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املقدمة
حر�ص� �اً م ��ن عم ��ادة �ش� ��ؤون �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامع ��ة تبوك عل ��ى توفري كاف ��ة املعلومات
املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ،قامت العمادة ب�إ�صدار هذا الدليل التو�ضيحي
ملعظ ��م الإج ��راءات الت ��ي قد يحتاجه ��ا ع�ضو هيئة التدري� ��س منذ التحاقه بالعم ��ل يف اجلامعة؛
ليو�ضح اخلطوات الواجب اتباعها لتنفيذ هذه الإجراءات ،كذلك اجلهات التي يجب مراجعتها
لإمت ��ام �إج ��راء معني .مما ي�ساهم يف حت�س�ي�ن بيئة العمل يف اجلامعة ،وتقوي ��ة التزام منت�سبيها
وزيادة عطائهم ،واالرتقاء بالعمل وبلوغ �أهداف اجلامعة.
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

الو�صول �إىل تبوك
عزيزن ��ا ع�ض ��و هيئة التدري� ��س  ...عند و�صولك �ساملاً �إىل مدين ��ة تبوك� ،سيكون
من ��دوب اجلامعة بانتظارك لي�صطحبك �إىل مقر الإقامة امل�ؤقت يف �أحد الفنادق يف مدينة
تبوك.
�إن م ��دة الإقام ��ة يف الفن ��دق ه ��ي �أ�سبوع واحد فق ��ط ،وعليك �أن تقوم خالله ��ا بت�أمني �سكن
دائم لك .وبعد الو�صول �إىل مقر الإقامة واال�سرتاحة من عناء ال�سفر ،ويف �صبيحة اليوم
الت ��ايل ،هن ��اك جمموعة من الإجراءات التي يتوجب عليك القيام بها يف اجلامعة من �أجل
ت�سهيل وت�سريع عملية التعاقد و�صرف الراتب والبدالت امل�ستحقة لك نظاماً.
التعاقد
�أ�	.إجراءات التعاقد
تتمثل �إجراءات التعاقد يف الآتي:
 .1يق ��وم ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س املتعاق ��د اجلدي ��د ،يف الي ��وم الأول ،مبراجع ��ة مدي ��ر
الإدارة يف الكلية التي يتبع لها.
 .2احل�صول على النماذج اخلا�صة بالتعاقد من �إدارة الكلية وتعبئتها.
 .3مراجع ��ة وح ��دة التعاق ��د يف �إدارة �ش� ��ؤون �أع�ضاء هيئة التدري� ��س يف مبنى الإدارات
للقيام مبا يلي:
 )1ت�سليم النماذج التي مت تعبئتها مع ثالث �صور قيا�س  6*4خلفية بي�ضاء.
 )2ت�سليم ال�شهادات الأ�صلية �أو �صور م�صدقة عنها.
 )3ا�ستالم النماذج اخلا�صة بالفح�ص الطبي الالزمة ال�ستخراج رخ�صة الإقامة.
 .4توقي ��ع العق ��د :يق ��وم ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س ،بع ��د �أ�سب ��وع م ��ن ت�سلي ��م ال�شه ��ادات
والنم ��اذج ،مبراجع ��ة وحدة التعاق ��د ب�إدارة �ش� ��ؤون �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س لتوقيع
العقد.
 .5ا�ستالم الرقم الوظيفي و�أية تعريفات الزمة لالحتياجات العامة مثل فتح ح�ساب
بالبنك وغريه.
ب�	.إ�صدار رخ�صة �إقامة جديدة

تتمثل �إجراءات �إ�صدار رخ�صة �إقامة جديدة يف الآتي:
 .1ا�ست�ل�ام النم ��اذج اخلا�ص ��ة بالفح� ��ص الطب ��ي م ��ن وح ��دة التعاق ��د يف �إدارة �ش� ��ؤون
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .2مراجعة اللجنة الطبية مب�ست�شفى امللك فهد يف مدينة تبوك لإجراء الفحو�صات
الالزمة والتي ي�ستغرق ظهور نتائجها مدة �أ�سبوع.
 .3احل�صول على نتائج الفح�ص الطبي.
 .4ت�سدي ��د ر�س ��وم الإقام ��ة والبالغ ��ة ( )500ريال ع ��ن املتعاقد وعن �أي م ��ن الأبناء �أو
البنات الذين تزيد �أعمارهم عن ثماين ع�شرة �سنة.
 .5مراجعة وحدة اجلوازات يف �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س ،م�صطحباً معه ما
يلي:
 )1من ��وذج طل ��ب �إ�ص ��دار �إقام ��ة معب�أ ح�س ��ب الأ�ص ��ول (النم ��وذج موجود عل ��ى املوقع
الإلكرتوين لوزارة الداخلية �-إدارة اجلوازات العامة).
 )2نتيجة الفح�ص الطبي.
 )3ثالث �صور �شخ�صية ومثلها لكل فرد من �أفراد العائلة (خلفية بي�ضاء).
 .6مراجعة وحدة اجلوازات �أو االت�صال معها على التحويلة رقم ( ،)1202بعد �أ�سبوع
من ت�سليم الوثائق امل�شار �إليها �أعاله ،للت�أكد من �صدور الإقامة وا�ستالمها.
ج .بدل ال�سكن
تتمثل �إجراءات �صرف بدل ال�سكن والت�أثيث يف الآتي:
 .1تعبئ ��ة النم ��اذج اخلا�ص ��ة ب�ص ��رف بدل ال�سك ��ن واملوج ��ودة على املوق ��ع الإلكرتوين
لعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.
 .2ت�سليم النماذج اخلا�صة �إىل وحدة التعاقد يف �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .3مراجع ��ة ال�صن ��دوق ب ��الإدارة املالي ��ة يف مبن ��ى الإدارات ،بع ��د �أ�سبوعني م ��ن ت�سليم
النماذج ،ل�صرف بدل الت�أثيث وبدل ال�سكن امل�ستحقني نظاماً.
ما بعد التعاقد
بع ��د االنته ��اء من توقي ��ع العقد ،يبد�أ ع�ضو هيئ ��ة التدري�س ب�إجراءات م ��ا بعد التعاقد

التي متكنه من احل�صول على الت�صاريح اخلا�صة باجلامعة وخدماتها وهي:
�أ .البطاقة اجلامعية:
للح�صول على البطاقة اجلامعية يقوم املتعاقد مبا يلي:
 .1تعبئة منوذج طلب احل�صول على بطاقة ،واملوجود على موقع عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني الإلكرتوين ،وتوقيعه من �صاحب الطلب.
 .2توقي ��ع النم ��وذج م ��ن مدي ��ر �إدارة الكلي ��ة  /اجله ��ة التي يتب ��ع لها املتعاق ��د وختمه
باخلتم الر�سمي.
 .3يرفق بالنموذج الوثائق التالية:
� )1صورة عن رخ�صة الإقامة.
� )2صورة �شخ�صية.
� )3صورة عن العقد.
 .4ت�سليم النموذج �إىل وحدة �إ�صدار البطاقات.
ب .ت�صريح دخول ال�سيارة �إىل اجلامعة
للح�صول على ت�صريح دخول ال�سيارة للحرم اجلامعي ،يقوم املتعاقد مبا يلي:
 .1التوجه �إىل مبنى الأمن وال�سالمة يف اجلامعة.
 .2تعبئة منوذج �إ�صدار ت�صريح دخول �سيارة للجامعة ،يرفق به الوثائق التالية:
� )1صورة عن الإقامة.
� )2صورة عن ا�ستمارة ملكية ال�سيارة.
ج .الإنرتنت،ال�شبكة املحلية،الربيد الإلكرتوين
للح�ص ��ول على ا�س ��م م�ستخدم وكلمة مرور للدخول على الإنرتنت ،ال�شبكة املحلية� ،أو
للح�ص ��ول عل ��ى ح�ساب بريد �إلكرتوين ،يقوم ع�ض ��و هيئة التدري�س ومن يف حكمه
بتعبئ ��ة من ��وذج فتح ح�س ��اب على ال�شبك ��ة املحلية والذي ميكن احل�ص ��ول عليه من
موق ��ع عم ��ادة تقنية املعلومات الإلكرتوين ،ثم ت�سليمه ملدير الإدارة يف اجلهة التي
يعمل بها.

د .اال�ستقدام
تتمثل �إجراءات ا�ستقدام زوجة و�أبناء املتعاقد يف الآتي:
 .1احل�صول على منوذج اال�ستقدام من موقع وزارة الداخلية.
 .2تعبئة منوذج اال�ستقدام وتوقيعه من �صاحب الطلب.
 .3توقيع وختم النموذج من �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .4ت�سليم النموذج لوحدة اال�ستقدام مرفق به ما يلي:
�	)1إفادة للمتعاقد (بدون راتب) من �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
� )2ص ��ورة ع ��ن �إقام ��ة املتعاق ��د خمتومة طب ��ق الأ�صل م ��ن �إدارة �ش� ��ؤون �أع�ض ��اء هيئة
التدري�س.
� )3صورة عن جواز �سفر املتعاقد مع ت�أ�شرية الدخول.
� )4صورة عن ال�شهادة العلمية للمتعاقد.
� )5صورة عن عقد الزواج مع �صورة عن جواز �سفر الزوجة.
� )6صور عن �شهادات ميالد الأوالد مع �صور جوازات �سفرهم.
مالحظ ��ة :يف ح ��ال تقدمي طلب اال�ستقدام من املتعاقدة يجب �إرفاق تعهد ،موقع وخمتوم
من وكيلة الكلية التي تتبع لها ،بعدم وجود حمرم داخل اململكة.
ه .الزيارة
يف حال تقدمي طلب زيارة من املتعاقد تتبع الإجراءات التالية:
 .1احل�صول على منوذج طلب الزيارة من موقع وزارة اخلارجية الإلكرتوين.
 .2تعبئة منوذج طلب الزيارة وتوقيعه وختمه من �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .3ت�سليم النموذج لوحدة اال�ستقدام مرفق به الوثائق التالية:
� )1صورة �إقامة املتعاقد خمتومة طبق الأ�صل من �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�	)2إفادة للمتعاقد من �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
جتديد الإقامة
يتم جتديد الإقامة للمتعاقد من خالل الإجراءات التالية:
 .1تعبئة منوذج جتديد الإقامة.

 .2ت�سدي ��د ر�سوم جتديد الإقامة للمتعاقد البالغة ( )500ريال ،وبالن�سبة للمتعاقدة
ت�س ��دد ر�س ��وم املح ��رم املراف ��ق لها ،وذل ��ك من خالل �أح ��د فروع البن ��وك العاملة يف
تبوك.
�	.3إرفاق �شهادة تطعيم �شلل فموي للأطفال ما دون اخلم�س �سنوات.
 .4ثالث �صور �شم�سية للمتعاقد ولكل فرد من �أفراد العائلة املرافقني.
الت�أ�شرية
�أ .ت�أ�شرية خروج وعودة
تتمثل �إجراءات احل�صول على ت�أ�شرية خروج وعودة يف الآتي:
 .1تعبئة منوذج احل�صول على ت�أ�شرية خروج وعودة.
 .2ت�سدي ��د ر�سوم الت�أ�شرية البالغة ( )200ري ��ال للمتعاقد ومرافقيه ،ويف حالة وجود
جوازات م�ستقلة للمرافقني يدفع مبلغ ( )200ريال عن كل جواز.
�	.3إرفاق �صورة عن موافقة �صاحب ال�صالحية (قرار الإجازة).
�	.4إرفاق �صورة من الكفالة يف الإجازات اال�ضطرارية.
ب .ت�أ�شرية خروج نهائي
تتمثل �إجراءات احل�صول على ت�أ�شرية خروج نهائي يف الآتي:
 .1تعبئة منوذج احل�صول على ت�أ�شرية خروج نهائي.
 .2ت�سليم النموذج �إىل م�س�ؤول اجلوازات يف �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س مرفق
به:
 )1رخ�صة الإقامة للمتعاقد ومرافقيه.
� )2صورة �شم�سية.
� )3صورة عن �إخالء الطرف.
�إجراءات �إ�ضافة املولود يف جواز الإقامة
تتطلب عملية �إ�ضافة مولود املتعاقد �إىل جواز �سفر الإقامة ما يلي:
� .1صورة عن �شهادة امليالد.
� .2صورة عن �شهادات التطعيم.

� .3صورة عن �إقامة املتعاقد.
� .4صورة �شم�سية للمولود.
 .5جواز ال�سفر املراد �إ�ضافة املولود له.
�إجراءات �إ�ضافة �أطفال املتعاقدين القادمني من اخلارج
تتطلب عملية �إ�ضافة �أطفال املتعاقد �إىل جواز الإقامة ما يلي:
 .1الفح�ص الطبي.
� .2شهادة تطعيم �شلل فموي للأطفال مادون اخلم�س �سنوات.
 .3ثالث �صور �شم�سية للطفل.
� .4صورة عن �إقامة املتعاقد مع الأ�صل.
 .5جواز ال�سفر امل�ضاف له الطفل �إن مل يكن بجواز م�ستقل.
�إجراءات نقل معلومات اجلواز القدمي �إىل اجلديد
يتطل ��ب نق ��ل معلوم ��ات اجل ��واز الق ��دمي �إىل اجلدي ��د ت�سلي ��م ج ��وازي ال�سف ��ر القدمي
واجلديد �إىل م�س�ؤول اجلوازات يف �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
الرتقية
�	.1إجراءات ترقية ع�ضو هيئة التدري�س :
 )1يقدم ع�ضو هيئة التدري�س طلب الرتقية �إىل جمل�س الق�سم املخت�ص مت�ضمناً ما
يلي:
• بيان بامل�ؤهالت العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.
• بيان بالن�شاطات التدري�سية.
• بيان بن�شاطه يف جمال خدمة اجلامعة واملجتمع.
• خم� ��س ن�س ��خ عل ��ى الأق ��ل م ��ن الإنت ��اج العلم ��ي املق ��دم للرتقي ��ة والبيان ��ات
املو�ضحة له.
• �أية معلومات �إ�ضافية لدعم طلب الرتقية.
• �أي ��ة معلوم ��ات �أو وثائ ��ق �أخرى يطلبها جمل�س الق�س ��م �أو جمل�س الكلية �أو
املجل�س العلمي .

 )2ينظر جمل�س الق�سم يف طلب الرتقية ويتحقق من ا�ستيفاء ال�شروط والإجراءات،
ويو�ص ��ي برف ��ع الطل ��ب �إىل جمل� ��س الكلية م ��ع اق�ت�راح �أ�سماء عدد م ��ن املحكمني
املتخ�ص�صني اليقل عن ثمانية .
 )3ينظ ��ر جمل� ��س الكلي ��ة يف الطل ��ب بناء عل ��ى تو�صية جمل� ��س الق�سم ،وير�ش ��ح عدداً
م ��ن املحكم�ي�ن املتخ�ص�صني ال يقل عن ثمانية ممن ر�شحهم جمل�س الق�سم �أو من
�سواهم .
 )4يدر� ��س املجل� ��س العلمي طلب الرتقية بن ��اء على تو�صية جمل�س ��ي الق�سم والكلية،
ويقوم بعد الدرا�سة مبا ي�أتي :
• اختيار خم�سة حمكمني لتقييم البحوث ،يتم اختيارهم من الذين ر�شحهم
جمل� ��س الكلية �أو م ��ن غريهم ،ثالثة منهم �أ�سا�سي ��ون والرابع احتياطي �أول،
واخلام�س احتياطي ثان ،يلج�أ �إليهما عند احلاجة ،ويجب �أن يكون اثنان من
املحكمني الثالثة على الأقل من خارج اجلامعة.
• �إر�س ��ال البح ��وث والبيانات اخلا�صة بالرتقي ��ة �إىل املحكمني بطريقة �سرية
لتقييمها وفق النموذج الذي يعد من قبل املجل�س العلمي.
• اتخ ��اذ ق ��رار برتقي ��ة ع�ضو هيئ ��ة التدري�س �أو بع ��دم املوافقة عل ��ى ترقيته،
وذل ��ك بع ��د النظ ��ر يف تقاري ��ر املحكم�ي�ن ،والتقاري ��ر اخلا�صة بن�ش ��اط املتقدم
للرتقية يف جمال التدري�س وخدمة اجلامعة واملجتمع .
• �إذا ق ��رر املجل� ��س ع ��دم املوافقة عل ��ى الرتقية ل�ضعف الإنت ��اج العلمي ،يقوم
بتحدي ��د م�ص�ي�ر الأبح ��اث املقدم ��ة وم ��ا ي�ستبع ��د منه ��ا وم ��ا ي�ص ��ح تقدمي ��ه
م ��رة �أخ ��رى ،عل ��ى �أن ي�شتم ��ل احل ��د الأدن ��ى للرتقي ��ة يف ح ��ال طل ��ب الرتقية
م ��رة �أخ ��رى وحدة بحثية جديدة على الأقل للمتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك ،ووحدتني بحثيتني جديدتني على الأقل للمتقدم للرتقية �إىل رتبة
�أ�ستاذ .
� .2شروط ترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س
 )1يج ��ب �أ ّال يق ��ل م ��ا ين�شر �أو يقب ��ل للن�شر يف املج�ل�ات العلمية املحكم ��ة �ضمن احلد
الأدن ��ى املطل ��وب لرتقي ��ة ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س ع ��ن وح ��دة بحثي ��ة للمتقدم�ي�ن
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للرتقي ��ة �إىل رتب ��ة �أ�ست ��اذ م�ش ��ارك ،ووحدت�ي�ن بحثيت�ي�ن �ضم ��ن احل ��د الأدن ��ى
للمتقدمني للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ .
يج ��ب �أن يك ��ون الإنتاج العلمي املتقدم به ع�ضو هيئة التدري�س للرتقية من�شوراً �أو
مقب ��و ًال للن�ش ��ر يف �أكرث من منف ��ذ ن�شر واحد ،و�أ ّال تكون جميع منافذ الن�شر تابعة
جلامعة واحدة �أو مل�ؤ�س�سة علمية واحدة.
احلد الأدنى للإنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك �أربع
وح ��دات من�ش ��ورة �أو مقبول ��ة للن�شر ،اثنتان منها على الأق ��ل عمل منفرد ،وملجل�س
اجلامعة بناء على تو�صية من املجل�س العلمي اال�ستثناء من هذا ال�شرط بالن�سبة
لبع�ض التخ�ص�صات على �أ ّال يقل املن�شور فع ً
ال عن وحدة واحدة .
احل ��د الأدنى للإنتاج العلمي املطلوب للتقدم للرتقية �إىل رتبة �أ�ستاذ �ست وحدات
من�ش ��ورة �أو مقبول ��ة للن�ش ��ر ،منها ث�ل�اث وحدات على الأقل عم ��ل منفرد ،وملجل�س
اجلامعة بناء على تو�صية من املجل�س العلمي اال�ستثناء من هذا ال�شرط بالن�سبة
لبع�ض التخ�ص�صات على �أال يقل املن�شور فع ً
ال عن ثالث وحدات .
يحت�س ��ب العم ��ل العلم ��ي بوح ��دة واح ��دة �إذا كان امل�ؤلف منف ��رداً بت�أليف ��ه ،وبن�صف
وح ��دة �إذا ا�ش�ت�رك يف ت�أليف ��ه اثن ��ان ،و�إذا كان بحث� �اً م�ش�ت�ركاً ب�ي�ن �أك�ث�ر من اثنني
فيح�س ��ب بن�صف وحدة للباح ��ث الرئي�س ولكل واحد من الباقني بربع وحدة ،و�إذا
كان عم ً
ال م�شرتكاً �آخر بني �أكرث من اثنني فيح�سب لكل واحد منهم ربع وحدة .
يج ��ب �أ ّال يك ��ون الإنت ��اج العلم ��ي املق ��دم للرتقية م�ست ً
ال م ��ن ر�سائ ��ل املاج�ستري �أو
الدكت ��وراه �أو م ��ن م�ؤلف ��ات �سابق ��ة للمتق ��دم .ويف ح ��ال تث َّبت املجل� ��س العلمي من
�أن هن ��اك م ��ا ه ��و م�ستل من ذلك ،فيح ��رم املتقدم للرتقية من التق ��دم بطلب �آخر
للرتقية مدة عام من تاريخ �صدور قرار املجل�س العلمي بذلك .
ي�ش�ت�رط يف املحكم�ي�ن للرتقي ��ة �أن يكونوا من الأ�ساتذة ،ويج ��وز �إذا كانت الرتقية
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك �أن يكون �أحد املحكمني من الأ�ساتذة امل�شاركني .
تت ��م ترقي ��ة ع�ض ��و هيئة التدري� ��س علمياً م ��ن تاريخ �ص ��دور قرار املجل� ��س العلمي
بذل ��ك� ،أم ��ا ترقيته وظيفي� �اً فتعترب من تاريخ �صدور الق ��رار التنفيذي �إذا توفرت
وظيفة �شاغرة ميكن الرتقية عليها.

الإجازات
�	.1إجراءات منح الإجازة اال�ضطرارية:
 )1تعبئ ��ة من ��وذج الإجازة اال�ضطراري ��ة وتقدميه لرئي�سه املبا�ش ��ر مو�ضحاً فيه �سبب
طلب الإجازة.
 )2حتويل طلب الإجازة بعد موافقة الرئي�س املبا�شر �إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني.
�	)3إ�صدار قرار مبنح الإجازة من �صاحب ال�صالحية بعد الت�أكد من ا�ستحقاق ع�ضو
هيئة التدري�س لتلك الإجازة.
�	)4إب�ل�اغ ع�ض ��و هيئة التدري� ��س باملوافقة عل ��ى �إجازته وحفظ النم ��وذج يف ملفه ،ويف
ح ��ال ع ��دم موافقة �صاحب ال�صالحية عل ��ى الإجازة يعاد الطل ��ب للرئي�س املبا�شر
لإبالغ ع�ضو هيئة التدري�س بذلك.
 .2الإجازة املر�ضية.
�إجراءات منح الإجازة املر�ضية:
• يق ��وم ع�ض ��و هيئ ��ة التدري� ��س ال ��ذي ي�شع ��ر باملر�ض ب�إب�ل�اغ رئي�س ��ه املبا�شر
�شخ�صياً �أو هاتفياً.
• تق ��وم الوح ��دة املخت�ص ��ة يف اجله ��ة /الكلي ��ة بتـعبئ ��ة منـ ��وذج طلـ ��ب الك�ش ��ف
الطبي وت�سليمه لع�ضو هيئة التدري�س .
• يراجع ع�ضو هيئة التدري�س �أي جهة طبية خمت�صة ومعتمدة.
• تعد اجلهة الطبية تقريراً بعد �إجراء الك�شف الطبي.
• ي�سل ��م التقري ��ر الطب ��ي �إىل الوح ��دة املخت�ص ��ة يف اجله ��ة /الكلي ��ة ملتابع ��ة
الإجراءات.
�	.3إجراءات منح الإجازة اال�ستثنائية:
• يقدم ع�ضو هيئة التدري�س الراغب ب�إجازة ا�ستثنائية طلباً لرئي�سه مو�ضحاً
�أ�سباب طلبه ومرفقاً معه الوثائق املطلوبة.
• ويف ح ��ال ح�صول ��ه على �إجازة ا�ستثنائية �سابقة يتوجب تعبئة ا�ستمارة منح
�إجازة ا�ستثنائية.

• �إذا وافق الرئي�س املبا�شر ير�سل الطلب لإدارة �ش�ؤون املوظفني� ،أما يف حال
عدم قناعته بالأ�سباب فيفهم �صاحب الطلب ذلك.
• تق ��وم �إدارة �ش� ��ؤون املوظف�ي�ن بدرا�س ��ة الطل ��ب م ��ن الناحي ��ة النظامي ��ة ،ثم
تعر�ضه على مدير اجلامعة.
• يت ��م �إع ��داد ق ��رار منح الإج ��ازة يف حالة موافقة مدير اجلامع ��ة� ،أما �إذا مل
يوافق فيعاد الطلب للرئي�س املبا�شر لع�ضو هيئة التدري�س لإفهامه ذلك.
�إجراءات �أمر الأركاب
�	.1أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديون
تتمثل �إجراءات �إ�صدار �أمر الأركاب لأع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني يف الآتي:
• متنح تذاكر ال�سفر لل�سعوديني يف حالة انتدابهم يف مهام خارج مكان عملهم.
• يرفع قرار االنتداب من جهة العمل ُمعتمداً من �صاحب ال�صالحية لالنتداب
الداخلي ،ومن معايل املدير لالنتداب اخلارجي .
• ُيطب ��ع �أم ��ر �أركاب للتذاك ��ر الدولية ،و ُيوقع من املوظف املخت�ص ،ثم ير�سل �إىل
�شركة الطيار لتثبيت قيمة التذكرة عليه.
• حتت�سب قيمة التذكرة على �أ�سا�س �أقرب خط �سري للدولة املراد ال�سفر �إليها.
• يع ��اد �أم ��ر الأركاب بع ��د حتدي ��د ال�سعر عليه �إىل �إدارة �ش� ��ؤون املوظفني لإ�صدار
�أمر الأركاب وتوقيعه من �صاحب ال�صالحية.
• تعط ��ى تذاك ��ر الدرج ��ة الأوىل لـلأكادميي�ي�ن من مرتب ��ة �أ�ستاذ و�أ�ست ��اذ م�شارك
و�أ�ستاذ م�ساعد.
• تعطى تذاكر الدرجة ال�سياحية لـلأكادمييني من مرتبة حما�ضر فما دون.
 .2املتعاقدون
تتمثل �إجراءات �إ�صدار �أمر الأركاب للمتعاقدين ،عن انتدابهم �أو الإجازة ال�سنوية
العادية ،يف الآتي:
 )1تعبئ ��ة من ��وذج طل ��ب �أم ��ر الأركاب املوجود عل ��ى املوق ��ع الإلكرتوين لعم ��ادة �ش�ؤون
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ويرفق معه الوثائق التالية:
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• �ص ��ورة ع ��ن رخ�صة �إقامة املتعاق ��د واملرافقني ،وي�شرتط �أن يكون املرافقون
على كفالة املتعاقد ،و�أن ال يتجاوز املرافقون الذكور �سن الثامنة ع�شرة.
• �صورة عن جواز �سفر املتعاقد واملرافقني.
• �صورة عن �إفادة جتديد العقد.
• �صورة من عقد العمل.
توقيع منوذج طلب �أمر الأركاب وختمه باخلامت الر�سمي من جهة عمل املتعاقد.
تر�س ��ل طلب ��ات �أوام ��ر الأركاب بخط ��اب ر�سم ��ي م ��ن جهة العم ��ل �إىل عمي ��د �ش�ؤون
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ليتم �إحالتها �إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني.
يطب ��ع �أم ��ر �أركاب للتذاك ��ر الدولي ��ة ويوق ��ع م ��ن املوظ ��ف املخت�ص ،ث ��م ير�سل �إىل
�شركة الطيار لتثبيت قيمة التذكرة عليه.
حتت�سب قيمة التذكرة على �أ�سا�س �أقرب خط �سري للدولة املراد ال�سفر �إليها.
يع ��اد �أم ��ر الأركاب بعد حتديد ال�سعر علي ��ه �إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني لإ�صدار �أمر
الأركاب وتوقيعه من �صاحب ال�صالحية.
ي�ص ��در �أم ��ر �أركاب تذاكر درجة �أوىل لـلأكادمييني من مرتبة �أ�ستاذ فقط .وتذاكر
درجة �سياحية لباقي املتعاقدين.

 .3التعوي�ض عن التذاكر
تتمث ��ل �إج ��راءات التعوي�ض مالياً عن التذاكر للمتعاقد الذي مل ي�ستلم �أمر �أركاب
على النحو التايل:
 .1تب ��د�أ �إج ��راءات تعوي� ��ض املتعاق ��د الذي مل ي�ستل ��م تذاكره بعد عودته م ��ن الإجازة
ال�سنوية.
 .2يعب ��ئ املتعاقد النموذج اخلا�ص بالتعوي�ض املوجود على املوقع الإلكرتوين لعمادة
�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ويرفق معه الوثائق التالية:
• �ص ��ورة ع ��ن رخ�صة �إقامة املتعاق ��د واملرافقني ،وي�شرتط �أن يكون املرافقون
على كفالة املتعاقد و�أن ال يتجاوز املرافقون الذكور �سن الثامنة ع�شرة.
• �صورة عن جواز �سفر املتعاقد واملرافقني.
• �صورة عن �إفادة جتديد العقد.

• �صورة من عقد العمل.
 .3توقيع النموذج وختمه باخلامت الر�سمي من جهة عمل املتعاقد.
 .4ير�س ��ل النم ��وذج بخط ��اب ر�سم ��ي م ��ن جهة العم ��ل �إىل عميد �ش� ��ؤون �أع�ض ��اء هيئة
التدري�س واملوظفني ليتم �إحالته �إىل �إدارة �ش�ؤون املوظفني.
 .5ي�صرف للمتعاقد  %50من قيمة التذكرة الأ�سا�سية.
ر�سوم تعليم الأبناء لأع�ضاء هيئة التدري�س املتعاقدين
تتطل ��ب �إج ��راءات تعوي� ��ض الر�س ��وم الدرا�سي ��ة لأبن ��اء �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س
املتعاقدين ما يلي:
 .1تعريف من املدر�سة للطالب موقع وخمتوم من �إدارة املدر�سة.
� .2ص ��ورة ع ��ن �إقام ��ة الطالب /الطالب ��ة و�صورة ع ��ن �إقامة ويل الأم ��ر (املتعاقد مع
اجلامعة).
�	.3أ�صول �سندات الدفع موقعة وخمتومة بختم املدر�سة.
 .4منوذج التعهد خمتوم بختم الكلية ،وموقع من عميد الكلية التي ينتمي �إليها ويل
�أمر الطالب وي�سمى (منوذج التعهد بعدم القبول يف املدار�س احلكومية).
 .5احل ��د الأدن ��ى لعم ��ر الطال ��ب هو � 6سن ��وات لل�ص ��ف الأول و�أن ال يزيد ع ��ن � 18سنة
كحد �أعلى ( وال يقبل من يف رو�ضة الأطفال).
	.6ال يجوز جتزئة املبلغ على دفعات وتدفع الر�سوم ملرة واحدة فقط.
�	.7أن ال يتجاوز عدد الطالب عن �أربعة فقط ال غري.
 .8خط ��اب من الكلي ��ة موجه �إىل �إدارة الرواتب والبدالت بطل ��ب التعوي�ض عن مبلغ
الر�سوم الدرا�سية مرفقاً معه جميع ما �سبق.
امل�ؤمترات والندوات
ت�شج ��ع اجلامعة �أع�ض ��اء هيئة التدري�س على امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات الداخلية
واخلارجي ��ة وح�ضورها� ،ضم ��ن جمموعة من معايري و�ضواب ��ط احل�ضور وامل�شاركة يف
امل�ؤمت ��رات والن ��دوات وما يف حكمها املنظمة لهذا اجلان ��ب واملبينة على موقع اجلامعة
الإلكرتوين . www.ut.edu.sa

وتتمثل �إجراءات امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات الداخلية واخلارجية مبا يلي:
 )1تعبئ ��ة من ��اذج طلبات احل�ض ��ور وامل�شارك ��ة و�إرفاق كاف ��ة الوثائق املبين ��ة يف معايري
و�ضواب ��ط احل�ض ��ور وامل�شارك ��ة يف امل�ؤمت ��رات والن ��دوات وما يف حكمها امل�ش ��ار �إليها
�أعاله.
�	)2إرف ��اق �ص ��ورة من حم�ضر حم�ض ��ر تو�صية جمل� ��س الق�سم و�أ�صل من ��وذج اللجنة
الثالثي ��ة املمثل ��ة ملجل� ��س الكلية حل�ضور امل�ؤمت ��رات والندوات وم ��ا يف حكمها وفقا
للفر�ص والتعليمات املعتمدة.
 )3موافق ��ة وكي ��ل اجلامع ��ة للدرا�سات العلي ��ا والبحث العلمي واعتم ��اد معايل مدير
اجلامعة مل�شاركات �أع�ضاء هيئة التدري�س (ال�سعوديني واملتعاقدين) الداخلية.
 )4موافق ��ة وكي ��ل اجلامع ��ة للدرا�س ��ات العلي ��ا والبحث العلم ��ي وت�أيي ��د معايل مدير
اجلامع ��ة واعتم ��اد معايل وزي ��ر التعليم الع ��ايل مل�ش ��اركات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س
ال�سعوديني اخلارجية.
�إنهاء اخلدمة
عند �إنهاء خدمة املتعاقد تتبع الإجراءات التالية:
 .1ير�س ��ل طل ��ب الإنهاء من عميد الكلية التي يتبع لها ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد
�إىل وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية.
 .2ير�س ��ل وكي ��ل اجلامع ��ة لل�ش� ��ؤون الأكادميية طل ��ب الإنهاء بع ��د املوافق ��ة عليه �إىل
عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
ُ .3يحي ��ل عمي ��د �ش�ؤون �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س الطلب �إىل مدي ��ر �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء
هيئة التدري�س الذي ُيحيله بدوره �إىل املوظف املخت�ص.
 .4يطلب املوظف املخت�ص امللف من الأر�شيف.
 .5يق ��وم املوظ ��ف املخت�ص بتعبئ ��ة اجلزء الأول من القرار من واق ��ع امللف وخا�صة ما
يتعلق ببداية اخلدمة.
 .6حتت�س ��ب م ��دة اخلدم ��ة ع ��ن طري ��ق ط ��رح تاريخ نهاي ��ة اخلدمة م ��ن تاري ��خ بداية
اخلدمة.
 .7يب ��د�أ املتعاق ��د يف �إنه ��اء �إج ��راءات خل ��و الطرف م ��ن اجلامع ��ة ،وبعد االنته ��اء منه

ي�سلمه �إىل �إدارة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�	.8إع ��داد ق ��رار �إنه ��اء اخلدم ��ة م ��ن قب ��ل �إدارة �ش� ��ؤون �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س ح�سب
النظام.
 .9حتدي ��د مكاف� ��أة نهاي ��ة اخلدمة ،بعد الت�أك ��د من حتديد �سبب الإنه ��اء ،على النحو
التايل:
�	)1إذا كانت مدة اخلدمة �أقل من �سنتني بدون حقوق.
�	)2إذا كان ��ت م ��دة اخلدم ��ة من �سنت�ي�ن �إىل �أقل من خم� ��س �سنوات ي�ص ��رف للمتعاقد
ن�صف راتبه ال�شهري عن كل �سنة.
�	)3إذا كان ��ت م ��دة اخلدم ��ة خم� ��س �سن ��وات ف�أكرث ي�صرف ل ��ه راتب �شهر ع ��ن كل �سنة
ب�شرط �أن ال يتجاوز �إجمايل املبلغ عن ( )100000ريال بجميع احلاالت.
 .10ت�ص ��رف تذاك ��ر ال�سف ��ر امل�ستحق ��ة ح�س ��ب �سب ��ب الإنه ��اء وكم ��ا هو مب�ي�ن يف الئحة
توظيف غري ال�سعوديني باجلامعات.
�إجراءات �أخرى
	�أعزاءن ��ا �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س اجل ��دد ،نظ ��راً لعلمن ��ا امل�سب ��ق بال�صعوب ��ات الت ��ي قد
تواجهونه ��ا يف الأيام الأوىل م ��ن �إقامتكم يف اململكة ،وعدم �إملامكم بالإجراءات الواجب
اتخاذها واجلهات التي يجب مراجعتها لإمتام �إجراء معني ،ارت�أينا �أن ن�ضيف �إىل هذا
الدلي ��ل اخلط ��وات والأوراق املطلوبة لبع� ��ض الإجراءات املهمة لكم ،علم� �اً �أن اجلامعة
غري م�س�ؤولة عن �إمتامها �أو متابعتها ،وهي:
�أ�	.إجراءات فتح ح�ساب بنكي
تتطلب عملية فتح ح�ساب يف البنك ما يلي:
 .1اختيار البنك الذي ترغب بفتح احل�ساب لديه.
 .2مراجعة البنك م�صطحباً الوثائق التالية:
� )1صورة عن جواز ال�سفر م�صدقة من اجلامعة.
� )2صورة عن رخ�صة الإقامة.
 )3خطاب تعريف بالراتب من اجلامعة.
 )4خطاب تثبيت الراتب من اجلامعة �إن لزم الأمر.

ب�	.إجراءات �إ�صدار رخ�صة �سياقة
تتطلب عملية �إ�صدار رخ�صة �سياقة ما يلي:
 .1تعبئ ��ة النم ��وذج اخلا� ��ص بطل ��ب رخ�ص ��ة �سياقة وال ��ذي ميكن احل�ص ��ول عليه من
موقع �إدارة املرور الإلكرتوين ،ويرفق معه الوثائق التالية:
� )1صورة عن الرخ�صة الأجنبية.
�	)2أربع �صور �شخ�صية �شم�سية مقا�س .6X4
� )3صورة عن الإقامة.
� )4صورة عن جواز ال�سفر.
 )5تعريف من اجلامعة.
 )6ملف عالقي.
�	.2إجراء الفح�ص الطبي مب�ست�شفى امللك خالد.
 .3مراجع ��ة مرك ��ز امل ��رور مبدر�س ��ة التدري ��ب الواقع ��ة عل ��ى طري ��ق املدين ��ة املن ��ورة
ال�ستكمال الإجراءات.
 .4دفع الر�سوم املقررة لإ�صدار الرخ�صة بعد اجتياز الفح�ص املقرر.
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