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االفتتاحية

ــة يطيــــب  ــات ا ســــ مية  لكليــ ــريعة والدراســ ــع الشــ ــأن تضــ دي الــــزم    بــــ  يــ

املطلوبـة  جرا ات بـا  الكتيـب ااـا    إداري واداريات الكلية هـذا  من والزمي ت 

يــط طريقــة واملــوظف  موضــحا  فقبــل عمــادة أعضــا  هيئــة التــدري    مــن مــنه  

الــدخول اىل مــن صــفحاته  وواالســتئذاتاتالــدخول اىل املوقــع ورفــع االجــازات 

ــف      ــل موظـ ــة لكـ ــروابط مهمـ ــا  بـ ــادة ا  تومـ ــاذج العمـ ــائل ا /منـ ــة ووسـ ــال ــ التصـ

وكالة الكلية للشؤون اإلدارية           . بالعمادة

هـ 1440/ 3/ 10



برنامج حاضر: الفصل األول
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طلب االستئذان:أوالً  

متابعة البصمة وتعديلها  : ثانياً  
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:طلب االستئذان  : أوالً 
الدخول.  ا داريةاادماتث ـة/املوظفبصفحةااللكرتوتيةاادماتمنحاضرلربتامج1

الدخول. تهاية–الدوامأثنا -الدوامبداية)وتوعطاالستئذانتاريخكتابةاالستئذانطلبعلى2
 (الدوام

وأثنا .  .خروجوبصميتدخولبصميتباليومبصماتأربعـة/للموظفتكونأنجيبالدوام3

تكتب.  .(بالشهرساعات7واباليومساعات3االستئذاناحقيةـة/للموظف)االستئذانمدة4

مع.  إتشا ث امل حظاتخاتةيفاالستئذانأسبابكتابةضرورة5

للموظف.  .الرفعها/ميكنطالذلكبعداالستئذانطلبلرفعيوم14مدةـة/6

ضرورة.  .كافقتبوالدوامببدايةاالستئذانحاليفمساعدتطاوا دارةمديراب غ7

ضرورة.  .كافبوقتاستئذاتكبأسباباملباشرالرئي اب غ8

جيب.  .وجدإناالستئذانأسبابيثبتماتقدي 9
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طريقة رفع طلب االستئذان بالصور 



:متابعة البصمة وتعديلها  : ثانياً  
الدخول لصفحة حاضر يوميا  ملتابعة البصمة وقبوهلا والتأكد من تسجيل حضورك . 1. 

يف حال تواجد خطأ بقبول بصمة وتسجيل غياب للموظف.  :اع التالي ـة اتب/ـة جيب على املوظف/2

 .املتابعة مع إدارة الكلية يف أسباب تسجيل الغياب وموضع ااطأ بقبول البصمة •

عدم التأكد من قبول –خروج بدل دخول ببداية الدوام والعك  التبصي ) بعد معرفة األسباب اليت منها •
 (البصمة وظهور امسك يف جهاز البصمة 

ها لذلك اليوم /ضورهـة شخصيا  لرئيسط املباشر توضح فيها عدم تسجيل ح/كتابة خطاب باس  املوظف•

 .ها /وأسباب ذلك ويطلب فيط تسجيل بصمتط

 .حتال املعاملة من الرئي  املباشر  دارة كلية الشريعة •

 ط  دارة املتابعةيت  رفع ما يثبت أسباب عدم قبول البصمة من قبل مدير إدارة الكلية أو مساعدت•

.  ها بذلك اليوم /ـة متابعة صفحة حاضر للتأكد من تسجيل حضوره/على املوظف•
التطوير لتسجيل حضوره ـة لدورة تدريبية مرشح لط سيت  ارسال امسط من قبل إدارة/ يف حال حضور املوظف3.

 .بدورة تدريبية
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االجازات : الفصل الثاني 
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االجازة االعتيادية  :اوالً  
االجازة االضطرارية  :ثانياً  

االستنزال  : ثالثاً  
استنزال التقصير  : رابعاً  
االجازة االستثنائية  : خامساً  

إجازة مرافقة المريض: سادساً  
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إجازة وف اة أحد األق ارب  : سابعاً 
إجازة االمتحان الدراسي  : ثامناً 

إجازة البدل  : تاسعاً 
االجازة المرضية  : عاشراً 

إجازة غسيل الكلى  : عشراأحد  
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اختيار نوع االجازة 

تكملة 
البيانات 
وارفاق 
األوراق 

حسب نوع 
االجازة 

المطلوبة 

طريقة رفع االجازات بالصور 

معلومات عن االجازات بموقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عبر الرابط 



االجازة االعتيادية  :أوالً  
من. ـة/املوظفحيددةإجازطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة1

االقدي ااجلديدالرصيد)االجازةرصيداستقصا يت أينمنوحيدد(اعتيادية)االجازةتوع

 .(واجلديدالقدي 

حيدد.  .التاليث االجازةطلبسببث ومناالجازةبدايةتاريخ2

جيب.  .للموظفاالجازةمنحعلىاملباشرالرئي مبوافقةالكليةإدارةاب غ3

يت .  .مساعدتطوا دارةمديرمايراهوحسبالداخليالكليةلتنظي وفقا االجازةاعتماد4

يت .  يلتطوكأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمنالكرتوتيا االجازةاعتماد5
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االضطراريةاالجازة:ثانياً 
من.  ددحتإجازةطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة1

 .االجازاتمنكليا رصيده اتتهابعدبهاالتمتعـة/للموظفوحيق(اضطرارية/طارئة)االجازةتوع

حتدد. ث االجازةلبطسببث ومناالجازةبدايةتاريخث (فقطأيام5لطوحيق)األيامعدد2

 .التالي

يت . ـة/املوظفتبليغبعدتطوكيلأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمنالكرتوتيا االجازةاعتماد3

التوقيعأوهاتفياامالةوسيبأياالضطراريةاالجازةمنحطعلىاملباشرالرئي مبوافقةالكليةإدارة

 .إجازةطلبورقةعلى

يف. صفحةمنإجازةطلبوذجمنتعبئةيت الرفعمدةالتتها الكرتوتيا االجازةطلبرفععدمحال4

برتامجطريقعناهلاوارسالكليةوإدارةاملباشرةالرئي قبلمنوتوقيعهااملوظف شؤونعمادة

 الكرتوتيا رفعهاعدمسببتوضيحمعمسار
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إجازة االستنزال:ثالثاً  
من. )االجازةتوعملوظفةاحتددإجازةطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة1

 .(واجلديدالقدي االقدي ااجلديدالرصيد)االجازةرصيداستقصا يت أينمنوحتدد(استنزال

حتدد. اامي ومياستنزاليقبلوالفقطاألسبوعيفأيام4استنزالـة/للموظفوحيق)االستنزالمدة2

 .فقطالواحدةاملاليةالسنةيفيوم36استنزاللطحيقأتطكما(األحداستنزالويتبعط

حيدد.  .التاليث االجازةطلبسببث ومناالجازةبدايةتاريخ3

يت . إدارةـة/املوظفتبليغدبعوكيلتطأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمنالكرتوتيا االجازةاعتماد4

طلبورقةعلىالتوقيعأواهاتفياماوسيلةبأياالستنزالإجازةمنحطعلىاملباشرالرئي مبوافقةالكلية

 .إجازة

يف. طلبجمنوذتعبئةيت (الغياببعديوم14)الرفعمدةالتتها الكرتوتيا االجازةطلبرفععدمحال5

طريقعنوارساهلاكليةالوإدارةاملباشرالرئي قبلمنوتوقيعهااملوظف شؤونعمادةصفحةمنإجازة

 .الكرتوتيا رفعهاعدمسببتوضيحمعمساربرتامج
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إجازة استنزال التقصير  :رابعاً  
من. توعاملوظفةددحتإجازةطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة1

االقدي ااجلديدالرصيد)االجازةرصيداستقصا يت أينمنوحتدد(التقصرياستنزال)االجازة

 .(واجلديدالقدي 

حتدد. ـة/املوظفبصفحةتيةااللكرتواادماتمناملسددغريالتقصريجمموعوملعرفة)االجازةمدة2

 .(والتقصريالغيابث 

ث .  .التاليث االجازةطلبسبب3

يت .  .طوكيلتأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمنالكرتوتيا االجازةاعتماد4
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االستثنائية  االجازة:خامساً 
من. –إجازةطلبمنوذج–النماذج–واملوظف التدري هيئةأعضا شؤونعمادةصفحة1

وأكثرهايومتثنائيةاالسلإلجازةمدةاقل)البياتاتبقيةوتعبئةومدتهااالجازةتوعحتدد

 .كاملشهرباالجازةبدايةتاريخقبلالرفعضرورةمع(سنواتمخ كلسنة

توقع.  .املباشرالرئي منباملوافقةاالجازة2

توقع.  (الطالباتلشطربالنسبةحاليااجلامعةوكيلة)العليااجلهاتمناالجازة3

يرفع. الرئي اىلـة/فاملوظصفحةمنمسارطريقعنالتوقيعاتاستكمالبعدالنموذج4

 .االجازةرارقاعتماديت ذلكوبعدالعمادةث الكليةإدارةث للكليةث املباشر

عند. رق بنف العمادةصفحةمناستثنائيةإجازةمباشرةمنوذجـة/املوظفيرفعاملباشرة5

 .الطلببهارفعتاليتاملعاملة

تت .  .العمادةبلقمناملباشرةاعتمادويت الطلبرفعمثلاملباشرةمعاملةإحالة6
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مرافقة المريض  إجازة:سادساً 
من صفحة . دد املوظفـة تـوع   طلب إجازة حتـ –االجازة االلكرتوتية –اادمات االلكرتوتية ـة /املوظف1

وف تسـتنزل مـن رصـيد    وحسب لوائح وزارة اادمة املدتية فإن االجـازة سـ  ( مرافقة مريض  ) االجازة 

 .ـة /اجازات املوظف

يـت  اســتكمال بقيــة البياتــات مــدة االجــازة وتارههــا واسـ  اجلهــة الصــادر منهــا ال  . تقريــر ورقــ  وتــاريخ 2

ال اختيــار أحــد األقــارب    ويف حــ (زوجــة  –زوج –ابنــة –ابــن  –أم –أب ) التقريــر الطــل وصــلة القرابــة    
 ضرورة ارفاق صك االعالة 

ارفاق التقرير الطل ث  التالي . 3. 

بعد ذلك يت  اعتماد االجازة من قبل إدارة الكلية ومن ث  العميد او وكيل.  .تط 4

جيــب علــى املوظــف. تســجيل ذلــك يف ـــة متابعــة برتــامج حاضــر أيضــا  للتأكــد مــن اعتمــاد االجــازة و /5

 .برتامج حاضر 
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وف اة أحد األق اربإجازة:سابعاً 
من صفحة . دد املوظفـة تـوع   طلب إجازة حتـ –االجازة االلكرتوتية –اادمات االلكرتوتية ـة /املوظف1

أيام يف حـال  3دة االجازة وحسب لوائح وزارة اادمة املدتية فإن م( إجازة وفاة أحد األقارب ) االجازة 

 (.ختاألخ واأل) ويوم واحد يف حال وفاة ( االبنة -االبن-األم-األب) وفاة 

يت  استكمال بقية البياتات تاريخ شهادة الوفاة وارفاق الشهادة ورق  الشهاد.  .ة ث  التالي2

بعد ذلك يت  اعتماد االجازة من قبل إدارة الكلية ومن ث  العميد أو وكيل.  .تط 3

جيــب علــى املوظــف. تســجيل ذلــك يف ـــة متابعــة برتــامج حاضــر أيضــا  للتأكــد مــن اعتمــاد االجــازة و /4

 .برتامج حاضر 
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االمتحان الدراسيإجازة:ثامناً 
من صفحة . دد املوظفـة تـوع   طلب إجازة حتـ –االجازة االلكرتوتية –اادمات االلكرتوتية ـة /املوظف1

 (.جازه االمتحان الدراسي ا) االجازة 

يت  استكمال بقية البياتات تاريخ بدايتها ومدتها وارفاق جدول االختبارات و.  .افادة بإمتام االختبارات2

بعد ذلك يت  اعتماد االجازة من قبل .  .تط إدارة الكلية ومن ث  العميد أو وكيل3

جيــب علــى املوظــف. تســجيل ذلــك يف ـــة متابعــة برتــامج حاضــر أيضــا  للتأكــد مــن اعتمــاد االجــازة و /4

 .برتامج حاضر 

يف حــال تــأخر املوظــف. وقــع مــن الــرئي  املباشــر ـــة يف رفــع طلبهــا ترفــع ورقيــا مــن صــفحة العمــادة وت /5

الختبارات النهائية وافـادة  وعميد الكلية أو وكيلتط ث  ترفع بربتامج مسار  مع ضرورة ارفاق جدول ا

 .معتمدة بإمتام االختبار 
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البدل  إجازة:تاسعاً 
من. توعاملوظفةددحتإجازةطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة1

دوامطيكونأنوجيببتوالساجلمعةيوميدوامطحاليفـة/للموظفوتعطى(بدلجازها)االجازة

 .فقطواحديومبدلإجازةلتمنحشي كأعلىساعة24وشي كأقلساعاتسبع

يت . اليوم ذلكيفـة/وظفاملدواميثبتماوارفاقومدتهابدايتهاتاريخالبياتاتبقيةاستكمال2

 .باجلامعةلديهاعملتاليتالرمسيةاجلهاتمنماليةبأموراملطالبةبعدممنهاخطابويرفق

بعد.  .تطوكيلأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمناالجازةاعتماديت ذلك3

جيب. يفذلكتسجيلواالجازةاعتمادمنللتأكدأيضا حاضربرتامجمتابعةـة/املوظفعلى4

 .حاضربرتامج

يف. املباشرالرئي منوقعوتالعمادةصفحةمنورقياترفعطلبهارفعيفـة/املوظفتأخرحال5

 .(2)يفذكرهاقالساباألوراقارفاقضرورةمعمساربربتامجترفعث وكيلتطأووالعميد
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المرضية  االجازة:عاشراً 
يطلب. يت ث الكليةإدارةنماملرضيةاالجازةمنحتطاليتللمستشفىطلاستفسارـة/املوظف1

 .االستفسارهذاعلىبناً الطلالتقريراصدار

من. توعاملوظفةددحتإجازةطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة2
اادمةوزارةللوائحيةاملرضاالجازةتقريرتطابقمنالتأكدضرورةمع(مرضيةجازها)االجازة

 .الوزارةمبوقعواملتواجدةاملرضيةاالجازاتتقاريرمنحيفاملدتية

يت .  .الطلالتقريروارفاقومدتهابدايتهاتاريخالبياتاتبقيةاستكمال3

بعد.  تطوكيلأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمناالجازةاعتماديت ذلك4

بعض. التقريرترسلفقطا طبياستفساراتطلبالالصحةمنصةبنظاماملسجلةاملستشفيات5

اهلويةورق الطلبرق ادخالبعدبطباعتطاملوظفةوتقوممنصةرابطعلىاملرضيةباالجازة

https://www.seha.sa/Home/SickLeave 
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تابع االجازة المرضية  
جيب. يفذلكتسجيلواالجازةاعتمادمنللتأكدأيضا حاضربرتامجمتابعةـة/املوظفعلى6

 .حاضربرتامج

يف. الذياليوملنف الطلريرالتقتاريخفقطيغرياملرضيتقريرهرفعيفـة/املوظفتأخرحال7

 .رفعط

االجازات. التقاريرمنححللوائاملرضيةاالجازةمنحتقريرتطابقضرورةمع)ااارجيةاملرضية8

إدارةث الكليةث باشراملللرئي مسارطريقعنترفع(املدتيةاادمةبوزارةااارجيةالطبية

اهليئةموافقةيفلنظرلاهلويةمنوصورةالسفرجوازمنصورةارفاقضرورةمعالعمادةث الكلية

 .عليهاالطبية
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غسيل الكلى  إجازة:عشراأحد  
تطلب. ث الكليةإدارةمنضيةاملراالجازةمنحتهااليتللمستشفىطلاستفسارـة/املوظف1

 .االستفسارهذاعلىبناً الطلالتقريراصداريت 

من. توعحيددجازةإطلب–االلكرتوتيةاالجازة–االلكرتوتيةاادماتـة/املوظفصفحة2
االجازةملنحالطلقريرالتتطابقمنالتأكدضرورةمع(الكلىغسيلجازها)االجازة

 .الوزارةوقعمبواملتواجدةاملرضيةاالجازاتتقاريرمنحيفاملدتيةاادمةوزارةللوائح

يت .  .لالطالتقريروارفاقومدتهابدايتهاتاريخالبياتاتبقيةاستكمال3

بعد.  .كيلتطوأوالعميدث ومنالكليةإدارةقبلمناالجازةاعتماديت ذلك4

جيب. ذلكوتسجيلجازةاالاعتمادمنللتأكدأيضا حاضربرتامجمتابعةـة/املوظفعلى5

 .حاضربرتامجيف

يف. اليوملنف الطللتقريراتاريخفقطتغرياملرضيتقريرهرفعيفـة/املوظفتأخرحال6

 رفعتطالذي
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(االناث ) اجازات خاصة باملوظفات : الفصل الثالث
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(الزوجة  ) إجازة عدة الوف اة للموظفة  : اوالً  
الوضع  إجازة:ثانياً 

إجازة رعاية المولود  :ثالثاً  
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( الزوجة  ) إجازة عدة الوف اة للموظفة  : أوالً 
من صفحة املوظفة اادمات االلكرتوتية . دد املوظفة توع طلب إجازة حت–االجازة االلكرتوتية –1

 .يوم 130وحسب لوائح وزارة اادمة املدتية فإن مدة االجازة ( عدة وفاة ) االجازة 

يت  استكمال بقية البياتات تاريخ شهادة الوفاة وارفاق الشهادة وكرت العائ.  .لة ث  التالي 2

بعد ذلك يت  اعتماد االجازة من قبل مساعدة مدير ا دارة ووكيلة الكلية  . 3 

جيب على املوظفة متابعة برتامج حاضر أيضا  للتأكد من اعتماد االجازة وتس. جيل ذلك يف برتامج 4

 .حاضر 

ترفع املوظفة مباشرتها على برتامج مسار على تف  معاملة قرار إجازة . اليت صدرت لوفاة عدة ا5

 .وأرسلت هلا 
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الوضع  إجازة:ثانياً 
من صفحة املوظفة اادمات االلكرتوتية . دد املوظفة توع طلب إجازة حت–االجازة االلكرتوتية –1

يوم  وجيب رفعها مبدة 60وحسب لوائح وزارة اادمة املدتية فإن مدة االجازة ( جازه وضعا) االجازة 

 .أيام عن تاريخ الوضع وال تزيد عن أسبوع 3ال تقل 

يت  استكمال بقية البياتات تاريخ الوضع وارفاق تبليغ الوالدة واس  املس.  .تشفى ث  التالي2

بعد ذلك يت  اعتماد االجازة من قبل مساعدة مدير ا دارة ووكيلة الكلية  . 3 

جيب على املوظفة متابعة برتامج حاضر أيضا  للتأكد من اعتماد االجازة وتس. جيل ذلك يف برتامج 4

 .حاضر 

ترفع املوظفة مباشرتها على برتامج مسار على تف  معاملة قرار إجازة الوض. ع اليت صدرت وأرسلت 5

 .هلا 
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إجازة رعاية المولود  :ثالثاً  
من صفحة املوظفة اادمات االلكرتوتية . دد املوظفة توع طلب إجازة حت–االجازة االلكرتوتية –1

 .يوم عن تاريخ بدايتها 30وجيب رفعها مبدة ال تقل ( جازه رعاية مولودا) االجازة 

يت  استكمال بقية البياتات تاريخ بدايتها ومدتها وارفاق شهادة املي د وجي. ب أن يكون أال يتجاوز 2

 .سنوات ث  التالي3عمر الطفل 

بعد ذلك يت  اعتماد االجازة من قبل مساعدة مدير ا دارة ووكيلة الكلية ب. عد احضار املوظفة  3

 .موافقة رئيستها املباشرة واشعار الكلية مبوافقتها 

جيب على املوظفة متابعة برتامج حاضر أيضا  للتأكد من اعتماد االجازة وتس. جيل ذلك يف برتامج 4

 .حاضر

ترفع املوظفة مباشرتها على برتامج مسار على تف  معاملة قرار رعاية املول. ود اليت صدرت وأرسلت  5

 .هلا 

يف . جازة قبلها بأيام ترفع ورقيا حال تأخر املوظفة يف رفع طلبها أو حاجتها املاسة والعاجلة لطلب اال6

 .  ترفع بربتامج مسار ث( حاليا) من صفحة العمادة وتوقع من رئيستها املباشرة وكيلة اجلامعة 
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ـة من /املستندات اليت حيتاجه املوظف: الفصل الرابع 
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
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نموذج بطاقة منسوب  : اوالً  
تثبيت الراتب  –تعريف بالراتب  بطاقة:ثانياً 

طلب صرف بدل للوظيفة التي تتعرض الى  : ثالثاً  
( ضرر–عدوى  –خطر  ) 
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نموذج بطاقة منسوب  : أوالً  
من صفحة عمادة شؤون أعضا  هيئة التدري  واملوظف  . منوذج بطاقة  -النماذج–1

 منسوب  

تعبأ البياتات ث  ترسل عن طريق مسار . ادة وبعد ذلك يت   الكلية ث  العمالدارة2

 ت م البطاقة  ـة للعمادة الس/ارسال الرد عن طريق مسار بضرورة حضور املوظف

يستل  املوظف.  .ـة البطاقة من العمادة /3
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تثبيت الراتب  –بطاقة تعريف بالراتب  : ثانياً  
ــة التــــدري  واملــــوظف     . ــا  هيئــ ــادة شــــؤون أعضــ مــــن صــــفحة عمــ طلــــب -النمــــاذج–1

 مستندات من السجل العام  

تعبأ البياتات  وتوقع مـن صـاحب الطلـب والـرئي  املباشـر ثـ  ت      . رسـل عـن طريـق مسـار     2

 .ق مسار الكلية ث  العمادة وبعد ذلك يت  ارسال املطلوب عن طريالدارة

تســتقبل العمــادة املوظــف . ــة يف حــال توجهــط مباشــرة للعمــادة لطلــب  /3 املســتندات الــيت ـ

 .حيتاج اليها 
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( ررض–عدوى  –خطر  ) طلب صرف بدل للوظيفة التي تتعرض الى  : ثالثاً  
من صفحة عمادة شؤون أعضا  هيئة التدري  واملوظف  . وذج طلب صرف من-النماذج–1

 (عدوى –خطر -ضرر) بدل للوظائف اليت يتعرض شاغلوها اىل 
تعبأ البياتات ث  توقع من الرئي  املباشر  ومن ث  عميد الكلي. ة أو وكيلتط ترسل عن 2

 .عن طريق مسار طريق مسار  دارة الكلية ث  العمادة وبعد ذلك يت  ارسال املطلوب
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https://uqu.edu.sa/dsfaculty

ن  رابط موقع عمادة أعضاء هيئة التدريس والموظفي 

ن  رابط نماذج عمادة أعضاء هيئة التدريس والموظفي 

https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Pages

/default.aspx

رابط لوائح وزارة الخدمة المدنية 

dsfaculty_s@uqu.edu.sa

ن لإلجابة عىل االستفسارات  ايميل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفي 
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-شطر الطالبات–هاتف العمادة 

0125426222

7028-7014-7418تحويلة 

–شطر البنين –هاتف العمادة 

0125566880

ايميل الرد على استفسارات 
المنسوبين 

dsfaculty_s@uqu.edu.sa

مع العمادةرابط التواصل 

uqu.edu.sa/dsfaculty/App/Contact

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
ن  والموظفي 

https://uqu.edu.sa/dsfaculty/App/Contact

