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عمادة شؤون أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
الرمز  :م – 004 - 2

إجراء  :التكليف للعمل خارج الجامعة
الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

ورود الطلب

2
3

موافقة اللجنة الدائمة
للنقل والتكليف

أخذ موافقة صاحب
الصالحية

4

إصدار القرار وتوقيعو

5

التصدير والتوزيع

الخطوات الفرعية
 ورود طلب التكليف  /التمديد من الجهة الخارجية إلى إدارة شؤون الموظفين . -أخذ مرئيات جهة الموظف في الجامعة .

 يحال للجنة الدائمة للنقل والتكليف واستالم الرد . في حال الموافقة يرفع قرار اللجنة لصاحب الصالحية ألخذ موافقتو . تخاطب الجهة الخارجية بالموافقة على التكليف . -ورود مباشرة الموظف من الجهة الخارجية .

مسؤول التنفيذ
الموظف المختص

اللجنة الدائمة
صاحب الصالحية

صاحب الصالحية

 يتم إصدار قرار تكليف وتوقيعو من صاحب الصالحية وتسجيلو على البرنامج مباشرة . يتم إعطاء القرار رقما ويتم توزيعو كالتالي :




7

إصدار قرار إنهاء
التكليف وتوقيعو

( األصل ) للملفات .

الموظف

( صورة ) للموظف .

المختص

( صورة ) للمتابعة .

( صورة ) الرواتب ( حسب االتفاق على صرف الراتب ) .
( صورة ) للخدمة المدنية .

 -ورود خطاب بإنهاء التكليف إلدارة شؤون الموظفين .

 -إصدار القرار بإنهاء التكليف وتوقيعو من صاحب الصالحية .

صاحب الصالحية

 -إرسال خطاب للكلية أو لإلدارة التي يعمل بها الموظف لإلفادة عن مباشرة الموظف بعد

8

المباشرة والتصدير

انتهاء التكليف .

المختص

 -استالم خطاب المباشرة .

 -يحال إلدارة شؤون الموظفين .

 -التصدير والتوزيع ( خطوة رقم  ) 5أعاله .

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

الموظف

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
الرمز  :م – 004 - 2

إجراء  :التكليف للعمل خارج الجامعة
النماذج المستخدمة :
اسم النموذج
-

م
1

رقم النموذج
-

مكان الحفظ
-

الوثائق المرجعية :

 -نظام ولوائح الخدمة المدنية .

الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

2005

تسجيل معلومات الموظف

3002

تسجيل (إعارة/ندب/استشارة)

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
إجراء  :التكليف للعمل خارج الجامعة
الرمز  :ط  -م – 004 - 2

مخطط تدفق العملية
البداية

ورود طلب التكليف  /التمديد

العرض على لجنة النقل والتكليف

مرئيات جهة الموظف

موافقة صاحب الصالحية

ال
موافق

نعم
إصدار قرار التكليف وتوقيعو من صاحب
الصالحية

التصدير والتوزيع

ورود خطاب المباشرة

تنفيذ التوجيو
مخاطبة الجهة الخارجية

ورود مباشرة الموظف

ورود خطاب بإنهاء التكليف

إصدار القرار بإنهاء التكليف وتوقيعو من
صاحب الصالحية

يحال إلدارة شؤون الموظفين

التصدير والتوزيع

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

