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الصفحة

دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

201

عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
إجراء  :طي القيد ( النقل – الوفاة – عجز صحي – التقاعد المبكر –
التقاعد النظامي )

الرمز  :م – 016 - 3

الخطوات :
م
1

2

الخطوات الرئيسية

الخطوات الفرعية

موافقة صاحب

 -يرفع الطلب من الجهة لصاحب الصالحية ألخذ موافقتو مرفق بو مبررات طي

الصالحية

مسؤول التنفيذ

القيد .
 -ورود المعاملة إلى إدارة شؤون الموظفين .

استالم المعاملة

الموظف المختص

 -مراجعة وتدقيق المعاملة .

وتدقيقها

صاحب الصالحية

 تسجيل بيانات الموظف على شاشة رقم . 2006 -طباعة القرار من الشاشة . 2006

3

إصدار القرار

4

إخالء الطرف

5

التصدير والتوزيع

صاحب الصالحية

 تأشيره وتوقيعو من صاحب الصالحية . -يسلم الموظف أو وكيل ورثة الموظف المتوفي نموذج إخالء طرف .

 -يقوم الموظف أو وكيل ورثة الموظف المتوفي بتعبئة النموذج عن طريق اإلدارات

واالقسام الموضحة على النموذج .

الموظف المختص

 -يسلم النموذج إلدارة شؤون الموظفين .

.1يوزع القرار كالتالي :



الموظف المختص

الملفات ( أساس المعاملة ) .

صورة ( الموظف – اإلدارة – الرواتب – الخدمة المدنية ) .

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

نموذج إخالء طرف

ن – م 010 -

إدارة شؤون الموظفين

الوثائق المرجعية :
 نظام ولوائح الخدمة المدنية .الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

2006

تسجيل طي القيد

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
إجراء  :طي القيد ( النقل – الوفاة – عجز صحي – التقاعد المبكر – التقاعد النظامي )
مخطط تدفق العملية

البداية

مراجعة وتدقيق المعاملة

تسجيل بيانات الموظف

يسلم الموظف أو وكيل ورثة المتوفي نموذج
إخالء طرف

يقوم الموظف أو وكيل ورثة المتوفي بتعبئة
النموذج

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الرمز  :ط  -م – 016 - 3

موافقة صاحب الصالحية

ورود المعاملة إلى إدارة شؤون الموظفين

طباعة القرار

تأشيره وتوقيعو من صاحب الصالحية

يسلم النموذج إلدارة شؤون الموظفين

التصدير والتوقيع

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

