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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم التوظيف والنقل ) ( م – ) 1
الرمز  :م –007 -1

إجراء  :المناقلة
الخطوات :
م

الخطوات

1

الطلب

2

الموافقة

3

موافقة الخدمة
المدنية

4

5

الخطوات الفرعية

الرئيسية

مخاطبة جهة
الموظف
إصدار القرار

مسؤول التنفيذ
الموظف المختص

 ورود طلب المناقلة من المستفيدين . -أخذ مرئيات جهة الموظف طالب المناقلة .

اللجنة

 -في حال الموافقة تعرض على لجنة النقل والتكليف .

صاحب الصالحية

 طلب الموافقة من صاحب الصالحية لكال المستفيدين . -مخاطبة الخدمة المدنية لدراسة الطلب في حال كون النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة

نوعية أخرى .

 في حال ورود موافقة الخدمة المدنية . -مخاطبة جهة الموظف القادم إلى الجامعة بطلب الموافقة على المناقلة وتزويدهم ( بتقييم

األداء الوظيفي وبيان الخدمة وإجازات الموظف ) وطلب تزويد الجامعة بنفس الطلبات في

حال موافقتهم على المناقلة .

 إعداد وإصدار القرار وتوقيعه من صاحب الصالحية وتزويد الجهة بصورة من القرار الخاصبموظفهم المنقول للجامعة إلخالء طرفه .

 -في حال إصدار القرار من الجهة الخارجية يتم تزويد الجامعة بصورة من القرار إلخالء

الموظف المختص

الموظف المختص

صاحب الصالحية

طرف موظف الجامعة .

6

طي القيد

7

التسجيل

8

التصدير والتوزيع

 -يتم إرسال صورة من إخالء الطرف مع الطلب بتزويد الجامعة بصورة من المباشرة حتى يتم

طي قيد الموظف وحجز الوظيفة للموظف المنقول بعد إنهاء إجراءاته من جهته السابقة

الموظف المختص

وتمكينه من المباشرة .
 -التسجيل في برنامج الشؤون اإلدارية والمالية على الشاشة رقم . 3013

الموظف المختص

 -يتم توزيع القرار وتزويد الجهات ذات العالقة بصورة منه .

الموظف المختص

النماذج المستخدمة :
م
1

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

-

-

-

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

الوصف

3103

تسجيل تغيير وظيفة
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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم التوظيف والنقل ) ( م – ) 1
إجراء  :المناقلة
الرمز  :ط  -م –007 -1

مخطط تدفق العملية

ورود طلب المناقلة

البداية

العرض على لجنة النقل والتكليف
نعم

موافقة صاحب الصالحية
تنفيذ التوجيه

أخذ مرئيات جهة الموظف

موافق

ال

مخاطبة الخدمة المدنية

لدراسة الطلب في حاله كون
نعم

مخاطبة جهة الموظف القادم

النقل من مجموعة نوعية إلى
مجموعة نوعية أخرى

ورود موافقة الخدمة المدنية

للجامعة

إعداد وإصدار القرار وتوقيعه

إجراء إخالء الطرف لكال المستفيدين

مباشرة الموظف المنقول للجامعة

طي قيد الموظف المنقول من الجامعة

من صاحب الصالحية

التسجيل

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

التصدير والتوزيع

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

