اإلصدار 0/1

Procedures Manual

Quality Assurance

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
267

عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق – 007 - 2

إجراء  :اإلجازة المرضية
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

طلب اإلجازة

2

تدقيق التقرير

3

إصدار القرار

4

التصدير والتوزيع

مسئول التنفيذ

الخطوات الفرعية
 تقديم التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية للرئيس المباشر . تعبئة نموذج طلب إجازة مرضية على الشاشة  4057وتوقيعو من صاحبالصالحية في الجهة .

طالب اإلجازة

 تحويل النموذج إلدارة شؤون المتعاقدين مرفق معو أساس التقرير الطبي . استالم النموذج  +أساس التقرير الطبي . يتم مراجعة اإلجازة ( إذا كانت ال تستدعي العرض على الهيئة الطبية حسبالئحة اإلجازات ) اتجو للخطوة رقم (. )3
 ( -إذا كانت تستدعي العرض على الهيئة الطبية حسب الئحة اإلجازات ) اتجو

الموظف المختص

للخطوة رقم (.)5
 إعداد وإصدار قرار اإلجازة .صاحب الصالحية

 توقيعو من صاحب الصالحية بالعمادة . إرسالو لالتصاالت اإلدارية . استالم القرار وإعطاؤه رقما وتوزيعو كالتالي : الملفات ( األصل ) .
 الموظف ( صورة ) .

الموظف المختص

 اإلدارة ( صورة ) .
 الرواتب ( صورة ) .
5
6

العرض على الهيئة
الطبية
المباشرة

 دراسة الحالة . في حال الموافقة :اتجو لإلجراء رقم (  ) 3قرار إجازة . في حال عدم الموافقة يتم تطبيق اإلجراءات النظامية . -بعد انتهاء اإلجازة يتم عمل ( إجراء مباشرة بعد إجازة ) .

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الهيئة الطبية
الموظف

المختص

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث
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دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
268

عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
الرمز  :ق007 - 2 -

إجراء  :اإلجازة المرضية
النماذج المستخدمة :
م

1

اسم النموذج

نموذج طلب إجازة
-

2

رقم النموذج

مكان الحفظ

ن – ق 013 -

إدارة شؤون المتعاقدين

-

-

الوثائق المرجعية :
 الئحة توظيف غير السعوديين بالجامعات . نظام ولوائح الخدمة المدنية .الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

4057

طلب إجازة موظف

4059

قرار إجازة

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث
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دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

الصفحة
269

عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون المتعاقدين ( قسم االستحقاقات ) ( ق – ) 2
إجراء  :اإلجازة المرضية
الرمز  :ط  -ق007 - 2 -

مخطط تدفق العملية
البداية

تقديم التقرير الطبي

تعبئة نموذج طلب إجازة مرضية

تحويل النموذج إلدارة شؤون المتعاقدين مرفق معو أساس
التقرير الطبي

مراجعة طلب اإلجازة

استالم النموذج  +أساس التقرير الطبي

النتيجة
إصدار قرار اإلجازة

نعم
ال

توقيعو من صاحب الصالحية بالعمادة

العرض على الهيئة الطبية

النتيجة

إرسالو لالتصاالت اإلدارية
نعم
التصدير والتوزيع

الموافقة على اإلجازة

دراسة الحالة
ال

تطبيق اإلجراءات
النظامية

المباشرة بعد انتهاء اإلجازة

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :صالح آل الحارث

