اإلصدار 0/1

Procedures Manual

Quality Assurance

الصفحة

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

111

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
إجراء  :استحقاق جلسات اللجان( جميع اللجان المشكلة في

الرمز  :م – 010 - 3

الجامعة سواء اإلدارية ،المالية ،العلمية.....،إلخ
الخطوات:
م

الخطوات
الرئيسية

1

تشكيل اللجنة

2

تسجيلها على النظام

3

4
5
6

الخطوات الفرعية

إرسال طلب
الصرف

التدقيق

 -تشكيل اللجنة بقرار من صاحب الصالحية .

صاحب الصالحية

 إرسال صورة القرار إلدارة شؤون الموظفين . -ورود القرار وتسجيله في النظام على شاشة .3023

 -يحفظ لحين انتهاء المهمة .

التصدير والتوزيع

الموظف المختص

 -بعد االنتهاء من العمل يرسل خطاب بطلب صرف استحقاقات الجلسات من

رئيس اللجنة موضحا فيه( عدد الجلسات – وقت الجلسة( أثناء أو خارج وقت
الدوام) ) إلدارة شؤون الموظفين .

الجهة

الموظف المختص

 يتم تدقيق المعاملة ( في حال استيفاء المسوغات انتقل للخطوة رقم ) 5 -في حالة عدم االستيفاء يعاد لإلدارة المستفيدة الستيفاء المسوغات .

حساب االستحقاق  -حساب وتدقيق االستحقاق على الشاشة رقم  3025وإصدار القرار
وإصدار القرار

مسؤول التنفيذ

الموظف المختص

صاحب الصالحية

وتوقيعه من صاحب الصالحية .

الموظف المختص

 -األساس إلدارة الرواتب واالستحقاقات .

الموظف المختص

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع
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الصفحة

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

119

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
إجراء  :استحقاق جلسات اللجان( جميع اللجان المشكلة في

الرمز  :م – 010 - 3

الجامعة سواء اإلدارية ،المالية ،العلمية.....،إلخ
النماذج المستخدمة :
اسم النموذج
-

م
1
2

مكان الحفظ
-

رقم النموذج
-

الوثائق المرجعية :
 الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حكمهم .الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

3023

تسجيل معلومات اللجان

3025

تسجيل جلسات اللجان

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع
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الصفحة

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

190

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
إجراء  :استحقاق اللجان( جميع اللجان المشكلة في الجامعة سواء اإلدارية ،المالية ،العلمية.....،إلخ
مخطط تدفق العملية
البداية

تسجيل القرار في النظام

يحفظ لحين انتهاء المهمة

استيفاء المسوغات

حساب وتدقيق االستحقاق

إعداد وإصدار القرار وتوقيعه من
صاحب الصالحية

التصدير والتوزيع

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الرمز  :ط  -م – 010 - 3
تشكيل اللجنة
إرسال صورة القرار إلدارة شؤون
أعضاء هيئة التدريس
ورود خطاب بطلب صرف استحقاقات
الجلسات

تدقيق المعاملة

عدم استيفاء المسوغات

يعاد لإلدارة المستفيدة الستيفاء
المسوغات

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

