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عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الترقيات ) ( م – ) 4
الرمز  :م – 001 - 4

إجراء  :الترقيات
الخطوات :
م
1

الخطوات

الخطوات الفرعية

الرئيسية
إعداد

المحاضر

مسؤول التنفيذ

 يتم عمل محضر الترقيات كل سنة على فترتين حسب االتفاق مع وزارة الخدمة المدنية . -عمل بيان بالمؤىلين للترقية من خالل شاشة (. ) 5004

الموظف المختص

 مراجعة بيانات الموظف ومطابقتها من واقع ملفو في الجامعة ووزارة الخدمة المدنية -مراجعة بيانات المحضر وتدقيقها من خالل شاشة ( . ) 2005

 مراجعة بيانات الموظف من خالل إرسال كشف للمتابعة لالستفسار عن حالتو .2

جمع

المعلومات

 -يتم استبعاد الموظف الذي لديو إجازة استثنائية أو مبتعث أو مكفوف اليد وفقاً لالئحة

اللجنة

الترقيات .

 -االستعالم عن دورات الموظف على موقع معهد اإلدارة والتأكد من الدورات المباشرة

منها أو غير مباشرة .

 -التأكد من مؤىالت الموظف وىل يوجد لديو مؤىل لم يسبق لو تسجيلو في وزارة

الخدمة المدنية .
3

4
5

6

7

إعداد

المفاضلة
دراسة

المحضر
موافقة

معالي مدير
الجامعة
إصدار
القرارات
التصدير
والتوزيع

 -احتساب نقاط المحضر من خالل نقاط  :األقدمية  -التعليم – التدريب

اللجنة

تقييم األداء الوظيفي آلخر سنتين .

 توزيع الوظائف الشاغرة على المحضر بما يتناسب مع مسمى الوظيفة للمرشح . -يتم دراسة وتدقيق محضر الترقيات .

اللجنة

 -يتم رفع المحضر من قبل اللجنة الدائمة للترقيات إلى معالي مدير الجامعة ألخذ الموافقة

معالي مدير الجامعة

 -بعد اعتماد المحضر من معالي مدير الجامعة يتم إصدار قرارات الترقية وتوقيعها من قبل

صاحب الصالحية

صاحب الصالحية .

 -بعد مباشرة الموظف يتم تسجيل الترقية على شاشة الترقيات رقم ( . ) 3008

الموظف المختص

يوزع القرار كالتالي :



صورة من القرار إلدارة الرواتب لتفعيل ترقية الموظف .

صورة من قرار الترقية لوزارة الخدمة المدنية لتسجيل الموظف على الوظيفة

الموظف المختص

المترقي عليها مع صورة محضر الترقية .

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
الرمز  :م – 001 - 4

إجراء  :الترقيات
النماذج المستخدمة :
اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

م
1

-

-

-

2

-

-

-

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

الوصف

5004

الموظفين المستحقين للترقية

2005

تسجيل معلومات الموظف

3008

تسجيل الترقيات

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الترقيات ) ( م – ) 4
إجراء  :الترقيات
الرمز  :ط  -م – 001 - 4

مخطط تدفق العملية
البداية

عمل محضر الترقيات

عمل بيان بالمؤىلين للترقية

مراجعة بيانات الموظف ومطابقتها

إرسال كشف للمتابعة لالستفسار عن

مراجعة بيانات المحضر وتدقيقها

حالة الموظف

االستعالم عن دورات الموظف على موقع معهد

استبعاد الموظف الذي لديو اجازه

االدارة

استثنائية أو مبتعث أو مكفوف اليد

إعداد المفاضلة وتوزيع الوظائف

التأكد من مؤىالت الموظف

الشاغرة على المحضر
الدراسة والتدقيق

موافقة معالي مدير الجامعة على المحضر

نعم
موافق

ال
تنفيذ التوجيو

إصدار قرارات الترقية وتوقيعها من قبل
صاحب الصالحية
تسجيل الترقية بعد مباشرة الموظف

التصدير والتوزيع

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

