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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز ق – 013 - 2

إجراء  :الفصل الصيفي وقطع اإلجازة
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

الخطوات

مسؤول التنفيذ

1

الرفع بالطلب

 يُرفع الطلب من الجهة لصاحب الصالحية ألخذ موافقته على أال تزيدالمدة عن  60يوم .

الجهة

2

التسجيل

 بعد موافقة صاحب الصالحية يُسجل الطلب على البرنامج من قبلالمسؤول عن النظام في الجهة( شاشة  ، )4072ويُعتمد من عميد أو

الجهة

عميدة الكلية أو مسؤول الجهة .

 -ترفع طلبات التعويض عن الفصل الصيفي لمن كلف بالتدريس لعمادة

3

القبول والتسجيل لمراجعتها وطباعة اإلفادة( الجدول اإللكتروني )  ،ومن

طباعة اإلفادة

ثم يتم الرفع باإلفادة عن أداء العمل إلدارة شؤون المتعاقدين مرفقا بها

الجهة

موافقة صاحب الصالحية .

 وترفع طلبات التعويض عن قطع االجازة لمن كلف بأعمال إدارية إلىعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين مباشرة مرفقا بها اإلفادة

بالقيام بالعمل نهاية فترة التكليف وموافقة صاحب الصالحية .

4
5

إصدار القرار
التصدير والتوزيع

 -يقوم الموظف المختص باإلدارة بطباعة القرار .

صاحب الصالحية

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

 أساس القرار إلدارة شؤون الرواتب واالستحقاقات .


الموظف المختص

( صورة ) من القرار للجهات ذات العالقة .

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

-

-

-

الوثائق المرجعية  :الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات .

الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

4072

طلب تعويض إجازة جماعي

3079

شاشة طلبات الجهات بتجديد عقود منسوبيها من المتعاقدين

4080

إفادة عن تعويض إجازة جماعي
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مخطط تدفق العملية

رفع الطلب من قبل الجهة لصاحب

البداية

الصالحية
تنفيذ التوجيه

موافق
ال

نعم

يسجل الطلب في النظام ويعتمد

رفع الطلبات واإلفادة والموافقة

رفع طلبات التعويض عن الفصل

عن الفصل الصيفي لمن كلف

الصيفي لمن كلف بالتدريس لعمادة

بإعمال إدارية

القبول والتسجيل

طباعة القرار

توقيع صاحب الصالحية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

رفع الطلبات واإلفادة والموافقة
إلدارة شؤون المتعاقدين
التصدير والتوزيع

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

