اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
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اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

اإلجازة االعتيادية

الضوابط
1

يستحق املوظف إجازة عادية مدتها ( )36يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب
كامل حسب آخر راتب تقاضاه وجيوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة اإلجازة
اليت سيتمتع بها ثالثون يوماً فأكثر حبد أقصى ( )120يوماً يف السنة

2

جيب أال يقل التمتع باإلجازة العادية عن مخسة أيام متصلة ـ وجيوز إستثناء التمتع
بأقل من ذلك مبا ال يتجاوز مخسة أيام بالسنة

3

جيب أن يتمتع املوظف بإجازته العادية خالل مدة ال تتجاوز ً( )60يوماً من نهاية سنة
استحقاقها سواء لفرتة واحدة أو فرتات بعد التأكد من توفر الرصيد الكايف

4

جيوز متديد اإلجازة اإلعتيادية إعتباراً من تاريخ انتهائها

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر .

إرسال منوذج اإلجازة إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب  empvac@taibahu.edu.saولشطر
الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري مع مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار اإلداري .
يتم اإلشعار بتسجيل اإلجازة من خالل الربيد اإللكرتوني اخلاص بطالب اإلجازة.
يعترب املوظف يف حكم املتغيب عن العمل بدون عذر لأليام اليت يتغيبها قبل صدور قرار اإلجازة ويعامل وفق املادة  2/10من الئحة
انتهاء اخلدمة

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

املدد التي ال تدخل يف احتساب اإلجازة اإلعتيادية
 مدة اإلجازة االستثنائية . مدة كف اليد وما يف حكمه يف حال اإلدانة. -مدة اإلعارة .

 مدة غياب املوظف بدون سند نظامي . -مدة اإلبتعاث للدراسة يف الداخل أو اخلارج .

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

اإلجازة املرضية

الضوابط

يستحق املوظف إجازة مرضية يف مدة األربع سنوات ال تتجاوز سنتني وفق الرتتيب التالي :ستة
 1أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب
وحتتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اإلجازة املرضية.

2

إذا كان املوظف مصاباً بأحد األمراض اخلطرية اليت حيددها الطبيب اإلستشاري
املتخصص فيستحق إجازة مرضية خالل أربع سنوات وفق الرتتيب التالي :سنة براتب كامل
وثالثة أشهر بنصف الراتب وثالثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ،ويبدأ حتديدها
من تاريخ انقطاعه عن العمل .

3

يستحق املوظف الذي يتعرض إلصابة أو مرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من
املوظف إجازة مرضية ال تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل فإن مل يربأ املوظف من
إصابته يُعرض أمره على اهليئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو متديد
إجازته مدة أو مددًا أخرى ال تزيد عن سنة ونصف ويصرف له يف هذه احلالة نصف الراتب .

يستحق املوظف املصاب بفشل كلوي اضافة على إجازته املرضية إجازة براتب كامل عن
 4األيام اليت يتم فيها إجراء الغسيل له مبوجب تقرير طيب من اجلهة الطبية اليت تتوىل عالجه.

5

يكون إثبات اإلجازة املرضية بتقرير طيب  ،وحتسب من تاريخ االنقطاع ما مل تقرر اجلهة
الطبية املختصة خالف ذلك .

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

اإلجراءات

اإلجازة املرضية
( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واالعتماد من الرئيس املباشر مع إرفاق التقرير الطيب بعد تصديقه من
اخلدمات الطبية باجلامعة .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب
 empvac@taibahu.edu.saولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري .
يتم اإلشعار بتسجيل اإلجازة من خالل الربيد اإللكرتوني بطالب اإلجازة .
جيب على املوظف إبالغ جهة عمله فور انقطاعه واستكمال إجراءات إجازته  ،وستتم معاملته وفق املادة ( )11من الئحة انتهاء
اخلدمة يف حال تأخره عن استكمال إجراءاته .

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة املرافق

الضوابط

يسمح لكل موظف التمتع برصيده من اإلجازات العادية يف حال اضطر املوظف إىل مرافقة أحد
اقربائه لعالجه أو األم إذا رغبت يف مرافقة طفلها الذي ال يتجاوز عمره ( )7سنوات عالوة على
مرافق الطفل وأمه ،فإذا زادت املدة الالزمة على ما يستحقه من اإلجازات العادية (نفاذ رصيده من
االجازات) فيسمح له بالغياب ويعامل معاملة اإلجازة املرضية حسب ما حتدده التقارير الطبية
بشرط أن يكون املريض أحد أوالد املوظف أو زوجته أو زوج املوظفة أو من يعول من والديه أو
إخوانه ،وجيوز لوزير اخلدمة املدنية االعفاء من هذا الشرط يف احلاالت اليت يضطر فيها املوظف
إىل مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة مع إرفاق التقرير الطيب اخلاص باملرافقة واعتمادها من الرئيس املباشر .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري .
اإلشعار لطالب اإلجازة بتسجيلها يف النظام عن طريق بريده االلكرتوني.
جيب على املوظف إبالغ جهة عمله فور انقطاعه واستكمال إجراءات إجازته وستتم معاملته وفق املادة ( )11من الئحة انتهاء اخلدمة يف حال
تأخره عن استكمال إجراءاته.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

الضوابط

اإلجازة الدراسية

3

ال علمياً ال يقل عن إمتام املرحلة الثانوية أو ما يعادهلا.
أن حيمل املوظف مؤه ً

2

أن يكون قد أمضى يف اخلدمة ثالث سنوات وال يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد.

3

أن يكون ملوضوع دراسته عالقة بالعمل يف اجلهة اليت يعمل بها.

مبوجب املادة ( )18للجهة احلق يف قطع إجازة املوظف إذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر يف دراستة وحيق
للموظف قطع االجازة مبوافقة جهة عمله.
 4مبوجب املادة ( )19اذا مل يتحقق اهلدف الذي منحت االجازة ال حتتسب مدة اإلجازة ألغراض التعيني
والرتقية.

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

يتقدم املوظف خبطاب طلب اإلجازة العتماده من الرئيس املباشر.
بعد موافقة الرئيس املباشر على اإلجازة يرفع خطاب من قبل رئيس اجلهة األعلى بطلب املوافقة إىل صاحب الصالحية .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته وبعد موافقة صاحب الصالحية إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب
 empvac@taibahu.edu.saولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري .
يتم اشعار املوظف بصورة من قرار االجازة على بريده اإللكرتوني.
يعترب املوظف يف حكم املتغيب عن العمل بدون عذر لأليام اليت يتغيبها قبل صدور قرار اإلجازة ويعامل وفق املادة  2/10من الئحة انتهاء اخلدمة.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

اإلجازة اإلستثنائية

الضوابط

 1أال تزيد مدتها عن سنة خالل مخس سنوات سواء كانت متصلة أو على فرتات (بدون راتب)

2

جيوز متديدها ملدة أو ملدد أخرى بعد موافقة وزير اخلدمة املدنية.

املوظفة اليت ترغب مبرافقة زوجها أو من يعوهلا شرعاً إىل اخلارج متنح إجازة استثنائية بدون
 3راتب بقدر مدة املرافقة حبد أقصى عشر سنوات طوال احلياة الوظيفية وكذلك زوج املبتعثة
للدراسة يف اخلارج أو أحد حمارمها الشرعيني يعامل معاملة هذه القاعدة.

4

الرفع لصاحب الصالحية من االدارة التابع هلا املوظف على النحو التالي :
1ـ شهر فأقل للموظفات ( إىل عميدة الدراسات اجلامعية )
2ـ شهر وأكثر للموظف واملوظفات إىل ( وكيل اجلامعة )
3ـ أكثر من ستة أشهر(إىل معالي مدير اجلامعة)
4ـ أكثر من سنة (وزارة اخلدمة املدنية )

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق االجراءات اخلاصة بها )

التقدم خبطاب طلب املوافقة للرئيس املباشر موضحا فيه األسباب ،على أن يرفع الطلب لصاحب الصالحية من رئيس اجلهة األعلى
بعد موافقة صاحب الصالحية على الطلب املقدم ترفع املعاملة من قبل اجلهة إىل اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني مع
مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار ويعترب يف حكم املنقطع من يتغيب قبل صدور القرار.
تتم دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده االلكرتوني.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة الوفاة

الضوابط

 1مينح املوظف إجازة ملدة ( ثالثة أيام ) مدفوعة الراتب يف حال وفاة أحد الوالدين أو األبناء أو الزوجة
.

2

3

ومينح يوم واحد يف حال وفاة أحد األخوة أو األخوات .
متنح املوظفة إجازة مدفوعة الراتب لكامل فرتة عدة الوفاة .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق االجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة مرفقاً به شهادة الوفاة وإرفاق سجل العائلة عند وفاة الزوجة واالعتماد من الرئيس املباشر .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني .
جيب على املوظفة إبالغ جهة عملها فور تغيبها واستكمال اجراءات إجازتها وستتم معاملتها وفق املادة ( )11من الئحة انتهاء اخلدمة يف حال
تأخرها عن استكمال اجراءاتها .

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة الوضع

الضوابط

1

تستحق املوظفة إجازة مدفوعة الراتب ملدة ( )60يوماً من تاريخ الوضع.

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق االجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج طلب االجازة ومرفق ًا به تبليغ الوالدة أو التقرير الطيب .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظفة بصورة من قرار اإلجازة على بريدها اإللكرتوني.
جيب على املوظفة إبالغ جهة عملها فور انقطاعها واستكمال كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على اإلجازة وستتم معاملتها وفق املادة ()11
من الئحة إنتهاء اخلدمة يف حال تأخرها عن استكمال إجراءاتها.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة األمومة

الضوابط

1

جيوز للموظفة التفرغ لرعاية مولودها باحلصول على فرتة أو فرتات إجازة أمومة مدتها ( ثالث
سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها يف الدولة بربع الراتب ب ،حد أدنى ( )1500ريال.

2

أن يكون منح هذه اإلجازة للموظفة خالل الثالث السنوات األوىل من عمر الطفل.

3

حيق للجهة اإلدارية تأجيل هذه االجازة ملدة ال تتجاوز ( )60يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

 4جيوز متديد فرتة اإلجازة بشرط موافقة اجلهة اإلدارية يف نطاق حدها األعلى .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق االجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر مرفقاً بها صورة من شهادة امليالد وسجل العائلة.
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد اإللكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات .empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري مع مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظفة بصورة من قرار اإلجازة على بريدها اإللكرتوني.
تعترب املوظفة يف حكم املتغيبة عن العمل بدون عذر لأليام اليت تتغيبها قبل صدور قرار اإلجازة وتعامل وفق املادة  2/10من الئحة انتهاء
اخلدمة.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة مولود

الضوابط

مينح املوظف إجازة ملدة يوم واحد براتب كامل يف حالة والدة مولود له خالل أسبوع من تاريخ الوالدة.

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر مرفقاً بها صورة من شهادة ميالد الطفل  ،أو خطاب تبليغ الوالدة
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa

دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري مع مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار االجازة على بريده االلكرتوني

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة االمتحان

الضوابط

حيق للموظف التغيب عن عمله براتب كامل املدة الالزمة ألداء االمتحان الدراسي وهذا احلق مطلق
سواء كان أداء االمتحان يف الفرتة الصباحية أو الفرتة املسائية بشرط أن يقدم ما يثبت أداء
االمتحان ومدته.
إذا كان موقع امتحان املوظف داخل مدينة جهة العمل فيحق للموظف التغيب أليام االمتحان الفعلية
فقط وإذا كان موقع االمتحان خارج مدينة جهة العمل فيحق له التغيب لكامل مدة أيام
االمتحانات.

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر مرفقاً بها صورة جدول االمتحانات وإفادة حبالة الطالب .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري.
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني.
جيب على املوظف إبالغ جهة عمله قبل تغيبه لالمتحان واستكمال كافة اإلجراءات الالزمة وإحضار ما يثبت أداء االمتحان.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة العيدين

الضوابط

متنح هذه اإلجازة للموظف مبناسبة حلول عيد الفطر وعيد األضحى .

إجازة عيد الفطر املبارك من بداية اليوم اخلامس والعشرين من شهر رمضان املبارك وتنتهي بنهاية اليوم اخلامس من شهر
شوال .
إجازة عيد األضحى املبارك تكون من بداية اليوم اخلامس من شهر ذي احلجة إىل نهاية اليوم اخلامس عشر من الشهر
نفسه .
ويف حال كانت بداية عطلة إحدى العيدين يوم األحد فإن النظام قرر بأن تكون بداية اإلجازة بنهاية دوام يوم اخلميس
وذلك حسب التقويم اهلجري املعتمد رمسياً ( تقويم أم القرى ) .
إذا كانت إجازة العيدين تبدأ يوم االثنني فتعترب بدايتها ببداية اإلجازة األسبوعية  ،وإذا كانت نهاية إجازة أحد العيدين
هي يوم األربعاء فتعترب نهاية اإلجازة بنهاية اإلجازة األسبوعية.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة اليوم الوطني

الضوابط

بناء على املادة الرابعة من الئحة اإلجازات يعترب اليوم الوطين للمملكة والذي يوافق اليوم األول من امليزان مطلع السنة
اهلجرية الشمسية املوافق 23سبتمرب من السنة امليالدية عطلة رمسية إذا وافق اليوم الوطين أيام العمل الرمسية من يوم
األحد إىل يوم اخلميس ،وإذا وافق اليوم الوطين يوم السبت فيعوض عنه بيوم األحد وإذا وافق يوم اجلمعة يعوض عنه
بيوم اخلميس الذي قبله  ،وفيما ذلك ال يعوض املوظف عن عطلة اليوم الوطين إذا وافقت عطلة رمسية أخرى .

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة األدباء

الضوابط

يسمح لألدباء من موظفي الدولة الذين تستعني بهم األندية األدبية بالتغيب عن العمل لغرض
املشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات الثقافية اليت تعقد يف مناطق اململكة متى كان
 1ذلك مؤيداً من قبل اجلهة املشرفة على النشاط أو جمالس إدارات االندية األدبية دون أن تُقتطع من
إجازات األديب مدة املهمة املكلف بها وذلك بناء على املادة ( )25من الئحة االجازات

2

ال حيتسب الغياب من ضمن إجازات املوظف على أال يتجاوز جمموع مدد الغياب يف العام الواحد
ثالثني يوماً .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة وإعتمادها من الرئيس املباشر مع إرفاق إفادة اجلهة املشارك بها.
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب  empvac@taibahu.edu.saولشطر
الطالبات empvac2@taibahu.edu.saمبدة ال تقل عن ( )10أيام عمل قبل التمتع باالجازة .
دراسة الطلب من قبل املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري مع مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني.
يعترب املوظف أو املوظفة يف حكم املتغيب عن العمل بدون عذر لأليام اليت يتغيبها قبل صدور قرار اإلجازة ويعامل وفق املادة  2/10من الئحة
انتهاء اخلدمة إن مل حيضر ما يثبت حضوره لتلك األنشطة.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

إجازة املشاركة يف أعمال التطوع واإلغاثة

الضوابط

1

بناء على املادة ( )23من الئحة اإلجازات يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة يف أعمال
اإلغاثة أو أعمال الدفاع املدني براتب كامل وفق الضوابط التالية:
1ـ موافقة كل من اجلهة اليت يشارك بها طبقاً ملا لديها من تعليمات واجلهة اليت يتبعها املوظف.
2ـ يصدر قرار إداري من رئيس اجلهة.
3ـ ال حيق للموظف املتغيب عن عمله احلصول على أي مزايا مالية ماعدا راتبه .

2

ال حيتسب الغياب من ضمن إجازات املوظف  ،على أن ال تزيد كامل املدة عن مخسة وأربعني
يوماً يف السنة .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر مع إرفاق إفادة اجلهة املشارك بها.
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد اإللكرتوني لشطر الطالب  empvac@taibahu.edu.saولشطر
الطالبات .empvac2@taibahu.edu.sa
تتم دراسة الطلب من قبل املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري مع مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني.
يعترب املوظف أو املوظفة يف حكم املتغيب عن العمل بدون عذر لأليام اليت يتغيبها قبل صدور قرار اإلجازة ويعامل وفق املادة  2/10من الئحة
انتهاء اخلدمة إن مل حيضر ما يثبت حضروه لتلك األنشطة.

إجازة الرياضيني

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

الضوابط

متنح هذه اإلجازة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ( )310براتب كامل عن املدة اليت حتددها جلنة
 1التنسيق وذلك ملن يشرتكون يف املعسكرات والنشاطات والدورات الرياضية يف داخل اململكة()60
يوماً كحد أقصى وخارج اململكة ( )90يوماً كحد أقصى .

2

ال حيتسب الغياب من ضمن إجازات املوظف .

3

جمموع الغياب ( كامل مدة املشاركة ) .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر مع إرفاق خطاب من اهليئة العامة للرياضة متضمناً طلب مشاركة املوظف يف النشاطات
الرياضية حمددًا بداية ونهاية املدة .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد اإللكرتوني لشطر الطالب  empvac@taibahu.edu.saولشطر
الطالبات .empvac2@taibahu.edu.sa
تتم دراسة الطلب من قبل املختصني متهيدًا إلصدار القرار االداري مع مراعاة عدم التمتع باإلجازة إال بعد صدور القرار اإلداري .
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني.
يعترب املوظف أو املوظفة يف حكم املتغيب عن العمل بدون عذر لأليام اليت يتغيبها قبل صدور قرار اإلجازة ويعامل وفق املادة  2/10من الئحة
إنهاء اخلدمة إن مل حيضر ما يثبت حضوره لتلك األنشطة.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

اإلجازة اإلضطرارية

الضوابط

بنا ًء على املادة العاشرة من الئحة اإلجازات جيوز للموظف الذي ال يتوفر له رصيد من اإلجازة
 1اإلعتيادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل ألسباب طارئة مدة مخسة أيام سواء كانت
متصلة أو منفصلة خالل السنة املالية الواحدة .

2

موافقة الرئيس املباشر .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

تعبئة منوذج اإلجازة واعتمادها من الرئيس املباشر .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من قبل املختصني متهيداً إلصدار القرار االداري.
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

اإلجازة التعويضية

الضوابط

أن يكون التعويض مبعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ماعدا يوم العيد واليومني اللذين بعده فيكون
 1التعويض على أساس اليوم بيومني.

2

على املوظف املكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة وجيوز التمتع بها فرتة
أو فرتات ال تتجاوز سنة من تاريخ إنتهاء التكليف وال يؤثر ما يتمتع به على ما يستحقه من الرصيد
اإلعتيادي .

شروط احلصول على إجازة التعويض :
 أن يكون التنازل خطيا وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط احلق يف املطالبة بالتعويض املالي أمام -3اجلهات احلكومية والقضائية .
 -أن يُنص على التنازل يف القرار اإلداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدال عن التعويض املالي.

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

أن يتقدم املوظف خبطاب طلب املوافقة من رئيسه املباشر مرفقاً مع الطلب خطاب تكليفه وإقرار من املوظف بعدم املطالبة بالتعويض
املالي حسب املادة ( )26من الئحة اإلجازات .
إرسال منوذج اإلجازة مبرفقاته إىل إدارة شؤون املوظفني حسب الربيد االلكرتوني لشطر الطالب  empvac@taibahu.edu.saولشطر
الطالبات empvac2@taibahu.edu.sa
دراسة الطلب من قبل املختصني متهيداً إلصدار القرار اإلداري.
يتم إشعار املوظف بصورة من قرار اإلجازة على بريده اإللكرتوني .

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

حسم أيام الغياب من اإلجازة االعتيادية

الضوابط

مبوجب املادة ( )27من الئحة اإلجازات جيوز للجهة حسم أيام غياب املوظف عن العمل من رصيده
 1من اإلجازات العادية إذا قدم املوظف عذراً تقبله اجلهة .

2

إذا مل يكن له رصيد من اإلجازات فتحسب غياباً بعذر ال يستحق عنها راتباً .

2

مبوجب تعميم معالي مدير اجلامعة رقم ( / 133ق ) وتاريخ 1439/1/29هـ جيب أن يتقدم
املوظف قبل اليوم اخلامس من كل شهر خبطاب طلب حسم أيام الغياب للشهر السابق
موضح ًا فيه أسباب الغياب .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

يتقدم املوظف خبطاب طلب حسم أيام الغياب من رصيد إجازته االعتيادية للحصول على املوافقة من الرئيس املباشر مبيناً يف خطابه أسباب
الغياب بدون عذر مسبق وموضحاً مدة الغياب املطلوب حسمها من الرصيد.
بعد موافقة الرئيس املباشر على طلب املوظف يتم إرسال خطاب من قبل رئيس اجلهة األعلى للموظف إىل إدارة املتابعة للموافقة على قبول
عذر املوظف وحسم املدة من رصيد إجازته االعتيادية وإنزال مدة الغياب من تقارير احلسم الشهرية .
تقوم إدارة املتابعة بإرسال بيان شهري إىل إدارة شؤون املوظفني عرب الربيد اإللكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات  empvac2@taibahu.edu.saبأمساء املوظفني الذين مت قبول عذرهم ليتم حسم أيام الغياب من رصيد إجازاتهم
وإصدار القرارات الالزمة بذلك.
تتم دراسة الطلب متهيداً إلصدار القرار اإلداري وسيتم اإلشعار بتسجيل اإلجازة من خالل الربيد اإللكرتوني اخلاص بطالب اإلجازة.

اإلدارة العامة
لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

حسم ساعات التأخري من اإلجازة االعتيادية

الضوابط

مبوجب املادة ( )27من الئحة اإلجازات جيوز للجهة حسم ساعات تأخري املوظف عن العمل إذا بلغت
 1سبع ساعات كيوم من رصيده من اإلجازات العادية إذا قدم املوظف عذراً تقبله اجلهة .

2

إذا مل يكن له رصيد من اإلجازات فتحسب غياباً بعذر ال يستحق عنها راتباً .

2

مبوجب تعميم معالي مدير اجلامعة رقم ( / 133ق ) وتاريخ 1439/1/29هـ جيب أن يتقدم
املوظف قبل اليوم اخلامس من كل شهر بطلب حسم ساعات التأخري للشهر السابق موضحا
األسباب .

اإلجراءات

( يتعذر تسجيل اإلجازة ما مل تتم وفق اإلجراءات اخلاصة بها )

يتقدم املوظف خبطاب طلب حسم ساعات التأخري من رصيد إجازته االعتيادية للحصول على املوافقة من الرئيس املباشر مبيناً يف خطابه
أسباب التأخري و موضح ًا املدة املطلوب حسمها من الرصيد.
بعد موافقة الرئيس املباشر على طلب املوظف يتم إرسال خطاب من قبل رئيس اجلهة األعلى للموظف إىل إدارة املتابعة للموافقة على
قبول عذر املوظف وحسم املدة من رصيد إجازته االعتيادية  ،وانزال مدة التأخري من تقارير احلسم الشهرية .
تقوم إدارة املتابعة بإرسال بيان شهري إىل إدارة شؤون املوظفني عرب الربيد اإللكرتوني لشطر الطالب empvac@taibahu.edu.sa
ولشطر الطالبات  empvac2@taibahu.edu.saبأمساء املوظفني الذين مت قبول عذرهم ليتم حسم أيام التأخري من رصيد إجازاتهم
وإصدار القرارات الالزمة بذلك.
تتم دراسة الطلب متهيداً إلصدار القرار اإلداري وسيتم اإلشعار بتسجيل اإلجازة من خالل الربيد اإللكرتوني اخلاص بطالب اإلجازة.

