اإلصدار 0/1

Procedures Manual

Quality Assurance

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
276

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق – 011 - 2

إجراء  :الحسميات
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

رفع المعاملة

2
3
4

مسؤول التنفيذ

الخطوات الفرعية

الجهة

 -ترفع المعاملة من الكلية إلى صاحب الصالحية .

العرض على صاحب
الصالحية

تسجيل الحسم

 -تعرض المعاملة على صاحب الصالحية .

صاحب الصالحية

 في حال الموافقة على الحسم تحال المعاملة إلدارة المتابعة . -يتم تسجيل الحسم من قبل إدارة المتابعة .

إدارة المتابعة

 -تحال المعاملة إلدارة شؤون المتعاقدين.

اإلحالة إلى إدارة

 -ورود المعاملة إلدارة شؤون المتعاقدين .

شؤون المتعاقدين

 -تحال إلى قسم االستحقاقات الستكمال إجراءات الحسم .

الموظف المختص
صاحب الصالحية

 -إصدار قرار الحسم .

5

إصدار القرار

6

التصدير والتوزيع

 -توقيعه من صاحب الصالحية بالعمادة .

بالعمادة

 يتم توزيع القرار على النحو التالي : -يرسل األصل للرواتب .

الموظف المختص

 -صورة ( للجهة – للملفات – للموظف ) .

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

-

-

-

الوثائق المرجعية :
 -الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات .

 -نظام ولوائح الخدمة المدنية .

الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

3000

تسجيل الحسم

-

-

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث
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مخطط تدفق العملية
البداية

الرفع بالمعاملة من قبل الكلية

ال
تنفيذ التوجيه

موافق

العرض على صاحب الصالحية

نعم
تحال إلدارة المتابعة لتسجيل
الحسم

تحال إلدارة شؤون المتعاقدين

تحال إلى قسم االستحقاقات

النهاية
إعداد ومراجعة  :فريق العمل

إصدار قرار الحسم وتوقيعه

التصدير والتوزيع

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

