وصف العمل
جتديد عقود األطباء االداريني
حصر املستحقني للرتقية ممن هم على الكادر الصحي
تعديل االجور السنوية ملوظفي البنود التعاقدية بالتأمينات االجتماعية
التقديم على طلبات التحوير لعام7331هـ مع مراعاة للجدول املقرر لفرتات التحوير
من قبل وزارة اخلدمة املدنية واالعالن ملوظفي اجلامعة بالرفع للجنة الدائمة خالل
الفرتة احملددة على ان تستقبل طلبات التحوير للسنة كاملة خالل املدة احملددة .
حصر أمساء من بلغ السن النظامي للتقاعد
يبدأ إصدارات قرارات طي القيد للمنتهية خدماتهم
إستقبال طلبات صرف مكافأة موزعي الربيد
إصدار قرارات صرف مكافآة موزعي الربيد

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

7341/71/71هـ

7341/71/71هـ

1172/2/12م

1172/2/41م

7331/7/71هـ

7331/1/41هـ

1172/1/11م

1172/77/2م

7331/3/12هـ

7331/2/77هـ

1171/7/7م

1171/7/71م

7331/1/7هـ
1172/71/71م

نهاية الفرتة حسب
اجلدول املقرتح من قبل
وزارة اخلدمة املدنية

7341/71/7هـ

7341/71/41هـ

1172/2/71م

1172/1/71م

7331/7/7هـ
1172/1/77م

املالحظات

-

7331/7/7هـ

7331/7/11هـ

1172/1/77م

1172/7/1م

7331/1/1هـ

7331/4/12هـ

1172/7/77م

1172/71/6م

وحتى نهاية العام

وصف العمل
1

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

7331/1/7هـ

7331/1/76هـ

1172/71/71م

1172/71/12م

7341/71/71هـ

7341/71/12هـ

1172/2/41م

1172/1/2م

تسجيل موظفي التعليم املوازي يف التأمينات االجتماعية ملن مل يتم تسجيل مددهم

7341/71/16هـ

7331/4/12هـ

السابقة

1172/1/6م

1172/71/6م

االعالن عن الوظائف الصحية املشغولة باملتعاقدين والشاغرة
إحتساب ورفع مسريات إنهاء اخلدمة ملوظفي بند التعليم املوازي املنتهية عقودهم

إعداد وتدقيق مسريات الرواتب الشهرية ملوظفي البنود التعاقدية

يوم  71من كل شهر ميالدي

إعداد وتدقيق مسريات الرواتب الشهرية ملوظفي معهد البحوث واالستشارات

يوم  71من كل شهر ميالدي

إعداد وتدقيق مسريات الرواتب الشهرية ملوظفي صندوق الطالب

يوم  71من كل شهر ميالدي

استقبال الوثائق جلميع موظفي بند التعليم املوازي وذلك لعمل العقود اجلديدة

7331/7/7هـ

7331/7/72هـ

بالتاريخ امليالدي

1172/1/77م

1172/1/12م

7331/7/76هـ

7331/1/76هـ

1172/1/16م

1172/7/12م

7331/1/71هـ

7331/1/41هـ

1172/71/16م

1172/77/2م

7331/3/12هـ

7331/2/2هـ

1171/7/7م

1171/7/73م

فرز وأرشفة ملفات و وثائق موظفي التعليم املوازي
إصدار قرارات التجديد
تعديل االجور السنوية ملوظفي البنود ( األجور والتشغيل ) يف التأمينات االجتماعية
اصدار قرارات مستحقي البدالت بعد انتهاء حمضري الرتقيات يف 7331/2/41هـ و
7331/77/41هـ

بعد انتهاء قرارات الرتقية ملدة شهر بعد كل حمضر

استالم وأرشفة ملفات موظفي معهد البحوث واالستشارات

-

-

استالم وأرشفة ملفات موظفي صندوق الطالب

-

-

املالحظات

م
7
1

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

وصف العمل

7331/1/16هـ

7331/4/17هـ

1172/77/3م

1172/77/11م

التقديم على تأشريات إجازة منتصف العام اجلامعي

7331/4/4هـ

7331/4/17هـ

( ملن يرغب وبعد موافقة صاحب الصالحية )

1172/77/77

1172/77/11م

7331/3/1هـ

7331/3/11هـ

1172/71/76م

1172/71/11م

7331/6/2هـ

7331/6/76هـ

1171/1/71م

1171/1/17م

7331/1/4هـ

7331/1/17هـ

1171/4/71م

1171/4/12م

7331/2/14هـ

7331/1/7هـ

1171/3/12م

1171/2/6م

التقديم على أوامـــر اإلركــاب

4

استالم تأشريات إجازة منتصف العام اجلامعي

3

تسليم أوامــــر االركـــاب للجهات

2

التقديم على تأشريات إجازة نهاية العام اجلامعي

6

إستــالم تأشريات إجازة نهاية العام اجلامعي

عدد أيام العمل لتقديم طلبات أوامر اإلركاب

 11يوم

املالحظات
رفع الطلبات خبطاب رمسي من الكلية على إمييل اإلدارة أدناه
رفع الطلبات عن طريق اإلمييل الرمسي
االشعار عن طريق رسائل اجلوال
إعادة ارساهلا رمسياً إىل إدارة الكليات
رفع الطلبات عن طريق اإلمييل الرمسي
اإلشعار عن طريق رسائل اجلوال
اعتباراً من تاريخ 7331/1/16هـ

عدد أيام العمل لتقديم طلبات تأشرية إجازة منتصف العام

 71يوم

اعتباراً من تاريخ 7331/4/4هـ

عدد أيام العمل لتقديم طلبات تأشرية إجازة نهاية العام

 71يوم

اعتباراً من تاريخ 7331/1/4هـ

fpr@Taibahu.edu.sa

م
7
1
4

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

وصف العمل

7341/71/71هـ

7341/71/71هـ

1172/1/12م

1172/1/12م

7341/71/71هـ

7341/71/41هـ

1172/1/12م

1172/1/77م

حصر امساء من بلغ سن ( )61عام  ،وكذلك حصر امساء من أمضى خدمتهم ال( )71سنوات

7331/7/72هـ

7331/7/11هـ

 ،وأيضاً حصر امساء احملاضرين( املتعاقدين)

1172/1/12م

1172/7/1م

7331/1/7هـ

7331/1/72هـ

1172/71/71م

1172/71/13م

7331/1/76هـ

7331/1/12هـ

1172/71/12م

1172/77/4م

7331/1/16هـ

7331/4/12هـ

1172/77/3م

1172/71/4م

7331/4/16هـ

7331/3/2هـ

1172/71/3م

1172/71/72م

جتديد عقود أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين و تسجيل مباشرات أعضاء هيئة التدريس
(متعاقدين )
استقبال أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين اجلدد وإنهاء إجراءاتهم وتوجيههم لكلياتهم

3

حصر التخصصات العلمية املطلوب االعالن عنها لكليات اجلامعة

2

االعالن عن التخصصات العلمية املطلوبة

6

حصر امساء املطلوب إنهاء عقودهم برغبة الكلية أو االستقالة

1

حصر الوظائف الشاغرة املركزية والوظائف الشاغرة عن طريق انهاء اخلدمة

2

خماطبة اخلدمة املدنية للموافقة على التعاقد على الوظائف الشاغرة

1

ختصيص الوظائف الشاغرة للكليات وإبالغها باألعداد املخصصه

71

البث من قبل الكليات يف طلبات املتقدمني للوظائف املعلنة ورفع بيانات تتضمن املقبولني وغري
املقبولني

7331/3/1هـ
1172/71/76م
7331/3/76هـ
1172/71/14م

-

7331/3/71هـ
1172/71/16م

تاريخ نهائي

وصف العمل

م

 77اجتماع اللجنة الدائمة للتعاقد العداد سفر جلان التعاقد
اللجنة األوىل
اللجنة الثانية
71
اللجنة الثالثة
اللجنة الرابعة
 74رفع امساء املرشحني للوزارة ملن حيتاج موافقات
 73إصدار قرارات طي قيد املنتهية خدماتهم
 72خماطبة وزارة العمل إلصدار التأشريات اخلاصة باملرشحني اجلدد
 76التنسيق مع امللحقيات الثقافية السعودية ملختلف الدول للبدء يف إنهاء اجرءات املرشحني
 71إصدار إفادات جتديد العقود للمتعاقدين ملختلف كليات اجلامعة
72

تشكيل اللجنة اإلدارية ملتابعة إنهاء اجراءات التعاقد للمرشحني وضمان وصوهلم باملوعد
احملدد

تاريخ البداية
7331/3/1هـ
1171/71/76م
7331/2/73هـ
1171/7/11م
7331/2/12هـ
1171/1/4م
7331/6/71هـ
1171/1/71م
7331/6/16هـ
1171/4/4م
7331/1/71هـ
1171/4/71م

التاريخ النهائي
-

-

7331/1/71هـ

7331/2/72هـ

1171/4/13م

1171/3/11م

7331/1/71هـ

7331/2/72هـ

1171/4/13م

1171/3/11م

7331/2/76هـ

7331/1/72هـ

1171/3/17م

1171/2/11م

7331/1/7هـ

7331/1/11هـ

1171/2/6م

1171/2/12م

7331/71/72هـ

7331/77/72هـ

1171/6/72م

1171/1/72م

 71البدء يف حصر امساء املتعاقدين املرغوب جتديد عقودهم وإصدار قرار التجديد هلم

وصف العمل
جتهيز مسريات الرواتب للسادة املتعاقدين اجملددة عقودهم
جتهيز مسريات بدل السكن للسادة املتعاقدين
جتهيز مسريات بدل التعليم اجملاني
جتهيز مسريات لعالوة السنوية ملنسوبي اجلامعة
جتهيز مسريات تصفية الرواتب للسادة املتعاقدين
جتهيز ا لرواتب الشهرية جلميع منسوبي اجلامعة
جتهيز النفقات جلميع منسوبي اجلامعة

7331/77/72هـ

7331/71/13هـ

1171/11/12م

1171/12/4م

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

7341/71/17هـ

7331/7/2هـ

1172/1/7م

1172/1/72م

7331/7/6هـ

7331/7/11هـ

1172/1/76م

1172/1/41م

7331/7/73هـ

7331/7/11هـ

1172/1/13م

1172/1/41م

7331/3/12هـ

7331/2/3هـ

1171/7/7م

1171/7/71م

7331/1/7هـ

7331/1/71هـ

1171/2/6م

1171/2/72م

املالحظات

( )71أيام عمل اعتباراً من اليوم األول من كل شهر ميالدي على مدار العام
يومياً حتى تاريخ إقفال امليزانية املالية للجامعة

وصف العمل

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

حصر املوظفني املستحقني للتقاعد النظامي للكادر الصحي والسلم العام

7341/71/71هـ

7341/77/74هـ

واملستخدمني للعام اهلجري  7331هـ

1172/1/7م

1172/1/16م

اعداد وحصر وظائف الرفع لوزارة املالية وتعبئة النماذج اخلاصة بها للعام

7341/7/7هـ

7331/7/72هـ

املالي 1171م

1172/1/77م

1172/1/12م

حصر املوظفني املستحقني للرتقية حملضر 7331/2/41هـ

7331/4/7هـ

7331/4/72هـ

1172/77/1م

1172/77/14م

7331/2/7هـ

7331/2/71هـ

1171/7/1م

1171/7/76م

7331/1/72هـ

7331/1/11هـ

1171/2/11م

1171/2/12م

7331/71/72هـ

7331/77/7هـ

1171/6/72م

1171/1/3م

حصر املوظفني املستحقني للتقاعد النظامي للكادر الصحي والسلم العام

7331/71/7هـ

7331/71/1هـ

واملستخدمني للعام اهلجري 7337هـ

1171/6/3م

1171/2/4م

اعداد وحصر وظائف الرفع لوزارة املالية وتعبئة النماذج اخلاصة بها للعام

7337/7/71هـ

7337/7/72هـ

املالي  7337هـ

1171/1/1م

1171/1/73م

حصر الوظائف الشاغرة حملضر الرتقيات حتى 7331/2/41هـ
حصر املوظفني املستحقني للرتقية حملضر 7331/77/41هـ
حصر الوظائف الشاغرة حملضر الرتقيات حتى 7331/77/41هـ

املالحظات

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

وصف العمل

7331/4/4هـ

7331/4/1هـ

1172/77/77م

1172/77/72م

مراجعة واعتماد حصر املستحقني للرتقية يف الكادر الصحي

7331/4/71هـ

7331/4/17هـ

وإعداد حمضر خاص هلم

1172/77/72م

1172/77/11م

7331/3/1هـ

7331/3/74هـ

1172/71/1م

1172/71/11م

7331/3/1هـ

7331/3/74هـ

1172/71/1م

1172/71/11م

7331/2/7هـ

7331/2/72هـ

1171/7/1م

1171/7/17م

7331/6/7هـ

7331/6/41هـ

1171/4/71م

1171/4/1م

7331/6/71هـ

7331/6/16هـ

1171/1/13م

1171/4/4م

7331/1/71هـ

7331/1/17هـ

1171/4/13م

1171/4/12م

7331/1/17هـ

7331/1/12هـ

1171/4/13م

1171/3/3م

7331/71/6هـ

7331/71/71هـ

1171/6/1م

1171/6/11م

7331/77/7هـ

7331/77/72هـ

1171/1/3م

1171/1/72م

طلب حصر املستحقني للرتقية للكادر الصحي

اصدار قرارات تعديل املستوى للكادر الصحي
اعالن حصر املستحقني للرتقية وتعبئة استمارات الرتقية
حملضر 7331/2/41هـ
مراجعة وحصر الوظائف الشاغرة
اعداد حمضر 7331/2/41هـ
اعالن نقاط املرشحني للمفاضلة
اعالن نتائج الرتقيات
تسليم قرارات الرتقية واستالم املباشرات
اعالن حصر املستحقني للرتقية وتعبئة استمارات الرتقية
حملضر 7331/77/41هـ
مراجعة وحصر الوظائف الشاغرة

املالحظات

وصف العمل
اعداد حمضر الرتقيات 7331/77/41هـ
اعالن نقاط املرشحني للمفاضلة
اعالن نتائج الرتقيات
تسليم قرارات الرتقية واستالم املباشرات

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

7331/71/7هـ

7331/71/11هـ

1171/2/1م

1171/2/12م

7331/71/17هـ

7331/71/11هـ

1171/2/11م

1171/2/12م

7337/7/76هـ

7337/7/11هـ

1171/1/72م

1171/1/71م

7337/7/11هـ

7337/7/11هـ

1171/1/71م

1171/1/16م

بداية كل عام
حصر املستحقني للرتقية يف املراتب العليا

هجري ويف حال توفر
وظائف شاغرة

مراجعة بيانات املستحقني للرتقية واستكمال االوراق املطلوبة

يف حال اكتماهلا

للرفع للجنة الرتقيات العليا

وتوفر وظائف شاغرة

mpc@Taibahu.edu.sa

املالحظات

وصف العمل

تاريخ البداية

االعالن عن بدء تطبيق تصنيف االداء االجباري واعداد مواثيق

7331/7/6هـ

األداء

1172/1/76م

االعالن عن بدء مرحلة املراجعة نصف سنوية
االعالن عن مرحلة تقييم األداء النهائية
االعالن النهائي لنتائج التصنيف االجباري املعتمد

7331/6/2هـ
1171/1/71م
7331/77/3هـ
1171/6/1م
7331/71/13هـ
1171/2/12م

التاريخ النهائي
-

pema@Taibahu.edu.sa

املالحظات

وصف العمل

تاريخ البداية

التاريخ النهائي

 -7فتح ملف ملنسوبي اجلامعة املتعاقد معهم حديثاً.
 -1ترحيل ملفات املنهي عقودهم او املطوي قيدهم من مقيمني

7331/7/7هـ

7331/3/41هـ

وسعوديني .

1172/1/77م

1171/7/6م

 -4حفظ الوثائق بشكل يومي مع خدمة املستفيدين.
 -7مجع الوثائق وتنظيمها وحفظها .
 -1جرد امللفات وترقيمها.

7331/2/7هـ

7331/2/41هـ

 -4أرشفة امللفات

1171/7/1م

1171/2/2م

 -3حفظ الوثائق بشكل يومي مع خدمة املستفيدين.
 -7توفري البيانات واملعلومات والوثائق الالزمة للجهات ذات
العالقة.
 -1ختصيص الفرتة خلدمة نهاية السنة الدراسية للمستفيدين
من أعضاء هيئة التدريس ( تزويد بالوثائق املطلوبة واستالم

7331/1/7هـ

7331/71/11هـ

إجالء الطرف وتسليم الشهادات االصلية ألعضاء هيئة التدريس

1171/2/6م

1171/2/41م

املنتهية عقودهم ).
 -4حتديد االحتياجات الالزمة إلدارة الوثائق واحملفوظات
لالستعداد للعام القادم .

املالحظات

