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 -1الغرض:

يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد اإلجراءات والمسئوليات المطلوبة تجاه تنفيذ ومتابعة أنشطة إدارة رعاية العاملين

بأنواعها المختلفة من:

 1-1رعاية صحية.

 2-1رحالت ومصايف.
 3-1خدمات اجتماعية متنوعة.
 4-1ضبط السجالت.

 -2مجال التطبيق:

يطبق هذا اإلجراء باإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التدريس .

 -3التعــريفات والمصطلحات:

 1-3نموذج ت.ص  :101هو استمارة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحي وخاصة بحصر العاملين
المنتفعين بالتأمين الصحي.

 2-3نموذج ت.ص  101ب :هو استمارة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحي وخاصة بطلب انتفاع
أصحاب المعاشات بخدمات التأمين الصحي ويتم من خالل استيفائها استخراج بطاقة تأمين صحي لمن

بلغ سن المعاش.
 3-3نموذج ت .ص  :5هو نموذج خاص بطلب استخراج بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف.

 4-3قطاع الخدمات المتبادلة :نقل الخدمة الصحية لبعض العاملين المرضى بأمراض مزمنة إلى عيادات
التأمين الصحي ألقرب محل سكن.

 -4المراجع المستخدمة:

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

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

 3-4قانون  47لسنة  1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
 4-4قانون الخدمة المدنية  81لسنة  2016والئحته التنفيذية .
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 5-4الئحة محفوظات جامعة حلوان رقم  1927لسنة .2003

 6-4الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة والصادرة في حينه.
 7-4المواصفة القياسية الدولية لمتطلبات نظام إدارة الجودة "أيزو  9001لسنة ."2015

 -5المسئوليات:

1-5

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

 -6اإلجراءات:

 1-6الرعاية الصحية:

 1-1-6في حالة استخ ارج بطاقة صحية للمعينين الجدد:
• يق وووم بال ووب اس ووتخراج البطاق ووة باس ووتيفاء بيان ووات نم وووذج اس ووتخراج بطاق ووة ت ووأمين ص ووحي وفق ووا لنم وووذج
إستخراج بطاقة رقم .QF-01/PSA/PR-05

• بالنسبة للمثبتين يجب توافر المستندات التالية:
 oصورة شخصية.
o

صورة البطاقة الشخصية.

o

صورة من الكشف الطبي.

o

صورة من قرار التعيين.

• بالنسبة للمتعاقدين يجب توافر المستندات اآلتية:
 oعدد  2صورة شخصية.
o

صورة ببق األصل من آخر عقد.

o

صورة البطاقة الشخصية.

 oنموذج فحص ببي إلجراء الكشف الطبي بمقر التأمين الصحي على أن يتم توقيع الكشف
الطبي قبل التعاقد.

• يقوووم أخصووائي رعايووة العوواملين باسووتيفاء بيانووات اسووتمارة مجمعووة لعوودد موون النموواذج السووابقة فووي اسووتمارة
(ت.ص  " )101اسو ووتمارة حصو وور للمنتفعو ووين " واعتمادهو ووا مو وون إدارة رعايو ووة العو وواملين وختمه و وا بشو ووعار
الجمهورية.

• يقوم أخصائي رعاية العاملين بتحرير البطاقات الصحية للعاملين بناء على البيانات الواردة في النماذج
السابقة مع وضع صورة شخصية لكل منهم.
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• يقوم مسئول التأمين الصحي بالهيئة العامة للتامين الصحى بمطابقة البيانات الواردة بالنماذج بالبيانات
ال وواردة ببطاقووة الت وأمين الصووحي وخووتم البطاقووة الصووحية بخوواتم الت وأمين الصووحي وتسووجيلها علووى قاعوودة

البيانات التأمين الصحي بالهيئة العامة للتامين الصحى .

• يقوم كاتب الشئون اإلدارية المسئول عن الصادر والوارد باإلدارة بتسجيل البطاقات في كشوف خاصة
بالكليات واإلدارات كل على حدة وتسليمها لمندوب الكلية أو اإلدارة.

2-1-6

في حالة استخراج بطاقة صحية ألصحاب المعاش:

• يتم استيفاء بيانات نموذج استخ ارج بطاقة تأمين صحي وفقا للنموذج رقم (ت.ص  101ب).

 3-1-6في حالة استخراج بطاقة صحية بدل فاقد/تالف (معين – متعاقد):
•
•

يقوم فاقد البطاقة الصحية بتحرير محضر شربة.

يقوم أخصائي رعاية العاملين باستيفاء بيانات نموذج (ت.ص  )5بلب استخراج بطاقة (فاقد/تالف)

بمعرفة فاقد البطاقة واعتمادها وختمها من جهة عمله ووضع بوابع تأمين صحي.
•

يقوم أخصائي رعاية العاملين بتحرير البطاقة الصحية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحي مع مندوب

اإلدارة لمراجعتها وختمها.

• يقوم كاتب الشئون اإلدارية بتسليم البطاقة الصحية بعد عودتها من هيئة التأمين الصحي لصاحبها.

 4-1-6قطاع الخدمات المتبادلة:

• عند تلقي إدارة رعاية العاملين بلب نقل خدمة التأمين الصحي مصحوبا بموافقة جهة عمل المنتفع
ومرفقا بصورة من التقارير الطبية الخاصة بحالته المرضية التي تستلزم نقل الخدمة يقوم أخصائي

رعاية العاملين بتحرير خطاب إلدارة الشئون الطبية بالتأمين الصحي للنظر في نقل الخدمة إلى أقرب
تأمين صحي له وبعد الموافقة يتم إخطار المنتفع.

 5-1-6تجديد بطاقات التأمين الصحي للعاملين المتعاقدين بالجامعة سنويا وذلك بمجرد اعتماد العقد
الجديد:

• فووي بدايووة السوونة الماليووة يقوووم أخصووائي رعايووة العوواملين بمخاببووة إدارات/كليووات الجامعووة لموافوواة إدارة
رعاية العاملين بأسماء المتعاقدين للعام الجديد للتجديد لمدة سنة تالية .

• يقوم أخصوائي رعايوة العواملين بتجميوع البطاقوات الصوحية لكول كليوة أو إدارة علوى حودة وكشووف أسوماء
المتعاقوودين حي و

يقوووم بمراجعووة البيانووات والبطاقووات واعتموواد الكشوووف موون موودير إدارة رعايووة العوواملين

وإرسالها إلى التأمين الصحي لختمها بما يفيد التجديد.

• يقوم قسم الصادر بإدارة رعاية العواملين بفورز البطاقوات لكول كليوة أو إدارة علوى حودة وتسوليمها لمنودوب
الجهة وذلك بعد عودة البطاقات من التأمين الصحي وفقا لنموذج تسليم بطاقات التامين الصحى رقم
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• . QF-2/PSA/PR-5
 2-6الرحالت والمصايف:
 1-2-6تنظيم الرحالت:

يقوم أخصائي رعاية العاملين باآلتي:
• تحرير مذكرة للعرض على أمين عام الجامعة للموافقة على تنظويم رحلوة للعواملين بالجامعوة بعود تحديود

الجه ووة وإرس ووال فاكس ووات إل ووى الفن ووادا والق وورى الس ووياحية المو وراد عم وول الرحل ووة أو المص وويف به ووا إلرس ووال
عروض األسعار الخاصة بها.

•

تحريو وور مو ووذكرة للعو وورض علو ووى أمو ووين عو ووام الجامعو ووة لتشو ووكيل لجنو ووة مكونو ووة مو وون أعضو وواء من(رعايو ووة

العاملين/شئون قانونية/شئون مالية) للسفر والتحقق من جدية العروض الختيار األفضل والتعاقد معه.

• تحريوور مووذكرة للعوورض علووى أمووين عووام الجامعووة للموافقووة علووى مووا وقووع عليووه اختيوار اللجنووة وسووداد قيمووة
مقدم الحجز للجهة المتعاقد معها.

• تحرير مذكرة للعورض علوى أموين عوام الجامعوة للموافقوة علوى اسوتخدام سويارات الجامعوة وتحديود المقابول
المادي لها.

• نش وور إع ووالن للع وواملين ع وون الرحل ووة المزم ووع القي ووام به ووا ومكانه ووا وقيم ووة االش ووتراو والي وووم المح وودد لتس ووديد
االشتراكات.

• استالم االشتراكات من العاملين مقابل تحرير إيصال دفع للمشترو موضحا به موعد الرحلة.
• إيداع المتحصالت ببنك مصور فورع الجامعوة فوي حسواب خواص برعايوة العواملين ويوتم الصورف مون هوذا
الحساب بموافقة أمين عام الجامعة ويتم مراجعة الحسابات بعد كول رحلوة تنظمهوا اإلدارة بمعرفوة م ارقوب
مالي من اإلدارة العامة للحسابات والموازنة.

• سداد باقي قيمة الحجز للجهة المتعاقد معها على دفعات بالنسبة للمصايف ورحالت نصف العام
الدراسي أما بالنسبة لرحالت اليوم الواحد فيتم سداد قيمة الرحلة دفعة واحدة.

• يقوم مشرف الفوج باستالم أوراا الفوج ومرافقته في الرحلة وتسكينه بالسيارة والفندا والعمل على راحته
وتلبية احتياجاته في حدود اإلمكانات المتاحة.

•

يقوم مشرف الرحلة بإعداد تقرير إلى مدير إدارة رعاية العاملين عن كل فوج يتضمن أي سلبيات

وايجابيات بها لتحسين الخدمة.
 3-6الخدمات االجتماعية المتنوعة:

 1-3-6عنو وود تلق و وي إدارة رعايو ووة العو وواملين إعالنو ووات عو وون الوحو وودات السو ووكنية التو ووي يو ووتم إنشو ووائها بمعرفو ووة هيئو ووة
التعاونيووات والبنوواء والمتاحووة للتعاقوود بتلووك الهيئ وة يقوووم أخصووائي رعايووة العوواملين ب واإلعالن عوون تلووك
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الوحدات للعاملين بالجامعة.

 2-3-6يقوووم أخصووائي رعايووة العوواملين بإعووداد مووذكرة للعوورض علووى أمووين عووام الجامعووة لصوورف بوودل انتقووال
ألصحاب األمراض المزمنة مقابول انتقواالتهم مون مكوان إقوامتهم إلوى التوأمين الصوحي وبوالعكس وذلوك

بناء على التقارير الطبية الخاصة بحالة المريض وبيان بعدد الجلسات شهريا..
 4-6ضبط السجالت:

يتم حفظ السجالت الدالة على تطبيق بنود عملية رعاية العاملين ببقا إلجراء ضبط السجالت رقم

. QAU/PD-02

-7مؤشرات قياس األداء :وفقا للمرفق

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

اتريخ التعديل
صفحة  11من 14

إجراء رعاية العاملين
PSA/PR-05

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

Helwan University

 -7خرائط التدفق:

 1-8استخراج بطاقة صحية للمعينين الجدد/المتعاقدين/أصحاب المعاش
البداية

استيفاء بيانات طلب استخراج
بطاقة التأمين الصحي

حصر المنتفعين من خالل استمارة حصر المنتفعين
وفقا ً للنموذج ت.ص 101
تحرير البطاقات بناء علي البيانات الواردة في النماذج
السابقة

ختم البطاقة بختم التأمين الصحي وتسجيلها بقاعدة
بيانات التأمين الصحي
تسليم البطاقات للمنتفعين من
خالل كشوف تسليم

النهاية

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

اتريخ التعديل
صفحة  12من 14

إجراء رعاية العاملين
PSA/PR-05

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

Helwan University
 2-8استخراج بطاقة بدل فاقد (معين/متعاقد)
البداية

تحرير محضر شرطة

استيفاء بيانات نموذج طلب استخراج بطاقة بدل
فاقد واعتماده وختمه من جهة العمل ووضع طوابع
التأمين
تحرير بطاقة صحية وإرسالها إلى التأمين الصحي
لمراجعتها وختمها
إرسال البطاقات الصحية إلي
إدارة رعاية العاملين وتسليمها
لكاتب الشئون اإلدارية لتسليمها
إلى صاحبها

النهاية

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

اتريخ التعديل
صفحة  13من 14

إجراء رعاية العاملين
PSA/PR-05

اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء
هيئة التدريس

Helwan University

 -8النماذج والسجالت:
م

الرقم

الوصف

 1نموذج استخراج بطاقة.

QF-01/PSA/PR-05

 2استمارة حصر للمنتفعين.

ت.ص 101

 3بلب انتفاع أصحاب المعاشات بخدمات التأمين الصحي.
 4بلب استخراج بطاقة بدل فاقد/تالف.
5

ت.ص  101ب
ت.ص 5
QF-02/PSA/PR-05

نموذج تسليم بطاقات التامين الصحى

 -10خريطة التواصل  :وفقا 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  14من 14

نموذج حافظة تسليم

بطاقات التامين الصحى
QF-01/PSA/PR-05

Helwan University

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

)اإلدارة العامة /إدارة /كلية )..............................................................
م

رقم اإلصدار  /التعديل () 0 / 2

االسماء

تاريخ الميالد

اتريخ اإلصدار2018/7/30/:

رقم البطاقة

الرقم التامينى

التوقيع باالستالم

صفحة  1من 1

نموذج حافظة تسليم

بطاقات التامين الصحى
QF-01/PSA/PR-05

Helwan University

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

)اإلدارة العامة /إدارة /كلية )..............................................................
م

رقم اإلصدار  /التعديل () 0 / 2

االسماء

تاريخ الميالد

اتريخ اإلصدار2018/7/30/:

رقم البطاقة

الرقم التامينى

التوقيع باالستالم

صفحة  1من 1

