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الغرض:

تهدف عملية الملفات إلى تحديد اإلجراءات والمسئوليات المطلوبة تجاه تنفيذ ومتابعة األنشطة اآلتيةة لجميةع

العاملين بالجامعة من (أعضاء هيئة التدريس/العاملين/العمال):

 1-1إنشاء ملفات للعاملين عند التعيين.

 2-1إنشاء بطاقات تدرج األجر والوظائف.

 3-1إنشاء دفتر السن/ملف المعاش للعاملين بالجامعة.

 4-1استخراج بيان الحالة للعاملين بالجامعة.

 5-1إعداد خطابات اإلفادة إلعفاء/تخفيض (الرسوم الدراسية ،رسوم "القدرات/المقابلة الشخصية").
 6-1حفظ الق اررات الخاصة بالعاملين بملفات الخدمة.
 7-1ضبط السجالت.

-2

مجال التطبيق:

-3

التعــريفات والمصطلحات:

يطبق هذا اإلجراء باإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التدريس.

 1-3استمارة  134ع.ح مكرر :هي استمارة يتم إنشاؤها للموظف عند التعيين ويسجل بها كل ما يضةاف
لة ة ة م ة ةةن الع ة ةةالوات الدوري ة ةةة والترقي ة ةةة والتس ة ةةويات والع ة ةةالوات التش ة ةةجيعية وبي ة ةةان األج ة ةةازات الخاص ة ةةة
واإلعارات...إلخ حتى إنهاء الخدمة.
 2-3نمــو (  :)621هةةو بطاقةةة يةةتم إنشةةاؤها لكةةل موظةةف مةةن بدايةةة التعيةةين ويسةةجل بهةةا كةةل مةةا يخ ة

الموظةةف مثةةل تةةدرج األجةةر والعةةالوات الدوريةةة والتشةةجيعية والترقيةةات والتسةةويات واألجةةازات الخاصةةة
واإلعارات الجزاءات والتنقالت ...إلخ.

 3-3دفتــر الس ـ  :هةةو نمةةوذج يسةةتخدم السةةتخراج بيةةان المحةةالين للمعةةاش كةةل عةةام ويقيةةد بة تةةاريخ المةةيالد
وتاريخ بلوغ سن المعاش.

 4-3ملــف إقـــرار الذمــة الماليـــة :يةةتم متابعةةة هةةذا المل ةف دوري ةاح حي ة

يةةتم مطالبةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس

ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بإقرار الذمة المالية دورياح (كل ست سنوات).

 5-3المجموعــة النوعيــة :هةةي تقسةةيم لمجموعةةة وظيفيةةة واحةةدة مثةةل المجموعةةة الوظيفيةةة التخصصةةية إلةةى
مجموعات نوعية مثل مجموعة التعليم ،التمويل والمحاسبة ،الخدمات االجتماعية...إلخ.
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 6-3نمو (  103ع .ح :هو استمارة خاصة بمدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد يسةجل بهةا مةدد الخدمةة
السابقة للمعين إن وجدت.

 7-3نمـــا ( خاصـــة بـــاإلدارة :عةةدة نمةةاذج مطبوعةةة علةةى الكمبيةةوتر تسةةتخدم فةةي اإلعفةةاء مةةن مص ةرفات
الدراسات العليا للموظف بالجامعة أو اإلعفاء أو تخفيض مصروفات ألبناء العاملين.

-4

المراجع المستخدمة:

 1-4قانون إنشاء جامعة حلوان رقم 70لسنة .1975

 2-4قانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم الجامعات والئحت التنفيذية وتعديالتهما.

 3-4قانون رقم  47لسنة  1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والئحت التنفيذية وتعديالتهما.
 4-4قانون الخدمة المدنية رقم  81لسنة  2016والئحته التنفيذية.

5-4

الئحة محفوظات جامعة حلوان رقم  1927لسنة .2003

 6-4قرارات مجلس الجامعة الصادرة في حين بشأن العاملين بالجامعة.
7-4
8-4

الكتب الدورية الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بشأن العاملين بالجامعة.
الكتب الدورية الصادرة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

 9-4المواصفة القياسية الدولية لمتطلبات نظام إدارة الجودة "أيزو 9001لسنة ." 2015

-5

المسئوليات:

1-5

مدير عام اإلدارة العامة لشئون األفراد وكالا حسب موقعه في اإلجراء .

-6

اإلجراءات:

 1-6إنشاء ملفات للعاملي عند التعيي :

يقوم أخصائي/كاتب الشئون اإلدارية بإنشاء ملف لكل (عضو هيئة تدريس ،موظف ،عامل) يشمل ثالثة

ملفات فرعية (مالي وإداري ،معاشات ،ذمة مالية) "ملفات العمال التتضم ملف الذمة المالية " حي

حفظ المستندات اآلتية بكل ملف:
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• الملف المالي واإلداري :يشمل المستندات اآلتية:
 oمظروف التعيين.

 oنموذج  103ع.ح " فى حالة عدم وجود مدة سابقة " .

 oشهادات المؤهالت الدراسية " دبلوم تجارة – إعدادفنيي
دبلومات دراسات عليا – دكتوراه " .

– بكالوريوس – ماجستير –

 oصحيفة الحالة الجنائية.
 oالكشف الطبي.

 oصورة بطاقة الرقم القومي  +إقرار بطاقة شخصية .
 oشهادة تجنيد  /تأجيل  /إعفاء مؤقت .
• ملف المعاشات :يشمل المستندات اآلتية:
 oشهادة الميالد الكمبيوتر.

 oمذكرة التكليف (في حالة التكليف).
 oقرار التعيين.

 oنمو (  103ع.ح " فى حالة وجود مدة سابقة و لك إلرسال خطاب لطلبها م الجهة
الموضحة بها .

 oإقرار استالم العمل.

 oشهادة تأدية  /اإلعفاء من الخدمة العسكرية.
 oاستمارة  134ع.ح بتدر( المرتب م بداية التعيي حتى تاريخ إنهاء خدمته .

 oالمستندات الدالة على سداد االشتراكات الخاصة بالتأمين والمعاشات عن فترة األجازات
الخاصة بدون مرتب واإلعارات الخارجية.

 oإقرار محل سك .

 oنمو (  " 105إخطار تحديد المستفيدي م التعويض اإلضافى واإلدخار ومنحة الوفاه " .

• ملف الذمة المالية :يشمل المستندات اآلتية:

* oملف الذمة المالية لكل (عضو هيئة تدريس/موظف).
 oبيان حالة موضح ب (االسم ،تواريخ "الميالد ،التعيين ،الدرجة الثالثة " بداية الخضوع للكسب

غير المشروع "  ،إقرار استالم العمل ،المؤهل الدراسي ،إقرار استالم العهدة إن وجدت ،إنهاء

الخدمة" ،العنوان وإق اررات الذمة المالية التالية ).

 1-1-6يقوم الموظف المختص بإعداد جةدول سةنوي بأسةماء العةاملين المطلةوب مةنهم إقةرار الذمةة الماليةة
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على أن يكون مةر علةى تةاريخ اإلقةرار األخيةر سـت سةنوات  ،وتـتم المطالبـة خـالل شـهرف نـوفمبر
وديسمبر فى نهاية السنة السادسة  ،وترسل اإلق اررات عند ورودها إلدارة الكسب غير المشروع .

 2-1-6يقة ة ة ةةوم أخصة ة ة ةةائي  /الموظــــــــف المخــــــــتص بإرسة ة ة ةةال مطالبة ة ة ةةات لكة ة ة ةةل (عضة ة ة ةةو هيئة ة ة ةةة تة ة ة ةةدريس
ومعـــاونيهم/موظةةف) لموافاتنـــا بة ةإق اررات الذمةةة الماليةةة المطلوبةةة منة ة خةةالل السةةنة وإعةةداد كش ةةوف
باألسةةماء التةةى وردت إق ارراتهةةا وفق ةاح للنمةةوذج رق ةم  QF-01/PSA/PR-04وترفةةق بملفةةات الذمةةة

المالية إلرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع للفح
طلب إدارة الكسب لك .

وحصر المتخلفين عن تقديم اإلق اررات عند

 2-6إنشاء بطاقات تدر( األجر والوظائف:

 1-2-6يقوم الموظف المختص بإنشاء (بطاقات وظيفية) لكل (عضو هيئة تدريس/موظف/عامل) وفقاح
للنموذج رقم ( )621حي

يتم تسجيل جميع المرتبات منذ التعيي

وحتى إنهاء الخدمة

والتأشير بجميع ق اررات األجازات الخاصة ،اإلعارات والجزاءات والمحو ...إلخ .
 3-6إنشاء دفتر الس 0

 1-3-6يقوم أخصائي الشئون اإلدارية بإنشاء سجل/دفتر السن لكل من (عضو هيئة
تدريس/موظف/عامل) مقسم لسنوات بداي اة م يناير حتى ديسمبر كل عام على حده ويتم
التسجيل بجميع الق اررات التى تصدر م حيث (وفاة  /انقطاع  /استقالة  /إحالة للمعاش وكذا

الفصل م والى الجامعة ) وفقاح للنموذج  QF-02/PSA/PR-04ويسجل ب (تاريخ الميالد
وتاريخ بلوغ سن المعاش) ويتم من خالل إعداد جدول بأسماء المحالين للمعاش لبلوغ السن

القانوني سنوياح ويتم إرسال عدد ( )5نسخ معتمدة من مدير إدارة وثائق الخدمة إلى كل من -:
 oالنهاية الطرفية .

 oإدارة هيئة التدريس.

 oإدارة شئون العاملين.
 oإدارة المعاشات.

 oإدارة صندوق التأمين الخاص.

رقم اإلصدار/التعديل () / 02
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 2-3-6إعداد ملفات المعاشات :يقوم الموظف المختص بإعداد ملفات إنهاء الخدمة لألسباب اآلتية:
( بلوغ السن القانوني – وفاة – انقطاع عن العمل – استقالة ) وإرسالها إلى إدارة المعاشات.

 3-3-6عند تلقي إدارة وثائق الخدمة خطاب من إدارة صندوق التأمين الخاص يتضمن طلب تاريخ
التعيين للمحالين للمعاش خالل العام يقوم الموظف المختص بإعداد خطاب وإرسال إلى

الصندوق بعد اعتماده من مدير اإلدارة أو المدير العام.

 4-6استخرا( بيانات الحالة للعاملي عضو هيئة تدريس  ،موظف  ،عامل):
 1-4-6عند تلقي إدارة وثائق الخدم ةة طلبات باسةتخراج بيان حالة للعاملين سةواء كان (عضو هيئة
تدريس  /موظف/عامل) يجب أن تكون هذه الطلبات معتمدة من المدير العام لكل جهة بالنسبة
لإلداريي أو عميد الكلية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس 0
وتطلب البيانات بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس كالتالى0
• اللجنة العلمية الدائمة للترقيات .
• أ.د رئيس الجامعة.
• السادة عمداء الكليات.
• لجنة القيادات.
• اإلدارة العامة للعالقات الثقافية.
• الرقابة اإلدارية.
• اإلدارة العامة للشئون القانونية.
 2-4-6يقةةوم أخصةةائي الشةةئون اإلداريةةة باسةةتيفاء بيانةةات الحالةةة للعةةاملين مةةن خةةالل ملفةةات الخدمةةة لهةةم
واعتماده من مدير إدارة وثائق الخدمة والمدير العام.
 5-6إعـــداد خطابـــات اإلفـــادة إلعفـــاء/تخفيض الرســـوم الدراســـية ،رســـوم "القـــدرات  /المقـــابالت
الشخصية") طبقا لقرار مجلس الجامعة الصادر في حينه:

 1-5-6فةةي حالةةة اإلعفةةاء الممنةةوح ألبنةةاء هيئةةة التةةدريس/العاملين :عنةةد تلقةي إدارة وثةةائق الخدمةةة طلبةةات

إعف ةةاء/تخفيض (الرس ةةوم الد ارس ةةية) ألبن ةةاء هيئة ة ةة التدريس/العاملي ة ةن يق ةةوم أخص ةةائي/كاتب الش ةةئون
اإلداريةةة بد ارسةةة ومراجعةةة الطلةةب الخةةاص باإلعفةةاء الممنةةوح ألبنةةاء العةةاملين واعتمةةاده مةةن المةةدير
العام والعرض على أمين عام الجامعة للموافقة.
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 2-5-6في حالة اإلعفاء الممنوح للعاملين :عند تلقي إدارة وثائق الخدمة طلبةات إعفةاء/تخفيض (الرسةوم
الدراسية) للعاملين الدارسين بالجامعة يقوم أخصائي/كاتب الشئون اإلدارية بدراسة الطلب ومراجعة

مةةا يفي ةةد بالقيةةد ض ةةمن العةةاملين بالجامع ةةة واعتمةةاد القةةرار الخةةاص بإعف ةةاء/تخفيض العةةاملين م ةةن

الرسوم الدراسية من المدير العام والعرض على أمين عام الجامعة للموافقة.

 3-5-6فةةي حالةةة إعفةةاء أبنةةاء العةةاملين مةةن رسةةوم القةةدرات/المقابالت الشخصةةية :عنةةد تلقةةي إدارة وثةةائق
الخدمةة طلبةات إعفةةاء أبنةاء العةاملين مةةن رسةوم القةدرات/المقابالت الشخصةةية يقةوم أخصةةائي/كاتب
الش ةةئون اإلداري ةةة بد ارس ةةة ومراجع ةةة الطل ةةب واعتم ةةاده م ةةن الم ةةدير الع ةةام والع ةةرض عل ةةى أم ةةين ع ةةام

الجامعة للموافقة.

 4-5-6في حالة التعامل البنكي (الحصول على قرض ،استخراج في از كارت  ...الخ) :تتلقةى إدارة وثةائق
الخدمةةة مةةن العةةاملين طلةةب معتمةةد مةةن مةةدير اإلدارة أو أمةةين الكليةةة للحصةةول علةةى خطةةاب إفةةادة
موج الى البنك محل التعامل حي

يقوم أخصائي /كاتب الشئون اإلدارية بإعداد الخطاب الموج

للبنةةك بتوقيةةع مةةدير عةةام اإلدارة العامةةة لشةةئون األف ةراد وأعضةةاء هيئةةة التةةدريس واعتمةةاد أمةةين عةةام

الجامعة.

 6-6حفظ الق اررات الخاصة بالعاملي بملفات الخدمة:

يقوم أخصائي/كاتب الشئون اإلدارية بحفظ ق اررات العالوات الدوريةة والتشةجيعية ،التس ةويات ،قة اررات

اإلج ةةازات الخاص ةةة  ،اإلع ةةارات الداخلي ةةة والخارجي ةةة  ،قةة اررات االنت ةةدابات(الكلي والجزئ ةةي) ،وقة ة اررات
النقل من/إلى الجامعةة ومزاولةة المهنةة (االستشةارات القانونيةة أو الهندسةية) وجميةع القة اررات الصةادرة
م ة ةةن الس ة ةةلطة المختص ة ةةة ف ة ةةي ملف ة ةةات الع ة ةةاملين أوالح ب ة ةةأول وذل ة ةةك طبقة ة ةاح إلجة ة ةراء ض ة ةةبط الس ة ةةجالت
رقم.QAU/PD-02

 7-6ضبط السجالت:

يتم حفظ السجالت الدالة على تطبيق بنود عملية الملفات طبقاح إلجراء ضبط السجالت رقم
0QAU/PD-02

-7مؤشرات قياس األداء :وفقا للمرفق

رقم اإلصدار/التعديل () 0/ 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  11من 15

إجراء وثائق الخدمة

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

PSA/PR-04

Helwan University

-7

خرائط التدفق:
 1-8خريطة تدفق إجراءات إنشاء ملف عند التعيي
البداية

إستالم مظروف التعيين من
التعيينات

إنشاء ملف لكل ( عضو هيئة تدريس
– موظف – عامل ) مكون من 5
أجزاء  ( 0معاشات  /مالى وإدارى /
ذمة مالية  /األجازات  /الجزاءات )
.

وضع المستندات الخاصة بكل موظف على
حده

إعداد جدول سنوي بإقرار الذمة المالية

*إرسال مطالبات لكل (عضو هيئة تدريس
– موظف)
إعداد كشوف باألسماء الواردة
إرفاق األسماء بملفات الذمة المالية

إرسال المستندات إلى جهاز
الكسب غير المشروع
النهاية
رقم اإلصدار/التعديل () 0/02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  12من 15

إجراء وثائق الخدمة

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

PSA/PR-04

Helwan University

 2-8خريطة تدفق إجراءات إعداد ملفات المعاشات والمالي واإلداري

البداية

ملفات خاصة في حالة
وجود مدة خدمة سابقة

إعداد ملف عند بداية
التعيين

حفظ المستندات الخاصة بهذا الملف
على مدار مدة الخدمة

مراجعة الملف وتجهيزه
إلدارة المعاشات ألسباب بلوغ
السن-الوفاة-النقل

النهاية

رقم اإلصدار/التعديل () 0/02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  13من 15

إجراء وثائق الخدمة

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

PSA/PR-04

Helwan University

 3-8خريطة تدفق إجراءات استخرا( بيانات الحالة للعاملي

البداية

تلقي طلبات استخراج بيان حالة

استيفاء بيانات نموذج بيان الحالة
اعتماد النموذج من مدير إدارة وثائق الخدمة

اعتماد المدير العام تسليم
البيان للموظف نفسه أو
مندوبين الكليات واإلدارات .

النهاية

رقم اإلصدار/التعديل ()0/02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  14من 15

إجراء وثائق الخدمة

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

PSA/PR-04

Helwan University

 -9النما ( والسجالت:
م

الرقم

الوصف

استمارة  134مكرر "ع.ح" معدلة

1
2

استمارة متابعة موظف (مالياح  -وظيفياح)

نموذج حصر بالعاملين الذين وردت منهم إق اررات الذمة المالية

3

نموذج تدرج األجر والوظائف

4

نموذج قيد السن

QF-02/PSA/PR-04

5

بيان حالة وظيفية موج الى اإلدارة العامة للعالقات الثقافية .

QF-03/PSA/PR-04

6

نموذج بيانات ملف الذمة المالية

QF-04/PSA/PR-04

7

نمة ةةوذج خطة ةةاب مطالبة ةةات الذمة ةةة المالية ةةة الخاصة ةةة بأعضة ةةاء هيئة ةةة

QF-05/PSA/PR-04

QF-01/PSA/PR-04
نموذج رقم ()621

التدريس ومعاونيهم .

8

نموذج خطاب مطالبات الذمة المالية الخاص بالموظفين .

QF-06/PSA/PR-04

9

نموذج خطاب إعفاء من رسوم التحويل .

QF-07/PSA/PR-04

 10نم ةةوذج خط ةةاب موجة ة ال ةةى م ةةدير ادارة وث ةةائق الخدم ةةة ل ف ةةادة ب ةةأن

QF-08/PSA/PR-04

 11نمةةوذج خطةةاب موجة مةةن اإلدارة الةةى الجهةةة المختصةةة ل فةةادة بأنة

QF-09/PSA/PR-04

 12نموذج خطاب ل عفاء من رسوم القدرات المقررة ألبناء العاملين .

QF-10/PSA/PR-04

الموظف ضمن العاملين بالجامعة .
ضمن العاملين بالجامعة .

 13نم ةةوذج خط ةةاب لم ةةدير ص ةةندوق الرعاي ةةة اإلجتماعي ةةة بش ةةأن إنه ةةاء

QF-11/PSA/PR-04

 14كش ةةف بأس ةةماء الس ةةادة أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس بالجامع ةةة المح ةةالين

QF-12/PSA/PR-04

الخدمة .

للمعاش عام

. 20

 -10خريطة التواصل  :وفق ا للمرفق
 -11خريطة العمليات  :وفق ا للرفق

 -12خطة مجابهة المخاطر  :وفق ا للمرفق
 -13خطة الفرص  :وفقا للمرفق

 -14مؤشرات قياس اآلداء  :وفقا للمرفق
رقم اإلصدار/التعديل () 0/02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  15من 15

نموذج قيد السن

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

QF-02/PSA/PR-04

Helwan University

سجل قيد سن العاملين بالجامعة
م

اسم الموظف

تاريخ الميالد
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

رقم اإلصدار  /التعديل () 0 /02

/

تاريخ االحالة للمعاش

/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

اتريخ اإلصدار2018/7/30

جهة العمل

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

صفحة  1من 1

سجل العاملين الذين وردت
منهم إق اررات الذمة المالية

Helwan University

QF-01/PSA/PR-04

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

السيد األستاذ  /مدير عام إدارة الكسب غير المشروع  /وزارة العدل

تحية طيبة  000وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم رفق هذا عدد ملف ذمة مالية خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس  /موظفي

جامعة حلوان لفحصها بمعرفة اإلدارة طرفكم 0
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

االســـــــــــــــــم

م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

االســــــــــــــــــــــم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،

المدير العام

رقم اإلصدار  /التعديل ( ) 0 / 02

اتريخ اإلصدار2018/7/30:

صفحة  1من 1

تابع االستمارة رقم " "134مكرر ع0ح معدلة

تابع النموذج رقم ""621

