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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق – 012 - 2

إجراء  :الساعات الزائدة
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

الخطوات

مسؤول التنفيذ

1

الرفع بالطلب

 يُرفع الطلب من قبل الجهة لصاحب الصالحية ألخذ موافقتهقبل القيام بتدريس الساعات الزائدة .

الجهة

موافقة صاحب

 -يعاد الطلب للجهة بعد موافقة صاحب الصالحية للتكليف

2
3

الصالحية

 -في نهاية كل فصل دراسي يتم حصر الساعات الزائدة حسب

النماذج المعدة لذلك  ،ويرفق معها صورة من الجدول األكاديمي لكل

الزائدة

4
5

التدقيق

6

إصدار القرار

7

بالساعات الزائدة .

حصر الساعات

اعتماد الصرف

صاحب الصالحية
الجهة

عضو هيئة تدريس مكلف .

عمادة القبول

 -ترسل معاملة طلب صرف الساعات الزائدة إلى عمادة القبول

والتسجيل لتحديد عدد الساعات الزائدة واعتماد صرفها .

 -تُحال المعاملة إلدارة شؤون المتعاقدين لتدقيقها ومراجعتها .

والتسجيل

الموظف المختص

 -يقوم الموظف المختص باإلدارة بطباعة القرار .

صاحب الصالحية

 يُرسل للتوقيع من صاحب الصالحية بالعمادة . -يتم توزيع القرار كالتالي :

 أساس القرار والمعاملة إلدارة شؤون الرواتب واالستحقاقات

التصدير والتوزيع

 تُحفظ صورة في ملف الكلية -صورة من القرار للجهات
صاحبة العالقة .

الموظف المختص

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

-

-

-

الوثائق المرجعية  -:الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات  - .الئحة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن بحكمهم .

الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف
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إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
إجراء  :الساعات الزائدة
الرمز  :ط – ق – 012 - 2

مخطط تدفق العملية

رفع الطلب من قبل الجهة لصاحب

البداية

الصالحية
تنفيذ التوجيه

موافق
ال

نعم

يعاد الطلب للجهة للتكليف بالساعات
الزائدة

تُحال المعاملة إلدارة شؤون

إرسال (حصر الساعات الزائدة ) مرفقاً

المتعاقدين لتدقيقها ومراجعتها

بها الجدول األكاديمي

طباعة القرار

توقيع صاحب الصالحية

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

التصدير والتوزيع

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

