اإلصدار 0/1

Procedures Manual

Quality Assurance

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
297

عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق – 020 - 2

إجراء  :استحقاقات المشاركات العلمية والمؤتمرات والندوات
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

تقديم الطلب

2

موافقة مجلس القسم

3

موافقة مجلس الكلية

4

موافقة صاحب
الصالحية

5

ورود المعاملة

6

مراجعة المعاملة

7

ورود رد وزارة التعليم

8

إصدار أوامر االستحقاق

9

التصدير والتوزيع

مسئول التنفيذ

الخطوات الفرعية
 -يقدم الطلب لرئيس القسم .

صاحب الطلب

 في حال موافقتو يرفع الطلب لمجلس القسم . -النظر في الطلب .

مجلس القسم

 في حال الموافقة يرفع لمجلس الكلية . -النظر في الطلب .

مجلس الكلية

 في حال الموافقة يرفع لصاحب الصالحية . -في حال موافقة صاحب الصالحية يحال الطلب إلى إدارة شؤون

المتعاقدين .

 -ورود المعاملة إلى إدارة شؤون المتعاقدين .

الموظف المختص

 -مراجعة المعاملة .

 -إذا كانت مشاركة داخلية انتقل للخطوة رقم (. ) 8

 إذا كانت مشاركة خارجية ترسل لوزير التعليم ألخذ موافقتو . -ورود رد الوزارة إلدارة شؤون المتعاقدين ،في حال الموافقة انتقل للخطوة

رقم ( . )8

 في حال عدم الموافقة يعاد األصل للكلية وصورة إلدارة شؤون المتعاقدين إصدار أوامر االستحقاق .


إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الموظف المختص
الموظف المختص
الموظف المختص

 استالم القرار وإعطاؤه رقما وتصديره وتوزيعو على النحو التالي:األصل إلدارة أعضاء ىيئة التدريس .

صاحب الصالحية

صورة ( للرواتب – للمالية – للكلية  -لعضو ىيئة التدريس ) .

الموظف المختص

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث
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عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق – 020 - 2

إجراء  :استحقاقات المشاركات العلمية والمؤتمرات والندوات
النماذج المستخدمة :
م
1

اسم النموذج
استمارة المشاركة في المؤتمرات والندوات

واالجتماعات وورش العمل( نموذج ت ) 1
-

2

رقم النموذج

مكان الحفظ

ن – ق 015 -

إدارة شؤون المتعاقدين

-

-

الوثائق المرجعية :
 الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حكمهم . الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات .الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

-

-

-

-

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث
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عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
إجراء  :استحقاقات المشاركات العلمية والمؤتمرات والندوات
مخطط تدفق العملية
تقديم الطلب

الرمز  :ط  -ق – 020 - 2

موافقة مجلس

نعم

موافق

القسم

الكلية

؟

ال

ال

تنفيذ

التوجيو

مراجعة
المعاملة

شؤون أعضاء ىيئة

نعم

مشاركة خارجية

أخذ موافقة وزير
التعليم

نعم
موافق
؟

التدريس

ال

موافق

موافق
؟

ال
اإلحالة إلى عميد

موافقة مجلس

موافقة صاحب
الصالحية

تُعاد للكلية

نعم
مشاركة داخلية

إصدار أوامر
االستحقاق

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

التصدير والتوزيع

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

