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 غٌاب موظف 

 انقطاع موظف 

 االفراج على مرتب موظف 

 ترقٌة موظف 

 العالوة السنوٌة للموظف 

 تسوٌة وضع 

 ازة بدون مرتب اج

 الرجوع من اجازة 

 استقالة 

 انتقال 

 التقاعد 

 ندب

  



 دد

 

  جامعة طرابلس –اإلدارٌة / كلٌة الطب البٌطري دلٌل إجراءات العمل 

 

إجراءات 

 المحفوظات
 

 

 

 

 

 

 

 



 دد

 

  جامعة طرابلس –اإلدارٌة / كلٌة الطب البٌطري دلٌل إجراءات العمل 

 

 دلٌل إجراءات مكتب المحفوظات بالكلٌة

ٌختص مكتب المحفوظات بالكلٌة بتسجٌل وحفظ الرسائل والصادرة والواردة من داخل وخارج 

وكذلن حفظ وتسجٌل الرسائل المطلوب تحوٌلها بٌن االدارات والمكاتب وااللسام المختلفة  ةالكلٌ

 وتسجل المرارات وحفظها.

 االتٌة:وٌحتوي مكتب المحفوظات على السجالت 

 الوارد الداخلً 

 الوارد الخارجً 

 الصادر الداخلً 

 الصادر الخارجً 

 سجل القرارات

 سجالت اخري

 خلً االوارد الد

وتارٌخ  أشارىتسجل به الرسائل الواردة من أي مكتب او ادارة أو لسم بالكلٌة حٌث تأتى برلم 

 بتارٌخ وصول الرسالة به وٌتم إرسالها الجهة أشارىوٌتم الختم علٌها ومن ثم إعطاءها رلم 

 الموجهة إلٌها.

 الوارد الخارجً 

 الكلٌة.تسجل به الواردة من أي جهة خارج 

 الداخلً:الصادر 

داخلٌا أو من لسم الدراسة واالمتحانات وٌموم بحفظ  األلسامتسجل به الرسائل الصادرة من 

 بالكلٌة.نسخة من الرسالة فً ملف خاص 

 الخارجً:الصادر 

تسجل به الرسائل الصادرة من مسجل الكلٌة او من عمٌد الكلٌة الى الجامعة او من الوكٌل او 

 العلٌا او من شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة او الدراسات  اإلدارٌةمن مدٌر الشؤون 

 القرارات:سجل 

 ٌتم فٌه تسجٌال لمرارات المختلفة واالحتفاظ بنسخة.
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  :االشارٌة لكل رسالة حسب موضوع الرسالة حسب البٌانات التالٌة األرلاموٌتم تسجٌل 

 رقم الملف الموضوع  ر.ت 
 1 و القرارات وارد مراسالت رئٌس الجامعة  .1

 2 وارد الشؤون اإلدارٌة والمالٌة بالجامعة  .2

 3 صادر وكٌل الكلٌة  .3

 4 وارد الكاتب العام بالجامعة  .4

 5 منسق شؤون اللجنة  .5

 6 الكلٌةصادر عمٌد   .6

 7 صادر مدٌر الشؤون اإلدارٌة والمالٌة بالكلٌة  .7

 8 صادر ووراد مسجل الكلٌة  .8

 9 الدراسات العلٌا  .9

 11 مكتب شؤون ع.هـ.ت  .11

 11 الدراسة واالمتحانات  .11

 12 قسم البحوث والدراسات االستشارٌة  .12

 13 مكتب خدمة المجتمع والبٌئة  .13

 14 محاضر اجتماعات الكلٌة  .14

 15 المكتبةقسم شؤون   .15

 16 المستشفى التعلٌمً  .16

 17 النشاط الطالبً  .17

 18 التفتٌش والمتابعة  .18

 19 االتحاد الطالبً  .19

 21 قسم الجودة وتقٌٌم األداء  .21

 21 صادر مراسالت األقسام   .21

 22 الحرس الجامعً  .22

 23 قسم العالقات الثقافٌة  .23

 24 مكتب التوثٌق والمعلومات  .24

  


