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عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إدارة شؤون الموظفين ( قسم التوظيف والنقل ) ( م – ) 1
الرمز  :م –006 -1

إجراء  :النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة
الخطوات :
م
1
2
3
4

مسؤول التنفيذ

الخطوات
 -ورود طلب النقل إلى إدارة شؤون الموظفين .

الموظف المختص

 -يقوم الموظف المختص بتدقيق مسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف حالياً والمسمى الذي

الموظف المختص

يرغب النقل إليه .

الموظف المختص بإدارة

 -يحال الطلب إلى إدارة التشكيالت والتوثيق لحجز الوظيفة المراد النقل إليها .

التشكيالت والتوثيق

 -يعاد الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين .

لجنة النقل

 ترفع إدارة شؤون الموظفين بالمعاملة إلى اللجنة المختصة ألخذ الموافقة . -في حال الموافقة يتم مراجعة دليل التصنيف من قبل الموظف المختص فإذا كانت الوظيفة

5

الموظف المختص

المراد النقل منها والوظيفة المراد النقل إليها في مجموعة نوعية واحدة فيتم نقله مباشرة

بإدارة شؤون الموظفين

( االنتقال إلى الخطوة  )7 ،6أما إذا كانت الوظيفتان في مجموعتين نوعيتين مختلفتين فيتم
مخاطبة وزارة الخدمة المدنية في إمكانية نقله .

6

 -ورود المعاملة من قبل وزارة الخدمة المدنية .

7

 -يتم طباعة قرار النقل والمباشرة والتوقيع عليه من قبل صاحب الصالحية .

الموظف المختص

 -يتم تصدير وتوزيع القرار على الجهات ذات العالقة ( الرواتب – اإلدارة المنقول لها

الموظف المختص

8
9

وزارة الخدمة المدنية

والمنقول إليها – إدارة التشكيالت والتوثيق – وزارة الخدمة المدنية ) .
الموظف المختص

 -تسجيل قرار النقل على الشاشة رقم . 3013

النماذج المستخدمة :
م

اسم النموذج

رقم النموذج

مكان الحفظ

1

نموذج نقل من وظيفه إلى أخرى داخل الجهة

ن  -م 011 -

إدارة شؤون الموظفين

الوثائق المرجعية :

 -نظام ولوائح الخدمة المدنية .

الشاشات المستخدمة :
رقم الشاشة

الوصف

3013

تسجيل تغيير وظيفة

3027

تغيير نوع الوظيفة للموظفين

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

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

إدارة شؤون الموظفين ( قسم التوظيف والنقل ) ( م – ) 1
إجراء  :النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجامعة
مخطط تدفق العملية
البداية

الرمز  :ط  -م –006 -1
ورود طلب النقل

تدقيق مسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف
حالياً والمسمى الذي يرغب النقل إليه

الرفع بالمعاملة إلى اللجنة

موافق
نعم

المختصة ألخذ الموافقة

حجز الوظيفة

ال
تنفيذ التوجيه
مراجعة دليل التصنيف

تنفيذ التوجيه
ال

إذا كانت الوظيفة المراد النقل منها والوظيفة

إذا كانت الوظيفتين في مجموعتين

المراد النقل إليها في مجموعة نوعية واحدة

نوعيتين مختلفتين فيتم مخاطبة وزارة

فيتم نقله مباشرة

الخدمة المدنية في إمكانية نقله

موافق

نعم

التصدير والتوزيع

تسجيل قرار النقل على الشاشة رقم 3013

إعداد ومراجعة  :فريق العمل

طباعة قرار النقل والمباشرة وتوقيعه

النهاية

اعتماد مدير اإلدارة  :أحمد علي فايع

