اإلصدار 0/1

Procedures Manual

Quality Assurance

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
257

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق – 003 - 2

إجراء  :تعويض تذاكر السفر
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

التسجيل

مسؤول التنفيذ

الخطوات الفرعية

 -هناك عدد من المتعاقدين يقوم بشراء تذاكر القدوم ألول مرة له

وألسرته على حسابه الخاص ( بعد أخذ الموافقة من الجامعة ) .

 -يسجل طلب التعويض عن طريق الكلية أو الجهة التي يتبع لها

المتعاقد  /المتعاقدة في برنامج الشؤون اإلدارية والمالية ،وترفق صور

الموظف المختص
بالكلية

تذاكر السفر وصور جوازات السفر واإلقامات وتُرسل مع أساس الطلب
إلدارة المتعاقدين.

2

ورود الطلب

3

تحديد السعر

4

التدقيق

5

إصدار القرار

6

التصدير والتوزيع

 -بعد وصول الطلب لإلدارة يحال من قبل مدير اإلدارة للموظف

المختص .

 يرسل خطاب لمكتب الطيران بالجامعة لتحديد سعر التذاكر ومن ثمتتم إعادته للموظف المختص باإلدارة .

الموظف المختص
الموظف المختص

 -يتم مراجعة الطلب والتأكد من نظامية الصرف .

الموظف المختص

 -إصدار قرار التعويض وتوقيعه من صاحب الصالحية بالعمادة .

صاحب الصالحية

 -يرسل أصل القرار إلدارة الرواتب واالستحقاقات مع كامل المعاملة .

الموظف المختص

 -ترسل صور للجهات صاحبة العالقة .

النماذج المستخدمة :
م

ا سم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

-

-

-

الوثائق المرجعية  - :الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.

الشاشات المستخدمة :

رقم الشاشة

الوصف

4026

طلب ( تذاكر – تعويض تذاكر ) سفر

3018

تسجيل تذاكر السفر

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 االستحقاقات ) ( ق – ) 2
إجراء  :تعويض تذاكر السفر
مخطط تدفق العملية
البداية

وصول الطلب لإلدارة مرفقاً به
المسوغات المطلوبة

تحديد سعر التذاكر بواسطة
مكتب الطيران بالجامعة

التصدير والتوزيع

الرمز  :ط – ق – 003 - 2
شراء المتعاقد تذاكر القدوم ألول مرة
على حسابه الخاص

تسجيل طلب التعويض عن طريق الكلية أو
الجهة

تدقيق الطلب

إصدار القرار وتوقيعه من صاحب
الصالحية

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

