءة بإتباع اعحطوات التالية: .2

تاديد اختيار النموذجالعامة للموارد البشرية ةاعةهة: اإلدار اختيار النماذج اإللكترونيةخدمات إضا يةنظام  فاءة

 يعبئة النموذج وإدخا  البيانات بشسل ص يح وار ا  املستندات املطلوالة ان وجد.اقامة

 متابعة الطلب عل  النظام.

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد 

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية
 واتخاذ اإلجراء الل م عليج حتى وصو  ر الة عل  جوا  املتعاقد بتاديد اإلقامة. ا تلم الطلب م  قبل قسم اعةوا ات 

 يوجد ال النماذج واملستندات

الحظاتامل  

 ( ريا  وطريقة السداد بإتباع اعحطوات التالية:500ر وم تاديد اإلقامة ) 

 :باختياريتم السداد عبر التطبيق البنس  او جها  الصراف اآللي 

 شهر. 12اختيار مدة اإلقامة 9009359592إدخا  رقم الكفيل ادخا  رقم اإلقامةتاديد إقامةيسديد خدمات حسومية

 قسم  ت ويد طلبتحاالت معينة قد ي ي. وفوجدواملرا قيج ان  ةتاديد اإلقامتمك  ع  طريقج يتفعيل نظام ابشر ل  ياب عل  املتعاقد

 إل ما  اإلجراء م  قبلهم. ببعض املستندات والوثا ق اعةوا ات 

 .في حا  الرغبة في إضا ة مولود يتم مراجعة  وج املتعاقدة للمديرية العامة للةوا ات 

 قدمة.اإلجراءات خاضعة ألنظمة املديرية العامة للةوا ات وقابلة للتغيير وقد تختلف اإلجراءات حس
ُ
 ب اع الة امل
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 إصدار تأشيرة خروج وعودة الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 اخه موا قة اعةهة. .1

 يسديد الر وم اعحاصة بالتتشيرة  بإتباع اعحطوات التالية: .2

 ع  طريق التطبيق البنس  او جها  الصراف اآللي:

 9009359592ادخا  رقم الكفيل  اإلقامةادخا  رقم تتشيرة خروج وعودةومية:سيسديد خدمات ح

 عل  نظام  فاءة.تتشيرة اعحروج والعودة ر ع طلب إصدار  .3

 .او ا تثنا ية في حا  نفاذ الرصيد اضطراريةبإجا ة  أيام التغيب ان وجديغطية  .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

1. .
ع
 ا تلم الطلب الكترونيا

 لإلجا ة ان وجد.  التدقيق عل  ص ة وأحقية املتعاقد .2

 اعتماد الطلب. .3

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 تدقيق الطلب والتت د م  ر ع اإلجا ة ان وجد. .1

 إصدار التتشيرة. .2

 يوجد ال النماذج واملستندات

الحظاتامل  

 .أل  ظروف طار ة 
ع
 ياب ر ع طلب إصدار التتشيرة قبل موعد السفر بوق  كاِف تحسبا

 او ا تثنا ية في حا  نفاذ الرصيد. اضطراريةيتوجب ر ع إجا ة  -أيام عمل-في حا  السفر خل  العام الدرا  ي 

 تفعيل نظام ابشر لتتمك  ع  طريقج م  اصدار التتشيرات ملرا قيج ان وجد.  ياب عل  املتعاقد 
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 إصدار تأشيرة الخروج النهائي الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ر ع طلب إصدار التتشيرة عل  نظام  فاءة. .1

 :يما يليعبئة النموذج عل  النظام وإر ا   .2

 االعتماداتبعد ا تما   اإللكترو   صورة م  نموذج إخلء الطرف  

 .صورة م  قرار اه اء اعحدمة 

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد 

للموارد إجراءات اإلدارة العامة 

 البشرية

 م  قسم اعةوا ات ع  طريق )نظام مقيم(  واعتماد تدقيق الطلب  .1

 صدار التتشيرة.إ .2

 النماذج واملستندات

 النموذج عل  نظام  فاءة. .1

. اخلء الطرف م  نموذجصورة  .2
ع
 بعد اعتماد  الكترونيا

 صورة م  قرار ه اية اعحدمة. .3

الحظاتامل  

  داخل اململكة قبل ر ع طلب إصدار تتشيرة اعحروج الن ا  . لج عقاريةالالية او املأو الت امات  االرتباطات إه اء ياب عل  املتعاقد 

 لمرا قينياب عل  املتعاقد إصدار تتشيرة اعحروج الن ا   ل  
ع
 وذلس ع  طريق نظام أبشر. خروج املتعاقدتتشيرة قبل إصدار  اوال

  املغادرة الن ا ية.يسليم أصل اإلقامة ملوظف اعةوا ات في املطار عند 
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معلومات جواز السفروتحديث نقل وتعديل   الخدمة  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 

  بإتباع اعحطوات التالية: .1
ع
 ر ع الطلب الكترونيا

 :يما يلاختيار اعحدمة مع إر ا  إدارة املوارد البشريةنماذج إلكترونيةخدمات إضا يةمنصة  فاءة 

 +صورة اإلقامة( +صفحة تتشيرة العمل املمنوحة م  اعةامعة +صورة جوا  السفر اعةديد السفر القديم)صورة جوا  

 متابعة الطلب .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب واعتماد 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية
 "نظام مقيم" ةالل م عبر منصة اعحدمات اإللكتروني تدقيق الطلب م  قبل قسم اعةوا ات وإ ما  اإلجراء

 النماذج واملستندات

 .نموذج الطلب عل  نظام  فاءة 

 .صورة م  جوا  السفر القديم 

 .صورة م  جوا  السفر اعةديد 

 املالحظات

  قدانج او تمديد صلحيتج. ر ع طلب نقل ويعديل املعلومات  ور اع صو  اعةوا  اعةديد  واءع بعد تاديد  او ياب عل  املتعاقد  

 يمك  إصدار التتشيرات بتنواعها او تاديد اإلقامة مالم يتم نقل ويعديل املعلومات. ال 

  عل  املتعاقد متابعة الطلب حتى اتمامج او اعادتج لوجود عدد م  املستندات املطلوالة  تصو  اعةوا ات ويتم في حين ا ت ويد اعةهة ب ا 
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 نقل الكفالة الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 :يما يل قاملتعاقد يرفالى  االبنفي حالة الرغبة بنقل كفالة املحرم او الزوج او *

 موجج ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية ال  املتعاقد. االب بنقل  فالة املحرم او ال وج او  ةاملتعاقد بالرغبخطاإ م   .1

 موجج ال  م  ي مج األمر. بعدم املما عة م  نقل الكفالة ال  املتعاقد االب خطاإ م  املحرم او ال وج او  .2

 تح   فالة جهة أخرك يتم احضار خطاإ م  اعةهة املراد نقل الكفالة من ا بعدم املما عة م  نقل الكفالة االب في حالة كان املحرم او ال وج او  .3

 موجج ال  جامعة جدة.

 من املتعاقدة الى جهة أخرى: االبن*في حالة الرغبة بنقل كفالة املحرم او الزوج او 

 موجج ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية ال  اعةهة املراد نقل الكفالة الن ا  فالة املحرم او ال وج او االب  بعدم املما عة م  نقل خطاإ م  املتعاقد .1

 موجج ال  جامعة جدة. بنقل الكفالة الن ا بالرغبةاليج  فالة املحرم او ال وج او االب   خطاإ م  اعةهة املراد نقل .2

 ت ويد اعةهة باملستندات.

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد
 ال  اإلدارة العامة للموارد البشرية وار الها بمعاملة ر مية كامل املر قاتالتدقيق عل  

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ا تلم املعاملة وتدقيقها. .1

 اتخاذ الل م م  قبل قسم اعةوا ات. .2

 .   البشرية للموارد العامة االدارة عل  املشرف قبل م  واعتماد  والعما  العمل ملكتب موجج املتعاقد  فالة نقل م  املما عة بعدم خطاإ تحرير .3

 االدارة عل  املشرف قبل م  واعتماد (  قط اعةهة طلب حا  في)  لها املنقو   للةهة موجج املتعاقد  فالة نقل م  املما عة بعدم خطاإ تحرير .4

 .البشرية للموارد العامة

 النماذج واملستندات

 .صورة م  إقامة وجوا  املتعاقد 

 .صورة م  إقامة وجوا  الشحص املراد نقل  فالتج 

  املما عة م  نقل الكفالة.بعدم صورة م  جهة العمل األخرك املراد نقل الكفالة اليج 

  صورة م  االقامات وجوا ات السفر   ارية املفعو  عةميع املعنيين بالطلب 

 ياب عل  املتعاقد الت ةيل بمنصة اعحدمات اإللكترونية  "أبشر"  املالحظات
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 طلب الزيارة العائلية الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 بإتباع الشروق املطلوالة: اعحارجية ويعبئة النموذج عل  منصة التتشيرات اإللكترونيةالدخو  عل  موقع و ارة  .1

https://visa.mofa.gov.sa/familyvisitvisa 

 ويسليمج للةهة طباعة طلب ال يارة العا لية والتوقيع عليج .2

 ملستندات املطلوالةا ار ا  .3

 متابعة الطلب ع  طريق موقع و ارة اعحارجية. .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 .للموارد البشرية  ةلإلدارة العام ا تلم كامل املستندات ومراجعت ا وار الها بخطاإ ر مي

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 . تدقيق املعاملة الواردة م  جهة عمل املتعاقد .1

 للموارد البشرية. ةوتوقيع طلب ال يارة م  قبل املشرف عل  اإلدارة العامختم  .2

 تحرير خطاإ بعدم املما عة م  قبل اعةامعة عل  طلب اال تقدام   واعتماد  م  قبل املشرف عل  االدارة العامة للموارد البشرية. .3

 تعاقد.بامل يقوم قسم اعةوا ات بإتمام الطلب حتى وصو  التتشيرة عل  حساإ ابشر اعحاص .4

 النماذج واملستندات

 .نموذج طلب ال يارة العا لية 

 .صورة م  إقامة وجوا  املتعاقد 

  ومترجم اذا كان باللغة غير العرالية. م  اعةهات املختصة للمتعاقد موثق وُمصد علمي صورة آخر مؤهل 

 صورة جوا  الشحص املطلوإ  يارتج. 

 عقد  واج موثقة ومصدقة م  السفارة السعودية في بلد املتعاقدي ب  صلة القرابة شهادة ميلد او  صورة ما. 

 بادة. اال تقدامال  مكتب  جا ادة بالراتب موجه 

 ا ادة بالراتب موجهج ال  م  ي مج األمر. 

 املالحظات
 ياألبناء( يال وج ياألم طلب ال يارة العا لية  قط ل قارإ م  الدرجة األول  )األإ 

  قد يطرأ عل  م ل هه  اإلجراءات م  يغييرات. اعةهات الر مية املختصة باململكة ومااإلجراء خاضع ألنظمة 

https://visa.mofa.gov.sa/familyvisitvisa


 

130 
 

 

االستقدامطلب  الخدمة  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 من موقع وزارة الخارجية. نالغير سعودييلألفراد  استقدامتعبئة نموذج طلب  .1

 التوقيع عل  الطلب ويسليمج للةهة. .2

 .املطلوالةار ا  املستندات  .3

 اإلجراءات. واستكماليتم ارسالها الى الشخص املراد استقدامه ملراجعة السفارة  االستقدامتأشيرة  استالمبعد  .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 .ا تلم كامل املعاملة وتدقيقها وار الها بخطاإ ر مي إل  اإلدارة العامة للموارد البشرية 

العامة إجراءات اإلدارة 

 للموارد البشرية

 . تدقيق املعاملة الواردة م  جهة عمل املتعاقد .5

 للموارد البشرية. ةاملشرف عل  اإلدارة العامختم وتوقيع طلب اال تقدام م  قبل  .6

 البشرية.تحرير خطاإ بعدم املما عة م  قبل اعةامعة عل  طلب اال تقدام   واعتماد  م  قبل املشرف عل  االدارة العامة للموارد  .7

 يقوم قسم اعةوا ات بإتمام الطلب حتى وصو  التتشيرة عل  حساإ ابشر اعحاص باملتعاقد. .8

 النماذج واملستندات

 .نموذج طلب ا تقدام ل  راد غير السعوديين 

 .صورة م  إقامة وجوا  املتعاقد 

 للمتعاقد موثق وُمصد . علمي صورة آخر مؤهل 

 صورة جوا  الشحص املطلوإ ا تقدامج 

 موثقة ومصدقة م  السفارة السعودية في بلد املتعاقد نسافي ب  صلة القرابة شهادة ميلد او عقد  صورة ما. 

  بادة. اال تقداما ادة بالراتب موجهة ال  مكتب 

 ار ا  صورة م  جوا ات املطلوالين لل يارة 

 .ا ادة بالراتب موجهج ال  م  ي مج األمر 

 التابع لو ارة الداخلية. اال تقداميخضع ملوا قة إدارة شؤون  اال تقداماملوا قة عل  طلب   مالحظات
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 133 مسيرات الرواتب العامة والبدالت  .1

 134 تطبيقية(حلقات  –ندوات  –مؤتمرات  –ورشة عمل  –خارجي )دورات تدريبية –االنتداإ داخلي   .2

 135 بند املستخدمين( -بند األجور  –متعاقدي   -اإلدارية  –إه اء اعحدمة   )التعليمية    .3

 136 املستحقات املالية للعا دي   م  االبتعاث  .4

 137 للمتعاقدي بد   ك  وتتث ا   .5

 138 بد  التعيين  .6

 139 بد  التعليم اعةامعي والوحدات ال ا دة ع  النصاإ  .7

 140 الندرةبد    .8

 141 حا ب آلي( –بد  طبيعة عمل )ميدا     .9

 142 بد   تب ومراجع  .10

 143 بد  ضرر أو عدوك أو خطر  .11

 144 بد  جامعة ناشئة  .12

 145 بد  البريد  .13

 146 مالس قسم  .14

 147 مالس كلية  .15

 148 اللةان الدا مة  .16

 149 املتعاونين بنظام الساعة  .17

 150 ت بي  الراتب  .18

 151 )قرض( فالة شحصية   .19

 152 عل  راس العمل املتواجدي   .20
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 رقم الصفحة اإلجراء م

21.  )
ع
 153  تح حساإ )معين حدي ا

 154 تحويل راتب  .22

 155 نقل خدمات  .23

 156 إخلء الطرف  .24

 157 العهد  .25
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 مسيرات الرواتب العامة والبدالت الخدمة

 هي املبالغ املستحقة  تعريف الخدمة
ع
 متضمنج ) الراتب الشهر ي اال تحقاقات ي اع سميات ي البدالت الشهرية...( للمستفيد شهريا

 ال يوجد اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 ( ONE DRIVEيعبئة نموذج املتواجدات عل  رأس العمل عل  برنامج )

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 ...( وقرارت اع سم  .اجا ة–ترقية  -التت د م  إدخا  قرارت الصرف وتفعيلها عل  النظام م  )يعيين .1

 ERPاملوارد البشرية طباعة املسيرات الرواتب العامة والبدالت التاريبي م  نظام  .2

 تدقيق املسيرات التاريبية مع القرارات اإلدارية واملخاطبات م  اعةهات .3

 ERPاملوارد البشرية نظام الرواتب والبدالت الطبعة الن ا ية م   طباعة املسيرات العامة .4

 تدقيق واعتماد املسير الن ا   .5

  أصل القرارت  النماذج واملستندات

الحظاتامل   ( يعبئة نموذج املتواجدات عل  رأس العمل عل  برنامجONE DRIVE)  
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 الخدمة
 خارجي–االنتداب داخلي 

 حلقات تطبيقية( –ندوات  –مؤتمرات  –ورشة عمل  –)دورات تدريبية 

  فر املوظف م  مقر عملج إل  جهة أخرك  واء داخل اململكة أو خارجها وذلس إلناا  مهمة عمل محددة. تعريف الخدمة

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 -املستفيد للةهة :يتم إر ا  مسوغات الصرف* التالية م  املستفيد بعد اه اء املهمة املنتدإ لها 

 انتداإ نموذج بيان اه اء مهمة .1

 (الهيئة األكاديميةأصل ر وم املشار ة ) .2

 أكاديمي(. -شهادة اع ضور )إدار   .3

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 التي تم ار اقها م  املستفيد بعد ا تكما  كا ة االعتمادات املستفيد يتم إر ا  مسوغات الصرفبعد اه اء املهمة املنتدإ لها 

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 مر ق بج موا قة صاحب الصلحية .1
ع
 ا تلم الطلب إلكترونيا

 إصدار قرار انتداإ إلكترو   واالرتباق عليج م  قبل إدارة التخطيط واملي انية .2

 عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية   عادة املشرفاعتماد القرار االدار  م  قبل  .3

 -املستفيد وا تلم مسوغات الصرف* :بعد اه اء املهمة املنتدإ لها 

 اعداد املسيرات وإر ا  مسوغات الصرف ور عها عل  منصة اعتماد إلصدار أمر الد ع .1

 إعداد مسير منصة صرف بموجب رقم أمر الد ع املعتمد م  و ارة املالية  .2

  بيان اه اء مهمة انتداإ   النماذج واملستندات

 يوجد ال املالحظات
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 (بند املستددمين -بند األجور  – متعاقدين -اإلدارية  – التعليمية )  الخدمة إنهاء  الخدمة

 تعريف الخدمة
 عل  انفصا  العلقة الوظيفية بين املنظمة واملوظف ويسون ذلس بقرار إدار   واء كان بناءع عل  طلب املوظف أو لسبب م  جانب اإلدارة والناءع 

 النظامرغبتج أو ع تمية اإله اء بقوة 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ر ع طلب إخلء الطرف االلكترو   . .1

 التنمية االجتماعيةطباعة اخلء طرف بنس  .2

 طباعة اخلء طرف البنس العقار   .3

 طباعة إخلء طرف البنس ال راعي .4

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 بج مسوغات الصرف املطلوالةلإلدارة العامة للموارد البشرية  ر ع معاملة  .1
ع
 مر قا

 متابعة طلب اخلء الطرف  .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 إعداد القرار اإلدار   .1

 .التت د م  يغيير حالة املوظف إل  ) موظف  ابق ( قبل البدء في إجراءات الصرف .2

 .حساإ التسوية لن اية اعحدمة .3

 .ERPاملوارد البشرية إدخا  املستحقات املالية بنظام  .4

 .االلكترو  اعتماد إخلء الطرف  .5

 (البنس ال راعييالعقار  ي التنمية االجتماعية )بنس  ار ا  اخلء طرف  .6
 

 النماذج واملستندات

   أصل القرار اإلدار  

  االلكترو   طرف الإخلء  

  (البنس ال راعييالعقار  ي التنمية االجتماعية )بنس  إخلء طرف 

الحظاتامل  يوجد ال 
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 االبتعاثمن   املستحقات املالية للعائدين الخدمة

 احتساإ املستحقات املالية للمبتع ين العا دي  بعد  انت اء البع ة  تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 إدخا  املباشرة الكتروني .1
ع
 . ا

 لها م  املل قية فما صر ت ويد اعةهة بصورة م  قرار التخرج واخر  .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (1ي2موضا أدنا  ) و ما هر ع خطاإ لإلدارة العامة للموارد البشرية مر ق  يج 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 -ا تلم خطاإ املباشرة بعد االبتعاث مر ق بج االي :  .1

- .
ع
 مباشرة املوظفة الكترونيا

 صورة م  قرار التخرج. -

 اخر ما صرف لها م  املل قية.-

 يوما( 40   )في حا  كان  الفترة بين املباشرة وإيقاف الصرف م  املل قية ال تتااو   ERPإدخا  التسويات املالية م  تاريخ املباشرة بنظام  .2

 النماذج واملستندات
  املباشرة االلكترونية 

 صورة م  قرار التخرج موضا بج تاريخ إيقاف الصرف 

الحظاتامل  يوجد ال 
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 سكن وتأثيث للمتعاقداتبدل  الخدمة

 ظير السك  و بد  التتث ا ن صرف مبالغ مالية مقطوعج  للمتعاقد تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
  https://cutt.us/VJrch يعبئة نموذج إقرار بعدم ا دواج صرف بد  السك  وتها ر اإلركاإ

الجهة التابعة لها اءات إجر 

 املستفيد
 ( بعد ا تكما  كا ة االعتمادات واألختام1مهكور أدنا  ) و ما هإر ا  خطاإ لإلدارة العامة للموارد البشرية مر ق بج  

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 -ا تلم معاملة السك   م  اعةهة مر ق ب ا  االي : .1

  اإلقامة.صورة واض ة م  جوا  السفر أو 

 .صورة م  العقد 

  مكتمل  االعتمادات ف بد  السك  وتها ر اإلركاإ أصل نموذج إقرار بعدم ا دواج صر. 

  ةصورة املباشر. 

 تدقيق املعاملة ومراجعة كا ة البيانات . .2

 . ERPاملوارد البشرية إدخا  املستحقات املالية بنظام  .3

 ملدير قسم الرواتب والبدالت العتمادهاإر ا  املسيرات بعد اعتمادها م  املوظف املختص  .4

 ( عل  منصة اعتماد1ر ع املسيرات بعد ا تكما  كا ة االعتمادات مع املر قات ) .5

در بعد ا تكما  كا ة املوا قات عل  االرتباق املالي يتم ر ع املسير عل  منصة صرف ال تكما  إجراءات الصرف بناء عل  رقم امر الد ع الصا .6

 م  منصة اعتماد

 نموذج إقرار بعدم ا دواج صرف بد  السك  وتها ر اإلركاإ  النماذج واملستندات

الحظاتامل  يوجد ال 
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 دل التعيينب الخدمة

 تعريف الخدمة
في  البد صرف لم عسبق لج  مل املستفيد صرف راتب شهر واحد يم ل الراتب األ ا  ي املحدد في قرار التعيين حسب املرتبة والدرجة عند مباشرة 

 .أ  جهة حسومية

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يعبئة نموذج إقرار بد  التعيين

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (1ي2هو موضا أدنا  ) ر ع خطاإ إل  اإلدارة العامة للموارد البشرية مر قا بج ما

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ا تلم أصل إقرار بد  التعيين بعد اعتماد  وصورة م  قرار التعيين  .1

2.  
ع
 إدخا  املباشرة الكترونيا

 بد  التعيين أيقونةفي  ERPاملوارد البشرية إدخا  اال تحقاقات املالية عل  نظام  .3

 إقرار بد  التعيين  النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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التعليم الجامعي والوحدات الزائدة عن النصاببدل  الخدمة  

 ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم وفقاً للضوابط والشروط  فبدل يصر تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يعبئة نموذج العبء الدرا  ي الكترونيا عل  منصة  فاءة

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 الدرا  ي والوحدات ال ا دة ع  النصاإ عل  منصة  فاءةاعتماد العبء 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 اعتماد العبء الدرا  ي م  عمادة القبو  والت ةيل .1

 ر ع العبء الدرا  ي الكترو   عل  منصة  فاءة   .2

 الشؤون التعليمية(مسؤو  -ر  س اعةهة-يتم التدقيق بعد ا تكما  كا ة االعتمادات م  )ر  س القسم .3

اعتماد بد  التعليم اعةامعي والوحدات ال ا دة ع  النصاإ وإحالتج عل  املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية ال تكما  إجراءات  .4

 اعتماد 

 ERPاملوارد البشرية ادخا  واحتساإ قرار صرف البد  والوحدات ال ا دة ع  النصاإ عل  نظام  .5

 نموذج الكترو    النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  
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الندرةبدل  الخدمة  

 ألعضاء هيئة التدريس و م  في حكمه  و اع اصلين عل  تخصص نادر. فبد  يصر  تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 حكمهميعبئة طلب صرف بد  ندرة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين وم  في 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (1موضا أدنا  ) و ما هر ع معاملة مر ق بج 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 -ا تلم معاملة م  اعةهة مر ق ب ا االي  : .1

  وموضا بج التخصص العام  االعتمادات نموذج طلب صرف بد  ندرة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين وم  في حكمهم مكتمل

 والدقيق باللغة العرالية

  . وثيقة املؤهل والدرجة العلمية 

 للتخصصات املهكورة في ال حة مالس الو راء .2
ع
  هأ1/9/1429وتاريخ  (259) رقم يتم اعتماد صرف بد  الندرة و قا

  : 40التخصصات الص ية% 

  40التخصصات اع ا والية% 

  40التخصصات الهند ية% 

  30اإلدارية واملالية والتسويق التخصصات% 

  25تخصصات العلوم التطبيقية% 

 نموذج طلب صرف بد  ندرة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين وم  في حكمهم  النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد  
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حاسب آلي( –بدل طبيعة عمل )ميداني  الخدمة  

 تعريف الخدمة

صرف مبلغ مالي لشاغلي الوظا ف بسبب طبيعت ا املختلفة ع  باظي الوظا ف باسب متفاوتة وذلس بسبب ايسام هه  الوظا ف بوضع خاص م ل 

مراقب أم  و لمة( ويصرف البد  م  أو  مرالوق م   – ني دعم  –م ةل معلومات  –أمين مستودع  –ناسخ آلة  –وظيفة )أمين صندو  

 %(25-% 15ا وتتراوف  سبة البد  م  )املرتبة املعين علن 

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (1ر ع معاملة مر ق بج ما هو موضا )

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 العمل امليدا   –أ 

 ميدا  (ورود خطاإ م  اعةهة بممار ة مهام الوظيفة )عمل  .1

 التي  ُيصرف لها البد  املقرر.م  ضم  الوظا ف  يسون  ايبحالوظيف  للموظف  املسمىالتت د م   .2

 ERPاملوارد البشرية يتم إعداد  قرار بصرف بد  طبيعة عمل وادخالج عل  نظام  .3

 حا ب آلي -إ

 ورود خطاإ م  اعةهة مر ق بج املؤهل العلمي .1

 ( م  الل حة52ماا  اع ا ب االلي في ماا  تخصصهم حسب املادة )م  صرف البد  للمتخصصين في التت د  .2

 يتم إدخا  البد  م  تاريخ التعيين للمستحق بموجب الل حة. .3

 ال يوجد النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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 بدل كتب ومراجع الخدمة

 ع  راتب شهر يصرف للمبتعا  نوي وهو عبارة تعريف الخدمة
ع
 .األصلية للبع ة دون التمديداتخل  املدة ا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يوجد ال

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 خطاإ موجج لإلدارة العامة للموارد البشرية مر ق بج القرار املستوجب للصرف

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 عل  القرار املستوجب صرف البد  )تفرغ علمي(ورود خطاإ م  اعةهة بطلب صرف البد  بناء  .1

 عبارة ع  راتب أ ا  ي( البد يعبئة نموذج االرتباق املوجج لإلدارة العامة للتخطيط واملي انية بعد اعتماد  م  ر  س قسم الرواتب ) .2

 ERPنظام املوارد البشريةاصدار القرار ع  طريق  .3

 اعتماد إقرار م  صاحب الصلحية .4

 صة اعتماد مر ق بالقرارر ع املسير عل  من .5

 خطاإ العلمييقرار التفرغ   النماذج واملستندات

الحظاتامل  يوجد ال 
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 بدل ضرر أو عدوى أو خطر الخدمة

 تعريف الخدمة
لبد  وشروق اللموظفين الهي  يتعرضون بحكم عملهم والصورة مباشرة للضرر أو العدوكي وتحدد مسميات الوظا ف املشمولة ب مبلغ مالي

 باالشتراك مع و ارة املاليةملوارد البشرية والتنمية االجتماعية صر ج م  قبل و ارة ا

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 (لضرر ي عدوك  او خطر (للوظا ف التي يتعرض شاغلوها  502يعبئة نموذج بد 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 البشرية بطلب صرف البد ر ع معاملة لإلدارة العامة للموارد 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

للوظا ف التي يتعرض شاغلوها )لضرري عدوك او خطر( محددة  يج الاسبة مستوفي جميع  (502ورود خطاإ م  اعةهة مر ق بج نموذج ) .1

 واالعتمادات. اع قو  

 ERPبنظام املوارد البشرية  يتم إدخا  قرار صرف بد  ضرر  .2

 للوظا ف التي يتعرض شاغلوها لضرري عدوك او خطر (502نموذج بد  )  النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد  
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 بدل جامعة ناشئة الخدمة

 بد  ُيصرف للمستفيد  اله  ععمل باعةامعة املقرر لها صرف البد  ولم يمض عل  إ شاب ا أ ثر م  ثما    نوات  تعريف الخدمة

املطلوبة من اإلجراءات 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 ر ع معاملة بطلب صرف بد  جامعة ناشئة

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ورود خطاإ م  اعةهة بطلب صرف بد  جامعة ناشئة ألعضاء هيئة التدريس السعوديين .1

 % (  حد أعل  ي ويحسب م  الراتب األ ا  ي للدرجة األول  م   لم الرواتب 40% إل  20يتم ادخا  البد  م  )  .2

  20املقر الر  س ي و روع جدة% 

  30خليص% 

  40السامل% 

 %20علما بتن الاسبة املخصصة للمعيدي  واملحاضري  

 ال يوجد النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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البريدبدل  الخدمة  

صرف  تعريف الخدمة
ُ
 نظير قيامج بتو يع  وإحضار البريد  للةهةوذلس  مرا ل ي مو ع بريد ي  ا ق(اله  يحمل املسمى الوظيف  ) للمستفيد مسا تة مالية ت

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

ويحمل املسمى الوظيف  اله  لج ار ا  خطاإ لإلدارة العامة للموارد البشرية متضمنا احقية املوظف بالبد  وانج ممارس  علي إلر ا  املعاملت 

 علقة بالبد  .

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ورود خطاإ م  اعةهة  بطلب صرف بد  بريد .1

 )مرا ل ي مو ع بريد ي  ا ق( للمستفيدملسمى الوظيف  التت د م  ا .2

 خصم أيام جميع االجا ات املتمتع ب ا املوظف للفترة املراد صر ها .3

 يعبئة نموذج االرتباق بعد احتساإ املبلغ املستحق واعتماد  م  ر  س قسم الرواتب .4

 م  املشرف عل  املوارد البشريةبناءع عل  نموذج االرتباق وار الج للعتماد  ERPبنظام املوارد البشرية  اصدار القرار  .5

 ر ع املسير عل  منصة اعتماد .6

 رخصة قيادة  ارية  النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  
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 مجلس قسم الخدمة

 ( حضور املاالس العلمية )مالس القسم نظير  مقطوعة ُمالية  مسا تة هي  تعريف الخدمة
 

 اإلجراءات املطلوبة من

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (1ر ع معاملة بطلب صرف اال تحقاقات املالية مر ق بج  ما هو موضا أدنا  )

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ورود خطاإ م  اعةهة مر ق بج نموذج )م.  ( اعحاص بمالس القسم .1

 اال تحقاقات املالية وا تيفاء جميع االعتماداتيتم تدقيق النموذج والتت د م  قيمة  .2

 ERPاملوارد البشرية إدخا  اال تحقاقات املالية عل  نظام  .3

 ريا  9000التت د م  عدم تااو  مبالغ املاالس للعام الدرا  ي  .4

 نموذج )م.  ( اعحاص بمالس القسم  النماذج واملستندات

الحظاتامل   سيتم احتساإ املبالغ بناءع عل  املاال  
ع
 املدخلة بنظام املاالس واللةان الكترونيا
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 مجلس كلية الخدمة

 السلية (حضور املاالس العلمية )مالس هي مسا تة  مالية مقطوعة ُ نظير   تعريف الخدمة
 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (1اال تحقاقات املالية مر ق بج  ما هو موضا أدنا  )ر ع معاملة بطلب صرف 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ورود خطاإ م  اعةهة مر ق بج نموذج )م . ك ( اعحاص بمالس السلية .1

 يتم تدقيق النموذج والتت د م  قيمة اال تحقاقات املالية وا تيفاء جميع االعتمادات  .2

 ERPاملوارد البشريةعل  نظام  إدخا  اال تحقاقات املالية .3

 ريا  للعام الدرا  ي 10000التت د م  عدم تااو  مبالغ املاالس للعام الدرا  ي  .4

 نموذج )م . ك ( اعحاص بمالس السلية  النماذج واملستندات

الحظاتامل   سيتم احتساإ املبالغ بناءع عل  املاال  
ع
 املدخلة بنظام املاالس واللةان الكترونيا
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 اللجان الدائمة الخدمة

شسل هي عةان  تعريف الخدمة
ُ
  ةوتحدد نطا  أعمالها و لطات ا وتصرف مستحقات ا م  مي انية اعةامعم  قبل معالي ر  س اعةامعة   ي

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 البشرية بعد ا تكما  كا ة االعتمادات النموذجر ع خطاإ لإلدارة العامة للموارد 

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ا تلم معاملة طلب صرف مسا تة اللةنة الدا مة .1

 تدقيق نموذج ) .د( اعحاص باللةان الدا مة مع قرار يشكيل اللةنة الدا مة .2

 ERPاملوارد البشرية إدخا  اال تحقاقات املالية عل  نظام  .3

 طباعة قرار الصرف اعحاص باللةنة ور عج العتماد  م  قبل معالي مدير اعةامعة .4

 إعداد مسير الصرف واعتماد  م  قبل املوظف املختص ومدير قسم الرواتب والبدالت واملسا ئات .5

 ر ع مسير وقرار الصرف بعد اعتمادها عل  منصة اعتماد .6

 يتم ر ع املسير عل  منصة صرف ال تكما  إجراءات الصرفبعد ا تكما  كا ة املوا قات عل  االرتباق املالي  .7

 قرار يشكيل اللةنة –نموذج ) .د( اعحاص باللةان الدا مة   النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  
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 املتعاونين بنظام الساعة الخدمة

 في تدريس بعض املقررات  اعةامعةللتعاون مع كليات ومعاهد  اعةامعةا تقطاإ الكفاءات السعودية املتوا رة خارج  تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ر ع العب ء التدريس ي عل   املنصة

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 تدقيق الطلب الكترونيا .

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 الساعة عل  نظام  فاءة اعتماد نموذج املتعاونات بنظام .1

 قرار الصرف للمتعاونات واعتماد  م  قبل معالي ر  س اعةامعة .إعداد  .2

 إعداد مسير صرف للمتعاونات ور عج العتماد  م  مدير قسم الرواتب والبدالت واملسا ئات  .3

 صرف ال تكما  إجراءات الصرفاعتماد وم  ثم منصة بعد ا تكما  كا ة املوا قات عل  االرتباق املالي يتم ر ع املسير عل  منصة  .4

 نموذج الكترو    النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  

 

 
 



 

151 
 

 
 تثبيت الراتب الخدمة

 رغبة املستفيد في تحويل راتبج م  بنس إل  بنس آخر  تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

الجهة التابعة لها اءات إجر 

 املستفيد
 ر ع خطاإ لإلدارة العامة للموارد البشرية بطلب ت بي  راتب

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 املستفيدا تلم خطاإ بطلب ت بي  راتب م  قبل  .1

 ERPاملواد البشرية طباعة نموذج ت بي  راتب م  نظام  .2

 تدقيقج واعتماد  م  قبل املحا ب .3

 -النموذج عل  مسار  فاءة العتماد  م  اآلي : إر ا   .4

  املشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية 

 مدير قسم الرواتب والبدالت 

 وإر  .5
ع
 املستفيدعمل   الج عةهة ا تلم النموذج الكترونيا

 نموذج ت بي  راتب الكترو     النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  
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 كفالة شخصية )قرض( الخدمة

 بج املدي  ي   ستطيع الدا   ان يف  حقج م  أموا  املدي  أو م   أموا  الكفيل   فبالدي  إذا لم ي الت ام الكفيل بضمان  الو اء تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 االجتماعيةقرض( الكترو   عل  موقع بنس التنمية  –ر ع الطلب ) فالة شحصية 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 ال توجد

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 املستفيدم  قبل   https://cutt.us/VKw25يعبئة النموذج عل  صفحة بنس التنمية االجتماعية   .1

 املختص بقسم الرواتب والبدالت اإلدارة العامة للموارد البشريةم  قبل املوظف يتم اعتماد النموذج  .2

 بعد اعتماد  عل  صفحة بنس التنمية االجتماعية الطلب متابعة  املستفيدعل   .3

 الكترو   عل  موقع بنس التنمية االجتماعيةنموذج   النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  

 
 
 
 
 

https://cutt.us/VKw25
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  س العملأعلى ر  يناملتواجد الخدمة

 م  قبل الر  س املباشر ع  املتواجدي  عل  رأس العمل  تعريف الخدمة
ع
 اإل ادة شهريا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 (One Driveادراج أ ماء الغير متواجدات عل  رأس العمل عل  برنامج )

اإلدارة العامة إجراءات 

 للموارد البشرية

يتم ( ومسير الرواتب العامة ERPمع نظام الرواتب والبدالت ) (One Drive)تدقيق خطاإ املتواجدات عل  رأس العمل م  اعةهات عل  نظام  .1

 م  قبل املوظف املختص بقسم الرواتب والبدالت اإلدارة العامة للموارد البشريةاعتماد النموذج 

 املستحقات املالية املترتب علن امتابعة  .2

 ال يوجد النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  
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( الخدمة
ً
 فتح حساب )معين حديثا

  ألحد البنوك و تح حساإ  تعريف الخدمة
ع
 بنس  توجج املستفيد املعين حدي ا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 موضا  يج اآليبان م  البنسأصل نموذج  تح اع ساإ 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 بيانات  تح اع سار ع خطاإ لإلدارة العامة للموارد البشرية 

ع
 البنس   إمتضمنا

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 ا تلم أصل نموذج  تح اع ساإ موضا  يج اآليبان م  البنس .1

 (ERP)املوارد البشريةإدخا  رقم اع ساإ في نظام  .2

 مراجعة وتدقيق عل  املسير العام للرواتب .3

 ال يوجد النماذج واملستندات

 يوجد  ال املالحظات
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 تحويل راتب الخدمة

  تعريف الخدمة
ع
صرف لج شهريا

ُ
 رغبة املستفيد  في يغيير البنس اله  يتم  يج إيداع املستحقات املالية التي ت

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 رقم اآليبان م  البنس املراد تحويل الراتب إليج-أصل اخلء طرف م  البنس 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 إخلء طرف م  البنس السابقر ع خطاإ لإلدارة العامة للموارد البشرية 

ع
 متضمنا

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 -بج االي : ا تلم خطاإ م  اعةهة مر ق 

 .أصل إخلء طرف م  البنس 

 .نموذج  تح اع ساإ موضا  يج اآليبان م  البنس املراد تحويل الراتب إليج 

 ال يوجد النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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 نقل خدمات الخدمة

 .الوظيف  واملسمى املرتبة في لج م  جهة خارجية مطابقة موظف مع بالتباد  أو بوظيفتج إما اعةامعة املوظف  م  أو إل  خدمات نقل تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يوجد ال

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 يوجد  ال

إجراءات اإلدارة العامة 

 للموارد البشرية

 اآلي :ا تلم  .1
ع
 قرار النقل متضمنا

 .اخر راتب تم صر ج م  اعةهة املنقولة من ا 

 مباشرة املوظف. 

 نموذج  تح اع ساإ موضا  يج رقم اآليبان 

 إدخا  رقم اع ساإ في نظام الرواتب .2

 صرف اال تحقاقات املالية م  تاريخ املباشرة .3

 يوجد ال النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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  إخالء الطرف الخدمة

 تعريف الخدمة
 ة  صحي ي و اة ي تقاعد ي نقل خدمات ي إه اء التالية ) أل باإا التي بحو تج وذلس الحدويسليم العهد اإلدارية واملالية املوظف  إبراء ذمة 

 عام ..... أخرك  60خدمة ي بلوغ    تقاعد النظام  

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 يوجد ال

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 يوجد  ال

اإلدارة العامة إجراءات 

 للموارد البشرية

 ر ع إخلء الطرف م  قبل اعةهة .1

 املستفيديتم التت د م  عدم وجود الت امات مالية عل   .2

 اخلء الطرف عل  نظام الكفاءة .3

 اعحدمة.في املسيرات العامة للرواتب م  تاريخ ه اية  املستفيد التت د عند إعداد مسيرات الرواتب العامة م  عدم إدراج ا م  .4

 يوجد ال النماذج واملستندات

الحظاتامل   قط الكترونيا يتم الر ع  
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 العهد الخدمة

 إن وجدت  عل  املستفيدوي ةيلها  عهدة  احتساإ  التسويات املالية  تعريف الخدمة

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد
 ال يوجد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 ال يوجد

اإلدارة العامة إجراءات 

 للموارد البشرية

 املستفيداحتساإ التسويات املالية عل   .1

 املستفيدر ع خطاإ للمشرف عل  اإلدارة العامة للموارد البشرية موضا  يج االلت ام املالي عل   .2

يتم مخاطبة جهة عملج  املستفيد العمل وفي حا  تم نقل أو اخلء طرف  رأسعل   املستفيدي ةيل عهدة تح  التحصيل في حا  كان  .3

 بسداد االلت امات املالية

 ال يوجد النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 160 تفعيل حساإ مستخدم لرقم وظيف  جديد  .1

 161 تفعيل قرارات التسليف عل  املناصب اإلدارية  .2

 162 إه اء قرارات التسليف اإلدار  امللغية عل  النظام   .3

 163 إ شاء وتفعيل اعةهات املستحدثة عل  النظام   .4

 164 إضا ة ويعديل املواقع واملناطق للةهات عل  النظام  .5

 165 تقديم الدعم الفني ) ورمات(   .6

 166 (تقديم الدعم الفني )طريقة يعطيل اع ساإ   .7

 167 (administratorتقديم الدعم الفني  )يغير كلمة السر ع ساإ املستخدم   .8

 168 تقديم الدعم الفني)إعدادات التحكم في  طح املكتب البعيد(   .9

 169 تقديم الدعم الفني )إضا ة جها  إل  ماا  جامعة جدة(   .10

 170 والتنمية االجتماعية " توثيق" توثيق الوقوعات الوظيفية عل  نظام و ارة املوارد البشرية   .11

 171 بطاقة موظف  .12

 172 األجه ةيعريف آلة التصوير  طابعة عل    .13

 173 إضا ة ويعديل البيانات الشحصية للمستفيدي .   .14
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تفعيل حساب مستددم لرقم وظيفي جديد / 1  الخدمة 

بناء عل  قرار يعيين أو ندإ أو ا تعانة أو يعاقد م  قبل القسم  ERPاملوارد البشرية  إ شاء رقم وظيف  جديد للمستفيد عل نظام 

 املختصي
 

 تعريف الخدمة

 ال يوجد
اإلجراءات املطلوبة من 

  املستفيد

إيميل ر مي (  –ار ا  طلب تفعيل حساإ املستخدم م  املستفيدة أو جهة عملها ع  طريق أحد قنوات الطلب املعتمدة ) خطاإ 

 رقم الهوية ورقم جوا  املستفيدة
ع
 متضمنا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 .ين رقام الوظيفية اعةديدة للماسوالحساإ املستخدم لتقنية املعلومات لتفعيل و  التحو  الرقمي التاسيق مع مر    .1

التت د م  ا تكما  القسم املختص لت ةيل كا ة البيانات اعحاصة بتعيين ومباشرة املستفيد وتحديد جهة العمل عل  نظام املوارد  .2

 (ERPالبشرية )

 Activateإضا ة بيانات املستفيد عل  ملف تفعيل اع سابات املشترك بين إدارة املوارد البشرية ومر   التحو  الرقمي وتقنية املعلومات  .3

AD User.xlsx 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات        ال يوجد

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة تفعيل قرارات التكليف على املناصب اإلدارية  -2

 تعريف الخدمة   ERP عل  نظام املوارد البشرية إداريين( –)أكاديميين  إضا ة وتفعيل قرارات التسليف عل  املناصب اإلدارية

 ال يوجد
اإلجراءات املطلوبة من 

  املستفيد

أو جهة عملها ع  طريق أحد  والقرارات باعةامعة أو بناء عل  طلب مر ل م  املستفيديتم التفعيل بعد  شر القرار عل  نظام التعاميم 

 إيميل ر مي (  –قنوات الطلب املعتمدة ) خطاإ 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 خطوات التنفيذ على النظام

 إ شاء املنصب عل  النظام في حا  لم يك  ماشت  .1
ع
 مسبقا

 إه اء تسليف املسلف السابق عل  نفس املنصب في النظام في حا  وجود   .2

 إضا ة وتنفيه التسليف للمسلف اعةديد  .3

 إر ا  بريد إلكترو   لقسم الرواتب والبدالت ال تكما  اإلجراءات الل مة .4
 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 القرار صورة قرار تسليف  ار موضا بج رقم وتاريخ 

  ومر ل ع  طريق العميد( ي مع ضرورة إر ا   و يل اعةامعةفي حا  كان القرار داخلي ياب أن يسون باعتماد عميد اعةهة او )باعتماد

 صورة الهيسل التنظيمي املعتمد للةهة. 

 النماذج واملستندات

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة اإلداري امللغية على النظام  التكليف إنهاء قرارات -3

 تعريف الخدمة  املوارد البشرية  اإلدار  امللغية عل  نظامالتسليف إه اء قرارات التت د م  

 ال يوجد
اإلجراءات املطلوبة من 

  املستفيد

 ال يوجد
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 النظامخطوات التنفيذ على 

 .يتم إلغاء تفعيل قرار التسليف بناءع عل  صدور قرار إلغاء أو صدور قرار جديد يتعارض معج  .1

 إضا ة وتنفيه قرار إه اء التسليف عل  النظام  .2

 إر ا  بريد إلكترو   لقسم الرواتب والبدالت ال تكما  اإلجراءات الل مة .3
 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

  تسليف  ار موضا بج رقم وتاريخ القرار صورة قرار 

  )في حا  كان القرار داخلي ياب ان يسون باعتماد عميد اعةهة او )باعتماد الو يلة ومر ل ع  طريق العميد 

  .ار ا  صورة الهيسل التنظيمي املعتمد للةهة 

 النماذج واملستندات

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة وتفعيل الجهات املستحدثة على النظامإنشاء  -4

 تعريف الخدمة املستحدثة عل  النظامالعمل أو األقسام والوحدات إ شاء وتفعيل جهات 

  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد ال يوجد

 يتم التفعيل بعد  شر قرار إ شاء أو إعادة هيسلة اعةهة عل  نظام التعاميم والقرارات باعةامعة .1

 إيميل ر مي ( –ر ع الطلب لإلدارة العامة للوارد البشرية ع  طريق أحد قنوات الطلب املعتمدة ) خطاإ  .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 خطوات التنفيذ على النظام

   التت د .1
ع
 م  عدم وجود اعةهة مسبقا

 ألرقام اعةهاتمراجعة ملف حصر اعةهات ملعر ة اخر يسلسل  .2

 إ شاء جهة العمل عل  النظام واألقسام التابعة لها  .3

 إضا ة بيانات املوقع واملنطقة .4

 إضا ة ا م اعةهة باللغة اإلنالي ية إن وجد .5

 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات صورة قرار اعةهة موضا بج رقم وتاريخ القرار 

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة إضافة وتعديل املواقع واملناطق للجهات على النظام -5

 تعريف الخدمة للةهات عل  النظامبيانات املوقع واملنطقة إضا ة ويعديل  

  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد ال يوجد

 ال يوجد
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 خطوات التنفيذ 

 إ شاء املواقع وتحديد املنطقة لسل موقع م  صلحية "مدير النظام" .1

 إضا ة ويعديل بيانات املوقع واملنطقة بعد  شر قرار إ شاء أو دمج أو إعادة هيسلة اعةهة عل  نظام التعاميم والقرارات باعةامعة  .2

 في صلحية "التوظيف" يتم رالط اعةهات باملواقع  .3

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

الحظاتامل ال يوجد  



 

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تقديم الدعم الفني )فورمات( -6  الخدمة 

 تعريف الخدمة والبرامج كاملة.   تن يل الويندو  وإعادة م ا جميع ملفات نظام التشغيل كاملج

 البريد اإللكترو  (-اعةوا   –ار ا  طلب الدعم الفني عبر قنوات التواصل املعتمدة )التحويلة  .1

  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد في اعةها . باملستفيدم  امللفات اعحاصة احتياطية اخه   حة  اخه   حة م  امللفات اعحاصة ب ا املوجودة في اعةها  .2

التابعة لها اءات الجهة إجر  ال يوجد 

 املستفيد

 ا تلم اعةها  وعمل الفورمات .1

 إعادة تن يل نظام التشغيل والبرامج كاملة واضا ة اعةها  عل  ماا  جامعة جدة .2

 يسليم اعةها  للمستفيدة .3

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة (طريقة تعطيل الحسابتقديم الدعم الفني ) -7

.إضافي م  األمان ك لتو ير مستو جها   مبيوتر جديد وذلس   أ يعطيل حساإ   

 
 تعريف الخدمة

  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد البريد اإللكترو  (-اعةوا   –ار ا  طلب الدعم الفني عبر قنوات التواصل املعتمدة )التحويلة 

 يوجد ال 
 

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

  م  قا مة إدارة جها  الكمبيوتر يتم  تح خصا ص حساإ املدير وتحديد يعطيل اع ساإ وم  ثم إضا ة كلمة مرور جديدة
 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

 املالحظات ال يوجد
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 الخدمة (administratorاملستددم  تغير كلمة السر لحسابتقديم الدعم الفني  )-8

 (بناء عل  طلب مر   التحو  الرقمي.  administratorاملستخدم  يغير كلمة السر ع ساإتقديم الدعم الفني  )
       

 تعريف الخدمة

املطلوبة من املستفيداإلجراءات  بناء عل  طلب مر   التحو  الرقمي. ر كلمة السر ييغي  

 ال  يوجد
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 م  ضم  قا مة اع سابات املاشتة ثم يتم عمل إعادة يعيين لسلمة املرور حساإ املدير  اختيار م  قا مة إدارة جها  الكمبيوتر يتم 
 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة  (إعدادات التحكم في سطح املكتب البعيدتقديم الدعم الفني) -9

وذلس م  اجل الوصو  ال  جها  الكمبيوتر ع  بعد. إعدادات التحكم في  طح املكتب البعيدتقديم الدعم الفني   تعريف الخدمة  

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد السماف  واملوا قة عل  طلب االتصا  

 

 يتم عمل اإلعدادات بناء عل  حاجة العمل أو عل  طلب مر   التحو  الرقمي
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 م  قا مة خصا ص جها  الكمبيوتر يتم اختيار اإلعدادات ع  بعد ثم تفعيل خيار "السماف باتصاالت بعيدة لهها الكمبيوتر" 

 م  لوحة التحكم يتم إيقاف عمل جدار اع ماية بعد ذلس
 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة (مجال جامعة جدة ىلإإضافة جهاز تقديم الدعم الفني ) -10

وذلس حتى نتمك  م  مشار ج امللفات والطابعات. ماا  جامعة جدة  لإإضا ة جها    تعريف الخدمة 

 البريد اإللكترو  (-اعةوا   –ار ا  طلب الدعم الفني عبر قنوات التواصل املعتمدة )التحويلة  .1

 يشغيل اعةها  اعةديد .2

 

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ال يوجد
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 خصا ص جها  الكمبيوتر اختيار  "يغيير اإلعدادات" وإضا ة ا م جها  الكمبيوتر اعةديد وماا  جامعة جدةم  قا مة 

 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة توثيق الوقوعات الوظيفية على نظام وزارة املوارد البشرية -11

والتنمية االجتماعية . توثيق الوقوعات الوظيفية عل  نظام و ارة املوارد البشرية   تعريف الخدمة 

 ال يوجد
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ال يوجد
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

  التنفيذ خطوات

 ا تلم الطلب والتت د م  ا تكما  املر قات .1

 والتنمية االجتماعية "مسار"  نظام توثيق اعحاص بو ارة املوارد البشريةر ع الطلب عل   .2

 متابعة الطلب حتى يتم اعتماد   .3
 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 حسب نوع طلب التوثيق:النماذج واملستندات تكون 

  اعةداو  الدرا ية للمؤهلت في عطلة ه اية األ بوع –املعادلة للمؤهلت م  خارج اململكة  –الوثيقة  –توثيق املؤهل : صورة الهوية 

  مباشرة الترقية –قرار الترقية  –توثيق الترقية : صورة الهوية 

  املؤهل  –العقد  –توثيق التعاقد: صورة اإلقامة 

  :املؤهل -صورة الهوية  - 101وظيف نموذج الت -الكشف الطبي  -املباشرة   -قرار التعيين توثيق التعيين 

 النماذج واملستندات

 مالحظات ال يوجد
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 الخدمة بطاقة موظف -11

اإلدارية ( - التعليمية طباعة بطاقة جامعية للموظف م  الهيئتين )    تعريف الخدمة 

 املستندات اإلدارة العامة للموارد طلب بطاقة موظف إل   نموذجيعبئة 
ع
 املوض ة.البشرية متضمنا

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

  املعبتة.ر ع معاملة ر مية متضمنة جميع النماذج 
اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 إر ا  يعميم للةهات لطلب بطاقة جامعية  .1

هوية -ا تلم نماذج طلب بطاقة موظف م  اعةهات وتدقيقها م  نظام املوارد البشرية واملستندات املر قة )صورة شحصية  .2

  وجد (قرار أن -اإلقامة  صورة-وطنية

  مستفيدالعمل عل  البطا ق وتصديرها إل  اعةهات ال تلم البطا ق واملستندات اعحاصة بسل  .3

 التوقيع باال تلم م  اعةهات وحفظهاا تلم النماذج بعد االعتماد و  .4

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 نموذج طلب بطاقة جامعية 

  6×4صورة شحصية 

  صورة الهوية الوطنية 

  صورة اإلقامة 

 قرار إدار  إن وجد 

 النماذج واملستندات

الحظاتامل ال يوجد  
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 الخدمة ةتعريف آلة التصوير كطابعة على األجهز  -12

التصوير. آلةم  الطباعة ع  طريق  يتمك  املستفيدوذلس حتى  يعريف آلة التصوير  طابعة عل  األجه ة  تعريف الخدمة 

 ال يوجد
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 البريد اإللكترو  (-اعةوا   –ار ا  طلب الدعم الفني عبر قنوات التواصل املعتمدة )التحويلة 
لها  اءات الجهة التابعةإجر 

 املستفيد

م  لوحة التحكم ثم  TCP\IPبا تخدام عنوان  نختار إضا ة طابعةفي جها  الكمبيوتر  القرص اعحاص بتعريف الة التصوير  بعد وضع

 ن ب  برنامج يشغيل الطابعة م  القرص وبعد انت اء الت بي  نفعل مشار ة الطابعة

 

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

 النماذج واملستندات ال يوجد

 مالحظات ال يوجد
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 الخدمة .للمستفيدينإضافة وتعديل البيانات الشخصية  -13

 تعريف الخدمة املؤهل( –جوا  السفر  -هوية مقيم  –ين ويشمل بيانات )الهوية الوطنية إضا ة ويعديل البيانات الشحصية للماسوال

  املستفيديل البيانات الشحصية م  طلب يعد ر ع
اإلجراءات املطلوبة من 

  املستفيد

 املستندات الداعمة –ع  طريق أحد قنوات الطلب املعتمدة ) خطاإ يل البيانات طلب يعد إر ا 
ع
 إيميل ر مي ( متضمنا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 يعديل البيانات املطلوالة بعد مطابقت ا مع املستندات املر قة  .1

يتم  تابة املؤهل( –جوا  السفر  -هوية مقيم  –نختار املراد يعديلج )الهوية الوطنية والقرارات اإلضا يةالبيانات التوظيف .2

 البيانات املوجودة في املستندات املر قة.

لموارد ل لعامةا اإلدارة إجراءات

 البشرية

واملستنداتالنماذج  إر ا  صورة الوثيقة الداعمة حسب البيانات املطلوإ يعديلها  

الحظاتامل ال يوجد  
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 رقم الصفحة ءاإلجرا م

 176 الشساوك والتظلمات  .1

 177 ت يئة املوظفين اعةدد  .2

 178 تحسين الب ئة املكتبية  .3
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 الشكاوى والتظلمات  الخدمة

 عبر املنصة اإللكترونية. الشساوك والتظلمات اعحاصة بموظف  الهيئة التعليمية واإلدارية باعةامعة ا تقبا  تعريف الخدمة

املطلوبة من املستفيداإلجراءات   ) 
ع
 او الكترونيا

ع
 الر ع بالشسوك )ورقيا

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد
 إر ا  الشسوك إل  إدارة التواصل الداخلي باإلدارة العامة للموارد البشرية . 

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 أو البريد اإللكترو  واإللكترونية  ا تقبا  الشساوك والتظلمات ع  طريق املعاملت الورقية  .1

 مخالفات إدارية ( – ر  جميع الشساوك والتظلمات الواردة م  القطاعات )شساوك شحصية  .2

 .درا ة الشساوك والتظلمات وتقدير حالت ا بعد الرجوع للر  س املباشر واتخاذ الل م حيالها .3

  –الشساوك والتظلمات للةهة املعنية )اإلدارة العليا   إر ا .4
ع
 اإلدارة القانونية ( التخاذ اإلجراء حسب املتبع نظاما

  بريد إلكترو   –خطابات ر مية  النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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 تهيئة املوظفين الجدد الخدمة

 اإلدارية  العا دي  م  االبتعاث وحديثي التعيين باعةامعة  ويعريفهم باملهام ونظم وإجراءات العمل .الهيئة التعليمية و  الهيئة ا تقبا   تعريف الخدمة

 ال يوجد اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد

 حصر  موظف  الهيئة التعليمية واإلدارية بداية كل عام درا  ي . .1

 االبتعاث وحديثي التعيين باعةامعة  إل  اإلدارة العامة للموارد البشرية .الر ع بت ماء العا دي  م   .2

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

قدم خدمات عةميع ماسوب  اعةامعة م   .1
ُ
اإلدارية الهيئة التعليمية و  الهيئةعقد لقاء يعريف  بالتعاون مع جميع القطاعات املعنية التي ت

 للتعريف باعةامعة .

 .إعداد دليل إرشاد  يعريف  للموظفين اعةدد .2

 النماذج واملستندات

 حكمهمفي م   السعوديين و  اعةامعاتلشؤون ماسوب   املنظمة الل حة .1

 .الل حة التنفيهية  للموارد البشرية في اعحدمة املدنية  .2

 ال حة توظيف غير السعوديين في اعةامعات .3

 ال يوجد املالحظات
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 تحسين البيئة املكتبية الخدمة

 تعريف الخدمة
ن صورة إياابية ع  اعةامعة لدك املوظفين واملستفيدي  م    عل  أداب م ويسوع

ع
ضمان ب ئة عمل آمنج ومريحج للموظفين بما ينعكس اياابيا

 خدمات ا .

 .............(  -اعطا  تكييف  –مستل مات مكتبية  –الر ع للر  س املباشر بطلب االحتياج م  )أجه ة  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

إجراءات الجهة التابعة لها 

 املستفيد
 الر ع باالحتياج م  اعةهات بسل احتياجات املوظفين  والما عساعد في تحسين ب ئة العمل

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 . ير احتياجات القطاعات و التواصل مع اعةهات املعنية لت .1

 التواصل مع اعةهات املعنية لصيانة املبا   واألجه ة  . .2

 اعداد نماذج ا تبيانات لقياس مدك الرضا الوظيف  ع  ب ئة العمل لدك املوظفين . .3

 ا تبيان  النماذج واملستندات

الحظاتامل  ال يوجد 
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 181 الترقيات  .1

 184 التوظيف  .2

 186 التعيين  .3

 187 نقل اعحدمات     .4

 188 اإلعارة  .5
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 الخدمة الترقيات 

نقأأل املوظأأف مأأ  وظيفتأأج اع اليأأة إلأأ  وظيفأأة أخأأرك فأأي مسأأتوك تنظيمأأي أعلأأ  ضأأم  مراتأأب  أألم رواتأأب املأأوظفين العأأام حيأأا يتحمأأل شأأاغلها واجبأأات 

 .يقابل ذلس م  م ايا مادية أو أدبيةومسؤوليات أ بر ويتمتع بما 
 تعريف الخدمة

 (http:// masar.sa/Portal/ Account/Loginالدخو  عل  منصة مسار ع  طريق الرابط ) .1

 ي ةيل الدخو  عبر النفاذ الوطني املوحد. .2

 (اعحاصة بحساإ ابشر(وكلمة املرور )رقم ال ةل املد   إدخا  ا م املستخدم )  .3

 وم  ثم الضغط عل  ي ةيل الدخو .إدخا  الرم  املر    .4

 التقديم عل  الشواغر وتحديا البيانات . .5

 اختيار تحديد الرغبات الوظيفية م  القا مة الر  سية. –اللوحة الر  سية  .6

 اختيار الوظيفة املطلوالة م  خل  النقر عل  صندو  االختيار. .7

 في حا  املوا قة يتم النقر عل  تقديم. 

 ا ف املختارة يتم النقر عل  يعديل.في حا  التعديل عل  الوظ 

 يقوم النظام بحفظ الطلب ع ين انت اء  ترة اإلعلن. .8

اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 دور املوظف املختص بالجهة :

: مرحلة إدارة املعايير واألوزان.
ً
 أوال

 ي ةيل الدخو  عل  منصة مسار.  .1

 .إ شاء نموذج جديد وم  ثم  إدارة املعايير واألو ان والضغط عل   أيقونة   الترقيات الدخو  عل  اللوحة الر  سية واختيار أيقونة   .2

3. (
ع
 %(  30 يظهر و ن تقييم األداء  الوظيف  تلقا يا

 بعأأد التاسأأيق مأأع و   .4
ع
 دة املأأوار ار الضأأغط علأأ  مربأأع االختيأأار اعحأأاص بسأأل  معيأأار يأأتم تحديأأد   ووضأأع األو ان الاسأأبية  للمعأأايير التأأي تأأم اختيارهأأا مسأأبقا

 %(100ماموع و ن املعايير ع  )   البشرية والتنمية االجتماعية بحيا ال يتااو 

 .إر ا وم  ثم  حفظ تحديد العناصر املرج ة و الضغط عل   أيقونة  .5
 

إدارة تدطيط املوارد 

 -البشرية)املوظف املختص

 املعتمد(
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مسأأأأان فأأأي حأأأا  الرغبأأأة بتتجيأأأل إ مأأأا  نمأأأوذج األو ان واملعأأأايير   عنأأأد الضأأأغط علأأأأ  أيقونأأأة إر أأأا  تظهأأأر ر أأأالة التاليأأأة " هأأأل تريأأأد حفأأأظ النمأأأوذج "باإل 06

 الضغط حفظ لوق  آخر وفي حا  التراجع ع  إ شاء النموذج الضغط عل  إلغاء النموذج. 

 البشرية والتنمية االجتماعية..يتم إر ا  الطلب للعتماد م  و ارة املوارد 7

: مرحلة إشغا  الوظا ف باملفاضلة.
ع
 ثانيا

  يظهر لس النظام شاشة  ماسدلة ملاموعة مهام. -الترقيات   –بعد الدخو  عل  اللوحة الر  سية  .1

 الضغط عل  مفاضلة الوظا ف العاشرة  ما دون . .2

 ظهور جميع الوظا ف الشاغرة في اعةهة .تحديد الدرجة الوظيفية وبعدها الضغط عل  أيقونة بحا و   تم  .3

 اختيار الوظا ف املرغوالة للطرف في املفاضلة وم  ثم عل  أيقونة طرف و  تم نقلس لص ة اإلعلن ع  الوظا ف. .4

 في صفحة اإلعلن ع  الوظا ف تحديد تاريخ بداية وه اية اإلعلن وم  ثم حفظ وإر ا  اإلعلن. .5

 دور معتمد الجهة:

 النموذج ملعتمد اعةهة بعد التدقيق م  قبل املعتمد الضغط عل  أيقونة إر ا  .  تم إر ا   .1

 : مرحلة إعداد محاضر الترقيات .
ً
 ثالثا

 إعداد املحاضر –الترقيات  –الدخو  للوحة الر  سية للنظام  .1

 تحديد اإلعلن املطلوإ وتضغط ا تعراض  تظهر قا مة بالوظا ف املطروحة. .2

 عند الضغط عل  ا تعراض للوظيفة  يعرض لس النظام قا مة املتقدمين عل  الوظيفة . 

 إدارة إجراءات

املوارد  طتدطي 

 -املوظف املختص)البشرية

 املعتمد(

o : تقييم املوظفين  على النظام يكون على النحو اآلتي 

 هناك طريقتين:

 : الطريقة األولى 

  يتم تحديد املوظف  وم  ثم يتم عرض بيانات املوظف عل  النظام 

  بأنفس الطريقأة لتقيأيم  اختيار تقييم األداء م  القا مأة املاسأدلة  ويأتم يعبئأة و ن كأل معيأار ومأ  ثأم الضأغط علأ  موا أق  ثأم حأفي وتأم االنتقأا

 موظف آخر 
 

 : الطريقة الثانية 
 

 

( ويمك  تحميلج م  نظام مسار بت ماء املتقدمين عل  الوظا ف املطروحة للمفاضلة EXCELع  طريق ملف )يتم ر ع تقييم جميع املوظفين املرش ين 

 ثم يتم يعبئة اعةدو  بالدرجات اع اصل علن ا كل موظف وتسون الدرجة م  )
ُ
( لسل 100ويسون اعةدو  مقسم باملعايير املختارة م  اعةهة مسبقا

 عنصر ولسل موظف .

 

إدارة تدطيط املوارد  إجراءات

 -املوظف املختص)البشرية 

 املعتمد(
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 يتم اآلتي : نتقييم جميع املوظفيبعد االنتهاء من 

اليمك  يعديل تقييم املرش ين بعد الرجوع إل  صفحة تفاصيل اإلعلن وم  ثم الضغط عل  إعداد املحضر  و تظهر ر الة تحهيرية م  النظام " .1

 املفاضلة عةميع املتقدمين.ويبدأ النظام  بحساإ نقاق  -ا تمرار –"  الضغط عل  االنتقا  إلعداد املحضر هل ترغب باال تمرار؟

 إعداد محضر الترقية وترشيح املوظفين الهي    تم ترقيت م .  .2

 عند اعتماد املحضر   تم عكس الترقية مباشرة. ويتم إشعار املوظفين ع  طريق الر ا ل النصية والبريد االلكترو   للموظف.

  النماذج واملستندات نموذج الترقية  االلكترو   بمنصة مسار 

   تحديا بياناتج بوق  كاٍف عل  منصة مسار . املستفيدياب عل 

 للموارد البشرية  . ةالر ع بشهادات الدورات التدريبية املعتمدة عةهة العمل لتدقيقها واعتمادها م  قبل املختصين باإلدارة العام 

  باآلي :يقوم النظام 

 .عرض الوظا ف التي يمك  للمستخدم التقديم لها 

 .عرض قا مة الوظا ف التي تم اختيارها م  قبل املوظف 

 .حفظ الطلب ع ين انت اء  ترة اإلعلن 

 ( ي 56ي 55ي 54ي 53ي 51ي 50ي  49ي 48ي 47يسأأتند هأأه  اعحدمأأة علأأ  املأأواد التاليأأة مأأ  الل حأأة التنفيهيأأة للمأأوارد البشأأرية  فأأي اعحدمأأة املدنيأأة

 (27ي 26ي 25ي 24( صفحة )58ي 57

 الحظاتامل
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 الخدمة التوظيف 

 تعريف الخدمة  يسكين الوظا ف اإلدارية الشاغرة في اعةامعة  بالبحا ع  األ راد املؤهلين ثم اختيار ويعيين ذو  الكفاءات العالية من م.

 .ي....إعخ ( الوط  –الوظيفية عبر موقع اعةامعة اإللكترو   والص ف املحلية )املدينة املتابعة املستمرة إلعلن املسابقات  .1

 االلت ام بفترة اإلعلن ال منية واملعل  عن ا في التقديم. .2

 مراعاة متطلبات الوظيفة. .3

 حضور االختبار في املسان وال مان املحدد في اإلعلن. .4

 الوظيفة التحرير  ويعبئة النموذج املطلوإ.إجراء املقابلة الشحصية في حا  اجتيا  اختبار  .5

 لتعبئة النماذج وإحضار املستندات. املوارد البشرية   طإل  إدارة تخطيالتوجج  .6

 أو أ  مستشفى حسوم .  املر   الطبي اعةامعيإجراء الفحص الطبي في  .7

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 

إدارة تخطيط املوارد البشرية ور عها لسعادة و يلة اعةامعة لشؤون الطالبات يشكيل عةنة للمسابقة الوظيفية تتضم  عضو م   .1

 العتمادها.

 تاهي  اإلعلن وتحديد املستندات املطلوالة وموعد ومقر يسليمها. .2

  ر  امللفات وتحديد موعد للختبار التحرير . .3

 وإ.إجراء املقابلة الشحصية مل  اجتا  االختبار التحرير  ويعبئة النموذج املطل .4

 إدارة تخطيط املوارد البشرية. ر ع محضر متضم  أ ماء املرش ين حسب األولوية ومبررات الترشيح إل  .5
 

 

 

 

 اءات الجهة التابعة لها املستفيدإجر 

 
 

 الطالبات . ناإلشراف عل  جميع إجراءات املسابقة الوظيفية ع  طريق اللةنة املشسلة م  قبل  عادة و يلة  اعةامعة لشؤو  .1

 املوارد البشرية  لنماذج املرش ين واملتابعة معهم. طإدارة تخطيتدقيق  .2

 .مطابقة أصل املستندات بالصور واملصادقة علن ا .3

 ر ع معاملة الترشيح باملر قات إل  إدارة تخطيط املوارد البشرية. .4

 إدارة تدطيط املوارد البشرية إجراءات
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  تقييم املقابلة الشحصية. 

  أ(.-101واملستخدمين( )طلب توظيف )للموظفين 

 طلب توظيف خاصة بالعما  )املعينين عل  بند األجور(. ا تمارة 

 .معلومات ع  اعحدمات السابقة 

 .البيانات الشحصية 

 .اإلقرار اعحط  باملباشرة 

   (وذلس للمعينين عل  بند األجور  قط.االجتماعية تنموذج ي ةيل عمليات املشترك اعحاص بالتتمينا ) 

  الطبي.الكشف 

 .الهوية الوطنية أصل وصورة 

 املؤهلت العلمية أصل وصورة

 واملستندات النماذج 

 

 بند التشغيل املباشر ( – املستخدمين بند  - األجور  بند  - الص ية الوظا ف- العامة شمو  وظا ف اإلعلن عل  ما يلي: )الوظا ف. 

 : يستند هه  اعحدمة عل  املواد التالية 

 ( 27ي 26املدنية )الل حة التنفيهية للموارد البشرية  في اعحدمة  -

الرابعةي اعحامسة ( واملواد )األول ي ال انيةي ال ال ةي 32املرجع النظام  بتطر العمل التنظيمية لل حة التنفيهية للموارد البشرية املادة ) -

 صفحة  )

 ( )االول  يال انية يال ال ة( 109املادة ) -

 الحظاتامل
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 الخدمة التعيين

 تعريف الخدمة تمكين املستفيد م  أداء مهامج الوظيفية بكفاءة لتحقيق أهداف املنظمة.

 .قرار التعيين م  ا تلم صورةو  املستندات املطلوالة وإر ا تعبئة النماذج تخطيط املوارد البشرية لالتوجج إل  إدارة 
اإلجراءات املطلوبة من 

 املستفيد

 ةالبشري ر م  إدارة تخطيط املواالوارد  قرار التعيينا تلم صورة م   .1

 إدارة العمليات   ال تكما  إجراءات التعيين. –للموارد البشرية  ةتوجيج املستفيد لإلدارة العام .2

 ية املعلومات. ا تكما  اإلجراءات االلكترونية للمستفيد وذلس بر ع طلب "رم  مستخدم وكلمة مرور" مر   التحو  الرقمي وتقن .3

 بضرورة ر ع املباشرة  املستفيدالتت يد عل   .4
ع
 ا م  الر  س املباشر.وم  ثم تدقيقها واعتماده ورقيا

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 يسليم صورة م  قرار التعيين للمستفيد.  .1

 مراجعة وتدقيق النماذج التي تم  يعبئت ا. .2

 ا تلم املستندات املطلوالة. .3

.  تح ملف .4
ع
 للمستفيد املعين حدي ا

 بنين -اإلدارة العامة للموارد البشرية ر ع معاملة باملر قات إل   .5

 بطاقة موظف. يسليم املستفيد  .6

إدارة تدطيط املوارد  إجراءات

 البشرية

 .السيرة الهاتية محدثة 

 .صورة م  املؤهل العلمي 

 .صورة م  الهوية الوطنية 

  التدريبية ان صور م  اعحبرات السابقة والدورات

 وجدت

 السيرة الهاتية. 

  ."إقرار "بد  يعيين 

 .بطاقة موظف 

 ( للهكور  قط .6×4( صورة شحصية )1عدد ) 

 نموذج تحويل راتب م  البنس 

 واملستندات النماذج 

 (  يوم م  تاريخ صدور قرار التعيين حتى ال يلغ  القرار.15ي ةيل املباشرة إلكترونيا خل ) 

  ي 36ي 35ي 34ي 33ي 32ي 31ي 30ي 29ي 28عل  املواد التالية م  الل حة التنفيهية للموارد البشرية  في اعحدمة املدنية )يستند هه  اعحدمة

 (24ي  2ي23ي  22ي 21ي 20( صفحة )46ي 45ي 44ي 43ي 42ي 41ي 40ي 39ي 38ي 37

 لحظاتامل
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 نقل اعحدمات   
 اعحدمة

 إل  اعةامعة م  اعةامعة

 يعريف اعحدمة .الوظيف  واملسمى املرتبة في لج مستفيد م  جهة خارجية مطابقة مع بالتباد  أو بوظيفتج إما اعةامعة املستفيد م  أو إل  خدمات نقل

 

 .املطلوالة املستندات وإر ا  النقل طلب نموذج يعبئة .1

 ا الطرف إخلء .2
ع
 .من ا املنقو   اعةهة م  لكترونيا

 .إلن ااملنقو   اعةهة في املباشرة .3

 

  .املطلوالة املستندات وإر ا  النقل طلب نموذج يعبئة .1

 حالة في الشحصية املقابلة إلجراء إلن ا إل  اعةهة املنقو   التوجج .2
  التباد 

 .طلب قبو   بعد من ا املنقو   اعةهة م  الطرف إخلء .3
 ال املباشرة .4

ع
                                          إلن ا.   املنقو   اعةهة في كترونيا

 اإلجراءات املطلوالة م  املستفيد

 

 ا تلم الر  س املباشر لطلب النقل م  املستفيد بسا ة املر قات. .1

 ر ع معاملة طلب النقل إل  إدارة تخطيط املوارد البشرية بسا ة املر قات. .2
ويعبئة النماذج ا تلم معاملة إجراء املقابلة الشحصية للموظف البديل  .3

 املر قة في حالة املوا قة.

 ر ع معاملة بعد إجراء املقابلة الشحصية بسا ة املر قات. .4
 إخلء طرف املستفيد املنقو . .5

 املوارد البشرية . طا تلم صورة قرار النقل م  إدارة تخطي .1

ا تلم صورة م  إخلء طرف املستفيد م  اعةهة املنقو   .2

 من ا.

 للمستفيد.عمل مباشرة  ورقية  .3

 لها التابعة اعةهة إجراءات

 املستفيد

 .البيانات كا ة ا تيفاء م  التت د بعد الطلب  تلما .1

 . املطلوالة املستندات كا ة إر ا  م  التت د .2
املوارد  طإدارة تخطي إل  النقل متطلبات جميع ا تيفاء بعد الطلب ر ع .3

 البشرية

 .املستفيد م اعةامعية  البطاقة ا تلم .4
 الحتساإ إلن ا املنقو   اعةهة في املستفيد مباشرة تاريخ م  التت د .5

 .مستحقاتج املالية م  قبل قسم  الرواتب والنفقات

 .                                                     القيد ط  قرار صدارإ .6

 .البيانات كا ة ا تيفاء م  التت د بعد طلب النقل ا تلم .1
 .املطلوالة املستندات كا ة إر ا  م  التت د .2

 .الشحصية املقابلة إجراء ومسان بموعد املستفيد إبلغ .3

 طإدارة تخطي إل  النقل متطلبات جميع ا تيفاء بعد الطلب ر ع .4
 املوارد البشرية.

  م  اإلدارة العامة للموارد البشرية  النقل قرار صدارإ .5

املوارد  طإجراءات إدارة تخطي

 البشرية
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 الخدمة

 

 اإلعارة

 من الجامعة إلى الجامعة

 تعريف الخدمة
 عمل املوظف املشمو  بنظام اعحدمة املدنية ع

ع
اعةهات اع سوميةي أو مؤ سات القطاع اعحاصي أو املؤ سات غير الرالحيةي أو لدك  مؤقتا مل

 .( أشهر إل   نة قابلة للتمديد3بين ) وملدة محدودة تتراوف ما .أو الدولية اإلقليميةي أو الهيئات أو املنظمات ةاألجنبياع سومات 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد
  املستندات املطلوالة. كا ة يعبئة الطلب وإر ا 

  املستفيد بعد إمام املوا قة عل  الطلب املقدم.ب ا  املعار املباشرة في اعةهة 

 املستفيد لها التابعة الجهة إجراءات

 اإلعارة املستفيد قرارم   صورة ا تلم. 

 .عمل مباشرة للمستفيد 

   ر ع تقرير شهر  متضم  حضور وانصراف املستفيد وار ا

 املستندات املطلوالة.

  .ر ع طلب تمديد اإلعارة  في حالة الرغبة بالتمديد 

 

  باإلعارة  بسا ة املر قات.ا تلم الر  س املباشر طلب املستفيد 

   ة بسا ة إدارة تخطيط املوارد البشرير ع الطلب م  ر  س اعةهة ال

 .املر قات

  ويسليم املستفيد صورة منج. اإلعارةا تلم صورة م  قرار 

 إجراءات إدارة تدطيط املوارد البشرية

 . ا تلم الطلب بعد التت د م  ا تيفاء كا ة البيانات 

  إدارة إل   اإلعارة ر ع الطلب بعد ا تيفاء جميع متطلبات

 تخطيط املوارد البشرية

  مع املستفيد .إجراء املقابلة الشحصية 

 إجراء  املوارد البشرية بعد طإدارة تخطي إل  خطاإ ر ع

 .املقابلة الشحصية

 . ا تلم قرار اإلعارة الوارد م  جهة املستفيد 

 املستفيد ال  جهة اإلعارة توجيج. 

 . ا تلم الطلب بعد التت د م  ا تيفاء كا ة البيانات 

 ملستندات املطلوالة وتدقيقها.التت د م  إر ا  كا ة ا 

  إدارة تخطيط إل   اإلعارةر ع الطلب بعد ا تيفاء جميع متطلبات

 املوارد البشرية.

  املوارد البشرية. طإدارة تخطي ا تلم قرار اإلعارة  الوارد م 

 .إر ا  قرار اإلعارة  ال  جهة املستفيد 
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 واملستندات النماذج

  اإلعارةنموذج طلب 

  قرار خط .إنموذج 

 .نموذج طلب التمديد 

  باملبررات. املستفيدم   اإلعارةخطاإ طلب 

  املستفيد.خطاإ بموا قة اعةهة التابعة لها 

   صورة م  الهوية الوطنية 

 .صورة م  املؤهلت الدرا ية 

 

  متتالييننموذج تقويم االداء الوظيف  آلخر  اتين. 

 نموذج طلب إجا ة. 

  اإلعارة.نموذج طلب 

 يعة العمل معتمدة م  اعةهة التابعة شهادة خبرة توضا طب

 للمستفيد.

 تقويم اداء وظيف  آلخر  اتين متتاليتين. 

 أصل التقرير الطبي. 

 

 امللحظات

  اإلعارة . قرار إصدار بعد الفعلية املباشرةوجوإ  

  والغياإ املخالفات يعددحا   في اإلعارة إه اءأحقية اعةامعة في. 

  املعار ب ا املوظف  ععملأخه املوا قة بالتمديد م  ر  س اعةهة التي. 

   ب ا املعار اعةهة م  مسا آت أو بدالتعدم أحقية املعار في املطالبة بت. 

     عل  في حا  كان املعار م  خارج اعةامعة إل  اعةامعة تتحمل جهة عمل املعار األصلية كا ة رواتبج والداللتج خل   ترة اإلعارة ول 
ع
س إل اما

 اعةامعة تو ير رقم وظيف  لنقل خدمات املوظف .
 

 ( ي 81ي 80ي 79ي 87ي  77ي 76ي 75ي 74ي 73يستند هه  اعحدمة عل  املواد التالية م  الل حة التنفيهية للموارد البشرية  في اعحدمة املدنية

 (33ي 32ي 31ي 30( صفحة )91ي 90ي 89ي 88ي 87ي 86ي 85ي 84ي83ي 82
 

 حال كان املوظف من داخل الجامعة ويرغب باإلعارة لخارج الجامعة:في 

 ينأأات االجتماعية تتحمأل اعةهأة املسأتعيرة أجأر املوظأف املسأتعار وم ايأا  املاليأة والاسأبة املقأأررة علأأى صاحأأب العمأأل مأأ  اشأأتراك التتم

 ( م   الل حة التنفيهية  للموارد البشرية في اعحدمة املدنية.88املادة ) للموظأأف مأا لأم يتفأق علأى غيأر ذلأس وو ق ما ورد في
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 رقم الصفحة اإلجراء م

 192 / البرامج التدريبية ملاسوب  اعةامعة )رو نامة البرامج التدريبية(1  .1

 193 / البرامج التدريبية التابعة ملعهد اإلدارة العامة2  .2

 194   -اإليفاد الداخلي   –/ البرامج اإلعدادية 2  .3

 195 الوظيف  األداء   .4

 196 /  شر  ثقا ة اعةودة1  .5

 197 / قياس  االرتباق املنهي2  .6

 198 التعاقب الوظيف   .7
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 الخدمة
 

ملنسوبي الجامعة )روزنامة البرامج التدريبية(/ البرامج التدريبية 1  

 تعريف الخدمة
باعحبرات املنا بة التي يساعدهم عل  تنمية املهارات اعحاصة ب مي و يادة  اإلدارية ( -ماسوب  اعةامعة م  الهيئتين )التعليمةت ويد 

ة بت ثر الو ا ل  فاءة  .معر ت م؛ م  خل  االعتماد عل  تطبيق العملية التدريبيم

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد
 التقديم عل  البرامج ع  طريق  فاءة  .1

 املباشر .الر  س  الطلب ال إر ا   .2

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 الواردة  في النموذج  تتدقيق البيانا .1

 .املوا قة / الر ض عل  الطلب املقدم م  املستفيد .2

 ر ع الطلب إلدارة تطوير املوارد البشرية باإلدارة العامة للموارد البشرية  .3

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 .نموذج االحتياجات التدريبية بتعبئة اعةامعة التعميم عل  جميع ماسوب   .1

 درا ة طلب االحتياج التدريبي . .2

 . الر ع عةهة االختصاص باحتياج الدورات  التدريبية .3

 نموج االحتياجات التدريبية النماذج واملستندات

 ال يوجد مالحظات
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 الخدمة
 

التابعة ملعهد اإلدارة العامة / البرامج التدريبية 2  

 تعريف الخدمة

ماسوب  اعةهات اع سومية  ويسون هي بوابة حسومية تقدم العديد م  اعحدمات ملاسوب  اعةهات اع سومية ومن ا التدريب لر ع  فاءة 

 عل  النحو اآلي :

 أيام خمس إل  يومين م  مدت ا تدريب عل  برامج قصيرة تتراوف  

 أ ابيع أربع إل  ا بوعين م  مدت ا تتراوف موجهج برامج 

 إعداد  وتطوير القيادات 
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

 .التقديم عل  البرامج ع  طريق  فاءة  .1

 الطلب  ال  الر  س املباشر  .إر ا   .2

 متابعج بوابة املعهد ملعر ة حالة الترشيح . .3
 

اءات الجهة التابعة لها املستفيدإجر   

 الواردة  في النموذج  تتدقيق البيانا .1

 .املوا قة / الر ض عل  الطلب املقدم م  املستفيد .2

 البشريةإحالة الترشيح ال  في حالة القبو  ال  مدير إدارة تطوير املوارد  .3

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

ع  مواعيد الت ةيل بدورات معهد اإلدارة العامة و ق اعحطة ال منية التي ُععل  عن ا معهد اعةامعة التعميم عل  جميع ماسوب   .1

 العامة اإلدارة

 .بمعهد اإلدارة العامة  اعحاص  الترشيحنظام ب املستفيد ع  طريق املوظف املختص ي ةيل جميع البرامج املختارة م  قبل  .2
 

 النماذج واملستندات
 .نموذج الكترو   عل  منصة  فاءة 

  نموذج الكترو   ببوابة معهد اإلدارة العامة 

 مالحظات
  لسل  صل تدريبي20يتااو  ماموع عدد أيام البرامج املراد الت ةيل ب ا )ال 

ع
 تدريبيا

ع
 .( يوما

  . يتم الترشيح م  قبل املوظف املختص بمعهد اإلدارة العامة 
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 الخدمة
 

   -اإليفاد الداخلي   –/ البرامج اإلعدادية 2

 .ة الداخلية ومتطلبات الوظا ف ع  طريق الدرا  ببما يتنا وتنمية مهارات م ومعار هم  القطاعات اع سومية ر ع  فاءة موظف    تعريف الخدمة
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد
 يعبئة اال تمارة اعحاصة ببرامج اإليفاد. .1

 النماذج واملستندات إر ا  الطلب  ال  الر  س املباشر  .2
ع
 .  متضمنا

4.  

اءات الجهة التابعة لها املستفيدإجر   

 اال تمارة والنماذج املعبتة م  قبل املستفيد.تدقيق  .1

  -اإليفاد -املوا قة / الر ض م  قبل ر  س اعةهة عل  الترشيح للبرامج اإلعدادية .2

 كا ة النماذج واملستندات . .3
ع
 إر ا  معاملة لإلدارة العامة للموارد البشرية متضمنا

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

و ق اعحطة ال منية التي ُععل  عن ا  -إيفاد املوظفين  –للبرامج اإلعدادية  ع  مواعيد الت ةيل اعةامعة التعميم عل  جميع ماسوب   .1

 معهد اإلدارة العامة.

 تدقيق الطلبات  الواردة إلدارة تطوير املوارد البشرية ومدك مطابقت ا للشروق اعحاصة  لسل برنامج. .2

 إدخا  طلبات الترشيح عبر  نظام الترشيح اعحاص بمعهد اإلدارة العامة . .3

نماذج واملستنداتال  
 التي يتم اإلعلن عن ا م  قبل معهد اإلدارة العامة  ةيتم تحديد املستندات والنماذج و ق البرامج اإلعدادي 

  نموذج الكترو   ببوابة معهد اإلدارة العامة. 

 مالحظات

 

 وهي عل  النحو اآلي   للترشيح يتم وضعها م  قبل معهد اإلدارة العامة ةاعحطة ال مني . 

 مواعيد الت ةيل

 املقابلة الشحصية

 إعلن نتا ج الترشيح.
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الوظيفي االداء الخدمة  

 تعريف الخدمة
النتا ج التي يحققها املوظف بترتبط وظيفتج ب اي ويعني واله   ُيسلف ب ا م  قبل الر  س املباشر تنفيه املوظف ألعمالج ومسؤولياتج التي  

 .في املنظمة
 

 اإلجراءات املطلوبة من املستفيد
 بنظام األداء الوظيف  . .1

ع
 إدخا  األهداف واألو ان الاسبية لسل هدف  بعد االتفا  مع الر  س املباشر الكترونيا

.  ىفي حا  عدم رض  .2
ع
 املستفيد ع  تقييم األداء الوظيف  ر ع التظلم  الكترونيا

 

3.  

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد

 األهداف  املدخلة م  قبل املستفيدتدقيق  .1

 التقييد باعحطة ال منية املوضوعة لدورة األداء الوظيف  واملوضوعة  م  قبل اإلدارة العامة للموارد البشرية  .2

 إر ا  نموذج  مي ا  األداء الوظيف  للةنة اإلداء الوظيف  باإلدارة العامة للموارد البشرية. .3

 الوظيفية.باعةدارات التقديرات اعحاص  إدخا   لم .4

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 .الوظيف   ءماسوب  اعةامعة باعحطة ال منية لدورة األدا عالتعميم عل  جمي .1

 لقاءات دورية خاصة بإدارة األداء الوظيف  و يفية صياغة األهداف اله ية. تقديم  .2

 للةنة األداء  الطلبات الواردة تدقيق .3
ع
 .الوظيف  والتت د م  مدك مطابقت ا لشروق األهداف اله ية   الكترونيا

 م  نموذج ) مي ا  األداء  .4
ع
 تقييم األداء( و ق اعحطة ال منية املوضوعة . –اعتماد   ل

 في تقييم األداء الوظيف . -( 5) -املستفيد عل  تقدير ممتا   لتدقيق الوثا ق الداعمة في حا  حص .5

 بدورة األداء الوظيف  ور عج عةهة االختصاص . إعداد التقرير السنو  اعحاص .6

 نموذج الكترو    النماذج واملستندات

 مالحظات
 

 .   التقيد باعحطة ال منية املوضوعة لدورة األداء الوظيف 
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 الخدمة
 ضمان الجودة

  / نشر  ثقافة الجودة1

قدم أو ورش عمل   وتطبيقات ا عل  مستوك اعةامعة  ا ممار اتويع ي  أ ضل   شر ثقا ة اعةودة  تعريف الخدمة
ُ
 إما ع  طريق املحاضرات التي ت

 

 حضور املستفيد  و ق ال م  اله  تم تحديد  في اإلعلن  اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 ال يوجد

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 . االعلن ع  الورشة م  خل  قنوات االعلم  الر مية باعةامعة .1

سبق للورشة أو املحاضرة  .2
ُ
 .اإلعداد والتاهي  امل

 م  قبل املستفيدي   وتحليل بيانات التقييم . تقييم الورشة  .3

  ملعر ة السلبيات  والصعوالات واملقترحات  واع لو   تحليل بيانات التقييم  إعداد تقرير ختام  ع  املحتوك املقدم مع إر ا   .4

 -ا تبيان  -نموذج الكترو    النماذج واملستندات

 مالحظات
 

 ال يوجد 
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 الخدمة
 ضمان الجودة

االرتباط املنهي   / قياس2  

 تعريف الخدمة

 م  قبل و ارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية يق س 
ع
مستوك االرتباق املنهي ملوظف  القطاع اع سوم ي وي دف  هو مقياس  ُيطلق  نويا

هها اال تبيان ملعر ة تصورات موظف  القطاع اع سوم  املتعلقة باوانب العملي وقياس مدك ارتباطهم باعةهات التي ععملون ب ا ملعر ة 

 مع مبادرات برنامج التحو  الوطني مدك ر 
ع
ض ى املوظفين ع  مستوك اعحدمات التي تقدمها و ارة اعحدمة املدنية للةهات اع سومية؛ تماشيا

 .2030واألهداف اال تراتياية لرؤية اململكة 

 يعبئة نموذج اال تبيان اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
  نموظف  اإلدارة عل  يعبئة اال تبياحا 

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 التعميم عل  جميع ماسوب  اعةامعة بتعبئة اال تبيان . .1

 تحليل نتا ج اال تبيانات املقدمة م  جميع املستفيدي  باعةامعة . .2

 تحديد نقاق القوة والضعف م  واقع تقارير )التحليل االحصا  ( .3

 إعداد التقرير اعحتام  ور عج عةهة االختصاص مع تحديد الصعوالات واملقترحات  .4
 

 ا تبيان  –نموذج الكترو    النماذج واملستندات

 ال يوجد مالحظات
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 التعاقب الوظيفي الخدمة

الخدمةتعريف   

وتحديأد وتقييأأم املوظفيأأ  عةامعة أحأد محأاور تخطيأط املأوارد البشأرية وهأ  عمليأة منظمأة يعنأى بتحديأد الوظا أف اع يويأة  أ  اهي 

باملسأأتوك الوظيفية  تاملهام والواجبا املحتمليأأ  لشأأغلها والعمأأل علأأى تطويرهأأم وت ويدهأأم بالكفايأأات املنا أأبة لضمأأان ا أأتمرارية 

 .املطلأأوإ

  االلكترونية  منصة واعدالتقديم عل   اإلجراءات املطلوبة من املستفيد

اءات الجهة التابعة لها إجر 

 املستفيد
 ال يوجد

إجراءات اإلدارة العامة للموارد 

 البشرية

 عاقب الوظيف .تو ير وثيقة إرشادية مرجعية وتنظيمية في تخطيط الت .1

 عةامعة .اتبسيط إجراءات إعداد خطط التعاقب الوظيف  في    .2

  .وتمكين أأم مأأ  تطبيأأق منهةيأأة تخطيأأط التعاقأأب الوظيف ماسوب  اعةامعة تطويأأر معأأارف ومهأأارات وقأأدرات  .3

خطة للتدريب الفعا  للقيادات الواعدةي  واء م  خل  رالطها باملسار الوظيف ي أو م  خل  برامج خاصة يعد وتنفه لهه   اعداد .4

 .اعةامعةالقيادات م  مختلف قطاعات 

  يشكيل اللةان  اعحاصة  بالتعاقب الوظيف .5

 برنامج الكترو   .6 النماذج واملستندات

 مالحظات

   التقيد بما ورد في يعميم معالي ر  س اعةامعة  بشان آليات الترشيح عل  املناصب القيادية 

  هناك  ر  بين التعاقب الوظيف  واإلحل  الوظيف 

 للةامعة املستقبلية االحتياجاتعملية ا تباقية ت دف لتلبية يعاقب وظيف  هي 

  فوري.القيادية بشكل  أ  شاغر ضم  الوظا ف اإلحل  الوظيف  هي عملية يعبئة
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