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 نبذة عن مكتب الشؤون اإلدارية

ية من أهم املكاتب  ذات الطابع اخلدمي باجلامعة حيث يقدم يعترب مكتب الشؤون اإلدار

هلم  هم الوظيفية اخلدمات جلميع موظفي اجلامعة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية من فتح ملفات

حماولة التغلب علي العقبات وومتابعة ترقياتهم وعالواتهم السنوية وإعداد املالك الوظيفي للجامعة 

و خلق روح التعاون عند تقديم اخلدمات يف خمتلف الوحدات اإلدارية اليت تعوق أداء املوظفني 

والتكامل لتقديم أفضل اخلدمات اإلدارية داخل اجلامعة والتميز حمليًا يف اجناز وتطوير إجراءات 

 املوظفني والرفع من كفاءتهم واستقطاب املتميزين منهم للوصول إىل أقصي كفاءة ممكنة

على أ باملوظفني اىلاالرتقاء و جراءات  االدارية بشكل الصحيحاإلإجناز العمل على سرعة و

 .املستويات 
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م بشأن 2008( لسنة 22اختصاصات املكتب وفق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم )

 اهليكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العايل

وشؤون التعاقد ي املالك الوظيفالقيام باألعمال املتعلقة بشؤون العاملني من حيث اعداد / 1

من األعمال اخلاصة  اجلامعة وغريهموالتعيني والرتقيات وكذلك الندب واإلعارة والنقل خارج 

 . النافدة وفقا للتشريعات

 .فتح سجالت وملفات شخصية للعاملني وحفظها واحملافظة على سرية وحمتوياتها/ 2

 .توثيقة وتوزيعه وحفظها مباشرة أعمال الربيد الوارد والصادر وتنظيم/ 3

 .اقرتاح خطط وبرامج تنمية قدرات ومهارات املوظفني ومتابعة تنفيذها/ 4

 .القيام بأعمال الطباعة و النسخ والتصوير الربيد املصور/ 5

مع التقسيم التنظيمي  حتديد االحتياجات من األدوات واملعدات املكتبية والقرطاسية بالتنسيق/ 6

 .اءات  لتوفريهااملختص واختاذ اإلجر

 .العالقة بنشاط املكتب ذات  املشاركة يف أعمال اللجان وفرق العمل/ 7

املكتب  العالقة بنشاطات ذاملشاركة يف احللقات الدراسية والندوات وامللتقيات العلمية / 8

 . بالداخل واخلارج

 كتبة عن نشــــاط املــة والسنــــويـإعداد تقارير املتابعة الدوريــ/ 9

 



5 

 

 

 

  باجلامعة أوالً : إجراءات احلصول علي وظيفة 

يتم خماطبة مكتب الشؤون اإلدارية مبدي احتياجات من الكادر الوظيفي من مجيع اجلهات / 1

 اإلدارية داخل اجلامعة .

/احالة احتياجات اجلهات اإلدارية باجلامعة إىل مركز تقنية املعلومات واالتصاالت لإلعالن عنها 2

 معة . على موقع اجلا

/ احالة احتياجات اجلهات اإلدارية باجلامعة إىل إدارة النشاط واإلعالم اجلامعي وذلك ملخاطبة 3

 إذاعة سرت احمللية لإلعالن عن توظيف موظفني جدد باجلامعة .

/ يتم إعالن عن املدة قبول الطلبات والتوظيف من قبل مكتب الشؤون اإلدارية بعد مرور إسبوع 4

 ف حيث ال تزيد املدة من أسبوعني من حتديد املوعد .من إعالن التوظي

 ( .1/ يتم تعبئة منوذج طلب توظيف من قبل املتقدمني الطلب للوظيفة وفق منوذج رقم )5

 / جتميع طلبات التوظيف وإحالتها إىل اجلهة اإلدارية الراغبة يف التوظيف .6

لإلعالن  تقنية املعلومات واالتصاالت/ إحالة موعد حتديد االمتحان املقابلة للتوظيف إىل مركز 7

لإلعالن عنه  عنها على موقع اإللكرتوني باجلامعة وخماطبة إدارة النشاط واإلعالم اجلامعي

 . اعة سرت احمللية بإذ

 ./ إحالة النتائج امتحانات املقابلة التوظيف باجلهات اإلدارية إىل مكتب الشؤون اإلدارية8

قابلة التوظيف باجلهات اإلدارية إىل مكتب الشؤون اإلدارية إىل إحالة النتائج امتحانات امل / 9

السيد/ أ.د. رئيس اجلامعة للموافقة عليها ومن إحالتها إىل مكتب الشؤون اإلدارية إلمتام 

 إجراءاتهم اإلدارية .
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 بول املوظفني اجلددقثانيًا : إجراءات 

 (2) رقماملرفق   جنموذوفق الك بذلاملطلوبة جتهيز ملف وظيفي للموظف حسب املستندات / 1

 .  مدة لتجهيز املستندات املطلوبة  وحتدد

/ يتم مراجعة ملف املعين من قبل املوظف املختص بذلك ويف حالة وجود نواقص يتم خماطبة 2

 اجلهة املنسب إليها . 

ومراسلة تنسيب للموظف  تنسيبيتم إعداد مراسلة  التوظيف  مستنداتبعد احضار كامل لل/ 3

 جنموذحسب ال ( يوم90لجهة املعنية إلفادتنا بتاريخ مباشرة عمل املعين مع علم سيتم اختباره ملدة )ل

 . ( 3رقم )

                      نموذج ال حسبإليها  املنسب/ موافاة املكتب مبباشرة عمل املوظف ألول مرة  من اجلهة 3

 .( 4رقم )

 

راسلة املصرف املراد حتويل مرتبات املوظف إليه ليتم وتتم مب  للموظف/ اعداد رسالة فتح حساب 4

 أخد صورة من الصك امللغي وإحالته ملكتب الشؤون املالية إلمتام باقي اجراء ته املالية 

 ويف حالة تغري املوظف حسابه البد من إحضار عدم التزام مالي ليتم مراسلة مكتب الشؤون املالية 

 بذلك   .

إلحالة أواًل من قبل املوظف  توقيعه( ويتم 6نموذج رقم )حسب ال / جتهيز عقد سنوي للموظف5

  . لالعتمادلرئيس اجلامعة للسيد/ا بعد ذلك العقد

 هاحالة )مباشرة عمل +العقد + قسيمة إيذاع ( للموظف ملكتب الشؤون املالية إلمتام اجراءات/ 6

 املالية .

                 املرفق جنموذحسب ال اجلهة التابع هلا وذلك للتعرف على هويته و / جتهيز بطاقة تعريف للموظف7

 (  7رقم ) 
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  احلضور واالنصراف ثالثُا : إجراءات 

مبواعيد الدوام الرمسي للعاملني باجلهاز  باجلامعة  للموظفني نصرافاالضور واحلحتدد مواعيد 

( ساعات يف اليوم 8ع )( ساعة يف األسبوع بواق48عن )فرتة العمل حبيث ال تزيد  اإلداري للدولة 

 -علي النحو التالي :

( 8:00: تفتح السجالت قيد احلضور واالنصراف علي متام الساعة ) الفرتة الصباحية/ 1

 ( . 8:30صباحًا وتقفل علي متام  الساعة )

( ظهرًا 2:45: تفتح السجالت قيد احلضور واالنصراف علي متام الساعة ) الفرتة املسائية/ 2

 ( مساءًا . 3:00م  الساعة )وتقفل علي متا

فرتة ال تقل عن ساعة واحدة يف اليوم ألغراض الراحة أو العامل : مينح للموظف  فرتة الراحة/ 3

يف كل وحدة علي احلفاظ على  بنظام اجلدولة بني املوظفني ومتنح وتناول الطعام وقضاء الصالة

 . لة يوميًاساعات منفص 6سري العمل وعدم تعطيله حبيث ال يتجاوز العمل 

عملهم املنسوب إليهم  جانبحيق تكليف املوظفني التابعني جلهة معينة بعمل :  / العمل اإلضايف4

%( من جمموع العاملني بالوحدات 20تجاوز عدد املوظفني املكلفني بالعمل نسبة )يال  حبيث

ات يوميًا ( ساع3تزيد عدد ساعات العمل اإلضايف عن ) على أن الالواحد شهر يف الاإلدارية 

ويتم متابعة العمل بني العمل الفعلي والعمل اإلضايف  راحة ال تقل عن ساعة واحدة الفصل  وضرورة

 . (  8رقم )  جنموذحسب الاإلضايف من قبل اللجنة املكلفة من قبل السيد/ أ.د. رئيس اجلامعة 

ملراسلة مكتب  ويف حالة غياب املوظف يتم خماطبة مكتب الشؤون اإلدارية مبدة غياب املوظف

 .الشؤون املالية لإلجراء
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 / إجراءات اإلجازات رابعاً 

 -:مينح للموظف حقه من اإلجازات وهي كالتالي 

  -جازة مبرتب وتشمل :إ/ أوالً 

( من 50( يوم ملن بلغ )45)للموظف ( يوم يف سنة و30للموظف ) مينح : وفيها   جازة سنويةإ/ 1

 -واليت حيق فيها للموظف اآلتي : ( سنة20عمره أو بلغت مدة خدمته )

 كاماًل طيلة فرتة اإلجازة . هللموظف مرتب يستحق * 

 األخرى . اإلجازاتالسنوية وغريها من  أو العامل أن جيمع بني إجازتهللموظف  جيوز* 

اإلجازة املمنوحة له إذا وقعت خالهلا  ضمن مدة* ال حتسب أيام العطل الرمسية أو األسبوعية 

 . (   9نموذج رقم ) واملرفقة ب

( أيام يف املرة 3جازة طارئة آلية مربرات استثنائية وال تتجاوز)إملوظف ا يستحق:  جازة طارئةإ/  2

( الشهور األولي من السنة 3اال بعد )يوم يف السنة الكاملة وال متنح  (12تجاوز )تالواحدة وال 

  . (  10نموذج رقم )  حسب ال

علي تقرير طيب معتمد من طبيب خمتص من أحدى  لموظف اال بناًء: ال متنح ل / إجازة مرضية3

يف السنة ويف حالة جتاوزت مدة  منقطعة( يوم 60( يومًا متصلة أو )45ال تتجاوز ) ةاملشايف يف مد

اإلجازات املرضية املشار إليها يتعني عرضه علي اللجنة الطبية بفرع الضمان االجتماعي املختص 

قدير نسبة العجر الطيب عن العمل أو عدمه ويف مجيع األحوال جيب إال لتقدير حالته من حيث ت

ويف حالة  ( 11نموذج رقم )حسب ال( أشهر خالل السنة الواحدة 3تزيد مدة اإلجازة املرضية علي )

مرض املوظف أثناء وجوده خارج ليبيا متنح له اإلجازة املرضية بناًء على تقرير طيب من الطبيب 

 . أو القنصلية الليبية العاملة بالدولة الكائن بها املوظف  معتمد من السفارة
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( يومًا فقط وال 20لغرض أداء فريضة احلج وتكون مدتها ) إجازة متنح للموظف: إجازة احلج/ 4

( يوما من انتهاء 30متنح سوء مرة واحدة طيلة مدة اخلدمة كما يتعني علي املوظف خالل مدة )

 . (  12نموذج رقم )  حسب الة جبواز السفر أو وثيقة احلج اجازته تقديم صورة من التأشري

علي تقرير  وال متنح أال بناًء ( يوما104وتكون مدتها ): متنح لألم املوظفة  إجازة األمومة/ 5

وتزيد (  13رقم ) حسب النموذجد فيه تاريخ الوالدة دطيب أو شهادة طبية من الطبيب املختص حي

 .يومًا إذا اجنبت أكثر من طفل  12ًا مبا يعادل مدة اإلجازة ستة عشرة أسبوع

( يوما فقط وال متنح سوء مرة 14: متنح للموظف لغرض الزواج وتكون مدتها )إجازة الزواج/ 6

 . (  14نموذج رقم ) حسب المع دفع مرتبه مدة إجازته واحدة طيلة مدة اخلدمة 

(  أشهر 4وفاة زوجها وتكون مدتها ): متنح اإلجازة للموظفة عند  إجازة العدة لوفاة الزوج/ 7

                نموذج رقمحسب الإجارتها ( أيام  كما تستحق للموظفة  صرف مرتبها كاماًل طيلة فرتة 10و)

( يومًا من إنهاء اجازتها تقديم صورة من 30ويتعني على املوظفة خالل مدة ال يتجاوز ) ( 15)   

 .   مستخرج شهادة وفاة الزوج 

 يقوم املوظف بتقديم منوذج خاص باإلجازات سواء كانت سنوية أو طارئة أواحلاالت  يف مجيع

مرضية أو لغرض الزواج .....اخل  للرئيس املباشر له ويف حال متت املوافقة عليها يتم احالتها ملكتب 

ة أو ) إدارة أو كليللجهة التابع هلا سواء كانت  الشؤون اإلدارية لكي يتم تعبئتها واحالة قسيمة

مكتب( لكي يتم معرفة الرصيد املتبقي من اإلجازات للموظف وايذاع صورة منها لقسم امللفات 

 .  حلفظها يف ملف املعين

 / إجازة بدون مرتب ثانيًا 

 متنح للموظف يف احلاالت األتية: 

 بشرط ال تتجاوز املدة احملددة هلم . للدراسة  * اذا رخص ألحدهما بالسفر للخارج
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 . واحضار ما يفيد بذلك  عالج الزوج أو الزوجة أو األبناء أو الوالدين* ألغراض 

 * آلية أسباب أخري مير بها املوظف وتقدرها ادارة اجلامعة .

* جيب ال تقل مدة اإلجازة عن شهرين وال تتجاوز السنة ما مل تكن ممنوحة لغرض الدراسة أو 

 العمل عندها تكون قابلة للتجديد . 

 وظف مرتبه طيلة فرتة اإلجازة .ملا* ال يستحق 

 * ال تدخل مدة اإلجازة ضمن مدة اليت يستحق عنها املوظف اجازة السنوية . 

 اإلجازة يف احتساب املدة لغرضي الرتقية والعالوة السنوية . هذهاوز السنتني من جت*  ال يدخل ما 

واملدة احملددة له ويف حال فيه سبب اإلجازة  يشرح طلب للرئيس املباشربتقديم املوظف  حيث يقوم 

لكاتب العام اجلامعة للسيد/ا متت املوافقة يتم احالتها ملكتب الشؤون اإلدارية لكي يتم احالتها

ويف حال متت املوافقة يتم اصدار قرار مبنح املوظف اجازة بدون مرتب واملدة احملددة له وبعد ذلك 

 . يستم مراسلة املكتب الشؤون املالية إليقاف املرتب  

ويف مجيع احلاالت بعد انتهاء اإلجازات سواء مبرتب أو بدون مرتب يتم تعبئة منوذج خاص  من قبل 

املوظف مبباشرة عمله بعد انتهاء من اإلجازة املمنوحة له للرئيس املباشر  واحالتها ملكتب الشؤون 

   .(16رقم ) جاملرفق بنموذاإلدارية لكي يتم حفظها يف امللف املعين 

 العالوات والرتقيات  إجراءات:  خامسًا 

 لكل موظف عالوة يف السنة بعد مرور سنة كاملة من تاريخ مباشرة عمله . مينح/ 1

( يف حالة حصوله علي درجة أعلي من متوسط 5أو ) سنوات(  4 )مينح املوظف ترقية بعد مرور /2

يق اصدار قرار من قبل استحقاقه للعالوة ويتم منحه للرتقية عن طر منيف منوذج تقرير الكفاءة 

 . سيد/ رئيس اجلامعة

                           .                                                                                                                             الوظيفية األولي( سنوات من الدرجة  4مرور  )كل  للموظف )املصنف ( / مينح ترقية 3
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 احلادية عشر درجة الوظيفية ( سنوات فما فوق من 5كل ) للموظف )املصنف ( / مينح ترقية 4

  .السادسة عشر إلي الدرجة الوظيفية

مل خالل / ال جيوز ترقية موظف احملال إىل احملاكمة التأديبية أو اجلنائية أو املوقوف عن الع5

إىل أن يبث يف أو اإلحالة  اإليقافملدة سنة من تاريخ  تهوظيفي مدة اإلحالة أو اإليقاف على أن حتجز

 الدعوي أيهما أسبق . 

 اإلدارية العقوبات ب اخلاصة : إجراءاتسادساً 

عدم يف حالة حيق للرئيس املباشر بإجراء بعض العقوبات اإلدارية الصارمة اجتاه املوظف التابع له 

  -واملتمثلة يف اآلتي : ته تعليماتنفيذ  عدمبالعمل املكلف له و هالتزام

 . فقط ةبالتنبيه شفويًا للموظف ملرة واحدق للرئيس املباشر حيالشفوي :  ه/ التنبي1

يف حالة عدم االلتزام أو  التابع له  بلفت نظر للموظف ق للرئيس املباشرحي:  األول نظر ال/ لفت 2

 .عمله املكلف به من قبله  ذتنفي

 تقل عنيف مدة ال الثانية للمرة بلفت نظر للموظف  رئيس املباشرق للحينظر الثاني: اللفت / 3

( أشهر من لفت نظر األول . ويف مجيع األحوال يتم احالة صورة ملكتب الشؤون اإلدارية حلفظها 4)

 يف امللف املعين .

: حيق للرئيس املباشر مبخاطبة مكتب الشؤون اإلدارية بإجراء خصم للموظف  مـــــــاخلص/ 4

له واليت تتم عن طريق مراسلة مكتب الشؤون املالية  كعقوبة( أيام مدة اخلصم 3 تتجاوز )مدة ال

 لإلجراء .

حيق للرئيس املباشر ايقاف املرتب املوظف وذلك يف حالة انقطاعه عن العمل  :املرتب ايقاف / 5

به إال يف حالة ( أيام متواصلة مبراسلة مكتب الشؤون اإلدارية وال يتم اإلفراج عن مرت10يف مدة )

 احضار مربر عن سبب انقطاعه . 
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يف حالة  موظف أو موظفةلل املوظفخدمات  :  حيق للرئيس املباشر بإنهاء دماتاخلنهاء إ/6

( يوم يف سنة  عن طريق مراسلة مكتب 30( يوم متصلة أو غيابه )30انقطاعه عن العمل يف مدة )

( يومًا 180من اإلجازة حبيث ال تزيد عن )ويقوم املكتب بتصفيات مستحقات الشؤون اإلدارية 

 ومن مت خماطبة مكتب الشؤون املالية بصرف املستحقات وشطب امسه من القوائم املالية .

 الندب النقل و / إجراءات  سابعاً 

 النقل أوالً : 

أو  : حيث يتم تقديم طلب من قبل املوظف داخل اجلامعة وما يسمي )إعادة تنسيب( / أً 

للرئيس هة اليت يرغب  النقل إليها ويف حالة حصوله علي املوافقة يتم تقديم الطلب  للج املوظفة 

مكتب  يتم احالة الطلب إىلاملباشر  الرئيسمن قبل  وافقةاملعلي  يف حالة حصولهو  املباشر

 يشغلها اليتالوظيفي ملعرفة املهنة  امللف لرجوع إلي من مت االشؤون اإلدارية للنظر يف طلب املعين و

 اليتيرغب النقل إليها ملوافاتنا باملهنة  اليتاملعين واملؤهل املعين الذي حاصل إليه وخماطبة اجلهة 

مكتب الشؤون اإلدارية يتم إعداد رسالة  إعادة تنسيب للمعين  ويف حالة املوافقة لها املعين شغسي

اشرة العمل ويف حالة عدم مبب ملوافاتنايتبعها املعين  اليتيرغب النقل إليها واجلهة  اليتواجلهة 

 . للبقاء يف سابق عمله يشغلها  اليتالطلب يف امللف الوظيفي وإبالغ اجلهة  حفظاملوافقة يتم 

جيوز ملقتضيات املصلحة العامة نقل أي موظف أو املوظفة داخل وخارج اجلامعة ويكون النقل كما 

 كالتالي:

 الراغب جلهة ا إىلبتقديم الطلب املوظف  يقوم : احلرم اجلامعيإيل خارج  : النقل من داخل ب

 / الكاتب العامالسيد خماطبة  يتميف حالة املوافقة على الطلب من اجلهة املعنية  النقل إليها و

باجلامعة بشأن املوافقة على طلب املعين  ويف حالة املوافقة يتم إحالة بيانات املوظف من قبل  

العام ملخاطبة اجلهة ببيانات املوظف وبعد ذلك يتم مكتب الشؤون اإلدارية إىل السيد/ الكاتب 
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إصدار قرار نقل املعين وبعد ذلك إحالة ملف املعين بكامل إجراءاته املالية واإلدارية من قبل السيد 

  / الكاتب العام إىل جهة املعنية  .   

 عام : يقدم املوظف الطلب للسيد/ الكاتب الاجلامعة خارج إيل داخل : النقل من  ثالثاُ 

إلي جلنة  باخلصوص نقله إىل اجلامعة ويتم  إحالة الطلب املعين من قبل السيد / الكاتب العام 

 ويف حالة املوافقة على الطلب املعين من قبل اللجنة الشؤون العاملني لعرضها يف االجتماع اللجنة  

  د/أ.د. رئيس اجلامعةاملذكورة ال تعترب هذه املوافقة النهائية  إال بعد اعتماد احملضر من السي

ويف حالة اعتماد احملضر يتم خماطبة السيد/ الكاتب العام بشأن خماطبة مكتب الشؤون  

 . القانونية بإعداد قرار النقل 

 الندب *

لفرتة حمدودة حبيث ال تقل عن ستة خارج اجلامعة  وأحيق للموظف ندبه سواء كان من داخل  

 لالستفادةاملعنية بذلك  ندب يف حالة مطالبته من اجلهة أشهر وال تزيد عن سنة وميكن متديد ال

  من تاريخ ندبه . فعلي أن تتحمل اجلهة املرغوب إليها كافة االلتزامات املالية للموظمن خدماته 

: يقدم املوظف الطلب للجهة اليت يرغب الندب إليها  اجلامعة إيل خارج  من داخل الندب: أوالً 

إحالتها إلي جلنة باملوافقة ومن مت لسيد/ الكاتب العام   خماطبةيتم وبعد حصوله علي املوافقة 

من قبل جلنة شؤون املوظفني ال تعترب هذه املوافقة يف حالة  ن املوظفني لعرضها يف اجتماعها وشؤو

السيد / رئيس اجلامعة إلحالتها بعد ذلك  احملضر من قبل  إال يف بعد اعتماد املوافقة النهائية 

 واعلمهم بتاريخ الندب .  ة بالندب املعين باملوافقةكاتب العام ملخاطبة اجلهة املرغوبللسيد / ال

يقدم املوظف الطلب  للسيد/ الكاتب العام وبعد : اجلامعة خارج إيل داخل من الندب :  ثالثاُ 

حصوله علي املوافقة من اجلهة اليت يعمل لديها إلحالة الطلب بعد ذلك إلي جلنة شؤون املوظفني 



14 

 

السيد / رئيس اجلامعة  ل و ال يتم املوافقة علي الطلب إال بعد اعتماده من قب اجتماعهالعرضها يف 

 املعين .  بندبقرار إلصدار 

اجلامعة  تويف مجيع احلاالت حيق للجنة  شؤون العاملني برفض طلب املعين وفقًا لالحتياجا

 خلدماته وحيق بقبول الطلب وفقًا لالستفادة من  خدماته

  تاإلنهاءااجراءات : مناً ثا

 يف احلاالت اآلتية : التابع له  خدمات ءبإنهاحيق للرئيس املباشر 

يقدم الطلب من قبل يف عمله  حيث  روتكون يف حالة عدم رغبة املوظف باالستمرااالستقالة :/ 1

اء ته إلمتام إجرملخاطبة مكتب الشؤون اإلدارية  وذلك  املوظف إلي اجلهة اإلدارية التابع هلا

عن  تزيدوذلك بصرف مستحقاته من رصيد اجازاته إذا كان لديه رصيد حبيث ال  واملاليةاإلدارية 

 .  له ( يوم أما يف حالة موظف  )املصنف ( يتم إصدار له  قرار استقالة اعتبارية 180)

( يوما 30مدة )العمل حيق للرئيس املباشر بإنهاء خدمات املوظف اذا انقطاع عن  اع :ــــــانقط/ 2

 يف السنة.منفصلة يوم  (30متصلة أو )

مؤسسة من عمل يف أي ازدواجية يف ال: يتم انهاء خدمات املوظف يف حالة لديه  / ازدواجية3

بتسوية وضعه يف  داحضار ما يفي مؤسسات الدولة حبيث يطلب منه تسوية وضعه يف حالة عدم 

يتم يف حالة  كما  مستحقاته من اإلجازة وعدم صرف مجيع يتم انهاء خدماته مدة أقصاها اسبوع 

 مع صرف مستحقاتهم  . قرار معيدين لبعض املوظفني يتم انهاء خدماتهماصدار 

و استغالل يف حالة اثبات واقعة تزوير أو سرقة أ : يتم عزل املوظف عن الوظيفة عزل الوظيفي/ 4

دليل يتم اصدار قرار جملس يف حالة وجود  و  إصدار جملس حتقيق يتم حيث املهنة املكلف بها 

 . عن وظيفةاملوظف قرار عزل بعد ذلك صدار إل تأدييب
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 وذلك حيق للموظف بإحالته للضمان االجتماعي  يف حاالت األتية ::  االجتماعيالضمان / 5

( 65: وذلك لبلوغ املوظف السنة القانونية للتقاعد حيث يتم احالة للتقاعد )التقاعد اإلجباري*

( للموظفة ويتم بإصدار قرار التقاعد من قبل السيد/ رئيس اجلامعة واحالة 62و)سنة للموظف  

 املستندات املطلوبة للضمان االجتماعي من قبل مكتب الشؤون اإلدارية . 

 ( عامًا وما20: حيث يتم بناًء علي رغبة املوظف والذي يزيد مدة خدماته ) التقاعد االختياري* 

تب الشؤون اإلدارية للسيد/ رئيس اجلامعة  إلصدار قرار التقاعد ويتم بإحالة الطلب من مكفوق 

 واحالة املستندات املطلوبة للضمان االجتماعي من قبل مكتب الشؤون اإلدارية. 

( 60) ةعلي تقرير طيب معتمد من طبيب يف مد حيث ال متنح للموظف اال بناًء: العجز الطبي* 

اإلجازات املرضية املشار إليها يتعني عرضه علي اللجنة  يف السنة ويف حالة جتاوزت مدةمنقطعة يوم 

الطبية بفرع الضمان االجتماعي املختص لتقدير حالته من حيث تقدير نسبة العجر الطيب عن 

عن  إجراءاتهباإلمتام  %( يتم حتويله للضمان وذلك60فاذا جتاوزت نسبة  العجز )العمل أو عدمه 

للموظف تقديم طلب للسيد/ الكاتب العام اذا كان  طريق مكتب الشؤون اإلدارية كما حيق

الضمان االجتماعي ليس لديه القدرة علي الستمرار يف تأدية عمله لعرضة علي اللجنة الطبية بفرع 

 ة ثبوت حالته يتم انهاء خدماته .ويف حال املختص لتقدير حالته

للضمان  الوفاة ليتم احالتهتتم يف حالة وفاة املوظف وذلك  بإحضار له  شهادة ا:  حالة وفاة* 

االجتماعي بعد توفري املستندات املطلوبة ومراسلة مكتب الشؤون املالية لتوفري شهادة الدفع  

حالة امللف الوظيفي إلي صندوق إ بشأناألخري + التسلسل املالي ملخاطبة السيد/ الكاتب العام 

 الضمان االجتماعي .   
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ات الضمانية للموظف عن طريق مكتب الشؤون اإلدارية وذلك ويف مجيع احلاالت يتم امتام اإلجراء

 ( .  17تعبئة النماذج رقم املرفقة رقم )عن طريق 

                أخالقيًا  التزامهحالة  عدم يف حيق للرئيس املباشر بإنهاء خدمات املوظف   : اب أخريبألس* 

 . أو تقصريه يف املهام املكلف بها 

أو ألغراض أخري نهاء خدماته إكان مستمرًا يف أداء عمله  أو عند حيق للموظف سواء كما 

حبصوله علي افادة من اجلامعة عن طريق مكتب الشؤون اإلدارية بطوال مدة خدمته باجلامعة 

واملرفقة  وذلك بالرجوع إلي امللف الوظيفي بقسم امللفات  الستخراج البيانات املطلوبة لإلفادة

 .  (19+18)رقم  جبنموذ
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 ملحق بالنماذج املنصوص عليها بدليل اجراءات مكتب الشؤون اإلدارية

 وذجـم النمــــــــــــاس ر.م

 توظيفالطلب منوذج   .1

 للتوظيف املطلوبة منوذج املستندات  .2

 وظفاملمنوذج رسالة تنسيب   .3

 مرة ألول عمل منوذج مباشرة  .4

 منوذج تعهد بعدم نقل أو قفل حساب ملوظف  .5

 وذج عقد السنوي للموظفمن  .6

 منوذج بطاقة تعريف موظف  .7

  اإلضايف العمل بساعات تكليف منوذج  .8

 منوذج طلب إجازة سنوية  .9

 منوذج طلب إجازة طارئة  .10

 منوذج استمارة صحية  .11

 لغرض احلجمنوذج طلب إجازة   .12

 منوذج طلب إجازة األمومة  .13

 منوذج طلب إجازة لغرض الزواج  .14

 رض العدةمنوذج طلب إجازة لغ  .15

 مباشرة عمل بعد انتهاء اإلجازة  .16

 ذج صندوق الضمان االجتماعيامن  .17

 للموظفات إفاد  .18
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 (1منوذج رقم )

 

 

 ب توظيف طل
 

 السيد /  رئيس جلنة التوظيف 

 بعد التحية ,,,,

 لييب / ـة اجلنسية حامل بطاقة  أتقدم إليكم أنا السيد/ ـة ......................................

شخصية رقم)..........(حاصل على رقم وطين ) ............................( أرغب يف احلصول 

  على الوظيفة املعلن عنها).................................(حتت رقم )...............(

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 
 

 مقدم الطلب :

 التاريخ / .....................         االسم /.........................  

 ...........رقم اهلاتف ...................            التوقيع/ ............
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 (2منوذج رقم )
 

 املستندات املطلوبة للتوظيف
 

 ـ مؤهل علمي أصل  1

 ـ شهادة ميــــــالد )سكنر( من الكتيب اجلديد  2

 من الكتيب اجلديد ـ شهادة إقامــــــــة )سكنر( 3

 ـ صورة من البطاقة الشخصية ) سكنر (   4

 ـ شهادة صحية حديثة  5

 ـ الوضع العائلي من السجل املدني للمتزوجني  6

 ـ إفادة من مصلحة العمل بعدم احلصول على عمل  7

 ـ إفادة من صندوق الضمان االجتماعي بعدم تقاضي معاش أساسي  8

 الجتماعي بعدم تقاضي معاش أساسيـ إفادة من صندوق التضامن ا9

 ـ إفادة من الشؤون االجتماعية بعدم احلصول على حافظة استثمارية . 10

 ـ شهادة إبراء ذمة أو شهادة احلالة اجلنائية . 11

 ( صور مشسية 6ـ عدد ) 12

 ـ ملف معلق .  13

 ( CDـ صورة شخصية على قرص ) 14

 املدني  ـ  شهادة الرقم الوطين صادرة من السجل  15
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 (3منوذج رقم )

 

 

 

 رسالة تنسيب موظف

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية واملالية بكلية ...................................

 حتية طيبة وبعد ،،،،،

فكم مبهنة للعمل طر   ......................بهـــــــــــــــــــــــذا اخلطاب نعلمكم  بأنه قد مت تنسيب السيد/ 

( يومًا من 90( نأمل منكم موافاتنا مبباشرة عمل املعين مع اعتباره يف فرتة اختبار ملدة )...............)

 .تاريخ مباشرته للعمل  

 

 هة اهلل وبركاتـــــوالســ عليكم ـــالم ورمح
 

 

 

 

   عبداحلكيم مفتاح شعبان                                                    
 اجلامعة مدير مكتب الشؤون االدارية                                                                         

 

 

 

 

 
                                                           

 4صورة ألي /

 ـة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيد/  رئيس اجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3

 ةـالسيد/ الكاتب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام باجلامعـ3

 ـــــة ـــــــــالسيد/ مدير مكتب التخطيط واملـــــتابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3

 ــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ***/ للملـ

 ــــادر ـــــــــــــــــــــــــــ***/ للملف الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1:48باعة ـــــ،،توقيت الط-  
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 (4منوذج رقم )

 

 جامعة سرت
 مباشرة عمل ألول مرة  

 بعد التحية,,,,,,,,,,
 ..االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :...................................................................................

 ـــــــــة :....................................................................................الجنسيــــــــــــــــــــ
 الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــة :....................................................................................

 :................................................................................... موقع العمـــــــــــــــــــــــــل
 تاريخ مباشرة العمـــــــــل :.................................................................................

 ..................................................................مالحظــــــــــــــــــــــــــــــــــة :.................

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 
 

 توقيع املوظف                                                                       
                                                                  ............................... 

 توقيع الرئيس املباشر       
................................. 

 
 اعتماد:/                                                                                      
 الشؤون اإلدارية                                     مدير مكتب                                                             

                                                              ................................... 
 

 
........  ..... 
 



22 

 

 (5منوذج رقم )
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 جامعــــــــــــــة ســــــــــــــرت

 مكتب الشؤون اإلدارية 
 

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية 

 بعد التحية،،،،،،،،،،،          
المسدددددترا / ددددد  /.......................................... أتقدددددا /أ ددددد / 
ــنف )) .............................. (( الج معددف/ ددن/م  ددف// ــد    مص       /عق

وح مددددددم/الدددددد ق /الددددددو  ن/ قدددددد /)) ............... (( قدددددد //بطاقــــــة ش صــــــية
منحي رسـالة ))..........................((//ب لبن/هذا/أماًل/ يه/الموا قف/علد /

مبصـــرف علمدددً /بددل  ن/لدددا /حسدد  //تعهـــد بعـــدم نقـــل أو قفـــل حســـاب
/وأتعهــد/.......... (()) .... قدد //حســابتحدد /................................. 

ــوم  ددن/ح لددف/مدد /حذا/م حدد /ال سدد لف/وت يدد /العمددم/ا /سددب /مدد /ااسددب  / أن أق
بدوري الش صي بسداد ما علي من إلتزام إجتاه املصرف وإدارة اجلامعة 

/.ال تتحمل أي مسؤولية عن التزامي اجتاه املصرف
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ..                                                                                                          االسم :...................

 ون العاملني رئيس   قسم شؤ   -يعتمد:التوقيع:.....................                                                                                                

                                                                                                                                                                              ........................... .. 

 .....                                                               الرئيس املباشر...................السيد مدير مكتب الشؤون املالية........
 

                      
 نسخ / نسخة للمعني ، نسخة للملف الشخصي ، نسخة للملف المالي  3يعد هذا النموذج من   
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 (8منوذج رقم )

 )         (  شهرمنوذج تكليف بساعات العمل اإلضايف ل

 االسم/                                                                                  الوظيفة/ موظف    

 املصرف/                                                                               رقم احلساب/     

 

اعات س إىل من التاريخ اليوم
لعمل .ا

 اإلضافية

اعات س إىل من التاريخ اليوم
.العمل 
 اإلضافية

     الثالثاء      السبت 
     األربعاء      األحد 
     اخلميس      االثنني 
     اجلمعة      الثالثاء 
     السبت      األربعاء 
     األحد      اخلميس 
     االثنني      اجلمعة 
     اء الثالث     السبت 
     األربعاء      األحد 
     اخلميس      االثنني 
     اجلمعة      الثالثاء 
     السبت      األربعاء 
     األحد      اخلميس 
     االثنني      اجلمعة 
     الثالثاء      السبت 

 

 (                                          ( + )            )                        عدد ساعات العمل اإلضايف

أقر بأنين عملت الساعات املسجلة أعاله يف مكان خدميت يف غري أوقات العمل الرمسية علمًا بأن 

 العمل اإلضايف املبني أعاله قد أجنز يف غري أوقات العمل الرمسية .

 ماد الرئيس املباشر: .........................................توقيع املوظف :...................................        اعت

 

 يعتمــــــد/
 الكـــــاتب العــــــــــام
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 (9منوذج رقم )
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 جامعــــــــــــــة ســــــــــــــرت

  مكتب الشؤون اإلدارية

 طلب إجازة سنـــــــــــــــوية 
/

/ //2014الموا ق://// //////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية
      عن طريق ................................

 بعد التحية،،،،،،،،،،،،،،،
ـددددددف/ ......................... ............../التددد بـ/لددددددد............................../أتقدددا /حلددديي /أ ددد /المـو

لماة/............................./وذلك/اعتب  ا/منحي إجازة سنويـــــــــــــة / ب لبن/هذا/أماًل/ يه/م ي /
/2014م /ت  يخ/////// ////// ///

/
//

                                                        مقدم الطلب                                     
          .......................... 

 راى الرئيس املباشر                                                                                                    
                                                                                                                                                              .................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات قسم امللفات 
 * مدة الخدمـــــــــــــة ..........................  

 * العمر )                ( 

        م20 بتاريــــخ       /      /      ))            ((أخر إجــــــازة  * مــــــــدة 
 م 2012حتى تاريخ     /     /   ))           ((رصيد المعني من اإلجـازة    *
 ))           ((.مــــــــــــــــــــدة اإلجازة الممنوحـــة   *
 ))           ((.الرصيد المتبقــــــــــــــي لإلجــازة  *
 يع ))                  ((.أسم املنشئ ................................. التوق *

 رئيس قسم امللفات                                                                                            

                                                                                .......................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رصيد لطالب اإلجازة                                                                              مالحظة هامة جدًا:/ نرجو منكم قبل منح اإلجازة التأكد من وجود                    
 عن طريق القسيمة احملالة إليكم من قبل مكتب الشؤون اإلدارية آلخر إجازة للموظف .

........  ..... 
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 (10منوذج رقم )
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعـة سـرت

 مكتب الشؤون اإلدارية
 

 طلب إجازة طارئــــــــة
/

/ /2014الموا ق://// //// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 األخ/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية
 بعد التحية،،،،،،،،،،،،،،،

ـدف .............../نأمل منكم ......................./التد بـ/لددددددد............................../مد  /المـو
/ /2014لماة/............................./وذلك/اعتب  ا/م /ت  يخ/////// ////// //////إجازة طارئـــــة/ 

       
 

 رأي رئيس القسم                                                                                                       
                                                                                                                                                              .................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات قسم امللفات 
 م        20يــــخ       /      /    بتار  ))          ((   طـارئـــة أخـــــــــر إجـــــــــــــــازة* مـــــــــدة 

 م 2013حتى تاريخ     /     /  ))         ((   الطـارئة من اإلجــــــــازة رصيد املعني *
 ))          ((.   الممنـــوحــــــــــــــــــــــــــــــــة   الطارئة مـــــــــــــــــــــدة اإلجـازة *
 ))           ((.      الطــارئةـــــي من اإلجــازة الرصيد المتبقـــــــــ *
 أسم املنشئ ................................. التوقيع ))                  ((. *

 رئيس قسم شؤون العاملني                                                                                           

                                                                                     ..................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    رأي الرئيس املباشر                  

..……………………………………… 
 ــــة جدًا مالحظـــــــــة هامــــ                                                                                                                                

                                  نرجـــــــو منكم قبل منح اإلجــــــازة التـــــــــأكد من وجود رصيد لطالب اإلجازة                                                
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 (11منوذج رقم )
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 ـــــرتجامعــــــــــــــة ســـــــــ

 
  استمارة صحية   

 

 ف2014ريخ:     /    /اليوم :.......................                                                                                           التا

 

 مالحظات قرار الطبيب نوع المرض المهنة االسم

     

 اخلدمات الطبية                                                                                                                      الرئيس املباشر                  

                                                                                   ........................................ ................................... 

 

 لشؤون اإلدارية   إمضاء الطبيب                                                                                                      مدير مكتب ا            

                         ......................................                                                                                      ................................... 

                                                                              

 مالحظة :/                                                                           

 أي شطب أو تغيري يف هذه االستمارة يعترب تزويرَا و ال يعتد بها . 

 

 
........  ..... 
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 (12منوذج رقم )
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 جامعــــــــــــــة ســــــــــــــرت

  مكتب الشؤون اإلدارية

 لغرض احلج ()طلب إجازة سنـــــــــــــــوية 
/

/ //2014الموا ق://// //////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية
      عن طريق ................................

 بعد التحية،،،،،،،،،،،،،،،
ـددددددف/ .... .................................../التددد بـ/لددددددد............................../أتقدددا /حلددديي /أ ددد /المـو

............................./وذلدك/اعتبد  ا/(/يدو /20)لمداة//  احلـج منحي إجازةب لبن/هذا/أماًل/ يده/مد ي /
/2014م /ت  يخ/////// ////// ///

/
//

                                                                        مقدم الطلب                     
          .......................... 

 راى الرئيس املباشر                                                                                                    
                                                                                                                                                              .................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات قسم امللفات 
 * مدة الخدمـــــــــــــة ..........................  

 * العمر )                ( 

 م       20 /           بتاريــــخ       / ))            ((أخر إجــــــازة  * مــــــــدة 
 م 2012حتى تاريخ     /     /   ))           ((رصيد المعني من اإلجـازة    *
 ))           ((.مــــــــــــــــــــدة اإلجازة الممنوحـــة   *
 ))           ((.الرصيد المتبقــــــــــــــي لإلجــازة  *
 .......... التوقيع ))                  ((.أسم املنشئ ....................... *

 رئيس قسم امللفات                                                                                            

                                                                                .......................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التأكد من وجود رصيد لطالب اإلجازة                                                                              مالحظة هامة جدًا:/ نرجو منكم قبل منح اإلجازة                    
 عن طريق القسيمة احملالة إليكم من قبل مكتب الشؤون اإلدارية آلخر إجازة للموظف .

........  ..... 
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 (13منوذج رقم )
 ي وزارة التعليم العايل والبحث العلم
 جامعــــــــــــــة ســــــــــــــرت

  مكتب الشؤون اإلدارية

 )وضع  (طلب إجازة سنـــــــــــــــوية 
/

/ //2014الموا ق://// //////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية
      طريق ................................ عن

 بعد التحية،،،،،،،،،،،،،،،
ـددددددف/ ......................................./التددد بـ/لددددددد............................../أتقدددا /حلددديي / أ ددد /المـو

.........../وذلدك/اعتبد  ا/.................(/يو /104)لماة/./ وضع منحي إجازة ب لبن/هذا/أماًل/ يه/م ي /
/2014م /ت  يخ/////// ////// ///

/
//

 مقدم الطلب                                                                                            
          .......................... 

 راى الرئيس املباشر                                                                                                    
                                                                                                                                                              .................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات قسم امللفات 
 * مدة الخدمـــــــــــــة ..........................  

 عمر )                ( * ال

 م       20 بتاريــــخ       /      /      ))            ((أخر إجــــــازة  * مــــــــدة 
 م 2012حتى تاريخ     /     /   ))           ((رصيد المعني من اإلجـازة    *
 ))           ((.مــــــــــــــــــــدة اإلجازة الممنوحـــة   *
 ))           ((.رصيد المتبقــــــــــــــي لإلجــازة ال *
 أسم املنشئ ................................. التوقيع ))                  ((. *

 رئيس قسم امللفات                                                                                            

                                                                                .......................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               مالحظة هامة جدًا:/ نرجو منكم قبل منح اإلجازة التأكد من وجود رصيد لطالب اإلجازة                                                                   
 رية آلخر إجازة للموظف .عن طريق القسيمة احملالة إليكم من قبل مكتب الشؤون اإلدا

........  ..... 
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 (14منوذج رقم ) 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 جامعــــــــــــــة ســــــــــــــرت

  مكتب الشؤون اإلدارية

 )لغرض الزواج  (طلب إجازة سنـــــــــــــــوية 
/

/ //2014الموا ق://// //////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية
      عن طريق ................................

 بعد التحية،،،،،،،،،،،،،،،
ـددددددف/ ......................................./التددد بـ/لددددددد................... .........../أتقدددا /حلددديي /أ ددد /المـو

./وذلك/اعتب  ا/(/يو /...................14)لماة/./  لغرض الزواج منحي إجازة ب لبن/هذا/أماًل/ يه/م ي /
/2014م /ت  يخ/////// ////// ///

/
//

     مقدم الطلب                                                                                        
          .......................... 

 راى الرئيس املباشر                                                                                                    
                                                                                                                                                              .................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات قسم امللفات 
 * مدة الخدمـــــــــــــة ..........................  

 * العمر )                ( 

 م       20 بتاريــــخ       /      /      ))            ((أخر إجــــــازة  * مــــــــدة 
 م 2012حتى تاريخ     /     /   ))           ((رصيد المعني من اإلجـازة    *
 ))           ((.مــــــــــــــــــــدة اإلجازة الممنوحـــة   *
 ))           ((.الرصيد المتبقــــــــــــــي لإلجــازة  *
 أسم املنشئ ................................. التوقيع ))                  ((. *

 رئيس قسم امللفات                                                                                            

                                                                                .......................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             مالحظة هامة جدًا:/ نرجو منكم قبل منح اإلجازة التأكد من وجود رصيد لطالب اإلجازة                                                     
 عن طريق القسيمة احملالة إليكم من قبل مكتب الشؤون اإلدارية آلخر إجازة للموظف .

........  ..... 
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 (15منوذج رقم )
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 جامعــــــــــــــة ســــــــــــــرت

  مكتب الشؤون اإلدارية

 )لغرض العدة (املتويف زوجها إجازة طلب 
/

/ //2014الموا ق://// //////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 السيد/ مدير مكتب الشؤون اإلدارية
      عن طريق ................................

 ،بعد التحية،،،،،،،،،،،،،،
ـددددددف/ ......................................./التددد بـ/لددددددد............................../أتقدددا /حلددديي / أ ددد /المـو

./وذلك/اعتب  ا/م /ت  يخ///////(/أيام 10أشهر و 4)لماة/../ املتويف زوجها منحي إجازة ب لبن/هذا/أماًل/ يه/م ي /
/// ////// 2014/

/
//

                                                                                      مقدم الطلب       
          .......................... 

 راى الرئيس املباشر                                                                                                    
                                                                                                                                                              .................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات قسم امللفات 
 * مدة الخدمـــــــــــــة ..........................  

 * العمر )                ( 

 م       20 يــــخ       /      /     بتار  ))            ((أخر إجــــــازة  * مــــــــدة 
 م 2012حتى تاريخ     /     /   ))           ((رصيد المعني من اإلجـازة    *
 ))           ((.مــــــــــــــــــــدة اإلجازة الممنوحـــة   *
 ))           ((.الرصيد المتبقــــــــــــــي لإلجــازة  *
 ........................ التوقيع ))                  ((.أسم املنشئ ......... *

 رئيس قسم امللفات                                                                                            

                                                                                .......................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بل منح اإلجازة التأكد من وجود رصيد لطالب اإلجازة                                                                             مالحظة هامة جدًا:/ نرجو منكم ق                    
 عن طريق القسيمة احملالة إليكم من قبل مكتب الشؤون اإلدارية آلخر إجازة للموظف .

........  ..... 
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 (16منوذج رقم )
 

 

 

 جامعة سرت
   بعد انتهاء اإلجازة عمل  مباشرة

 

 بعد التحية,,,,,,,,,,
 ..االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :...................................................................................

 ...........................................الجنسيـــــــــــــــــــــــــــــة :.........................................
 الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــة :....................................................................................

 ................................موقع العمـــــــــــــــــــــــــل :...................................................
 تاريخ مباشرة العمـــــــــل :.................................................................................

 .............مالحظــــــــــــــــــــــــــــــــــة :......................................................................

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 
 

 توقيع املوظف                                                                       
                                                                  ............................... 

 شرتوقيع الرئيس املبا       
................................. 

 
 اعتماد:/                                                                                      
 مدير مكتب الشؤون اإلدارية                                                                                                 

                                                              ................................... 
........  ..... 
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 (18منوذج رقم )
 

 

 

 ـــــــادة ــإفـــــ
 
 

 حتية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,,,,,
 
......((اجلنســية حامـلة بطاقة شخصية  رقم بـــأن السيـــــــدة/.................... ))........ نفيدكـــــم  

..( ).................(  حاملة الرقم الوطين رقم ) ............................( تعمــــل طرفنــا مبهنـة )........................

 تاريخ هذه املراسلة .  إعتبارًا من تاريـــــخ .....................  ومازالت مستمرة يف أداء مهام أعماهلا حتى

 

 على طلبها الستعماهلا  فيما يسمــح به القــانون 
ً
 أعطيــت هلا هذه اإلفـــادة بناء

 ورمحة اهلل وبركاته والسالم عليكم
 

 

 

 عبداحلكيم مفتاح شعبان                                                                                                                                                           
 مدير مكتب الشؤون اإلدارية                                                                    

 
 
 صورة إىل 

ـة ــــــــــــــــــا السيد رئيس  اجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ة ـــــالسيد/ الكاتب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام باجلامع 

/ ــة ــــــــــــــــمدير مكتب التخطيط واملتابعــ السيد 

 ـــف.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــادر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمل 

  ،،،،،،10: 3توقيت الطباعة  
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 (19منوذج رقم )
 
 

 ـــــــــادة ـــــإفــــ
 

 ,,,,,,,حتية طيبة وبعد 
 
)..............(( اجلنسيـة حامل بطاقة شخصية رقم )( أن السيـد/ .............................. )نفــــيدكم ب   

حامل الرقم الوطين رقم )  .............................( كان يعمـل طرفنــا مبهنـة )....................( وذلك 

 .....اعتبـارًا من تاريــــــــخ ............وحتـــى تاريخ  انهاء خدماته بتاريخ      .................

 

 

 على طلبها الستعماهلا  فيما يسمــح به القــانون 
ً
 أعطيــت هلا هذه اإلفـــادة بناء

 ورمحة اهلل وبركاته والسالم عليكم
 

 

 

 

 

 

 

 عبداحلكيم مفتاح شعبان                                                                                                                                                        
 مدير مكتب الشؤون اإلدارية                                                                    

 
 
 صورة إىل 

ـة ــــــــــــــــــا السيد رئيس  اجلامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ة ـــــــــــــــــــام باجلامعـــــــــ/ الكاتب العـــــــــــــــــــــــــالسيد 

/ ـــــة ــــــــــــــــــــــــمدير مكتب التخطيط واملتابعــ السيد 

 ـــــــــــــــف.ــــــــــــــــــــــــــــــــــللملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــادر.ــــــــــــــــــــــــــــــللملف الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ،،،،،،10: 3توقيت الطباعة  
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