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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
إجراء  :النقل من سلم الموظف العام إلى الئحة الوظائف الصحية

الرمز  :م – 002 - 2

الخطوات :
م

الخطوات الرئيسية

1

ورود الطلبات

2

التدقيق والمراجعة

الخطوات
 -ورود طلبات النقل من سلم الموظف العام إلى الالئحة الصحية من

وحدات الجامعة المختلفة لمن هم مصنفون من الهيئة السعودية

للتخصصات الصحية .

مسؤول التنفيذ
الموظف المختص

 يتم تدقيق ومراجعة المسوغات الالزمة في مثل تلك الطلبات والتيتتطلب ضرورة إرفاق ما يلي :

 خطاب من جهة الموظف .

 تعبئة استمارة المقابلة ( الخاصة بوزارة الخدمة المدنية ) .

 استيفاء تعبئة النموذج الخاص بطلبات النقل من سلم الموظف
العام إلى الالئحة الصحية .

 إرفاق تقييم األداء الوظيفي آلخر سنتين للموظف .
 توفر المؤهالت الالزمة لشغل الوظيفة .

الموظف المختص

 إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع
ضرورة مطابقة المسمى الوظيفي للتصنيف .

 إرفاق بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول .

3

العرض على اللجنة

 -يتم رفع جميع الطلبات الواردة إلى اللجنة الدائمة للنقل والتكليف .

اللجنة

4

موافقة معالي مدير

 -الرفع بمحضر اللجنة الدائمة للنقل والتكليف إلى معالي مدير الجامعة

معالي مدير

5

الرفع لوزارة الخدمة

6

إصدار القرار

7

التصدير والتوزيع

8

طي القيد

الجامعة

المدنية

للموافقة .

الجامعة

 -الرفع بأسماء المرشحين للنقل إلى فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة

عسير إلبداء الرأي النظامي حيال المستوى والدرجة المستحقة للموظفين

المرشحين بعد توضيح أرقام الوظائف الشاغرة والفئات .

 -إصدار قرارات نقل الموظفين المرشحين على الالئحة الصحية وتسجيل

البدالت لهم .

الموظف المختص
صاحب الصالحية

 -تصدير القرار وتوزيعه على الجهات ذات العالقة .

الموظف المختص

 -طي قيد الموظفين المرشحين من وظائفهم السابقة بسلم الموظف العام

الموظف المختص

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
إجراء  :النقل من سلم الموظف العام إلى الئحة الوظائف الصحية

الرمز  :م – 002 - 2

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

-

-

-

2

-

-

-

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

الوصف

2005

تسجيل معلومات الموظف

2006

تسجيل طي القيد

3045

تسجيل البدالت

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم الالئحة الصحية ) ( م –)2
إجراء  :النقل من سلم الموظف العام إلى الئحة الوظائف الصحية
الرمز  :ط  -م – 002 - 2

مخطط تدفق العملية

ورود طلبات النقل من سلم الموظف

البداية

العام إلى الالئحة الصحية

رفع الطلبات إلى اللجنة الدائمة

تدقيق ومراجعة المسوغات الالزمة

للنقل والتكليف

رفع محضر اللجنة الدائمة للنقل
والتكليف إلى معالي مدير الجامعة

ال
تنفيذ التوجيه

موافق

نعم
رفع بأسماء المرشحين للنقل إلى
وزارة الخدمة المدنية إلبداء الرأي
النظامي

إصدار قرارات النقل

التصدير والتوزيع

النهاية

طي قيد الموظفين المرشحين من

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

وظائفهم السابقة

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

