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الباب األول
 السياسات واالجراءات الخاصة

1بقطاع نائب رئيس الجامعة
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قطاع أمني عام الجامعة 

ويعاونه ىف مامرسة  أختصاصاتة عدد ) 2( امناء مساعدين بدرجة مدير عام 

   - إدارات تتبع قطاع امني عام الجامعة

 1-   اإلدارة العامة للشئون االدارية وتتكون من :- 

- إدارة شئون املقر - إدارة الخدمات االدارية                                       

- إدارة رعاية العاملني - إدارة السكرتارية واملحفوظات                                

2-   اإلدارة العامة للموارد البرشية وتتكون من :- 

- إدارة االستحقاقات - إدارة شئون العاملني ) كادر خاص (                          

- إدارة وثائق الخدمة - إدارة التعينات واملوازنة ) كادر عام (                       

- إدارة التامني واملعاشات                                         - إدارة التسويات والعالوات ) كادر عام (                       

- إدارة االجازات والتنقالت ) كادر عام (   

3-  اإلدارة العامة للشئون املالية وتتكون من :- 

- إدارة الحسابات                                                                  - إدارة املوازنه

- إدارة  الخزينه - إدارة الصناديق الخاصة وحسابات الوحدات ذات الطابع الخاص     

4 -  اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن وتتكون من :- 

-   إدارة املشرتيات                                               -  إدارة املخازن والعهد 

5-   اإلدارة العامة للشئون الهندسية وتتكون من :- 

- إدارة الورش والصيانة - إدارة متابعة تنفيذ االنشاءات                                 

- إدارة الكهروميكانيكا - إدارة الحدائق واملشاتل                                       

-   إدارة الحملة امليكانيكية - إدارة التصميامت                                             

6-   اإلدارة العامة للتوجية املإىل واالدارى وتتكون من :- 

-    إدارة التوجية املإىل 

-    إدارة التوجية االدارى 

7-   إدارة مراقبة املخزون السلعى 

-  قسم العهد الشخصية والفرعية

-  قسم التفتيش واملراجعة

-  قسم الراكد والكهنة

8-  إدارة املطبعة 
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إدارة مكتب أمني عام الجامعة

سياسات عمل اإلدارة
• سهولة التواصل وتنظيم العمل بني اإلدارات والكليات والجهات والهيئات الخارجية وعرض املوضوعات التي ترد إىل املكتب 

  والقيام بالدراسات املطلوبة طبقاً لتعليامت األمني وتحويلها إىل الجهات املختصة وإعداد مرشوعات القرارات التنفيذية التي 

  يصدرها األمني.

إجراءات عمل اإلدارة
• تقوم إدارة مكتب االمني العام باستالم الخطابات الواردة اليه سواء من جهات خارجية او داخلية .

• تقوم اإلدارة بتسجيل البوستة الواردة من كافة الجهات ) خارجية وداخلية ( واعطائها رقم مسلسل خاص باملكتب  .

• تقوم اإلدارة بعرض البوستة عىل االمني العام لتوجيهها والتأشري عليها .

• تقوم اإلدارة بتسجيل تاشرية االمني العام بالرسىك وتوجيه الخطابات الصادرة للجهات املختصة طبقاً لتأشرية سيادته ثم بعد 

   ذلك القيام بتسجيلها بالربنامج الخاص بالبوستة عىل الحاسب االيل .

• القيام باستالم املناقصات الخاصة الواردة إىل املكتب وتسجيلها بالربنامج الخاص عىل الحاسب االيل. 

• مراجعة الشهادات الطالبية الخاصة بالبكالوريوس والدراسات العليا واالفادات وشهادات الخربة لتوثيقها من الخارجية بعد 

   تاشرية االمني العام .

• اإلعداد والتحضري لالجتامعات الدورية .

• تنظيم مواعيد العمل واملقابالت .

• التعامل والرد عىل استفسارات الزائرين بصفة يومية .

• اإلرشاف عىل إجراءات استصدار القرارات الخاصة بأمني عام الجامعة .
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النامذج املستخدمة يف 
إدارة مكتب أمني عام الجامعة
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إدارة مكتب أمني عام اجلامعة املساعد
 

سياسات عمل اإلدارة

• القيام ابألعمال اليت يكلف هبا من األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة والسادة نواب رئيس اجلامعة والسيد األستاذ أمني 
   عام اجلامعة .

• القيام بعرض املوضوعات اليت ختص إدارات اجلامعة ومجيع الكليات الختاذ القرارات الالزمة .
• متابعة تنفيذ قررات مالية وإدارية مع كافة كليات اجلامعة .

• املشاركة يف إعداد مشروع املوازنة العامة للجامعة واملسامهة ىف وضع السياسات العامة للجامعة سواء املالية أو 
   اإلدارية .

• املسامهة يف وضع اخلطط الكفيلة بتطوير نظم العمل ومتابعة تنفيذها . 
• املشاركة يف اللجان املاليه واإلدارية أو رائستها يف حدود التفويضات  املخولة له .

• حل مجيع املشكالت واألزمات الىت تتعرض هلا اجلامعة .
• احملافظة على منشآت اجلامعة ومرافقها وعمل صيانة دورية هلا واحملافظة على نظافتها .

• متثيل اجلامعة ىف اإلجتماعات واللجان واملؤمترات املختلفة .
• مباشر السلطات واملسئوليات املالية واإلداربة يف حدود التفويضات املخوله له .

• عقد اإلجتماعات الدورية مع اإلدارات التابعة له ملناقشة مشكالت العمل والعمل علي إجياد حل هلا .
• معاونة السيد األستاذ/ أمني اجلامعة يف حل املشكالت املتعلقة ابلعمل واإلشراف علي اإلدارات التابعة له .

إجراءات عمل اإلدارة
• يتم إتباع اإلجراءات اإلدارية املتبعة  .
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إدارة أمانة جملس اجلامعة

سياسات عمل اإلدارة :-
• عرض واعتماد كافة املوضوعات املختلفة املطلوب اعتمادها من اجملالس واللجان اجلامعية وكذلك استصدار القرارات 

   ومتابعتها .
إجراءات عمل اإلدارة

• يقوم مدير إدارة أمانة جملس اجلامعة إبتباع القوانني واللوائح والتعليمات اليت حتكم العمل والتأكد من سالمة التطبيق
• استالم املوضوعات الواردة وتسجيلها ىف السراكي اخلاصة بكل جهة . 

• تصوير املوضوعات وحفظها مبلفات خاصة بكل منها . 
• إعداد وصياغة جدول األعمال على جهاز احلاسب اآليل مث مراجعته وتصويره.

• إعداد دعوة جملس اجلامعة للسادة أعضاء اجمللس من الداخل ومن اخلارج مث توقيعها من السيد أ.د/ رئيس اجلامعة مث 
   إرساهلا للسادة األعضاء. 

• إبالغ السادة أعضاء جملس اجلامعة مبوعد اجمللس هاتفياً. 
• سحب موضوعات اجمللس سكانر ليتم عرضها على الداات شو أثناء انعقاد جملس اجلامعة. 

• بعد انتهاء اجمللس يتم مساع جلسة اجمللس على جهاز احلاسب اآليل متهيداً لكتابة القرارات )حمضر جملس اجلامعة( 
   وصياغتها على  املوضوعات اليت مت عرضها ابجمللس. 

• تسجيل املوضوعات وإعادهتا للجهات الواردة منها.
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النماذج املستخدمة يف إدارة أمانة جملس اجلامعة

دعوة جملس اجلامعة

السيد األستاذ الدكتور/

                                                         حتية طيبة وبعد ....

     أتشرف بدعوة سيادتكم حلضور اجتماع جملس اجلامعة اجللسة رقم )       ( وذلك يف متام الساعة التاسعة صباح يوم       
املوافق     /   /   20 ، إبدارة اجلامعة ابإلمساعيلية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحرتام والتقدير ،،،،

                                                                                    رئيس اجلامعة
                                                                                 أ.د/
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 ( )التوقيعات اليومية للعاملين بإدارات الجامعة المختلفة ( 1خريطة التدفق للعملية رقم )  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال نعم
هل تم إصدار  

الكروت  
  ة الميقاتي

 للعاملين 
يتم توقيع العاملين طبقا  

لمواعيد الحضور                  
و االنصراف و الالئحة  
المنظمة و تعليمات  

العمل لكل منهم لعدد      
ساعة أسبوعيا (  36)   

في حالة رفض عمل  
الكروت الميقاتية يتم  
              عمل دفاتر حضور 
و انصراف للعاملين  

بإدارات الجامعة  
المختلفة يتم توقيع  

العاملين بها للحضور و  
و يتم   االنصراف 

استبيان أسباب الرفض  
 و أعادة العرض 

 

  6.45يتم تكليف الموظف المختص بفتح األبواب الرئيسية لمبني اإلدارة الساعة 
ثم بعد ذلك   6.55صباحا و بدء عملية التوقيع بالساعة الميقاتية في تمام الساعة 

يتم   8.15و بعد ذلك توقيع الموظفين حتي  7.15يتم توقيع العمال حتي الساعة 
لغير  أما بالنسبة  متصل بجهاز البصمة    عمل غياب الكترونى بجهاز الكمبيوتريوميآ

يات الغياب  استالم يوميتم عمل يومية مجمعة لهم بعد  الموقعين بالساعة الميقاتية
و تعتمد من  و رئيس القسم توقع من مسئول التوقيعات لجميع إدارات الجامعة ثم  

العامالمدير  و دارة مدير اإل   

و   دقيقة شهريا 180بإدارة الجامعة بحد أقصي  يتم تجميع عدد ساعات التأخير للعاملين
يتم حصر عدد مرات انصرافات العاملين بدون أذن شهريا   عمل كشوف شهرية بها

دارة اإلو عمل مذكرة بها و عرضها علي مدير عام   

مدير  يتم بعد ذلك المرور و اإلشراف المباشر من قبل رئيس القسم و  
و اإلبالغ عن األعطال  أجهزة  البصمة علي المواقع المختلفة    دارةاإل
و إرسال فني اإلصالح للقيام بإصالحها و في حال   إلجهزة البصمة اليومية 

وجود أي مخالفات أو شكوى يتم تحرير مذكرة بالموضوع و عرضها  
باستالم األوامر التنفيذية و استالم العمل   دارةعلي المدير العام و تقوم اإل

للعاملين الجدد و المنقولين من و إلي إدارات الجامعة المختلفة و عمل  
ك رفع كروتهم في حالة إصدار أوامر تنفيذية بنقلهم  كروت لهم و كذل   

 النهاية 

 البداية 
يتم إعداد و تجهيز الكشوف بأسماء العاملين بإدارات الجامعة المختلفة  

بناء علي الكشوف المرسلة من إدارة شئون العاملين للعرض علي  
السيد األستاذ / المدير العام العتماد  

 الكشوف                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                              
     

 

 

يتم إصدار كروت الحضور و االنصراف الخاصة بالساعة الميقاتية  
موظف و عامل طبقا لعدد ساعات العمل و بدايته و نهايته  باسم كل  

لجامعة المختلفة ) الجامعة  لكل منهم حسب كل موقع عمل من مواقع ا
طالبات ( ( و يعملون بنظام   –المدن ) طلبة  – القديمة  – الجديدة 

 الفترات المتصلة 
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التوقيعات اليومية للعاملني
إدارة اخلدمات اإلدارية

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ عملية التوقيعات اليومية للعاملني إبدارات اجلامعة املختلفة و املدن اجلامعية )طلبة وطالبات(

إجراءات عمل   
• يتم إعداد و جتهيز الكشوف أبمساء العاملني إبدارات اجلامعة املختلفة بناء علي الكشوف املرسلة من إدارة شئون 

   العاملني للعرض علي السيد األستاذ / مدير عام الشئون اإلدارية العتماد الكشوف .
• يتم إصدار كروت احلضور و االنصراف اخلاصة ابلساعات البصمة ابسم كل موظف و عامل طبقا لعدد ساعات 

   العمل و بدايته و هنايته لكل منهم حسب كل موقع عمل من مواقع اجلامعة املختلفة ) اجلامعة اجلديدة – اجلامعة 
   القدمية – املدن ) طلبة – طالبات( و يعملون بنظام الفرتات املتصلة (.

• تقوم اإلدارة بواسطة املوظف املختص ابحلضور يف الساعة 6.45 صباحا ليقوم بفتح األبواب الرئيسية ملبين اإلدارة 
   و يتم املرور علي مجيع األبواب للتأكد من سالمتها و يقوم بعد ذلك مبساعدة زمالئه يف عملية احلضور 

   واالنصراف .
• إجراء عملية التوقيعات اليومية من خالل املوظف املختص حيث أن يبدأ العمل يف الساعة 6.45 صباحا و 

   يقوم بفتح لوحات احلضور و االنصراف ابلنسبة للعمال حيت الساعة 7.15 صباحا و بعد ذلك حيضر املوظفني 
   حيت الساعة 8.15 صباحا و بعد ذلك يقوم املوظف املختص ابلقيام علي عملية التوقيعات جبهاز البصمة  لعمل 
    يومية الغياب اجملمعة وعمل يومية غياب املكتب اخلاص حبضور العاملني و العمال من خالل الكروت يف البصمة 
    و بعد ذلك تقوم اإلدارة ابستالم األذون الصباحية وجتميعها يف كشف واحد واملأمورايت الصباحية حيت الساعة 
    العاشرة صباحا و يتم توقيعها من مسئول التوقيعات مث رئيس القسم مث مدير اإلدارة مث يتم اعتمادها من السيد 

    األستاذ / مدير عام الشئون اإلدارية و إرساهلا إيل إدارة شئون العاملني مث بعد ذلك تقوم اإلدارة ابستالم 
    االذوانت و املأمورايت املسائية يف متام الساعة 012.3. مساء مث بعد ذلك يقوم املوظف املختص بتفريغها يف 

    الكروت اخلاصة لكل موظف و عامل و تقوم اإلدارة بتوقيع السادة املوظفات الساعة01.3. ) ساعة رضاعة ( 
    مث تقوم بعد ذلك اإلدارة بتوقيع العاملني ابإلدارات املختلفة ابالنصراف الساعة02.3. مساء للسيدات و 

    الساعة 2.45 ابلنسبة للرجال و بعد ذلك يقوم املوظف املختص خبتم الكروت للمنصرفني مساء ساعة 
    االنصراف يف اخلانة احملددة و بعد ذلك يتم جتميع عدد ساعات التأخريات للعاملني حبد أقصي 180 دقيقة  

    وعمل كشوف هلم و تسليمها إيل املدير العام مث بعد ذلك يتم حصر عدد أايم املنصرفني بدون أذن للعاملني    
    إبدارات اجلامعة املختلفة شهراي و عمل مذكرة هبا و عرضها علي مدير عام الشئون اإلدارية .

• تقوم اإلدارة ابستالم األوامر التنفيذية و استالم العمل للعاملني اجلدد و املنقولني من و إيل إدارات اجلامعة 
  املختلفة وعمل كروت هلم و كذلك رفع كروهتم يف حال إصدار أوامر تنفيذية بنقلهم .
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• تقوم اإلدارة بواسطة الفين املختص بعمل صيانة و إصالح أجهزة البصمة يف حال وجود شكوى من أي موقع من املواقع 
  اخلاصة ابإلدارة .

• تقوم اإلدارة بواسطة مدير اإلدارة و رئيس القسم ابإلشراف علي املواقع اخلاصة و يقوم بعمل مذكرات يف حال عدم 
  وجود أي موظف أو أي خمالفات خاصة ابملوظف .

• تقوم اإلدارة بعمل تقارير بكفاءة العاملني ابإلدارة و تقييمهم من خالل عملهم اليومي سنواي.
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النماذج املستخدمة يف التوقيعات اليومية للعاملني
إدارة اخلدمات اإلدارية

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
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توزيع العمالة اليومية على اإلدارات املختلفة
إدارة اخلدمات اإلدارية

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ عملية توزيع العمال علي اإلدارات املختلفة.

إجراءات عمل   
• يقوم مدير اإلدارة إبعداد و جتهيز الكشوف أبمساء العمال لتوزيعهم علي املكاتب لتنفيذ اعمال النظافة اليومية 

   للمكاتب داخلها و خارجها و استالم و تسليم املكاتبات للعرض علي السيد األستاذ املدير العام العتماد الكشوف 
   الداء العمل املكلفني به .

• يقوم مدير اإلدارة مبتابعتهم و املرور عليهم يف مواقع عملهم و توجيه النصح و االرشاد و كذلك التوجيه للعمال   
   ابالعمال املستحدثة علي خطة عمل اليوم.

• تقوم اإلدارة بعمل صرفية الدوات النظافة لصرفها من املخازن لتوزيعها علي العمال لنظافة احلمامات و الطرقات 
   اخلاصة ابملبين.

• تقوم اإلدارة ابالشرتاك مع إدارة املخزون السلعي بتكهني العهد اخلاصة لبعض العمال بعد فحصها  من قبل جلنة 
   املخزون السلعي.
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إدارة شئون املقر
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

املرور على املبىن اإلداري ملتابعة أعمال الصيانة والنظافة

سياسات عمل اإلدارة
• متابعة سالمة مكوانت املبىن ونظافتها.

إجراءات عمل اإلدارة -
• يتـم املـرور بشـكـل دوري على املبىن اإلداري للجامعة بكامل طوابقه لـلتـحقـق مـن:-

- سالمة دورات املياه ومكوانهتا ونظافتها ومدى جاهزيتها لالستخدام.
- سالمة شبكة الكهرابء ومكوانهتا وخطوط توصيلها الداخلية واخلارجية للمبىن  ومدى جاهزيتها لالستخدام .

- سالمة شبكة الصرف الصحي ومكوانهتا وتوصيالهتا الداخلية واخلارجية ومدى جاهزيتها لالستخدام .
- سالمة مكوانت املبىن ) غرف – ممرات – ارضيات – سالمل – دهاانت ...... اخل ( ومدى جاهزيتها لالستخدام .
- سالمة أجهزة التهوية ابلبدروم والتأكد من صالحيتها الفنية ومدى جاهزيتها للعمل لتوفري التهوية الطبيعية الالزمة 

   مبكاتب وغرف البدروم حرصاً على سالمة صحة املوظفني املتواجدين ابلبدروم .
- وجود ماخيل أبمن احلريق للمبىن مثل الرتكيبات الكهرابئية العشوائية واستخدام السخاانت الكهرابئية داخل املكاتب 

    العداد املشروابت الدافئة وعدم أتمني اللوحات الكهرابئية أبجهزة اطفاء تلقائى مناسبة .......... اخل.
- نظافة املبىن من الداخل بكامل طوابقه وحول املبىن .

• ىف حـال رصــد أى مالحـظات ختص أعمال الصيانة يتم اعداد تقرير ابملالحـظات وارسـاله إىل اإلدارة العـامة للشـئون 
   اهلندسـية التـخاذ ما يـلزم حنو تالىف تلك املالحظات .

• وىف حـال وجــود أى مالحــظات خبـصوص أعمال النظافة داخل وحول املبىن يتم اعداد تقرير وارساله إىل إدارة 
   اخلدمات االدارية لتالىف تلك املالحظات .

• ىف حال عـدم قـيام اإلدارة العـامة للشئون اهلندسية أو إدارة اخلدمات بعـمل الالزم حنو تـالىف املالحـظات ، يتـم اعــداد 
   اســتعجال أول وارســـاله لـإلدارة اهلندسـية أو إدارة اخلدمات االدارية الىت لـم تقوم بعمل الالزم حنو تالىف املالحظات. 

  و يتـم اعداد اسـتعجال اثىن وارسـاله لإلدارة اهلندسية أو إدارة اخلدمـات االدارية الىت لـم تـقوم بعـمل الـالزم لتـالىف 
املالحـظات .

• وىف حـال االســتمرار ىف عــدم عــمل الـالزم نـحو تـالىف املالحـظات السـابق ارسـاهلا لإلدارة اهلندسية أو إدارة اخلـدمات 
   االدارية يتـم عـرض الوضع مبـذكرة تفصيلية على السلطة املختصة الختاذ ما يرونه مناسبا .  

• تلقى مايسفر عنه العرض على السلطة املختصة من تعليمات ويتم تنفيذها .
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النماذج املستخدمة يف  
إدارة شئون املقر

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
املرور على املبىن اإلداري ملتابعة أعمال الصيانة والنظافة

    

    جامعة قناة السويس
اإلدارة العامة للشئون االدارية

       إدارة شئون املقر

              السيد / مدير  .......................

                                                حتية طيبة ..... و بعد

 يرجى التفضل ابالحاطة أبنه ابملرور على املبىن اإلداري ملتابعة ............  بتاريخ     /   /      تالحظ التإىل :-
 •
 •
 •
 •

   مرسل األمر لسيادتكم للعلم واختاذ الالزم حنو تالىف كل املالحظات وافادتنا مبا مت من اجراءات لتالىف تلك 
املالحظات حىت تظهراجلامعة ابلشكل الالئق مع اعتبار املوضوع هام وعاجل .

وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير ،،

 املختص                                       مدير اإلدارة                                املدير العام
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إدارة شئون املقر
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

)مراجعة فواتري استهالك املياه/الكهرابء/معامل القدرة(

سياسات عمل اإلدارة
• متابعة دفع تكاليف معامل القدرة الستهالك الكهرابء .

• التأكد من صحة فواتري استهالك املياة /الكهرابء للجامعة قبل الصرف.
إجراءات عمل اإلدارة 

أواًل : متابعة دفع تكاليف معامل القدرة الستهالك الكهرابء:
• عنـد ورود مـطـالبـة فاتورة معـامل القـدرة الستـهالك الكـهرابء للجـامعـة مـن شــركة كـهربـاء االمساعيلية يتم استالمها من  

   مندوب الشـركة بعد مراجعتـها من حيث التاريخ وخاتـم الشركـة .
• يتـم تسجيل الفاتورة ىف سـجل استهـالك  مبعرفة موظـف خمتـص ابلسـجل .

• يتم اعـداد خـطاب وارسـاله لإلدارة العـامة للشـئون اهلندسـية ومرفـق طيه فاتورة معامل القدرة الستهالك الكهرابء ، 
   نستوضح فيه ، هل من حق شركه الكهرابء تلك املطالبة أم ال ؟ 

• ورود الـرد مـن اإلدارة العـامة للشـئون اهلنـدسـية مرفـق طـيه فاتـورة مـعامـل القـدرة السـتهالك  الكهرابء ، موضحا فيه 
   استحقاق شركة الكهرابء لتلك الفاتورة من عدمه  .

• ىف حـال اسـتحقاق شـركة الكـهرابء لـتلك الفـاتورة يتـم التـوقيـع على الفـاتورة من املوظـف املخـتص بـعد التـأكد من 
   صحـتها واعتـمادها من مدير إدارة شـئـون املقر و يتم ارسال خطاب مرفق طيه الفاتورة إىل اإلدارة العـامة للشـئون 

   املـالية السـتخراج شـيك لصـاحل شـركة كهرابء االمساعيـليـة .
• ىف حال عدم استحقاق شركة الكهرابء لتلك الفاتورة ، يتم الرد على شركة الكهرابء خبطاب .

• بعد صدور الشيك يتم تسليمه ملندوب شركة كهرابء االمساعيلية من اإلدارة العامة للشئون املالية 
اثنياً : مراجعة فواتري استهالك املياه للجامعة :

• عند ورود فواتيـر استهـالك امليـاه للجامعـة من شـركة ميـاه االمساعيـليـة يتم استـالمها من مندوب الشـركة بعد مراجعتـها 
   من حيث التاريخ وخاتـم الشركـة .

• يتـم تسجيل الفواتيـر ىف سـجل استهـالك امليـاه مبعرفة موظـف خمتـص ابلسـجل .
• يتم تكليـف املوظـف املختـص ابملرور على مجيـع عدادات استهـالك امليـاه ألخـذ القراءات على الطبيـعة والتـأكد من 

  أن العدادات تعـمل بشـكل سليـم .
• اذا كان أى عداد استـهالك امليـاه به عـطل أو القراءة املسـجلة ابلعـداد على الطبيـعة أقل مـن القراءة املسجلة  
   الفاتورة بدرجة كبرية ، يتم اعداد خطاب متضمنا املالحظات املوجودة ابلعداد وارساله اىل رئيس شـركة ميـاه 

االمساعيـليـة 
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   لعـمل الـالزم نـحو تـالىف تلك املالحـظـات .
• أمـا اذا كان عدادات استـهالك امليـاه تعـمل بشـكل سليم والقراءة املسجلة ابلعدادات على الطبيعية أكبـر من أو 
  تسـاوى تقريبا القراءة املسجلة ىف الفاتورة  يتم التوقيع على الفواتري من املوظف املختـص بعد التأكد من صحتها 

  واعتمادها من مدير إدارة شئـون املقر . يتم ارسال الفواتري إىل إلدارة العـامة للشـئون املـالية السـتخراج شـيك لصـاحل 
  شـركة ميـاه االمساعيـليـة .

• بعد  صدور الشيك يتم تسليمه ملندوب شركة مياه االمساعيلية من اإلدارة العامة للشئون املالية.
اثلثاً : مراجعة فواتري استهالك الكهرابء للجامعة :

• عند ورود فواتيـر استهـالك الكهرابء للجامعـة من شـركة كهرابء االمساعيـليـة يتم استـالمها من مندوب الشـركة بعد 
   مراجعتـها من حيث التاريخ وخاتـم الشركـة.

• يتـم تسجيل الفواتيـر ىف سـجل استهـالك الكهرابء مبعرفة موظـف خمتـص ابمسـاك السـجل .
• يتم تكليـف املوظـف املختـص ابملرور على مجيـع عدادات استهـالك الكهرابء ألخـذ القراءات على الطبيـعة والتـأكد من 

   أن العدادات تعـمل بشـكل سليـم .
• اذا كان أى عداد استـهالك الكهرابء به عطل أو القراءة املسجلة ابلعـداد على الطبيـعة أصـغر مـن القراءة املسجلة 

   الفاتورة بدرجة كبرية ، يتم اعداد خطاب متضمنا املالحظات املوجودة ابلعداد وارسـاله رئـيـس شـركة كهرابء االمساعيـليـة 
   لعـمل الـالزم نـحو تـالىف تلك املالحـظـات .

• أما اذا كان عدادات استهالك الكهرابء تعمل بشكل سليم والقراءة املسجلة ابلعدادات على الطبيعة أكبـر من 
   أو تسـاوى تقريبا القراءة املسجلة ىف الفاتورة يتم التوقيع على الفواتري من املوظف املختـص بـعد التأكد من صحتها 

   واعتمادها من مديـر إدارة شئـون املقر ، يتـم ارسـال خطـاب مرفق طيه الفواتري إىل اإلدارة العـامة للشـئون املـالية 
   السـتخراج شـبك لصـاحل شـركة كهرابء االمساعيـليـة .

• بعد صدور الشيك يتم تسليمه ملندوب شركة الكهرابء من اإلدارة العامة للشئون املالية .
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النماذج املستخدمة يف إدارة شئون املقر
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

)مراجعة فواتري استهالك املياه/الكهرابء/معامل القدرة(
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  جامعة قناة السويس 
اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

       إدارة شئون املقر

السيد األستاذ / مدير عام اإلدارة العامة للشئون املالية

                                          حتية طيبة ......وبعد 

   مرسل لسيادتكم فواتري استهالك ..................... اخلاصة جبامعة قناة السويس بعد مراجعتها وذلك 

عن شهر)        ( لسنة )               م ( وهى كالتايل :  

1. اجلامعة اجلديدة                                   )     ( فاتورة عن شهر
2. اجلامعة القدمية                                    )     ( فاتورة عن شهر
3. عمارة 23                                        )    ( فاتورة عن شهر
4. مدينة الطالبات                                   )     ( فاتورة عن شهر
5. اسرتاحة النخيل                                  )     (  فاتورة عن شهر
6. االستزراع السمكى                              )     (  فاتورة عن شهر

مرسل لسيادتكم امجإىل عدد  )          (   فاتورة استهالك ................ اخلاصة ابجلامعة .

فربجاء التكرم بعمل الالزم حنو صرف الفواتري واستخراج الشيك حلساب الشركة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحرتام  ،،،،،

       الفين املختص                                                                                    مديراإلدارة
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إدارة شئون املقر

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
املرور على املواقع العامة للجامعة ملتابعة املسطحات اخلضراء/املرافق/النظافة

سياسات عمل اإلدارة
• متابعة املسطحات اخلضراء من أجل احلفاظ على املظهر الالئق للجامعة.

• متابعة النظافة للموقع العام للجامعة للحفاظ على املظهر الالئق للجامعة.
• متابعة سالمة مرافق اجلامعة ومكوانهتا والبنية التحتية ) مياه – كهرابء – انرتنت – صرف صحى (.

إجراءات عمل اإلدارة 
أواًل : متابعة املسطحات اخلضراء ابجلامعة:-

• يتـم املـرور بشـكـل دورى ومستـمـر علـى املــوقـع العــام لـلجـامـعـة لـلتـحقـق مـن الـمـظـهر العـام لـلمسـطحـات اخلـضـراء 
   ابجلـامعة ) إدارة اجلـامعـة – الكـليـات ( مـن حيـث قـص احلشائش واألسوار النباتية و تقليـم و هتذيب األشجار و 

   أعمال التشجري و أحواض الزينة وكذا رى املسطحات مبا حيقق االستخدام األمثل للمساحات املتاحة والشكل اجلمإىل 
   املطلوب ليكون على الوجه الالئق .

• ىف حـال رصــد أى مالحـظات مـن شـأهنا اإلخالل ابملظهر العـام للمسطحات اخلـضراء للجـامعة يتم اعداد تقرير 
   ابملالحـظات وارساله إىل إدارة املسطـحات الختاذ ما يلزم حنو تالىف تلك املالحظات .  

• وىف حـال وجـود أى مالحـظات مـن شأهنا اإلخالل ابملظهر العام للمسطحات اخلضراء حول مباىن الكليـات يتـم اعـداد 
   تـقرير بتلك املالحـظات وارسال تقرير منفصل لكل كليـة يقع ىف نطاقها تلك املالحظات الختاذ ما يلزم حنو تالىف تلك 

   املالحظات .
• ىف حـال عـدم قيـام إدارة املسـطحات أوالكليـة بعـمل الـالزم نـحو تـالىف املالحــظات السـابق ارسـاهلا ىف الوقـت املناسـب 

  . يتـم اعـداد اسـتعجال أول  وارســاله إلدارة املسـطحات أو الكليـة الىت لـم تـقوم بعـمل الـالزم حنو تـالىف املالحظات 
  . و يتـم اعـداد اسـتعجال ثـاىن وارسـاله إلدارة املسـطحات أو الكلية الىت مل تقوم بعمل الالزم لتالىف املالحظات    

• وىف حـال االسـتمرار ىف عـدم عـمل الـالزم نـحو تـالىف املالحظات السابق ارساهلا إلدارة املسطحات أو الكلية يتم عرض 
  الوضع مبذكرة تفصيلية على السلطة املختصة الختاذ ما يرونه مناسبا .  

• تلقى مايسفر عنه العرض على السلطة املختصة من تعليمات ويتم تنفيذها .
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اثنياً : متابعة النظافة على املوقع العام :
• يتـم املـرور بشـكـل دورى ومستـمـر علـى املــوقـع العــام لـلجـامـعـة لـلتـحقـق مـن النظافة العامة خالل املساحات البينية بني 
   و حول مباىن اجلامعة املختلفة ) إدارة اجلامعة – الكليات املختلفة ( والطرق الرئيسية داخل اجلامعة واملمرات بني مباىن 

   اجلامعة املختلفة ليكون على الوجه الالئق .
• ىف حـال رصــد أى مالحـظات مـن شـأهنا اإلخالل ابلنظافة العـامة للطرق الرئيسية وحول مباىن إدارة اجلامعة يتم اعداد 
تقرير ابملالحـظات وارساله إىل إدارة املسطـحات الختاذ ما يلزم حنو تالىف تلك املالحظات .                                     
• وىف حـال وجـود أى مالحـظات مـن شأهنا اإلخالل ابلنظافة العامة حول مباىن الكليـات واملمرات بني مباىن الكلية يتـم 

  اعـداد تـقرير بتلك املالحـظات وارسال تقرير منفصل لكل كليـة يقع ىف نطاقها تلك املالحظات الختاذ ما يلزم حنو تالىف 
  تلك املالحظات .                 

• ىف حـال عـدم قيـام إدارة املسـطحات أوالكليـة بعـمل الـالزم نـحو تـالىف املالحــظات السـابق ارسـاهلا ىف الوقـت املناسـب 
  . يتـم اعـداد اسـتعجال أول  وارســاله إلدارة املسـطحات أو الكليـة الىت لـم تـقوم بعـمل الـالزم حنو تـالىف املالحظات  

   ويتـم اعـداد اسـتعجال ثـاىن وارسـاله إلدارة املسـطحات أوالكلية الىت مل تقوم بعمل الالزم لتالىف املالحظات    
• وىف حـال االسـتمرار ىف عـدم عـمل الـالزم نـحو تـالىف املالحظات السابق ارساهلا إلدارة املسطحات أو الكلية يتم عرض 

   الوضع مبذكرة تفصيلية على السلطة املختصة الختاذ الالزم .  
• تلقى مايسفر عنه العرض على السلطة املختصة من تعليمات ويتم تنفيذها .

اثلثاً : متابعة املرافق اجلامعية:-
• يتـم املرور بشـكل دورى ومستـمر على املــوقع العـام للجـامـعة ) إدارة اجلامـعة –   الكليات املختلفة ( للتحقق من 

  سالمة مرافـق اجلامـعة و مكوانتـها والبنيــة التحتيـة لـ ) شـبكة مـياه الشرب – شـبكة ميـاه الرى – شـبكة الكـهرابء – 
  شـبـكة الصــرف الصـحى....اخل ( و مراقبــة اسـتهالكـها لتعـظـيم االسـتـفادة من االمـكانيـات املـتاحة واستغالل 

   االمكانيات بكفاءة و فاعيلية مبا حيقق االستخدام األمثل و التأكد من نظافتها وصيانتها .          
• ىف حـال رصــد أى مالحـظات أو أعـطال ختص صيانة املرافق و مكوانهتا يتم اعداد  تـقرير شـامل متضمنا اقرتاح احللول 
  املناسبة الواجبة لعالج املالحظات وارساله إىل إلدارة العـامة للشـئون اهلندسـية لعمل ما يلزم حنو تالىف تلك املالحظات 

   أو األعطال أبسـرع وقـت ممـكن .
• وىف حال وجـود أى مالحـظات من حيـث االستـخدام السئ ملرافق اجلامـعة يتم اعداد  تقرير وارسـاله إىل اإلدارة 

  أوالكليـة الىت يقـع ىف نطـاقها تلك املالحظات الختاذ ما يلزم حنو تالىف تلك املالحظات .
• ىف حـال عـدم قيـام اإلدارة العامة للشئون اهلندسية أو  اإلدارة أو الكليـة بعـمل الـالزم نـحو تـالىف املالحـظات السـابق 
  ارسـاهلا ىف الوقــت املنـاسـب . يتـم اعـداد استعجال أول  وارسـاله  لإلدارة العامة للشون اهلندسية أو اإلدارة أو الكلية 

  الىت مل تقـوم بعــمل مـا يـلزم لتـالىف املالحـظات . ويتم اعـداد استـعـجال ثـاىن  وارسـالـه 
   لـإلدارة العـامـة للشـئـون اهلنـدسـية أو اإلدارة أوالكلـية الىت لـم تـقـوم بعـمل ما يـلزم لتـالىف تـلك املالحـظات. 

• وىف حـال االسـتمرار ىف عـدم عـمل الـالزم نـحو تـالىف املالحظات السابق ارساهلا  لإلدارة أو الكلية يتم عرض الوضع 
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   مبذكرة تفصيلية على السلطة املختصة  الختاذ الالزم .  
• تلقى مايسفر عنه العرض على السلطة املختصة من تعليمات ويتم تنفيذها .
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النماذج املستخدمة يف إدارة شئون املقر
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

املرور على املواقع العامة للجامعة ملتابعة املسطحات اخلضراء/املرافق/النظافة
    

    جامعة قناة السويس
اإلدارة العامة للشئون االدارية

       إدارة شئون املقر

السيد / مدير  .......................

                                                حتية طيبة ..... و بعد

       يرجى التفضل ابالحاطة أبنه ابملرور على املوقع العام للجامعة اجلديدة ملتابعة ............  بتاريخ     /   /         
تالحظ التإىل :-

 •
 •
 •
 •
 •
 •

مرسل األمر لسيادتكم للعلم واختاذ الالزم حنو تالىف كل املالحظات وافادتنا مبا مت من اجراءات لتالىف تلك املالحظات 
حىت تظهراجلامعة ابلشكل الالئق مع اعتبار املوضوع هام وعاجل .

وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير ،،

      املختص                                 مدير اإلدارة                               املدير العام
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إدارة شئون املقر
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

 )تنجيد األصناف( 

سياسات عمل اإلدارة
• تنجيد اصناف اتبعة لـ ) إدارة / كلية ( .

إجراءات عمل اإلدارة 
• عند ورود طلب إىل إدارة شـئون املقر من أى ) إدارة / كلية ( متضمنا حاجتهم إىل تنجيد أصناف تتبع تلك ) اإلدارة 

/ الكليـة ( . 
• يتم دراسة الطلب مث يتم تكليـف فىن التنجيـد املختـص ابلتـوجه إىل ) اإلدارة / الكليـة ( ملعاينـة األصناف املطلوب 

تنجيدها على الطبيعة ومن مث حتديد هل تلك األصنـاف ىف حـاجة إىل تنجيـد أم ال  
• ىف حال حتديد عدم احتياج تلك األصناف للتنجيد يتم ابالغ ) اإلدارة / الكلية ( بذلك خبطاب . وىف حال حتديد 
احتيـاج تلك األصنـاف للتنجيد يتم اعداد مقايسة ابخلامات املطلوبة وارساهلا خبطـاب إىل ) اإلدارة / الكلية ( لتوفري 

تلك اخلامات عن طريق إدارة املشرتايت .
• عند توفـر اخلامـات يتـم اســتالم الفنـى املختـص ابلتنجيـد األصـناف املراد تنجيـدها واخلامـات  املطلوبة من )اإلدارة / 

الكلية ( بورشة التنجيد .
• يتم تنجيد األصناف املطلوب تنجيدها طبقا للمواصفات املطلوبة والتأكد من ذلك .

• يتـم تسـليم األصنـاف الىت تـم تنجيدها إىل مندوب ) اإلدارة / الكلية ( بعد فحصها والتأكد من سالمتها والتوقيع 
على حمضر ابالستالم وأهنا حبالة جيدة وال يوجد هبا  أى مالحظات . 



39

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

النماذج املستخدمة يف 
إدارة شئون املقر

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
 )تنجيد األصناف(
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إدارة السكراترية واحملفوظات
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• التواصل مع كافة اجلهات الىت تتعامل معها اجلامعة عن طريق الربيد بتصدير كافة املكاتبات من إدارة اجلامعة إىل 

  اجلهات املراد خماطبتها .
• استالم كافة املكاتبات واملراسالت الواردة إلدارة اجلامعة وتسليمها للجهات املعنية إبدارة  اجلامعة.

• طباعة كافة النماذج لإلدارات املختلفة لتيسري العمل والسرعة يف أدائه .
إجراءات عمل اإلدارة 

أواًل : الــــــــوارد :
هو كل ما يرد إلدارة اجلامعة من اجلهات األخرى من مراسالت بكافة أنواعها وينقسم إيل :

الوارد اخلارجي: يرد عن طريق الربيد ويشمل:
1- الربيد املسجل      2- الربيد املسجل بعلم الوصول    3 – الربيد السريع   

4- الربيد العادي       5- الطـرود 
• وتتلخص إجراءات الربيد الوارد اخلارجي يف خطوات رئيسية هي :

- تفويض مندوب من قبل إدارة اجلامعة بصفة رمسية الستالم وتسليم الربيد اخلاص إبدارة  اجلامعة من مكتب الربيد القائم 
   علي خدمة اجلامعة أو أي فرع آخر .

- يقوم املندوب مبراجعة املراسالت اخلاصة ابإلدارة ومطابقة أرقامها وحافظة الربيــــد “استمارة 4 توزيع” ، وبعد التأكد 
    من صحتها يتم توقيعه ابالستالم علي أصل االستمارة “4 توزيع” مع تسلم صورة من احلافظة خمتومة خبامت الربيد 
    موضحا به الساعة والتاريخ .. مبا يف ذلك الربيد املسجل احلكومي ابإلدارات املختلفة والوارد الشخصي ابلصفة 

    اإلدارية، وان وجد مراسالت شخصية حيضر املندوب إخطار بذلك علي أن يذهب الشخص ذاته الستالم مراسالته 
     من مكتب الربيد.

- بعد استالم املندوب للربيد الوارد من مكتب الربيد يقوم بتسليمه إيل موظفي قسم الوارد املخصص لكل منهم عمل 
   معني حيث يتم توزيع العمل علي اجملموعة من قبل الرئيس املباشر أو مدير اإلدارة علي النحو التايل:

- تقوم جمموعة مبراجعة الربيد وفرزه وجتنيب السري منه .
- تفريغ حافظة الربيد “4 توزيع” يف دفرت معد لذلك من قبل اإلدارة لتوضيح تفاصيل أدق خاصة بكل مرسل .

- تسجل املراسالت السرية كمسجالت أ.د / رئيس اجلامعة والسادة النواب، واألمني العام ، واإلدارات القانونية ، 
   ونقابة العاملني ، وأندية اجلامعة ، وبعض املراكز البحثية ، أو أي إدارة يصدر بشأهنا تعليمات بعدم فتح مرسالهتا من 
   السيد األستاذ أمني عام اجلامعة وأيضا املسجالت الشخصية حىت وان ذكر قرين امسه الصفة القيادية بدفرت الوارد أو 

   سركي تسليم ، ويقوم العامل بتسليم املكاتب الرئيسية ، أما ابقي اإلدارات فتفوض مندوب من قبلها للحضور الستالم 
   املسجالت اخلاصة هبا ، علي أن يتم التسجيل كاأليت : رقم الوارد – اترخيه – اسم جهة الوارد – املرسل إليه – مث 

   يدون رقم التسجيل ، مث يدون رقم الوارد والتاريخ علي وجه املظروف .
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- تقوم اجملموعة املكلفة ابملراجعة بفتح ابقي املراسالت علي أن يرفق املظروف خلف اخلطاب .
- ختم كافة اخلطاابت خبامت الوارد بطريقة صحيحة وواضحة ، ويتم توزيع الوارد علي العاملني حسب التقسيم املعلن 

     مسبقا من قبل الرئيس املباشر أو مدير اإلدارة .
- قيام كل موظف بتسجيل العمل املوكل إليه بدفاتر الوارد على النحو التايل :-

* يسجل رقم الوارد واترخيه ، واثبات املرفقات ابلعدد ابستثناء السندات املالية )شيك - كمبيالة - حوالة( والرسائل 
العلمية ، والشهادات العلمية ...اخل ويسمى السند يف خانـــــــة املرفقـــــــات ،  مث اجلهة الوارد منها اخلطاب  ، وابختصار 

شديد مع اإلجياز يسجل موضوع املكاتبة واثبات رقم التسجيل أمامها.
* وما سبق شرحه من إجراءات يسرى على الربيد الوارد املسجل بعلم الوصول ؛ والربيد السريع ؛ وجيوز فتح هذه 

املستندات حسب ما مت إيضاحه من قبل ، مع السماح ابستالم الوارد للجامعة من أي جهة عن طريق مندوب لتلك 
اجلهات ؛ على أن يكون اخلطاب الوارد موثق خبامت الشعـــــــار .

الوارد الداخلي:
• واملقصود به : املكاتبات الواردة من كليات اجلامعة مبحافظة اإلمساعيلية ، ويكلف مندوب من قبل كل كلية إبحضار 

   مراسالهتم وتسليمها  للمختص بقسم الوارد  على الدفرت املعد للتسليم ، أو على صورة من املكاتبة  مع ضرورة التأكد 
    من سالمة املكاتبة من توقيع ا.د/عميد الكلية أو السادة الوكالء أو أمني الكلية وسالمة املرفق إن وجد ... اخل .

• وال يلتفت إىل املكاتبات أو املذكرات الغري موجهة صراحة إىل اإلدارة املعنية، ويسجل الربيد الداخلي كما سبق شرحه 
   لباقي الربيد الوارد، وخيصص لكل كلية دفرت وارد مستقل .

- يتم جتميع كافة الربيد الوارد وعرضه علي السيد األستاذ مدير اإلدارة من قبل رئيس القسم بعد مراجعته للربيد .
- مث يقوم املكلف هبذا العمل مبتابعة تسليم الربيد لكل إدارة عامة عن طريق سكراترية املدير العام علي دفرت معد للتسليم 

    مع التأكد من التوقيع ابالستالم لكل خطاب . 
- وابلنسبة للمناقصات أو املمارسات اليت يتم طرحها عن طريق اجلامعة يتم استالم العطاءات املقدمة من املوردين حىت 

   الساعة الثانية عشر ظهرا ويتم تسجيلها مث تسلم العطاءات ملندوب إدارة املشرتايت .
- مث يقوم كل موظف مبتابعة تسليم الوارد وتسجيل اسم املستلم علي كل خطاب بدفاتر الوارد واتريخ االستالم بعد 

التسليم مباشرة .
مع مراعــــاة اآليت:

* عدم استالم أي مراسالت من أي جهة لكليات اجلامعة وذلك لوجود سكراترية مستقلة لكل كليــة .
* ال جيب إعادة أي خطاب إال خبطاب من اجلهة املختصة مع ذكر سبب إعادته للمرسل منــه . 

* جيوز إعادة اخلطاب الوارد بطريق اخلطأ عن طريق إدارة السكراترية واحملفوظات .
* ال يتم استالم اخلطاب الغري مستويف التوقيع واملرفق .

* ابلنسبة للخطاابت الواردة لألشخاص عن طريق البنوك “ كشوف حساب “ يتم إعالن ذلك مبكان واضح والتنبه علي 
األفراد ابحلضور الستالم مراسالهتم من اإلدارة .
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اثنيا: الصــــــــادر:
هو كل ما يرد من إدارات اجلامعة املختلفة إلرساله إىل كافة اجلهات داخل مجهورية مصر العربية وخارجها وإىل كليات 

اجلامعة ابإلمساعيلية وفروعها ابحملافظات الثالثة.  
1-  الربيد الصادر اخلارجي       ويشمل:

2- املسجل بعلم الوصول        3- املسجل ابلربيد السريع 1- املسجل احلكومي  
6- الشيكـــــــــــات 5- الطـــــــــــــــــــرود   4- الربيد العادي  

وإلجناز هذا العمل ابلصورة املالئمة جيب مراعاة االتى :-
1- التأكد من توقيع مدير اإلدارة أو املدير العام على اخلطاب املراد تصديره .

2- وضوح عنوان املرسل إليه ابلتفصيل .
3- إذا كان ابملرسل مرفقات جيب التأكد منها .

4- أن يكون اخلطاب من أصل وصورتني .
املسجل احلكومي :

- وفيما يلي خطوات تصدير املسجل احلكومي :
- يرد لقسم الصادر من اإلدارات املختلفة إبدارة اجلـــامعة مكاتباهتم إلرساهلا إيل اجلهات املعنيــــــــــة بكل خطاب.

• يقوم موظف الصادر ابستالم تلك املكاتبات علي الدفرت اخلاص ابلتسليم موضحا التاريخ وساعة االستالم ويعطي 
الدفرت ملندوب اإلدارة املصدرة يف حينه، وان مل يكن هناك سركي تسليم  فيتم تسجيل اخلطاب وإعطاء اإلدارة املصدرة 

صورة من املرسل برقم الصادر واترخيه وهذا مبثابة استالم ولكن يف اليوم التايل لتصدير اخلطـــــــــــــاب. وهناك بعض اجلهات 
داخل إدارة اجلامعة ال يتم التصدير هلا عن طريق إدارة السكراترية واحملفوظات لوجود صناديق خاصة هبم.

• بعد استالم املكاتبات يتم توزيعها علي ابقي العاملني ابلصادر حسب التقسيم ، مث خيتم األصل والصورتني من كل 
خطاب ، ويتم التسجيل بدفرت الصادر برقم الصادر والتاريخ ، واملرفقات إن وجدت ، واختصار موجز عن موضوع 

املكاتبة مث اسم اإلدارة املصدرة ، وبعد ذلك يسجل رقم الصادر والتاريخ داخل ختم الصادر علي األصل والصور ، مث 
يتم فصل األصل عن الصور، ووضع األصل داخل املظروف حسب حجم املكاتبة ، وإذا كان هناك أكثر من موضوع 

من إدارات خمتلفة أو نفس اإلدارة املصدرة موجهة إيل جهة واحدة فليس هناك مانع من وضع أكثر من موضوع داخل 
املظروف الواحد شرط أن تكون أرقام الصادر مسلسلة ويف هذه احلالة يسجل أرقام الصادر علي املظروف من اخللف: 
من رقم )....( إيل رقم ).....( أما إذا كان داخل املظروف خطاابن فقط فيسجل الرقم:    رقم )     ( وذلك لتقليل 
تكاليف الرسوم وحفاظا على املال العام ، وإذا كان ذلك ممكنا ومل يتم تطبيقه  يعد ذلك خمالفة تنظيمية يعاقب عليها 

إداراي خمالفها .
• يتم جتميع كافة اخلطاابت عن نفس اليوم وإعطائها للموظف املختص بدفرت )6مراسالت( الذي يقوم بدوره بتسجيل 

املظاريف بدفرت املراسالت وإعطاء رقم تسجيل الربيد لكل مظروف... علما ابن رقم التسجيل يبدأ برقم 1 وينتهي برقم 
1... ، وان تبقى مظاريف يف نفس يوم انتهاء رقم التسجيل يبدأ مباشرة برقم 1 بنفس صفحة انتهاء الرقم السابق. 

• مع مراعاة غلق املظاريف غلقا حمكما وان يكون ظهر املكاتبة مقابل جلهة غلق املظروف دون إظهار أي آاثر للمادة 
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الالصقة ، واستيفاء بياانت املظروف : املرسل إليه وعنوانه واحملافظة التابع هلا مث وضع طوابع حكومي كرسوم حسب وزن 
املظروف.

• يوضح الصورة النهائية للمرسل قبل إرساله إيل مكتب الربيد ، حيث يقوم املوظف املكلف إبمساك دفرت 6 مراسالت 
   والذي بعهدته الطوابع احلكومية حبصر يومي بعدد وفئات الطوابع املستهلكة وقيمتها واثبات ذلك أبخر صفحه يف 

   اليومية 
املسجل بعلم الوصول :

• يسرى عليه نفس إجراءات عمل الربيد املسجل احلكومي ابإلضافة إىل عمل كارت إشعار استالم مسجل ، وتسجيله 
  بدفرت مراسالت مستقل بعلم الوصول وبزايدة يف الرسوم عن املسجل احلكومي مبقدار ) جنيها واحدًا( ، وذلك بعد 

  موافقة اإلدارة املصدرة على إرسال املكاتبة بعلم الوصول كتابـــــة.
املسجل ابلربيد السريع :

• وعادة أتتى املسجالت املراد إرساهلا ابلربيد السريع مغلقة من اإلدارة املعنية وخاصة اإلدارة السيادية، وتسجل بدفرت 
  الصادر على أهنا مظروف مغلق ، وال تسجل بدفرت 6 مراسالت حيث أن الربيد السريع يرسل ابلرسم التجاري ، ويستلزم 

  ذلك صرف سلفة بقيمة الرسوم ويرسل إىل الربيد الرئيسي لتصديره ومبوجب إيصال الدفع يتم تسوية السلفة.
الربيد العادي:

• وهو املراسالت اخلاصة ابلتهاين أو الرد على التهاين وختص املكاتب الرئيسية ) أ.د/ رئيس اجلامعة والسادة النواب 
   والسيد األستاذ / أمني عام اجلامعة ( وإدارة العالقات العامة, وحيث أهنا ال تسجل يف دفرت 6 مراسالت ، لذا يستوجب 

   علي اإلدارة املصدرة لتلك التهاين عمل كشف موقع عليه من مدير املكتب أو مدير اإلدارة, وذلك حىت يتمكن من 
   بعهدته الطوابع حساب قيمة الطوابع وذلك بعد اعتماد الكشف من رئيس القسم أو السيد / مدير إدارة السكراترية 

   واحملفوظات ، وإجراءات تصديرها: وضع طوابع بقمة الرسم املقرر على الربيد العادي ، مث يتوىل مندوب بريد إدارة 
   اجلامعة وضعهايف صندوق الربيد العادي.

الطـــــــــــــرود:
• ما زاد عن وزن 2 كيلو جرام يرسل علي هيئة طرد وأيضا الرسائل العلمية املهداه جلامعات  مصر وجمالت اجلامعات 
   املصرية ، ويكلف موظف ابلقيام إبعداد الطرود من تسجيلها بدفرت الصادر اخلاص بكافة اجلهات “السايرة” خطاب 

   عادي مث يرفق اخلطاب مع الرسائل أو اجملالت ويغلق الطرد بورق كرافت ويتم كتابة اسم املرسل إليه وعنوانه ورقم 
   الصادر مث عمل كارت إشعار استالم طرد ووضع الطوابع بقيمة الرسوم املقررة حسب الوزن علي كارت اإلشعار وبعد 

   ذلك يقوم مندوب الربيد إبرسال الطرود إيل مكتب بريد اجلامعة ليتوىل تصديرها وخيصص دفرت 6 مرسالت لذلك .
الشيكـــــــــــات: 

• ترد أذون الدفع من الوحدات احلسابية الثالثة لتصديرها ، وبعد التأكد من سالمتها من حيث التوقيعات وخامت إشعار 
  اجلمهورية وعنوان املرسل إليه يتم استالم أذون الدفع من قبل موظف الصادر واملختص ابستالم أذون الدفع ، مث تسجل 

   يف دفرت خاص ابلشيكات مع إعطاء رقم صادر لكل أذن علي علم وصول أذن الدفع و “استمارة 13 ع.ح “ مث وضعه 
   يف مظروف كباقي املراسالت املسجلة .
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واجلهات املصرح لقسم الصادر استالم أذون الدفع اخلاصة هبا هي كافة اجلهات جبميع حمافظات مصر ابإلضافة إيل 
املستشفي اجلامعي ، والنادي العام،البنك األهلي فرع اجلامعة،اندي أعضاء هيئة التدريس الستخدام الدفع اآللكرتوين .

الربيد الصادر الداخلي :
•  وهو كل ما يسلم إيل مندويب كليات اجلامعة ابإلمساعيلية وخطوات هذه املرحلة “ كسابق شرح خطوات الربيد الصادر 
“ فيما عدا اخلطوة اخلاصة بوضع املكاتبات داخل مظاريف وتسجيل املظاريف بدفرت 6مراسالت حيث يتم التسليم علي 

دفرت الصادر املسجل به املكاتبات يف هذه احلالة يتم فتح دفرت صادر لكل كلية .. ويتم تسليم مندويب الكليات كل يف 
دفرته ويوقع علي الدفرت ابالستالم مع التنبيه عليه ابحلضور يوميا الستالم مراسالت الكلية، ومبا انه ال يتم تصديره عن 

طريق الربيد فال رسوم له .
إجراءات التجهيز لعقد إجتماع اللجنة الدائمة للمحفوظات :-

1- إعداد جدول أعمال من خالل أعمال اللجنة الفنية ويدرج به متطلبات اإلدارات والتعليمات من خالل حاجتهم 
     لبعض اإلستفسارات وعرض احملفوظات الغري مدرجة بالئحة اجلامعة ومايستجد منها .

2- حتديد وتنسيق موعد اإلجتماع تليفونيآ مع أعضاء دار احملفوظات بعرض امليعاد علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة 
     للموافقة علية وجدول األعمال .

3- أخطار أعضاء اللجنة بدار الواثئق واحملفوظات قبل املوعد ابسبوعني ومجيع األعضاء املستعان هبم ابمليعاد واملكان .
4- حتضري ملف لكل عضو يشمل :-

• جدول  أعمال
• حمضر اللجنة السابقة .

• بلوك نوت أو ورق أبيض
• صورة من قرار التشكيل .

5- تقدمي كلمة ترحيب ابلسيد األستاذ األمني العام والسادة الضيوف .واإلعالن عن رقم اجللسة وموضوعها العام .
6- تدوين ما يدور ابجللسة ىف نقاط .

7- كشف حضور جلميع أعضاء اللجنة .
- وتسخدم مناذج حمضر اإلجتماع وتوقيع األعضاء واألعتماد من السيد األستاذ أمني عام اجلامعة .
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اثلثاً : أعمال النسخ :
• يستخدم القسم ماكينات  الطباعة التصويرية )ماسرت( ، ويتم التصوير لكافة إدارات اجلامعة مبا ال  يقل عن 50 نسخة 

من النموذج الواحد وبدون حد أقصى  حسب توافر األدوات املستخدمة من ورق و أحبار وما سرت .
• تسجيل أذون النسخ املعتمدة من السيد األستاذ / مدير إدارة السكراترية واحملفوظات اخلاص بتسجيل التصاريح  ، 

وبعد ذلك يتم تسليم مندوب اإلدارة املعنية هبذا ويقوم ابلتوقيع علي الدفرت ابالستالم.
• عمل  حصر شهري للمستخدم من األوراق و األحبار واملاسرت   . 
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النماذج املستخدمة ىف إدارة السكراترية واحملفوظات
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
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األضابري إبدارة السكراترية واحملفوظات
ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
احلفاظ على املستندات املالية للجامعة من التلف بكافة أشكاله وتنظيمه وترتيبه بطريقة ميسرة لالسرتجاع وقت الطلب.

إجراءات عمل اإلدارة 
• عند انتهاء كل شهر يتم استالم املستندات املالية من مجيع الوحدات يف اليوم اخلامس عشر من الشهر الثاين عن 
الشهر املنقضي ويكلف موظف قسم األضابري ابستالم املستندات من املوظف املختص من الوحدة احلسابية و بعد 
علي  ابملستندات  املرفقات  وعدد  الشطب  ورقم  املبلغ  ومطابقة  مسايرة   )101( لالستمارة  طبقا  املستندات  مراجعة 
االستمارة 101 مسايرة وأستمارة )75 ( مسايرة وان تكون املستندات مستوفية كافة التوقيعات واألختام والتأكد من 
عدم الكشط ابالستمارة وبعد التأكد من صحة املستندات يتم االستالم للوحدة احلسابية علي صورة من االستمارة 
)101( مع إثبات اتريخ االستالم جبانب التوقيع ويستبعد من االستالم املستندات الغري مستوفية أو املمزقة واليت هبا 

كشط.
• يتم  تسجيل مجيع  الوحدات املالية علي احلاسب .

• يتم ختصيص دفرت تسجيل للمستندات املالية الواردة من احلساابت كما يف الشكل رقم )15( لكل ابب ويتم التسجيل 
ابلدفرت حسب البياانت املوجودة ويف تلك األثناء يتم املراجعة مرة اثنية وإذا تبني عدم وجود مستند أو مرفق،يتم خماطبة 
الوحدة احلسابية املعنية يف حينه علي النموذج املعد لذلك شكل رقم )16( وان مل يتم الرد ابإلفادة خالل أسبوع من 

اتريخ املطالبة ختطر الوحدة ابستعجال أخري 
• وبعد ذلك يتم التسجيل ابلدفرت سابق الذكر ابألبواب املذكورة ومراجعة تلك الدفاتر مع بعضها البعض للكشف عن 
أي أرقام شطب أو مرفقات وإذا اتضح أن هناك أرقام غري موجودة ختطر الوحدة احلسابية هلذا األمر فورا علي النموذج 

املعد لذلك شكل رقم )17( ملوافاة القسم ابملطلوب.
• ترتيب علب احلفظ حسب التاريخ ووضع البياانت الدالة علي وجهة املستندات علي العلبة من اخلارج  وحفظ هذه 
العلب علي وحدات احلفظ املتوفرة لدي اإلدارة )حامل ذو أرفف معدين( وترتيبها أبواب وسنوات . ويستلزم حلفظ 

املستندات من وقت ألخر إعادة تنظيم وترتيب العلب إلزاحة األتربة العالقة علي العلب وإرجاع ما مت استخراجه.
• استخراج املستندات لالطالع أو التصوير بداية نوضح من له حق االطالع أو التصوير مبا أن  حجرة األضابري )غرف 
احلفظ( اتبعة للجهاز املركزي للمحاسبات رقابيا وهي اجلهة الوحيدة اليت هلا احلرية املطلقة يف االطالع والتصوير واستالم 
أصل املستند ملراجعته مبقر اجلهاز املركزي بشرط أن يبقي يف حوزته مدة ال تتجاوز 15يوما وعند انقضاء هذه  املدة ومل 
ترد املستندات  يتم استعجال مندوب اجلهاز إبعادة املستندات .. شكل رقم ) 18( ، و أيضا النيابة العامة أو اإلدارية 
يصرح هلا ابالطالع أو التصوير وذلك بعد موافقة كتابيه من السيد  األستاذ / أمني عام اجلامعة بذلك و للحساابت 
الرئيسية و الفرعية و أيضا أي إدارة بطلب االطالع علي مستند يستوجب ذلك موافقة صرحية ابالطالع أو التصوير 

من السيد األستاذ أمني عام اجلامعة .
بنفسه وال جيوز لطالب االطالع أن  املطلوبة  • يكلف املوظف املسئول عن حفظ املستندات ابستخراج املستندات 
يستخرج املستند بذاته حفاظا علي سرية املستندات وعدم التالعب أبي مستند أو متزقه , ويتم تصويره أو االطالع عليه 
بناء علي موافقة السيد األستاذ/أمني عام اجلامعة، مث يسلم ملقدمي الطلب من إحدى الوحدات احلسابية والتوقيع عليه 

بذلك وتسجيل مجيع املستندات على احلاسب .
• تسجيل مجيع املستندات طرف الوحدات احلسابية على احلاسب 
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النماذج املستخدمة يف
األضابري إبدارة السكراترية واحملفوظات

تسجيل املستندات الواردة لغرفة األضابري
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 رعاية العاملين 

 ( تنفيذ مسابقة األم المثالية 1خريطة التدفق للعملية رقم )

 
 البداية 

يتم إعداد وتجهيز المذكرة التوضيحية للمسابقة للعرض على السيد 
األستاذ/ المدير العام موضحاً بالمذكرة التكلفة الكاملة للمسابقة مع تحديد 

ابقة وإعداد للشروط الخاصة بالمسالموعد المقترح للتنفيذ مع وضع تصور 
وإختيار الفائزين اللجان الخاصة بأستالم الطلبات وفحصها  

يتم عرض المذكرة بعد ذلك على السيد االستاذ الفاضل / امين عام الجامعة 
ألبداء سيادته الرأى تجاه تنفيذ الموضوع والتكرم بالموافقة لإلعالن عن 

لجامعةالمسابقة فى مختلف إدارات وكليات ا  

هل تمت 
 ال نعم الموافقة

يتم اإلعالن عن 
المسابقة وتجميع أسماء 

المتقدمين للمسابقة 
وتجهيز كشوف 

المسابقة وإعداد اللجان 
الخاصة بإستالم 

الطلبات وفرز المتقديم 
 وإختيار الفائزين

يتم إستبيان أسباب 
الرفض وتأجيل 

عرضها إلى وقت الحق 
ذلك وتعديل المذكرة بعد 

اب بألستدراك أس
الرفض لمحاولة تالفيها 

 فى المرة القادمة

 النهاية
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مسابقة األم املثالية
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
سياسات عمل اإلدارة

• تنفيذ مسابقة األم املثالية.
إجراءات عمل اإلدارة 

• يتم عمل مذكرة للعرض على السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة على التنفيذ موضحا هبا شروط التكرمي وفقا 
  للضوابط و الشروط السنوية من مديرية التضامن االجتماعي و املبلغ املقرتح لكل مكرمة .

- بعد موافقة السيد األستاذ أمني عام اجلامعة يقوم بدوره بعرضها على السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة إلبداء 
   الرأي والتوجيه ابملوافقة .

- بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة تعاد املذكرة إيل اإلدارة ليتم التجهيز لتنفيذ التكرميات .
- يتم عمل خطاب إيل مجيع اإلدارات العامة والكليات مبا حيتويه مضمون املذكرة موضحا فيه شروط التكرمي واملستندات 

  املطلوبة مع أحضار) صورة بطاقة الرقم القومي سارية املده ( وحيدد يف اخلطاب أخر موعد لتلقي الطلبات وملء 
  استمارة البياانت ابإلدارة ويتم التوجيه يف اخلطاب أبمهية االعالن عن املوضوع بني السادة العامالت يف اإلدارة أو 
  الكلية ويرفق مع اخلطاب صورة من االعالن الذي يتم تنفيذه إبدارة رعاية العاملني لتعليقه يف مكان ظاهر ابإلدارة 

   أو الكلية .
- يتم تشكيل جلنة مبوافقة السيد األستاذ أمني عام اجلامعة الستالم و فحص الطلبات املقدمة من السيدات العامالت 

   الدائميات ابجلامعة  .
• يتم اإلعداد لتجهيز االحتفالية من خالل عمل مذكرة للعرض على  السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة على 

  طباعة حافظة ملونة وشهادات تقدير لتوزيعها علي املكرمات.
• يتم عقد اللجنة النهائية للوصول إيل العدد النهائي للمكرمات واليت تنطبق عليهم الشروط كاملة و يتم حصرهم يف 

  كشوف .
• يتم بعد ذلك اخذ املوافقات املالية للصرف علي التكرمي بعد ما يتم حتديد قيمة كل مبلغ لكل جمموعة علي حدة من  

  السيد األستاذ أمني عام اجلامعة تبعاً للمذكرة األولية ابملوافقة على التنفيذ .
• يتم متابعة استخراج الشيكات ابملبالغ اخلاصة ابلتكرمي وجتهيز كشوف التوزيع  واليت سوف يتم توقيعها من املستلم 

  للمبلغ .
• يتم العرض علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة ملوافقة سيادته و العرض علي  السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة 

  ملوافقة سيادته علي حتديد موعد تنفيذ احلفل السنوي للتكرمي.
• فور إخطار السيد األستاذ أمني عام اجلامعة لإلدارة ابملوعد احملدد من قبل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة 

   لتنفيذ احلفل يتم عمل مذكرة للعرض علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة بشان موافقة سيادته علي تنفيذ احلفل يف 
   قاعة املؤمترات الكربي ابجلامعة اجلديدة واستخدامها يف ذلك اليوم .

• يتم إخطار املشاركني يف التكرمي خبطاابت رمسية علي اإلدارات و الكليات اخلاصة هبم حمددا هبا توقيت تنفيذ احلفل و 
  موعد انعقاده و برانمج احلفل . 

• يتم استخراج سلفة مؤقتة للمشروابت والضيافة ومستلزمات التكرمي للصرف منها على تنفيذ احلفل.
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• يتم تنفيذ احلفل وفقا للربانمج املعد واألدوار املخطط هلا لكل عامل يف اإلدارة.
• يتم إعداد التقرير النهائي لألحتفال موضحا فيه اإلجيابيات والسلبيات واملقرتحات اليت سوف يراعي تنفيذها يف العام التايل .
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النماذج املستخدمة يف مسابقة األم املثالية
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية



59

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



60

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



61

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

شروط الرتشيح ملسابقة األم املثالية لعام    20 م

أواًل : شروط اختيار األم املثالية:
1- قصة العطاء موضحا هبا قصة كفاحها. 

2- أال يقل السن عن ) 50 عام ( لألم يف 31 / 12 /    20 م
3- اإلملام ابلقراءة والكتابة على األقل .

4- يفضل أال يزيد عدد األبناء عن ثالثة أبناء .
5- ال يوجد بني األبناء أمى ) ال يقرأ و ال يكتب ( و يستثىن األبن املعاق ذهنياً .

اثنيا : املعايري املرجحة الختيار األم املثالية:

1 - تقدير أمهية التعليم لألبناء تفضيل األعلي درجة يف التعليم .
2 – األم العاملة – مرض الزوج – األرملة – املطلقة .

3 – األم األمية اليت استطاعت ان تتعلم مع ابنائها و حصلت علي مؤهل و تعلمت .
4 – تشجيع االبناء علي العمل اخلاص او إدارة و تنفيذ املشروعات الصغرية دون االعتماد علي التعيينات احلكومية  

5 – املشاركة االجتماعية التطوعية و النشاط البارز يف خدمة اجملتمع و البيئة .
6 – دمج احد االبناء يف اجملتمع اذا كان من ذوي االحتياجات اخلاصة 

ترفق ابإلستمارة املستندات اآلتية : 
1- طلب الرتشيح املقدم مرفق به السرية الذاتية سواء ابلنسبة لألم املثالية . 

2- صورة بطاقة الرقم القومي .
3- املستندات املؤيدة لشروط و معايري الرتشيح مثل شهادات امليالد لألبناء و الشهادات الدراسية هلم و كذلك 

الشهادات و التقارير الطبية ابلنسبة لألبناء املعاقني و كذلك شهادات التقدير و التكرمي لإلسهامات اجملتمعية والبيئية 
و كذلك صور وثيقة احلالة االجتماعية ) الزواج – الطالق – الرتمل ( . 

         
      اللجنة                                                                   يعتمد،،

   -
-
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تكرمي أبناء العاملني املتفوقني
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ التكرمي السنوي ألبناء السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملني املتفوقني دراسياً يف مراحل التعليم املختلفة.

إجراءات عمل اإلدارة 
يقوم مدير اإلدارة بعمل اآليت :-

• يتم عمل مذكرة للعرض على السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة على تنفيذ التكرمي السنوي ألبناء السادة أعضاء 
   هيئة التدريس والعاملني املتفوقني دراسياً موضحاً هبا شروط التكرمي واملبلغ املقرتح لكل مرحلة دراسية.

• بعد موافقة السيد األستاذ أمني عام اجلامعة يقوم بدوره بعرضها على السيد األستاذ الدكتور/  رئيس اجلامعة إلبداء 
   الرأي و التوجيه ابملوافقة 

• بعد موافقة السيد ا.د / رئيس اجلامعة تعاد املذكرة إيل اإلدارة ليتم التجهيز لتنفيذ التكرمي .
• يتم عمل خطاب إيل مجيع اإلدارات العامة والكليات مبا حيتويه مضمون املذكرة موضحا فيه شروط التكرمي و املستندات 
  املطلوبة وحيدد يف اخلطاب أخر موعد لتلقي الطلبات وملء استمارة البياانت ابإلدارة ويتم التوجيه يف اخلطاب أبمهية 

   اإلعالن عن املوضوع بني السادة العاملني يف اإلدارة أو الكلية و يرفق مع اخلطاب صورة من اإلعالن الذي يتم تنفيذه 
   إبدارة رعاية العاملني لتعليقه يف مكان ظاهر ابإلدارة أو الكلية.

• يتم تشكيل جلنة مبوافقة السيد األستاذ أمني عام اجلامعة الستالم وفحص الطلبات املقدمة من السادة العاملني ابجلامعة. 
• يتم اإلعداد لتجهيز االحتفالية من خالل عمل مذكرة للعرض علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة علي طباعة 

  حافظة ملونة وشهادات تقدير لتوزيعها على املكرمني من أبناء السادة العاملني املتفوقني دراسيا يف املراحل املختلفة.
• يتم عقد اللجنة النهائية للوصول إىل العدد النهائي للمكرمني واليت تنطبق عليهم الشروط كاملة و يتم حصرهم يف 

  كشوف طبقا لكل مرحلة علي حدة .
• يتم بعد ذلك اخذ املوافقات املالية للصرف على التكرمي بعد ما يتم حتديد قيمة كل مبلغ لكل مرحلة علي حدة من 

  السيد أمني عام اجلامعة تبعا للمذكرة األولية ابملوافقة علي التنفيذ.
• يتم متابعة استخراج الشيكات اخلاصة ابملبالغ اخلاصة ابلتكرمي وجتهيز كشوف التوزيع اخلاصة هبا واليت سوف يتم توقيعها 

  من ويل األمر املستلم للمبلغ.
• يتم العرض علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة ملوافقة سيادته والعرض على السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة 

  ملوافقة سيادته على حتديد موعد تنفيذ احلفل السنوي للتكرمي .
• فور إخطار السيد األستاذ أمني عام اجلامعة لإلدارة ابملوعد احملدد من قبل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة لتنفيذ 

  احلفل يتم عمل مذكرة للعرض على السيد األستاذ /أمني عام اجلامعة بشأن موافقة سيادته على تنفيذ احلفل يف قاعة 
  املؤمترات الكربى ابجلامعة اجلديدة واستخدامها يف ذلك اليوم .
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• يتم إخطار املشاركني يف التكرمي خبطاابت رمسية علي اإلدارات و الكليات اخلاصة هبم حمددا هبا توقيت تنفيذ احلفل 
  وموعد انعقاده و برانمج احلفل .

• يتم استخراج سلفه مؤقتة للمشروابت والضيافة و مستلزمات التكرمي للصرف منها على تنفيذ احلفل .
• يتم تنفيذ احلفل وفقا للربانمج املعد و األدوار املخطط هلا لكل عامل يف اإلدارة .

 • يتم إعداد التقرير النهائي لالحتفال موضحا فيه االجيابيات و السلبيات و املقرتحات اليت سوف يراعي تنفيذها يف 
   العام التايل.
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النماذج املستخدمة يف تكرمي أبناء العاملني املتفوقني
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

إعـــــالن هام
     

 حتت رعاية
  معايل السيد ا. د /                                                        رئيس اجلامعة

و إشراف األستاذ الفاضل /                                                أمني عام اجلامعة
      يسر اإلدارة العامة للشئون اإلدارية ) إدارة رعاية العاملني (  أن تعلن لسيادتكم عن قيامها

   بتكرمي أبناء السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملني املتفوقني دراسيا مبراحل التعليم املختلفة عن العام الدراسي          
  20/  20م و ذلك إلدارة اجلامعة و كلياهتا املختلفة

) شروط التكرمي (
1- أبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملني احلاصلني على الشهادات ) اإلبتدائية و اإلعدادية و الثانوية ( ال تقل 

      نسبة النجاح عن %95
2- ابلنسبة للتعليم اجلامعي احلاصلني علي شهادات ) البكالوريوس – الليسانس ( ال يقل التقدير العام عن ) جيد جدا (  

                                  أخر موعد للتقدمي     /   /   20 م
    متأل االستمارة اخلاصة ابلتكرمي مرفق هبا صورة طبق األصل معتمدة من الشهادة الدراسية وصورة بطاقة ويل األمر و 
صورة من شهادة ميالد الطالب وصورة شخصية حديثة للطالب علي أن يقوم ويل األمر بتقدمي االستمارة و املرفقات بنفسه 

إلدارة رعاية العاملني ابجلامعة.

مع أرق أمنيات اإلدارة بدوام النجاح والتوفيق 
                                                                                      

     مدير اإلدارة 
ا /                                                                                      املدير العام

                                                                                  ا /
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تنفيذ الرحالت
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ الرحالت ليوم واحد أو أكثر من يوم .

إجراءات عمل اإلدارة 
يقوم مدير اإلدارة بعمل اآليت :-

• يتم عمل مذكرة للعرض علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة علي التنفيذ موضحا به  مكان الرحلة ويوم التنفيذ 
قيمة االشرتاك وكذلك مناسبة الرحلة ومدى احتياج املشاركني فيها ومدى تلبية الرحلة لتطلعات السادة العاملني وطلبهم 

لالشرتاك فيها وحتديد كذلك مدة الرحلة والربانمج املقرتح للمزارات خالل الرحلة وطريقة تنفيذه.
• بعد موافقة السيد األستاذ أمني عام اجلامعة يقوم بدوره بعرضها على السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة إلبداء الرأي 

والتوجيه ابملوافقة.
• بعد موافقة ا.د / رئيس اجلامعة تعاد املذكرة إيل اإلدارة ليتم التجهيز لتنفيذ الرحلة .

• يتم عمل خطاب إيل مجيع اإلدارات العامة والكليات مبا حيتويه مضمون املذكرة موضحاً فيه شروط االشرتاك وقيمة 
االشرتاك للعضو واملرافق وحيدد يف اخلطاب أخر موعد لتلقي األمساء و يتم التوجيه يف اخلطاب أبمهية االعالن عن املوضوع 
بني السادة العاملني يف اإلدارة أو الكلية و يرفق مع اخلطاب صورة من االعالن الذي يتم تنفيذه إبدارة رعاية لتعليقه يف 

مكان ظاهر ابإلدارة أو الكلية.
• فور إخطار السيد األستاذ أمني عام اجلامعة لإلدارة ابملوعد احملدد من قبل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة للتنفيذ . 

• يتم أعداد كشوف أمساء املشاركني يف الرحلة وكذلك أمساء اإلشراف والربانمج املقرتح للرحلة .
• يتم أعداد خطاابت لالماكن اليت سوف يتم زايرهتا خالل الرحلة موضحا هبا أعداد املشاركني يف الرحلة وكذلك موعد 

الزايرة .
• يتم تنفيذ الرحلة وفقا للربانمج املعد واألدوار املخطط هلا لكل عامل يف اإلدارة.

• يتم إعداد التقرير النهائي للرحلة موضحاً فيه االجيابيات والسلبيات واملقرتحات اليت سوف يراعى تنفيذها يف املرات 
القادمة.
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النماذج املستخدمة يف تنفيذ الرحالت
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

اإلعالن عن الرحلة

إعـــــــــــــــــــــالن هام
      حتت رعاية:

  معايل السيد ا .د /.....................                       رئيس اجلامعة
و إشراف األستاذ الفاضل /....................                أمني عام اجلامعة

      
يسر اإلدارة العامة للشئون اإلدارية ) إدارة رعاية العاملني (  أن تعلن لسيادتكم عن قيامها 

بتنفيذ رحلة لزايرة مدينة )....................................(
  يوم       ...........      املوافق  ... /    .... /     20 م

وذلك مبناســـــبة.......................................................................
 برانمج الرحلة )  ........................................................رسم االشرتاك للفرد ) .....................( 

جنيه ) فقط ...............................(
 و املرافق ).........................( جنيه ) فقط .......................................( 

و األطفال حيت سن    .......  سنوات اشرتاك كامل  
يف موعد غايته  .... / ...../      20 م

التجمع الساعة   .........   صباحًا ) .......................................................(
مع أطيب  األمنيات بقضاء وقت ممتع ،،،،

           مدير اإلدارة  
       أ /                                                                           املدير العام

                                                                                    أ / 
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 رعاية العاملين 

 ( تنفيذ للمسابقة الدينية 4خريطة التدفق للعملية رقم )

 
 

 

 

 

 البداية

إعداد وتجهيز المذكرة التوضيحية للمسابقة للعرض على السيد يتم 
مسابقة مع تحديد ة للاألستاذ/ المدير العام موضحاً بالمذكرة التكلفة الكامل

الموعد المقترح للتنفيذ مع وضع تصور للشروط الخاصة 
بالمسابقةوإعداد اللجان الخاصة بإستالم المسابقة من المشاركين فيها 

مشاركين فى المسابقةوفحص إجابات ال  

يتم عرض المذكرة بعد ذلك على السيد االستاذ الفاضل / امين عام 
الجامعة ألبداء سيادته الرأى تجاه تنفيذ الموضوع والتكرم بالموافقة 

 لإلعالن عن المسابقة فى مختلف إدارات وكليات الجامعة

هل تمت 
 ال نعم الموافقة

يتم اإلعالن عن المسابقة 
وموعد إستالمها من 

المشاركين وتجهيز كشوف 
المتسابقين وإعداد اللجان 
الخاصة بإستالم المسابقة 

وتجهيز  ينموفرز المتقد
أسماء المشاركين إجراء 
القرعة العلنية ألختيار 
 الفائزين فى المسابقة 

يتم إستبيان أسباب 
الرفض وتأجيل 

عرضها إلى وقت الحق 
ديل المذكرة بعد ذلك وتع

ألستدراك أسباب 
الرفض لمحاولة تالفيها 

 فى المرة القادمة 

 النهاية
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املسابقة الدينية
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ املسابقة الدينية.

إجراءات عمل اإلدارة 
يقوم مدير اإلدارة بعمل اآليت :-

• كما املتبع يتم عمل مذكرة للعرض علي السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة علي تنفيذ املسابقة الدينية موضحاً 
هبا شروط االشرتاك يف املسابقة ويتم إرفاق صورة من املسابقة مع املذكرة و املعدة مسبقاً من إدارة رعاية العاملني .

• بعد موافقة السيد األستاذ أمني عام اجلامعة يقوم بدوره بعرضها علي السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة إلبداء 
الرأي و التوجيه ابملوافقة .

• بعد موافقة السيد ا.د / رئيس اجلامعة تعاد املذكرة إيل اإلدارة ليتم التجهيز للتنفيذ.
فيه شروط االشرتاك يف  العامة والكليات مبا حيتويه مضمون املذكرة موضحاً  يتم عمل خطاب إيل مجيع اإلدارات   •
املسابقة وحيدد يف اخلطاب أخر موعد إلرسال املسابقة ويتم التوجيه يف اخلطاب أبمهية اإلعالن عن املوضوع بني السادة 
العاملني يف اإلدارة أو الكلية ويرفق مع اخلطاب صورة من اإلعالن الذي يتم تنفيذه إبدارة رعاية العاملني لتعليقه يف 

مكان ظاهر ابإلدارة أو الكلية .
• يتم خماطبة إدارة األوقاف ابإلمساعيلية ) إدارة الشئون الدينية ( و املسئولة عن مراجعة املسابقات واملطبوعات الدينية 

ملراجعة املسابقات الدينية من حيث احملتوي و سالمة الصياغة الدينية واملعلومات .
• يتم تشكيل جلان االستالم و الفرز والتصحيح و إعداد كشوف املشرتكني مبوافقة السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة 
• يتم جتهيز ورق القرعة للمسابقة و يكتب فيه األرقام املسلسلة للمشرتكني و اليت سوف يتم منها السحب للفائزين .

• يتم بعد ذلك اخذ املوافقات املالية الستخراج سلفه مالية للصرف علي جوائز الفائزين ابملراكز العشرين الفائزين بعد ما 
يتم حتديد قيمة كل جائزة مبلغ لكل مرحلة علي حدة من السيد األستاذ أمني عام اجلامعة تبعاً للمذكرة األولية ابملوافقة 

علي التنفيذ وإعداد كشف تسليم اجلوائز املالية للمسابقة الدينية .
• يتم العرض على السيد األستاذ أمني عام اجلامعة ملوافقة سيادته والعرض على السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة 

ملوافقة سيادته علي حتديد موعد تنفيذ احلفل إلجراء القرعة.
• فور إخطار السيد األستاذ أمني عام اجلامعة لإلدارة ابملوعد احملدد من قبل  السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة 
لتنفيذ احلفل يتم عمل مذكرة للعرض علي  السيد األستاذ أمني عام اجلامعة بشان موافقة سيادته علي تنفيذ احلفل يف 

قاعة املؤمترات الكربي ابجلامعة اجلديدة واستخدامها يف ذلك اليوم .
• يتم جتهيز دعوات للحضور للسادة الضيوف للحفل .

• يتم استخراج سلفة مؤقتة للمشروابت والضيافة ومستلزمات التنفيذ للصرف منها علي تنفيذ احلفل .
• يتم تنفيذ املسابقات الدينية وفقا للربانمج املعد واألدوار املخطط هلا لكل عامل يف اإلدارة.
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النماذج املستخدمة يف املسابقة الدينية
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية
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جلسات جلنة صندوق اجلزاءات 
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• وضع نظام ملساعدة العاملني ابجلامعة عن طريق االستفادة من املوارد الناجتة من صندوق اجلزاءات.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يقوم مدير إدارة رعاية العاملني بتكليف مقرر اجللسة بتجميع الطلبات املقدمة إىل السيد أمني عام اجلامعة .

• يقوم مدير إدارة رعاية العاملني ومقرر اللجنة بفرز ومراجعة الطلبات املقدمة وحترير منوذج اإلستفادة من خدمات 
صندوق اجلزاءات لكل حالة على حدة طبقاً لنموذج بيان حالة املستفيد من صندوق اجلزاءات وجتهيز الكشوف 
اخلاصة ابجللسة وتصنيف الطلبات علي أساس نوع الطلبات املقدمة ) طبقاً للمستفيد ( سواء الشخص نفسه أو 

ذويه  أو حاالت الوفاة .
• يتم بعد ذلك إعداد و كتابة الكشوف اخلاصة ابللجنة كل جمموعة مستفيدين على حدة .

• يقوم مدير اإلدارة بعرض الكشوف بعد التوقيع عليها على مدير عام الشئون اإلدارية للتوقيع عليها وكذلك 
خماطبة األستاذ الدكتور/ انئب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب و السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للقيام 

بتحديد موعد جلسة جلنة الصندوق ومكان االنعقاد  . 
• يتم جتهيز ملف لكل عضو من السادة أعضاء اللجنة يسلم لعضو اللجنة قبل موعد اللجنة بوقت كايف مرفق 

ابمللف خطاب الدعوة إيل اللجنة موضحاً به موعد ومكان انعقاد اللجنة وجدول األعمال وحمضر اللجنة السابقة 
العتماده. 

• بعد ذلك عند انتهاء اللجنة من أعماهلا يتم حترير حمضر للجلسة اخلاصة ابللجنة مكتوابً به ما مت من أعمال خالل 
انعقاد اللجنة موضحاً به ما مت اإلتفاق عليه من أعضاء اللجنة  و املبلغ اخلاص ملساعدة كل حالة على حدة و ما مت 

اإلتفاق عليه خالل انعقاد اللجنة.
• يتم بعد ذلك توقيع احملضر بعد كتابته من السادة األعضاء ورئيس اللجنة واعتماده من السلطة املختصة ) السيد 
األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة ( وتسليمه إىل اإلدارة العامة للشئون املالية الستكمال اإلجراءات واستخراج املبالغ 

اخلاصة ابملستفيدين و سدادها إليهم من خالل منظومة الدفع اإللكرتوين .  
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النماذج املستخدمة يف جلسات جلنة صندوق اجلزاءات 
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

طلب مساعدة من صندوق اجلزاءات

السيد األستاذ الفاضل / أمني عام اجلامعة

                                                      حتية طيبة و بعد ،،،

   برجاء التكرم من سيادتكم ابملوافقة علي مساعديت من صندوق اجلزاءات وذلك حيث إين أعاين من ظروف مرضية 
صعبة واحتاج إيل املساعدة ألستكمال نفقات العالج.

و تفضلوا بقبول وافر االحرتام،،،،
                                                   

                                                                        مقدمه لسيادتكم،                                   
                                                    األسم /                                                                                           

                                                   التوقيع /
                                                   الوظيفة /
                                               جهة العمل /

                                                    التاريخ / 
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بيان حالة ملستفيد من صندوق اجلزاءات
اوال : البياانت األساسية :

األسم /                                                                                   الرقم القومي /
الوظيفة /                               جهة العمل /                                      رقم التليفون /

الدخل الشهري /               
 عدد مرات احلصول علي املساعدة 

)       ( مل يسبق له األستفادة 
)       ( مستفيد           عدد مرات األستفادة )       (  

اثنيا : احلالة الصحية :
احلــــــــــــــــــــــــــــــالة / -----------------------------------------------   

------------------------------                  
التاريخ املرضي / -----------------------------------------------
-----------------------------------------------                   
-----------------------------------------------                   

-----------------                   
الراي الطيب / ------------------------------------------------

   ------------------------------------------------                
------------------------------------------------                

----------------------                 

  املختص                     مدير اإلدارة                                            املدير العام
                             

                               ا /                                                     ا /
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تكرمي العاملني املثاليني
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ حفلة تكرمي العاملني املثاليني .

إجراءات عمل اإلدارة 
• يتم عمل مذكرة للعرض على السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة للموافقة على التنفيذ موضحاً هبا شروط التكرمي 

   وفقاً للضوابط والشروط السنوية املوضوعة للتكرمي  واملبلغ املقرتح لكل مكرم.
• بعد موافقة السيد األستاذ /أمني عام اجلامعة يقوم سيادته بدوره بعرضها على السيد أ.د / رئيس اجلامعة إلبداء 

   الرأي و التوجيه ابملوافقة .
• بعد موافقة السيد ا.د / رئيس اجلامعة تعاد املذكرة إىل اإلدارة ليتم التجهيز لتنفيذ التكرمي .

• يتم عمل خطاب إىل مجيع اإلدارات العامة والكليات مبا حيتويه مضمون املذكرة موضحاً فيه شروط التكرمي 
   واملستندات املطلوبة وحيدد يف اخلطاب أخر موعد لتلقي الطلبات وتلقي الرتشيحات من السادة املديرين العموم 

   وأمناء الكليات.
• يتم تشكيل جلنة مبوافقة السيد األستاذ /أمني عام اجلامعة الستالم وفحص الطلبات املقدمة من السادة العاملني 

   ابجلامعة .
• يتم اإلعداد لتجهيز االحتفالية من خالل عمل مذكرة للعرض علي السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة للموافقة 

   على طباعة حافظة ملونة وشهادات تقدير لتوزيعها على املكرمني.
• يتم عقد اللجنة النهائية للوصول إىل العدد النهائي للمكرمني واليت تنطبق عليهم الشروط كاملة ويتم حصرهم يف 

  كشوف على حدة .
• يتم أخذ املوافقات املالية للصرف على التكرمي بعد ما يتم حتديد قيمة كل مبلغ لكل مكرم على حده من السيد  

  األستاذ / أمني عام اجلامعة تبعاً للمذكرة األولية ابملوافقة على التنفيذ .  
• يتم متابعة استخراج الشيكات اخلاصة ابملبالغ اخلاصة ابلتكرمي وجتهيز كشوف التوزيع اخلاصة هبا و اليت سوف يتم 

   توقيعها من املستلم للمبلغ.
• يتم العرض على السيد  األستاذ / أمني عام اجلامعة ملوافقة سيادته والعرض على السيد أ.د/ رئيس اجلامعة ملوافقة 

  سيادته على حتديد موعد تنفيذ احلفل السنوي للتكرمي .
• فور إخطار السيد  األستاذ / أمني عام اجلامعة لإلدارة ابملوعد احملدد من قبل السيد أ.د / رئيس اجلامعة لتنفيذ 
  احلفل يتم عمل مذكرة للعرض على السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة بشأن موافقة سيادته على تنفيذ احلفل يف 

قاعة املؤمترات الكربى ابجلامعة اجلديدة  واستخدامها يف ذلك اليوم .
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• يتم إخطار املشاركني يف التكرمي خبطاابت رمسية على اإلدارات والكليات اخلاصة هبم حمدداً هبا توقيت تنفيذ احلفل 
  وموعد انعقاده وبرانمج احلفل .  

• يتم استخراج سلفة مؤقتة للمشروابت والضيافة ومستلزمات التكرمي للصرف منها على تنفيذ احلفل .
• يتم تنفيذ احلفل وفقا للربانمج املعد واألدوار املخطط هلا لكل عامل يف اإلدارة . 

• يتم إعداد التقرير النهائي لالحتفال موضحاً فيه اإلجيابيات والسلبيات واملقرتحات اليت سوف يراعى تنفيذها يف العام 
  التايل .
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النماذج املستخدمة يف تكرمي العاملني املثاليني
إدارة رعاية العاملني

ابإلدارة العامة للشئون اإلدارية

مذكرة للعرض/منوذج خطاب

مذكرة للعرض علي

السيد األستاذ الفاضل / أمني عام اجلامعة
حتية طيبة وبعد ....

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
..........................................................................

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحرتام ،،،،،

        مدير اإلدارة                                                                املدير العام
     أ/                                                                       أ/
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خطاب موجه إىل مجيع اإلدارات والكليات

        السيد األستاذ/
                                     مدير عام اإلدارة العامة/كلية

حتية طيبة وبعد .....

يسعدين أن أهدي سيادتكم خالص التحية متمنياً دوام التقدم والرقي ، ويشرفين موافقة سيادتكم على ترشيح أحد السادة 
العاملني إبدارتكم املوقرة ليكرم ضمن اإلحتفالية السنوية لتكرمي العاملني املثاليني لعام      20م .

على أن تنطبق شروط الرتشيح املرفقة على املرشح .
على أن ترسل الرتشيحات إىل اإلدارة العامة للشئون اإلدارية ـ إدارة رعاية العاملني يف موعد غايته     /   /    20م ويرفق 

مع خطاب الرتشيح املرسل صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي حديثة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحرتام ،،،،،

      مدير اإلدارة                                                           املدير العام
      أ/                                                                              أ/
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إدارة شئون هيئة التدريس )األجازات(
ابإلدارة العامة لشئون العاملني

سياسات عمل اإلدارة 
• دراسة وعرض اجازات أعضاء هيئة التدريس و الوظائف املعاونة جبامعة قناة السويس )اجازة مرافقة الزوج/ الزوجة - 

   اجازة وضع – اجازة رعاية الطفل – اجازة عمرة – اجازة حج - اجازة مبرتب او بدون مرتب – قطع اإلجازة (
إجراءات عمل اإلدارة 

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على اجازة  مرافقة 
   الزوج و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه .

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم 
• يقوم املوظف املسئول مبراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

   الوارد منها  .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا 
- موافقة جملسى القسم و الكلية على الطلب – صورة جواز السفر للزوجني - واتشرية السفر –القرار التنفيذى من 
جهة عمل للمرافق ىف حالة العمل ابى جهة حكومية او خاصة( او اصل عقد عمل املرافق ابخلارج موثق من القنصلية 

املصرية ابخلارج  واقرار املرافق بعدم العمل داخل ارض الوطن ( ىف حالة املنح للعام االول يدرج  ابملذكرة جدول 
لالجازات السابق منحها  مدرج هبا رقم  قرار اإلجازة السابقة وبدايتها وهنايتها ومجلة االجازات ملرافقة الزوجة  .

• ىف حالة جتديد اإلجازة  يدرج ابملذكرة جدول لالجازات السابق منحها  مدرج هبا رقم  قرار اإلجازة السابقة وبدايتها 
وهنايتها ومجلة االجازات ملرافقة الزوجة  والطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا موافقة جملسى القسم  
و الكلية على الطلب – صورة جواز السفر للزوجني – االقامة للزوجني موضحا هبا هنايتها  – القرار التنفيذى من جهة 

عمل للمرافق ىف حالة العمل أبى جهة حكومية   او خاصة( .او خطاب من جهة عمل املرافق يفيد االستمرارية ىف 
العمل ابخلارج موثق من القنصلية املصرية ابخلارج  ىف حالة املنح للعام االول  . 

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة .

• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص رئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة ىف حالة املنح  .

• او تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث مث 
ترسل ملكتب / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ىف حالة التجديد القل من عشر سنوات .

• وترفع للجنة املشكلة لالجازات بقرار جملس اجلامعة  ويتم اعتماد ا.د/ رئيس اجلامعة / انئب رئيس اجلامعة لشئون 
الدراسات العليا و البحوث رأى اللجنة .
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• يقوم املوظف املسئول  إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 
   للتوقيع عليه .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب امني عام اجلامعة.
• يتم اعتماد القرار من امني عام اجلامعة  .

• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من امني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 
   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه . 

• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .
• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف 

  خدمة العضو . 
• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل ابدراج اتريخ هذه اإلجازة وهنايتها ورقم القرار للعضو .

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه ىف حالة  جتديد اإلجازة  اوقطع اإلجازة او تسوية   
  مدة االنقطاع عن العمل  بعد انتهاء اإلجازة  .

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على منح اجازة  
  الوضع  و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم 
• يقوم املوظف املسئول مبراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

  الوارد منها .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا 

   اربعة شهور وعدد املرات االوىل / الثانية /الثالثة  - موافقة رئيس جملسى القسم  و عميد الكلية على الطلب والتأكد 
   من اتريخ ميالد الطفل .

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة .

• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث مث 

   ترسل ملكتب / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث  العتمادها .
• يقوم املوظف املسئول إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 

   للتوقيع عليه .
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب أمني عام اجلامعة .

• يتم اعتماد القرار من أمني عام اجلامعة .
• يقوم املوظف املسئول إبرسال القرار بعد اعتماده من أمني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم و

  حفظه ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه. 
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• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرا ر. 
• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف خدمة 

   العضو.  
• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل إبدراج اتريخ هذه اإلجازة وهنايتها ورقم القرار للعضو ) ومرات الوضع(. 

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه .
• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على منح /جتديد 

  اجازة  لرعاية الطفل و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.
• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم .

• يقوم املوظف املسئول مبراجعة أوراق املوضوع الواردة من الكلية  )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 
  الوارد منها  .

• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا ال 
تزيد عن عامني ىف املرة الواحدة - موافقة رئيس جملسى القسم  و عميد الكلية على الطلب والتأكد من وجود شهادة 
ميالد الطفل )اقل من 18 سنة ( يدرج ابملذكرة جدول لإلجازات السابق منحها  مدرج هبا رقم  قرار اإلجازة السابقة 

وبدايتها وهنايتها ومجلة اإلجازات لرعاية الطفل .
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب أمني عام اجلامعة .
• يقوم أمني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة املذكرة ىف سجل خاص / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث مث ترسل 
   ملكتب / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث  العتمادها .

• يقوم املوظف املسئول  إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 
   للتوقيع عليه .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب أمني عام اجلامعة .
• يتم اعتماد القرار من أمني عام اجلامعة  .

• يقوم املوظف املسئول إبرسال القرار بعد اعتماده من أمني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 
   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .

• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .
• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف خدمة 

   العضو  .
• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل ابدراج اتريخ هذه اإلجازة وهنايتها ورقم القرار للعضو. 

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه ىف حالة  جتديد اإلجازة  اوقطع اإلجازة 
• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على منح إجازة  

العمرة  و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.
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• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم .
• يقوم املوظف املسئول مبراجعة أوراق املوضوع الواردة من الكلية )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

   الوارد منها  .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا حبد 

   اقصى مخسة عشرة يوما - موافقة رئيس جملسى القسم  وعميد الكلية على الطلب .
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة مث ترسل املذكرة ملكتب أمني عام اجلامعة .
• يقوم أمني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث مث ترسل 
   ملكتب / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث  العتمادها .

• يقوم املوظف املسئول إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 
  للتوقيع عليه .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب أمني عام اجلامعة .
• يتم اعتماد القرار من أمني عام اجلامعة  . 

• يقوم املوظف املسئول إبرسال القرار بعد اعتماده من أمني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 
   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه 

• يقوم املوظف املسئول إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار  .
• يدون املوظف املسئول صورة القرار وأوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف خدمة 

   العضو.  
• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه .

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على منح 
• إجازة  احلج  و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسنده اليه .

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم .
• يقوم املوظف املسئول  مراجعة أوراق املوضوع الواردة من الكلية  )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

   الوارد منها .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا  ملدة 

   شهر أبجر كامل مرة واحدة  - موافقة رئيس جملسى القسم  و عميد الكلية على الطلب والتاكد من أتشرية احلج .
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة مث ترسل املذكرة ملكتب أمني عام اجلامعة .
•  يقوم أمني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث مث ترسل 
   ملكتب / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث  العتمادها .
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• يقوم املوظف املسئول إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 
   للتوقيع عليه .

•  تدون سكراترية مدير اإلدارة القرار ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب أمني عام اجلامعة .
• يتم اعتماد القرار من أمني عام اجلامعة  . 

• يقوم املوظف املسئول إبرسال القرار بعد اعتماده من أمني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 
   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .

• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .
• يدون املوظف املسئول صورة القرار واوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف خدمة 

   العضو  .
• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه .

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على منح إجازة  
   مبرتب / بدون مرتب  و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه .

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم .
• يقوم املوظف املسئول  مراجعة أوراق املوضوع الواردة من الكلية )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

   الوارد منها .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو موضحا به بداية اإلجازة ومدهتا  

  موضحا هبا مبرتب او بدون مرتب حبد اقصى ثالثة شهور سبب هذه اإلجازة  - موافقة جملسى القسم  و الكلية على 
   الطلب  .

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب أمني عام اجلامعة .

• يقوم أمني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة . 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص رئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة  

• ويتم اعتماد ا.د/ رئيس اجلامعة . 
• يقوم املوظف املسئول  إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 

   للتوقيع عليه .
•  تدون سكراترية مدير اإلدارة القرار ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب أمني عام اجلامعة .

•  يتم اعتماد القرار من أمني عام اجلامعة  . 
• يقوم املوظف املسئول إبرسال القرار بعد اعتماده من أمني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 

   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .
• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .

• يدون املوظف املسئول  صورة القرار وأوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف 
   خدمة العضو  .
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• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه ىف حالة قطع اإلجازة او تسوية مدة االنقطاع عن 
العمل  بعد انتهاء اإلجازة  .

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للحصول على قطع اإلجازة  
   مبرتب /بدون مرتب /اجازة مرافقة الزوج /رعاية الطفل و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل 

   كلية مسندة اليه .
• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم .

• يقوم املوظف املسئول  مراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 
   الوارد منها  .

•  مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو على عودته للعمل بعد قطع اإلجازة 
 موضحا اتريخ استالم العمل  - موافقة  رئيس جملسى القسم  وعميد الكلية على الطلب القرار التنفيذى  هلذه اإلجازة  .

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة .

• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة ) منح اجازة مرافقة الزوج – اإلجازة مبرتب( ورفعها على انئب 
   رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث  )جتديد اإلجازة ملرافقة الزوج – رعاية الطفل ( .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص رئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة / انئب رئيس اجلامعة 
   لشئون الدراسات العليا و البحوث  .

• ويتم اعتماد ا.د/ رئيس اجلامعة / انئب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ابملوافقة على املذكرة .
• يقوم املوظف املسئول  إبعداد قرار تنفيذى يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير العام 

   للتوقيع عليه . 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب امني عام اجلامعة .

• يتم اعتماد القرار من امني عام اجلامعة  . 
• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من امني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 

   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .
• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .

• يدون املوظف املسئول صورة القرار واوراق موضوع اإلجازة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة حلفظه مبلف خدمة 
  العضو  .

• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل ابخفاء هذه اإلجازة وادراجها ىف االجازات السابقة ) اجازات مرافقة الزوج/ 
   رعاية الطفل ( .

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه حلني الرجوع اليه .



103

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

املستندات املطلوبة لنقل املعيدين واملدرسني املساعدين خارج اجلامعة
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة .

2- موافقة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية على طلب اإلجازة .
3- موافقة رئيس اجلامعة املنقول منها .
4- موافقة رئيس اجلامعة املنقول إليها .

املستندات املطلوبة لشغل وظائف إدارية )وكالء الكلية لشئون الدراسات العليا / التعليم والطالب / 
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة(

• مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية للسيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة مرفقاً هبا املستندات األتية :
- ترشيح السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية .

- بيان عدد األساتذة املوجودين ابلكلية .
- القرار السابق بتعيني السادة الوكالء .

املستندات املطلوبة لشغل وظائف إدارية رؤساء أقسام
• مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية للسيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة مرفقاً هبا املستندات األتية :

- ترشيح السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية .
- بيان عدد األساتذة املوجودين ابلكلية .

- القرار السابق بتعيني رئيس جملس القسم .
املستندات املطلوبة ألهناء خدمة أعضاء هيئة التدريس لألنقطاع عن العمل 

1- موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس جملس القسم على قبول األستقالة .
2-  موافقة جملس الكلية على قبول األستقالة .

3-  ثالث إنذارات بعلم الوصول )مت إلغائها بقانون اخلدمة املدنية(
املستندات املطلوبة لتشكيل جمالس أقسام

• مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية للسيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة مرفقاً هبا املستدات األتية :
- طلب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية على تشكيل جمالس األقسام موضحاً هبا األساتذة واألساتذة املساعدين.

 املستندات املطلوبة تعيني أعضاء هيئة تدريس
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب الرتقية .

2-  موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب الرتقية .
3-  الدورات املقررة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ) 6 برامج( .

4-  إفادة من الكلية ابأللتزام ابلعمل وحسن السلوك .
5-  أفادة من الكلية ابلتواجد أبرض الوطن .

6-  تقرير اللجنة العلمية الدائمة للرتقية أستاذ مساعد / أستاذ .
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املستندات املطلوبة لتشكيل جمالس الكليات
• مذكرة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية للسيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة مرفقاً هبا املستدات األتية :

- موافقة جملس الكلية على الضم لعضوية جملس الكلية للعام اجلامعى موضح هبا أمساء األساتذة ممن ال يتمتعون ابلعضوية 
- طلب عميد الكلية على تشكيل جملس الكلية للعام اجلامعى موضح هبا : عميد الكلية – وكالء الكلية – رؤساء 

   جمالس األقسام – األساتذة املمثلني عن األقسام )واحد من كل قسم( ابلتناوب – أستاذ مساعد ابلتناوب .
- أمساء األعضاء من اخلارج وجهات عملهم خارج اجلامعة .

املستندات املطلوبة ألهناء خدمة أعضاء هيئة التدريس لألستقالة عن العمل
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على قبول األستقالة .

2-  موافقة جملس الكلية على قبول األستقالة .
3-  سبب األستقالة واترخيها  .

املستندات املطلوبة ملنح أجازة وضع
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة

2-  موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .
3-  شهادة ميالد الطفل

املستندات املطلوبة ملنح أجازة عمرة
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة

2-  موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .
املستندات املطلوبة ملنح أجازة حج

• موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة
• موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .

املستندات املطلوبة لنقل املعيدين واملدرسني املساعدين خارج اجلامعة
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة

2- موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .
3- موافقة رئيس اجلامعة املنقول منها .
4- موافقة رئيس اجلامعة املنقول إليها .

املستندات املطلوبة ملنح أجازة رعاية طفل
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة

2- موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .
3- شهادة ميالد الطفل .

4- ما يفيد سداد مجعية التكافل اإلجتماعى .
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املستندات املطلوبة ملنح أجازة مبرتب أو بدون مرتب
1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة

2- موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .
املستندات املطلوبة ملنح أجازة مرافقة زوج / زوجة

1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب اإلجازة
2- موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب اإلجازة .

3- صورة جواز السفر للزوجني .
4- صورة بطاقة الرقم للزوجني .

5- وثيقة الزواج .
6- عقد عمل الزوج / الزوجة موثق من القنصلية .

7- صورة معتمدة من قرار منح اإلجازة من جهة العمل للزوج أو الزوجة .
8- ما يفيد سداد مجعية التكافل اإلجتماعى .

9- إبداء الرغبات للمعاشات .
10- إقرار بعدم العمل للمرافق ىف حالة عدم العمل أبى جهة حكومية .
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إدارة شئون هيئة التدريس)الندب (
ابإلدارة العامة لشئون العاملني

سياسات عمل اإلدارة
• دراسة وعرض الوظائف االدارية ـ روؤساء االقسام – وكالء الكلية ( – الندب – مزاولة املهنة ىف غري اوقات العمل 

  الرمسية  الىت تعرض على السيد ا.د/ رئيس اجلامعة
إجراءات عمل اإلدارة 

1-  يرد لإلدارة كتاب عميد الكلية املعروض على ا.د/رئيس اجلامعة املتضمن املوافقة على تعيني وكالء الكلية ) شئون 
      تعليم وطالب – شئون الدراسات العليا و البحوث - شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ( و يؤشر عليها من مدير 

     اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.
• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم. 

• يقوم املوظف املسئول ابإلدارة إبعداد مذكرة موضحا هبا بيان بعدد االساتذة و قرار الوكيل السابق  مرفق هبا القرار ملدة 
  ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها. 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة                 

• ويقوم امني عام اجلامعة لرفعها لرئيس اجلامعة العتماد  املذكرة و القرار . 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة على املذكرة 

  و اعتماد القرار املرفق. 
• يقوم املوظف املسئول إبرسال القرار بعد اعتماده من رئيس اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم و حفظه 

   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .
• يتم ابالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار.

• يدون املوظف املسئول صورة القرار واوراق املوضوع ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 
• يقوم املوظف املسئول ابحلاسب اآلىل ابإلدارة ابضافته لبياانت الوظائف االدارية ابلكلية.    

• يقوم املوظف املسئول مبلفات اإلدارة بضم القرار واملرفقات مللف خدمته.
• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات  حلني الرجوع اليه. 

2- يرد لإلدارة كتاب عميد الكلية املعروض على ا.د/رئيس اجلامعة املتضمن املوافقة على تعيني روؤساء االقسام  من 
    االساتذة /االساتذة املساعدين / االساتذة املتفرغني/ عمداء الكلية او وكالء الكلية و يؤشر عليها من مدير اإلدارة 

     للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.
• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم. 
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• يقوم املوظف املسئول ابإلدارة إبعداد مذكرة موضحاً هبا بيان بعدد األساتذة املوجودين ابلقسم و قرار رئيس جملس 
القسم السابق و مرفق هبا القرار) ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ( او حىت اتريخ االحالة للمعاش ىف حالة 

وجود عدد ثالثة اساتذة   و ىف حالة عدم وجود  اقل من ثالثة اساتذة يكون ألقدمهم وىف حالة عدم وجود اساتذة 
يكون ألقدم استاذ مساعد وىف حالة عدم وجود اساتذة او اساتذة مساعدين  يعهد إىل االستاذ املتفرغ االشراف على 
القسم و ىف حالة عدم وجود احد يتوىل رائسة جملس القسم )يتوىل رائسته العميد( او احد الوكيلني ومرفق مع املذكرة 

القرار و تعرض على  امني عام اجلامعة لرفعها لرئيس اجلامعة العتماد  املذكرة و القرار . 
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها. 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة                 
• ويقوم امني عام اجلامعة برفعها لرئيس اجلامعة العتماد املذكرة و القرار . 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة على 
   املذكرة و اعتماد القرار املرفق.

• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من رئيس اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم و حفظه 
   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .

• يتم ابالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار  .
• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق املوضوع ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 

• يقوم املوظف املسئول ابحلاسب اآلىل ابإلدارة ابضافته لبياانت الوظائف االدارية ابلكلية.
• يقوم املوظف املسئول مبلفات اإلدارة بضم القرار واملرفقات مللف خدمته . 

• حيتفظ املوظف املسئول ابلقرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات  حلني الرجوع اليه .
3- عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على الطلب املقدم من العضو على الندب 
      للعمل جبامعة اخرى)اشراف على قسم /عميد كلية( او للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى  و يؤشر عليها من مدير 

      اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.
• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم. 
• يقوم املوظف املسئول ابإلدارة إبعداد مذكرة  متضمنا  موافقة جملسى القسم و الكلية على الندب  بناء على اصل 

   طلب اجلهة املنتدب اليها طبقا الحكام املادة )84( املعدل ابلقرار )152( من قانون تنظيم اجلامعات رقم 49 لسنة 
  1972 ومرفق مع املذكرة القرار ويذكر ىف القرار اعتبارا من اليوم التاىل الخالء الطرف ىف حالة الندب الكلى مع 

   حتمل اجلهة املنتدب اليها مرتب سيادته كامال.  
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها. 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة 
   ويقوم امني عام اجلامعة برفعها لرئيس اجلامعة العتماد  املذكرة و القرار.

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة على 
   املذكرة و اعتماد القرار املرفق. 
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• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من رئيس اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه ىف 
   قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .

• ويتم ابالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار   .
• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق املوضوع ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 

• يقوم املوظف املسئول مبلفات اإلدارة بضم القرار واملرفقات مللف خدمته . 
• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات  حلني الرجوع اليه

4- عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على الطلب املقدم من العضو مبزاولة املهنة غري 
     اوقات العمل الرمسية يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم 
• يقوم املوظف املسئول ابإلدارة إبعداد مذكرة  متضمنا طلب عضو هيئة التدريس على مزاولة املهنة  ىف غري اوقات 
   العمل الرمسية وطبيعة العمل الىت يزاوله  - موافقة جملسى القسم و الكلية على الطلب  احكام املادة )100( من 

    قانون تنظيم اجلامعات رقم 49 لسنة 1972 بشرط ان يقضى ثالث سنوات على األقل يف هيئة التدريس ومرفق مع 
   املذكرة القرار مع رفع بدل التفرغ ويكون مزاوله املهنة اعتبارا من اتريخ صدور القرار  .

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة  

   ويقوم  امني عام اجلامعة لرفعها لرئيس اجلامعة للموافقة على املذكرة واعتماد  القرار . 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة على 

   املذكرة  و اعتماد القرار املرفق .
• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من رئيس اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم و حفظه 

   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .
• ويتم ابالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .

• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق املوضوع ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 
• يقوم املوظف املسئول مبلفات اإلدارة بضم القرار واملرفقات مللف خدمته . 

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات  حلني الرجوع اليه .
املستندات املطلوبة حلاالت الندب

1- موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس القسم على طلب الندب .
2- موافقة السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية على طلب الندب .

3- موافقة اجلهة املراد الندب إليها .
املستندات املطلوبة للندب للتدريس خارج اجلامعة

1- موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس جملس القسم على طلب الندب .
2- موافقة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية على طلب الندب .

3- أصل طلب اجلامعة أو املعهد املراد الندب إليها .
4-  حتديد عدد الساعات واألايم ومواد التدريس )مرحلة البكالوريوس / الدكتوراه / املاجستري(
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 تدفق  خريطة
 دورة إعداد املذكرات والقرارات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس  

 ضم أعضاء من الداخل واخلارج جمللس الكلية  –إنهاء خدمة  –نقل  –ترقيات 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 البدايــــة

 النهاية

كتاب كليات الجامعة المتضمنة موافقة مجلس القسم والكلية على طلب عضو هيئة  دارةإليرد ل -
أستقالة( موافقة مجلس الكلية على )إنهاء الخدمة لألنقطاع عن  –النقل  –تدريس على )الترقيات 

للموظف  دارةضم أعضاء من الداخل والخارج لمجلس الكلية( وتؤشر عليه مدير اإل –العمل 
 إليه ةمسند ةحسب كل كلي

يقوم الموظف المختص بمراجعة األوراق للتأكد من أنها مستوفية وبعد ذلك يقوم بإعداد مذكرة  -
 ثم ترفع للمدير العام للتوقيع عليها  توقيع عليهاللمراجعة وال  دارةوعرضها على مدير اإل

 
ها إلى السيد / أمين الجامعة لرفعوترسل تدون السكرتارية المذكرات فى سجل أمين الجامعة 

 لرئيس الجامعة بعرضها على مجلس الجامعة

 أ.د/ رئيس الجامعة للموافقة بعرضها على مجلس الجامعة إلىإرسال المذكرة 

 إرسال المذكرة إلى مجلس الجامعة للموافقة عليها واألذن بإصدار القرار
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إدارة شئون هيئة التدريس )النقل(
ابإلدارة العامة لشئون العاملني

سياسات عمل اإلدارة
• دراسة وعرض املوضوعات الىت تعرض على جملس اجلامعة ) النقل إىل خارج اجلامعة - اهناء اخلدمة لالستقالة /

   انقطاع عن العمل - احتساب فرتة انقطاع (
إجراءات عمل اإلدارة 

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو للنقل خارج اجلامعة و 
   يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم 
• يقوم املوظف املسئول مبراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية  )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد 

   للكلية الوارد منها  .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو - موافقة جملسى القسم والكلية 

   املنقول منها - موافقة جملسى القسم و الكلية املنقول اليها  – موافقة جملس اجلامعة املنقول اليها .
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص أبمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة 
• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها على جملس اجلامعة  . 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها 
   على جملس اجلامعة .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص مبجلس اجلامعة مث ترسل ملكتب امانة اجمللس حلني عرضها 
   على جملس اجلامعة.

• يقوم املوظف املسئول إبعداد قرار ىف حالة املوافقة يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على 
   املدير العام للتوقيع عليه .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث يرسل ملكتب امني عام اجلامعة  للتوقيع 
   عليه.

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة
• يتم اعتماد القرار من ا.د/رئيس اجلامعة ويتم نقله اعتبارا  من اليوم التإىل لتاريخ إخالء الطرف . 

• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من امني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات ابجلامعة العطائه رقم 
   وحفظه ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه 

• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار وذلك الخالء طرفه  مث ترسل الكلية اخالء 
   الطرف .
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• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق موضوع النقل مع اخالء الطرف ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 
• يقوم املسئول عن قسم امللفات ابرسال ملف العضو مستوىف إىل مدير عام شئون هيئة التدريس ابجلامعة الىت مت النقل 

   اليها .
• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل ابدراج رقم القرار للعضو واجلهة املنقل اليها وخيفى الدرجة العلمية للعضو حىت 

  اليدرج ضمن القوة الفعلية ابلكلية . 
• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات  

• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على طلب العضو استقالته عن العمل ابلكلية  و 
   يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم .
• يقوم املوظف املسئول مبراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية  )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

   الوارد منها .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب املقدم من العضو على قبول االستقالة موضحا هبا 

   اتريخ تقدمي االستقالة - موافقة جملسى القسم و الكلية على قبول االستقالة - البد ان يكون العضو على قوة العمل 
    وقت تقدمي االستقالة او قبل اهناء اإلجازة املمنوحة لسيادته 

• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة 

• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها على جملس اجلامعة  . 
• تدون سكراترية مدير اإلدارة املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها 

   على جملس اجلامعة .
• تدون سكراترية مدير اإلدارة املذكرة ىف سجل خاص مبجلس اجلامعة مث ترسل ملكتب امانة اجمللس حلني عرضها على 

   جملس اجلامعة.
• يقوم املوظف املسئول إبعداد قرار ىف حالة املوافقة  يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على 

   املدير العام للتوقيع عليه .
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  القرار ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث يرسل ملكتب امني عام اجلامعة للتوقيع عليه.

• تدون سكراترية مدير اإلدارة املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة.
• يتم اعتماد القرار من ا.د/رئيس اجلامعة . 

• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من امني عام اجلامعة إىل قسم القرارات ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 
   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه 

• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار . 
• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق موضوع االستقالة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 

• يقوم املسئول عن قسم امللفات حبفظ ملف العضو ضمن  ملفات اهناء اخلدمة 
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• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل ابدراج رقم القرار للعضو مع اخفاء الدرجة العلمية للعضو حىت اليدرج ضمن 
   القوة الفعلية ابلكلية . 

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات 
• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على اهناء العضو لالنقطاع عن العمل ابلكلية  و 

  يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.
• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم 

• يقوم املوظف املسئول  مراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية  )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 
   الوارد منها  .

• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا الطلب الكلية على اهناء خدمة العضو لالنقطاعه عن العمل 
   - موافقة جملسى القسم و الكلية على اهناء اخلدمة  - االنذرات الثالثة املرسلة بعلم الوصول لعودته للعمل بعد انتهاء 

   اإلجازة - قرار اإلجازة السابق منحه 
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة 
• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها على جملس اجلامعة  . 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها 
   على جملس اجلامعة .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص مبجلس اجلامعة مث ترسل ملكتب امانة اجمللس حلني عرضها على 
   جملس اجلامعة.

• يقوم املوظف املسئول إبعداد قرار ىف حالة املوافقة يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على املدير 
   العام للتوقيع عليه .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة القرار ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب امني عام اجلامعة للتوقيع عليه.
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة

• يتم اعتماد القرار من ا.د/رئيس اجلامعة . 
• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من امني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 

   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .
• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار .

• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واالوراق اخلاصه إبهناء اخلدمة ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة .
• يقوم املسئول عن قسم امللفات حبفظ ملف العضو ضمن  ملفات اهناء اخلدمة  .

• يقوم املوظف املسئول عن احلاسب اآلىل إبدراج رقم القرار للعضو مع اخفاء الدرجة العلمية للعضو حىت اليدرج ضمن 
القوة الفعلية ابلكلية. 

• حيتفظ املوظف املسئول بصورة من القرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات 
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• عند ورود كتاب الكلية لإلدارة املتضمن موافقة جملس القسم والكلية على احتساب فرتة االنقطاع عن العمل ابلكلية  
اجازة بدون مرتب و يؤشر عليها من مدير اإلدارة للموظف املختص حسب كل كلية مسندة اليه.

• تدون السكراترية هذه املواضيع ىف سجالت الصادر و الوارد  وتسلمها للموظف املختص مع توقيعه عند االستالم 
• يقوم املوظف املسئول  مراجعة اوراق املوضوع الواردة من الكلية  )مستوىف – غري مستوىف ( - غري مستوىف يرد للكلية 

  الوارد منها .
• مستوىف يقوم املوظف املسئول  إبعداد مذكرة متضمنا هبا طلب عضو هيئة التدريس على احتساب فرتة االنقطاع عن 

العمل ابلكلية - موافقة جملسى القسم و الكلية على احتساب فرتة االنقطاع اجازة بدون مرتب  - االنذرات الثالثة 
املرسلة بعلم الوصول لعودته للعمل بعد انتهاء اإلجازة - قرار اإلجازة السابق منحه – اقرار العودة للعمل ويطبق احكام 

املادة 117 من قانون تنظيم اجلامعات  .
• تعرض املذكرة على مدير اإلدارة ملراجعتها والتوقيع عليها مث تعرض على املدير العام للتوقيع عليها 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة مث ترسل  املذكرة ملكتب امني عام اجلامعة 
• يقوم امني عام اجلامعة برفعها على ا.د/ رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها على جملس اجلامعة  . 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة للموافقة بعرضها 
   على جملس اجلامعة 

• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص مبجلس اجلامعة مث ترسل ملكتب امانة اجمللس حلني عرضها على 
  جملس اجلامعة.

• يقوم املوظف املسئول  إبعداد قرار  ىف حالة املوافقة يعرض على مدير اإلدارة ملراجعته والتوقيع عليه مث يعرض على 
   املدير العام للتوقيع عليه .

• تدون سكراترية مدير اإلدارة القرار ىف سجل خاص ابمني عام اجلامعة  مث يرسل ملكتب امني عام اجلامعة  للتوقيع عليه.
• تدون سكراترية مدير اإلدارة  املذكرة ىف سجل خاص برئيس اجلامعة مث ترسل ملكتب رئيس اجلامعة

• يتم اعتماد القرار من ا.د/رئيس اجلامعة . 
• يقوم املوظف املسئول ابرسال القرار بعد اعتماده من امني عام اجلامعة  إىل قسم القرارات  ابجلامعة العطائه رقم وحفظه 

   ىف قسم القرارات ابجلامعة واخذ صورة منه .
• يقوم املوظف املسئول  إببالغ الكلية خبطاب مرفق به صورة القرار  .

• يدون املوظف املسئول  صورة القرار واوراق موضوع احتساب فرتة االنقطاع ىف سجل ويسلم لقسم امللفات ابإلدارة 
• يقوم املسئول عن قسم امللفات حبفظ  املوضوع مبلف خدمة العضو .

• حيتفظ املوظف املسئول ابلقرار ىف مكتبه ىف سجل القرارات  حلني الرجوع اليه 
• مالحظة  ىف حالة عدم موافقة جملس القسم و الكلية  وجملس اجلامعة على احتساب فرتة االنقطاع اجــــــــــــــــــــــــــــازة بدون 

مرتب فيعترب غيابه انقطاعا ال يدخل ضمن مدة اخلدمة احملسوبة ىف املعاش و ال ضمن املدد املنصـــــــــوص عليها يف املادتني      
)69 /أوال( و )70 /أوال ( و ال جيوز الرتخيص له من بعد يف إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة 

الزوج قبل انقضاء ضعف املدد املنصوص عليها يف املواد )1/88 ( و)90( 
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إدارة التعيينات واملوازنة
ابإلدارة العامة لشئون العاملني

سياسات عمل اإلدارة
- تعيني شئون العاملني الالزمة للجامعة من الكادر العام

إجراءات عمل اإلدارة 
- يقوم االخصائيني والعاملني ابإلدارة 

- تعيني مكلف من املخاطبيني ابلقانون 29لسنة 1978م من االطباء والصيادلة وأطباءاالسنان والعالج الطبيعى 
   والفنيني الصحيني:-   

• وصول قرار التكليف للخريج من اإلدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة .
• العرض على السلطة املختصة ىف ضوء االحتياجات .
• ىف حال املوافقة استيفاء مسوغات التعيني للمكلف .

• استصدار قرار التكليف .
• توزيع املكلف على جهة العمل وفقا لالحتياج .

• اخطار قسم املوزانة بصورة معتمدة من قرار التكليف – قرار وزارة الصحة- استالم العمل لتمويل درجة مالية 
   للمكلف .

• ايداع ملف املكلف بقسم امللفات .
• تسجيل البياانت على احلاسب اآلىل

إجراءات تلقى اخلدمة من قسم التعيينات
اوآل: التكليف :-

1-  يتوجة املكلف إيل اإلدارة ملعرفة املستندات املطلوبة .
2- يتم حترير إستمارة الكشف الطيب له ليتوجه به إيل أالقومسيون الطيب إلجراء الكشف الطيب عليه .

3- بعد عمل الكشف الطيب يتم تسليمة إيل اإلدارة مع ابقة املستندات ) شهادة امليالد – املوفق التجنيدي للذكور – 
     صورة البطاقة – املؤهل الدراسي - موافقة وزارة الصحة علي مزاولة املهنة – ذمة مالية – 3 صور شخصية ( .

4- يصدر قرار بتكليفة ملدة عامني من اتريخ إستالم العمل .
5- أيخد خطاب ليتوجه به إيل إحدى الكليات أو اإلدارة الطبية إلستالم عمله .

اثنيآ : التعيني :-
- يتم التعيني عن طريق الرتشيح من قبل اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة أو من خالل اإلعالن وىف كلتا احلالتني 

   اإلجراءات متشاهبة .
بعد التقدم لإلعالن يتم خماطبة املتقدم للحضور لعمل املقابلة الشخصية .  -1

بعد معرفة نتيجة األعالن يتم خماطبة املتقدم خبطاب للحضور إلستكمال مسوغات تعيينه وتسليمه العمل .  -2
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3- يتم حترير إستمارة الكشف الطيب له ليتوجه به إيل أالقومسيون الطيب إلجراء الكشف الطيب عليه 
4- بعد عمل الكشف الطيب يتم تسليمة إيل اإلدارة مع ابقى املستندات ) شهادة امليالد -  املوقف التجنيدي للذكور – 

      صورة البطاقة – املؤهل الدراسي – ذمة مالية -3 صورة شخصية .
5- أيخذ خطاب ليتوجه به إيل أحدي الكليات أو أحدي الكليات أو اإلدارات إلستالم عمله .

إجراءات عمل قسم املوازنة 
أوآل:- تغيري املسمي الوظيفي :-

1-تقدمي طلب العمل إىل جهة العمل ) إيل عميد الكلية يف حالة العمل بكلية – إيل املدير العام يف حاله العمل ابإلدارة ( 
2- تقدمي الطالب موقع عليه ابملوافقة إلدارة املوازنة .

املستندات املطلوبة :-
- صورة بطاقة الرقم القومي .

- بيان حاله وظيفية .
- مرفقات توضح طبيعة عمله أو أسباب تغيري املسمي الوظيفي .

3- عرض مذكرة على السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة .
4- املتابعة مع اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة املالية .

اثنيآ :- النقل من وإيل اجلامعة :-
1- تقدمي موافقة كآل من اجلهتني املنقول منها وإليها لقسم املوازنة .

املستندات املطلوبة :-
- صورة بطاقة الرقم القومي .

- بيان حاله وظيفية .
2-  املتابعة مع اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة املالية .
3- إخطار قسم التنقالت مبوافقة وزارة املالية إلصدار القرار.

اثلثآ :- متويل درجات املكلفني :-
1- تقدمي قرار التكليف لقسم املوازنة .

املستندات املطلوبة :-
- صورة بطاقة الرقم القومي .

- موافقة أمني عام اجلامعة على إصدار قرار التكليف وما يفيد عدم متويل درجة ىف اجلهة األصلية .
- قرار وزارة الصحة .

- قرار التكليف .

- إستالم العمل .
2- املتابعة مع اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ووزارة املالية .

3- إصدار القرار بعد صدور قرار وزارة املالية .
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النماذج املستخدمة يف إدارة التعيينات واملوازنة
ابإلدارة العامة لشئون العاملني
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إدارة التسوايت والعالوات والتقارير
ابإلدارة العامة للموارد البشرية 

سياسات عمل اإلدارة
• منح املوظف العالوات الدورية السنوية ىف أول يوليو من كل عام طبقآ للمادة ) 37 ( قانون 81 لسنة 2016 .

• منح املوظفني اخلاضعني لقانون 81 لسنة 2016 حافز التميز العلمي املنصوص عليه ابملادة ) 39 ( لقانون 
  اخلدمة املدنية من احلاصلني علي مؤهل أعلى أثناء اخلدمة . 

• منح املوظفني الغري خاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية ) أعضاء املهن الطبية ( حافز األداء املتميز طبقآ لقرار 
  رئيس جملس الوزراء رقم ) 734 ( لسنة 2005 م

• منح العالوة التشجيعية للعاملني ابجلامعة طبقآ للماده )38 ( من قانون اخلدمة املدنية وقواعد منح العالوه 
   التشجيعية  .

• ضم املدد السابقة واخلدمات العسكرية واخلدمة العامة للموظفني املعينني اجلدد .
• ترقية املوظفني املستحقني للرتقية عند صدور قرار وزاري ابلرتقية .

• وضع التقارير السنوية للموظفني مرتني يف العام طبقاً لقانون اخلدمة املدنية املادة )255( .
إجراءات عمل اإلدارة 

• منح املوظف حافز أداء التميز حلصوله علي درجيت املاجستري اوالدكتوراة :
- يتقدم املوظف بطلب مبوافقة صرحية من جهة العمل } مدير عام / عميد الكلية{ مرفق معه ضوابط منح احلافز 

املكونة من ستة نقاط مرفق معه أصل شهادة املؤهل} املاجستري / الدكتوراه{ وذلك حلصوله علي حافز أداء التميز 
وتقدمي :

1. ما يفيد االنتظام يف العمل.
2. توضيح االجنازات يف الوحدة اليت يعمل هبا.

3. االجنازات اليت متت لرفع كفاءة العمل.
4. بيان مبعدالت األداء اليت متت خالل العام السابق ملنح احلافز.

5. معدل الكفاءة .
6. االنضباط وحسن املعاملة مع املتعاملني يف جمال العمل . 

• يتم عمل مذكرة للعرض علي جلنة املوارد البشرية وبعد انعقاد اللجنة يتم اعتماد حمضر اللجنة من السيد األستاذ 
  الدكتور / رئيس اجلامعة ويتم عمل القرار وبعد اعتماده من السيد األستاذ / رئيس اجلامعة يتم إرساله إيل قسم 

  القرارات ليتم إعالنه وتوزيعه علي اجلهات املختلفة من اإلدارات والكليات املختلفة .
• وبنفس الطريقة يتم منح املوظف حافز التميز العلمي حلصوله علي مؤهل اعلي من الدرجة اجلامعية األويل } دبلوم 

   الدراسات العليا{.
1- يتقدم املوظف بطلب مبوافقة صرحية من جهة العمل } مدير عام / عميد الكلية{ مرفق معه أصل شهادة 

املؤهل }دبلوم الدراسات العليا{ وذلك حلصوله  حافز التميز العلمي املنصوص عليه ابملادة ) 39 ( من قانون 81 
لسنة 2016م .

2- يتم عمل مذكرة للعرض علي جلنة شئون العاملني وبعد انعقاد اللجنة يتم اعتماد حمضر اللجنة من السيد 
األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة  ويتم عمل القرار وبعد اعتماده من السيد األستاذ / رئيس اجلامعة يتم إرساله إيل 

قسم القرارات  ليتم إعالنه وتوزيعه علي اجلهات املختلفة من اإلدارات والكليات املختلفة .
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• منح العالوة التشجيعية للعاملني ابجلامعة:
- يتم إرسال خطاب لإلدارات والكليات املختلف لالستفسار عن اإلجازات  }مرضي- بدون مرتب{ واجلزاءات 

   املمنوحة للعاملني خالل العامني السابقني.
- يتم مراجعه السجالت  بعد التأشري ابلتقارير واإلجازات واجلزاءات جلميع العاملني ابجلامعة .

- يتم ترشيح العاملني املستحقني طبقا لقواعد منح العالوات التشجيعية .
- يتم عمل كشوف الرتشيحات أبمساء العاملني املرشحني ملنح العالوات التشجيعية .
- يتم إرسال الكشوف إيل مجيع الكليات وإدارات اجلامعة وإعالهنا ملده 15 يوم  .

- يتم تلقي التظلمات املقدمة من املتضررين من عدم ترشيحهم ملنح العالوة .
- يتم عقد جلنة خاصة لبحث التظلمات املقدمة من املتضررين لعرض أسباب عدم ترشيحهم ملنح العالوة .

- وبعد اعتماد حمضر جلنة التظلمات يتم إعداد مذكرة ملنح العالوة التشجيعية مرفق هبا كشوف السادة املرشحني وحمضر 
   جلنة التظلمات للعرض علي جلنة شئون العاملني .

- بعد اعتماد حمضر جلنة شئون العاملني من السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة يتم عمل القرار اخلاص مبنح العاملني 
   املرشحني ملنح العالوة التشجيعية .

- يعتمد القرار من األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة وإرساله إيل قسم القرارات لتوزيعه علي اإلدارة والكليات املختلفة 
   لعمل الالزم.

املستندات املطلوبة للتظلم من منح العالوات التشجعية :-
-  طلب مقدم من املتظلم وعليه موافقة رئيسه ىف العمل ] عميد الكلية / أمني الكلية / املدير العام [ 

- خطاب من اجلهة الىت يعمل هبا املتظلم مرفق به التظلم إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية .
• ضم املدد السابقة للعاملني

- يتم حبث امللفات  الستخراج مدد اخلدمة السابقة } عسكرية- خدمه عامه- مده امتياز- املدة السابقة{.
• ترقية العاملني:-

-يتم ترقية العاملني املستوفني املدد البينية ىف أول يوليو من كل عام طبقا لقرار رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واالدارة
•أعداد تقارير تقومي االداء :-
- يتم عمل مذكرة التقارير .

- يتم فتح سجل خاص ابلتقارير حسب كليات وإدارات اجلامعة املختلفة متضمنا “ االسم – الوظيفة – جهة العمل – 
   الدرجة املالية – اتريخ استالم العمل – االنتداابت – االعارات – اإلجازات – اجلزاءات - درجه التقرير  – املرتبة ” 

- ويكون تقومي أداء املوظف عن سنة مالية علي مرتني علي األقل قبل وضع التقرير النهائي طبقآ للمادة ) 25 ( من 
   قانون اخلدمة املدنية .

- يتم تسجيل العامل وعند استيفاء البياانت السابق ذكرها يتم إرسال خطاابت مجيع جهات اجلامعة “كلياهتا – إداراهتا “ 
   إلرسال مناذج التقارير وذلك مرتني يف السنة اليت يتم عنها وضع التقرير .

- عند ورود التقارير من جهات اجلامعة املختلفة يتم تسجيلها يف السجالت اخلاصة هبم ويتم مراجعتها مع رئيس قسم 
   التقارير .

- يتم حصر مجيع السجالت اخلاصة بتقارير السادة العاملني لبحث التقارير اليت مل ترد لبعض العاملني ابلكليات و 
   االدارات.

- وبعد استيفاء التقارير يتم عرضها علي جلنة املوارد البشرية إلعتماد التقارير .
- يتم تسجيل انعقاد واعتماد جلنه شئون العاملني على التقارير .

- يتم إرسال خطاابت جلميع جهات اجلامعة إلخطارهم ابعتماد جلنة شئون العاملني بتقارير كفايتهم .
- ذلك مبوجب كشف يتم التوقيع عليه من السادة العاملني طرفهم مث موافاتنا به بعد ذلك .

- يتم إرسال اخلطاابت اخلاصة ابلسادة املنتدبني من داخل وخارج اجلامعة مبوافاتنا بتقارير الكفاية وموافاهتم بتقارير 
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   املنتدبني طرفنا وذلك بعد اعتماد جلنة شئون العاملني طرفنا و وطرفهم .
- يتم عمل جلنة التظلمات للسادة احلاصلني على تقارير كفاية مبرتبة جيد جدا فيما دوهنا  . 

- بعد اعتماد جلنة التظلمات يتم إبالغ السادة املتظلمني بنتيجة البت يف التظلم املقدم منهم . 
- يتم عمل كشوف بتقارير مجيع السادة العاملني ابجلامعة إلرساهلا إىل قسمي  “ العالوات – الرتقيات 

- يتم تسجيل مجيع تقارير الكفاية يف سراكى خاصة بقسم التقارير وذلك حلفظها يف ملف خدمتهم .
التظلم من تقومي األداء ) التقارير ( :-

- طلب مقدم من املتظلم وعليه موافقة رئيسة ىف العمل ] عميد الكلية / أمني الكلية / املدير العام [ 
- مستندات تدعم موقف املتظلم من التقرير .

- خطاب من اجلهة اليت يعمل هبا املتظلم مرفق به التظلم واملستندات اخلاصة به إيل اإلدارة العامة للموارد البشرية لبحثها 
    وعرضها علي جلنة التظلمات .

- يتم تسجيل العامل وعند إستيفاء البياانت السابق ذكرها يتم إرسال خطاابت جلميع اجلهات  .
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النماذج املستخدمة 
إلدارة التسوايت والعالوات والتقارير

ابإلدارة العامة للموارد البشرية
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إدارة األجازات والتنقالت
ابإلدارة العامة للموارد البشرية 

سياسات عمل اإلدارة
 وضع نظام لألجازات والتنقالت للعاملني جبامعة قناة السويس .

إجراءات عمل اإلدارة 
أواًل :- إعداد سجالت اإلجازات :-

• يقوم املوظف املختص بكافة اإلجراءات  اخلاصة بتسجيل يوميات الغياب)الداخلية اليت ترد من كل إدارة  على 
حده ،  اليوميات اخلارجية اليت ترد من اإلدارة العامة للشئون اإلدارية( يف السجل املخصص لذلك.

• تسجيل األجازات االعتيادية اليت ترد من كل إدارة على حده لإلدارة يف السجالت مث حتفظ هبا مبلف خدمته .
• تسجيــل األجــازات العارضــة التــي تـرد لإلدارة فـي السجــالت.

• األجازات املرضية ) الواردة من التأمني الصحي أو اللجنة الطبية وذلك بناء علي الطلب املقدم من املوظف ويتم 
تسجيل األجازات املرضية يف السجالت اخلاصة بذلك ويتم حفظها مبلف خدمة املوظف .

• يف حالة االنقطاع عن العمل بدون إذن يتم عمل مذكرة بتحويل املوضوع اإلدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق 
يف أايم الغياب لعدم وجود رصـيد أجازات – يتم عمل أمر تنفيذي بناء على األخطار الوارد من اإلدارة العامة 

للشئون القانونية ابحتساب األايم بدون اجر ويوزع على اجلهات املختصة بتنفيذ ذلك وىف حالة النقطاع عن العمل 
مخسة أايم متصلة أو عشـرة أيـام  منفصلة يتم إرسال إنذار له .

اثنيا :- األجازات اخلاصة بدون مرتب:
• أجازات لرعاية الطفل:-

- يتم عمل مذكرة بناء على الطلب املقدم للعرض على السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة – مث بعد املوافقة يتم 
   عمل خطاب إلخالء الطرف يف حالـــة املنح .

- يتم إصدار األمر التنفيذي اخلاص بذلك .
- يتم التوزيع على اجلهات املعنية .

- يتم التسجيل يف السجالت األجازات اخلاصة .
- يتم أرساله إلدارة امللفات لتحفظ هبا ىف ملف خدمته .

• أجازات ملرافقة الزوج أو الزوجة :-
- يتم عمل مذكرة بناء على الطلب املقدم للعرض على السيد األستاذ / أمني عـــام اجلامعة .

- مث بعد املوافقة يتم عمل خطاب إلخالء الطرف ىف حالـــة املنح. 
- مث إصدار األمر التنفيذي اخلاص بذلك .

- مث يتم التوزيع على اجلهات املعنية . 
- مث التسجيل يف السجالت األجازات اخلاصة به .

- مث أرساهلا إلدارة امللفات لتحفظ هبا يف ملف خدمته .                                          
• أجازات ألسباب يبديها العامل  للعمل يف ) للداخل أو اخلارج (: - 

- يتم عمل مذكرة بناء على الطلب املقدم للعرض على السيد األستـاذ / أمني عـــام اجلامعة .
- مث بعد املوافقة يتـــم عمــل خطــاب إلخــالء الطـرف يف حالـــة املـنح مث إصدار األمر التنفيذي اخلاص بذلك .

- مث يتم التوزيع على اجلهات املعنية . 
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- مث التسجيل يف السجالت األجازات اخلاصة به .
- مث إرساهلا إلدارة امللفات لتحفظ هبا يف ملف خدمته . 

• الرتخيص ابلعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من األجر :-
- يتـم عمـل مذكـرة بنـاء على الطـلب املقـدم للعـرض على السيد األستاذ/أمني عام اجلامعة .

- مث إصدار األمر التنفيذي اخلاص ابلرتخيص ابلعمـل جـزء مـن الوقـت مقابـل نسبـة من األجـر حمـدد به املـدة وكذلك 
   أيـام العمـل .

- مث إخطـار مجــــيع اجلهـات املعنيـة .
- مث التسجـيل ابلسجـالت املعـدة لذلك.

- مث يتـم حفظهـا مبــــلف اخلدمة وذلك ابلنسبة ألدارت املختلفة والكليات.
• أجازات الوضع:-

- يتـم عمـل أمـر تنفيـذي بـناء علـى الطـلب املقـدم واملـرفـق به )صـورة شـهادة امليــــالد الطفـل(.
- ثـم التسجيـل ىف سجـل األجـازات)ألدارت املختلفـة- الكليـات(.

• أجازات احلج:- 
- يتـم عمـل مذكـرة بناء علـى الطـلب املقـدم واملرفـق بـه مايفيـد أتشيـرة احلـج على السيد األستاذ/اميـن عـام اجلامعـة 

- مث إصــدار األمـر التنفيذي .
- التسجيل بسجل األجازات ابإلدارة وإرساهلا إىل اجلهــات املعنيـة وذلك ابلنسبـة لالدارات املختلفــة والكليــــــات.

املستندات املطلوبة ابجازات الوضع )أربعة أشهر مدفوعة األجر(
1- طلب مقدم من املوظفة مشفوعاً ابملوافقة من مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ 

     عميد الكلية )خبطاب موجه إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
2- مرفق ابلطلب )صورة شهادة ميالد الطفل(

املستندات املطلوبة ألهناء اخلدمة )معاش مبكر( على أن يكون سن املتقدم جاوز اخلمسني سنه طبقاً لنص املادة 1/70 
وأن يكون سن املتقدم جاوز اخلمسة واخلمسون طبقاً لنص املادة 2/70

1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ 
      عميد الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .

2- مرفق ابلطلب )صورة بطاقة الرقم القومى + الرقم التأميىن(
3- إفادة من الشئون القانونية أبن املتقدم غري حمال للتحقيق أو جملس أتديب .

4- نواىف إبخالء الطرف بعد موافقة السلطة املختصة حىت يتسىن لنا إستصدار القرار اخلاص بذلك .
املستندات املطلوبة ألهناء اخلدمة )العجز املرضى الكلى املستدمي(

1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ 
      عميد الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .

2- مرفق ابلطلب )القرار رقم 66 املكرر للعجز الكلى + صورة بطاقة الرقم القومى + الرقم التأميىن(
3- نواىف )شهادة ثبوت العجز + أخالء الطرف( بعد موافقة السلطة املختصة حىت يتسىن لنا استصدار القرار اخلاص 

     بذلك .
املستندات املطلوبة ألهناء اخلدمة لألستقالة )تنتهى اخلدمة من اتريخ صدور القرار(

1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة من مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ 
     عميد الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .

2- مرفق ابلطلب )موضحاً به اتريخ تقدمي األستقالة + صورة بطاقة الرقم القومى + الرقم التأميىن(
3- إفادة من الشئون القانونية أبن املتقدم غري حمال للتحقيق أو جملس أتديب .

4- نواىف إبخالء الطرف بعد موافقة السلطة املختصة حىت يتسىن لنا استصدار القرار اخلاص بذلك .
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املستندات املطلوبة )رخصة قيادة(
1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ عميد 

     الكلية )خبطاب موجه إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
2- إقرار موقع من املتقدم ابلطلب .

املستندات املطلوبة ألجازات اخلاصة بدون مرتب لرعاية الطفل
1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ عميد 

     الكلية )خبطاب موجه إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
2- مرفق ابلطلب )صورة شهادة ميالد الطفل + صورة من الرقم القومى + الرقم التأميىن( .

3- نواىف إبخالء الطرف بعد موافقة السلطة املختصة ىف حالة املنح .
4- ىف حالة التجديد يرفق ابلطلب )سداد مجعية الزمالة (.

املستندات املطلوبة ابألجازات بدون مرتب لألسباب الىت يبديها العامل
1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ عميد 

     الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
2- مرفق ابلطلب )السبب الذى من أجله طلب اإلجازة + صورة من الرقم القومى + الرقم التأميىن( .

3- نواىف إبخالء الطرف بعد موافقة السلطة املختصة ىف حالة املنح .
4- ىف حالة التجديد يرفق ابلطلب )سداد مجعية الزمالة + سداد حصة التأمينات واملعاشات(.

املستندات املطلوبة ابألجازات بدون مرتب ملوافقة الزوج أو الزوجة
1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ عميد 

     الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
2- مرفق ابلطلب )ما يفيد عمل الزوج أو الزوجة ابخلارج + صورة من الرقم القومى + الرقم التأميىن( .

3- نواىف إبخالء الطرف بعد موافقة السلطة املختصة ىف حالة املنح .
4- ىف حالة التجديد يرفق ابلطلب )سداد مجعية الزمالة + سداد حصة التأمينات واملعاشات(.

املستندات املطلوبة ابلرتخيص ابلعمل جزء من الوقت مقابل نسبة 65% من األجر
1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ عميد 

     الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
2- املستندات املطلوبة ) ابلرتخيص ابلعمل يف أوقات العمل الغري رمسية ( .

3- طلب مقدم من املوظف مشفوعآ ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعآ مبوافقة السيد أ.د / عميد 
     الكلية ) خبطاب موجه إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية .

    املستندات املطلوبة )ابلرتخيص ابلعمل ىف أوقات العمل الغري رمسية(
1- طلب مقدم من املوظف مشفوعاً ابملوافقة مدير عام اإلدارة الوارد منها الطلب أو مشفوعاً مبوافقة السيد أ.د/ عميد 

     الكلية )خبطاب موجة إىل اإلدارة العامة للموارد البشرية( .
• أجازات العمرة:-

- يتم عمل مذكرة بناء على الطلب املقدم واملرفق به مايفيد أتشرية العمـرة علــى السيد األستاذ/أمني عام اجلامعة ابلرتخيص 
   ابلسفر ألداء العمرة خــالل اإلجازة االعتياديــــة املمنوحـة وعمـل األمـر التنفيذي اخلـاص أبداء العمـرة مث تبلغيـه  

    للجهـــــات املعنية .
- مث التسجيل ىف السجالت .

- يتم حفظه مبلف اخلدمة وذلك لالدارت املختلفة والكليات. 
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• الرتخيص ابلعمل ىف غري أوقات العمل الرمسية:-
- يتم عمل مذكـرة للعرض على السيد األستاذ/أمني عام اجلامعة بناء على الطلب املقدم .

- مث عمـل خطاب ىف حالـة املوافقـة جلهة عمله )اإلدارة – الكليات(
- مث يتم حفظه مبلف اخلدمة .

• استخراج او جتديد رخصة القيادة املهنية:-  
- يتم عمل مذكرة بناء على الطـــلب املقــدم واإلقــرار املعـد لذلك للعـرض على السيـــــد األستــاذ/أميـن عـام اجلامعـة.

- يتم إرسـال خطاب إىل الكليـات .
- مث تسليم املذكرة إىل إدارة واثئق اخلدمة)ملفات(.

• اجلـــــــــــزاءات:-
- يـتــــم عمـل أوامـر تنفيذيـة بنـاء علـى اإلخطـارات الـواردة إلينـا مـن اإلدارات املختلفـة أو اإلدارة العامـة للشئـون القانونيـة 

    يتم توزيعـها علـــــــى اجلهــات املعنيــة)إدارات – كليــات(.
- التسجيل ىف السجالت ، مث حفظه مبلف  اخلدمة .

- يتـم عمـل مذكـرة للعـرض علـى جلنة شئون العاملني حملو اجلزاءات املوقعةعلى العاملني ابجلامعة بعد انقضـاء مـدة حمـوها .
- مث إصـدار األمـر التنـفيـذي

- إبالغها إىل اجلهات املعنية .

- مث يتم حفظها مبلف اخلدمة.
 

إهنــــــاء اخلدمــــــة

- االستقـــالــــــة:-
- يتم إرسال خطاب إىل اإلدارة العامة للشئون القانونية بناء على الطلب املـقدم ابالستقالة لإلفادة عمـا إذا كـان حمـال 

    للتحقيـق أو حماكمـة أتديبه من عدمــه .                                                             
- مث عمل مذكـرة للعـــــــرض على السيد األستــاذ الدكتــور / رئيــس اجلامعة من خالل السيد األستاذ/أمني عـــام اجلامعة .

- إرسال خطـاب إلخالء الطــرف . 
- إصدار قرار قبــول االستقالــة .

- إبالغـها إىل اجلهـات املعنية .
- مث يتم حفظــها مبلف اخلدمة .

-إهناء خدمة لالنقطاع عن العمل:- 
    تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب األتية :-

- تعديل مادة ) 5/96 ( واليت تنص علي :-
- اإلنقطاع عن العمل بدون إذن مخسة عشر يومآ متتالية مامل يقدم خالل اخلمسة عشر يومآ التالية مايثبت أن األنقطاع 

   كان بعذر مقبول .
-  مادة 6/69 والىت تنص علي األنقطاع بدون إذن ثالثني يومآ غري متصلة يف السنة .

- اإلحالة للمعاش للبلوغ السن القانونية :-
- يتـم عمـل مذكـرة للسـادة الذيـن يبلغـون سـن اإلحالة للمعـاش يف أول كل عام للعرض على السيد األستاذ الدكـتور/ 

رئـيس اجلامـعة مـن خالل السـيد األستاذ/أمني عام اجلامعة وذلك جلميـع العامـلني ابجلـامعـة )إدارات – كليـات(
الختــاذاإلجراءات الالزمة ألصدار القرارات الالزمة لرتك اخلدمة.
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- إصدار القـرارات.
* تبلغ )اإلدارات- الكليات( .

- اإلحالة للمعاش )تسوية معاش مبكر(:-
* يتم عمل مذكرة بناء على الطلب املقدم للعرض علـى السيـد األستـاذ الدكتـور/رئيس اجلامعة من خالل السيد األستـاذ/

   أميـن عـام اجلامعـة .
* إرسـال خطـاب إلخالء الطرف .

* إصدار القرار
* التوزيع على اجلهات املعنيـة واحلفـظ مبـلف اخلدمة جلميع )اإلدارات- الكليات(.

اإلحالة للمعاش )تسوية معاش للعجز املرضى الكلي املستدمي(:- 
* بناء على الطلـب املقـدم وما يفـيد العـجز املـرضى الكلـى املستدمي يتم عمل مذكرة للعرض على السيد األستاذ الدكتور/ 

   رئيــــس اجلامعـة من خالل السيد األستـاذ / أمـني عـام اجلامعـة.
* إرسال خطـاب إلخـالء الطرف.

* إصـدار القــرار وتوزيعه علي اجلهات املعنية .
* التوزيع على اجلهات املعنية واحلفظ مبلف اخلدمة جلميع )اإلدارات-الكليات(. 

اثنيا : قسم التنقالت 
• النقل ابلدرجة املالية:ـ

- يتقدم بطلب لكل اجلهتني املطلوب النقل منها وإليها.
- يتم اعداد مذكرة للعرض على جلنة شئون العاملني.

- يتم خماطبة اجلهة االخرى ابملوافقة.
- يتم ارساهلا للجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ومنه لوزارة املالية.

- بعد موافقة اجلهاز املركزي للتنظيم ووزارة املالية.
- يتم اصدار قرار النقل.

- يوزع القرار على اجلهات املعنية لتنفيذه.
- يتم اخالء طرفه وتسليم العمل يف اليوم التايل إلخالء الطرف . 

- توضع األوراق مبلف اخلدمة.
- يسجل ابلسجالت .

• نقل علي درجة خالية  :ـ
- يتقدم بطلب لكل من اجلهتني املطلوب النقل منها واليها .

- يتم اعداد مذكرة للعرض على جلنة شئون العاملني.
- يتم خماطبة اجلهة االخرى ابملوافقة.

- يتم ارسال املوافقتني  للجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة .
- بعد املوافقة من اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدرة ووزارة املالية.

- يتم اصدار قرار النقل.
- يوزع القرار على اجلهات املعنية لتنفيذه.

- يتم اخالء طرف وتسليم العمل  يف اليوم التايل إلخالء الطرف . 
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- توضع األوراق مبلف اخلدمة.
- يسجل ابلسجالت .

• النقل الداخلى :ـ
- يقدم الطلب إىل اجلهة املنقول منها واليها. 

- ويف حالة املوافقة يتم عمل خطاب الخالء الطرف من اجلهه املنقول منها .
- يتم اخالء الطرف.

- يصدر قرار النقل مبوافقة اجلهتني ويتسلم العمل اليوم التايل إلخالء الطرف .
- يوزع القرار النقل على اجلهات املعنية للتنفيذ.

- يسجل بسجل النقل الداخلى .
- توضع االوراق مبلف اخلدمة .

• الندب من داخل اجلامعة :ـ 
- يقدم طلب لكل من اجلهتني األصليتني واملراد الندب اليها .

- يتم اعداد مذكرة للعرض على جلنة شئون العاملني .
- يتم خماطبة اجلهة االخري ابملوافقة .

- يتم اخالء الطرف ىف حالة املوافقة من اجلهتني.
- يصدر قرار االنتداب اعتبارا من اليوم التاىل الخالء الطرف.

- يوزع على اجلهات املعنية لتنفيذ القرار.
- يسجل بسجل املنتدبني.

- يتم حفظ االوراق .
- يتم جتديد الندب اعتبارا من اتريخ اخالء الطرف حىت العام الرابع طبقآ لقانون 81 لسنة 2016 م. 

• الندب من خارج اجلامعة:ـ
- يقدم طلب لكل من اجلهتني األصلي واملراد الندب اليها.

- يتم اعداد مذكرة للعرض على جلنة  شئون العاملني  ابجلامعة.
- يتم خماطبة اجلهة االخري ابملوافقة. 

- يتم اخالء الطرف ىف حالة املوافقة من اجلهتني.
- يصدر قرار االنتداب اعتبارا من اليوم التاىل الخالء الطرف.

- تسليم العمل ابجلهة املنتدب اليها ابجلامعة إعتبارآ من اليوم التاىل ألخالء الطرف
- يوزع على اجلهات املعنية لتنفيذ القرار.

- يسجل بسجل املنتدبني.
- يتم حفظ االوراق. 

- يتم جتديد الندب اعتبارا من اتريخ اخالء الطرف حىت العام الرابع طبقآ للقانون 81 لسنة 2016.
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النماذج املستخدمة يف
إدارة األجازات والتنقالت

ابإلدارة العامة للموارد لبشرية 
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إدارة االستحقاقات
ابإلدارة العامة للموارد البشرية

سياسات عمل اإلدارة
• مجيع أعمال االستحقاقات واملرتبات واألجور واملكافآت إبدارة اجلامعة .

إجراءات عمل اإلدارة 
• التحديث الدائم لربانمج لألجور ميكن من خالله عمل أجور العاملني على احلاسب اآليل وأعداد مرتبات العمالة 

   الدائمة ابجلامعة وكذا املكلفني من وزارة الصحة والسكان.
• امتام صرف مرتبات ومكافأة العمالة املؤقتة واليت تعمل عرضيا ابجلامعة.

• سداد مستحقات اهليئات املتعاقدة مع اجلامعة ) التأمني الصحى- التأمينات االجتماعية – النقاابت- آخرون ...(.
• انتهاء سداد األقساط الشهرية للجهات املتعاقدة مع اجلامعة)بنوك- صيدانوى – آخرون(.

• سداد مستحقات البنوك اخلاصة ابلقروض املمنوحة للعاملني ابجلامعة.
• إهناء االستقطاعات اخلاصة ابألجور املتغرية واخلاصة بكل موظف وعامل دائم ومؤقت ابجلامعة.

• الرد على خماطبات األجهزة الرقابية وكذا احملاسبية فيما خيص املرتبات واألجور.
• استقطاع مبالغ األحكام القضائية الصادرة حبق أي من العاملني ابجلامعة وحتويلها إىل مستحقيها .

• اجناز األعمال إبدارة املعاشات عند بلوغ السن وكذلك ىف حاالت الوفاة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
   والعاملني ابجلامعة بسهولة ويسر .

• استقطاع االشرتاكات اخلاصة ابلتأمني الصحي من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملني ابجلامعة لصاحل 
   اهليئة القومية للتامني الصحى. 

• إعداد مرتبات العمالة الدائمة ابجلامعة وكذا املكلفني من وزارة الصحة والسكان.
إجراءات إستخراج مفردات مرتب :-

• يقوم املوظف بتقدمي طلب ابسم مدير إدارة اإلستحقاقات أو تقدمي طلب ألمني الكلية ابلنسبة للكليات 
• يقوم موظف اإلستحقاقات إبستخراج مفردات مرتب حسب  طلب اجلهة املراد تقدميها .

إجراءات إرسال خطاابت املوجهة من نيابة األحوال الشحصية نفس كاأليت :-
• يرد خطاب موجه من حمكمة األحوال الشخصية نفس عن طريق األرشيف .

• يتم الرد عن طريق األرشيف يرفق مع اخلطاابت أصل وثالث صور من اخلطاابت موضح فيه اتريخ اجللسة ورقمها 
• أصل مفردات مرتب موضح فيها مايتقاضى املوظف من مرتب شهرى ومكافأة ومنح حسب تواجده يف العمل .

إجراءات حتويل املرتب للحصول على قرض :-
• يقوم املوظف بتقدمي طلب ابسم مدير إدارة اإلستحقاقات أو تقدمي طلب ألمني الكلية ابلنسبة للكليات 

• إستخراج مفردات مرتب ابسم املوظف لتقدميها إيل البنك املطلوب حتويل املرتب عليه .
• يرد خطاب من البنك العتماده من امللفات أنه مقيد من ضمن موظفني اجلامعة يذكر اتريخ التعيني بعد ذلك 

   يعتمد من اإلستحقاقات واحلساابت .
إجراءات إستخراج مفردات مرتب إيل أي جهة لشراء سلعة معمرة كاآليت :-

• يقوم املوظف بتقدمي طلب إستخراج مفردات مرتب إيل مدير إدارة اإلستحقاقات أو أمني الكلية ابلنسبة للكليات .
• يدرج أسم اجلهة املوجه اليها ويكتب عليها تعاقد شخصى غري ملزم جهة العمل أبي شئ .
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إدارة واثئق اخلدمة
ابإلدارة العامة لشئون العاملني

سياسات عمل اإلدارة
• تيسري إجراءات استخراج كافة البياانت اخلاصة ابلعاملني وشهاداهتم وبياانت حالتهم وشهادات اخلربة.

إجراءات عمل اإلدارة 
• تيسري إجراءات استخراج كافة البياانت اخلاصة ابلعاملني وشهاداهتم وبياانت حالتهم وشهادات اخلربة بيسر 

   وسهولة .
• يقوم مدير اإلدارة ابإلشراف على إصدار النشرة شهراي مبا تتضمنه من قرارات ) رئيس اجلامعة – نواب رئيس 

   اجلامعة - أمني عام اجلامعة ( وأوامر تنفيذية وفهرستها وتوزيعها على املختصني هبا وتسجيلها على احلاسب اآليل 
   ىف برانمج خمصص للبياانت وسرعة استخراجها عند احلاجة.

• يقوم رئيس القسم إبرسال خطاابت للساده العاملني ابجلامعة اخلاضعني و متابعة ملفات الذمة املالية وجتميعها بعد 
   التأكد من استالم مجيع االقرارات وارساهلا مع مندوبني لعرضها على ادارة الكسب الغري مشروع   .

• يقوم املوظف املختص إبعادة تنظيم امللفــات اخلاصة ابلعاملني وحفظ مجيع الواثئق والقرارات والبياانت املتعلقة 
   ابلعاملني وعمل مستخرجات للعالوة الدورية والتشجيعية والرتقيات وحفظها مبلف اخلدمة وادراج كل العالوات 

   الىت حيصل عليها العامل ابالستماره 134 ع.ح.
• يقوم املوظف املختص ابعداد شهادات اخلربة للعاملني ابجلامعة وكذا شهادات االفادات الصادرة عن اجلامعة.

• يقوم املوظف املختص مبراجعة شهادات التجنيد اخلاصة ابلعاملني الدائمني دورايً  .
• يقوم املوظف املختص ابعتماد استمارات البطاقه واشرتاكات القطار.

أواًل امللفات:
• استالم امللف من إدارة التعيينات عند تثبيت املوظف جيزأ امللف إىل األجزاء اآلتية )إداري معاش أجازات زمة 

   مالية ( واعطائه كود للملف .
• عمل استماره 134 ع.ح موضح هبا تدرج املرتب للعامل.

• استالم االجازات والتقارير واألجور املتغرية .
• عمل العالوات الدورية والنشرات الشهرية والرتقيات والعالوات التشجيعية اخلاصه ابلعاملني ابجلامعة وترقيمها 

   ووضعها مبلف اخلدمة .
• استالم امللفات املنقولة للجامعة من اخلارج وعمل بياانت حاله وعرضها على قسم التسوايت والعالوات 

   والرتقيات  .
• استالم ملفات اإلعارات اخلارجية والداخلية للعاملني ابجلامعة .

• استالم أوراق النقل من إدارة املوازنة والتنقالت والتعيينات اخلاصة بنقل إىل اجلهات األخرى .
• استحداث بياانت التأمينية للعاملني واستخراج صورة من شهادات امليالد وتقدميها إلدارة التأمني واملعاشات 

   الستخراج األرقام التأمينية.
• استالم قرار إهناء اخلدمة للعامل وجتهيز امللف واستكماله وإرساله إىل إدارة التأمني واملعاشات.

اثنياً احلاسب اآلىل:
• ادخال بياانت العاملني على نظام الفاروق للموارد البشرية.

• متابعه النشرات الشهرية وتسجيل التنقالت واجلزاءات واهناء اخلدمة واالجازات اخلاصة .
• تسجيل الرتقيات للعاملني الدائمني.
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• تسجيل الدورات التدريبية. 
• تسجيل املناصب اإلدارية اليت حيصل عليها العامل أثناء مدة اخلدمة. 

- عمل بياانت حالة للجهات اآلتية :
- جلنة القيادات.

- صندوق الزمالة. 
- جلنة فض املنازعات .

- للنقل خارج اجلامعة واجلهات الداخلية مثل الكليات. 
1. عمل شهادات اخلربة. 

2. ارسال خطاابت للكليات واإلدارات الستكمال املستندات الناقصة من ملف اخلدمة. 
3. عمل افادات للعاملني للجهات املطلوبة. 

4. مراجعة بطاقة الرقم القومي والوظيفة القائم هبا العامل على احلاسب  و اعتمادها .
5. متابعه الذمة املالية على برانمج خمصص.

اثلثاً الذمة املالية: 
1- عمل ملف ذمة مالية لكل موظف .

2- عمل سجل خاص ابلذمة املالية ملتابعة االقرارات .
3- ارسال خطاابت لطلب اقرارات ذمة مالية للخاضعني وذلك اعتبارا من حصوله على الدرجة الثالثة.

4-جتميع ملفات الذمة املالية وارساهلا إىل إدارة الكسب الغري مشروع.
رابعاً التجنيد:

1- سحب شهادات التجنيد من ملفات العاملني. 
2- فتح سجالت التجنيد وتسجيل بياانت الشهادات .

3- متابعة شهادات التجنيد )اإلعفاء املؤقت(. 
4- ارسال خطاابت إىل العاملني )حتت الطلب( ابلكليات واإلدارات . 
5- عمل األوامر التنفيذية حلفظ الوظيفة والعودة من القوات املسلحة. 

6- حفظ الشهادات ىف امللفات اخلاصة بدوالب خاص لشهادات التجنيد طبقا لتاريخ امليالد لسهولة متابعتها .
7- خماطبة منطقة التجنيد لالستفسار عن قوانني التجنيد او عن اى شهادات. 

خامساً القرارات:
1- استالم القرارات سواء قرارات صادرة من أ.د/ رئيس اجلامعة او قرارات صادرة من أ.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون 

     التعليم والطالب او قرارات صادرة من أ.د/ انئب رئيس اجلامعة لشئون البيئة او قرارات صادرة من أ.د/ انئب رئيس 
      اجلامعة للدراسات العليا والقرارات الصادرة من السيد أ/ أمني عام اجلامعة و أوامر إدارية صادرة من األمني العام 

      للجامعة واعطائها أرقام حسب التسلسل املدون يف السجالت املعدة لذلك حيث يوجد سجل لرئيس اجلامعة 
      وسجل للساده النواب وسجل لألمني العام وسجل لألوامر التنفيذية الصادرة من اإلدارة املختصة ابجلامعة حيث 

       تسجل هذه القرارات ويتم توزيعها على اإلدارة املختصة وكليات اجلامعة ابإلمساعيلية.
2- عمل نشرة رمسية شهرية توزع على مجيع كليات اجلامعة واإلدارات العامة واإلدارات الفرعية وفروع اجلامعة 

      ومستشفيات اجلامعة واملستشفى التخصصي .
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اإلجراءات الالزمة لعمل شهادة خربة من واقع إدارة الواثئق واخلدمة :-
1- يتقدم السيد املذكور بطلب إىل عميد الكلية التابع هلا املوظف أو املدير العام إذا كان ىف إدارة عامة .

2-  يتم التأشري علي الطلب من العميد أو املدير العام مث يتقدم هبا السيد املذكور إيل اإلدارة العامة للموارد البشرية ويتم 
       التأشري عليه إيل إدارة واثئق اخلدمة لعمل الالزم .

3- يقوم مدير إدارة واثئق اخلدمة ابلتنبيه علي مسئول احلاسب اآلىل بعمل شهادة خربة .
4- يتم عمل صورة من شهادة اخلربة وذلك لتقدميها إىل الشخص ليتوجه هبا إىل اإلدارة العامة للشئون املالية وذلك 

     لتقدير الرسوم املقررة مث يتم إرساهلا إيل إدارة اخلزينة لدفع الرسوم ويتم  حصوله على إيصال ويتوجه به الشخص إيل 
     إدارة واثئق اخلدمة إلستخراج أصل شهادة اخلربة .

5- يتم عمل الشهادة مث يتم إعتمادها من مدير اإلدارة واملدير العام وأمني عام اجلامعة وإعتمادها خبتم شعار اجلمهورية 
     ويتم تسليمها إىل مقدم الطلب .

اإلجراءات الالزمة لتقدمي إقرار الذمة املالية :-
1- يتم إخطار املذكور بوجوب تقدمي إقرار الذمة املالية إىل إدارة الواثئق واخلدمة .

2- يقوم املذكور بتقدمي إإلقرار إىل اإلدارة ومرفق طية صورة الرقم القومي اخلاص به وذلك إلستكمال ملف الذمة 
      املالية اخلاص به وتقدميه إيل إدارة الكسب غري املشروع ابلقاهرة .

اإلجراءات الالزمة ألستخراج صورة طبق األصل من شهادة املعاملة العسكرية :-
1- يتقدم السيد املذكور بطلب إيل مدير إدارة الواثئق واخلدمة لعمل الالزم .

2- يقوم املدير ابلتنبيه علي مسئول التجنيد بعمل الالزم ,
3- مث يتم إعتمادها من مدير اإلدارة وأعتمادها خبتم  شعار اجلمهورية .

اإلجراءات الالزمة لعمل مجيع اإلفادات من واقع إدارة الواثئق واخلدمة :-
1- يتقدم السيد املذكور بطلب إىل مدير إدارة الواثئق واخلدمة لعمل الالزم .

2- يقوم املدير ابلتنبيه علي مسئول احلاسب اآليل بعمل اإلفادة ,
3- يتم عمل اإلفاده املطلوبة وإعتمادها من مدير اإلدارة مث تعتمد خبتم شعار اجلمهورية وتسليمها للسيد املذكور.

اإلجراءات الالزمة لتصوير أي مستند من واقع امللف :-
1- يتقدم السيد املذكور بطلب ملدير إدارة واثئق اخلدمة وذلك لتصوير أي مستند .

2- يقوم املدير ابلتنبيه على املوظف املختص ابمللف ابلتصوير .
3- مث يتم اعتمادها من مدير اإلدارة وإعتمادها خبتم شعار اجلمهورية . 

اإلجراءات الالزمة لعمل بيان حالة وظيفية جلهات خمتلفة من واقع إدارة واثئق اخلدمة :-
بيان حالة للجنة الدائمة للقيادات ابجلامعة :-

1-يتقدم السيد املذكور بطلب إيل مدير عام املوارد البشرية بناء على اإلعالن املذكور ابجلريدة .
2- يتم التأشري على الطلب إلدارة واثئق اخلدمة .

3- يتقدم املذكور بطلب إىل إدارة الواثئق واخلدمة وذلك لعمل البيان .
4- يقوم املدير ابلتنبيه علي مسئول احلاسب اآلىل بعمل البيان .

5- يتم عمل البيان املطلوب وإعتماده من مدير اإلدارة واملدير العام مث يعتمد خبتم شعار اجلمهورية وتسليمه للسيد 
     املذكور .

بيان حالة وظيفية للجهات املختلفة :-
1- يتقدم السيد املذكور بطلب إيل مدير إدارة واثئق اخلدمة لعمل الالزم .

2- يقوم املدير ابلتنبيه على مسئول احلاسب اآليل بعمل البيان .
3- يتم عمل البيان املطلوب وإعتماده من مدير اإلدارة مث يعتمد خبتم شعار اجلمهورية وتسليمه للسيد املذكور .
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التأمين والمعاشات  إدارة  

 قسم المعاشات 

 

 
 

 
 قرار إنهاء الخدمة

 عمل خطاب للملفات لطلب الملف

 فصل جزء المعاش من الجزء اإلدارى

 النهاية

الورثة وأالنماذج الخاصة لحاالت بلوغ السن  استيفاء  

 مراجعة وإعتماد الملف من السيد مفتش المعاشات

الملف إلى الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى لتحديد قيمة المعاشتسليم   

 البداية
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إدارة التأمينات واملعاشات 
ابالدارة العامة للموارد البشرية

سياسات عمل اإلدارة
• تسوية معاشات ومكافأة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملني وإجراء التعديالت الالزمة طبقاً للقوانني اخلاصة  

ابملعاشات.
إجراءات عمل اإلدارة 

يقوم املختص بتنفيذ اآليت:- 
• متابعة سداد حصة احلكومة وحصة العامل وقيمة اإلدخار وأقساط االستبداالت للهيئة العامة للتأمني واملعاشات.

• تسوية معاشات ومكافأة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإجراء التعديالت الالزمة طبقاً للقوانني اخلاصة ابملعاشات 
   وما يطرأ عليها من تعديالت وأخطار أصحاب الشأن واجلهات املختصة بتلك التعديالت.

• اختاذ اإلجراءات الالزمة يف حاالت اإلصاابت أثناء العمل.
• متابعة مجيع إجراءات ضم مدد اخلدمة السابقه يف املعاش وحترير االستمارات اخلاصة هبا وإبالغ اجلهة املختصة.

• التدوين ابلسجالت املتعلقة ابلتأمني واملعاشات ومكافأة هناية اخلدمة ورصد األقساط اخلاصة ابالستبداالت واملبالغ 
   املرتدة واملدد اإلعتبارية وغريها.

• سداد املستحق عليه من معاشات احلاصلني على أجازات رعاية طفل.
• رصد اشرتاكات التأمني واملعاشات واألقساط اخلاصة هبا واختاذ إجراءات صرفها.

• اختاذ االجراءات اخلاصة بتحويل االحتياطي من القطاع اخلاص أو العام ) اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية(.
• مراجعة حمتوايت ملفات املعاش للذين انتهت مدة خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو االستقالة أو الفصل أو الوفاة.

• اختاذ إجراءات حصر الورثة  ابلنسبة للمتوفني وتقدير املعاش وتوزيعه على الورثة واختاذ إجراءات صرفها شهرايً.
• اختاذ إجراءات صرف تعويض إصابة العمل للمستحقني طبقاً لنسبة العجز اليت  حيددها القومسيون الطيب املختص.

• عمل ملف للعرض على جلنة العجز املرضي.
• اإلجراء الالزم يف شراء املدد اإلعتبارية وحساب املبالغ املطلوبة طبقاً للقوانني املختلفة وحتديد قيمة اخلصم ومراجعة 

   الكشوف الواردة من الكليات املتضمنة تنفيذ خصم أقساط املدد اإلعتبارية.
• اإلجراء الالزم حنو ضم املدد املضاعفة يف املعاش.

• سداد قيمة املستحق على املؤمن عليهم احلاصلني على إجازات.
• اإلعارات اخلارجية- اإلجازات اخلاصة من رعاية األسرة- مصاحل األسرة والوالدين- ومرافقة الزوجة- اإلعارات 

  الداخلية.
• حساب املعاش للحاصلني على قروض بنك انصر.

• متابعة مجيع ما خيص السادة املنتدبني من اجلامعة إىل جهات أخرى والشيكات اخلاصة ابشرتاكاهتم املتغرية 
  واألساسية.

• متابعة سداد احلاصلني على بعثات خارجية واملنح الدراسية سواء مبرتب يصرف ابلداخل أو بدون مرتب.
املستندات املطلوبة من الورثة أو املستحقني لصرف املعاش:-

1- إستفاء طلب صرف املعاش 
2-  صورة شهادات ميالد الزوج أو الزوجة واألوالد .

3-  األرقام التأمينية جلميع الورثة .
4-  صور وثيقة الزواج أو الطالق .

5-  إفادة األوالد املقيدين ابملدراس .
6-  شهادات التخرج لألبناء .
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7- شهادة إدارية تفيد أن الزوجة كانت ىف عصمة املتوىف حىت اتريخ الوفاة .
8-  قيد عائلي للزوج .

9-  شهادة وفاة الوالدين أن وجد .
10- موافقة اجلهة اليت يرغب يف صرف املعاش عليها ) البنك ( .

11- بيان املعاش الذي يتقاضاة أحد الورثة .
12- مفردات املرتب الشهرى .
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النماذج املستخدمة يف
إدارة التأمينات واملعاشات 

ابإلدارة العامة لشئون العاملني
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إدارة احلاسب اآليل
ابالدارة العامة للموارد البشرية

سياسات عمل اإلدارة
• تقدمي معلومات وبياانت دقيقة وصحيحة وبكل سرعة سواء لألشخاص أو للجهات املختلفة ابلقدر الذي يساعد 

   يف حتقيق األهداف العامة لإلدارة العامة للموارد البشرية.
إجراءات عمل اإلدارة

يقوم مدير إدارة احلاسب اآليل بعمل اآليت :
• تقدمي معلومات وبياانت دقيقة وصحيحة وبكل سرعة سواء لألشخاص أو للجهات املختلفة ابلقدر الذي يساعد 

   يف حتقيق األهداف العامة لإلدارة العامة لشئون العاملني.
• إعداد بياانت خاصة ابلعاملني ابجلامعة سواء لألفراد أو للجهات وذلك وفقاً للربامج اخلاصة بذلك . 

• رصد مباشر للقوى العاملة ابجلامعة. 
• إعداد بياانت ابحملالني للمعاش.

• تدوين بياانت ابحلاصلني على أجازات جبميع أنواعها إلكرتونياً.
• تدوين بياانت ابملنقولني جلهات خارج اجلامعة الكرتونيا

• تسجيل اجلزاءات واالنتداابت إلكرتونياً.
• تدوين بياانت احلاصلني على املاجستري والدكتوراه إلكرتونياً.
• إدخال البياانت من النشرات الرمسية الصادرة عن اجلامعة.

• إدخال بياانت السادة املنقولني إىل اجلامعة من جهات خمتلفة وإدراجهم ضمن برانمج القوى العاملة 
• حتديث برانمج القوى العاملة تدرجيياً وإضافة اإلدارات واجلهات املستحدثة والوظائف املستحدثة ضمن جدول 

  الوظائف كل حسب جمموعته الوظيفية.
• تطوير وتوسيع نطاق العمل على برانمج القوى العاملة وإدراج أي فقد يف البياانت من خالل مراجعة أمساء 

   العاملني على الربانمج بسجل العالوات سنوايً.
• استخدام برانمج الفاروق للموارد البشرية يف التأكيد على صحة البياانت املأخوذة عن برانمج القوى العاملة 

   واستخراج بياانت خاصة ابلعاملني ابجلامعة من خالله.
• استخدام برانمج الفاروق للموارد البشرية ىف تداول البياانت مع اإلدارات األخرى لتطوير وحتديث البياانت أول 

   أبول وتفادي األخطاء املستقبلية. 
• متابعة املستجدات واملستحداثت اخلاصة بربجمة برانمج القوى العاملة وبرانمج الفاروق وادراجها مباشرة لتحقيق 

   افضل جودة ودقة للبياانت املستخرجة من خالهلم
• حضور برامج تدريب تتمثل يف دورات االتصال ودورات تطوير الربجميات ودورات حتسني العمل

• استخدام االنرتنت يف التعرف على أفضل األساليب احلديثة املستخدمة يف إدارات احلاسب اآلىل بشكل عام 
   وادارات احلاسب اآليل ىف اجلهات احلكومية بشكل خاص للوقوف على كل ماهو جديد لتقدمي خدمة سريعة 

   ودقيقة للمتعاملني جبهات اجلامعة املختلفة. 
• السعى إىل وضع نظام للصيانة الدورية والطارئة لألجهزة ونقص االدوات  املكتبية . 

• إصدار بياانت إحصائية تتناول عدد املوظفني والعمال كل حسب جهة العمل ابجلامعة حال طلبها.
• إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة  وإجنازاهتا واقرتاحات تطوير األداء فيها . 

• العمل على تطوير وحتسني وصيانة تطبيقات احلاسب اآليل لتلبية احتياجات اإلدارة العامة لشئون العاملني 
   واالدارات التابعة هلا من خدمات تقنية املعلومات واحلاسب اآليل.   
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إدارة احلساابت الرئيسية
ابإلدارة العامة للشئون املالية 

سياسات عمل اإلدارة
• هي اإلدارة املختصة بصرف واستخراج الشيكات للموردين واملقاولني واملرتبات اخلاصة ابلسادة أعضاء 

  هيئة التدريس والعاملني وإعداد التقارير الشهرية واستمارة 75 ع.ج الربع سنوية وإعداد احلساب 
  اخلتامي.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يتم استالم املستند من الكلية أو اإلدارة املكلفة ابلعمل . 

• يتم تسجيله بدفرت 55 ع.ح.
• يتم تسليمه للمراجع املختص بعد التوقيع على املستند من موظف امليزانية املسئول علي االرتباطات مبا 

   يفيد وجود أرتباط مايل . 
• يتم مراجعة املستند من املراجع املختص ويقوم ابلتوقيع على املستند مبا يفيد صحته وإكتمال  املستندات  

• يتم التوقيع علي املستند من قبل موظف مسئول على اإلرتباطات ابلوحدة احلسابية  .
• يتم التوقيع من قبل مندوب املالية.

• يتم تسليم املستند للدفع علي منظومة الدفع اإللكرتوين .
• يتم تسليم املستندات إىل قسم الشطب للتسجيل ابلدفاتر احملاسبية ) 224- 81 ع.ح ( ودفاتر 

  الضرائب والتأمينات وبعد ذلك تسلم لقسم الدفع اإللكرتوين . 
• يقوم قسم الدفع اإللكرتوين بتحرير أوامر دفع يقوم مندوب املالية مراجعة وتوقيع أوامر الدفع توقيع اثين 

• يقوم املدير العام بتوقيع أوامر الدفع توقيع أول  وبعد ذلك يتم تسليمها إايل املوردين .
• يتم تسليم املستند إىل دفرت 55 ع.ح  مرة أخرى لسداده .

• يتم تسليم املستند إيل املوظف املسئول عن األضابري ابلوحده احلسابية ويسجل املستندات يف إستمارة      
  ) 101 ( سايرة ع.ح  وتعتمد من مندوب املالية .

• يتم تسليم املستند إىل قسم القيد واحلفظ )  األضابري(  حلفظه .
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إدارة املوازنـة
ابإلدارة العامة للشئون املالية 

سياسات عمل اإلدارة
• هي اإلدارة اليت تعمل على توزيع امليزانية على مستوى اجلامعة ومتابعة الصرف.

إجراءات عمل اإلدارة 
• تقوم إدارة امليزانية يف بداية السنة املالية بتوزيع الثوابت على كليات اجلامعة وذلك لصرف املرتبات  

   ومتابعة ذلك وأيضاً متابعة ما يتم صرفه على مستوى اجلامعة.
• يتم إعداد مشروع املوازنة سنوايً ومناقشته مع وزارة املالية. 

• يتم إعداد تقرير متابعة شهرايً ورإساهلا واخلتامي إىل وزارة املالية كيفية الصرف. 
• يتم اعتماد املستندات من املدير العام .

• يتم ارساله للمراجع ابمليزانية وعمل الربط ويعتمد من مدير إدارة امليزانية مث املدير العام. 
• يتم تسليم الربط إىل الكلية أو إدارة احلساابت.
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إدارة )احلساابت الفرعية(
ابإلدارة العامة للشئون املالية 

سياسات عمل اإلدارة
• هي اإلدارة املختصة بصرف واستخراج الشيكات للموردين واملقاولني واملرتبات اخلاصة ابلسادة أعضاء 
هيئة التدريس والعاملني وإعداد التقارير الشهرية واستمارة 75 ع.ج الربع سنوية وإعداد احلساب اخلتامي.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يتم استالم املستند من الكلية أو اإلدارة املكلفة ابلعمل . 

• يتم تسجيله بدفرت 55 ع.ح.
• يتم تسليمه للمراجع املختص بعد التوقيع على املستند مبا يفيد وجود االرتباط املايل من املوظف املسئول 

عن االرتباطات. 
• يتم مراجعة املستند من املراجع املختص ويقوم ابلتوقيع على املستند مبا يفيد صحته واكتمال املستندات 

• يتم التوقيع من قبل مندوب املالية.
• يتم تسليم املستندات إىل قسم الشطب للتسجيل ابلدفاتر احملاسبية ) 224- 81 ع.ح ( ودفاتر 

الضرائب والتأمينات وبعد ذلك يسلم لقسم الشيكات. 
• يقوم قسم الشيكات بتحرير الشيك ملستحقيه. 

• يتم تسليم الشيك للمستحق .
أ - الدفع االلكرتوين.

ب - موردين.
• يتم تسليم املستند إىل دفرت 55 ع.ح  مرة أخرى لسداده .

• يتم تسليم املستند إىل قسم األضابري حلفظه .
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إدارة الصناديق )احلساابت اخلاصة(
ابإلدارة العامة للشئون املالية 

سياسات عمل اإلدارة
• هي فرع من فروع اإلدارة العامة للشئون املالية وهي اليت تقوم حبصر املوارد اخلاصة ابجلامعة وصرف 

   مستحقات املوردين والعاملني ابليومية واملكافآت اخلاصة .
إجراءات عمل اإلدارة

• استمارة 50 صرف مستحقات موردين عقود وصيانة ومشرتايت. 
• استمارة 132 صرف مرتبات وأجور. 

• طلب من اجلهة
• موافقة السلطة املختصة علي الصرف. 

• عرض على مدير اإلدارة مث مندوب املالية.
• إدخال املستندات دفرت 55 .

• قيام املراجع مبراجعة املستندات مث عرضها على مندوب املالية للتأشري عليها .
• التسجيل علي منظومة وزاره املالية .

• القيد بدفرت 224 مث دفاتر ) 81 ( مصروفات خمتلفة  مث دفرت ) 39 ( ضرائب ومعاشات  والدائن 
   وعمل التسوايت لإليرادات .

• مراجعة دفاتر 33 .
• عمل أوامر الدفع لكل مستحق .

• حفظ املستندات بعد الصرف يف األضابري .
• وعمل مطابقة شهرية للمنصرف واإليراد .

• عمل املوافقة املالية لكافة احلساابت . 
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إدارة اخلزينــــة
ابإلدارة العامة للشئون املالية

 

سياسات عمل اإلدارة
• صرف الشيكات واملستحقات للمستحقني.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يتم استالم الشيك من احلساابت مبستندات الصرف. 

• يتم مراجعة الشيك ابملستندات .
• الذهاب إىل البنك لصرف الشيكات. 

• صرف مستحقات املستفيدين حسب االستمارة املرفقة.
• يتم تسليم االستمارات بعد الصرف لقسم األضابري.

• تقوم اخلزينة ابلتحصيل اليدوي وااللكرتوين .
• تقوم ابلتحصيل النقدي من العمالء وتقوم إبعطاء املورد إيصال 33 ع.ح مقابل النقدية وكذلك يقوم 
بعمل بتفريغ متحصالت لكافة الصناديق اخلاصة ابجلامعة وكذالك حساابت الرئيسية وكذلك تقوم بعمل 

التحصيل األلكرتوىن عن طريق الفيزا وتعطى املورد إيصال 33ع .ح أو مدفوعة مواطن علي البنوك وتقوم 
بنهاية اليوم بعمل تفريغ املاكينة ابلتقرير التفصيلي واإلمجايل والتسوية وإرساهلا إىل احلساابت .

• كما تقوم اخلزينة بصرف بدالت اإلنتقال وصرف املستحقات املالية عن طريق الربيد املصري من خالل 
فيزا مالية حكومية وعمل تفريغ لكل صرف وعمل إستعاضة ابلبدالت وإرساهلا إىل احلساابت للمراجعة 

وإستخراج هبا أمر دفع علي الربيد املصري لصرف مستحقات املستفدين من السلفة ومث يف هناية كل يوم 
مراجعة دفرت 33ع.ح والنقدية من مندوب املالية على دفرت 37ع .ح وتوريد النقدية إيل البنك األهلي 

املصري .
• تقوم بتحصيل التحويالت من الطالب بدفرت 33 ع .ح  ) حساابت خاصة (.

• تقوم بتحصيل السلف والضرائب من املوظفني بدفرت 33 ع.ح ) حساابت رئيسية ( .
• تقوم بتحصيل رسم إستخراج شهادات اخلرجيني ) حساابت خاصة ( .

• تقوم بصرف السلف املستدمية واملؤقتة للموظفني  بعد املوافقة ابلصرف .



170

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



171

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

إدارة املشرتايت
ابإلدارة العامة للمشرتايت واملخازن

 

سياسات عمل اإلدارة
• وضع نظام وحتديد املسئوليات اخلاصة  بتنفيذ الشراء طبقآ للمواصفات املطلوبة لألصناف املشرتاه 

والتطبيق احملكم لنطام إدارة اجلودة والتحسني املستمر ووضع نظام إلدارة املخازن .
إجراءات عمل اإلدارة 

• ىف حالة إحتياج أي إدارة عامة لصرف أصناف يقوم مدير اإلدارة / أو القسم بتحرير طلب صرف 
واعتماده والتوجه به إىل املخازن طبقآ لنموذج رقم )2 ( خمازن حكومة .

• يقوم أمني املخزن بصرف األصناف الىت تتوافر ابملخزن .
• األصناف غري املتوفرة ابملخزن يقوم القسم بتحرير طلب شراء حيث يقوم ابستيفاء توصيف الصنف يف 

طلب الشراء طبقآ للمواصفات املذكورة يف طلب الصرف السابق تقدميه من اجلهة الطالبة وكذلك استيفاء 
التوقيعات بطلب الشراء مع تشكيل جلنة مبوافقة السلطة املختصة طبقآ لقانون 182لسنة2018م.

• يقوم مسئول املشرتايت إبحضار عروض أسعار وتفريغ عروض األسعار ىف كشف تفريغ أسعار مع تقدمي 
تقرير فين خبصوص شراء األصناف الواردة ودراسة عروض األسعار املقدمة من الشركات مع عمل جلنة 

إلهناء األعمال املطلوبة ابإلتفاق املباشر ، يتم شراء األصناف ابألمر املباشر أو عن طريق ممارسة أو مناقصة 
عامة من املوردين طبقآ لقائمة املوردين املعتمدين طبقآ للقانون رقم 182 لسنة 2018م وتعديالته عن 

طريق إصدار أمر توريد .
• بعد ورود األصناف املوردة يقوم أمني املخزن بتحرير حمضر فحص وإستالم طبقآ لنموذج حمضر جلنة 

الفحص رقم ) 12( خمازن حكومة حيث تقوم اللجنة املشكلة بفحص األصناف الواردة وتسجيل نتيجة 
الفحص طبقآ للقانون  رقم 182 لسنه 2018 وتعديالهتم ، يتم عمل مذكرة صرف قيمة الفاتورة  طبقآ 

لنموذج )40 ( ضرائب ومنوذج )50( صرف ومنوذج ) 70( حصر وبعد ذلك أيتى دور احلساابت ىف 
عمل إخطار ابلضرائب والدمغات .

• األصناف املطابقة للمواصفات تضاف إيل املخزن املختص مبعرفة كاتب الشطب املختص إبذن إضافة 
طبقآ لنموذج رقم ) 1 ( خمازن  حكومة .

• األصناف غري مطابقة للمواصفات يتم إختاذإجراءات حالة عدم املطابقة معه ويتم جتنيبه ىف املخزن  مبعرفة 
أمني املخزن مع وضع ما يفيد عدم املطابقة حلني إرجاعه للمورد طبقآ لنموذج رقم ) 9 ( خمازن حكومة .
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• يقوم أمني املخزن بتخزين األصناف ابملخزن وإخطار اجلهة الطالبة بورود األصناف وذلك من خالل يومية 
املخزن طبقآ لنموذج رقم )5 ( خمازن حكومة مع منوذج إيضاح الزايدة والعجز طبقآ لنموذج )7 ( خمازن حكومة. 

• يقوم أمني املخزن بتسليم العهدة املستدمية للجهة الطالبة علي إيصال إستالم عهدة منوذج رقم ) 3 ( خمازن 
حكومة ويف حالة ارجتاع العهدة املستدمية يتم طبقآ إلذن ارجتاع منوذج رقم )8 ( خمازن حكومة و )10( خمازن 

حكومة طبقآ لآلئحة املخازن 1999.
• يقوم كاتب الشطب ) موظف رقيب على أمني املخزن ( ابلرقابة على أعماله طبقآ لنموذج ) 4 ( خمازن حكومة 

• تقوم مجيع اإلدارات العامة واإل دارات واألقسام بعمل طلب شراء إلحتياجاهتا الروتينية ىف يوليو حيث يقوم 
بعمل جرد لألصناف ابملخازن يف أواخر يونيو مبحضرطبقآ لنموذج رقم )6 ( خمازن حكومة ويتم استخراج 

اإلمجايل ويتم إرساهلا إيل اإلدرة العامة للمشرتايت لعمل اإلجراءات الالزمة حبيث يتم توفريها ىف املخازن قبل 
بداية العام الدراسي يف سبتمرب.

• أختيار وقيد املوردين 
• القيد يف دفرت املورديني 

• تقوم إدارة املشرتايت جبامعة قناة السويس إبختيار مورديها لشراء اإلصناف واخلدمات املختلفة كااليت :-
• األصناف ) عمومية – أجهزة احلاسب ومستلزماهتا – مستلزمات معامل – كيماوايت وزجاجات – األاثث 

املكتيب – األدوات الكتابية- أجهزة التكييف ( ..اخل .
• اخلدمات ) صيانة اآلالت – املعدات واألجهزة – ماكينات التصوير- التدريب واالستشارات واألمن واحلراسة 

والنظافة ومقاومة اآلفات واحلشرات والتخلص من املخلفات ..........( .
• يراعى عند تسجيل املوردين ىف دفرت قيد املوردين األتى :-

- حترير طلب قيد مورد على الورق الرمسى للمورد .
- يقوم املورد بتقدمي سابقة األعمال .

- يقدم املورد بطاقة ضريبية حمدثة مسجل هبا آخر موقف ضريىب .
- يقدم املورد ما يفيد موقفة من ضريبة  املبيعات .

- ىف حالة الوكالة أو املوزع يتم إحضار األستمارة 14 س ، وىف حالة مراكز الصيانة يتم إحضار الرتخيص اخلاص 
هبا من الغرفة الصناعية )مركز صيانة معتمد وساري من هيئة الرقابة الصناعية ( 

- يتم عمل قيد للموردين يف دفرت قيد املوردين .
- ىف حالة موردي األجهزة يقوم بتسليم الكتالوجات .

- يتم التسجيل علي بوابة املشرتايت احلكومية )بوابة التعاقدات العامة ( كشرط أساسي للدخول ىف املناقصات 
العامة واملمارسات العامة .
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- إستبعاد املورد من اإلختيار والتسجيل ىف دفرت املوردين تقوم إدارة املشرتايت إبستبعاد املورد من قيده يف دفرت 
املوردين لألسباب التالية .

- وجود خمالفات مالية على املورد ومذكورة ىف منشور اإلستبعاد الصادر من اإلدارة العامة للمشرتايت ابجلامعة .
- عدم التزام املورد ابملتطلبات يف التعامالت السابقة .

- وجود مشاكل للمورد مع جهات وهيئات الدولة املختلفة والىت تؤثر علي قدرته على أعمال التوريد ) 
الضرائب ( .

- عدم وضوح موقفه مع جهات الضرائب املختلفة ) مايفيد بتقدمي إقرار ضرييب  - ضريبة  مبيعات (. 
- صدور أحكام قضائية ضد املورد قد توثر ابلسلب على قدرته ابلقيام أبعمل التوريد.

- حصوله على مستوى تقييم )C ( وهذا يعىن اقل من 70% عند التقييم الدوري من إجراء املشرتايت 
تقييم املوردين :-

- تقوم أعضاء جلنة املشرتايت بعملية تقييم املوردين كل ستة أشهر ويتم التسجيل عن طريق مسئول املشرتايت 
بتسجيل نتيجة التقييم .

- يتم تقييم املوردين دورآيطبقآ لآليت :-
- جودة أداء اخلدمة / املادة ) مطابقة للمواصفات ( ) 60 درجة ( .

- اإللتزام بتوقيتات أداء اخلدمة / املادة ) 10درجات ( .
- إستيفاء متطلبات اخلدمة / وتوريد الكميات املتفق عليها طبقآ ألمر الشراء ) 10درجات ( . 

- يطبق أنظمة إدارة اجلودة / بيئية /سالمة وصحة مهنية ) 5 درجات ( .
- السعر وتسهيالت السداد ) 15 درجة ( .

 
االجراءات املتعلقة بعملية الشراء 

اوال : طلب شراء ابالصناف املراد شراؤها مقدمة من اجلهه الطالبة مبوافقة السلطة املختصة كاًل لسلطاته املالية 
الىت حيددها القانون كالتإىل :

• أ0د/عميد الكلية مبلغ 50000.0 مخسون الف .
• االستاذ / امني عام اجلامعة  50000.0 مخسون الف .

• اعلى من ذلك السلطة املختصة أ.د / رئيس اجلامعة .
اثنيا : يتم خماطبة اجلهه الفنية املختصة لوضع مواصفات فنية دقيقة والقيمة التقديريةوتشكيل جلنة إعداد القيمة 

التقديرية  وحتديد قيمة التامني االبتدائى للعملية  بسعر بيع كراسة الشروط واملواصفات والىت على اساسها 
حتديد طريقة الشراء والطرح طبقا لتنفيذ احكام القانون 182 لسنة 2018 اخلاص بتنظيم التعاقدات الىت تربمها 

اجلهات العامة .
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حيث تنص املادة )7( من القانون على طرق الشراء وهى :
• املناقصة العامة 
• املمارسة العامة 

• املناقصة احملدودة 
• املمارسة احملدودة 

• املناقصة ذات املرحلتني 
• املناقصة احمللية 
• االتفاق املباشر 

اثلثا : يتم اختاذ اجراءات الشراء على حسب طريقة الطرح طبقا للقانون ووفقآ للحاجة هلذه األصناف  .
رابعا : يتم اتباع كافة اخلطوات الواردة ابلقانون ىف اصدار اخطار الرتسية واوامر التوريد .

مثال للمناقصة العامة وهى اساس الطرح :-
1- طلب الشراء او الطرح مبوافقة السلطة املختصة .

2- مذكرة موافقة السلطة املختصة بتشكيل جلنة دراسة اسعار السوق ووضع القيمة التقديرية داخل مظروف 
مغلق معتمد من السلطة املختصة .

3- يتم خماطبة اإلدارة العامة للشئون املالية ) إدارة امليزانية  ( مبوافاتنا مبدى مساح البند او الربط املاىل للعملية يف 
خالل العام املايل .

4- يتم خماطبة جلنة تفضيل املنتج املصرى احتاد الصناعات املصرية ىف حالة احتياج العملية  مشاركة مندوب 
املالية وعضو جملس الدولة للعمليات الىت تتعدى املليون جنيه وينتظر الرد ملدة مخسة عشر يوما من تسليم 

اخلطاب طبقا لنص القانون .
5- يتم تشكيل اللجان وعمل الربانمج الزمىن الجراءات العملية وموافقة الطرح ىف جريدة رمسية  مرة واحدة

6- يتم االعالن عن املناقصة ابجلريدة مرة واحدة واسعة االنتشار مبوجب اعالن صادر عن طريق اجلامعة موضح 
به ميعاد فتح املظاريف بعد مخسة عشر يوما من االعالن ومثن بيع الكراسة وقيمة التامني االبتدائى ومكان 

انعقاد اللجنة عن طريق املشرتايت وخالل فرتة نشر االعالن ) 15يوم ( يتم بيع كراسات الشروط واملواصفات 
للمقاولون واملواردين والشركات املتخصصة  وحيضر مندوب من الشركة بتفويض لسداد قيمة الكراسة ابيصال 

طبقا لنص املادة 46 من الالئحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 .
7- ىف اليوم احملدد لفتح املظاريف الفنية يتم انعقاد اللجنة ابملكان والزمان احملدد ابالعالن ويتم تسليم مندوىب 
الشركات الىت قامت بشراء هذه الكراسات للقيد واحلفظ قبل الساعة الثانية عشر ظهرا بتقدمي املظاريف الفنية 
الثانية عشر ظهرا يتم استالم املظاريف من القيد واحلفظ عن طريق إدارة  واملالية للقيد واحلفظ وىف متام الساعة 
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املشرتايت بكشف معتمد من القيد واحلفظ .
8- يتم عمل حمضر اجتماع جلنة فتح املظاريف الفنية للمناقصة بعدد املظاريف وبياهنا املقدم للعملية والتأكد من 

سداد قيمة التامني االبتدائى املطلوب وطريقة سداده سواء نقدا او خبطاب ضمان بنكى .
9- يتم تفريغ العطاءات الفنية املتقدمة بكشف التفريغ املعد لذلك وبناء عليه يتم احالة العطاءات املستوفاه 
لكراسة  مطابقتها  ومدى  ودراستها  فىن  تقرير  لالعداد  املختصة  الفنية  للجهه  الشروط  وكراسة  الطرح  لشروط 

الشروط واملواصفات .
الفنية  اللجنة  اعمال  لتقر  البت  جلنة  النعقاد  جلنة  حتديد  ويتم  للمشرتايت  التقرير  تسليم  يتم   -10
بلوحة                                                                   االعالن  يتم  املختصة  السلطة  واعتماد  املوافقة  حالة  وىف  املختصة  السلطة  من  واعتماده 

االعالانت ملدة سبع اايم طبقا للقانون .
11- يتم خماطبة الشركات املقبولة واملرفوضة خبطاب مبني به اسباب  القبول والرفض وله حق التظلم بتقدمي 
شكوى خالل  اسبوع من االعالن ويتم عرض االمر مرة اخرى على اللجنة الفنية اما قبول الشكوى او رفضها 

مرة اخرى وبعض انقضاء املدة القانونية لالعالن .
12- يتم حتديد موعد فتح املظاريف املالية املقبولة فنيا ويتم خماطبة اللجنة والشركات املتقدمة للحضور ابمليعاد 

احملدد لفتح املظاريف واعالن االسعار املقدمة من الشركات .
13- يتم تفريغ العطاءات ماليا  بكشف تفريغ املعد لذلك استمارة 159 ع ح وبناء على كشف التفريغ بتبني 
اقل االسعار املقدمة ويتم انعقاد جلنة البت مرة اخرى لفتح القيمة التقديرية مبعرفة السيد أ / رئيس اللجنة وىف 
حالة اقل االسعار املقدمة ىف العملية من القيمة التقديرية يتم عمل حمضر اجتماع جلنة البت برتسية العملية على 

صاحب اقل العطاءات املقدمة واملقبولة فنيا واقل من القيمة التقديرية .
14- وقد يتم الرتسية إذا كانت أعلي من القيمة التقديرية بنسبة قليلة مع التربير للحاجة هلذه األصناف .

15- يتم عرض االمر على السلطة املختصة للموافقة وترسية العملية ويتم االعالن ملدة اسبوع بلوحة االعالانت 
من اتريخ اعتماد السلطة املختصة وبعد انقضاء االسبوع يتم اصدار ) امر التوريد – اخطار الرتسية  ىف حالة 
املقاوالت ( ويتم تسليمه للشركة على ان يتم توريد قيمة التامني النهائى للعملية خالل عشرة اايم وبعد سداد 

التامني النهائى يتم احالة صور من ملف العملية لالدرات املعنية وهى كالتى :-
أ - اإلدارة العامة للشئون القانونية العداد العقد الالزم .

ب - اإلدارة العامة للشئون اهلندسية ملتابعة تنفيذ االعمال وموافاتنا ابى أتخريات .
ج - اإلدارة العامة للشئون املالية ملتابعة الصرف .

16- تتم هذه االجراءات طبقا لنصوص القانون رقم 182 لسنة 2018 والئحته التنفيذية .
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اجراءات شراء االحتياجات املطلوبة لالدارات اجلامعة املختلفة :-
1- اعداد مذكرة ابالحتياج للشراء مبوافقة السلطة املختصة

2- التوجة للمخازن للتاكد بوجود رصيد هلذه االحتياجات املطلوبة من املخازن من عدمه
3- يتم خماطبة اإلدارة الفنية املختصة لوضع املواصفات الفنية الىت سيتم الشراء على اساسها

4-  بعد هذه اخلطوات تقوم إدارة املشرتايت ابجراءات الشراء
ابلنسبة الجراءات الصرف من إدارة املخازن

 يتم حترير اذن صرف ) منوذج 2 خماذن حكومية( ابالصناف املراد صرفها من املخازن يعتمد من السيد 
االستاذ-/ مدير اجلهة الطالبة – يتم اعتماده من السيد االستاذ/ مدير عام املشرتايت للتوجه للمخازن للصرف

تقوم إدارة املخازن الرئيسية خبدمة مجيع إدارت اجلامعة والكليات  ووحداهتااملختلفه
تنقسم إدارة املخازن إيل اآليت

أوال األقسام
أ : قسم رئيس املخازن ويقوم بعمل اخلطاابت إيل جهات الفحص وكذلك خماطبة اإلدارة العامة للمشرتايت 

واملخازن ملعرفه اجلهه  الطالبة لألصناف وكذلك خماطبة اجلهه الطالبة ومتابعه الصرف من املخازن
ب: قسم املتابعه ويقوم مبتابعه األوراق اخلاصة ابألصناف حىت يتم أضافتها ابملخازن  ومتابعه ترصيد الدفاتر 

ومتابعة املخازن
ج: قسم الشطب ويقوم مبراجعة الفواتري والشهادات اإلدارية ماليا ومراجعة اإلوراق اخلاصة إبضافة األصناف 

الواردة للمخازن
د: قسم العهد الشخصية ويقوم بتسجيل األصناف ذات القيمة عهد يف سجالت املوظفني 

اثنيا: املخازن
ا: خمزن املستدمي  ويتم أستالم األصناف املستدمية  مبعرفة أمني املخزن كاألاثث واألجهزه العلمية طبقا ألمر 

التوريد الصادر من إدارة املشرتايت
ب:خمزن املستهلك ويتم أستالم األصناف املستهلكة  مبعرفة أمني املخزن كالدفاتر ذات القيمه وكذلك األدوات 

الكتابية وأدوات النظافة وخالفه طبقاألمر التوريد الصادر من إدارة املشرتايت
ج:  خمزن اخلامات ويتم أستالم األصناف  مبعرفه أمني املخزن أدوات كهرابئية وعدد الورش والدهاانت واألدوات 

الصحية طبقا ألمر التوريد الصادر من إدارة  املشرتايت
د: خمزن الكهنه ويقوم أمني املخزن أبستالم األصناف املرجتعة وغريصاحلة لألستخدام بناءا على أذن األرجتاع املرفق 

معه تقرير فىن مستويف مجيع التوقيعات ومبينا به األسعار
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ه: خمزن املستعمل: يقوم أمني املخزن أبستالم األصناف الواردة إليه بناءا على إذن األرجتاع مستوىف التوقيعات 
ومرفق معه تقرير فىن بصالحية األصناف

و:خمزن الرواكد: يقوم أمني املخزن أبستالم األصناف الواردة إليه بناءا على أذن األرجتاع مستويف التوقيعات مبينا 
به حاله الصنف كراكد وسعر األصناف

1- يتم مطابقه الفا تورة مع أمر التوريد الصادر من إدارة املشرتايت وتوقيع أمني املخزن املختص ويتم مراجعتها 
ماليا

2- يتم إرسال خطاب إيل جهات الفحص طبقا لألصناف الواردة لكل خمزن على حده
3- بعد الفحص وأستفتاء مجيع التوقيعات على الفاتورة وحمضر الفحص يتم إعادة املراجعة لألوراق ماليا وفنيا 

للتأكد من صحه األجراءات
4- تقوم رئيسة قسم الشطب بتسليم األواق لكاتب الشطب ألضافتها بدفرت )1( خمازن

5- يقوم كاتب الشطب أبضافة األصناف بدفرت )1(خمازن ويوقع عليه وكذلك أمني املخزن ومدير اإلدارة
6- يقوم كاتب الشطب بتسليم مندوب إدارة املشرتايت األوراق اآلتية) أصل الفاتورة.أصل حمضر الفحص. 

الصورة احلمراء اليت تدل على أضافه األصناف ابملخازن(
7- يتم تسجيل األصناف يف الدفاتر املخزنية وخيص كاتب الشطب دفرت)4(  خمازن وخيص أمني املخزن دفرت 

)3( خمازن
8- يتم تسليم صورة من أذن الصرف إيل قسم العهد الشخصية لتسجيلها أبستمارة )193( اخلاصة بتسجيل 

عهد املوظفني
9- يتم عمل جرد كل ثالثه شهور طبقا لالئحة املخازن

10- يتم عمل مطابقة كل ثالث شهور بني كاتب الشطب وأمني املخزن طبقا لالئحة املخازن
11- يتم عمل اجلرد السنوى جلميع خمازن اجلامعة الفرعيه مبشاركة إدارة املخازن حيث أهنا األصل يف اجلرد 

السنوى
12- تقوم إدارة املخازن أبرسال صورة من حمضر اجلرد إلدارة املخزون السلعي ألرساهلا إيل وزارة املاليه

13-تقوم إدارة املخازن أبرسال صورة من حمضر اجلرد وصورة من موجودات املخازن وصورة كشف احلوادث أن 
وجدت إيل إدارة الشئون املالية ضمن  األوراق لألعداداحلساب اخلتامي للجامعة 

14- يتم  عمل كشف أرابب العهد وتسليمه إيل إدارة املوارد البشريه ألختاذ الالزم
15- تقوم إدارة املخازن أبعداد الشكوف خلاصة بتموين املخازن وإرساهلا إيل إدارة املشرتايت
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رابعا : النماذج املستخدمة يف إدارة املخازن
1- منوذج )1(  اخلاص إبضافة األصناف 

2- منوذج )2(خمازن واخلاص بصرف األصناف
3-منوذج )3( خمازن واخلاص أبمني املخزن لتسجيل األصناف املنصرفة من املخزن

4- منوذج )4( خمازن واخلاص بكاتب الشطب لتسجيل األصناف املنصرفه من املخزن
5- منوذج )5( واخلاص بتسجيل األصناف الواردة واملنصرفه من املخزن بقيمتها املالية

6- منوذج )6( اخلاص مبحاضر اجلرد
7- منوذج )7(اخلاص ابلعجز والزايدة

8-منوذج )8( واخلاص أبرجتاع األصناف سواء )كهنه مستعمل (.
9- منوذج )9( اخلاص سند خصم األصناف التالفة والفاقدة

10- منوذج )10( اخلاص بتسجيل العهد الشخصية
11-منوذج )11(اخلاص ابملقايسه السنوية

12- منوذج )12( اخلاص بفحص األصناف
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النماذج املستخدمة يف 
إدارة املشرتايت ابإلدارة العامة للمشرتايت واملخازن
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إدارة التصميمات
ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية

 

سياسات عمل اإلدارة
• عمل التصميمات للمنشآت اجلديدة.

• مراجعة التصميمات الواردة من أي مكتب استشاري قبل البدء يف التنفيذ.
• عمل املقايسات اخلاصة بتطوير املباين القدمية واملوقع العام.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يقوم املدير العام ابالجتماع مبديري االدارات وابالغ كال منهم فيما خيصه ويقوم بتوصيل املعلومات 

املتعلقة مبتطلبات املستفيدين من اخلدمة .       
• يقوم مديري اإلدارة كال فيما خيصه ابالجتماع برؤساء االقسام لتوزيع مهام العمل واالتفاق علي األطر 

الرئيسية إلمتام العمل على اكمل وجه. 
• يقوم رؤساء االقسام ابالجتماع ابملهندسني كال حسب اختصاصه لتوزيع مهام العمل عليهم والتنسيق 

بينهم وازالة العقبات اليت من املمكن ان تؤثر علي اجناز العمل علي اكمل وجه وبصورة جيدة . 
• يقوم رؤساء االقسام برفع االعمال بعد االنتهاء منها ايل مديري االدارات للمراجعة .  
• يقوم مديري االدارات مبراجعة االعمال  ورفعها للمدير العام .    

• يقوم املدير العام ابختاذ االجراءات الالزمة لالعتماد والتنفيذ.
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متابعة وتنفيذ اإلنشاءات 
ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية

 

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ اإلعتمادات واملوافقات اخلاصة ابألعمال وتسليم مواقع األعمال.

• عمل املقايسات اخلاصة ابألعمال املطلوبة يف املشروعات.
• متابعة تنفيذ اإلنشاءات.

• تنفيذ املقايسات اخلاصة ابألعمال املطلوبة واستالم األعمال املنفذة. 
إجراءات عمل اإلدارة 

• يتم العرض على السيد املدير العام الطلبات الواردة إلينا من اجلهات املختلفة مرفق هبا مقايسات 
   األعمال والقيمة التقديرية إلمكانية طرح األعمال وتنفيذها.

• يف حالة املوافقة على الطرح يقوم املهندس إبعداد كراسات الشروط واملواصفات واعتمادها من مدير 
   إدارة املكتب الفين واملدير العام .

• يف حالة الرتسية يقوم املهندس املشرف والشركة إبستالم املوقع من خالل حمضر استالم املوقع 
• يتم تنفيذ األعمال مبتابعة مهندس املوقع ويتم توسيعه وذلك مبحضر معاينة موقع .
• بعد أعمال انتهاء تنفيذ األعمال يتم عمل حمضر معاينة متهيدًا الستالم األعمال .

• يف حالة ظهور بنود مستجدة أثناء تنفيذ األعمال يتم طلبها من خالل بعد موافقة السلطة املختصة ويف 
  حالة االحتياج لزايدة بعض البنود املوجودة ابلتعاقد عن طريق مذكرة األعمال اإلضافية بعد موافقة 

  السلطة املختصة.
• يتم تشكيل جلنة بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة على التشكيل واستالم األعمال من 

  خالل حمضر استالم ابتدائي.
• بعد مرور فرتة ضمان األعمال يتم تشكيل جلنة استالم هنائي بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس 

   اجلامعة وذلك مبحضر استالم هنائي .
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النماذج املستخدمة يف 
متابعة وتنفيذ اإلنشاءات 

ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية
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إدارة الكهروميكانيكا 
ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية 

 

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ اإلعتمادات واملوافقات اخلاصة ابألعمال وتسليم مواقع األعمال.

• عمل املقايسات اخلاصة ابألعمال املطلوبة يف املشروعات.
• متابعة أعمال الكهروميكانيكا.

• تنفيذ املقايسات اخلاصة ابألعمال املطلوبة واستالم األعمال املنفذة.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يتم العرض على السيد املدير العام الطلبات الواردة إلينا من اجلهات املختلفة مرفقة هبا مقايسات 

   األعمال والقيمة التقديرية إلمكانية طرح األعمال وتنفيذها.
• يف حالة املوافقة على الطرح يقوم املهندس إبعداد كراسات الشروط واملواصفات واعتمادها من مدير 

   إدارة املكتب الفين واملدير العام .
• يف حالة الرتسية يقوم املهندس املشرف والشركة إبستالم املوقع من خالل حمضر استالم املوقع .

• يتم تنفيذ األعمال مبتابعة مهندس املوقع ويتم توسيعه وذلك مبحضر متابعة موقع .
• بعد أعمال انتهاء تنفيذ األعمال يتم عمل حمضر معاينة متهيدًا الستالم األعمال .

• يف حالة ظهور بنود مستجدة أثناء تنفيذ األعمال يتم طلبها بعد موافقة السلطة املختصة ويف حالة 
   االحتياج لزايدة بعض البنود املوجودة ابلتعاقد عن طريق مذكرة األعمال اإلضافية بعد موافقة السلطة 

   املختصة.
• يتم تشكيل جلنة بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة على التشكيل واستالم األعمال من 

   خالل حمضر استالم ابتدائي .
• بعد مرور فرتة ضمان األعمال يتم تشكيل جلنة استالم هنائي بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور/ رئيس 

  اجلامعة وذلك مبحضر استالم هنائي .
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النماذج املستخدمة يف 
إدارة الكهروميكانيكا 

ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية 
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   إدارة احلملة امليكانيكية
 ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية     

سياسات عمل اإلدارة
• اإلشراف واملراقبة على مجيع حتركات السيارات إبدارة اجلامعة ومتابعة أعمال الصيانة العامة والدورية   

   للسيارات إبدارة اجلامعة .
إجراءات عمل اإلدارة 

• يقوم مدير إدارة احلملة امليكانيكية ابلتوجيه وحتديد املسئوليات داخل اإلدارة.  
- بعد ورود طلب مبوافقة من السيد رئيس اجلامعة أو انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية 

البيئة أو أمني عام اجلامعة خبروج سيارة ألداء مأمورية حكومية. 
- يتم بعد ذلك حتديد السيارة اليت ستقوم ابملأمورية.    

- يتم حتديد السائق املسئول عن القيام ابملأمورية .   
- مث يتم صرف الوقود وذلك طبقاً ملعدالت استهالك السيارة وجهة املأمورية وعمل أمر الشغل ابملأمورية 

للموافقة الواردة. 
• خطوات التصليح أو الكشف على السيارة اخلاصة إبدارة احلملة امليكانيكية أو اإلدارات والكليات 

األخرى: 
- بعد ورود طلب من اجلهة اليت ترغب يف تصليح السيارة أو الكشف عليها .

- يتم عمل جلنة لإلصالح أو الكشف على السيارة .
- يتم عمل تقرير فين حبالة السيارة واحتياجاته ويتم توجيهه إىل اجلهة اليت ورد منها الطلب للتصليح أو 

الكشف على السيارة.
- يف حالة تصليح السيارات اخلاصة ابإلدارة يتم إرسال مذكرة للعرض على أمني عام اجلامعة طبقاً 

للحصول على املوافقة لعمل املطلوب.
• خطوات االشرتاك أو اإللغاء من دورة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيها :

- بعد ورود الطلب مبوافقة انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ابالشرتاك يتم إضافة 
اسم املشرتك يف كشوف املشرتكني ويتم االشرتاك اعتباراً من الشهر التايل لتاريخ الطلب وسداد قيمة 

االشرتاك إبيصال 33 ع .ح .
- يف حالة إلغاء االشرتاك : بعد ورود الطلب مبوافقة انئب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

اباللغاء يتم حذف اسم املشرتك من كشوف املشرتكني ويتم اإللغاء اعتباراً من الشهر التايل لتاريخ طلب 
اإللغاء.

- هناك دوريت للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيها )من القاهرة إىل اإلمساعيلية ـــ من اإلمساعيلية إىل 
بورسعيد( .

- هناك دورة للعاملني املكاتب الرائسية وإدارة اجلامعة إلحضارهم ملقار العمل والعودة عقب انتهاء العمل.
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 النماذج املستخدمة يف
احلملة امليكانيكية

ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية   
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  إدارة الورش والصيانة
ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية

   

سياسات عمل اإلدارة
• تنفيذ أعمال الصيانة املعمارية إلدارات اجلامعة املختلفة وكليات اجلامعة. 

إجراءات عمل اإلدارة 
• يقوم املهندس املسئول ابستقبال طلبات الصيانة )أمر شغل( من إدارات وكليات اجلامعة املختلفة .

• يقوم املهندس املسئول بعمل املعاينات الالزمة ويتم حتديد اخلامات املطلوبة إلهناء األعمال .
• يقوم املهندس املسئول بصرف اخلامات من املخازن ويتم تركيبها وإهناء األعمال.

• ويف حالة عدم توفر اخلامات املطلوبة ابملخازن يقوم املهندس املسئول بعمل طلب شراء وإرساله إىل 
  إدارة املشرتايت بتوفريها ويتم تركيبها وإهناء األعمال املطلوبة ويتم توقيع اجلهة املختصة على إهناء 

  األعمال املطلوبة .
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إدارة الورش والصيانة
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 إدارة احلدائق واملشاتل
ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية

   

سياسات عمل اإلدارة
• صيانة املسطحات الزراعية ابجلامعة اجلديدة واجلامعة القدمية.

• التشغيل واإلشراف على حمطات املياه وصيانة شبكات مياه ري املسطحات.
• توفري نبااتت الظل والزينة لالحتفاالت واملؤمترات وتزيني اإلدارات والكليات املختلفة.

إجراءات عمل اإلدارة 
• يقوم مدير اإلدارة بعمل خطة العمل السنوية وذلك جلميع العاملني موضح هبا توزيع العمل داخل اإلدارة 

وذلك .
• يقوم مدير اإلدارة بتنفيذ أي عمل يكلف به من السلطات العليا داخل اجلامعة يف جمال اختصاصات 
إدارة احلدائق واملشاتل سواء من السيد / أمني عام اجلامعة أو من السيد األستاذ الدكتور/ انئب رئيس 

اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
• يقوم مدير اإلدارة ابلتوجيه وحتديد املسئوليات داخل اإلدارة وإعطاء تنبيهات وتعليمات العمل لرؤساء 

األقسام . 
• صيانة املسطحات الزراعية ابجلامعة :

- يقوم مدير اإلدارة ابملرور على املسطحات يومياً وذلك للتاكد من حسن سري العمل والتأكد من صيانة 
املسطحات الزراعية.

- يقوم مدير اإلدارة بتكليف رئيس قسم صيانة املسطحات بعمل صيانة هلا يف حالة احتياج املسطحات 
إىل صيانة .

- يقوم رئيس القسم بتجميع وتكليف املشرفني والعمالة املدربة على صيانة ونظافة املسطحات بتنفيذ 
العمل املكلفني به وذلك ضمن خطة العمل الشهرية لإلدارة.

- يقوم مدير اإلدارة بتكليف رئيس قسم صيانة املسطحات ابلتعاون مع رئيس قسم احلملة امليكانيكية 
بتجهيز اآلآلت اليت سوف حيتاج إليها فريق العمل إلمتام عملية الصيانة والنظافة اخلاصة ابملسطحات خالل 

اليوم.
- يقوم رئيس قسم صيانة املسطحات مبباشرة العمل خالل اليوم ومتابعة التنفيذ للمهام املكلف هبا 

اإلشراف والعمال وتذليل الصعوابت وحل املشكالت املرتتبة على التنفيذ خالل  اليوم.
- يقوم رئيس قسم صيانة املسطحات بكتابة التقارير يف هناية اليوم وعرضها على السيد / مدير اإلدارة 

ومناقشة مامت تنفيذه وكذلك مامت حله من مشكالت أثناء اليوم وجتهيز العمل لليوم التايل.
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• التشغيل واإلشراف على حمطات املياه وصيانة شبكات مياه ري املسطحات:
- يقوم مدير اإلدارة إبعطاء تنبيهات وتعليمات العمل لرئيس قسم صيانة شبكات املياه اخلاصة بري 

املسطحات بناء على البالغات واملالحظات اليت وردت من املشرفني والعمال القائمني على ري املسطحات 
ونظافتها وكذلك إنشاء شبكات جديدة لري املسطحات املستحدثة يف إطار خطة العمل اخلاصة إبدارة 

احلدائق واملشاتل .
- يقوم رئيس قسم صيانة املسطحات مبتابعة املشرفني والعمال على إصالح األعطال والتلفيات وتوفري 

مستلزمات اإلصالح يف شبكات الري وكذلك صيانة أعطال حمطات مياه الري اخلاصة ابملسطحات واملتابعة 
الدورية ألداء احملطات على الوجه األكمل.

- يقوم مدير اإلدارة يف هناية اليوم بعمل لقاء مع رئيس القسم ملناقشة مامت تنفيذه وكذلك مامت حله من 
مشكالت أثناء اليوم والتجهيز لليوم التايل.

• توفري نبااتت الظل والزينة لالحتفاالت واملؤمترات وتزيني اإلدارات والكليات املختلفة :
- يقوم مدير اإلدارة بتلقى تنبيهات وتعليمات العمل من السلطة العليا املختصة . 

- يقوم مدير اإلدارة بتكليف رئيس القسم واملشرفني والعمال املدربة على جتهيز واختيار ونقل النبااتت 
وترتبيها وتنسيقها يف مكان احلفل او مكان التزيني وذلك ضمن خطة العمل اخلاصة ابالحتفاالت والتزيني 

الشهرية لإلدارة.
- يقوم مدير اإلدارة ابلتنبيه على رئيس القسم وإعطاء تعليمات العمل إبستعادة النبااتت مرة أخرى بعد انتهاء 

االحتفال أو املؤمتر خالل اليوم األخري النتهاء املناسبة اليت مت العمل هبا.
- يقوم مدير اإلدارة ىف هناية اليوم بعمل لقاء مع رئيس القسم ملناقشة مامت تنفيذه وكذلك مامت حله من 

مشكالت أثناء اليوم والتجهيز لليوم التايل.
- تقوم اإلدارة مبخاطبات بعض جهات اجلامعة وذلك حسب حاجة ومتطلبات العمل .

- يقوم مدير اإلدارة بعمل خطة يومية وذلك لتوزيع العمل اليومي على العمال ابإلدارة .
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النماذج املستخدمة يف  
إدارة احلدائق واملشاتل

ابإلدارة العامة للشئون اهلندسية   
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السيد/ أمني الكلية

مدير ادارة

بعد التحية

برجاء التكرم من سيادتكم ابملوافقة على تكليف احد من ترونه مناسبا ملتابعة األعمال مع إدارة احلدائق واملشاتل
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اإلدارة العامة للتوجيه املايل
 واإلداري    

سياسات عمل اإلدارة
• اإلشراف العام على العاملني ابإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتوجيه املايل واإلداري واعتماد خطط 

العمل السنوية واإلشراف على تنفيذها ومراجعة التقارير اخلاصة ابملخالفات والشكاوى .
إجراءات عمل اإلدارة 

• يقوم املدير العام مبراجعة خطط العمل السنوية املرسلة من اإلدارات واعتمادها واإلشراف على تنفيذها 
• يقوم املدير العام مبراجعة التقارير اخلاصة بنتائج الفحص وكذلك اخلاصة ابلشكاوى املالية واإلدارية 

والردود على  اجلهاز املركزي للمحاسبات واملديرية املالية ابإلمساعيلية. 
• يقوم املدير العام بفحص ومراجعة األعمال املالية واإلدارية اليت حتتاج إىل سرية اتمة واليت يتم التكليف 

هبا مباشرة من السلطة املختصة. 
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إدارة التوجيه املاىل 
أواًل : دورات توجيهية لشرح القوانني 

واللوائح املالية
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

إدارة التوجيه املاىل 
اثنياً : دورات توجيهية ملراجعة وفحص 

كافة األعمال املالية
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إدارة التوجيه املايل
ابإلدارة العامة للتوجيه 

املايل واإلداري 

سياسات عمل اإلدارة
• فحص األعمال املالية إبدارات وكليات اجلامعة وكذلك شرح اللوائح والقوانني املالية للعاملني إبدارات وكليات 

اجلامعة.
إجراءات عمل اإلدارة 

• يقوم مدير إدارة التوجيه املايل إبعداد خطة لفحص ومراجعة األعمال املالية الىت سيتم إجراؤها بكليات 
وإدارات اجلامعة خالل العام  .

• يقوم مدير إدارة التوجيه املايل إبجراء دورات تدريبية علي الطبيعة لشرح اللوائح والقوانني املالية للعاملني 
إبدارات وكليات اجلامعة.

• يقوم مدير اإلدارة بتكليف املوجهني ابإلدارة للقيام بفحص ومراجعة األعمال املالية ابلكليات واإلدارات 
ابجلامعة وتتمثل األعمال املالية علي سبيل املثال :- 

- فحص ومراجعة أعمال املشرتايت إبدارة اجلامعة وكلياهتا املختلفة واملستشفيات اجلامعية .
- فحص ومراجعة أعمال اخلزينة إبدارة اجلامعة وكلياهتا املختلفة واملستشفيات اجلامعية .

- فحص ومراجعة أعمال املخازن إبدارة اجلامعة وكلياهتا املختلفة واملستشفيات اجلامعية .
- فحص ومراجعة أعمال شئون الطالب بكليات اجلامعة .
- فحص ومراجعة أعمال الدراسات العليا بكليات اجلامعة.

 .
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

النماذج املستخدمة يف 
إدارة التوجيه املايل

ابإلدارة العامة للتوجيه املايل واإلداري 
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إدارة مناقضات اجلهازاملركزي للمحاسبات   
 ابإلدارة العامة 

للتوجيه املايل واإلداري 

سياسات عمل اإلدارة
• حبث ودراسة مناقضات اجلهاز املركزي للمحاسبات واملديرية املالية ابإلمساعيلية وإعداد الردود املطلوبة عليها 

.إجراءات عمل اإلدارة 
• ورود مناقضات من اجلهاز املركزي للمحاسبات أو املديرية املالية ابإلمساعيلية .

• يقوم مدير اإلدارة ببحث ودراسة املناقضات اليت ترد إىل اإلدارة وإحالتها لرئيس القسم املختص .
• يقوم رئيس القسم بتكليف أحد املوجهني ابإلدارة لبحث ودراسة املناقضات وإرساهلا للجهات املعنية ابجلامعة 

وذلك حتت إشراف مدير اإلدارة ورئيس القسم .
• يقوم املوجه املختص مبتابعة الردود اليت ترد من اجلهات املعنية ابجلامعة ومراجعة تلك الردود متهيداً إلعداد 

الرد علي اجلهاز املركزي للمحاسبات أو املديرية املالية ابملطلوب .
• بعد إعداد الرد من املوجه املختص يتم مراجعته مبعرفة رئيس القسم ومدير اإلدارة متهيداً لكتابته وإرسالة إيل 

اجلهاز املركزى للمحاسبات أو املديرية املالية .
• ىف حالة ورود تعقيب من اجلهاز املركزى للمحاسبات أو املديرية املالية على الرد يتم القيام إبعادة إجراء 

اخلطوات سالفة الذكر .
 .
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النماذج املستخدمة يف 
إدارة مناقضات اجلهازاملركزي للمحاسبات   

 ابإلدارة العامة للتوجيه املايل واإلداري
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

إدارة مراقبة املخزون السلعي 
)قسم العهد الشخصية والفرعية(

سياسات عمل اإلدارة
• املراقبة على املخزون السلعي بشكل عام وذلك لتحسني أداء العمل داخل املخازن واحملافظة على املال العام 

وعدم إهداره حيث تتوىل اإلدارة املراقبة املوضوعية واإلشراف على خمازن اجلامعة.
 إجراءات عمل اإلدارة 

• يقوم مدير اإلدارة بعرض خطة عامة ابلتفتيش وذلك جلميع األقسام داخل اإلدارة موضح به الكليات اليت 
سيتم التفتيش عليها ويتم اعتمادها من السيد األستاذ /أمني عام اجلامعة وذلك .

• يقوم مدير اإلدارة بتشكيل جلان من السادة املفتشني خاصة ابلتفتيش املفاجئ على أي جهة ابجلامعة يتم 
التكليف هبا من السلطات العليا سواء السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة أو أي من السادة النواب.

• يقوم مدير اإلدارة ابلتنسيق مع مدير عام املخازن الرئيسية بوضع تشكيل للجرد السنوي على املخازن 
الرئيسية .

• يقوم رئيس قسم العهد الشخصية: بوضع اخلطة موضح هبا الكليات اليت سيتم التفتيش عليها وأمساء السادة 
مفتشني والفرتة ويتم اعتمادها من مدير اإلدارة ورفعها إىل السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة .

• تبدأ بتنفيذ اخلطة حيث يتم التكليف ابلعمل  ابإلدارة  للتوجه إىل اجلهة املراد التفتيش عليها .
• تقوم اللجنة ابلتوجه إىل اجلهة املراد التفتيش عليها ملراجعة امللفات الشخصية والفرعية ومراجعة  ابجلرد على 

الطبيعة . 
• بعد االنتهاء من التفتيش واملراجعة تقوم اللجنة بعمل تقرير موضح به مجيع األعمال اليت قامت هبا موضح هبا 
التوصيات وما فيها من اجيابيات أو سلبيات واقرتاح احللول اليت جيب أن يؤخذ هبا وذلك طبقا للقوانني واللوائح 

املعمول هبا يف هذا الشأن .
• يتم رفع التقرير للسيد/ مدير اإلدارة وذلك ملراجعته واعتماده مث رفعه إىل السيد األستاذ أمني عام اجلامعة.

• يقوم القسم إبرسال صورة من التقرير للجهة اليت مت التفتيش عليها .
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

النماذج املستخدمة يف 
إدارة مراقبة املخزون السلعي 

)قسم العهد الشخصية والفرعية(
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

إدارة مراقبة املخزون السلعي 
)قسم التفتيش واملراجعة(

سياسات عمل اإلدارة
• املراقبة على املخزون السلعي بشكل عام وذلك لتحسني أداء العمل داخل املخازن واحملافظة على املال العام 

وعدم إهداره حيث تتوىل اإلدارة املراقبة املوضوعية واإلشراف على خمازن اجلامعة.
 إجراءات عمل اإلدارة 

• يقوم مدير اإلدارة بعرض خطة عامة ابلتفتيش وذلك جلميع األقسام داخل اإلدارة موضح به الكليات اليت 
سيتم التفتيش عليها ويتم اعتمادها من السيد األستاذ /أمني عام اجلامعة .

• يقوم مدير اإلدارة بتشكيل جلان من السادة املفتشني خاصة ابلتفتيش املفاجئ على اى جهة ابجلامعة يتم 
التكليف هبا من السلطات العليا سواء السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة أو اى من السادة النواب.

• يقوم مدير اإلدارة ابلتنسيق مع مدير عام املخازن الرئيسية بوضع تشكيل للجرد السنوي على املخازن 
الرئيسية وذلك .

• يقوم رئيس قسم التفتيش واملراجعة : بوضع اخلطة  موضح هبا الكليات اليت سيتم التفتيش عليها وأمساء 
السادة مفتشني والفرتة ويتم اعتمادها من مدير اإلدارة ورفعها إىل السيد األستاذ أمني عام اجلامعة للموافقة .

• تبدأ بتنفيذ اخلطة حيث يتم التكليف ابلعمل  للتوجه إىل اجلهة املراد التفتيش عليها ملراجعة السجالت 
ومراجعة حمضر اجلرد واملخازن .

• تقوم اللجنة ابلتوجه إىل اجلهة املراد التفتيش عليها ملراجع السجالت ومراجعة حمضر اجلرد واملخازن على 
الطبيعة ومطابقتها ابلدفاتر املخزنية والتأكد من صحة القيد .

• بعد االنتهاء من التفتيش واملراجعة تقوم اللجنة بعمل تقرير موضح به مجيع األعمال اليت قامت هبا موضح هبا 
التوصيات وما فيها من اجيابيات أو سلبيات واقرتاح احللول اليت جيب ان تؤخذ هبا وذلك طبقا للقوانني واللوائح 

املعمول هبا ىف هذا الشأن .
• يتم رفع التقرير للسيد/ مدير اإلدارة وذلك ملراجعته واعتماده مث رفعه إىل السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة.

• يقوم القسم إبرسال صورة من التقرير للجهة الىت مت التفتيش عليها .
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جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

النماذج املستخدمة يف
إدارة مراقبة املخزون السلعي 

)قسم التفتيش واملراجعة(
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إدارة مراقبة املخزون السلعي 
)قسم الراكد والكهنة(

سياسات عمل اإلدارة
• املراقبة على املخزون السلعي بشكل عام وذلك لتحسني أداء العمل داخل املخازن واحملافظة على املال العام 

وعدم إهداره حيث إهنا تتوىل اإلدارة املراقبة املوضوعية واإلشراف على خمازن اجلامعة.
 إجراءات عمل اإلدارة 

• يقوم مدير اإلدارة ابلتوجيه وحتديد املسئوليات داخل اإلدارة. 
• يقوم مدير اإلدارة بعرض خطة عامة ابلتفتيش وذلك جلميع األقسام داخل اإلدارة موضح به الكليات اليت 

سيتم التفتيش عليها ويتم اعتمادها من السيد األستاذ /أمني عام اجلامعة .
• يقوم مدير اإلدارة بتشكيل جلان من السادة املفتشني خاصة ابلتفتيش املفاجئ على اى جهة ابجلامعة يتم 

التكليف هبا من السلطات العليا سواء السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة او اى من السادة النواب.
• يقوم مدير اإلدارة ابلتنسيق مع مدير عام املخازن الرئيسية بوضع تشكيل للجرد السنوي على املخازن 

الرئيسية .
• يقوم رئيس قسم الراكد والكهنة : بوضع اخلطة موضح به الكليات اليت سيتم التفتيش عليها وأمساء السادة 

مفتشني والفرتة ويتم اعتمادها من مدير اإلدارة ورفعها إىل السيد األستاذ  أمني عام اجلامعة للموافقة .
- تبدأ بتنفيذ اخلطة حيث يتم التكليف ابلعمل  للتوجه إىل اجلهة املراد التفتيش عليها ملراجعة السجالت 

ومراجعة حمضر اجلرد واملخازن الكهنة والراكد .
- تقوم اللجنة ابلتوجه إىل اجلهة املراد التفتيش عليها ملراجع السجالت ومراجعة حمضر اجلرد واملخازن على 

الطبيعة ومطابقتها ابلدفاتر املخزنية والتأكد من صحة القيد .
- بعد االنتهاء من التفتيش واملراجعة تقوم اللجنة بعمل تقرير موضح به مجيع اإلعمال اليت قامت هبا موضح هبا 
التوصيات وما فيها من اجيابيات أو سلبيات واقرتاح احللول اليت جيب أن يؤخذ هبا وذلك طبقا للقوانني واللوائح 

املعمول هبا يف هذا الشأن .
- يتم رفع التقرير للسيد/ مدير اإلدارة وذلك ملراجعته واعتماده مث رفعه إىل السيد األستاذ / أمني عام اجلامعة.

• يقوم القسم إبرسال صورة من التقرير للجهة اليت مت التفتيش عليها .
• يقوم القسم بتصريف الرواكد: وذلك مبخاطبة الكليات واإلدارات العامة اليت يتواجد  هبا خمازن  بعمل حصر 

ابلرواكد املوجودة لديهم  .
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- بعد ورد كشوف احلصر ابلرواكد من الكليات واإلدارات يتم مراجعة والتأكد منها من القسم.
- يقوم القسم أبعداد كشف جممع جبميع األصناف الراكدة على مستوى اجلامعة.
- ويتم إرسال كشوف حصر الرواكد إىل مجيع الكليات واإلدارات داخل اجلامعة.
- وأيضا يتم إرسال كشوف حصر الرواكد إىل اهليئات والوزارات واحلكم احمللى .

- وبعد ذلك يتم إرسال كشوف حصر الرواكد إىل اهليئة العامة للخدمات احلكومية وذلك الختاذ إالجراءات 
ابلبيع.

• بعد ورود خطاب من املخازن الرئيسية بتكدس خمزن الكهنة الرئيسي يتابع االتى:
- يقوم القسم :  بعمل مذكرة للسيد األستاذ / أمني عام اجلامعة خبصوص بيع املخزن .

- بعد املوافقة على البيع يتم تشكيل اللجان الثالثة اآلتية ) جلنة التلطيط والتصنيف - جلنة التثمني- جلنة 
التسليم(.

- يتم خماطبة اهليئة العامة للمبيعات احلكومية وارسال تشكيل اللجان الثالثة السابق ذكرها.
- بعد االنتهاء من العمليات الثالثة ابلفعل وابالشرتاك مع اهليئة العامة للمبيعات.

- يتم التسليم للتاجر الذي مت اإلرساءعليه املزاد سوء إعداد او أوزان.
- وبعد ذلك يتم إرسال الشيكات إىل اجلامعة وذلك من اهليئة العامة للخدمات احلكومية .

• يقوم القسم مبخاطبة الكليات لعمل املقايسات السنوية واملوجودات وحماضر اجلرد السنوي 
- بعد ورود  املقايسات السنوية واملوجودات وحماضر اجلرد من كليات اجلامعة يتم املراجعة للتأكد من صحتها
- بعد ذلك يتم خماطبة اهليئة العامة للخدمات احلكومية وإرسال املقايسات السنوية واملوجودات وحمضر اجلرد.

• يقوم القسم مبخاطبة الكليات واحلملة الرئيسية ابجلامعة  لعمل حصر ابلسيارات وذلك مبلء منوذجني حكومي 
سيارات  )1+ 2( اخلاص ابهليئة العامة للخدمات احلكومية.

- بعد ورود كشوف احلصر ابلسيارات من الكليات اجلامعة املختلفة واحلملة الرئيسية  يتم املراجعة والتأكد منها 
- يقوم القسم أبعداد كشف جممع ابلسيارات على مستوى اجلامعة. 

- بعد ذلك يتم خماطبة اهليئة العامة للخدمات احلكومية وإرسال مجيع النماذج مستوفاه من الكليات حبصر 
السيارات .

• يقوم القسم ابجراءت التكهني على النحو التايل: إذا كانت األصناف املراد تكهينها أجهزة فيتم عمل تقرير 
فين من اإلدارة اهلندسية يفيد مبدى صالحية هذه األصناف من عدمه . وكذا املكاتب اخلشبية والكراسي وخالفة 
من صنف اخلشب يتم فحصه عن طريق ورشة النجارة. وكذا املكاتب الصاج والشانوانت والكراسي وخالفة من 

صنف الصاج يتم فحصة عن طريق ورشة الصيانة إبدارة اجلامعة .
- وبعد ورود إذن االرجتاع ابألصناف املراد تكهينها يرفق معها التقرير الفين هلا.
- يتم اعتماده من رئيس قسم الكهنة ومدير عام إدارة مراقبة املخزون السلعي .
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- مث يتم اعتماد إذن االرجتاع  أيضا من مدير عام إدارة املشرتايت.
- وبعد ذلك يتم تسليم األصناف إىل املخزن الكهنة الرئيسي.

• يقوم قسم الراكد والكهنة :  بتجميع أوراق اإلجابة  املستعملة اليت مضى عليها املدة القانونية وهى )ثالثة 
سنوات( بعد خترج الطالب وذلك طبقا لقـــــــرار جملس اجلامعة رقم )178( بتاريخ  2000/6/29وذلك إلهناء 

إجراءات بيعها واخلطوات كالتايل:-
- يتم خماطبة الكليات وذلك ملوافاتنا بكمية أوراق اإلجاابت املستعملة املوجودة طرفكم اليت مضى عليها املدة 

القانونية.
- بعد ورود خطاب الكليات موضحة به الكمية املوجودة لديهم يتم املوافقة على البيع من السيد األستاذ / 

أمني عام اجلامعة
- يتم خماطبة اإلدارة العامة للمشرتايت واملخازن لعمل ممارسة لبيع أوراق اإلجابة املستعملة .

- مث يتم تشكيل جلان البيع من قبل مدير إدارة مراقبة املخزون السلعي
- يتم تشكيل جلان التسليم للتاجر الذي رسا عليه املزاد.

• يقوم قسم الراكد والكهنة : ابملساعدة إبجراءات التكهني لبعض اإلدارات إبرسال منوذج من إدارة مراقبة 
املخزون السلعي برتشيح عضو فين إىل إدارة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة لفحص األصناف املراد تكهينها . 

وأيضا إىل اإلدارة اهلندسية لنفس الغرض السابق ذكرها  .
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النماذج املستخدمة يف
إدارة مراقبة املخزون السلعي 

)قسم الراكد والكهنة(



262

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



263

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



264

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



265

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



266

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



267

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة



268

جـامـعة قنـــاة الســـويسقطــــاع أمين عام الجامعة

إدارة املطبعة املركزية

سياسات عمل اإلدارة
• طباعة وتجليد الدفاتر والسجالت والمطبوعات الخاصة بالجامعة .

• تصنيع كراسة اإلجابة للجامعة بأكملها .
• طباعة بونات التغذية.

• طباعة الكتب الخاصة بالجامعة .
• كتب التعليم المفتوح .

• مطبوعات خاصة برئيس الجامعة والسادة النواب.  
• مطبوعات إدرات الجامعة. 

• مطبوعات الكليات. 
• مطبوعات خاصة بالمدن الجامعية .

• مطبوعات خاصة بالمستشفيات الجامعية والتخصصي.
• مطبوعات المؤتمرات والندوات الخاصة بالجامعة .

• تجليد جميع الملفات والكتب الخاصة التي تحتاج إلي حفظ وإعادة تجليد .
إجراءات عمل اإلدارة 

• استقبال العميل واستالم الموافقة الخاصة بالعملية واستالم النماذج .
• عرض الموافقة والنماذج على مدير المطبعة وتحويلها إلى قسم المتابعة لفتح اذن شغل .

• يقوم قسم المتابعة بمتابعة العملية بالكامل كاالتى :-
- تسجيل العملية وفتح اذن الشغل .

- تحويل العملية بالنماذج إلى قسم المقايسات الفنية لعمل المقايسة الفنية المطلوبة .
- استالم المقايسة الفنية ثم تحويلها إلى القسم المالى لعمل المقايسة المالية .

- استالم المقايسة المالية وتسليم النماذج إلى قسم الكمبيوتر لعمل النماذج بالمقاسات المطلوبة ثم 
تسليمها لقسم المونتاج لعمل الزنكات والماستر الالزمة لكل عملية .

- وتوزيع العملية لقسم الطباعة- )اوفست – ريزو – ديجيتال –  قسم التشطيب .. وهكذا. 
- متابعة العملية فى قسم الطباعة ثم قسم التشطيب .

- تسليم المنتجات لمخزن الصادر الذى يقوم بدوره بتسليم المطبوعات للعميل .
- وتسليمه الفاتورة الخاصة بالعملية على ان يتم سداد قيمة الفاتورة بعد الفحص واالضافة للمطبوعات 

ويبدأ بعد ذلك العمل خارج المطبعة فى متابعة قيمة الفواتير وسدادها وتوريد الشيكات من حساب 
الوحدة إلى حساب المطبعة .

• وفى حالة حدوث اى عطل مفاجئ بالماكينات يتم االتصال بالشركة المبرم معها عقد الصيانة 
والمتعاقد عليه من قبل الجامعة ان وجد ويأتى مندوب من الشركة الصالح االعطال وفى حالة عدم 
وجود عقد صيانه يتم االتصال بعدد من العمالء للكشف على العطل المراد اصالحه وتقديم عرض 

سعر الصالحه ونختار احسن العروض فنياً وارخصهم مالياً .
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النماذج املستخدمة يف
إدارة املطبعة املركزية
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 دارة المتابعة التابعة لمكتب أمين عام الجامعة إ
 خريطة تدفق

 دارة إلألعمال المتابعة للموضوعات التى تكلف بها ا
 

 

 

 
بمتابعة موضوع معين مع   دارة من قبل السيدة االستاذة / أمين عام الجامعةإل يتم تكليف ا

 ف االدارة باتخاذ الالزم فى موضوعات اخرى يالجهات المختلفة بالجامعة أو تكل

مدير االدارة فحص الموضوع وتحديد طريقة المتابعة الالزمة سواء   يتولى السيد/
لى  أو اعداد مذكرة تعرض ع  بالتواصل تليفونيا مع الجهة المختصة أوالمتابعة الميدانية

للحصول على موافقة  امعة بمقترح إلنجاز الموضوع السيدة االستاذة/ أمين عام الج
 سيادتها

فى حالة الحصول على موافقة السيدة االستاذة/ أمين عام الجامعة ترسل الى الجهة  
بالموضوع لتنيفذ تعليمات سيادتها وتستمر المتابعة مع تلك الجهة لحين  المختصة 

 وع محل المتابعة االنتهاء مما يتطلبه الموض

مع   تحتاج الى اعداد مذكرة بمقترح يتم المتابعة الميدانية فى موضوعات المتابعة التى ال
لسيدة  لحين االنتهاء من تنفيذ تعليمات اوالذهاب اليهم أكثر من مره  الجهات المختصة  

 .االستاة/ أمين عام الجامعة

موضوعات المتابعة التى تتطلب ذلك وتعرض  يتم اعداد مقترح بصيغة خطاب رد على 
 على السيدة االستاذة / أمين عام الجامعة 

عقب انتهاء أعمال المتابعة للموضوع يتم اعداد مذكرة بمقترح لحفظ الموضوع النتهاء  
عة للتفضل  اعمال المتابعة الخاصة به تعرض على السيدة االستاذة/ أمين عام الجام

 بالموافقة

 البداية

 النهاية 
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إدارة املتابعة 
التابعة ملكتب أمني عام اجلامعة

سياسات عمل االدارة :-
متابعة الموضوعات التى تكلف بها اإلدارة من السيدة االستاذة/ أمين عام الجامعة وأقتراح الحلول 

التى تكفل انهاء الموضوعات على الوجه األمثل وإعداد مقترح بالرد على الجهات التى تتطلب 
موضوعاتها ذلك.

اجراءات عمل االدارة :-
1( تتفضل السيدة االستاذة/ أمين عام الجامعة بتكليف اإلدارة بموضوعات لمتابعتها.

2( عقب إستالم الموضوع من مكتب السيدة االستاذة/ أمين عام الجامعة يعرض على السيد/ مدير 
اإلدارة ليتم فحصه وتحديد كيفية القيام بأعمال المتابعة له فى إطار تعليمات السيدة االستاذة/ امين عام 

الجامعة المدونة.
3( تتم أعمال المتابعة بالزيارات الميدانية للجهات المختصة بالموضوع للتعرف على ما يعيق انجازة 

وعرض مقترح للحل بمذكرة تعرض على السيدة االستاذة / أمين عام الجامعة او بالتواصل تليفونيا 
مع المختص وكثيرا ما يتطلب االمر المرورعلى كافة كليات الجامعة أكثر من مره للتواصل شخصيا 

مع السادة /أمناء الكليات أو الموظف المختص لحين انتهاء الموضوع.
4( عقب االنتهاء من أعمال المتابعة للموضوع قد يتطلب االمر إعداد مقترح بخطاب للرد على الجهة 

الوارد منها الموضوع ويقوم السيد/ مدير اإلدارة بإعداده وعرضه على السيدة االستاذه / أمين عام 
الجامعة.

5( عقب إرسال الرد أو انتهاء أعمال المتابعة للموضوعات التى تكلف االدارة بمتابعتها يتم عرض 
مذكرة بمقترح لحفظ الموضوع ألنتهاء أعمال المتابعة له يعرض على السيدة االستاذة/أمين عام 

الجامعة للتفضل بالموافقة.
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 جامعة قناة السويس 

 ادارة المتابعة    

 

  :1668 1 

 مذكرة بمقترح النجاز موضوع المتابعة 

 

 

 مذكرة للعرض 

 ستاذة/ أمين عام الجامعة على السيدة األ
 الخطاب الوارد  بمتابعة  بتاريخ  /  /   بناء على تكليف سيادتكم  ▪

 -حالة الموضوع الى الجهات االتية :إ وقد تفضلتم ب ▪
............................................................. .........................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

   -وعليه أعرض على سيادتكم المقترح التالى : ▪
............................................................................................................................. .........................................

................................................ ...................................................................................................................... 

 . معروض على سيادتكم للتكرم بالنظرواألمر  
 مدير ادارة المتابعة 
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 نموذج بمقترح خطاب الرد على موضوعات المتابعة التى تتطلب ذلك 

 
 السيد االستاذ /  

 
 وبعد  ....تحية طيبة  

التحية والتقدير   بخالص  لسيادتكم  ابعث  كتاب    .يطيب لى أن  الى  وباالشارة 

 .................................. ................................................بشأن موافاتكم     )       (  رقم  سيادتكم 

 ...................................................................................بأن أرسل لسيادتكم طيه  اتشرف

 . تعاون مع سيادتكم الويسعدنا دائما 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام 
 أمين عام الجامعة 
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 جامعة قناة السويس 

 ادارة المتابعة    

 

  :1668 1 

 نتهاء المتابعة له إمذكرة بحفظ موضوع المتابعة بعد 

 مذكرة للعرض 

 ستاذة/ أمين عام الجامعة على السيدة األ

 
سيادتكم   ▪ تكليف  على  /       بتاريخ  بناء  موضوع  إوبمتابعة    /    نهاء 

....................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................فقد تم  ▪

النتهاء   الموضوع  وحفظ  بالنظر  للتكرم  سيادتكم  على  معروض  واألمر 

 . أعمال المتابعة 

 دارة المتابعة إمدير 
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