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  الخطوات شرح
  
  

  استالم المعامالت  .١
  -يمكن حصرھا تقريبا بثالث أنواع :

 . تعيين جديد أو نقل خدمات أو تكليف 
 .خطابات عامة 
 .طي قيد موظف  

 .تعيين جديد أو نقل  
التأكد من توفر جميع البيانات المطلوبة لفتح 

  - ملف:
 . الھوية الوطنية 
 . المؤھل 
  . قرار التعيين 
 . المباشرة 
   ب للسعوديين. ١٠١نموذج 
   أ لغير السعوديين. ١٠١نموذج  

o  إنشــاء رقــم ملــف جديــد لــه
،وإدخال معلوماتــه الوظيفيــة 

  والشخصية بقاعدة البيانات.
o  توضــــع كامــــل مســــوغات

التعيين أو النقل  في الملــف 
ـــه ويحفـــظ  وكـــل مـــايرتبط ب

 بجھاز األرشيف.
 

  في حــال كــان الموظــف منقــول مــن جھــة
يعمــل بجھــة  اخرى او تعيين ، وكان سابقا

حكوميــة  ، يرســل خطــاب لجھــة عملــة 
السابقة مرفق به قرار التعيين او النقل مع 
المباشــرة  ، وذلــك لبعــث ملفــه للجامعــة 

 ليكون مرجعا عند الحاجة لذلك.
 
 .خطابات عامة 

 طلب أرقام ملفات موظفين لدى جھة معينه. - 
 تزويد جھة بصور من الملف. - 
  .تزويد جھة بالملفات إلكمال إجراءات - 

  
 .طي قيد موظف 

التأكد من توفر جميع البيانات المطلوبة لطي قيده 
  -،وإرسال الملف في حال نقله:

 . أساس قرار طي القيد 
 . إخالء طرفه من قبل الجامعة 
  قرار النقل الصادر من الجھة التي نقل

 إليھا.
 . مباشرة الموظف بمقر نقلة 

ومن ثم ارسال خطاب لجھة عملة مرفق به قرار 
  طي قيده وملفه كامال.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 حمود بادي الحربي محمد المحسن

  والتوقيع األسم

 
                                     الھدف

  تنظيم سير العمل وتوفير البيانات المطلوبة
  

   التطبيق مجال
  عبدالعزيزجامعة سلمان بن  
  

              المرجعية
 شؤون الموظفينالئحة  
  

واالختصارات التعريفات  
 FAPA : القسم  –وحدة شؤون الموظفين
  النسوي

Pإجراء :  
  

 التعديالت
  

الملحقة الوثائق  
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FLOWCHART 
 

 ةرادا
نيفظوملا نوؤش

 


