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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
الرمز  :م – 003 - 2

إجراء  :الترقيات لموظفي الالئحة الصحية
الخطوات :
م
1

الخطوات الرئيسية
تحديد المستحقين

مسؤول التنفيذ

الخطوات

رئيس القسم

 -يتم حصر المستحقين للترقية من خالل الشاشة رقم (. )5004

الموظف المختص

للترقية
 تقييم األداء الوظيفي آلخر سنتين لكل مرشح .
 شهادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل

2

المهني ( سارية المفعول ) لكل مرشح .

المسوغات

الموظف المختص

 في حال استحقاق المبتعث للترقية : تقرير من جهة اإليفاد أو االبتعاث .
 شهادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل .
المهني ( سارية المفعول ) لكل مرشح .

3

موافقة معالي مدير
الجامعة

4

إصدار القرار

5

التسجيل

6

التصدير والتوزيع

 -الرفع لمعالي مدير الجامعة للموافقة على محضر الترقيات .

معالي مدير الجامعة

 -إصدار قرارات الترقية وتوقيعها من صاحب الصالحية بالعمادة.

صاحب الصالحية

 -تسجيل الترقيات على البرنامج وتعديل بيانات المترقين.

الموظف المختص

 -تصدير القرار وتوزيعه على الجهات ذات العالقة .

الموظف المختص

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

تقييم األداء الوظيفي لألطباء

ن – م 013 -

إدارة شؤون الموظفين

2

تقييم األداء الوظيفي لألخصائيين والفنيين والصيادلة
والمساعدون الصحيون

إدارة شؤون الموظفين

ن – م 014 -

الوثائق المرجعية  :نظام ولوائح الخدمة المدنية ( الئحة الوظائف الصحية ) .
الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

5004

الموظفين المستحقين للترقية

2005

تسجيل معلومات الموظف

3003

تسجيل الترقيات

3045

تسجيل البدالت
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مخطط تدفق العملية

البداية

حصر المستحقين للترقية

التأكد من استيفاء المسوغات

موافقة معالي مدير الجامعة

المطلوبة

موافق

نعم

ال

إصدار قرارات الترقية وتوقيعها
من صاحب الصالحية

النهاية

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

تنفيذ التوجيه

تسجيل الترقيات وتعديل البيانات

التصدير والتوزيع

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

