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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم التوظيف والنقل ) ( م – ) 1
الرمز  :م –001 -1

إجراء  :عمل المسابقات الوظيفية
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

حصر الوظائف

2
3
4

التدقيق

5

الخطوات الفرعية
 -حصر الوظائف .

الموافقة
اإلعالن

مسؤول التنفيذ
قسم التشكيالت

 -أخذ الموافقة من صاحب الصالحية على إجراء المسابقة .

صاحب الصالحية

 -اإلعالن في وسائل اإلعالم الرسمية والمعتمدة من الجامعة .

الموظف المختص

الخدمة المدنية

 أخذ الموافقة من وزارة الخدمة المدنية . -استقبال الطلبات ودراستها وتدقيقها .

اللجنة المكلفة

 إرسال أسماء المستبعدين والمتقدمين بالمؤهالت والخبراتلوزارة الخدمة المدنية لمراجعتها .

 -فرز أسماء المرشحين للدخول في االختبار التحريري .

 -حصر أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية الذين اجتازوا االختبار

االختبار

اللجنة المكلفة

التحريري .

 -تحديد أسماء الناجحين في المسابقة .

6
7

موافقة وزارة الخدمة

 -مخاطبة الخدمة المدنية ألخذ الموافقة بأسماء المرشحين النهائيين

المدنية

موافقة صاحب الصالحية  -بعد رد الخدمة المدنية يتم أخذ موافقة صاحب الصالحية للتعيين

8

اإلعالن النهائي

9

التعيين

وزارة الخدمة
المدنية

صاحب الصالحية

 -اإلعالن النهائي ألسماء الناجحين في المسابقة .

اللجنة المكلفة

 -البدء في إجراءات التعيين .

الموظف المختص

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

-

-

-

الوثائق المرجعية  :نظام ولوائح الخدمة المدنية .
الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة
إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الوصف
اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم التوظيف والنقل ) ( م – ) 1
إجراء  :عمل المسابقات الوظيفية
الرمز  :ط – م – 001 - 1

مخطط تدفق العملية

حصر الوظائف

البداية

موافقة وزارة الخدمة المدنية

موافقة صاحب الصالحية

اإلعالن في وسائل اإلعالم الرسمية

دراسة وتدقيق الطلبات

والمعتمدة
االختبار التحريري

إرسال أسماء المستبعدين والمتقدمين
بالمؤهالت والخبرات لوزارة الخدمة
المدنية لمراجعتها

المقابلة الشخصية

تحديد أسماء الناجحين

نعم
موافقة صاحب الصالحية للتعيين

موافق
ال

اإلعالن النهائي ألسماء الناجحين

مخاطبة الخدمة المدنية ألخذ الموافقة
بأسماء المرشحين النهائيين

تنفيذ التوجيهات

النهاية

البدء في إجراءات التعيين

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

