اإلصدار 0/1

Procedures Manual

Quality Assurance

الصفحة

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

114

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
الرمز  :م – 004 - 3

إجراء  :اإلجازة االستثنائية وإجازة المرافقة لغرض الدراسة
الخطوات :
م

الخطوات

الخطوات الفرعية

الرئيسية

مسؤول التنفيذ

 يتقدم الموظف بطلب إجازة استثنائية( أو إجازة مرافقة لغرض الدراسة1

تقديم طلب
اإلجازة

طالب اإلجازة

مرفق معه قرار االبتعاث للزوج أو الزوجة محدد به مدة االبتعاث – الهوية
الوطنية) .
 -تقديمه لرئيسة المباشر ألخذ موافقته .

2

العرض على صاحب
الصالحية

 العرض على صاحب الصالحية .صاحب الصالحية

 في حال الموافقة يرسل إلى إدارة شؤون الموظفين . -في حال وجود مالحظه تعاد للجهة .

صاحب الصالحية بالعمادة

 -ورود الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين .

3

إصدار القرار

4

التصدير والتوزيع

5

المباشرة

 -يتم إعداد وإصدار القرار وتوقيعه من صاحب الصالحية في العمادة 0

 إعطاء القرار رقما وتوزيعه كالتالي :الموظف المختص

 الملفات (األصل) – وزارة الخدمة المدنية ( صورة ) .
 الموظف ( صورة )  -الجهة( صورة )  -الرواتب ( صورة ) .

الجهة

 -بعد انتهاء اإلجازة يتم عمل ( إجراء مباشرة بعد إجازة ) .

النماذج المستخدمة :
م
1

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

نموذج طلب إجازة

ن – م 015 -

إدارة شؤون الموظفين

الوثائق المرجعية :

 -نظام ولوائح الخدمة المدنية ( الئحة اإلجازات ) .

الشاشات المستخدمة :

رقم الشاشة

الوصف

4051

طلب إجازة موظف

4054

قرار إجازة

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع
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مخطط تدفق العملية

الرمز  :ط  -م – 004 - 3
طلب إجازة

البداية
ال
موافق

تنفيذ التوجيه

تقديمه لرئيسة المباشر
تنفيذ التوجيه

نعم

ال
موافق

العرض على صاحب الصالحية
نعم

إصدار القرار من صاحب الصالحية
بالعمادة

التصدير والتوزيع

ورود الطلب إلدارة شؤون الموظفين

المباشرة بعد انتهاء اإلجازة

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

