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تســعى عمــادة القبــول والتســجيل فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل حثيثــة 
لتحقيــق رؤيتهــا المتســقة مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 فــي الريــادة 
والتميــز لكافــة خدماتهــا المقدمــة، والــذي يســتلزم معهــا تمكيــن جــودة األداء فــي بيئــة 
العمل، وحيث أن وضوح هوية المنظمة واتجاهاتها وإرثها التاريخي ووضوح متطلبات 
ــر أمــر فــي غايــة األهميــة  العمــل فيهــا وارتباطــه التنظيمــي وحــدود مســؤولياته يعتب
ولــه مــردوده اإليجابــي فــي تحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة، فقــد حرصــت العمــادة علــى 
إعــداد اإلصــدار األول مــن »دليــل الهويــة والداللــة لعمــادة القبــول والتســجيل« امتــدادًا 
للجهــود التــي تبذلهــا جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل لتحقيــق رســالتها وإنفــاذ 
ــًا يرســم المالمــح األساســية  قيمهــا وأهدافهــا وتطلعاتهــا، حيــث يعــد مصــدرًا مرجعي
والتفصيليــة، ويوثــق الواجبــات والمســئوليات ويوضــح طبيعــة بيئــة العمــل والعالقــات 
لمكونــات  واســتعراضه  الدليــل  هــذا  إعــداد  فــي  روعــي  ولقــد  والخارجيــة،  الداخليــة 
الهيــكل التنظيمــي الشــكل الهرمــي المتــدرج لــه، بــدًء مــن اإلدارة العليــا ثــم الوســطى 
ثــم اإلدارة الدنيــا فاألقســام والوحــدات؛ الــذي هــو أســاس أي عمــل مؤسســي ناجــح 
ــي  ــم محكــم ومــرن بالصــورة الت ــق تنظي ــى خل ــا نســعى بهــذا العمــل إل ومنظــم، وإنن

ُتمّكــن العمــادة مــن التفاعــل مــع الواقــع والقيــام بمســئولياتها علــى أكمــل وجــه. 

المقدمة
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كلمة عميد القبول والتسجيل
خطــوات  تخــُط  والتســجيل  القبــول  عمــادة  و  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  جامعــة  تأســيس  منــذ 
الريــادة والتميــز، مؤمنــًة بأهميــة دورهــا المحــوري والحيــوي فــي  متقدمــة بأهــداف مدروســة نحــو 
العمــل األكاديمــي والفنــي، ســاعيًة برســالتها لتقديــم أجــود خدمــات القبــول والتســجيل باالســتثمار 
األمثــل للمــوارد المتاحــة وبمــا يحقــق رؤيتهــا ورؤيــة الجامعــة ورؤيــة الوطــن، فقــد َبنــت العمــادة خطتهــا 
االســتراتيجية علــى ُأســس مــن الِحــراك التطويــري الــذي يعمــل علــى االســتفادة القصــوى مــن رأس 
ــن فيصــل  ــول بجامعــة االمــام عبدالرحمــن ب ــة القب ــر آلي ــى تطوي ــت عل ــي،  فعمل ــري والتقن المــال الفك
وتســخير كافــة اإلمكانــات البشــرية والمــوارد التقنيــة لتحســين تجربــة المتقدميــن خــالل موســم القبــول 
ــي تتحقــق  ــات الت ــج أفضــل الكفاي ــن لتخري وبمــا يحقــق أهــداف الجامعــة باســتقطاب أفضــل المتقدمي
بهــم نهضــة هــذه البــالد المباركــة، كذلــك شــؤون التســجيل، والتــي تعتبــر مــن أهــم الحــركات والعمليــات 
األكاديميــة التــي تحــرص عمــادة القبــول والتســجيل علــى نجاحهــا بشــكل تــام، ولمــا يتــم خــالل مراحــل 
التســجيل مــن وقائــع وأحــداث أكاديميــة يتــم تســجيلها ورصدهــا بشــكل دقيــق؛ فقــد اختــارت العمــادة 
فريقــًا متكامــاًل يعمــل بعنايــة وإتقــان جنبــًا إلــى جنــب مــع وكاالت الشــؤون األكاديميــة بالكليــات والِفــرق 
اإلعالميــة والتوعويــة، كمــا ُتعنــى عمــادة القبــول والتســجيل بأمــور تخريــج الطالــب مــن طباعــة الوثائــق 
النظاميــة والســجالت األكاديميــة واإلشــراف علــى عمليــات المطابقــة والتصديــق ألصحــاب المصلحــة 
مــن األفــراد والمؤسســات الحكوميــة، وتتــم إدارة عمليــات الخدمــات المقدمــة لمراجعــي عمــادة القبــول 
والتســجيل باســتخدام أفضــل الطــرق والمعاييــر الخاصــة بخدمــة المســتفيدين وبمــا يتماشــى مــع الخطــة 

االســتراتيجية للعمــادة.
وال تــزال عمــادة القبــول والتســجيل تبــذل جهــودًا حثيثــًة لالســتفادة القصــوى مــن التقنيــات الحديثــة 
لتســهيل وتطويــر العمليــات األكاديميــة بمــا يخــدم عضــو هيئــة التدريــس والطالــب علــى حــد ســواء مــع 
االلتــزام بأعلــى المقاييــس فــي تقديــم جميــع خدماتهــا وفــق خطتهــا االســتراتيجية ومبادراتهــا الداخليــة 
والخارجيــة، وقــد جــاء هــذا الدليــل »دليــل الهويــة والداللــة لعمــادة القبــول والتســجيل« كأحــد الجهــود التي 
تترجــم عمــادة القبــول والتســجيل مــن خاللهــا المســئولية والشــفافية كمرجــع توثيقــي للبنيــة التاريخيــة 
والنهــج االســتراتيجي ألهــم المرتكــزات التــي تعمــل عليهــا العمــادة فــي تطويــر مخرجاتهــا بصــورة تواكــب 

تطلعــات الجامعــة والوطــن لُترّســخ دورهــا الصحيــح والشــامل فــي الريــادة والتميــز.

عميد القبول والتسجيل
د. عبد الله بن سعيد آل مريح
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النشأة التاريخية لعمادة القبول والتسجيل

ــر مــن 30  ــد ألكث ــًا امت ــًا تاريخي ــول والتســجيل إرث ــك عمــادة القب تمتل
ســنة، والــذي كان بمثابــة اللبنــة األساســية التــي ُبنيــت عليهــا أســس 
العمــادة وتطورهــا ونموهــا، وقــد جــاء هــذا التطــور تلبيــة لتوقعــات 
المجتمــع الداخلــي والخارجــي وتحقيقــًا لمعاييــر الجــودة والكفــاءة 
فــي خدماتهــا المقدمــة، فــكان لهــا تاريــخ مشــرق اليقــل أهميــة عــن 

حاضرهــا الزاهــي.

أواًل:
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الهوية والداللة

أواًل: مرحلة التأسيس والبناء )أساس( 

ثانيًا: مرحلة الممارسة والقوة )مراس( 

بــدأت عمــادة القبــول والتســجيل أنشــطتها مــع تأســيس الجامعــة عــام 1975م وذلــك بوكالــة 
العمــادة لفــرع مدينــة الدمــام حيــث باشــرت أعمالهــا فــي مبنــى مســتأجر فــي مدينــة الدمــام 
ــك فيصــل فــي  ــول والتســجيل فــي مقــر الجامعــة الرئيســي جامعــة المل ــد القب ــع لعمي وتتب
األحســاء، وقــد كان عــدد الكليــات حينئــذ كليتــان فقــط الطــب والعمــارة، وقــد تــم ابتعــاث أول 
دفعــة مــن الطلبــة المقبوليــن فــي كليــة الطــب إلــى الخــارج لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة وكان 
يتــم إدخــال درجــات الطــالب فــي كشــف الدرجــات عــن طريــق اآلالت الكاتبــة وتدويــن التحصيــل 

األكاديمــي علــى كــروت مخصصــة لذلــك.

تأســس مقــر الجامعــة فــي عــام 1975م؛ وقــد حظيــت الدفعــة األولــى مــن الطــالب بفرصــة 
ــاٍن مســتأجرة حيــث انتقلــت  الدراســة فــي الخــارج عــام كامــل لتعــود إلكمــال الدراســة فــي مب
ــادة  العمــادة إلــى مبنــى 200 وهــو مبنــى مؤقــت باالشــتراك مــع فصــوٍل لكليــة الطــب وعي

الجامعــة.
 وقــد كان نظــام ســجالت الطــالب المســتخدم فــي هــذه الفتــرة هــو نظــام Mini frame مــن 
 Leasedوهــي طرفيــات موصولــة بالجامعــة فــي األحســاء عــن طريــق خطــوط مؤجــرة IMB نــوع
Lines ؛ بعــد ذلــك تــم إدخــال نظــام المحــاكاة الفارابــي علــى أجهــزة الحاســب الشــخصية، وقــد 

كان النظــام بطيئــًا جــدًا وأعطالــه كثيــرة والــذي واجــه تحديــات تقنيــة كثيــرة.
كان يتــم تكويــن لجنــة ســنوية للقبــول تتنقــل بيــن العديــد مــن مناطــق المملكــة لتخفيــف العــبء 

علــى الطالــب فتــرة القبــول، واســتمرت هــذه اللجنــة لمــدة ســنتين.
وفــي عــام 1983م انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى 800 مــع كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، وتــم 
ــق  ــًا وســمي بنظــام الجريســي ويطل ــد لســجالت الطــالب صمــم محلي اســتحداث نظــام جدي
ــات أوراكل ويعمــل علــى أجهــزة حاســب  ــًا نظــام أوراكل، حيــث ُصمــم بقاعــدة البيان ــه أحيان علي

شــخصية موصــول بالجامعــة عــن طريــق Leased Lines خطــوط مؤجــرة.
وفــي عــام 1995م ارتفــع عــدد الكليــات لفــرع الجامعــة بالدمــام إلــى خمــس كليــات وذلــك 
بإضافــة كليــة التمريــض، وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة وفــرع لكليــة الدراســات التطبيقيــة 
وخدمــة المجتمــع مــن الكليــة األصــل فــي األحســاء وقــد كان عــدد الموظفيــن آنــذاك تســعة 

ــد.  ــل العمي ــى وكي ــن باإلضافــة إل موظفي
كانــت الجامعــة بفــرع الدمــام تســتقبل المقبوليــن فــي مقــر العمــادة ويتــم اســتالم الملفــات 
يدويــًا بمــا يزيــد عــن خمســة آالف متقــدم ويقــوم موظفــون العمــادة بفــرز وإدخــال هــذا العــدد 
الكبيــر مــن الملفــات فــي النظــام، وفــي عــام 2003م انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى 40 وتــم 
ــر وهــو نظــام مرتبــط بالخــوادم  اســتخدام نظــام جديــد لســجالت الطــالب يســمى نظــام البان
الرئيســية بالجامعــة فــي األحســاء بخطــوط االتصــاالت مباشــرة لكــن تــم تطويرهــا لزيــادة ســرعة 

النقــل مقارنــة بالخطــوط المســتأجرة القديمــة.
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ثالثًا: مرحلة االستدامة والنمو )غراس( 

فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر أغســطس 2009م صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء بفصــل 
شــطري جامعــة الملــك فيصــل فــي كل مــن الدمــام واألحســاء إلــى جامعتيــن مســتقلتين 
ــات جامعــة الملــك فيصــل  ــاإلرث األكاديمــي لكلي ــك تأسســت جامعــة الدمــام لتحتفــظ ب وبذل
ــف،  ــة عقــود لتتوســع فــي الدمــام، القطي ــى مــا يقــارب ثالث ــا إل ــد تاريخه ــي يمت بالدمــام الت
ــر المســمى  ــم تغيي ــا، وقــد ت ــة العلي ــم قري ــة، الخفجــي، حفــر الباطــن ومــن ث ــل، النعيري الجبي

اإلداري مــن وكيــل العميــد إلــى عميــد القبــول والتســجيل.
فــي نهايــة عــام 2009م أجريــت دراســة إمكانيــة اســتمرار نظــام ســجالت الطــالب بنفــس 
النظــام الموجــود آنــذاك وهــو البانــر أو اختيــار نظــام آخــر، وفــي عــام 2010م تــم اختيــار نظــام 
جديــد لســجالت الطــالب ســمي PeopleSoft وتــم البــدء فــي تنفيــذ المشــروع فــي منتصــف 

ــدء فــي اســتخدامه فــي العــام الجامعــي 2011م. ــم الب ــى أن يت 2010م عل
زادت عــدد الكليــات إلــى تســعة عشــر كليــة، صاحبهــا زيــادة فــي عــدد الموظفيــن ليصــل إلــى 

ثالثيــن موظــف واســتحداث ثالثــة مناصــب لــوكالء العمــادة )القبــول التســجيل والخريجيــن(.
فــي عــام 2011م تــم اختيــار نظــام ســجالت الطــالب PeopleSoft وتحديــث البنيــة التحتيــة 
لالتصــاالت بيــن مبنــى العمــادة ومركــز تقنيــة المعلومــات، ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي 
 D1 ســرعة إنجــاز األعمــال، كمــا فــي عــام 2012م انتقلــت العمــادة مــن مبنــى 40 إلــى مبنــى
فــي المدينــة الجامعيــة الجديــدة، وفــي عــام 2014م بــدأ ربــط القبــول اإللكترونــي مــع برنامــج 
التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يســر( كأول جامعــة تطبــق هــذا القــرار والــذي تقــوم بــه اآلن 

معظــم الجامعــات الســعودية.
تحــت مظلــة عمــادة الدراســات الجامعيــة كان هنــاك مكتــب نســائي لمنســقة القبول والتســجيل 
مــع فريــق عمــل مناظــر ألقســام العمــادة، ثــم تــم تحويــل المكتــب إلــى وكالــة عمــادة الدراســات 
الجامعيــة للقبــول والتســجيل فــي عــام 2014م، كمــا تــم فــي هــذا العــام العمــل فــي مشــروع 
طمــوح لنقــل جميــع بيانــات الخريجيــن والخريجــات القدامــى منــذ تأســيس الجامعــة عــام 1975م 
يفــوق  بعــدد    PeopleSoftالطــالب فــي ســجالت  لهــا وأصبحــت  التابعــة  الكليــات  وكذلــك 
ــدأ العمــل  ــة بحيــث يمكــن الحصــول علــى ســجل أي خريــج، كمــا ب خمســون ألــف طالــب وطالب
علــى االنتقــال مــن البيئــة الورقيــة إلــى اإللكترونيــة ونقــل الكثيــر مــن الخدمــات التقليديــة التــي 
يحتاجهــا الطالــب مــن البيئــة الورقيــة إلــى اإللكترونيــة لتصــل إلــى أكثــر مــن عشــرين خدمــة 
أكاديميــة كمــا صــدر فــي عــام 2014م قــرار المرســوم الملكــي بانفصــال كليــات المحافظــات 
الشــمالية )النعيريــة، الخفجــي، قريــة العليــا وحفــر الباطــن( لتكــون نــواة لجامعــة جديدة مســتقلة 
تحمــل اســم جامعــة حفــر الباطــن وفــي عــام 2015م اكتمل مشــروع نقل جميع بيانــات الخريجين 
والخريجــات القدامــى، وهــذا المشــروع  لــم يســبق لجامعــة فــي المملكــة أن نفذتــه، كمــا تــم 
إنشــاء وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل بمجمــع الكليــات الجامعيــة بالريــان فــي نفــس العــام 

لخدمــة كليــات العلــوم، اآلداب، التربيــة والمجتمــع .
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رابعًا: مرحلة االمتثال والقيادة )نبراس( 

فــي عــام 2015م حصلــت الجامعــة علــى االعتمــاد المؤسســي مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم 
واإلعتمــاد األكاديمــي وكان تقييــم اللجنــة مميــزًا لخدمــات عمــادة القبــول والتســجيل، وتبــع 
ذلــك االعتمــاد البرامجــي لكثيــر مــن برامــج كليــات الجامعــة وفــي بدايــة عــام 2016م ُقــّدم 
مقتــرح لمجلــس الجامعــة بإنشــاء وحــدة الخدمــات االستشــارية ألنظمــة ســجالت الطــالب 
ــة فيمــا يخــص  ــم الخدمــات االستشــارية للجامعــات والمؤسســات التعليمي ــة لتقدي األكاديمي
تنفيــذ ودعــم أنظمــة ســجالت الطــالب ثــم تمــت الموافقــة عليــه وبــدأت الوحــدة مهامهــا فــي 
منتصــف 2016م كمــا ســاهمت العمــادة بطاقمهــا الفنــي فــي وحــدة الخدمــات االستشــارية 
ــات  ــات كلي ــات الخاصــة بســجالت طالب ــة فــي نقــل البيان ألنظمــة ســجالت الطــالب األكاديمي
هــذه المحافظــات وســجالت طــالب كليــة المجتمــع التابعــة لجامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعــادن إلــى الخادمــات الخاصــة بالجامعــة الناشــئة جامعة حفر الباطــن وازدادت عدد الخدمات 
اإللكترونيــة المقدمــة للطالــب مــن خــالل الخدمــة الذاتيــة إلــى ثالثيــن خدمــة أكاديميــة يقدمهــا 
ــم اســتحداث وحــدة خدمــات المســتفيدين فــي عــام  الطالــب مــن حســابه فــي النظــام كمــا ت
ــرد و االستفســار ومقابلــة جميــع مراجعــي العمــادة لجميــع الخدمــات  2017م التــي تقــوم بال
مــن مــكان واحــد كمــا تــم فــي عــام  2018م تقديــم خدمــة توصيــل وثائــق الخريجيــن عــن طريــق 
مقدمــي خدمــة توصيــل الوثائــق عــن طريــق البريــد الســعودي و ارامكــس، كمــا تــم أيضــًا تغييــر 
مســمى وكالــة عمــادة الدراســات الجامعيــة للقبــول والتســجيل لتصبــح وكالــة عمــادة القبــول 

والتســجيل ألقســام الطالبــات بالراكــة لخدمــة شــطر الطالبــات فــي كليــات الراكــة.
وفــي عــام 2019م تــم اعتمــاد خطــة عمــادة القبــول والتســجيل االســتراتيجية والممتــدة لخمــس 
ســنوات، حيــث بــدأت بتنفيــذ أول أهدافهــا فــي عــام 2020م بتحديــث الهيــكل التنظيمــي 
للعمــادة لُتصبــح أنموذجــًا حديثــًا يخــدم الطــالب والطالبــات بآليــة وعمل موحــد ووجهة اختصاص 
واحــدة، حيــث تميــز الهيــكل بالقــوة واالنســيابية فــي العمــل واإلجــراءات بمصفوفــة مهــام 

وصالحيــات شــاملة.
وقــد نجحــت عمــادة القبــول والتســجيل فــي عــام 2020م فــي الحصــول علــى شــهادة اعتمــاد 
نظــام إدارة الجــودة ISO9001 حرصــًا منهــا علــى بنــاء نظــام يدعــم مــا تقدمــه مــن خدمــات 
ويحقــق النمــو المطلــوب ويضمــن اســتمرارية تطورهــا علــى المســتوى التنافســي الــذي 

ــز.  ــادة والتمي يحقــق لهــا الري

مـــــراس

غــراس

نبراس

تــأسيـس وبنـــــــــاءأســـــــاس

ممارسة وقـــوة

استدامة ونمو

2015 م - 2020 مامتثال وقيادة

2009 م - 2015 م

1975 م - 2009 م

1975 م 

الريادة والتميز في خدمات القبول والتسجيل



التطور الزمني لعمادة القبول والتسجيل

يشــير التطــور الزمنــي لعمــادة القبــول والتســجيل ألهــم المحطــات 
التنمويــة التــي كان لهــا األثــر األكبــر فــي تاريــخ العمــادة بــدًء من تاريخ 
تأســيس الجامعــة كفــرع مــن فــروع جامعــة الملــك فيصــل بالدمــام 
وإنشــاء أول وكالــة لعمــادة القبــول والتســجيل وحتــى تاريــخ حصــول 

العمــادة علــى شــهادة اآليــزو 9001 عــام 2020م.  

ثانًيا:
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الملــك  جامعــة  باســم  الجامعــة  تأســيس 
والتســجيل  القبــول  عمــادة  وكالــة  فيصــل/ 
بالدمــام فــي مبنــى مســتأجر بمدينــة الدمــام/ 

والعمــارة(. )الطــب  فقــط  كليتــان 

انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى )800(/ اســتخدم 
نظــام لســجالت الطــالب تــم تصميمــه محليــًا 

يســمى نظــام الجريســي.

انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى )40(/ اســتخدام 
نظــام البانــر.

 people اختيــار نظــام جديــد لســجالت الطــالب
soft البــدء فــي تنفيــذ المشــروع واســتخدامه 

فــي 2011م.

انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى أ D/ بــدء العمــل 
بيانــات  جميــع  لنقــل  طمــوح  مشــروع  فــي 
 )50000( وعددهــم  القدامــى  الخريجيــن 
للنظــام الجديــد، انفصــال جامعــة حفــر الباطــن 

الشــمالية. المحافظــات  بكليــات 

حصلــت الجامعــة علــى االعتمــاد المؤسســي 
واالعتمــاد  للتقويــم  الوطنيــة  الهيئــة  مــن 

االكاديمــي.

استحداث وحدة خدمات المستفيدين.

البــدء فــي تطبيــق إجــراءات  مشــروع الحصــول 
على شــهادة اآليــزو9001

مرحلة االنطالق والنضجمرحلة مابعد انفصال الجامعةمرحلة بناء الجامعةمرحلة التأسيس 

انتقلت العمادة إلى مبنى )200(.

ارتفع عدد الكليات إلى 5 كليات.

ســـجالت  لنظـــام  االســـتخدام  فـــي  البـــدء 
.people soft الطـــالب 

االنتهاء من مشروع نقل بيانات الخريجين.

ازدادت عــدد الخدمــات االلكترونيــة المقدمــة 
للطالــب مــن خــالل الخدمــة الذاتيــة إلــى 30 
الخدمــات  وحــدة  وإنشــاء  الكترونيــة  خدمــة 

االستشــارية.

للعمــادة/  االســتراتيجية  الخطــة  إعــداد  بــدء 
الخريجيــن. وثائــق  توصيــل  خدمــة  تقديــم 

علــى  والتســجيل  القبــول  عمــادة  حصــول 
شــهادة االعتمــاد المؤسســي اآليــزو 9001 .

االنفصــال مــن جامعــة الملــك فيصــل باســم 
جامعــة الدمــام/ تغييــر المســمى مــن وكيــل 
العمــادة إلــى عميــد القبــول والتســجيل وصــل 
ــة وزاد عــدد  ــى 19 كلي ــات الجامعــة إل عــدد كلي
 3 واســتحدث  30 موظــف  إلــى  الموظفيــن 

وكالء )القبــول- التســجيل والخريجيــن(.

1975

1983

1978

1995

2003

2009

2010

2011
2014

2015
2015

2016

2017

2018
2019

2020

التطور الزمني لعمادة القبول والتسجيل





الركائز المحورية لعمادة القبول والتسجيل

تســتند عمــادة القبــول والتســجيل علــى أربعــة ركائــز محوريــة تتطلــع 
ــزة فــي مجالهــا: الخطــة  ــدة وممي مــن خاللهــا أن تقــدم خدمــات رائ
االســتراتيجية، المبــادرات، االتصــال االجتماعــي والهيــكل التنظيمي 
ــزة  لعمــادة القبــول والتســجيل، وتشــكل الخطــة االســتراتيجية الركي

األم لباقــي الركائــز.

ثالًثا:
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إن اســتناد عمــادة القبــول والتســجيل علــى هــذه الركائــز األربعــة جــاء مــن إيمانهــا بأهميــة 
خــالل خطتهــا االســتراتيجية  المنظمــة والمجتمــع والفــرد، فحرصــت مــن  بيــن  مــا  التكامــل 
الخمســية علــى دراســة التطلعــات واالحتياجــات قيــادًة ومجتمعــًا وفــردًا ومــن ثــم صياغــة 
رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا وأهدافهــا علــى أســس ســليمة لالنطــالق نحــو التميــز برؤيــة بعيــدة 
ــواة لتحديــد العالقــات  لمســتقبل يواكــب النمــو والتطــور، فجعلــت مــن الهيــكل التنظيمــي ن
والمســؤوليات وتوجيــه األنشــطة، لتحقيــق األهــداف وفــق السياســات واإلجــراءات والمهــام 
المتســقة، وجعلــت مــن المبــادرات مشــاريع تنفيذيــة داخليــة وخارجيــة تحقــق غايــات األهــداف 
االســتراتيجية، وجعلــت مــن االتصــال االجتماعــي نافــذة تتصــل مــن خاللهــا علــى المجتمــع 

م وتطــور .  ــم وُتقــوِّ الداخلــي والخارجــي، مواكبــة ألي مســتجدات فُتقيِّ

المجتمعالمنظمة

الفـــرد المبادرات

الخطة 
االستراتيجية

االتصال
اإلجتماعي

الهيكل
 التنظيمي
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أواًل: الخطة االستراتيجية لعمادة القبول والتسجيل - التخطيط للتميز 

تعد الخطة االســتراتيجية من أهم العناصر الرئيســية الالزمة لنجاح أي إدارة داخل المؤسســات 
أو المنظمــات كمــا أنهــا أحــد المهــارات األساســية لعمليــات القيــادة فــي أي مؤسســة أو 
ــن نحــن  ــن وهمــا: أي ــن نقطتي ــح بي ــق الصحي ــى الطري ــي ُترشــد إل منظمــة، وهــي الخارطــة الت

اآلن؟ وأيــن نرغــب أن نكــون فــي المســتقبل ثــم كيــف نحقــق ذلــك؟ 
إن مكونــات الخطــة االســتراتيجية لعمــادة القبــول والتســجيل تــم العمــل عليهــا قرابــة الســنة 
مــن قبــل أعضــاء اللجنــة وفــق خطــة زمنيــة محــددة بهــدف الوقــوف علــى مراحلهــا التأسيســية 
مــن حيــث الهيكلــة اإلداريــة والخدمــات اإللكترونيــة ومــن ثــم صياغــة األهــداف المســتقبلية بنــاء 

علــى دراســة وتحليــل مرئيــات أصحــاب المصلحــة مــن المجتمــع الداخلــي والخارجــي.
ومــن واقــع االحتيــاج انبثقــت مشــاريع المبــادرات ضمانــًا لتضافــر الجهــود وتكامــل األدوار 
والعمــل باتجــاه غايــات مشــتركة وتحقيــق مخرجــات عاليــة الجــودة وضبــط اتجــاه بوصلــة العمــادة 
لتحســين ممارســاتها، والتيســير علــى المســتفيدين فــي أداء المهــام واتخاذ القــرارات، وتطوير 

الخطــط التنفيذيــة التــي ترســم هويــة المنظمــة المســتقبلية.

تم صياغة األهداف المستقبلية بناًء على دراسة 
وتحليل مرئيات أصحاب المصلحة من:

قيادات الكليات 
من العمداء ووكالء 
الشؤون األكاديمية 
واإلدارية والتطوير

الخريجون

منسوبو مكاتب 
تطوير البرامج 

األكاديمية بالكليات

منسوبو مكاتب 
الجودة واالعتماد 
األكاديمي بالكليات

العمادات المساندة 
مثل شؤون 

الطالب والسنة 
التحضيرية

أعضاء الهيئة 
التعليمية

أرباب العمل

طلبة المدارس 
المتقدمين لاللتحاق 

بالجامعة

طلبة الجامعة 
قبل التخرج

منسوبو عمادة 
القبول والتسجيل

أولياء األموررؤساء األقسام

منسوبو مكاتب 
القبول والتسجيل 
والجداول واإلرشاد 

األكاديمي والطالبي 
بالكليات

المجتمع 
الداخلي

المجتمع 
الخارجي
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الريادة والتميز في خدمات 
القبول والتسجيل

العدالة؛ اإلحسان؛ 
المسؤولية؛ الشفافية؛ 

روح الفريق؛ اإلبداع

تقديم أجود خدمات القبول والتسجيل 
باالستثمار األمثل للموارد لتحقيق رضا 

المستفيد وفق شراكة فاعلة داخل 
الجامعة وخارجها

األهــــــــداف
االستراتيجية

تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة لكافــة السياســات واإلجــراءات وفــق أفضــل ممارســات الجــودة 
واألداء المؤسســي ومواكبــة رؤيــة 2030

تطوير وتمكين منسوبي عمادة القبول والتسجيل وتهيئة بيئة عمل جاذبة تشجع اإلبداع

تحســين عمليــات وخدمــات القبــول والتســجيل بتوظيــف أفضــل ممارســات التعامــل 
اإللكترونيــة.

تعزيز المسئولية المجتمعية وبناء الشراكات االستراتيجية

تنمية واستدامة الموارد المالية لعمادة القبول والتسجيل

ترسيخ رؤية ورسالة وقيم عمادة القبول والتسجيل للمستفيدين داخل الجامعة

أنظمة تقنيةأنظمة إداريةموارد ماليةموارد بشرية

| إعـــــداد وتطــــوير 
السياسات واإلجراءات 

اإلدارية

| تقديم خدمات إدارية 
ذات جودة عالية.

| تفعــــيل منظــــومة 
التخطيط االستراتيجي 

وإدارة المخاطر.

| تطــــوير وتمكــــــين 
منسوبي عمادة القبول 

والتسجيل.

| تهيئة بيئة عمل جــاذبة 
تشجع اإلبداع.

| حصر متطلبات تحسين 
الخدمــــات والعمليـــــات 

اإللكترونية في عمادة 
القبول والتسجيل.

| تنفيــــذ الخدمـــــــــات 
والعمليات اإللكترونية 

بأعلى مستوى نضج 
إلكتروني.

| االستفــــــــــادة مــــــن 
إمكانيات عمادة القبول 

والتسجيل لتحقيــــــق 
موارد مالية مستدامة.

| تقـــــــديم خدمـــــــــات 
مجتمعية متميزة ترتبط 
بالقبول والتسجيل في 

الجامعة.

| بنـــــــــاء الشراكــــــــات 
االســتراتيجيــــــة التي 
تسهم في تحقيـــــق 
رسالة عمادة القبول 

والتسجيل.

| تعــزيز رؤيـــة ورسـالة 
العمادة.

| تعزيز القيم لدى طلبة 
الجامعة )وعي(.

| تعزيز القيـم للـــهيئة 
اإلدارية داخل العمادة 

)نتقن(.

| تعزيز القيـــم خـــــــارج 
العمادة.

وتتحقق من خالل المبادرات:

القيم الرسالة الرؤية

المصادر األساسية
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ثانيًا: مبادرات عمادة القبول والتسجيل

تتبنــى عمــادة القبــول والتســجيل خمــس مبــادرات متنوعــة فــي مضمونهــا وإســهاماتها؛ 
تصــب جميعهــا فــي أهــداف العمــادة وتدعــم الخطــة االســتراتيجية لهــا، إن هــذه المبــادرات 
ذات مجــاالت واتجاهــات مختلفــة فمنهــا مــا يعــزز القيــم والمهــارات ويحّســن الكفــاءات ومنهــا 
مــا يرفــع مســتوى الشــراكة بيــن المجتمــع الجامعــي الداخلــي والخارجــي ومنهــا مــا يســهم 
بشــكل كبيــر فــي زيــادة الوعــي والتثقيــف؛ وقــد تــم تصميــم هويــة كل مبــادرة لتعكــس الهــدف 
والغايــة منهــا، وتنقســم المبــادرات بحســب اختصاصهــا لقســمين: مبــادرات أساســية فــي 
دعمهــا للطالــب كمبــادرة أفــق، مبــادرة وعــي ، ومبــادرة صلــة، ومبــادرات مســاندة لــه كمبــادرة 

نتكامــل, مبــادرة نتقــن, ومبــادرة تنويــل.

تهــدف مبــادرة أفــق إلــى بنــاء شــراكات مجتمعيــة فاعلــة داخــل وخــارج الجامعــة 
لتعريــف طلبــة المرحلــة الثانويــة بكليــات الجامعــة والتخصصــات المناســبة لهم.
تــم تصميــم العنصــر التصميمــي الخــاص بهــذه المبــادرة بطريقــة تتناســب مــع 

أهدافهــا والتــي ُتعنــى بالنشــاط المجتمعــي الموجــه لطلبــة الثانويــة.

تهــدف مبــادرة وعــي إلــى تثقيــف طلبة الجامعة بالشــروط واألنظمة الدراســية 
المتبعــة بالجامعــة أثنــاء فتــرة دراســتهم، باإلضافــة إلــى توعيتهــم بالخدمــات 

المقدمــة مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل وطــرق التعامــل معهــا.
تــم تصميــم العنصــر التصميمــي الخــاص بهــذه المبــادرة بطريقــة بصريــة تعبــر 
ــة مــن خــالل توعيتهــم بواجباتهــم وحقوقهــم  عــن االرتقــاء بمعلومــات الطلب

خــالل فتــرة دراســتهم بالجامعــة. 

تســتهدف مبــادرة نتكامــل منســوبي كليــات الجامعــة مــن الهيئتيــن التعليميــة 
واإلداريــة لتثقيفهــم بأجــود ممارســات أعمــال القبــول والتســجيل وتقديــم 

الدعــم التدريبــي علــى نظــام ســجالت الطــالب. 
تــم تصميــم العنصــر التصميمــي الخــاص بهــذه المبــادرة بطريقــة بصريــة تعبــر 
عــن تكامــل وتقاطــع الجهــات ببعضهــا البعــض لتقديــم مخرجــات ذات جــودة 

عاليــة.

وعي
Waai

نتكامل
Ntakamal
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تســتهدف مبــادرة نتقــن منســوبي عمــادة القبــول والتســجيل خاصــة، لتطويــر 
مهاراتهــم المهنيــة والشــخصية واالســتثمار فــي رأس المــال البشــري لتقديــم 

أفضــل الخدمــات للمســتفيدين. 
تــم تصميــم العنصــر التصميمــي الخــاص بهــذه المبــادرة بطريقــة بصريــة تعبــر 
عــن منســوبي العمــادة والمتجهيــن لألعلــى بطريقــة تجريديــة داللــة علــى 

االرتقــاء بمهاراتهــم الشــخصية والعمليــة.

مجموعــة أنشــطة إعالميــة تســهم فــي تعزيــز الجانــب اإلعالمــي لرؤية ورســالة 
عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مــن خــالل 
والبريــد  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  فــي  للعمــادة  الرســمية  الحســابات 
اإللكترونــي والقنــوات الرســمية المعتمــدة لمنســوبي الجامعــة بالتعــاون مــع 

جهــات االتصــال واإلعــالم.
تــم تصميــم العنصــر التصميمــي الخــاص بهــذه المبــادرة للتعبيــر عــن اإلنجــازات 
المحققــة، والــذي علــى أساســه ُســمّيت بهذا االســم اســتنادًا إلحــدى مرادفات 

كلمــة »العطــاء« كنايــة عمــا تقدمــه العمــادة مــن دعــم ومســاندة وبــذل.

تســتهدف مبــادرة صلــة تعزيــز الجانــب المعرفــي واإلجرائــي للطالــب والخريــج 
ســالمة  لضمــان  الطــالب  ســجالت  نظــام  فــي  المقدمــة  الخدمــات  حــول 
البيانــات الشــخصية والدراســية قبــل التخــرج، وتوعيــة الخريــج حــول دور عمــادة 
القبــول والتســجيل فــي تســهيل الوصــول إلــى عمليــات مــا بعــد التخــرج عبــر 

كافــة وســائل التواصــل المتاحــة.
المبــادرة بطريقــة بصريــة  بهــذه  الخــاص  التصميمــي  العنصــر  تــم تصميــم 
تتناســب مــع أهدافهــا والتــي ُتعنــى باالرتقــاء المعرفــي لــدى الطلبــة الخريجيــن 
حــول الخدمــات المقدمــة مــن خــالل إتاحــة كافــة وســائل التواصــل الممكنــة.

نتقن
Nutqen

صلة
Silah
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ثالثًا: االتصال االجتماعي

الصفحة اإللكترونية لعمادة القبول والتسجيل على 
موقع الجامعة الرسمي

نظام سجالت الطالب 

بوابة القبول اإللكترونية

إن عمــادة القبــول والتســجيل ذات أعمــال حيويــة تتطلــب مواكبــة المجتمــع فــي كل مــا تقدمــه 
ــة  ــة بأهمي ــج، مؤمن ــول وتســجيل وتخري ــة مــن قب ــة التعليمي مــن خدمــات ذات عالقــة بالعملي
رســالتها األكاديميــة فــي خدمــة المجتمــع األكاديمــي والطلبــة والمســتفيدين من خــارج الجامعة 
بمســؤولية وشــفافية ، لذلــك تســعى عمــادة القبــول والتســجيل لتوثيــق الصلــة فيمــا بينهــا 
وبيــن المجتمــع الداخلــي للجامعــة مــن جهــة وجميــع القطاعــات المجتمعيــة ذات العالقــة مــن 
جهــة أخــرى مــن أفــراد ومؤسســات، مــن خــالل المســاهمة الفعالــة فــي اإلعــالم البنــاء والــذي 

يهــدف ألن يصــل ألكبــر شــريحة مــن المجتمــع مــن نوافــذ متعــددة، منهــا:

الرســمي  فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام  جامعــة  موقــع  علــى  إلكترونيــة  صفحــة  هــي 
والمخصصــة لعمــادة القبــول والتســجيل يتــم فيهــا اســتعراض كافــة المعلومــات عــن شــروط 
القبــول بالجامعــة واألنظمــة واللوائــح األكاديميــة والمواعيــد ذات األهميــة، كمــا تشــتمل علــى 
مــواد مرئيــة ومســموعة توضيحيــة وإرشــادية تدعــم الطالــب الملتحــق والمتقــدم، ويتــم تحديــث 

الصفحــة اإللكترونيــة للعمــادة وتطويرهــا باســتمرار وفــق األحــداث والمســتجدات. 

ــات القبــول  تمتلــك عمــادة القبــول والتســجيل نظــام إلكترونــي مؤتمــت بالكامــل إلدارة عملي
والتســجيل لطــالب التعليــم العــام عبــر نظــام ســجالت الطــالب )SIS( وهــو مــا يعــرف بنظــام 
Oracle PeopleSoft والــذي تــم اعتمــاده عــام2011م، ويتولــى النظــام حفــظ ســجل الطالــب 

وكافــة عملياتــه وحركاتــه األكاديميــة وخدمتــه بعــد التخــرج.

يتــم إدارة عمليــات القبــول بشــكل كلــي واحترافيــة عاليــة مــن خــالل بوابــة القبــول اإللكترونــي 
لطــالب التعليــم العــام علــى صفحــة العمــادة اإللكترونيــة، حيــث يقبــل النظــام اإللكترونــي 
لبوابــة القبــول الطلبــة المتقدميــن بنــاء علــى رغباتهــم وضمــن الســعة المخططــة تلقائيــًا 
فــي كل برنامــج دون تدخــل بشــري، كمــا تمكــن البوابــة للمتقــدم مــن معرفــة كافــة اإلجــراءات 
والسياســات المطلوبــة لاللتحــاق بالجامعــة بــدًء مــن إعــالن مواعيــد القبــول والخطــة الزمنيــة 

ــة ومــرورًا بمتابعــة الطلــب. ــول النهائي لاللتحــاق وانتهــاًء بإعــالن نتيجــة القب

PEOPLESOFT
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حساب عمادة القبول والتسجيل على منصة 
التواصل االجتماعي تويتر

حساب عمادة القبول والتسجيل على منصة 
التواصل االجتماعي سناب شات

حساب عمادة القبول والتسجيل على 
منصة التواصل االجتماعي الواتساب

حساب عمادة القبول والتسجيل على منصة 
التواصل االجتماعي اإلنستقرام

IAU_AR 0133332222 www.iau.edu.sa

التواصــل االجتماعــي تويتــر فــي  القبــول والتســجيل حســابها علــى قنــاة  أنشــأت عمــادة 
مايــو 2015م بـــ 500   مشــترك ليصــل عــدد المتابعيــن فــي نهايــة عــام 2015م إلــى 10000 
مشــترك وفــي نهايــة عــام 2020م تجــاوز عــدد المتابعيــن الـــ 65,000، وتســعى عمــادة القبــول 
والتســجيل مــن خــالل إنشــاء الحســاب تلبيــة حاجــات وتوقعــات المجتمــع باإلجابــة علــى كافــة 
االستفســارات علــى مــدار الســاعة وإطــالع المســتفيدين بــكل جديــد مــن أخبــار وفعاليــات 

ومواعيــد وأوقــات وجدولــة متعلقــة بالقبــول والتســجيل والتخريــج.

أنشــأت عمــادة القبــول والتســجيل حســابها علــى قنــاة التوصــل االجتماعــي ســناب شــات فــي 
شــهر يونيــو 2017م بهــدف الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن المجتمــع، ويتــم مــن خاللــه بــث 
ومشــاركة المــواد اإلعالنيــة المصــورة آلخــر المســتجدات ذات العالقــة ورفــع الوعــي بالخدمــات 

واألنشــطة واإلنجــازات لعمــادة القبــول والتســجيل.

أنشــأت عمــادة القبــول والتســجيل حســابها علــى قنــاة التوصــل االجتماعــي الواتســاب فــي 
يونيــو 2018م والمســمى بـــ )واتســاب األعمــال( وذلــك لدعــم الطــالب الملتحقيــن بالجامعــة 
والمتقدميــن والجهــات ذات العالقــة باإلجابــة علــى كافــة األســئلة واالستفســارات علــى مــدار 
الســاعة بســهولة وتفاعــل يحقــق رضــا المســتفيد، حيــث تجــاوز عــدد الرســائل الصــادرة 130,00 

رســالة حتــى صــدور هــذا الدليــل كمــا بلــغ عــدد الرســائل الــواردة مــا يقــارب 175,000 رســالة.

أنشــأت عمــادة القبــول والتســجيل حســابها علــى قنــاة التواصــل االجتماعــي اإلنســتقرام فــي 
يونيــو 2015م وقــد بلــغ عــدد المنشــورات فيــه 2016 منشــور كمــا بلــغ عــدد متابعينــه مــا يقــارب 

7000 , وكلهــا تســعى لتحقيــق ذات الهــدف. 

الورقيــة  الصحــف  فــي  العالقــة  ذات  الهامــة  المســتجدات  عــن  اإلعــالن  أيضــًا  يتــم  كمــا 
والخارجيــة. الداخليــة  واإللكترونيــة 



الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل

البــاب 
الثاني



التنظيمــي. الهيــكل  نمــوذج  أواًل: 

ثانيــًا: مســتويات الهيــكل التنظيمي.

ثالثــًا: اللجــان التشــاورية والمســاندة.



نموذج الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل 

يلعــب الهيــكل التنظيمــي دورًا حيويــًا فــي مســاعدة المنظمــات 
علــى إنجــاز أعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا بكفــاءة وفاعليــة لكونــه متغيــرًا 
رئيســيًا يؤثــر فــي العديــد مــن المســتويات والجوانــب التنظيميــة 
ألي منظمــة، وقــد حرصــت العمــادة علــى مرونــة هيكلهــا التنظيمــي 

ليكــون قــادرًا علــى االســتجابة ألي متغيــرات طارئــة ومســتقبلية.

أواًل:
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نموذج الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل

أواًل: نموذج الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل

عمادة القبول والتسجيل

وكالة القبول 
والمنح

قسم 
القبول

وحدة الموارد وحدة األدلةقسم الخريجين
البشرية

قسم الشؤون 
الفنية

قسم 
التسجيل

وحدة خدمة 
المجتمع

قسم خدمة 
وحدة الجودةالمستفيدين

وحدة التدريب

وحدة اإلتصاالت 
اإلدارية

المستودع

قسم المكافآت
الطالبية

وكالة شؤون 
التسجيل

وكالة شؤون 
الخريجين

وكالة التطوير 
والجودة

اللجان المساندة اللجنة التشاورية

مكتب العميد

وكالة الشؤون 
الفنية

الشؤون اإلدارية 
والمالية



مستويات وظائف الهيكل التنظيمي 
لعمادة القبول والتسجيل 

إن مســتويات وظائــف الهيــكل التنظيمــي لعمــادة القبــول 
حيــث  لــه،  المتــدرج  الهرمــي  الشــكل  تعكــس  والتســجيل 
اإلدارة العليــا، تليهــا الوظائــف القياديــة المتمثلــة في خمس 
ــف اإلشــرافية وأخيــرًا الوظائــف  ــم الوظائ وكاالت رئيســية ث

التنفيذيــة. 

ثانًيا:
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مستويات وظائف الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل

اإلدارة العليا

عمادة القبول والتسجيل

وكالة شؤون التسجيل

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الخريجين

وكالة الشؤون الفنية

قسم التسجيل

التسجيل

التخصيص

الزيارة الخارجية  

تغيير التخصص

جدولة المقررات

الجودة

الزيارة الداخلية 

التحويل الداخلي

التسكين

األدلة

التدريب

المستوى األكاديمي

مكافآت التفوق

المكافآت الشهرية

معادلة المقررات

تطوير النظام

التقويم األكاديمي

البدالت الطالبية

الحركات األكاديمية

الخدمات اإلضافية

تقرير البيانات

التحويل الخارجي

المنح الداخلية

المنح الثابتة

الموارد البشرية

المستودع

الزيارة لخارج الجامعة

المنح الخارجية

خدمة المجتمع

االتصاالت اإلدارية

إدارة المستخدمين

ملف الخريج

دليل الخريجين

إصدار الوثائق

إخالء الطرف

إدارة النظام

تحديث البيانات

اعتماد الخريجين

المصادقة

إرسال الوثائق

تحسين الخدمات

قسم الشؤون الفنية

وكالة شؤون القبول والمنح

قسم القبول

وكالة شؤون الخريجين

قسم المكافآت الطالبية 

وكالة التطوير والجودة

قسم خدمة المستفيدين

القبول

الوظائف القيادية

الوظائف اإلشرافية

الوظائف التنفيذية

التواصل مع المستفيددعم النظاماستقبال المستفيدين





اللجان التشاورية والمساندة لعمادة القبول والتسجيل

إن عمــادة القبــول والتســجيل تهــدف مــن خــالل لجانهــا التشــاورية 
والمســاندة للرقــي بجــودة خدماتهــا المقدمــة كمــًا ونوعــًا والتصــدي 
ألي ثغــرات، فُتعقــد االجتماعــات الدوريــة للجــان لتســيير األعمــال 
وتقييمهــا وتطويرهــا لتكــون علــى المســتوى التنافســي المطلــوب 

والمحقــق ألهــداف الخطــة االســتراتيجية الخمســية.

ثالًثا:
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أواًل: اللجنة التشاورية

هدف اللجنة 

مهام اللجنة

اجتماعات اللجنة

تحقيــق رؤيــة عمــادة القبــول والتســجيل ورســالتها ودعــم خططهــا االســتراتيجية الهادفــة لرفــع 
مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة مــن خــالل طــرح القضايــا المشــتركة الهامــة ذات العالقــة 

ومناقشــتها وتبــادل اآلراء واالقتراحــات التطويريــة علــى مســتوى العمــادة.

تقديــم االقتراحــات والتوصيــات التطويريــة االســتراتيجية لتصحيــح مــا هــو قائــم ومــا ســيكون   •
عليــه أداء عمــادة القبــول والتســجيل فــي المســتقبل.

دراســة األهــداف واالســتراتيجيات والسياســات مــن منظــور مســتقبلي للتأكــد مــن مواكبــة  •
التغيــرات فــي البيئــة التعليميــة واالقتصاديــة والتقنيــة واالجتماعيــة.

العمــل كهيئــة استشــارية لعميــد القبــول والتســجيل فــي العديــد مــن أنشــطة العمــادة  •
وبرامجهــا. ورســالتها 

متابعــة مــدى تقــدم عمــادة القبــول والتســجيل فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية المعتمــدة  •
ــر الســنوي. ــات ذات العالقــة بالتقري وتقديــم التوصي

صياغة وتطوير السياسات العامة والمبادرات االستراتيجية الموجهة. •

تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري شهريًا. •

يحق لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة.  •

لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يــراه مــن غيــر األعضاء للمشــاركة في مناقشــة أي مــن الموضوعات  •
المطروحة.

وتحديــد  • المقدمــة  والمقترحــات  اآلراء  وجمــع  لالجتماعــات  بالتحضيــر  اللجنــة  مقــرر  يقــوم 
الموضوعــات المــراد طرحهــا للنقــاش وإعــداد جــدول األعمــال وتدويــن المحاضــر ومتابعــة 

إنهــاء إجراءاتهــا بالتنســيق مــع رئيــس اللجنــة.
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ثانيًا:  لجان أعمال القبول 

هدف اللجان

مهام اللجان

تنظيــم وتنفيــذ ومتابعــة كافــة مراحــل قبــول الطلبــة المســتجدين فــي جامعــة اإلمــام عبــد 
القبــول  عمــادة  تعتمدهــا  التــي  والتعليمــات  األنظمــة  وفــق  وذلــك  فيصــل،  بــن  الرحمــن 

والتســجيل.

أواًل: اللجنة المركزية للقبول  

اإلشراف العام على أعمال القبول. •

التأكد من سالمة األنظمة ومعالجة اإلشكاالت التقنية. •

االلتزام بتنفيذ ما ورد بالجدول الزمني ألعمال القبول. •

اإلشراف على إصدار الدفعات حسب الجدول الزمني واألعداد المعتمدة لكل برنامج. •

معالجة الحاالت الواردة من جميع لجان القبول األخرى وإيجاد الحلول المناسبة لها. •

معالجة الحاالت الواردة من مكتب رئيس الجامعة. •

متابعة أداء اللجان األخرى والتأكد من فاعليتها. •

رفع المقبولين وتحديث المنسحبين من خالل نظام مقبول التابع لوزارة التعليم. •

اإلشراف على إصدار األرقام الجامعية للمقبولين وتفعيل حساباتهم في النظام.  •

ثانيًا: لجان عالقات القبول  

ــرد علــى استفســاراتهم وتوضيــح البرامــج  • ــًا وال ــًا أو افتراضي اســتقبال المراجعيــن حضوري
وآليــة القبــول.

معالجة التحديات التقنية التي قد تواجه المتقدمين أو المرشحين للقبول. •

الرفع بالحاالت التي تستدعي النظر فيها إلى اللجنة المركزية للقبول. •
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ثالثًا: لجنة الدعم المباشر  

الرد على المتصلين من خالل المحادثة الفورية طوال 24 ساعة على مدار الساعة. •

إرشــاد الطــالب إلــى طريقــة تقديــم طلــب االلتحــاق وتوجيههــم للمــواد المرئيــة أو الصــور  •
والروابــط التــي تســاعدهم علــى إكمــال طلباتهــم.

إيضــاح أســباب عــدم قــدرة الطالــب علــى تقديــم طلــب التحــاق بالجامعــة للطــالب الذيــن لــم  •
يحققــوا الشــروط العامــة للقبول.

توثيــق الهويــة والتأكــد مــن صالحيــة اإلقامــة للطــالب والطالبــات المتقدميــن مــن غيــر  •
الســعوديين والتأكــد مــن شــهادة الميــالد للطــالب والطالبــات المتقدمين من أم ســعودية 
والتأكــد مــن صالحيــة اإلقامــة للطــالب والطالبــات المتقدميــن مــن أصحــاب البطاقــات 

الخمــس.

معالجة ومتابعة إجراءات المتقدمين الذين ال توجد لهم بيانات الثانوية ببرنامج نور. •

متابعة البريد اإللكتروني الرسمي للقبول والرد على االستفسارات الواردة به. •

الرفع بالحاالت التي تستدعي النظر فيها إلى اللجنة المركزية للقبول. •

رابعًا: لجنة التجهيزات والخدمات المساندة  

تهيئــة المقــرات المخصصــة للجــان والتأكــد مــن تنفيــذ أعمــال الصيانــة المطلوبــة وتجهيزهــا  •
باألجهــزة اإللكترونيــة الالزمــة بالتنســيق مــع عمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وإدارة 

التجهيــزات بالجامعــة.

توفيــر احتياجــات لجــان القبــول مــن مواد تقنية ولوجســتية ومطبوعات واجهات االســتقبال  •
األماميــة وطــاوالت وكراســي وأجهــزة حاســب آلــي وطابعــات وأجهــزة اتصــاالت ومتابعــة 

أي طلــب مــن اللجــان متعلــق بهــذا الشــأن طيلــة فتــرة القبــول.

تأميــن االحتياجــات والمســتلزمات لجميــع اللجــان المشــاركة بأعمــال القبــول التــي تســاعد  •
علــى اســتمرارية عمــل أعضــاء اللجــان بكفــاءة عاليــة.

توفير اللوحات اإلرشادية لجميع لجان عالقات القبول الرجالية والنسائية. •

توفيــر العــدد المناســب مــن عمالــة النظافــة حســب االحتيــاج المطلــوب مــن اللجــان الرجاليــة  •
والنسائية.

التنســيق مــع رؤســاء جميــع اللجــان فيمــا يخــص بصمــة الحضــور واالنصــراف حســب توزيــع  •
فتــرات العمــل والرفــع بهــا إلــى إدارة المتابعــة.

التنســيق مــع إدارة األمــن والســالمة لتوفيــر االحتيــاج المناســب مــن األفــراد للجان عالقات  •
القبول.

الرفع باإلشكاالت التي قد تطرأ للجنة المركزية للقبول. •
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خامسًا: لجنة قنوات التواصل االجتماعي للقبول   

التطوير والدعم لبوابة القبول اإللكترونية. •

الــرد علــى االستفســارات الــواردة علــى حســابات العمــادة الرســمية بقنــوات التواصــل  •
االجتماعــي.

بــث ونشــر مــواد ووســائل اإليضــاح المســموعة والمرئيــة عــن بوابــة القبــول اإللكترونيــة،  •
آليــة تقديــم طلــب االلتحــاق بالجامعــة ، آليــة إكمــال إجــراءات القبــول للمرشــحين عبــر قنــوات 

العمــادة المعتمــدة.

متابعــة إعــالن دفعــات القبــول عبــر الصحــف المحليــة وحســابات العمــادة الرســمية بقنــوات  •
التواصــل االجتماعــي وبوابــة القبــول اإللكترونيــة بالتنســيق مــع حســاب الجامعــة الرســمي.

حصر الحاالت التي تستدعي النظر فيها وإحالتها إلى اللجنة المركزية للقبول. •

اجتماعات اللجان

تعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رئيسها عند الحاجة خالل فترة القبول. •

يحق لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة.  •

لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يــراه مــن غيــر األعضاء للمشــاركة في مناقشــة أي مــن الموضوعات  •
المطروحة.
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ثالثًا:  لجان أعمال التسجيل

هدف اللجان

مهام اللجان

اجتماعات اللجان

تذليــل الصعوبــات التــي مــن الممكــن أن تعيــق عمليــة تســكين الجــداول الدراســية لجميــع طلبــة 
جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، ومراجعــة كامــل التفاصيــل المتعلقــة بهــا مــن أعــداد 
الطلبــة فــي كل كليــة وتقســيم الشــعب والقاعــات الدراســية وتســكين أعضــاء هيئــة التدريــس.

تهيئة النظام وتفعيله للخدمات المقدمة خالل فترة التسجيل. •

متابعــة تســجيل الطــالب إلكترونيــًا علــى النظــام وحــل مــا يطــرأ علــى التســجيل مــن معوقــات  •
قبــل وأثنــاء فتــرة تســجيل المقــررات.

تزويد الكليات بالتقارير الدورية خالل فترة تسجيل المقررات. •

الــرد علــى البريــد اإللكترونــي الخــاص بقســم التســجيل عــن جميــع االستفســارات والطلبــات  •
الــواردة.

الدعــم الفنــي للحــركات األكاديميــة فــي النظــام بــدءًا مــن إعطــاء مواعيــد التســجيل وتفعيــل  •
الفصــل الدراســي ودعــم مــا يطــرأ علــى النظــام مــن تعديــالت وإصالحــات فنيــة.

متابعــة الحســابات الرســمية لعمــادة القبــول والتســجيل فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي  •
)تويتــر -انســتجرام - واتســاب( والــرد علــى استفســارات المســتفيدين.

استقبال مراجعات الطلبة والرد على االستفسارات خالل فترة تسجيل المقررات. •

والخدمــات  • العمليــات  وإنهــاء  التســجيل  طلبــات  علــى  الــرد  فــي  الكليــات  مــع  المتابعــة 
بالقســم. الخاصــة  اإللكترونيــة 

تعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رئيسها مرتين سنويًا وذلك في كل فصل دراسي. •

يحق لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة.  •

لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يــراه مــن غيــر األعضاء للمشــاركة في مناقشــة أي مــن الموضوعات  •
المطروحة.
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رابعًا:  لجان أعمال الخريجين

هدف اللجان

مهام اللجان

التنســيق والمتابعــة مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة باســتكمال متطلبــات التخريــج للطلبــة 
المتوقــع تخرجهــم  مــن جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، بنهايــة الفصــل الدراســي أو 

الســنة الدراســية.

ترحيــل قوائــم المتوقــع تخرجهــم للفصــول الدراســية األول / الثانــي / الصيفــي مــن العــام  •
الجامعــي.

مخاطبــة مكتــب معالــي مديــر الجامعــة وعمــادة الدراســات العليــا ومركــز الخريجيــن والتنميــة  •
المهنيــة لتزويــد اللجنــة بالجــزء الخــاص فــي دليــل الخريجيــن.

مخاطبــة عمــداء الكليــات والمتابعــة مــع مكاتــب التســجيل عبــر البريــد اإللكترونــي بشــأن اعتماد  •
قوائــم المتوقــع تخرجهم.

إعــداد دليــل الخريجيــن بعــد اعتمــاد الكليــات: جمــع البيانــات - تعبئــة القوالب - تجهيــز إحصائيات  •
األعــداد للكليــات والخريجيــن - مراجعة الدليل.

التنسيق مع إدارة الهوية والمطبعة بشأن تصميم وطباعة دليل الخريجين. •

تزويــد عمــادة شــؤون الطــالب ووكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات بنســخة مــن دليــل الخريجين  •
.

متابعة اعتماد الكليات لقوائم المتوقع تخرجهم. •

التواصل مع الكليات التي لديها استفسارات أو مشاكل في االعتماد. •

تزويد الدعم الفني بالمشاكل التقنية وحلها بصورة عاجلة. •

طباعة شهادات التخرج وفرزها حسب الكليات. •

اجتماعات اللجان

تعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رئيسها مرتين سنويًا وذلك في كل فصل دراسي. •

يحق لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة. •

لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يــراه مــن غيــر األعضاء للمشــاركة في مناقشــة أي مــن الموضوعات  •
المطروحة.
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خامسًا:  لجان التواصل االجتماعي

هدف اللجان

مهام اللجان

اجتماعات اللجان

توعيــة المجتمــع الداخلــي والخارجــي لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل باألخبــار الصحيحــة 
والتخريــج  والتســجيل  بالقبــول  يتعلــق  مــا  بــكل  الثابتــة  والحقائــق  الســليمة  والمعلومــات 
عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي الرســمية لعمــادة القبــول والتســجيل، والــرد علــى كافــة 

االستفســارات الــواردة فــي ذلــك.

التواصــل  • بقنــوات  الرســمية  العمــادة  حســابات  عبــر  الــواردة  االستفســارات  علــى  الــرد 
وواتســاب. انســتقرام  شــات،  ســناب  تويتــر،  االجتماعــي 

بث ونشر وسائل اإليضاح المسموعة والمرئية عبر قنوات التواصل االجتماعي. •

تجميــع الحــاالت التــي تســتدعي النظــر فيهــا والتــي تــرد عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي  •
ــة. وإحالتهــا لألقســام المعني

تعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رئيسها عند الحاجة. •

لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يــراه مــن غيــر األعضاء للمشــاركة في مناقشــة أي مــن الموضوعات  •
المطروحة.
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سادسًا: لجان إدارة نظام الجودة

هدف اللجان

مهام اللجان

دعــم ثقافــة الجــودة فــي كافــة أقســام عمــادة القبــول والتســجيل وتطويــر األنشــطة المتعلقــة 
بهــا وإدارة السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بذلــك ومتابعــة تنفيذهــا.

ــول والتســجيل داخــل العمــادة  • ــل نشــر ثقافــة الجــودة فــي شــؤون القب متابعــة خطــة تفعي
وخارجهــا.

متابعة تطبيق نظام الجودة على جميع أقسام ووحدات عمادة القبول والتسجيل. •

الجــودة مــع كافــة األقســام والوحــدات  • إدارة  الخاصــة بمتطلبــات  النمــاذج  متابعــة تعبئــة 
بالعمــادة.

دعم ومساندة الجهود المبذولة لتطبيق الجودة بعمادة القبول والتسجيل. •

 متابعة العمليات الداخلية والخارجية لتحقيق أعلى مستوى جودة ممكن. •

القبــول  • عمــادة  لمنســوبي  المتخصصــة  التدريبيــة  االحتياجــات  تحديــد  فــي  المشــاركة 
لتســجيل. وا

 دراسة مقترحات التحسين المستمر وعمليات التطوير في عمادة القبول والتسجيل •

قياس وتحسين مستوى رضا المستفيدين من خدمات عمادة القبول والتسجيل. •

المشــاركة فــي إجــراء عمليــة التقويــم الشــامل لعمــادة القبــول والتســجيل، وتحديــد مجــاالت  •
القــوة والضعــف فــي األداء الكلــي ومناقشــة نتائــج التقويــم وفــق معاييــر الجــودة. 

إشراك الجميع بالعمادة بما يضمن عملهم وفق معايير الجودة المطلوبة. •

رصــد جميــع األنشــطة الخاصــة بتحقيــق تحســين الجــودة علــى مســتوى عمــادة القبــول  •
والتســجيل.

مراجعــة المخرجــات الخاصــة بالتدقيــق الخارجــي بنــاًء علــى تقريــر األداء المعــد والقيــام بخطــة  •
لتحســين األداء.

المشاركة في إعداد التقرير السنوي للعمادة وفق معايير الجودة. •

اجتماعات اللجان

تعقد اجتماعات اللجان بدعوة من رئيسها عند الحاجة. •

لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يــراه مــن غيــر األعضاء للمشــاركة في مناقشــة أي مــن الموضوعات  •
المطروحة



الوصف الوظيفي لمستويات الهيكل 
التنظيمي والصالحيات

البــاب 
الثالث



أواًل: وصف المهام والصالحيات لمستويات الهيكل التنظيمي.
ثانيًا: مصفوفة المهام والصالحيات.



وصف المهام والصالحيات لمستويات الهيكل التنظيمي

إن وضــوح المهــام والصالحيــات لمســتويات الهيــكل التنظيمــي 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى تحقيــق األهداف المرســومة 
علــى مســتوى المنظمــة والفــرد, لذلــك روعــي فــي هــذا البــاب 
اســتعراض مســتويات الهيــكل التنظيمــي بتفصيــل يوضــح الناحيــة 
اإلجرائيــة والتنفيذيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن صالحيات ومســؤوليات 
فــي تسلســل هرمــي يحاكــي الهيــكل التنظيمــي لعمــادة القبــول 

والتســجيل.

أواًل:
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عمادة القبول والتسجيل

وينحصر دور عمادة القبول والتسجيل فيما يلي:  

تمثيل عمادة القبول والتسجيل في اللجان الدائمة التابعة لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.  •

اإلشــراف العــام علــى مــدى تحقــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن  •
فيصــل فيمــا يخــص القبــول والتســجيل.

إنفاذ القرارات التي تصدرها اإلدارة العليا في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. •

ضبــط العالقــات ودعــم التعــاون بيــن الجامعــة والجامعــات المناظــرة والهيئــات المعنيــة بالقبــول  •
والتســجيل داخــل المملكــة وخارجهــا.

التنســيق بيــن وكاالت عمــادة القبــول والتســجيل وتوجيــه المهــام والمســؤوليات بمــا يحقــق  •
العمــادة. أهــداف 

اإلشراف العام على الخطة االستراتيجية التطويرية لعمادة القبول والتسجيل وخطط تنفيذها. •

اإلشــراف العــام علــى التقريــر الســنوي لعمــادة القبــول والتســجيل بمــا يتضمــن مــن إحصــاءات  •
ومعلومــات وأنشــطة عــن كل عــام جامعــي.

عمادة القبول والتسجيل

وكالة القبول 
والمنح

وكالة شؤون 
التسجيل

وكالة شؤون 
الخريجين

وكالة التطوير 
والجودة

اللجان المساندة

اللجنة التشاورية

مكتب العميد

وكالة الشؤون 
الفنية

الشؤون اإلدارية 
والمالية

اإلدارة العليا في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.االرتباط التنظيمي

اإلشراف العام على جميع أعمال القبول والتسجيل والتخريج وضمان جودتها بما الهدف العام
يتناسب مع أنظمة ولوائح كل من الجامعة ووزارة التعليم العالي.

العالقات

االتصــال فــي جميــع الــوكاالت واإلدارات واللجان فــي الهيكل الداخلية
التنظيمــي للعمادة.

الخارجية

-االتصــال فــي اإلدارة العليــا فــي الجامعــة والــوكاالت التابعة لها، 
العمــادات المســاندة، الــوكاالت واإلدارات ذات العالقــة بالهيــكل 

التنظيمــي للجامعــة.
- الشــركات والمؤسسات.

-الجهــات الحكوميــة ذات العالقة.
-أي جهــة لهــا عالقــة بتحقيــق الخطــط االســتراتيجية للعمادة.

اللجنــة التشــاورية، اللجــان المســاندة، مكتــب العميــد، جميع الــوكاالت التابعة اإلشراف الوظيفي
لعمــادة القبــول والتســجيل، إدارة الشــؤون الماليــة واإلدارية.
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مكتب العميد

اإلشــراف العــام علــى موســم القبــول ومــا يتعلــق بــه مــن سياســات وإجــراءات فــي مطلــع كل  •
عــام جامعــي.

اإلشراف العام على كافة اللجان التنفيذية والتنظيمية لعمادة القبول والتسجيل. •

اإلشراف العام على المبادرات الداخلية والخارجية لعمادة القبول والتسجيل. •

اإلشراف العام على األدلة التوثيقية واإلرشادية والنشرات التعريفية الصادرة. •

رئاسة اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واعتماد قراراتها والتوجيه بآلية تنفيذها. •

عمادة القبول والتسجيل

مكتب العميد

وينحصر دور المكتب ومهامه فيما يلي:  

تحديد وصياغة األهداف المطلوبة لضبط أداء مكتب عميد القبول والتسجيل. •

المشاركة في صياغة إجراءات إدارة مكتب عميد القبول والتسجيل وكل ما يتبع له. •

اإلشراف على إظهار مكتب عميد القبول والتسجيل بمظهر الئق من حيث النظافة والترتيب. •

إعداد خطة أسبوعية تتضمن جدول األعمال الخاص بمدير المكتب. •

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

اإلشراف على جميع األعمال المكتبية، واألنشطة اإلدارية التي من شأنها تيسير الهدف العام
العمل وتنظيمه في عمادة القبول والتسجيل.

العالقات

االتصــال فــي جميــع الــوكاالت واإلدارات واللجان فــي الهيكل الداخلية
التنظيمــي للعمادة.

الخارجية

-االتصــال فــي اإلدارة العليــا فــي الجامعة، العمادات المســاندة، 
الــوكاالت واإلدارات ذات العالقــة بالهيــكل التنظيمــي للجامعــة.

- الشــركات والمؤسسات.
-الجهــات الحكوميــة ذات العالقة.

-أي جهــة لهــا عالقــة بتحقيــق الخطــط االســتراتيجية للعمادة.

السكرتارية.اإلشراف الوظيفي
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مراجعــة الخطابــات والمكاتبــات الخاصــة بعميــد القبــول والتســجيل قبــل عرضهــا عليــه أو توجيههــا  •
للغيــر.

 التأكــد مــن حفــظ وصيانــة جميــع الملفــات الخاصــة بمكتــب عميــد القبول والتســجيل بشــكل يضمن  •
ســالمتها وســرعة الوصــول إليهــا عنــد الحاجة.

القبــول  • عميــد  علــى  لعرضهــا  المســتندات  هــذه  وفهرســة  الــوارد  والفاكــس  البريــد  اســتالم 
والتســجيل.

ــول والتســجيل  • ــد القب ــي الخاصــة بعمي ــد اإللكترون مراجعــة أعمــال اســتالم وإرســال رســائل البري
وفهرســة هــذه الرســائل.

حضور جميع االجتماعات والجلسات التي يكون عميد القبول والتسجيل طرفًا فيها. •

اإلشــراف علــى االجتماعــات الخاصــة بعميــد القبــول والتســجيل ومتابعــة تجهيــز جميــع الوثائــق  •
والمســتندات التــي تخــص موضــوع االجتمــاع.

مراجعــة تنظيــم وفهرســة التقاريــر الداخليــة الــواردة مــن اإلدارات واألقســام األخــرى وعرضهــا علــى  •
عميــد القبــول والتســجيل ومتابعــة قراراتــه بشــأنها وتســجيلها فــي الســجالت الخاصــة بهــا.

التأكد من توافر جميع األدوات المكتبية والكتابية في مكتب عميد القبول والتسجيل. •

مراجعــة حجــز تذاكــر الســفر والفنــادق وبطاقــات دخــول المعــارض الخاصــة بعميد القبول والتســجيل  •
وتنظيــم رحــالت العمل.

تمكيــن وتوجيــه أفــراد الســكرتارية واالرتقــاء بمســتواهم الوظيفــي، وتقديــم تقاريــر تقييــم األداء  •
الخاصــة بهــم.

التنســيق مــع اإلدارة العليــا فــي جميــع األعمــال غيــر المدرجــة فــي هــذا التوصيــف والتــي ال تخالــف  •
قوانيــن وأنظمــة جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل والقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا 

والتــي تســهم فــي تحقيــق هــدف عمــادة القبــول والتســجيل.

القيام بما يوكل إليه من مهام مرتبطة بأهداف وظيفته بتوجيه من العميد. •
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وكالة شؤون القبول والمنح

مكتب العميد

وينحصر أدوار هذه الوكالة فيما يلي:  

تحقيق رؤية ورسالة وقيم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وعمادة القبول والتسجيل. •

تحقيــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص شــؤون  •
القبــول والمنــح بعمــادة القبــول والتســجيل. 

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم والتعليمــات التــي تخــص وكالــة شــؤون القبــول  •
والمنــح الصــادرة مــن اإلدارات العليــا والجهــات ذات العالقــة.

تمثيل عمادة القبول والتسجيل مع الجهات المناظرة الداخلية والخارجية. •

العضوية في اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واقتراح اآلراء والتوصيات. •

رئاسة اللجان التابعة والجهات المساندة ألعمال وكالة شؤون القبول والمنح. •

القبــول  • لعمــادة  والخارجيــة  الداخليــة  المبــادرات  فــي  والمشــاركة  والدعــم  والتفعيــل  التعزيــز 
والتســجيل.

اتخاذ القرارات الالزمة لسير العمل في الوكالة وفقًا لألنظمة واللوائح. •

اإلشراف على كافة أعمال الوكالة من القبول، المنح، التحويل، الزيارة الخارجية. •

متابعة سير األعمال اإلدارية والفنية في الوكالة، والعمل على رفع مستوى األداء فيها. •

اإلشــراف والتنســيق مــع الجهــات الخارجيــة ذات العالقــة بأعمــال الوكالــة قيــاس، نــور، يســر،  •
مقبــول.

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

الهدف العام
اإلشراف والمتابعة لجميع األعمال المتعلقة بالقبول، التحويل، الزيارة من خارج 

الجامعة، المنح وفق ما ورد بالئحة الدراسة واالختبارات والقواعد التنفيذية 
لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

العالقات

االتصــال فــي مكتــب العميــد وجميع الوكاالت واإلدارات واألقســام الداخلية
فــي الهيــكل التنظيمــي للعمادة.

الخارجية

-االتصــال فــي وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديمية، جميــع الكليات 
فــي الجامعة.

 -الجهــات ذات العالقــة خــارج الجامعة.

قســم القبــول، وحدة خدمــة المجتمع.اإلشراف الوظيفي

وكـــالة القبــول 
والمـــنح

قسم 
القبول

وحدة خدمة 
المجتمع
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الهوية والداللة

قسم القبول

اإلشراف على أعمال القبول وما يتعلق به من إجراءات وسياسات. •

اإلشراف على أعمال الخدمة المجتمعية ومبادرات العمادة في هذا المجال. •

المشاركة في إعداد التقويم األكاديمي السنوي في كل عام جامعي. •

إقرار خطة عمل المشاريع المجتمعية في كل عام جامعي.  •

التكامل مع كليات الجامعة لتحقيق االستفادة المثلى من المقاعد المتاحة للقبول. •

ــة مــن خــالل  • ــن والطلب ــات مــن األعضــاء والموظفي ــز التواصــل الفعــال مــع منســوبي الكلي تعزي
القنــوات الرســمية المناســبة. 

التكامــل مــع وكاالت وأقســام عمــادة القبــول والتســجيل لتحقيــق أدوارهــا وتفعيــل مبادراتهــا ذات  •
العالقة.

وتتمثل مهام القسم في:  

اســتقبال المراجعيــن والــرد علــى استفســاراتهم حــول القبــول والمنــح والتحويــل والزيــارة مــن خــارج  •
الجامعة.

تحديــث المعلومــات الــواردة فــي بوابــة القبــول اإللكترونيــة بموقــع جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن  •
فيصــل الرســمي بشــكل دوري فيمــا يخــص البرامــج والشــروط والخطــة الزمنيــة.

تحديــث صفحــة التحويــل والزيــارة الخارجيــة والمنــح بموقــع جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل  •
الرســمي بشــكل دوري وبحســب المواعيــد المحــددة.

التأكــد مــن ســالمة وفاعليــة الربــط اإللكترونــي مــع الجهــات ذات العالقــة بالقبــول عــن طريــق  •
برنامــج يســر للتعامــالت الحكوميــة اإللكترونيــة.

إعداد الجدول الزمني ألعمال التحويل الخارجي للفصلين الدراسيين األول والثاني. •

إعداد الجدول الزمني ألعمال الزيارة الخارجية للفصول الدراسية األول، والثاني، والصيفي. •

إعداد الجدول الزمني ألعمال المنح الخارجية. •

تهيئة النظام اإللكتروني الستقبال طلبات االلتحاق والفرز والترشيح وإصدار األرقام الجامعية. •

تهيئة النظام اإللكتروني الستقبال طلبات المنح والفرز والترشيح وإصدار األرقام الجامعية. •

تهيئــة النظــام اإللكترونــي للتحويــل الخارجــي وتدقيــق الطلبــات الــواردة وإحالتهــا للكليــة المعنيــة  •
للنظــر بهــا ومتابعــة اإلجــراءات حتــى إصــدار األرقــام الجامعيــة.

تهيئــة النظــام اإللكترونــي للزيــارة الخارجيــة ومتابعــة الطلبــات وتسلســل اإلجــراءات حتــى تفعيــل  •
الفصــل وتســليمها لقســم التســجيل.

استقبال المعامالت الواردة لوحدة المنح الدراسية وفرزها. •

الرفع على نظام إدارة المنح الدراسية الخاص بوزارة التعليم. •
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متابعة الموافقات الواردة على طلبات المنح من وزارة التعليم. •

إعداد خطة القبول السنوية حسب معطيات الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة. •

المشاركة في أعمال القبول السنوي. •

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

إدارة نظــام القبــول، التحويــل الخارجــي، الزيــارة الخارجيــة، المنــح الداخليــة والخارجيــة والثابتــة فــي  •
نظــام ســجالت الطــالب فنيــًا. 

التعديل على بوابة القبول اإللكترونية.  •

صالحية إدارية في التخاطب والتنسيق مع الجهات ذات العالقة. •

ضابــط اتصــال عمــادة القبــول والتســجيل وجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصل والمركــز الوطني  •
للقيــاس ونظــام نــور وإدارة المنــح الدراســية ومنظومــة جامعــة المختصــة في نظــام مقبول.

الرد على المعامالت الواردة لقسم القبول عبر نظام المراسالت اإللكتروني. •

الرد على المعامالت الواردة لقسم القبول عبر البريد اإللكتروني. •

إعداد خطة عمل مشاريع خدمة المجتمع في كل عام جامعي. •

مخاطبــة الجهــات ذات العالقــة داخــل وخــارج جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل لتنفيــذ أنشــطة  •
المشــاريع والمبــادرات التنموية.

جدولة الزيارات الداخلية والخارجية ذات العالقة بالمشاريع والمبادرات التنموية.  •

التنســيق للزيــارات الخارجيــة والداخليــة والتــي تســتهدف طلبــة المرحلــة الثانويــة لتعريفهــم بشــروط  •
وآليــات القبــول فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

تصميم العروض التقديمية وتجهيز المحتوى بما يخدم أهداف الزيارة. •

تمثيل عمادة القبول والتسجيل في اجتماعات الجهات التطوعية وخدمة المجتمع. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

صالحية إدارية في التخاطب والتنسيق مع الجهات ذات العالقة. •

وحدة خدمة المجتمع
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الهوية والداللة

وكالة شؤون التسجيل

وتنحصر أدوار هذه الوكالة فيما يلي:  

تحقيق رؤية ورسالة وقيم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وعمادة القبول والتسجيل.  •

 تحقيــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص وكالــة  •
شــؤون التســجيل بعمــادة القبــول والتســجيل.

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم والتعليمــات التــي تخــص وكالــة شــؤون التســجيل  •
الصــادرة مــن اإلدارات العليــا والجهــات ذات العالقــة.

تمثيل عمادة القبول والتسجيل مع الجهات المناظرة الداخلية والخارجية. •

العضوية في اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واقتراح اآلراء والتوصيات. •

العضوية في اللجنة الدائمة للمتابعة األكاديمية. •

رئاسة اللجان التابعة والجهات المساندة ألعمال وكالة شؤون التسجيل. •

القبــول  • لعمــادة  والخارجيــة  الداخليــة  المبــادرات  فــي  والمشــاركة  والدعــم  والتفعيــل  التعزيــز 
والتســجيل.

اتخاذ القرارات الالزمة لسير تطوير العمل في الوكالة وفقًا لألنظمة واللوائح. •

اإلشــراف علــى كافــة أعمــال الوكالــة مــن الحــركات األكاديميــة الفصليــة وفــق األنظمــة واللوائــح  •
ــم األكاديمــي. والتقوي

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

اإلشراف والمتابعة لجميع شؤون وأعمال تسجيل المقررات الدراسية وتحقيق الهدف العام
جودة األداء المطلوب في ذلك.

العالقات

االتصــال فــي مكتــب العميــد وجميع الوكاالت واإلدارات واألقســام الداخلية
فــي الهيــكل التنظيمــي للعمادة.

الخارجية

االتصــال فــي وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديمية، جميــع الكليات 
فــي الجامعــة، العمــادات المســاندة ذات العالقــة مثل: عمادة الســنة 

التحضيريــة، عمــادة التعليــم اإللكترونــي، عمادة شــؤون الطالب 
واإلدارة الماليــة.

قســم التســجيل، قســم المكافآت الطالبية.اإلشراف الوظيفي

وكالة شــــؤون 
التسجيل

قسم 
التسجيل

قسم المكافآت 
الطالبية



55

اإلشــراف علــى ســير األعمــال اإلداريــة والفنيــة فــي الوكالــة، والعمــل علــى رفــع مســتوى األداء  •
فيهــا.

اقتراح التقويم الدراسي وخطط التسجيل فصليًا. •

ــة المســتخرجة مــن نظــام ســجالت الطــالب  • ــات الدوري ــر واإلحصائي تعزيــز االســتفادة مــن التقاري
ــن فيصــل. ــد الرحمــن ب ــة جامعــة اإلمــام عب والخاصــة بطلب

تحقيــق أســس التعــاون بيــن الكليــات لتنفيــذ األعمــال المشــتركة والتشــاور معهــا فــي آليــات  •
التســجيل.

اإلشراف على قسم المكافآت الطالبية الشهرية والرفع بها في الوقت المحدد. •

المســاهمة فــي تطويــر أداء ممارســات التســجيل بالكليــات وتوفيــر التقاريــر الالزمــة للجــان الدائمــة  •
فــي وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة ذات العالقــة.

إعداد التقارير الفصلية التي تدعم متخذي القرار. •

ــة مــن خــالل  • ــن والطلب ــات مــن األعضــاء والموظفي ــز التواصــل الفعــال مــع منســوبي الكلي تعزي
القنــوات الرســمية المناســبة للتعريــف بالخدمــات المتاحــة واإلجــراءات النظاميــة. 

التكامــل مــع وكاالت وأقســام عمــادة القبــول والتســجيل لتحقيــق أدوارهــا وتفعيــل مبادراتهــا  •
وتطويــر آليــات العمــل والخدمــات اإللكترونيــة ذات العالقــة بمــا يخــدم الوكالــة والكليــات.

قسم التسجيل

وتتمثل مهام هذا القسم في:  

تنفيــذ إجــراءات وعمليــات الحــركات األكاديميــة فصليــًا وفــق األنظمة واللوائــح والتقويم األكاديمي  •
والتــي تشــمل: التســجيل – التســكين – التأجيــل – االعتــذار – االنســحاب مــن مقــرر – االنقطــاع – 
إعــادة القيــد – التحويــل والزيــارة الداخليــة – تســجيل حــاالت الزيــارة مــن الخــارج – معــادالت التحويــل 
مــن الخــارج – تغييــر التخصــص – التخصيــص – رصــد الدرجــات – قوائــم اإلنــذار والفصــل والفــرص 

اإلضافيــة والمجتازيــن للمــدة النظاميــة.

اســتخراج تقاريــر المعــدالت التراكميــة للطــالب فــي نهايــة كل فصــل دراســي وبعــد ظهــور نتائــج  •
االختبــارات للتأكــد مــن حــاالت الطــالب األكاديميــة والفــرص اإلضافيــة والمــدة النظاميــة.

تفعيل الخدمات أمام المستفيدين وإتاحة المواعيد للخدمات اإللكترونية المختلفة. •

فتح النظام اإللكتروني للكليات إلدخال جداول الفصل الجامعي القادم. •

إغالق صالحية التسجيل للطالب وفتح صالحية التسجيل لمكاتب التسجيل في الكليات. •

إعداد خطة التسجيل والتقويم األكاديمي. •

معالجــة الخطــط الدراســية فــي نظــام ســجالت الطــالب: إنشــاء المقــررات - متطلباتهــا - إدراجهــا  •
فــي الخطــة الدراســية بالنظــام - تزويــد الكليــات بالتقاريــر الالزمــة – إضافــة قيــود التســجيل حســب 

طلــب الكليــات.
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معادلة المقررات ببعضها في الخطط الدراسية المختلفة. •

تنفيــذ إجــراءات التأجيــل وتمكينهــا فــي النظــام: اإلعــالن عــن موعــد التأجيــل - فتــح النظــام والســماح  •
للطــالب بتقديــم طلبــات التأجيــل - اســتخراج تقريــر بطلبــات التأجيــل وإرســالها إلــى الكليــات – تنفيــذ 

طلبــات التأجيــل فــي نظــام ســجالت الطــالب للطلبــات الموافــق عليهــا مــن قبــل الكليــة.

تنفيــذ إجــراءات االعتــذار وتمكينهــا فــي النظــام: اإلعــالن عــن موعــد االعتــذار عــن الدراســة - تهيئــة  •
النظــام الســتقبال طلبــات االعتــذار – تنفيــذ طلبــات االعتــذار فــي نظــام ســجالت الطــالب للطلبــات 

الموافــق عليهــا مــن قبــل الكليــة مــع إدخــال تقديــر )w( للمقــررات المســجلة للطالــب.

التواصل مع الشؤون الفنية إلدخال مؤشر االنقطاع لمن لم يسجل من الطالب. •

تنفيــذ إجــراءات إعــادة القيــد وتمكينهــا فــي النظــام: اإلعــالن عــن موعــد إعــادة القيــد للطــالب  •
المنقطعيــن عــن الدراســة - تهيئــة النظــام الســتقبال الطلبــات - اســتخراج تقريــر بطلبــات إعــادة 
القيــد وإرســالها إلــى الكليــات – تنفيــذ طلبــات إعــادة القيــد فــي نظــام ســجالت الطــالب للطلبــات 

الموافــق عليهــا مــن الكليــة.

فــرز قائمــة الطــالب المفصوليــن والحصــول علــى الســجالت األكاديميــة وطباعتهــا مــن قائمــة  •
المفصوليــن والتأكــد مــن الطالــب المســتحق للفرصــة اإلضافيــة.

إرســال قائمــة بالمنذريــن أكاديميــًا والمســتحقين للفــرص اإلضافيــة والمفصوليــن والمجتازيــن  •
للمــدة النظاميــة إلــى الكليــات ومركــز اإلرشــاد والتوجيــه الجامعــي عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 

الرســمي.

تنفيذ القرارات التأديبية للطالب والطالبات في جميع الكليات. •

ــة  • ــة فــي عمــادة القبــول والتســجيل لحــل المشــكالت التقني التواصــل مــع قســم الشــؤون الفني
والفنيــة إن وجــدت.

اســتقبال المراجعيــن واإلجابــة عــن استفســاراتهم وخدمتهــم إن اســتدعت الحاجــة إلجابتهــم بعــد  •
تحويلهــم مــن قســم خدمــات المســتفيدين.

التنســيق مــع كليــات الجامعــة بشــأن الجــداول الدراســية والتأكــد مــن جاهزيتهــا فــي نظــام ســجالت  •
الطــالب قبــل بــدء التســجيل.

متابعــة ردود الكليــات علــى طلبــات نظــام ســجالت الطــالب: التأجيــل – االعتــذار – التحويــل الداخلي  •
– تغييــر التخصــص – إعــادة القيــد – اإلشــراف األكاديمي.

دعــم الكليــات فــي إجــراءات الجدولــة والتســجيل ورصــد الدرجــات والتحضيــر اإللكترونــي واإلشــراف  •
األكاديمي.

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •



57

قسم المكافآت الطالبية 

وتتمثل مهام هذا القسم في:  

توعية الطالب الجدد وإعداد النشرات التعريفية فيما يخص المكافآت الطالبية )مبادرة وعي(. •

إعــداد وتدقيــق ومراجعــة المســيرات الخاصــة بالمكافــآت الشــهرية لجميــع طــالب وطالبــات جامعــة  •
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

التنســيق والمتابعــة مــع الجهــات ذات العالقــة بالمكافــآت الطالبيــة كـــاإلدارة الماليــة، عمــادة  •
الطــالب. شــؤون 

التواصــل مــع األقســام األخــرى بعمــادة القبــول والتســجيل للتأكــد مــن عــدم وجــود مــا يعيــق صــرف  •
المكافأة الشــهرية.

مراجعة التعويضات وإدخالها بنظام سجالت الطالب. •

إعداد وتدقيق ومراجعة البدالت الخاصة بطالب المنح الخارجية ومتابعة إنهاء إجراءات الصرف  •

إعــداد وتدقيــق ومراجعــة مســيرات الطــالب والطالبــات المتفوقيــن الحاصليــن علــى تقديــر ممتــاز  •
4.50 فأكثــر لصــرف مكافــأة لهــم. 

متابعة إجراءات الصرف حتى يتم إيداع المكافآت في حساب الطالبـ/ ـة . •

طباعة اإلفادة آلخر مكافأة مالية من خالل نظام سجالت الطالب. •

متابعة الطلبة غير السعوديين من حيث استحقاق المكافأة من عدمه. •

معالجــة إدخــال رقــم اآليبــان فــي نظــام ســجالت الطــالب للطــالب والطالبــات المحوليــن مــن خــارج  •
الجامعة.

الصالحيات:  

الدخــول علــى نظــام ســجالت الطــالب فيمــا يخــص شــؤون التســجيل: إتمــام اإلجــراءات – اســتخراج  •
التقاريــر – متابعــة أداء الكليــات.

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة لقسم التسجيل عبر البريد اإللكتروني.  •

الرد على المعامالت الواردة لقسم التسجيل عبر نظام المراسالت. •

ــواردة بشــؤون التســجيل علــى واتســاب عمــادة القبــول والتســجيل  • ــرد علــى االستفســارات ال ال
ــر. ــاة التواصــل االجتماعــي تويت وقن
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حل المشكالت المتعلقة برقم آيبان الطالبـ/ ـة في نظام سجالت الطالب. •

اســتالم تقريــر المرفوضيــن ممــن لــم يتــم تغذيــة حســاباتهم والتنســيق مــع اإلدارة الماليــة حــول  •
ذلــك.

تصحيح تقارير الرجيع للحسابات المالية الخاطئة. •

التأكــد مــن طلبــات إخــالء الطــرف وعــدم وجــود أي مســتحقات ماليــة، فــي حــال أرشــفة الســجل  •
األكاديمــي. 

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الدخــول علــى نظــام ســجالت الطــالب لإلجــراءات التاليــة: اســتعراض وطباعــة الســجل األكاديمــي  •
- تغييــر رقــم اآليبــان - الموافقــة أو الرفــض فــي نظــام إرفــاق رقــم آيبــان الطالــب - إدخــال 

التعويضــات.

التقارير ذات العالقة في نظام سجالت الطالب. •

الرد على المعامالت الواردة لقسم المكافآت الطالبية عبر نظام المراسالت. •

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة لقسم المكافآت الطالبية عبر البريد اإللكتروني.  •
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مكتب العميد

وينحصر أدوار هذه الوكالة فيما يلي:  

تحقيق رؤية ورسالة وقيم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وعمادة القبول والتسجيل.  •

 تحقيــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص وكالــة  •
شــؤون الخريجيــن بعمــادة القبــول والتســجيل.

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم والتعليمــات التــي تخــص وكالــة شــؤون الخريجيــن  •
الصــادرة مــن اإلدارات العليــا والجهــات ذات العالقــة.

تمثيل عمادة القبول والتسجيل مع الجهات المناظرة الداخلية والخارجية. •

العضوية في اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واقتراح اآلراء والتوصيات. •

رئاسة اللجان التابعة والجهات المساندة ألعمال وكالة شؤون الخريجين. •

القبــول  • لعمــادة  والخارجيــة  الداخليــة  المبــادرات  فــي  والمشــاركة  والدعــم  والتفعيــل  التعزيــز 
والتســجيل.

اتخاذ القرارات الالزمة لسير العمل في الوكالة وفقًا لألنظمة واللوائح. •

اإلشراف على كافة أعمال وكالة شؤون الخريجين ذات العالقة بأقسامها. •

متابعــة إعــداد دليــل الخريجيــن الســنوي مــع الجهــات ذات العالقــة بعمــادة القبــول والتســجيل  •
والجامعــة.

إدارة أرشيف الخريجين وحفظ الوثائق الراجعة. •

اإلشــراف علــى الخدمــات المقدمــة لمراجعــي عمــادة القبــول والتســجيل وتحقيقهــا ألفضــل  •
المعاييــر.

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

اإلشراف والمتابعة على شؤون الخريجين واكتمال بياناتهم على نظام سجالت الهدف العام
الطالب وتسهيل مهام انتقالهم من البيئة التعليمية إلى البيئة العملية.

العالقات

االتصــال فــي مكتــب العميــد وجميع الوكاالت واإلدارات واألقســام الداخلية
فــي الهيــكل التنظيمــي للعمادة.

الخارجية
االتصــال فــي وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديمية، مركــز الخريجين، 

جميــع الكليــات، مطبعــة الجامعة.

قســم الخريجين، قســم خدمة المســتفيدين.اإلشراف الوظيفي

وكالة شؤون 
الخريجين

قسم 
الخريجين

قسم خدمة 
المستفيدين
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قسم الخريجين

دراسة المقترحات والمالحظات لضمان جودة العمل والخدمة المقدمة والرفع بالتوصيات. •

تعزيــز التواصــل الفعــال مــع منســوبي الكليــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطلبــة  •
مــن خــالل قنــوات التواصــل الرســمية المناســبة.

التكامــل مــع وكاالت وأقســام عمــادة القبــول والتســجيل لتحقيــق أدوارهــا وتفعيــل مبادراتهــا ذات  •
العالقة.

وتتمثل مهام القسم في:  

إعداد الخطة الزمنية الفصلية لقسم الخريجين. •

تنفيذ إجراءات وعمليات تخريج طلبة الدبلوم والبكالوريوس فصليًا. •

إعداد دليل الخريجين السنوي. •

ترحيل واعتماد قوائم الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم. •

تخريج الطالب والطالبات من كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. •

طباعة شهادات التخرج والسجالت األكاديمية للطلبة الخريجين. •

تعديل البيانات األكاديمية والشخصية للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم. •

استقبال الطالب المتوقع تخرجهم والرد على استفساراتهم. •

أرشفة الوثائق والمستندات الخاصة بالخريجين. •

مراقبة مخزن الخريجين ومعنوياته من وثائق، سجالت، وأحبار. •

مصادقة الوثائق الواردة من الجهات الداخلية والخارجية. •

تعديل البيانات األكاديمية للخريجين القدامى بالتواصل مع الكليات. •

إعداد التقارير الخاصة بإعداد الخريجين فصليًا وسنويًا وإرسالها للكليات والجهات ذات العالقة. •

إضافة مؤشرات إخالء الطرف للمتوقع تخرجهم والتواصل مع الجهات ذات العالقة. •

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الدخول على نظام سجالت الطالب فيما يخص شؤون الخريجين. •

طباعة الوثائق الرسمية للطلبة الخريجين: شهادات التخرج - السجالت األكاديمية. •

إصدار تقارير الخريجين والمتوقع تخرجهم. •

إصدار تقارير تحديث البيانات. •

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة لقسم الخريجين عبر البريد اإللكتروني.  •

الرد على المعامالت الواردة لقسم الخريجين عبر نظام المراسالت. •
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وتتمثل مهام هذا القسم في:  

تزويد الطالب الخريج بشهادة طبق األصل معتمدة ومختومة.  •

تزويد الطالب بسجل أكاديمي بعد التأكد من بيانات الطالب. •

تعبئة وتصديق النماذج الخاصة بالتحقق من معلومات الطالب للجهات الداخلية والخارجية. •

تزويد الطالب بخطاب تغير مسمى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. •

تزويد الطالب بخطاب إثبات الدراسة باللغة اإلنجليزية. •

تنفيــذ أعمــال إرســال الوثائــق عبــر البريــد المســتعجل داخــل وخــارج المملكــة حســب اإلجــراءات  •
المتبعــة.

تنفيذ أعمال ترجمة الوثائق المصدقة الصادرة من عمادة القبول والتسجيل. •

طباعة الوثائق: بدل تالف - بدل فاقد - تعديل البيانات. •

إجراء التعديالت المطلوبة على وثائق الخريجين بعد التأكد من سالمة الوثائق المقدمة. •

طباعة شهادة حسن السيرة والسلوك للطالب والطالبات. •

إعداد التقارير الشهرية للخدمات اإلضافية. •

العمل على أتمتة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين. •

مراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية للخدمات اإلضافية. •

إعداد التقارير الشهرية لعمليات شحن وإرسال الوثائق عبر أرامكس. •

إتمام تنفيذ طلبات انسحاب الطالب من خالل نظام سجالت الطالب. •

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الدخــول علــى نظــام ســجالت الطــالب فيمــا يخــص خدمــة المســتفيدين: التعديــل علــى اســم  •
الطالــب باللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة - إضافــة الســجل المدنــي - التعديــل علــى الوثائــق وطباعتهــا 
)بــدل تالــف، بــدل فاقــد، تعديــل وثيقــة( - التعديــل علــى تاريــخ ميــالد الطالــب بالهجــري والميــالدي.

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة لقسم خدمة المستفيدين عبر البريد اإللكتروني.  •

الرد على المعامالت الواردة لقسم خدمة المستفيدين عبر نظام المراسالت. •

قسم خدمة المستفيدين
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الهوية والداللة

وكالة التطوير والجودة

وتنحصر أدوار هذه الوكالة فيما يلي:  

تحقيق رؤية ورسالة وقيم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وعمادة القبول والتسجيل.  •

 تحقيــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص وكالــة  •
التطويــر والجــودة بعمــادة القبــول والتســجيل.

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم والتعليمــات التــي تخــص وكالــة التطويــر والجــودة  •
الصــادرة مــن اإلدارات العليــا والجهــات ذات العالقــة.

تمثيل عمادة القبول والتسجيل مع الجهات المناظرة الداخلية والخارجية. •

العضوية في اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واقتراح اآلراء والتوصيات. •

رئاسة اللجان التابعة والجهات المساندة ألعمال وكالة التطوير والجودة. •

القبــول  • لعمــادة  والخارجيــة  الداخليــة  المبــادرات  فــي  والمشــاركة  والدعــم  والتفعيــل  التعزيــز 
والتســجيل.

اتخاذ القرارات الالزمة لسير العمل في الوكالة وفقًا لألنظمة واللوائح. •

اإلشراف على كافة أعمال وكالة التطوير والجودة ذات العالقة بأقسامها. •

رســم السياســة العامــة لضمــان التطويــر والجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل فــي ضــوء  •
خطتهــا االســتراتيجية.

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

العمل على نشر مفهوم وثقافة جودة األداء بين منسوبي عمادة القبول الهدف العام
والتسجيل واإلشراف على أساليب تطوير العمل والخدمات المقدمة.

العالقات

االتصــال فــي مكتــب العميــد وجميع الوكاالت واإلدارات واألقســام الداخلية
فــي الهيــكل التنظيمــي للعمادة.

الخارجية
االتصــال فــي عمــادة الجــودة واالعتماد األكاديمــي، عمادة الموارد 

البشــرية فــي الجامعة.

وحــدة األدلــة، وحدة الجــودة، وحدة التدريب.اإلشراف الوظيفي

وكالة التطوير 
والجودة

وحدة التدريبوحدة الجودة وحدة األدلة



63

وحدة األدلة

إعداد التقارير وأدلة السياسات واإلجراءات الخاصة بعمادة القبول والتسجيل. •

توثيق األدلة ومتابعة تحديثاتها المستمرة بما في ذلك أدلة استخدام نظام سجالت الطالب. •

تطوير محتوى هوية وداللة عمادة القبول والتسجيل. •

إعــداد وثائــق الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي لمكونــات ووحدات عمادة القبول والتســجيل  •
وتحديــد سياســات العمــل والمهام والصالحيات.

إصدار التقرير السنوي ألداء وإنجازات عمادة القبول والتسجيل ووحداتها. •

التواصــل والمتابعــة مــع األقســام المعنيــة بشــأن إعــداد األدلــة والتقاريــر الخاصــة بــكل قســم  •
ومتابعــة متطلبــات لجنــة الجــودة واالعتمــاد.

المتابعة المستمرة لمبادرات عمادة القبول والتسجيل من تقارير وأدلة ومحتوى.  •

أرشفة إصدارات عمادة القبول والتسجيل وأدلتها وتقاريرها. •

العمل على توحيد واعتماد النماذج المستخدمة في عمادة القبول والتسجيل.. •

تطويــر أدلــة السياســات واإلجــراءات لعمــادة القبــول والتســجيل والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة  •
مــن داخــل وخــارج العمــادة.

توثيق األدلة اإلجرائية للعمليات اإلدارية المختلفة ومتابعة تحديثاتها. •

تطوير وتحديث محتوى صفحة عمادة القبول والتسجيل على الموقع الرسمي للجامعة. •

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

ــات ومســتوى رضــا المســتفيدين مــن خدمــات  • ــة للتعــرف علــى متطلب اإلشــراف علــى وضــع آلي
رضــا  لتحقيــق  الالزمــة  الســبل  واقتــراح  األداء،  مؤشــرات  ووضــع  والتســجيل  القبــول  عمــادة 

المســتفيد.

اإلشــراف علــى عمليــة التقييــم الذاتــي الشــامل لعمــل عمــادة القبــول والتســجيل بشــكل دوري،  •
وتحديــد مجــاالت القــوة والضعــف فــي األداء الكلــي ومناقشــة نتائــج التقويــم مــع كافــة أقســام 

ووحــدات العمــادة فيمــا يتعلــق بمجــال الجــودة.

دراســة أثــر برامــج التطويــر والتدريــب علــى منســوبي عمــادة القبــول والتســجيل وتقديــم التغذيــة  •
الراجعــة.

اإلشــراف علــى جميــع الــدورات التدريبيــة وورش العمــل التــي تقدمهــا عمــادة القبــول والتســجيل  •
لتطويــر مهــارات المســتفيدين مــن داخــل وخــارج العمــادة.

ــوات  • ــن مــن خــالل القن ــات مــن األعضــاء والموظفي ــز التواصــل الفعــال مــع منســوبي الكلي تعزي
الرســمية المناســبة.

التكامــل مــع وكاالت وأقســام عمــادة القبــول والتســجيل لتحقيــق أدوارهــا وتفعيــل مبادراتهــا ذات  •
العالقة.
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الهوية والداللة

وحدة الجودة

ــادرات  • ــر مؤشــرات أداء المب ــول والتســجيل االســتراتيجية والرفــع بتقاري متابعــة خطــة عمــادة القب
والمشــاريع لصاحــب الصالحيــة.

 متابعة العمليات الداخلية والخارجية لتحقيق أعلى مستوى جودة ممكن. •

 تمثيــل عمــادة القبــول والتســجيل مــع عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي أعمــال الجــودة  •
وتطبيــق أفضــل ممارســات الجــودة واالعتمــاد.

 نشــر ثقافــة الجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل ودعــم األنشــطة المتعلقــة بهــا ووضــع  •
بذلــك. المتعلقــة  واإلجــراءات  السياســات 

ــول والتســجيل بالتنســيق مــع  • ــة المتخصصــة لمنســوبي عمــادة القب ــد االحتياجــات التدريبي  تحدي
ــر والجــودة فــي تنفيذهــا. عمــادة التطوي

 العمل على قياس متطلبات ومســتوى رضا المســتفيدين من خدمات عمادة القبول والتســجيل  •
واقتراح الســبل الالزمة لتحقيق رضا المســتفيد.

 نشــر األدلــة والنمــاذج والمعلومــات المرتبطــة بكافة إجراءات عمادة القبول والتســجيل وأنشــطتها  •
وفــق معاييــر الجودة.

ــة التقويــم الشــامل لعمــادة القبــول والتســجيل، وتحديــد مجــاالت القــوة والضعــف  •  إجــراء عملي
فــي األداء الكلــي ومناقشــة نتائــج التقويــم مــع كافــة أقســام ووحــدات العمــادة وأنشــطتها وفــق 

معاييــر الجــودة. 

تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية ومتابعــة أدائهــا وتقييمهــا بشــكل دوري والرفــع بنتائجهــا المحققــة  •
حســب خطتهــا الزمنيــة.

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة في شؤون الجودة عبر البريد اإللكتروني.  •

الرد على المعامالت الواردة في شؤون الجودة عبر نظام المراسالت. •

الصالحيات:  

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة في شؤون الوحدة عبر البريد اإللكتروني.  •

الرد على المعامالت الواردة في شؤون الوحدة عبر نظام المراسالت. •

الوصول إلى نظام سجالت الطالب. •
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تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي عمادة القبول والتسجيل. •

المتابعــة مــع جميــع األقســام بعمــادة القبــول والتســجيل بخصــوص الــدورات التدريبيــة التــي  •
يرغــب الموظفيــن بالتســجيل بهــا ســواء التــي تعقــد بالعمــادة أو الجامعــة أو خارجهــا بالتنســيق مــع 

الجهــات ذات االختصــاص.

تنسيق جميع الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل. •

تقييم أثر برامج التطوير والتدريب على منسوبي عمادة القبول والتسجيل. •

إعداد التقارير السنوية ورفعها لصاحب الصالحية حول البرامج التدريبية المنفذة. •

تنفيــذ عــدد مــن مشــاريع الخطــة االســتراتيجية والمرتبطــة بالتدريــب والتطويــر لمنســوبي عمــادة  •
القبــول والتســجيل.

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة في شؤون التدريب عبر البريد اإللكتروني.  •

الرد على المعامالت الواردة في شؤون التدريب عبر نظام المراسالت. •

وحدة التدريب 
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وكالة الشؤون الفنية 

وتنحصر أدوار هذه الوكالة فيما يلي:  

تحقيق رؤية ورسالة وقيم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وعمادة القبول والتسجيل.  •

 تحقيــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص وكالــة  •
الشــؤون الفنيــة بعمــادة القبــول والتســجيل.

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم والتعليمــات التــي تخــص وكالــة الشــؤون الفنيــة  •
الصــادرة مــن اإلدارات العليــا والجهــات ذات العالقــة.

تمثيل عمادة القبول والتسجيل مع الجهات المناظرة الداخلية والخارجية. •

العضوية في اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واقتراح اآلراء والتوصيات. •

رئاسة اللجان التابعة والجهات المساندة ألعمال وكالة الشؤون الفنية. •

القبــول  • لعمــادة  والخارجيــة  الداخليــة  المبــادرات  فــي  والمشــاركة  والدعــم  والتفعيــل  التعزيــز 
والتســجيل.

اتخاذ القرارات الالزمة لسير العمل في الوكالة وفقًا لألنظمة واللوائح. •

اإلشراف على كافة أعمال وكالة الشؤون الفنية ذات العالقة بقسمها. •

تقييــم مقترحــات الكليــات وتحديــد األولويــات مــن خــالل تصنيــف مقترحــات الكليــات وتدوينهــا  •
ومعرفــة إمكانيــة تطبيقهــا علــى نظــام ســجالت الطــالب، ودراســة المقتــرح وفهــم آليــة تطبيقــه 

علــى النظــام. 

اإلشراف على نظام سجالت الطالب: الضبط واإلدارة، التطوير والتحديث، الحماية، الصيانة. •

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

اإلشراف على الخدمات الفنية المقدمة في عمادة القبول والتسجيل ومشاريع الهدف العام
األنظمة اإللكترونية ووضع الخطط التنفيذية لرفع مستوى األداء فيها.

العالقات

االتصــال فــي مكتــب العميــد وجميع الوكاالت واإلدارات واألقســام الداخلية
فــي الهيــكل التنظيمــي للعمادة.

الخارجية
االتصــال فــي عمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات، جميــع الكليات 

فــي الجامعة.

قســم الشــؤون الفنية.اإلشراف الوظيفي

وكالة الشؤون 
الفنية 

قسم الشؤون 
الفنية
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وتتمثل مهام القسم في:  

العمــل علــى جميــع اإلعــدادات األوليــة لكافــة أجــزاء نظــام ســجالت الطــالب التــي تشــمل الــدورة  •
الكاملــة للطــالب مــن بــدء إجــراءات القبــول إلــى التخريــج. 

ــة  • ــات، معادل متابعــة حــل المشــكالت المتعلقــة بتســجيل الطــالب، ســير العمــل، وأرشــفة البيان
المــواد الدراســية، المشــاكل المتعلقــة باألمــان. 

إدارة جميــع التغييــرات والتطويــرات التــي تتــم فــي نظــام ســجالت الطــالب بنــاًء علــى التغييــرات  •
التــي تتــم فــي ســير العمــل لــدى المؤسســة واستكشــاف األخطــاء بعــد التنفيــذ وإصالحهــا. 

إنشاء وصيانة بيئات نظام سجالت الطالب الحية/ما قبل الحية/ التطويرية/ االختبار. •

إدارة وصيانــة الخــوادم وحــل مشــاكل وضبــط أداء الخــوادم لجميــع البيئــات الحيــة ومــا قبــل الحيــة  •
والتطويريــة والتجريبيــة لنظــام ســجالت الطــالب وخــوادم نظــام إدارة عالقــات العمــالء.

إدارة البيانــات األكاديميــة وتوفيرهــا كمصــدر واحــد للمعلومــات لجميــع اإلدارات وتوفيــر الدعــم  •
الخــاص بحــل المشــاكل المتعلقــة بصحتهــا داخــل المؤسســة مثــل التعلــم اإللكترونــي، وحــدة دعــم 

القــرار، عمــادة الجــودة، وعمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. 

تطويــر خدمــات ونمــاذج الطلبــات المطلوبــة فــي نظــام ســجالت الطــالب مــن أقســام عمــادة  •
القبــول والتســجيل والجهــات ذات المصلحــة مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

تطويــر التقاريــر والنمــاذج المطلوبــة والمســتخدمة فــي نظــام الخدمــة الذاتيــة مــن مســتندات مثل:  •
كشــوف درجــات وشــهادة االمتيــاز ووثيقــة التخــرج وغيرها.

تطويــر وحــدات وطلبــات ســير العمــل والتــي تشــتمل علــى عــدة مســتويات مــن الموافقــات لــكل  •
الطلبــات األكاديميــة للبكالوريــوس والدراســات العليــا مثــل االعتــذار عــن الدراســة وتغييــر الدرجــة. 

التنســيق مــع وحــدة دعــم القــرار وإدارة ضمــان الجــودة فيمــا يتعلــق بتدفــق البيانــات وتزامنهــا  •
ودقتهــا.

التنســيق مــع فريــق أنظمــة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد للتأكــد مــن سالســة الربــط  •
التقنــي بيــن البيانــات بيــن النظاميــن.

اإلشراف على أتمتة الخدمات المقدمة في نظام سجالت الطالب. •

التحســين مــن تجربــة المســتفيد مــع الخدمــات المقدمــة وذلــك مــن خــالل تحديــد االحتياجــات  •
التقنيــة.

ــة مــن خــالل  • ــن والطلب ــات مــن األعضــاء والموظفي ــز التواصــل الفعــال مــع منســوبي الكلي تعزي
القنــوات الرســمية المناســبة.

التكامــل مــع وكاالت وأقســام عمــادة القبــول والتســجيل لتحقيــق أدوارهــا وتفعيــل مبادراتهــا ذات  •
العالقة.

قسم الشؤون الفنية 
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ــال اســتخدام خدمــات الويــب والربــط بيــن األنظمــة  • ــذ حي الجهــة المســؤولة عــن التنســيق والتنفي
ــة. ــة للعمــادة والجهــات الخارجي الداخلي

إدارة جميــع العمليــات األكاديميــة فــي بدايــة كل فصــل دراســي مــن تنشــيط طــالب الفصــل  •
الدراســي وإنشــاء مواعيــد التســجيل لتمكينهــم مــن التســجيل مــن خــالل الخدمــة الذاتيــة عبــر 

اإلنترنــت.

إدارة جميع العمليات األكاديمية في نهاية كل فصل دراسي مثل قوائم رصد الدرجات. •

تشــغيل وإدارة العمليــات اآلليــة لنقــل الطــالب مــن المســتوى التحضيــري إلــى العــام ومــن العــام  •
إلــى التخصــص بنــاء علــى المعاييــر التــي تحددهــا الجامعــة.

إنشــاء تقريــر خــاص بعمليــة المكافــآت بدايــة كل شــهر وكذلــك تحديــث ونشــر قــرض ومكافــأة  •
الطالــب.

إنشاء وإدارة األذونات والصالحيات وملفات تعريف لجميع المستخدمين. •

إنشــاء وتقديــم أنــواع مختلفــة مــن التقاريــر على أســاس يومي لجميع الكليــات، لمختلف العمادات  •
واألقســام األكاديمية المختلفة بناء على الطلبات الواردة على إيميل قســم الشــؤون الفنية.

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الوصول لنظام سجالت الطالب البيئة الحقيقة. •

الوصول لنظام سجالت الطالب البيئة التجريبية لفحص التطورات. •

الرد على المعامالت الواردة لقسم الشؤون الفنية عبر نظام المراسالت. •

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة لقسم الشؤون الفنية عبر البريد اإللكتروني. •
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إدارة الشؤون اإلدارية والمالية  

مكتب العميد

وينحصر أدوار هذه اإلدارة فيما يلي:  

تحقيق رؤية ورسالة وقيم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وعمادة القبول والتسجيل.  •

 تحقيــق األهــداف والسياســات العليــا لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص إدارة  •
الشــؤون اإلداريــة والماليــة بعمــادة القبــول والتســجيل.

متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم والتعليمــات التــي تخــص إدارة الشــؤون اإلداريــة  •
والماليــة والصــادرة مــن اإلدارات العليــا والجهــات ذات العالقــة.

تمثيل عمادة القبول والتسجيل مع الجهات المناظرة الداخلية والخارجية. •

العضوية في اللجنة التشاورية لعمادة القبول والتسجيل واقتراح اآلراء والتوصيات. •

رئاسة اللجان التابعة والجهات المساندة ألعمال إدارة الشؤون اإلدارية والمالية. •

القبــول  • لعمــادة  والخارجيــة  الداخليــة  المبــادرات  فــي  والمشــاركة  والدعــم  والتفعيــل  التعزيــز 
والتســجيل.

اتخاذ القرارات الالزمة لسير العمل في اإلدارة وفقًا لألنظمة واللوائح. •

اإلشراف على كافة أعمال إدارة الشؤون اإلدارية والمالية ذات العالقة بقسمها. •

اإلشراف على كافة األعمال اإلدارية والمالية لعمادة القبول والتسجيل ومتابعة تنفيذها. •

متابعة تنفيذ كافة األنظمة واللوائح اإلدارية والمالية والتعليمات والقرارات المتعلقة. •

اإلشــراف علــى أعمــال االتصــاالت اإلداريــة: الصــادر، الــوارد، أرشــيف الوثائــق والمحفوظــات،  •
رصــد إنجــازات موظفــي القســم للمعامــالت، متابعــة إحصائيــات المعامــالت.

الجهة العليا في عمادة القبول والتسجيل.االرتباط التنظيمي

تنظيم وتنفيذ ومتابعة العمل اإلداري والمالي في عمادة القبول والتسجيل.الهدف العام

العالقات

االتصــال فــي مكتــب العميــد وجميع الوكاالت واإلدارات واألقســام الداخلية
فــي الهيــكل التنظيمــي للعمادة.

الخارجية
االتصــال فــي عمــادة المــوارد البشــرية، إدارة المتابعة،  عمادة شــؤون 

الطــالب، اإلدارة الماليــة، المدينــة الجامعيــة فــي الجامعة.

وحــدة المــوارد البشــرية ، وحــدة االتصاالت اإلدارية، المســتودع.اإلشراف الوظيفي

الشؤون اإلدارية 
والمالية  

وحدة الموارد 
البشرية 

وحدة االتصاالت 
اإلدارية

المستودع
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وحدة الموارد البشرية 

اإلشراف على تنظيم المستودعات ومتابعة أعمالها وإجراءاتها. •

متابعة مشتريات عمادة القبول والتسجيل واحتياجاتها والمناقصات المالية وسالمتها. •

لمتابعــة صيانتهــا  • الخطــط  والتســجيل ووضــع  القبــول  عمــادة  مرافــق  تجهيــز  علــى  اإلشــراف 
ونظافتهــا.

لــدى موظفــي عمــادة القبــول  • اإلشــراف علــى عهــدة األجهــزة اإللكترونيــة واألثــاث المكتبــي 
والتســجيل.

التواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فيمــا يخــص  •
األعمــال اإلداريــة والماليــة.

اإلشراف على حضور وانصراف موظفي عمادة القبول والتسجيل. •

مراجعــة وتجميــع تقاريــر األداء الوظيفــي الخاصــة بموظفــي عمــادة القبــول والتســجيل ورفعهــا  •
لصاحــب الصالحيــة العتمادهــا.

إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اإلدارة وما يتفرع عنها ورفعها إلى الجهة العليا. •

ــوات  • ــن مــن خــالل القن ــات مــن األعضــاء والموظفي ــز التواصــل الفعــال مــع منســوبي الكلي تعزي
الرســمية المناســبة.

التكامــل مــع وكاالت وأقســام عمــادة القبــول والتســجيل لتحقيــق أدوارهــا وتفعيــل مبادراتهــا ذات  •
العالقة.

متابعــة حضــور وانصــراف موظفــي عمــادة القبــول والتســجيل ومعالجــة مــا يتعلق به مــن إجراءات:  •
التقصيــر، االســتئذان، مهمــة العمل، حضــور برنامج تدريبي.

مراجعة نماذج التقييم بعد جمعها من األقسام والتأكد من صحة البيانات واكتمالها. •

االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات وظيفيــة لجميــع منســوبي عمــادة القبــول والتســجيل والعمــل علــى  •
تحديثهــا. 

حصــر االحتياجــات الوظيفيــة لعمــادة القبــول والتســجيل والتنســيق مــع عمــادة المــوارد البشــرية  •
لطرحهــا فــي المســابقات الوظيفيــة.

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الدخول على برنامج حاضر.  •

الرد على المعامالت الواردة إلدارة الشؤون المالية واإلدارية عبر نظام المراسالت. •

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة إلدارة الشؤون المالية واإلدارية عبر البريد اإللكتروني.  •
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وحدة االتصاالت اإلدارية 

القيــام بأعمــال االتصــاالت اإلداريــة: الصــادر، الــوارد، أرشــيف الوثائــق والمحفوظــات، رصــد تقاريــر  •
المعامــالت المتأخــرة، متابعــة إحصائيــات المعامــالت.

التعميم على جميع الموظفين بالقرارات والتعاميم اإلدارية الداخلية والخارجية ذات العالقة. •

التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الصيانة، الدعم والتشغيل لألجهزة اإللكترونية والكهربائية. •

إرسال مستندات المستفيدين داخل وخارج المملكة عبر برنامج أرامكس. •

صياغة وإنشاء الخطابات اإلدارية المتعلقة بمهام الوحدة. •

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الرد على المعامالت الواردة إلدارة الشؤون المالية واإلدارية عبر نظام المراسالت. •

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة إلدارة الشؤون المالية واإلدارية عبر البريد اإللكتروني.  •

الدخول على برنامج أرامكس. •

الدخول على برنامج الصيانة. •

الدخول على برنامج ساند. •
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الهوية والداللة

وحدة المستودع

تنظيم المواد واألجهزة في مستودع عمادة القبول والتسجيل. •

حصــر عهــدة األجهــزة اإللكترونيــة والكهربائيــة واألثــاث بمكاتــب موظفــي عمــادة القبــول والتســجيل  •
فــي نمــاذج خاصــة.

إرجاع مواد الفائض/التالف إلدارة المستودعات المركزية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. •

حصر احتياجات موظفي عمادة القبول والتسجيل من المواد واألجهزة. •

طلب صرف مواد من إدارة المستودعات المركزية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. •

المشاركة في اللجان التابعة لعمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

المشاركة في مبادرات عمادة القبول والتسجيل عند الحاجة والتكليف. •

الصالحيات:  

الرد على المعامالت الواردة إلدارة الشؤون المالية واإلدارية عبر نظام المراسالت. •

الرد على الرسائل اإللكترونية الواردة إلدارة الشؤون المالية واإلدارية عبر البريد اإللكتروني.  •





مصفوفة المهام والصالحيات

إن مصفوفــة المهــام والصالحيــات تســاعد فــي تحديــد مســؤولية 
اتخــاذ القــرارات اإلداريــة والفنيــة والماليــة ومســتوى الصالحيــة لــكل 
نشــاط مــن نشــاطات عمــادة القبــول والتســجيل وذلــك مــن خــالل 
تحديــد األدوار، فتضمــن فاعليــة اتخــاذ القــرارات وتالفــي االزدواجيــة 
فــي الصالحيــات وتوضيــح قنــوات االتصــال بيــن المســتويات ممــا 

يحقــق مزيــدًا مــن الكفــاءة والفاعليــة.

ثانًيا:
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مصفوفة المهام والصالحيات

بند الصالحية

صاحــب الصالحية

عمادة 
القبول 

والتسجيل

وكالة 
شؤون 
القبول 

وكالة 
شؤون 
لتسجيل ا

وكالة 
شؤون 
الخريجين

وكالة 
التطوير 
والجودة

وكالة 
الشؤون 

لفنية ا

الشؤون 
اإلدارية 
والمالية

الصالحيــات المتعلقــة بوكالــة شــؤون القبول والمنح1

¡★¡★★+ القبول1/1

¡★¡★★+ المنح2/1

¡★¡★★+ التحويــل الخارجي3/1

¡★¡★★+ الزيــارة الخارجية4/1

¡¡¡¡¡+ الخدمــة المجتمعية5/1

الصالحيــات المتعلقة بوكالة شــؤون التســجيل2

لتسجيل1/2 ¡★¡¡+¡ ا

لتخصيص2/2 ¡¡¡¡+¡ ا

¡★¡¡+¡ الزيــارة الداخلية3/2

¡★¡¡+¡ الزيــارة إلى خــارج الجامعة4/2

¡¡¡¡+¡ التحويــل الداخلي5/2

¡¡¡¡+¡ تغييــر التخصص6/2

لتسكين7/2 ¡¡¡¡+¡ ا

¡★¡¡+¡ جدولــة المقررات8/2

¡★¡¡+¡ المســتوى األكاديمي9/2

¡¡¡¡+¡ الحــركات األكاديمية01/2

¡¡¡¡+¡ التقويــم األكاديمي11/2

¡★¡¡+¡ المكافــآت الطالبية12/2

¡★¡¡+¡ البــدالت الطالبية13/2

الصالحيــات المتعلقــة بوكالة شــؤون الخريجين3

¡★¡+¡¡ تحديــث البيانات1/3

¡★¡+¡¡ دليــل الخريجين2/3

¡★¡+¡¡ اعتمــاد الخريجين3/3

¡★¡+¡¡ إصــدار الوثائق4/3

¡★¡+¡¡ المصادقة5/3

¡★¡+¡¡ إرســال الوثائق6/3

¡★¡+¡¡ إخالء الطرف7/3

¡★¡+¡¡ الخدمــات اإلضافية 8/3

¡¡¡+¡¡ التواصــل مع المســتفيد9/3



76

الهوية والداللة

بند الصالحية

صاحــب الصالحية

عمادة 
القبول 

والتسجيل

وكالة 
شؤون 
القبول 

وكالة 
شؤون 
لتسجيل ا

وكالة 
شؤون 
الخريجين

وكالة 
التطوير 
والجودة

وكالة 
الشؤون 

لفنية ا

الشؤون 
اإلدارية 
والمالية

¡¡¡+¡¡ اســتقبال المســتفيدين10/3

الصالحيــات المتعلقــة بوكالــة التطوير والجودة4

¡¡+¡¡¡ األدلة1/4

★★+★★★ الجودة2/4

¡¡+¡¡¡ التدريب3/4

الصالحيــات المتعلقــة بوكالة الشــؤون الفنية5

¡+¡¡¡¡ إدارة النظام1/5

¡+¡¡¡¡ تطويــر النظام2/5

¡+¡¡¡¡ تقريــر البيانات3/5

¡+¡¡¡¡ إدارة المســتخدمين4/5

¡+¡¡¡¡ تحســين الخدمات5/5

¡+¡¡¡¡ دعــم النظام6/5

الصالحيــات المتعلقة بالشــؤون اإلداريــة والمالية6

+¡¡¡¡¡ الموارد البشــرية1/6
+★★★★★ االتصاالت اإلدارية2/6
+¡¡¡¡¡ المستودع3/6
الصالحيــات المتعلقــة باللجنــة التشــاورية واللجان المســاندة7

★★★★★★ اللجنة التشــاورية1/7

¡★¡¡¡+ لجــان أعمال القبول2/7

¡★¡¡+¡ لجــان أعمال التســجيل3/7

¡★¡+¡¡ لجــان أعمــال الخريجين4/7

¡¡¡¡¡+ لجــان التواصــل االجتماعي5/7

الصالحيــات المتعلقــة بالمبادرات8

¡★¡¡¡+ مبادرة أفق1/8

¡★¡¡+¡ مبادرة وعي2/8

¡★¡¡+¡ مبــادرة نتكامل3/8

¡★¡¡¡¡ مبــادرة نتقن4/8

¡★¡¡¡+ مبــادرة تنويل5/8

¡★¡+¡¡ مبــادرة صلة6/8

يشاركينفذيشرفيعتمد  +★¡



اإلشراف العام

فريق العمل

إعداد الدليل

مراجعة المحتوى

المشاركة بالمحتوى

التصميم واإلخراج الفني

د. عبد الله بن سعيد آل مريح

أ . وجدان بنت عمر المال
أ . عبد الله بن سيف الخالدي

د. نهى بنت عبد اللطيف المال
د. نهير بن غالب الظفيري

د. آالء بنت يحيى األحمدي
م. سيف بن محمد السيف 
أ .تركي بن سليمان التركي

أ. عيسى بن عبد الله العوام
أ. ماجد بن عبد الحميد السعران

أ. عبد الرزاق بن عبد العزيز الدبيكل
أ. عبد الحميد بن عبد الله الرجيعي

أ. عثمان بن عبد الرزاق الشيخ
أ. بندر بن فهد العبودي

أ. خالد بن يوسف الرويجح
أ. عبد الرحمن بن عبد الحميد السعران

أ. محمد بن حسين خبراني

أ . أمل بنت إبراهيم القحطاني
أ . عبير بنت ناصر القحطاني

أ . مريم بنت محمد الحجي
أ . عبير بنت سعد األحمدي
أ . فاتن بنت محمد العويد
أ . ماريه بنت علي الحربي

أ . عهود بنت سعود التريكي
أ . عهود بنت زيد الحربي

أ . سارة بنت جارالله الغامدي




