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دليل اإلجراءات
د01 -

إدارة ضمان الجودة
(ج)

205

عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم االستحقاقات ) ( م – )3
الرمز  :م – 018 - 3

إجراء  :كف اليد
الخطوات :
م

1

2

الخطوات

الخطوات الفرعية

الرئيسية
إشعار بإيقاف

الموظف أو صدور
توجيو بكف اليد

إصدار قرار كف
اليد

 ورود خطاب للجامعة من الجهة الموقوف لديها الموظف أو صدور توجيو منصاحب الصالحية بكف يد الموظف لمصلحة العمل .

 يحول الخطاب أو التوجيو إلى عميد شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين . يعرض الخطاب على اإلدارة القانونية إلبداء الرأي النظامي . -في حال اإلفادة بكف اليد :

صاحب الصالحية






صاحب الصالحية

يتم إعداد وإصدار القرار بكف اليد .

توقيعو من صاحب الصالحية .

 يتم إعطاء القرار رقما ويتم توزيعو كالتالي :3

الجهة الحكومية

 -يحول الخطاب أو التوجيو إلى اإلدارة المختصة .


التصدير والتوزيع

مسؤول التنفيذ

الموظف المختص

الملفات ( األصل ) .

صورة ( اإلدارة الرواتب – لوزارة الخدمة المدنية ) .

 خروج الموظف من التوقيف ومراجعتو للجامعة بطلب تمكينو من العمل .4

5
6

إصدار قرار إنهاء
كف اليد

إصدار قرار
الفصل

طي القيد

 يعرض ذلك على اإلدارة القانونية إلبداء الرأي النظامي . في حال اإلفادة بإنهاء كف اليد :

يصدر قرار بإنهاء كف اليد ويتم توقيعو من صاحب الصالحية .



يصدر قرار بصرف أنصاف الرواتب المتبقية لو .



استكمال الخطوة (  ) 3أعاله .

 في حال اإلفادة بالفصل يصدر قرار الفصل ويتم توقيعو من صاحب الصالحية .

صاحب الصالحية

صاحب الصالحية

استكمال الخطوة ( )6أدناه .

 -استكمال إجراء طي القيد .

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الموظف المختص

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع
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النماذج المستخدمة :
اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

م
1

-

-

-

2

-

-

-

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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مخطط تدفق العملية

ورود خطاب للجامعة أو صدور توجيو من

البداية

ال
تنفيذ التوجيو

صاحب الصالحية بكف يد الموظف

العرض على اإلدارة

موافق

التحويل للعمادة ثم لإلدارة المختصة

القانونية
نعم
إصدار قرار كف اليد

التصدير والتوزيع

العرض على اإلدارة القانونية

مراجعة الموقوف للجامعة وطلب
تمكينو من العمل

النتيجة
ال

نعم
إصدار قرار إنها كف اليد وصرف أنصاف

إصدار قرار بالفصل واستكمال إجراء

الرواتب المتبقية لو

إخالء الطرف

التصدير والتوزيع

التصدير والتوزيع

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

