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دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
318

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم الجوازات واالستقدام ) ( ق – )3
الرمز  :ق –010 - 3

إجراء  :استقدام عائلة المقيم أو المحرم
الخطوات :
م

مسؤول التنفيذ

الخطوات

1

دخول المتعاقد أو المتعاقدة على خدمة أبشر من خالل موقع وزارة الداخلية

2

إحضار الطلب مرفقا به:

المتعاقد

وتعبئة طلب االستقدام أو ( حجز موعد إلكتروني في حالة المحرم ) .
 طلب االستقدام أو الموعد اإللكتروني .
 إثبات صلة القرابة .

 صور جوازات سفر المطلوبين لالستقدام .

المتعاقد

 صورة إقامة المتعاقد .

 صورة جواز سفر المتعاقد مع أول تأشيرة عمل .

 صور المؤهالت العلمية للمتعاقد على أن تكون موثقة ومصدقة من
السفارة السعودية ومترجمة للغة العربية .

3

في حالة طلب استقدام المحرم تقوم المتعاقدة بعمل إقرار بعدم أسبقية استقدام

4

استكمال اإلجراءات مع الجهات ذات العالقة .

المتعاقد

محرم وااللتزام بأنظمة المحارم المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

الموظف المختص

النماذج المستخدمة :
م
1

اسم النموذج
نموذج استقدام

رقم النموذج

مكان الحفظ

ن – ق –022

قسم الجوازات

الوثائق المرجعية  - :أنظمة وإجراءات الجوازات .
الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

5038

خطاب تعريف

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث
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دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم الجوازات واالستقدام ) ( ق – )3
إجراء  :استقدام عائلة المقيم أو المحرم
مخطط تدفق العملية
البداية

الرمز  :ط – ق – 010- 3
تعبئة طلب االستقدام أو ( حجز
موعد إلكتروني في حالة المحرم )

إحضار الطلب والمرفقات المطلوبة

عمل إقرار بعدم أسبقية استقدام
محرم وااللتزام بأنظمة المحارم (في
حالة

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

المحرم )

استكمال إجراءات االستقدام

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

