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عقد االجتماعات الدورية

 متابعة ومناقشة ما يستجد من مهام وموضوعات تخص تطوير العملية التعليمية : الهدف

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 نموذج االجتماعات الدورية للقسم  :الوثائق ذات العالقة

 الئحة الدراسة واالختبارات الجامعية والقواعد التنفيذية  : الالئحة

 األرشيف االلكتروني ملحاضر االجتماعات الدورية:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

تواجدهملضمانباألعضاءالخاصةالدراسيةالجداول فيالقسمأعضاءاجتماعموعديثبت 
 
 وقتفيجميعا

االجتماع

اجتماعكلقبلالسكرتيرةقبلمناألعمالجدول اعدادو القسمرئيسةمناالجتماعمواضيعتحديديتم

برنامجباستخدام)الكترونيتذكير بريدبإرسالالسكرتيرةتقومOUT LOOK)فياألعضاءلكافةاالجتماعبموعد

.لالجتماعالسابقاليوم

معواألنظمةاللوائحإلىباالستنادعليهاالتفاقتمومااالجتماعلبنودمفصلمحضر بكتابةالقسموكيلةتقوم

لطباعتهالقسملسكرتيرةاملحضر وتسليمتنفيذها،عنواملسؤولاملهامإنجاز مواعيدتوضيح

القسموأعضاءالكليةووكيالتالكليةلعميدةاالجتماعمحضر منالكترونيةنسخةترسل.

التالياالجتماعفيعنهاتقرير وعرضوالقراراتاملهامانجازاتبمتابعةالقسمسكرتيرةتقوم

والتوصياتالقراراتملففياملهمةالقراراتارشفةيتم

الخطوات الوقائية  :

اءاألعضلجميعمناسبموعدوتحديداالجتماعموعدتأجيليتماملجلسأعضاءثلثمناكثر اعتذار حالفي

للجميعواعالنه

الدورياالجتماععقدفيتنوبهاأنالقسمللوكيلةيمكنالقسمرئيسةغيابحالفي



دليل اجراءات وحدة رئيسات ألقسام  8  بكلية الرتبية باجلبيل 

عقد مجالس القسم

 عرض املوضوعات التي تتطلب موافقة أعضاء مجلس القسم لرفعها ملجلس الكلية القرارها  : الهدف

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 ية الئحة الدراسة واالختبارات الجامعية والقواعد التنفيذ+ الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية : الالئحة

 نموذج مجلس القسم :الوثائق ذات العالقة

 املواضيع التي تعرض في مجلس القسم  :

احتساب التعيين ، الترقية ، االبتعاث ،  تمديد االبتعاث ،تغيير التخصص ،:  شؤون أعضاء هيئة التدريس وتتضمن

الخبرات السابقة ،  طلب اإلجازات 

 ير املراجع االستعانة بالبند أو طلب الندب ،التغييرات الخاصة بالخطة الدراسية مثل  تغي: شؤون تعليمية وتتضمن

(الدراسية ، تغيير املقررات ، تغيير املتطلبات ، تغيير عدد الساعات املعتمدة 

 األرشيف االلكتروني ملجالس القسم:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء :

واحدةمرةاملجالسهذهتعقدحيثاألقساملرؤساءالتنفيذيةالخطةفيالقسماجتماعاتموعديثبت 
 
شهريا

االجتماعقبلالسكرتيرةقبلمناألعمالجدول اعدادو القسمرئيسةمناالجتماعمواضيعتحديديتم

برنامجباستخدام)الكترونيتذكير بريدبإرسالالسكرتيرةتقومOUT LOOK)اليومفياألعضاءلكافةاالجتماعبموعد

.لالجتماعالسابق

إلىشارةاال معاألقساممجالسنموذجفيمعتمدهو ماحسببنودهوتقسيمالقسممجلسبكتابةالقسموكيلةتقوم

.لطباعتهالقسملسكرتيرةاملحضر وتسليماملتخذةالقراراتفيواألنظمةاللوائح

الالزمالتخاذالتنفيذيةالخطةفياملحددةاملواعيدفيالكليةعميدةلسكرتيرةاملحضر تسليميتم

القسموأعضاءالكليةووكيالتالكليةلعميدةاالجتماعمحضر منالكترونيةنسخةترسل.

والتوصياتالقراراتملففياملهمةالقراراتارشفةيتم

الخطوات الوقائية  :

ه في حال اعتذار اكثر من ثلث أعضاء املجلس يتم تأجيل موعد االجتماع وتحديد موعد مناسب لجميع األعضاء واعالن

 للموعد األقص ى لتسليم املجلس إلدارة الكلية
 
.للجميع على أن يكون موعد املجلس مناسبا

.في حال تأخر األعضاء في رفع املواضيع الخاصة باملجلس يتم تأجيلها إلى املجلس التالي 
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توزيع مقررات البرنامج على أعضاء القسم

 إلعداد الجداول الدراسية :الهدف 
 
توزيع مقررات القسم الخاصة بالفصل التالي تمهيدا

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 الخطة الدراسية+ الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية : الالئحة

 نموذج الرغبات التدريسية+ الخطة الدراسية :الوثائق ذات العالقة

 املجلد االلكتروني للرغبات التدريسية واللجان:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

للشعبتوقعاملالعددمعالحاليللفصلالتاليالدراس يالفصلفيتدريسهاسيتمالتياملقرراتحصر بدايةيتم.

الجودةمكتبمناملعتمدالتدريسيةالرغباتنموذجبإرسالالسكرتيرةتقوم 
 
اءاألعضلكافةالكترونيا

القسملرئيسةتعبئتهبعدالنموذجارسالاألعضاءيعيد

األعضاءعلىاملقرراتتوزيعيتم 
 
التخصصأولويةمراعاةمعالتدريسيةالرغباتلنموذجوفقا

عضولكلاسنادهاسيتمالتيواملقرراتالتدريسيةاألنصبةعنلإلعالنللقسمدورياجتماعيعقد

فيتمادهالعاألكاديميةالشؤونملكتبمنهملكلاملسندةواملقرراتاألعضاءاسماءرفعيتمالتوزيعاعتمادبعد

القسمجداول اعداد

الخطوات الوقائية  :

أو قرراتاملهذهلتدريساملكافأةبندعلىباملواطناتاالستعانةيمكنالدراسيةاملقرراتبعضتعطلحالفي 

الجامعةداخلأخرى كلياتمنمنتدبينتدريسيةهيئةبأعضاءاالستعانة

قرراتهماسناديتماستثنائيةاجازةعلىالحصول فيورغبتهطارئةلظروفالتدريسعنعضو أياعتذار حالفي

يتمو عضأليالزائدالنصابحالوفيالتدريسيةواألنصبةالدراسيةالجداول معيتناسببمااألعضاءلبقية

.للعضوالزائدالنصابالعتمادالكليةملجلسبهوالرفعالقسممجلسعلىذلكعرض
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توزيع اللجان الداخلية على أعضاء القسم

 توزيع اللجان الداخلية على أعضاء القسم مع تحديد مهام هذه اللجان:الهدف

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية : الالئحة

 نموذج رغبات اللجان ومهامها املعتمد من وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:الوثائق ذات العالقة

 مجلد املهام واللجان االلكتروني بالقسم:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

األعضاءلكافةالقسمسكرتيرةقبلمنومهامهااللجانرغباتنموذجارساليتم

النموذجاألعضاءيرسل 
 
تعبئتهبعدالقسملرئيسةالكترونيا

القسمرئيسيراهماحسبللقسمالعامةاملصلحةومراعاةالرغباتحسباللجانتوزيعيتم 
 
مناسبا

بالعلمالتوقيعمعللقسمالدورياالجتماعفياملعتمدالتوزيععناالعالنيتم

ختياراال عندالوحداتهذهمعالتنسيقيتم(الطالباتوشؤونكالجودة)أخرى بوحداتاملرتبطةاللجانحالفي

تستمر اللجنةبمهامالعضو تكليفمدة 
 
 عاما

 
 جامعيا

 
كامال

اللجانتقارير تسليمواعضاؤهااللجانمنسقيعلى 
 
دراس يعاملكنهايةفيالقسملرئيساللجنةملفمعسنويا

الخطوات الوقائية  :

ماحسباللجانبتوزيعالرئيسيقوماللجانإحدىعنعزوفهمأو معينةلجنةفيعضو منأكثر رغبةحالفي

 يراه
 
.للقسمالعامةللمصلحةمناسبا



دليل اجراءات وحدة رئيسات ألقسام  11  بكلية الرتبية باجلبيل 

االستعانة بمواطنات على بند املكافأة

 يئة لسد العجز في عدد أعضاء الهيئة التعليمية و توزيع املقررات املتعطلة في حال نقص أعضاء اله:الهدف

التعليمية واكتمال أنصبة األعضاء املوجودين

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية : الالئحة

 نماذج الصرف الخاصة ببند املكافأة+ عقد العمل الخاص ببند املكافأة :الوثائق ذات العالقة

 امللف الخاص بالعقود املؤقتة لبند املكافأة في اإلدارة:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

عنبينهناضلةواملفالسابقةالدفعاتمناملتميزاتالطالباتاستدعاءيتم:املكافأةبندعلىباملعيداتاالستعانة

.الشخصيةاملقابلةطريق

املقابلةقطريعنبينهنواملفاضلةللتعييناملتقدماتمللفاتالرجوع:املكافأةبندعلىبمحاضر االستعانة 

.الشخصية

يرفعثمومن،(التعليميةالشؤونمواضيعضمن)الكليةمجلسعلىاملكافأةببنداالستعانةموضوعيعرض

الكليةملجلس

الجدداألعضاءنموذجواتمامالعقودلكتابةلإلدارةاملواطناتتوجيه

باراتاالختوتعليماتاملادةوملفالتنفيذيةبالخطةاملكافأةبندعلىبهااملستعاناملواطنةتزويديتم

سندةاملواملهاملهنالوظيفياألداءعنتقرير وكتابةالبنودعلىاملعيناتعملبمتابعةاملقرر استاذيقوم

ملراجعتهاالقسملرئيسةوتسليمهااملكافئاتصرفنماذجتعبئةاملعيناتعلى

املقرر وتقرير الطالباتاجابةوأوراقالتفصيليةالدرجاتكشوفكافةاستالمبمتابعةالقسمرئيسةتقوم

العقدوانتهاءالطرفاخالءقبلالدراس ي

طرفهااخالءوبعدالعقدبنهايةبهاعملتالتيباملدةخبرةشهادةاملكافأةبندعلىاملتعاقدةتعطى

الخطوات الوقائية  :

عددساباحتويتمبهيستعانآخر لعضو املهاماسناديتمطارئةلظروفبالبنداملتعاقدالعضو اعتذار حالفي 

الصرفنموذجحسباملعتذر العضو قبلمنتفعيلهاتمالتيالساعات
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حساب األنصبة التدريسية

 حصر األنصبة التدريسية والتأكد من استيفاء األعضاء ألنصبتهم حسب رتبهم العلمية:الهدف

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية : الالئحة

 النموذج الخاص بحصر األنصبة التدريسية واملعتمد من شؤون املوظفات:الوثائق ذات العالقة

 في القسماملجلد االلكتروني ألنصبة األعضاء+ ملف األنصبة التدريسية لدى مكتب شؤون املوظفين :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

تعاميمالمراعاةمعالتعليميةألنصبتهماألعضاءاستيفاءمراعاةالدراسيةاملقرراتتوزيععمليةأثناءيتم

بتاريخج/ك/49رقمتعميم)إداريةبأعباءاملكلفينالتعليميةالهيئةألعضاءالنصابساعاتباحتسابالخاصة

،ه13/2/1435

املوظفاتشؤونمناملعتمدالنموذجحسبلألعضاءالتدريسيةاألنصبةاعتماديتم

جلسمإلىرفعهاثمومن،(التعليميةالشؤونمواضيعضمن)القسممجلسفيالزائدةالساعاتاعتماديتم

الكلية

الدراس يالفصلنهايةالزائدةالساعاتعددحصر يتم

الخطوات الوقائية  :

سهابتدريقامالتيالفعليةالساعاتتحسب،لهامباشرتهبعدالزائدةالساعاتعنالعضو اعتذار حالفي

 فيالعجز دلساالنتدابأو املكافأةببنداالستعانةأو آخر عضو إلىالساعاتاسنادويتمالصرفنموذجفيوترفع

.التعليميةالهيئةأعضاءعدد
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دراس يتغيير مرجع

 يميةاعتماد مرجع دراس ي مختلف عن املرجع املعتمد في الخطة الدراسية بغرض تطوير العملية التعل:الهدف

 أعضاء مجلس القسم+ رئيسة القسم :املوظفة املسؤولة

 الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية : الالئحة

 نموذج تغيير مرجع دراس ي :الوثائق ذات العالقة

 ملف القرارات والتوصيات االلكتروني في القسم+ ضمن مواضيع مجلس القسم :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

نالشؤو وكالةمنواملعتمددراس يمرجعتغيير نموذجتعبئةعليهدراس يمرجعبتغيير عضو أيرغبةعند

قرر امللتدريسالسابقالدراس يالفصلفيالطلبيرفعأنعلىالقسملرئيسةالنموذجورفعاألكاديمية

القسمجلسمفيالطلبعرضيتمالتغيير مبرراتعلىاللجنةموافقةحالوفيالطلبلدراسةلجنةتشكيليتم

الطلبعرفيتمباإلجماعاملوافقةحالوفيالتغيير مبرراتعرضيتمحيث(التعليميةالشؤونمواضيعضمن)

.الكليةملجلس

الخطوات الوقائية  :

الطلبرفعحالفي 
 
املقرر دريستمنأسابيعمض يوبعداملقرر فيهيدرسالذيالدراس يالفصلنفسفيمتأخرا

املقرر تقرير فيةكتوصيويسجلالتاليالفصلفيتنفيذهيتمأنعلىالسابقةاالجراءاتفيتمكماالطلبيرفع،

املقرر تطوير خطواتكإحدىالدراس ي
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اعداد التقرير الشامل للمقررات

 خرجات مراقبة كفاءة وجودة نواتج تعلم الطلبة ومدى مناسبة استراتيجيات التدريس لتحقيق هذه امل:الهدف

ودراسة التوصيات املرفوعة لتطوير املقرر 

 أعضاء مجلس القسم+ رئيسة القسم :املوظفة املسؤولة

 هيئة الخاصة بالتقويم الذاتي البرامجي والصادر من ال(التعلم والتعليم ) ممارسات املعيار الرابع : الالئحة

الوطنية لضمان الجودة

 نموذج التقرير الشامل للمقررات املعتمد من مكتب الجودة واالعتماد األكاديمي :الوثائق ذات العالقة

 املجلد االلكتروني الخاص بالتقارير الشاملة ملقررات القسم:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

الخاصةزاءاألجلتعبئةاملقرراتمنسقو لكافةالشاملبالتقرير الخاصالنموذجبإرسالالقسمسكرتيرةتقوم

ةالنهائيالنتائجاعتمادبعددراس يفصلكلنهايةاملقرراتبنتائجالخاصةواالحصائياتبمقرراتهم

واعتمادهالشاملالتقرير ملناقشةالقسمفيدورياجتماعيخصص

فيذيةالتنالخطةفياملخصصةاألوقاتحسبللكليةالدوريةاالجتماعاتفيالشاملالتقرير مناقشةيتم

البرنامجمنسققبلمنباملقرراتالخاصةالتوصياتتنفيذمتابعةيتم

الخطوات الوقائية  :

الشاملالتقرير ضمنتدرجال طالبة(20)طالباتهاعدديتجاوز ال التيو استثنائيةكشعباملفتوحةاملقررات

.القراراتالتخاذمالئمغير العينةحجمأنحيث



دليل اجراءات وحدة رئيسات ألقسام  15  بكلية الرتبية باجلبيل 

مراجعة مقررات البرنامج

 اجراء مراجعة دورية ملقررات البرنامج  كأحد أهم اجراءات الجودة الرامية لتطوير  البرنامج:الهدف

 منسقو املقررات+ رئيسة القسم :املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

 التقرير السنوي الدوري للبرنامج:الوثائق ذات العالقة

 مجالس + ملف القرارات والتوصيات+ املجلد االلكتروني الخاص بالتقارير السنوية الدورية للبرنامج :السجل

القسم الدورية

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

واملتطلباتواملراجعاملحتوى حيثمن)بمقرراتهمالخاصةالخطةمراجعةاملقرراتمنسقو منيطلب

بهاالخاصةالتوصياتورفع(التدريسواستراتيجيات

ؤولةاملسالجهاتويحددمنهماملرفوعةوالتوصياتمقرراتهمحول األعضاءمرئياتملناقشةدوريمجلسيعقد

أو املرجعير بتغيالخاصةاملواضيعوتحالوالتوصياتالقراراتملففيحفظهاويتمالتوصياتهذهتنفيذعن

.الكليةمجلسإلىورفعهاالعتمادهاالقسممجلسإلىاملحتوى أو املتطلبتغيير 

الخطوات الوقائية  :

-



دليل اجراءات وحدة رئيسات ألقسام  16  بكلية الرتبية باجلبيل 

التقييم الدوري والسنوي ألعضاء الهيئة التعليمية

 املستخدمة يهدف التقييم الدوري ملتابعة أداء أعضاء الهيئة التعليمية وتقييم استراتيجيات التدريس:الهدف

 وتقديم التوجيهات الالزمة لتطوير األداء التعليمي ومن ثم تقييم األعضاء التقييم النهائي ا
 
ملعتمد الخاص دوريا

.بأعضاء الهيئة التعليمية

 رئيسة القسم:املوظفة املسؤولة

 الئحة التعليم العالي للجامعات السعودية:  الالئحة

 ييم أعضاء نموذج تق+ نموذج انجازاتي الخاص بأعضاء الهيئة التعليمية والرئيس املباشر  :الوثائق ذات العالقة

الهيئة التعليمية املعتمد من الجامعة

 السجل االلكتروني املخصص لتقييم أعضاء الهيئة التعليمية:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

ورؤساءعضاءباأل الخاصةالتنفيذيةالخطةفي(دراس يفصللكلفترتين)انجازاتيتسليممواعيدتحديديتم

بالكليةاألكاديميواالعتمادالجودةوحدةعنوالصادرةاألقسام

انجازاتيوملكتبالقسملرئيسةارسالهوإعادةانجازاتينموذجبتعبئةاألعضاءيقوم

فيهاو العضومناقشةاألعضاءانجازاتنماذجفياملباشر بالرئيسالخاصالجزءبتعبئةالقسمرئيسةتقوم 

انجازاتيمكتبإلىالنموذجارسالثمومنواعتمادها

نماملعتمدالنموذجحسب(السنوي التقييم)الجامعيالعامنهايةاألعضاءبتقييمالقسمرئيسةتقوم

تقييمالالستكمالاألعضاءمنإضافيةوثائقأو مستنداتأيطلبيتمكمااألعضاءانجازاتعلىبناءالجامعة

.(فيهااملشتركيناللجانتقارير أو املقرراتكملفات)فيهالواردةالبنودحسب

الخطوات الوقائية  :

-





(هيئة تعلمية السعوديين واملتعاقدين)املوظف الجديد،: إجراءات 

استكمال إجراءات املوظف الجديد : الهدف

 املوظفة املسؤولة عن اعضاء الهيئة التعلمية  .

 قرار من الالئحة املنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات الصادرة ب( 1،2،3)استناد للمواد : الالئحة

هـ ــ26/8/1417ملجلس التعليم العالي املنعقدة (السادسة )املتخذ من الجلسة ( 4/6/1417)مجلس التعليم العالي رقم 

.  هـ22/8/1418وتاريخ 12457/ب/7املوافق علية باألمر السامي البرقي رقم 

 صادر الهيئة التعلمية: السجل

.مجلد املباشرات على سطح املكتب

نموذج البيانات االساسية : النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

 ن يحول لشؤو ، يوجهه صورة منة للكلية،إذا صدر قرار تعيين  لعضو الهيئة التعليمية السعوديات من ادارة الجامعة

باشرة معتمد من وعند حضورها يتم رفع قرار التعيين موضح فيه تاريخ امل،لتبليغ املوظف بضرورة مباشرة العمل ، املوظفين

.إلصدار قرار املباشرةعميدة الكلية يرسل  ملكتب عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين

وترفع هذه ( باناالي)تعبي عضو الهيئة التعليمية السعوديات نموذج البيانات االساسية كامال  ويرفق برقم الحساب البنكي

.االوراق مع قرار التعيين 

  يحفظ صورة من قرار التعيين واملباشرة بعد اعتماده بملف املوظف  ويرفق بها البيانات االساسية.

فيناما املتعاقدين عند حضوره يرفع له خطاب معتمد من العميدة موجهه ملدير مدير عام شؤون هيئة التدريس واملوظ

.بتاريخ املباشرة مرفق بة صورة من جواز املذكور وتأشيرة الدخول للمملكة

اذا صدر قرار التعاقد يحفظ بملف العضو.

يطلب من العضو السعوديات تعبئة:

يدة ا اقرار موضح فيه عدم التحاق مسبقا بالعمل بقطاع حكومي يعتمد من العميدة ويتم رفعة بخطاب معتمد من العم

(للتعيين الرسمي)الستكمال صرف راتب بدل تعيين ملدير عام شؤون هيئة لتدريس واملوظفين

رفها ضمن لص( بدل تعليم ،بدل ندرة اذا قسمها يتضمن البدل، بدل مسافة )تعبي نموذج االستدعاء يتضمن طلب بدالت

ستكمال بدالت الراتب ويتم رفعها بخطاب معتمدة من العميدة موجهه ملدير مدير عام شؤون هيئة التدريس واملوظفين ال 

الالزم

السيرة الذاتيةيعبئ  االعضاء السعوديين و املتعاقدين  نموذج

 ن االقامة السيرة الذاتية ، بطاقة العائلة، او صورة م، دورات، شهادات)يطلب منهم إحضار األوراق الالزمة لفتح وهي كالتالي

)

ة ملدير يتم تزويد شؤون املوظفين بأسماء االعضاء الحاضرين بعد كل اجازة رسمية وذلك برفع خطاب معتمد من العميد

عام شؤون هيئة لتدريس واملوظفين

الخطوات الوقائية:

ينابالغ عضو هيئة التعليمية  بضرورة الحضور الستالم العمل كحد أقص ى أسبوعين حتى ال يتم إلغاء قرار التعي.

 ابالغ  القسم بان تغيب االعضاء عن املباشرة يتم الرفع لها بدون عذر



اإلفادات وتعريف بالراتب : إجراءات

استكمال إجراءات التعريف باملوظف : الهدف

 املوظفة املسؤولة عن املوظفات اإلداريات و التعليمية

 الالئحة:

 مجلد االفادات على سطح املكتب  و افادات من موقع الجامعة : السجل

نوذج االفادة :النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

خصية يتقدم العضو بطلب افادة او تعريف بالراتب يوضح له ان استخراجها يتم من موقع الجامعة من الصفحة الش

للموظف  

سم التابع وعند اضطرار العضو  الستخراج افادة مستعجلة يتقدم بطلبها من شؤون املوظفين  موضح فيها أسمه و الق

له و الجهة املوجه لها 

يتم اعتماده من العميدة  مع الختم او ختمة فقط

الخطوات الوقائية:



رفع استمارات الصرف: إجراءات 

استكمال الحصول املستحقات املالية ألعضاء: الهدف

مسئولة شؤون الهيئة  التعليمية: املوظفة املسؤولة

لساعات االنتداب من نفس ( 48)  لساعات الزائدة لعضو هيئة التدريس، استناد للمادة ( 51)  استناد للمادة : الالئحة

ديين لساعات بند املكافاة من الالئحة املنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس السعو ( 101)  الجامعة للتدريس ،استناد للمادة 

ملجلس التعليم العالي (السادسة )املتخذ من الجلسة ( 4/6/1417)في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 

هـ22/8/1418وتاريخ 12457/ب/7هـ املوافق علية باألمر السامي البرقي رقم 26/8/1417املنعقدة 

 صادر استمارات الصرف، مجلد استمارات الصرف على سطح املكتب ،وارد استمارات الصرف:السجل  .

الساعات الزائدة نموذج: النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

 ئيس القسم  يتم استالم نماذج استمارات الصرف بعد إن يقوم العضو بتعبئتها بالساعات الفعلية يراجع ويعتمد  من قبل ر

.عند  نهاية الفصل الدراس ي

كافأة للمتعاقد معهن على بند املللمنتدبين وبيان يتم تعبئة بيان خاص بالساعات الزائدة ألعضاء الكلية وبيان.

ي  يتم رفع خطاب يحوي البيانات مع استمارات الصرف بعد اعتمادها من العميدة  كل على حدا مرفق به االعتماد املال

.للفصل املراد الرفع له  لوكيل الجامعة لشؤون الفروع العتماد الصرف

 يحفظ قرار الصرف بالوارد

 الخطوات الوقائية:

قة لعدد البد من التأكيد على القسم مراجعة االستمارات لكل عضو لتالفي أي خطاء وارد فيه وان تكون املحاضرات مواف

.الساعات االخيرة

اذا تأخر قرار الصرف البد من خطاب الحاقي



 االستقالة:إجراءات

استكمال اجراءات انهاء خدمة االعضاء      : الهدف

 املوظفة املسؤولة عن اعضاء الهيئة التعلمية السعوديات واملتعاقدين

 هـ20/8/1423بتاريخ 1/813الئحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة املدنية رقم :الالئحة

 من الالئحة املنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات الصادرة بقرار مجلس( 92)  استناد للمادة

هـ املوافق علية 26/8/1417ملجلس التعليم العالي املنعقدة (السادسة )املتخذ من الجلسة ( 4/6/1417)التعليم العالي رقم 

هـ22/8/1418وتاريخ 12457/ب/7باألمر السامي البرقي رقم 

 صادر الهيئة التعلمية ، مجلد االستقالة سطح املكتب : السجل

االستقالة نموذج: النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

 قسم ومن ثم يتم بطلب مكتوب الى رئيستها املباشرة الستكمال عرضة على مجلس ال( السعوديين)تتقدم عضو هيئة التعلمية

جلس عرضة بمجلس الكلية  للموافقة ورفعة للوكيل وعند ورود املصادقة من وكيل الجامعة على قرارات مجلس القسم وم

الكلية ويلغ شؤون املوظفين الستكمال الالزم 

 يطلب من العضو املتقدمة باالستقالة قبل مغادرة العمل  تعبئة نموذج إخالء طرف

م يتم رفع خطاب من شؤون املوظفين يذكر فية املصادقة على االستقالة من وكيل الجامعة  على قرارات مجلس القس

ومجلس الكلية مرفق فيه الطلب االستقالة  وإخالء الطرف معتمدا من العميدة الى  وكيل الجامعة لشؤون الفروع  

.الستكمال الالزم 

مة على ان اذا تقدم املتعاقد نموذج االستدعاء للرئيس املباشر يتضمن طلب ترك العمل وطلب استيفاء حقوق نهاية الخد

ع  الستكمال يكون من قبل انتهاء الفصل الثاني  ثم  يتم رفع الطلب للعميدة العتماده ويرفع لوكيل الجامعة لشؤون الفرو 

.الالزم متضمن صورة من االقامة الخاصة بالعضو

يطلب من املتعاقد املتقدم باالستقالة قبل مغادرة العمل تعبئة نموذج إخالء طرف  .

ن العميدة ويتم رفع خطاب من شؤون املوظفين وذلك لطلب استخراج تأشيرة خروج نهائي مرفق فيها إخالء الطرف معتمدا م

.الى مدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين  الستكمال الالزم 

 يتم حفظ قرار  طي القيد في ملف املوظفة املستقيلة

 الخطوات الوقائية:

خالء عند ترك املوظف للعمل دون تقديم االستقالة يتم االتصال بة لتأكيد علية على تقديم الطلب واتمام اجراءات  إ

الطرف واستالم حقوقه ويعطي مهلة كحد أقص ي أسبوعين 



الغياب بدون عذر : إجراءات

استكمال إجراءات حسم بدون عذر     : الهدف

 املوظفة  املسؤوله عن الهيئة التعلمية

 هــ ديوان الخدمة 20/3/1432تاريخ(28/أ)من الئحة الحقوق واملزايا املقرة باألمر امللكي رقم ( 21)استنادا للمادة : الالئحة

.  املدنية

 مجلد بدون عذر على سطح املكتب ، صادر اإلجازات :السجل،

وارد االجازات 

بيان غياب بدون عذر :النماذج  .

خطوات تنفيذ اإلجراء:

اب العضو عند غياب العضو  بدون عذر مرض ي او قبل ان يتقدم بإجازة اضطرارية  يتم ابالغ القسم لشؤون املوظفين بغي

بدون عذر مقبول وطلبهم الرفع له بدون عذر يتم عرضة على العميدة لنظر فيه واعتماده

فين يرفع خطاب للغياب بدون عذر متعمدة من العميدة مرفق به بيان ملدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظ

.الستكمال الالزم 

 يحفظ قرار الحسم في وارد االجازات  .

 الخطوات الوقائية:

يتم تبليغ املوظفة  بأيام الحسم.



إجراءات  استخراج  وتجديد اإلقامة للمتعاقدين 

استكمال اجراءات اقامة املتعاقدين بصورة شرعية باململكة: الهدف.

هـ والتعديالت الصادرة علية 11/9/1371في 25/2/1337-17نظام االقامة بالتصديق امللكي العالى رقم : الالئحة

 صادر   التأشيرات و االقامات  ، مجلد االقامات على سطح املكتب  : السجل

وارد التأشيرات و االقامات  

 االستدعاء و نموذج طلب تاشيرة خطابالنماذج  .

خطوات تنفيذ اإلجراء:

يصدر للعضو الجديد افادة الستكمال اجراءات الكشف الطبي

بمقدار يحضر العضو  نموذج االستدعاء والكشف الطبي وصور من التطعيمات لألطفال ورسوم اإلقامة مدفوع اإللكتروني

.لكل شخص والجوازات ملكتب شؤون املوظفين (  2)ريال  وصور  شخصية عدد(500)

 سنة ،واذا كان املتعاقد ذكر ال يدفع للمرافقين له فقط مبلغ اقامة واحدة اما18علما بان االطفال ال يدفع لهم حتى يبلغوا

ريال على ان يكون الدفع اإللكتروني عن طريق البنك1000اذا كان املتعاقد انثي تدفع لها ولى محرمها مبلغ 

معتمد من العميدة  ملدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين الستخراج االقامة يتم الرفع بخطاب.

 البد من التنبيه على االعضاء تجديدها قبل تاريخ االنتهاء بشهر تقريبا  .

امة عند التجديد يتم تعبئة العضو االستدعاء ونموذج اقرار خطي ،احضار االقامة االصلية  ،وصور شخصية ورسوم اإلق

مدفوع اإللكتروني 

يتم الرفع بخطابمعتمد من العميدة  ملدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين لتجديد االقامة.

 فين بمكتب شؤون املوظاالستدعاء عند رغبة العضو شطب احد االفراد املقيمين معه لظرف ما يتقدم بتعبئة نموذج.

معتمد من العميدة  ملدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين الستكمال الالزم يتم الرفع بخطاب  .

 الخطوات الوقائية:

تنبيه االعضاء عند استالم االقامات الجديد بضرورة حفظها والحرص على طلب تجديدها قبل االنتهاء بشهر 



االستقدام: إجراءات

(.من الدرجة األولى ) استكمال حصول العضو على تصريح بإحضار من يرغب من إفراد أسرته : الهدف

مسئولة الشؤون  الهيئة التعليمية: املوظفة املسؤولة

وزارة الداخلية، املديرية العامة للجوازات ،اجراءات الوافدين : الالئحة

 مجلد االستقدام  على سطح املكتب  صادر  الهيئة التعلمية   ،: السجل

وارد الهيئة التعلمية 

 االستقدام من وزارة الداخلية نوذج:النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

شهادة )االستدعاء مع نموذج االستقدام مرفق صورة من جواز املراد استقدامه ،اثبات القرابة يعبئ العضو نموذج -1

صورة من اخر مؤهل  صورة من اقامة العضو يتم رفعها بخطاب معتمد من العميدة موجة (  امليالد او اثبات الزواج 

.  ملدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين الستكمال الالزم

ها في البد من كتابة اقرار خطي موضح فيه  عدم توفر محرم ل(انثى )اذا كان طلب االستقدام مقدم من املتعاقدة -2

اململكة ورغبتها بمحرم مقيم معها وعدم عملة اثناء بقائه معها يرفع مع خطاب طلب االستقدام

ثم يفضل ان يقوم العضو بنفسه بإتمام االجراءات والذهاب ال دارة شؤون املوظفين في مبني الجامعة ومن

. ملكتب االستقدام  لسرعة الحصول عليها 

 الخطوات الوقائية:

.البد ان يعرف العضو من هم االشخاص املصرح لهم 



استخراج التأشيرة : إجراءات 

استكمال اجراءات حصول على تأشيرة خروج وعودة لسفر االعضاء:الهدف

مسئولة الهيئة التعلمية التعليمية: املوظفة املسؤولة

امعات الئحة االجازات من الالئحة املنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس السعوديين في الج( 56)  استناد للمادة : الالئحة

ملجلس التعليم العالي املنعقدة (السادسة )املتخذ من الجلسة ( 4/6/1417)الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 

هـ22/8/1418وتاريخ 12457/ب/7هـ املوافق علية باألمر السامي البرقي رقم 26/8/1417

وزارة الداخلية، املديرية العامة للجوازات ،اجراءات الوافدين

 صادر   التأشيرات و االقامات  ، مجلد التأشيرة  على سطح املكتب  : السجل

  وارد التأشيرات و االقامات

خطوات تنفيذ اإلجراء:

 ترة مرفق موضح فيه رغبته بالسفر بمفردة او مع افراد أسرته  خالل الففي االجازات الرسمية يتقدم العضو بنموذج

اء وصل دفع  قيمة التأشيرة ، يتم رفعة بخطاب معتمد من العميدة موجهة ملدير عام شؤون اعض+صور لكل شخص 

.هيئة التدريس واملوظفين 

 و بطلب اجازة يتقدم العض( التعد اجازة لألعضاء)اما في االجازات بين الفصلين او اجازة املنتصف الفصل الدراس ي الثاني

اذا تمت موافقة الوكيل ( موضح في االجراءات االضطراري )اضطرارية  

مرفق فية املوضح االستدعاء موضح فيه طلب التأشيرة والفترة املطلوبة  و يتقدم العضو لشؤون املوظفات بتعبئة نموذج

ة ملدير مسبقا ومرفق موافقة الوكيل على االجازة والسماح بسفر العضو ويتم رفعة بخطاب معتمد من العميدة موجه

.عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين الستكمال الالزم

ة نموذج طلب قبل نهاية العام الجامعي بشهرين او اقل يتقدم جميع  االعضاء الراغبين بالسفر خالل تلك االجازة  بتعبئ

اجازة لنهاية العام ورفعها مع بيان يحوي اسماء االعضاء معتمد من العميدة موجهة ملدير عام شؤون اعضاء هيئة 

.التدريس واملوظفين الستكمال الالزم

راج التأشيرة وعند طلب التأشيرة نهاية العام ترفق طلبات االجازات بخطاب يرفق فية طلبات االجازات الستكمال استخ.

 الخطوات الوقائية:

البد من تبليغ العضو بإحضار االوراق الخاصة بالتأشيرة  قبل سفرهم بوقت كافي حتى ال يتعطل 

ها العضو البد من تبليغ االعضاء عند عدم استخدام التأشيرة البد من الغائها او يترتب على ذلك غرامة مالية يتحمل

بنفسة 



رفع املجالس االقسام والكلية: إجراءات 

(السعوديين)استكمال الحصول املستحقات املالية ألعضاء الهيئة التدريس: الهدف

مسئولة الشؤون التعليمية: املوظفة املسؤولة

درة من الالئحة املنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات الصا( 46)  استناد للمادة :الالئحة

ملجلس التعليم العالي املنعقدة (السادسة )املتخذ من الجلسة ( 4/6/1417)بقرار مجلس التعليم العالي رقم 

.  هـ22/8/1418وتاريخ 12457/ب/7هـ املوافق علية باألمر السامي البرقي رقم 26/8/1417

 صادر استمارات الصرف،مجلد استمارات الصرف على سطح املكتب ،وارد استمارات الصرف :السجل

بيان خاص باملجالس :النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

جالس يتم ارسال خطاب موجهة من شؤون املوظفين لرئيسات االقسام ومكتب العميدة لالستفسار عن تواريخ امل

ته واعادة موضح فيه املطلوب ويتم تعبئواسماء الحاضرين من اعضاء هيئة التدريس السعوديين  مرفق به نموذج 

بعد اعتماده من االقسام ومن مكتب العميدة 

 ومن ثم يتم تفريغ النماذج في بيان خاص بمجالس االقسام  وبيان ملجالس الكلية

 يتم رفعها بخطاب معتمد من العميدة ملدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين.

اذا صدر قرار الصرف يحفظ بالوارد

 الخطوات الوقائية:

اذا تأخر قرار الصرف البد من خطاب الحاقي 



استخراج امر االركاب: إجراءات 

استكمال حصول االعضاء املتعاقدين على تذاكر السفر نهاية العام  : الهدف

مسئولة الشؤون التعليمية: املوظفة املسؤولة

م من الئحة توظيف غير السعوديين  في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رق( 17) استناد للمادة : الالئحة

 ـ16785/ب/7م املتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رق( 3/4/1417)

.  هـ4/11/1417وتاريخ 

 صادر استمارات الصرف، مجلد استمارات الصرف على سطح املكتب ،وارد استمارات الصرف:السجل

االركاب من موقع الجامعة  و نموذج طلب االجازة نموذج امر : النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

ام يتم رفع خطاب من شؤون املوظفين معتمد من العميدة  لرئيسات االقسام مرفق فيه نموذج طلب اجازة لنهاية الع

.  مخصوم منها االيام االضطرارية 

 يتم رفعها مع بيان بأسماء االعضاء وخطاب موجة عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين  ألعداد قرار االجازة

 عضاء طلب امر االركاب من اال يتم رفع خطاب من شؤون املوظفين معتمد من العميدة  لرئيسات االقسام مرفق فيه نموذج

ويرسل لشؤون املوظفات عن طريق االقسام ( املتعاقدين)

هة ملدير يتم عمل نموذج لتعبئة بيانات االعضاء ويرفق فيه نماذج  طلب امر اركاب لألعضاء بخطاب معتمد من العميدة موج

لحجوزات عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين إلعداد اوامر االركاب وارسالها للمكتب املعتمد من الجامعة لتوفير ا

.   حسب التواريخ املوضحة بأمر االركاب  وارسال التذاكر  ب االميل الخاص بكل عضو 

:الخطوات الوقائية 

اذا تأخرت تذاكر السفر البد من خطاب الحاقي

التأكيد على االعضاء على ضرورة مراجعة مكتب الطيران املوجود في املنطقة لتأكيد الحجز  



بدل نفقات التعليم : إجراءات 

استكمال إجراءات نفقات التعليم ألبناء املتعاقدين: الهدف

 املوظفة املسؤولة عن اعضاء الهيئة التعلمية  .

 بقرار من الالئحة املنظمة لشئون اعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الصادرة( 31)   استناد للمواد : الالئحة

ملجلس التعليم العالي (الخامس عشر)املتخذ من الجلسة ( 3/4/1417)مجلس التعليم العالي رقم 

 صادر الهيئة التعلمية ، : السجل

.مجلد املباشرات على سطح املكتب

االستدعاءنموذج:  النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

دون اللغة العربية يتقدم اعضاء هيئة التعليمية املتعاقدين من لديهم ابناء في سن املدرسة وامللتحقين بمدارس اجنبية وال يج

.  بتعبئة نموذج لتحديد املستوى 

يرفع خطاب مع نموذج االستدعاء مع افادة من املدرسة بخطاب معتمد من عميدة الكلية الى مدير عام هيئة التدريس

.  واملوظفين لرفعها الى وزارة التعليم االجنبي ألجراء االختبارات ألبنائهم ألخذ املوافقة 

ر املوافقة مع عند صدور املوافقة من الوزارة على االلتحاق باملدارس االجنبية في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي تحض

فاصيل ترفع االستدعاء و صور من االقامات لها وألبنائها امللتحقين مع الفواتير االصلية واالفادات من املدرسة بالتنموذج 

.بخطاب معتمد الى مدير عام شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين الستكمال الالزم 

:الخطوات الوقائية

عند تأخر الصرف يتم رفع خطاب الحاقي .



خارج دوام  : إجراءات

استكمال إجراءات تكليف املوظف خارج دوام  : الهدف

 املوظفة املسؤولة عن املوظفات االداريات

 هـ ــ20/3/1432بتاريخ ( 28/أ)من الالئحة  الحقوق واملزايا املالية املقرة باألمر امللكي رقم (26/1)استنادا للمادة : الالئحة

وزارة الخدمة املدنية   

 صادر مشترك للهيئة االدارية والبند ، مجلد خارج دوام على سطح املكتب ،وارد للهيئة االدارية :السجل.

خارج دوام موذجن: النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

خارج دوام  عند حاجة القسم لتكليف املوظف بخارج دوام  يقوم الرئيس املباشر بتعبئة نموذج طلب تكليف املوظف

(.ال يتم تكليف املوظف قبل الرفع لة رسمي)وعرضه على العميدة العتماده علما بانة 

لى يتم رفع خطاب  موضح فيه االسم والوظيفة وعدد ساعات التأخير  واملدة والسبب  معتمدا من العميدة وموجة ا

.اشهر كحد اعلي وأسبوعين كحد أقص ى 3مدير عام شؤون  هيئة التدريس واملوظفين وذلك قبل 

الدوام ورفعه ال تمام تكليف خارجدوام وان تمت املوافقة يتم في نهاية مدة التكليف تعبئة املوظف املكلف نموذج  خارج

بخطاب معتمد من قبل العميدة  مدير عام شؤون  هيئة التدريس واملوظفين

 وحفظ قرار الصرف خارج الدوام في الوارد للهيئة االدارية

 الخطوات الوقائية:

 في حالة تأخر قرار املوافقة يتم رفع خطاب الحاقي.



. حسم ساعات االستئذان  والتأخير عن أوقات الدوام الرسمي: إجراءات 

استكمال إجراءات ضبط حضور وانصراف املوظفات: الهدف       .

 املوظفة املسؤولة عن املوظفات االداريات

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (27)استنادا للمادة -:الالئحة

(.لتأخير بعذر او بدون عذر)هــ16/2/1426

 صادر  لإلداريات ، مجلد حسم ساعات التأخير واالستئذان  على سطح املكتب  : السجل

وارد االداريات

نموذج التاخير الصباحي و نموذج االستاذان :  النماذج

:خطوات تنفيذ اإلجراء

مكتب املتابعة يوجه لشؤون املوظفات خطاب حسم ساعات التأخير واالستئذان شهريا.

ساعات يعبئ شؤون املوظفات نموذج الحسم بعذر او بدون عذر7فإذا تجاوزت ، يتم حصر الساعات لكل موظفة.

 معتمد من قبل العميدة  موجة ملدير مدير عام شؤون  هيئة التدريسنموذج الحسم يتم بعدها رفع خطاب مرفق به

واملوظفين

يتم حسم عدد الساعات بعذر من رصيد االعتيادية وأما الساعات بدون عذر يتم حسمها مالي.

لإلداريات يتم حفظ قرار  الحسم في الوارد

 الخطوات الوقائية:

.البد من تنبيهه املوظفة التي يكثر التأخير او االستئذان



استحداث وظائف داخلية  : إجراءات 

استكمال إجراءات استحداث الوظائف : الهدف

املسئولة عن شؤون املوظفات اإلداريات :  املوظف املسؤول

استنادلتصنيف الوظائف في الخدمة املدنية : الالئحة

 دليل تصنيف الوظائف من الخدمة املدنية مجلد التصنيف  على سطح املكتب:السجل

نموذج استحداث وظائف من الخدمة املدنية : النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

لنظر فية تتقدم رئيسة القسم بطلب استحداث وظيفة لحاجة القسم مع توضيح متطلبات الوظيفة ورفعة للعميدة

عانة يتم ارسال الطلب لشؤون املوظفين العطاء الوصف الوظيفي من خالل البحث عنها بديوان  الخدمة مع االست

.  استحداث وظيفة داحلية بمتطلبات القسم للوظيفة بتعبئة نموذج 

 اعتماد النموذج من قبل العميدة  .

   يتم الترشيح للوظيفة من قبل العميدة والوكيلة من داخل موظفات الكلية.

 الوصف الوظيفي عند صدور قرار التكليف للموظفة يتم ارفاق نموذج   .

 يتم حفظ الوصف الوظيفي في ملف التصنيف.

 الخطوات الوقائية:



االجازات االستثنائية او مرافقة زوج : إجراءات 

 استكمال اجراء منح اجازة بدون راتب للموظف   : الهدف

 املسؤولة عن املوظفات االداريات :  املوظفة املسؤولة

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (20)استنادا للمادة : الالئحة

هـ16/2/1426

 مجلد االجازات على سطح املكتب، صادر اإلجازات  ، وارد االجازات : السجل

 نموذج طلب إجازة استثنائية :النماذج  .

خطوات تنفيذ اإلجراء:

 تعبي املوظفة  نموذج لطلب االجازة.

سة القسم  للعميدة تتقدم املوظفة بالنموذج بعد تعبئته لرئيستها املباشر ال بدا  الراي واذا تمت املوافقة توجهها رئي

.  العتماده

 ين الستكمال لطلب االجازة لرفعة بخطاب معتمد من قبل العميدة مدير هيئة التدريس واملوظفتعبي املوظفة  نموذج

.الالزم إلصدار قرار االجازة

يتم حفظ قرار االجازة بوارد االجازات .

 من مكتباالجازة اشهر فاكثر  يتم تعبئة املوظفة اشعار عوده من3عند حضور املوظفة بعد االجازة اذا كانت مدتها

رة بعد شؤون املوظفات و موجه للعميدة العتماده  ويتم رفع خطاب موضح فيه معلومات املوظفة و تاريخ املباش

.االجازة معتمد من العميدة الى مدير هيئة التدريس واملوظفين ال صدار قرار املباشرة بعد االجازة

يتم حفظ قرار املباشرة للموظفة بملف وارد االجازات.

  اذا رغبت املوظفة بتمديد االجازة البد من تقديمة قبل انتهاء االجازة كحداقص ي اسبوع.

 الخطوات الوقائية:

مال االوراق  اذا لم تتقدم املوظفة بطلب االجازة املذكورة اعاله  تبلغ من خالل رئيستها او املوظفة نفسها  باستك

.  كحد أقص ى  أسبوعين  من تاريخ تبليغها ،ويتم الرفع لها بدون عذر اذا تجاوزة املدة  



اإلجازة االضطرارية : إجراءات 

استكمال إجراءات منح املوظف إجازة براتب كامل األسباب طارئة : الهدف

 املسؤولة عن املوظفات االداريات :  املوظفة املسؤولة

 هـ16/2/1426بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (10)استنادا للمادة : الالئحة

 ملف النماذج ، وارد اإلجازات االضطرارية مجلد االجازات  سطح املكتب: السجل

 نموذج االجازة االضطرارية :النماذج

:خطوات تنفيذ اإلجراء

اب ذلك من عند غياب املوظف تحضر في اليوم التالي لشؤون املوظفين لإلفادة بان سبب الغياب ظروف طارئة وترغب باحتس

.  رصيدها من االجازة  االضطرارية

تجاوز تعبئ املوظفة  استمارة طلب اجازة بعد التأكد من ملف حصر االيام االضطرارية بان لديها رصيد كافي ،على ان ال ي

.في السنة املالية الواحدة (خمسة أيام )

كتب شؤون يتقدم املوظف  بالنموذج بعد تعبئته لرئيس املباشر  ليتم ابدا الراي وان تمت املوافقة علية يتم  إحضاره مل

(صاحب الصالحية )املوظفات وذلك العتماده  من قبل العميدة 

 الخطوات الوقائية:

ارة كحد أقص ى  اذا لم تتقدم املوظفة بطلب االجازة املذكورة اعالة  تبلغ من خالل رئيستها او املوظفة نفسها  بإحضاره االستم

.  أسبوع من تاريخ تبليغها ويتم الرفع لها بدون عذر اذا تجاوزة املدة  



اإلجازة بعذر: إجراءات 

استكمال إجراءات منح املوظف إجازة بعذر في الظروف الطارئة  : الهدف

 املسؤولة عن املوظفات االداريات :  املوظفة املسؤولة

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم )  (استنادا للمادة :الالئحة

هـ16/2/1426

 صادر اإلجازات ، وارد اإلجازات مجلد اإلجازات على سطح املكتب: السجل

 نموذج غياب  بعذر :النماذج

:خطوات تنفيذ اإلجراء

تساب ذلك عند غياب املوظف تحضر في اليوم التالي لشؤون املوظفين لإلفادة بان سبب الغياب ظروف طارئة وترغب باح

.  من رصيدها من اإلجازة  االعتيادية 

 يحسب من طلب إجازة بعد التأكد من ملف حصر األيام االعتيادية  بان لديها رصيد أو تسجيله ل\تعبئ املوظفة  استمارة

.أيام كل شهر 3إجازة نهاية العام ، على إن ال تتجاوز تكون 

لرأي  من قبل يتقدم املوظف  بالنموذج بعد تعبئته لشؤون املوظفين الستكمال الالزم وعرضه على عميدة الكلية إلبداء  ا

.العميدة وان تمت املوافقة علية يرفع بعد أسبوع من بداية الشهر التالي 

 الخطوات الوقائية:

إذا لم تتقدم املوظفة باإلجازة املذكور أعاله يتم الرفع لها بدون عذر  .



إجازة مرافق مريض   :إجرءات

استكمال إجراءات إجازة املرافق للمريض  : الهدف

 املوظفة املسئولة عن املوظفات اإلداريات

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (15)استنادا للمادة : الالئحة

هـ16/2/1426

 صادر اإلجازات ،مجلد االجازات على سطح املكتب ، وارد االجازات بدوالب امللفات: السجل

 نموذج بيان مرافق مريض :النماذج

:خطوات تنفيذ اإلجراء

إجازة مرافق عند تغيب املوظفة ملرافقة ابنها أواحد األقرب تتقدم بعد حضورها للعمل ملكتب شؤون املوظفات بورقة ب

.مصدقة من املستشفى وموضح فيها املدة

اعالم املوظفة من قبل شؤون املوظفين ان هذه االيام تحسم من رصيدها من االجازات االعتيادية.

 وجة معتمد من العميدة مبعدد ايام الغياب للموظفة ومن ثم يتم رفع جميع إجازات املرافق  بخطاب مرفق بة بيان

.  ال صدار القرار االجازةملدير هيئة التدريس واملوظفين 

 يتم حفظ قرار  االجازة في وارد االجازات.

:الخطوات الوقائية 

ليغها أو يرفع إذا لم تقدم املوظفة اإلجازة املذكورة اعاله تبلغ من قبلنا بضرورة إحضارها كحد أقص ي أسبوع من تاريخ تب

.لها غياب بدون عذر 



اإلجازات املرضية : إجراءات 

استكمال إجراءات منح املوظفة إجازة مرضية : الهدف  .

 املوظفة املسئولة عن املوظفات اإلداريات

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (11/12)استنادا للمادة : الالئحة

هـ16/2/1426

 صادر اإلجازات ،مجلد االجازات على سطح املكتب ، وارد االجازات: السجل

نموذج التحويل الطبي:   النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

تومة من عند غياب املوظفة  ألسباب مرضية ،تتقدم  في اليوم الذي تحضر فيه، تقرير إجازة مرضية محدد بها املدة مخ

.    الطبيب و املستشفي

ازة من إذا أحضرت املوظفة إشعار مراجعة أو تقرير غير مختوم ،تعطي من قبل شؤون املوظفين  تحويل الستخراج اإلج

.املستشفى

 معتمد من االعذار الطبيه من الشهر التالي ، بخطاب مرفق به6يتم رفع جميع اإلجازات املرضية للموظفين في اليوم

.،ال صدار قرار االجازاتملدير هيئة التدريس واملوظفين العميدة ،

يتم حفظ قرار  االجازة في وارد االجازات

:الخطوات الوقائية 

 اعالم املوظفة بان املدة املسموح لها من املستوصفات الخاص ال تتجاوز يوم واحد في الشهر

إذا لم تحضر املوظفة التقرير الطبي تبلغ بضرورة أحضارة كحد أقص ي أسبوعيين يرفع لها غياب بدون عذر  .



االجازة االعتيادية  : إجراءات 

استكمال اجراءات منح املوظفة اجازة اعتيادية :الهدف

 املسؤولة عن املوظفات االداريات :  املوظفة املسؤولة

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (1)استنادا للمادة : الالئحة

هـ ــ16/2/1426

 صادر اإلجازات ،مجلد االجازات على سطح املكتب ، وارد االجازات: السجل

 طلب إجازة موظف خطاب: النماذج

:خطوات تنفيذ اإلجراء

 تعبئ املوظفة نموذج طلب إجازة إذا كانت خالل أيام الدوام الرسمي.

 ابالغ املوظفة لرئيس املباشر برغبته بتمتع باإلجازة االعتيادية ومدتها وعند اخذ املوافقة

مدي من مكتب شؤون املوظفات  ويتم من قبل الشؤون  التدقيق عنتتقدم املوظفة بطلب تعبئة  نموذج االجازة

اعتمادها من استحقاقاها نظاما ومن ثم يعتمد من الرئيس املباشر ، توجهها رئيسة القسم الى شؤون املوظفين ، ثم يتم

.  العميدة 

 االجازات العادية من الشهر التالي ، بخطاب مرفق بة بيان6يتم رفع جميع اإلجازات االعتيادية للموظفين في اليوم

.معتمد من العميدة ، ملدير هيئة التدريس واملوظفين ،ال صدار قرار االجازات

يتم حفظ قرار  االجازة في وارد االجازات.

 تحدد أوقات االجازة  نهاية العام من قبل مكتب العميدة ومكتب شؤون املوظفات حسب مقتضيات العمل

 يعمم من قبل مكتب شؤون املوظفات عن موعد التحديد.

ومن ثم يتم تعبئة النموذج  طلب إجازة يعتمد من قبل العميدة مباشرة  .

بل العميد ملدير يتم  الرفع بيان بأسماء الراغبين بالتمتع باإلجازة االعتيادية خالل اإلجازة الصيفية  بخطاب معتمد من ق

.هيئة التدريس واملوظفين ال صدار قرار االجازة 

يتم حفظ قرار  االجازة في وارد االجازات

:الخطوات الوقائية 

تمارة كحد اذا لم تتقدم املوظفة باالجازة املذكورة اعاله  تبلغ من خالل رئيستها او املوظفة واحضاره االس

.أقص ى أسبوع من تاريخ تبليغها او سوف يرفع لها بدون عذر  



إجازة رعاية مولود: إجراءات 

استكمال إجراءات إجازة رعاية املولود:  الهدف.

املوظفة املسئولة عن املوظفات اإلداريات

 بتاريخ (1/1037)من الالئحة  التنفذيه الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (ب/22)استنادا للمادة :الالئحة

هــ ــ16/2/1426

 صادر االجازات ،مجلد االجازات على سطح املكتب ،:السجل

وارد االجازات

 نموذج طلب إجازة رعاية مولود :النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

تمادها تتقدم املوظفة بطلب إجازة رعاية مولود وتوجهها لرئيستها املباشرة ألخذ املوافقة وبعدها توجه للعميدة الع.

 التدريس طلب االجازة بخطاب معتمد من العميدة ويتم رفعة ملدير هيئةوتوجيهها لشؤون املوظفات لرفعها بعد تعبئة

واملوظفين  ال صدار القرار االجازة

 من مكتب  من االجازة اشهر فاكثر  يتم تعبئة املوظفة اشعار عوده 3عند حضور املوظفة بعد االجازة  اذا كانت مدتها

د االجازة شؤون املوظفات و موجه للعميدة العتماده  ويتم رفع خطاب موضح فيه معلومات املوظفة و تاريخ املباشرة بع

.معتمد من العميدة الى مدير هيئة التدريس واملوظفين ال صدار قرار املباشرة بعد االجازة

يحفظ قرار  االجازة بوارد االجازات

الخطوات التنفيذية:

 ة املطلوبة كحد إذا تأخرت املوظفة عن طلب اإلجازة املذكورة اعاله تبلغ رئيستها املباشرة بضرورة إحضاره املوظفة االستمار

.  أقص ى أسبوع من تاريخ تبليغه أو يرفع لها بدون عذر



إجازة وضع : إجراءات 

استكمال إجراءات منح املوظفة إجازة أمومة:الهدف

املسؤولة عن املوظفات اإلداريات:املوظفة

 بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم (أ/22)استنادا للمادة :الالئحة

هـ16/2/1426

 صادر اإلجازات ،مجلد االجازات على سطح املكتب ، وارد االجازات:السجل

نموذج تبليغ الوالدة :النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

 تبلغ املوظفة عن استحقاقها اجازة وضع  للرئيس املباشر و شؤون املوظفين.

على املوظفة إحضار صورة من تبليغ الوالدة مصدق من املستشفى لشؤون املوظفين  .

 قرار الوضعإلصدار مدير هيئة التدريس واملوظفين يتم رفع خطاب معتمد من العميدة مرفق بة صورة من تبليغ الوالدة

يتم حفظ قرار اجازة الوضع بملف وارد االجازات.

زة الوضع عند حضور املوظفة بعد اجازة الوضع يتم رفع خطاب موضح فيه معلومات املوظفة و تاريخ املباشرة بعد اجا

.ال صدار قرار املباشرة بعد االجازةمدير هيئة التدريس واملوظفين معتمد من العميدة 

يتم حفظ قرار املباشرة للموظفة بملف وارد االجازات

 الخطوات الوقائية:

بوعين إذا تأخرت املوظفة عن إحضار صورة من تبليغ الوالدة يتم تبليغ رئيستها أو إبالغها بإحضاره كحد أقص ي أس

.،اوسيتم الرفع لها بدون عذر



إجازة االمتحان  :إجرءات

استكمال إجراءات منح املوظف إجازة  االمتحان:الهدف    .

 املوظفة املسؤولة عن املوظفات االداريات

 هـــ16/2/1426بتاريخ ( 1/1037)من الالئحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية برقم ( 9)استنادا للمادة:الالئحة

 الوارد الداخلي  ملف النماذج:السجل

نموذج طلب إجازة امتحان : النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

ت يعبئ املوظف  نموذج  طلب اإلجازة امتحان مرفق معه إفادة من جهة الدراسة موضح فيه تاريخ بداية االمتحانا

.ونهايتها وتوجهها لرئيس املباشر للعلم وبعدها يتم توجيهه للعميدة العتماده 

 للعلم ،وصورة من النموذج  ملكتب الوكيلة(إجازة امتحان)يتم توجيهها إلى شؤون املوظفات الحتساب أيام الغياب

 الخطوات الوقائية:

 إذا تغيبت املوظفة دون التقدم بالطلب يسقط حقها في اإلجازة ويرفع لها غياب بدون عذر



الدورات التدريبية : إجراءات 

استكمال إجراءات حضور الدورات التدريبية: الهدف

املسئولة عن شؤون املوظفات اإلداريات :  املوظف املسؤول

م من الئحة التدريب في الخدمة املدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية  رق( 34/26، 34/24)استناد للمادة : الالئحة

هـ19/2/1398بتاريخ ( 16)

 صادر اإلداريات  ،مجلد التدريب على سطح املكتب:السجل

وارد  اإلداريات

اداء مهمة :النماذج

خطوات تنفيذ اإلجراء:

ب استخراج عند صدور اشعار قبول ملوظف لدورة تدريبية يتقدم  لشؤون املوظفين بتعبئة طلب نموذج االستدعاء لطل

.أمر أركاب مرفق بة صورة من إشعار القبول 

يتم رفع الطلب بخطاب معتمد من العميدة ملدير ادارة كليات البنات بالدمام الستكمال الالزم.

 وثيقــة أداء مهمـةوعند عودة املوظف يحضر ما يثبت حضور الدورة و يتم تعبئة  نموذج.

رف بدل يتم رفع اثبات الحضور مع النموذج  بخطاب معتمد من العميدة ملدير ادارة كليات البنات بالدمام الستكمال ص

.االنتداب

 يحفظ قرار صرف املستحقات بوارد املشترك

 يحفظ صورة من شهادة الدورة في ملف املوظف   .

 الخطوات الوقائية:



وكـالـة شــؤون الطـالبـات 



دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات 47  بكلية الرتبية باجلبيل 

االنشطة الطالبية :اإلجراء 

 الحتياجات تحديد جميع اإلجراءات املتعلقة بالنشاط الطالبي وذلك لتفعيل وتنفيذ األنشطة الطالبية وفق:الهدف 
 
ا

.الطالب وميولهم ورغباتهم من خالل خطط محددة وفعالة

في بناء ال 
 
 هاما

 
خبرات التعليمية توفير بيئة تعليمية تساعد في دعم الفرص التطويرية لدى الطالبات والتي تلعب دورا

.والعملية لديهم

 مديرة وحدة األنشطة الطالبية:الموظفة المسؤولة.

 الالئحة :-----------

 الوثائق ذات العالقة:

 الكتروني –نموذج التسجيل في االندية–

خطط االنشطة واالنديةنموذج

نموذج تقرير الفعالية

 مجلد االنشطة الطالبية:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

الدراسةبدايةقبلوذلكالعمادةمجلسِقَبلمنواعتمادهاجامعيعاملكلالطالبيةاألنشطةخطةوضع.

جامعيعامكلخاللاملعتمدةالطالبيةاألنشطةخطةوتنفيذوتنظيمإعداد.

فيامعةبالجالطالبشؤونعمادةمعوالتنسيقبالتعاون "الطالبيةلألنشطةتدشينحفل"وتنفيذوتنظيماعداد

.االول الدراس يالفصلبدايةمنالثانياألسبوع

(دينية–بحثية–اجتماعية–علمية–ثقافية)متنوعةمجاالتتشملوالتيالطالبيةاألنشطةجميععلىاإلشراف.

.(املاليالتمويلعدا)النشاطأعمالبجميعأنفسهمالطالباتقياماألنشطةأهدافمنيكون أنعلى

واملشاركة،للحضور ودعوتهمبالوكالةالطالبيةاألنشطةعنمستمر وبشكلللطالباتاإلعالن

الطالباتشؤونلوكيلةوتقديمهبالوحدةطالبينشاطكلعنمفصلتقرير إعداد.

األهدافتحقيقدون حالتعراقيلأو صعوباتوأياإلنجازاتمتضمناالوحدةعملعنشاملفصليتقرير إعداد

قبلطالبالشؤونلعميدتقديمهويتمالطالباتشؤونلوكيلةوتطويره،العملوتحسينلتجاوزهاومقترحاتاملرجوة

.الدراس يالعامنهاية

قبللجامعةباالطالبشؤونعمادةمعوالتنسيقبالتعاون "الطالبيةلألنشطةالختاميالحفل"وتنفيذوتنظيماعداد

املشاركاتباتالطاللتكريمختاميحفلوهو الثاني،الدراس يللفصلالنهائيةاالختباراتبدايةمناألقلعلىأسبوعين

.األنشطةفي

الخطوات الوقائية  :

.ضرورة مراعاة عدم تأثير أي نشاط طالبي بشكل سلبي على التحصيل الدراس ي للطالبات•

.هضرورة مراعاة عدم الشروع في أي نشاط طالبي إال بعد اخذ موافقه على تنفيذه والرفع بامليزانيه املخصصه ل
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(الميزانية التشغيلية)السلف وآلية صرف ميزانية األنشطة : اإلجراء

 رف حسب توضيح اإلجراءات املتبعة في إعداد والرفع مليزانية األنشطة الالمنهجية وعملية الشراء والص:الهدف

.البنود املخصصة لها

  مسؤولة املحاسبة:الموظفة المسؤولة.

 ي بند النشاط الثقافي والرياض -الئحة تنظيم اإلجراءات املالية لصندوق الطالب بجامعة الدمام : الالئحة

لوائح صندوق الطالب في وكالة شؤون الطالب–للجامعة 

 الفاتورة –محضر استالم –محضر استهالك –نموذج طلب سلفة :الوثائق ذات العالقة.

 ملف يحتوي على صور لكل الخطابات الصادرة من وكالة شؤون الطالبات إلى عميد شؤون الطالب:السجل 

.وصور لجميع الفواتير ومحاضر االستهالك ومحاضر االستالم الخاصة بكل بند من امليزانية 

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
م دراس ي التعميم عن األندية الطالبية ببنود امليزانية بتحديد املتطلبات واملستلزمات في قبل بداية كل عا
الكلية ليتم تحديد متطلبات األنشطة الطالبية بعد مراجعتها من قبل وكيلة شؤون الطالبات والرفع بها إلى عميدة

.اعتمادها في مجلس الكلية
مراجعة الوثائق واملستندات وميزانية خطة األنشطة الالمنهجية.
وافقة الرفع بميزانية خطة األنشطة بعد اعتمادها من عميدة الكلية والرفع بها الى عميد شؤون الطالب ألخذ امل

.عليها
وضع خطة زمنية للصرف قبل إقامة أي نشاط بثالثة أسابيع ألخذ املوافقة على الصرف.
تقوم مديرة األنشطة الطالبية بإحضار الوثائق واملستندات املطلوبة وتقديمها ملسؤولة املحاسبة.
التأكد من املستندات والوثائق املقدمة واملبالغ املطلوبة بإحضار فواتير من قبل املحاسبة.
الرفع بطلب اعتماد صرف املبالغ.
تسجيل املشتريات.
حفظ الوثائق.
 صرف الشيكات املصروفة من قبل صندوق الطالب من قبل وكيلة شؤون الطالبات

الخطوات الوقائية  :
الب الرفع بطلب السلفة لكل نشاط قبل موعد النشاط بأسبوع على األقل العتماده من قبل عميد شؤون الط

 على امليزانية املعتمدة لألنشطة من الجامعة 
 
.استنادا

 عند التأخر في طلب السلفة من قبل مشرفات األنشطة ال يتم اعتماد صرف املبالغ للنشاط.
ل مسؤولة بعد اعتماد صرف املبلغ بشيك للنشاط  ، يجب رفع الوثائق واملستندات الخاصة بصرف املبلغ من قب

.يوم من صرف الشيك 30املحاسبة  في موعد أقصاه 
 املبالغ املطلوبة وغير مدعومة بفواتير صحيحة يتم ايداعها في صندوق الطالب في الجامعة كرجيع.
ات محاسبة مشرفات األنشطة عند التأخر في رفع الفواتير الخاصة باألنشطة من قبل وكيلة شؤون الطالب.
مراعاة التقيد باملبالغ املوجودة في امليزانية الخاصة بوكالة شؤون الطالبات املعتمدة من قبل الجامعة.



49 

ورشة مهارات الحياة الجامعية : اإلجراء

 رحلة الثانوية توعية الطالبة املستجدة على متطلبات املرحلة الجامعية والتمييز بين املرحلة الجامعية وامل:الهدف

ومعرفة طرق أدارة الوقت وتنظيمه واتباع طرق املذاكرة الفعالة لتحقيق النجاح وأهمية وضع أهداف وخطط

ية تحفيز للنجاح بالدراسة وكذلك تدوين املالحظات خالل املحاضرة وأهمية املشاركة الفعالة باملحاضرات وكيف

النفس  وأساليب قراءة الكتب الدراسية

 مديرة وحدة األنشطة الطالبية، وكيلة شؤون الطالبات:الموظفة المسؤولة.

 الالئحة :---------------

 استبيان –نماذج أختبار –عروض الورشة -مهارات الحياة الجامعية كتيب:الوثائق ذات العالقة

 جملد مهارات احلياة اجلامعية:  السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
 استالم  حصر الطالبات املستجدات املقبوالت في الكلية.
 طالبة 24تقسيم الطالبات إلى فرق ال يتجاوز عدد أفرادها.
علمية عن ترشيح مدربات من أعضاء الهيئة التعليمية إلعطاء الورشة بحيث يتم إشعارهن بالترشيح و أرسال عرض املادة ال

.طريق البريد اإللكتروني 
ارسال دعوة لفريق العمل املختار لحضور اإلجتماع الخاص بالورشة قبل انعقادها.
للتقرير املعد عن القاعات وجاهزيتها وتوزيع 

 
املجموعات اعداد نموذج للقاعات التدريسية املستخدمة لتفعيل الورشة وفقا

.الطالبية على القاعات املختارة
 استالم الكشوف النهائية بأسماء الطالبات وأرقام القاعات الخاصة بالورشة واسم العضو املسئول عن الفريق.
في نهاية الورشهيتم عقد اختبار للطالبات.
 وكذلك مدى رضاهم عن الورشة. توزيع االستبيانات الخاصة بالورشة ملعرفة انطباع الطالبات.

الخطوات الوقائية  :

االختباردخول لهنيتسنىحتىالورشةهذهألعادةالترتيبويتم.الورشةأيامفيالغائباتالطالباتحصر يتم.

 شره عبر يشمل على تحديد األيام واالوقات املقررة إلنعقاد الورشة خالل اسبوع التهيئة ويتم ن( مهارات الحياة الجامعية )إعالن الورشة
(.  كلية التربية بالجبيل ، وكالة شؤون الطالبات ، وكالة الشؤون االكاديمية ) الحسابات الرسمية  بتوتير 

دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات  بكلية الرتبية باجلبيل 
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التوعية الدينية:اإلجراء 

 في تحقيق وضح هذه اإلجراءات عملية إعداد و تنفيذ البرامج و األنشطة الدينية في الكلية و التي تسهمت:  الهدف

.رعاية و معالجة القضايا الطالبية و تنمية الوعي لدى الطالبة بكل ما يحيط بها من جوانب الحياة 

 مسئولة التوعية الدينية :  الموظفة المسؤولة

 الوثائق ذات العالقة  :----------------

 جامعة الدمام ( التأديبية ) الئحة ضبط سلوك الطالبات :  الالئحة .

 ات سجل الكتروني للدور –سجل الكتروني للدروس –سجل الكتروني بالحلق املقامة باملصلى :  السجل

 خطوات تنفيذ اإلجراء  :

-الدراس يالعامبدايةقبلالدينيةللتوعيةعامةخطةإعداد

-العتمادهاالطالباتشؤونلوكيلةبالخطةالرفع

-املوظفاتو للطالباتتقامالتيالدوراتعلىاإلشرافو املصلىرعاية

-اإلرشادو التوجيهمناملحول للحاالتتوعويةبرامجإعداد

-عليهااإلشرافو املوظفاتو للطالباتالقرآنتحفيظحلقإقامة

-الطالباتشؤونعمادةتقدمهاالتيو النبويةالسنةو الكريمالقرآنمسابقاتعلىاإلشراف

-علىاملوافقةأخذبعدالطالباتو للموظفاتدروسو دوراتإلقامةاألعضاءو الداعياتمعالتنسيق

.الجامعةوكيلمناألستضافة

(الخ......البيضااليامصيامعاشوراءيوم)مثلالدينيةاملناسباتتفعيل.

الخطوات الوقائية  :
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خدمات العيادة الطبية: اإلجراء

 رف حسب توضيح اإلجراءات املتبعة في إعداد والرفع مليزانية األنشطة الالمنهجية وعملية الشراء والص:الهدف

.البنود املخصصة لها

  الطبيبة واملمرضة:  الموظفة المسؤولة

 الالئحة :---------------

 الة نموذج مالحظات الدكتور للح_نموذج للتاريخ املرض ي _ نموذج العالمات الحيوية:الوثائق ذات العالقة.

 نموذج إجازات مرضية.

 مجلد خدمات العيادة الطبية :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

 وحوالجر والصرعوالصداعواملغصاإلغماءحاالت:مثلالكليةلطالباتاألوليةاإلسعافيةالحاالتمباشرة•

.وغيرهاوالحروق

.والربوالقلبوأمراضوالضغطالسكر مثلالكليةلطالباتاملزمنةاملرضيةالحاالتمتابعة•

.لذلكاألمر لزمإذاملستشفياتإلىمتقدمةرعايةإلىتحتاجالتياملرضيةالحاالتتحويل•

اسةدر مستوى علىالصحيةالحالةأثر وبيانالطالبيوالتوجيهاإلرشادوحدةمناملحولةالحاالتاستقبال•

.للطالبةمناسبةحلول إيجادومحاولةالطالبة

 وعياللزيادةمطوياتوعملالكليةداخلتثقيفيةمحاضراتإلقاءطريقعنالصحيالوعينشر فياملساهمة•

.للطالباتالصحي

الخطوات الوقائية  :

للمريضةملففتحعندكاملةالوثائقتسجيل.

املريضةخصوصيةحفظ.

(األوكسجيناسطوانات_الضغط_السكرأجهزة)الطبيةاألجهزةوجاهزيةبصيانةاالهتمام

 حاجةالعندللمستشفىالطالباتنقلباليةاالهتمام.صالحيتهاتاريخومتابعةاألساسيةاألدويةتوفير.

دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات  بكلية الرتبية باجلبيل 
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وحدة المؤتمر الطالبي : اإلجراء

 ية التربوية وتحمل املسؤوليات واملساهمة في تطوير العملالقراراتإشراك الطالبات املتميزات في صنع :الهدف

.واألكاديمية ولخدمة الكلية وتحقيق اهدافها

حاور إتاحة الفرصة للموهوبات من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلبراز مواهبهن من خالل امل

.والفعاليات املختلفة للمؤتمر

زهن، و ينافس سنوي الذي يبرز إبداعاتهن وتميقاء العلمي التشجيع الطالبات على المشاركة في الل

.اللقاءات العملية المناظرة

 منسقة املؤتمر الطالبي:الموظفة المسؤولة

 نماذج التسجيل االلكترونية -البوسترات الخاصة باملؤتمر:الوثائق ذات العالقة

 الئحة شروط املشاركة في املؤتمر الطالبي: الالئحة

 مجلداملؤتمر الطالبي:السجل.

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
.تحفيز الطالبات على املشاركة وتقديم الدعم الالزم لهن• 
.حث الطالبات على التسجيل االلكتروني عبر الرابط• 
.حث األقسام التعليمية على املشاركة واإلشراف على مشاركات الطالبات• 
بيتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل للمؤتمر الطالبي تكون موجهه للطالبات املشاركات في املؤتمر الطال• 
االعالن عن أعمال املؤتمر وشروطه وتزويد اللجان بكل ما يستجد عليها• 
استقبال الطالبات والرد على استفساراتهن• 
سجيل وتقديم املساعدة ملن ال تتمكن من الت)استالم نسخة من استمارة التسجيل االلكترونية والتأكد من صحة البيانات • 

 
 
(الكترونيا

استالم نسخة من اقرار املشاركة االلكتروني والتأكد من صحة البيانات• 
استالم مشاركات الطالبات وتوجيه املشاركات الخاصة باألقسام املعنية في الكلية للجنة العلمية في األقسام• 
.العمادة لرفعه للجنة تنسيق املؤتمر ومتابعةأعماله بالجامعة /إعداد التقرير النهائي بأعمال املؤتمر في الكلية• 
.طالباتونسخه منه لوكيلة شؤون ال. إعداد بيان بكافة املشاركات بعد انتهائها ورفعه للجنة العلمية العليا بإدارة الجامعة •

الخطوات الوقائية  :

رفضاو ول وقباملشاركاتالطالباتقبلمناملدخلةالشخصيةاملعلوماتجميعوتوثيقمراجعةاملنسقةتتولى

.الشروطوتوفر املعلوماتصحةعلىبناء  مشاركةأي

دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات  بكلية الرتبية باجلبيل 
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العهدة والمستودعات: اإلجراء

 توضيح االجراءات املتبعة في استالم وتسليم العهد وحصر املوجود باملستودع:الهدف.

  مسؤولة العهدة: الموظفة المسؤولة

 نموذج صرف مواد من إدارة املستودعات : الالئحة.

 نماذج الصرف–جدول حجز املسرح والقاعة الزرقاء –نموذج استالم وتسليم عهدة :الوثائق ذات العالقة

 سجل خطابات حجز املسرح والقاعة الزرقاء وسجل خطابات حجز العهد لألنشطة:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

.الدراس يالعامبدايةفيباملستودعبالجردخاصنموذجووضعللمستودعخاصبجردالقيام-

قبلمنواداملصرفنموذجفياملستديمةاألصنافوتسجيلاملستهلكةواألصنافاملستديمةاألصنافتحديد-

.الكليةفياملستودعاتإدارة

.احتياجاتهملتحديدالوكالةوحداتجميععلىتعميم-

.احتياجاتهملتحديدالطالبيةاألنديةعلىتعميم-

.الطالباتشؤونلوكالةاملخصصوالرياض يالثقافيالنشاطبندمناالحتياجاتتوفير طلب-

.الطالبشؤونعميدإلىورفعهااالصنافمنباالحتياجاتملخصإعداد-

.ومطابقتهامنهاوالتأكدللوكالةالواردةاالصنافجميعاستالم-

.املعنيةللجهةتسليمهقبلالنموذجمنصورةأخذمعاالستالممعالتوقيع-

.بهااملعمول االجراءاتحسبوتنظيمهااملستودعفياالصنافحفظ-

.جردهابعداملستودعاتفياملوجودةبالعهدالعامنهايةفيمحضر اعداد-

الخطوات الوقائية  :

اآلتياتباعيلزماملستديمةالعهدأحدتلفأو فقدانحالةفي:

.تلفأو صنفوالفقدانالطالباتشؤونوكيلةبإبالغالعهدةموظفةتقوم-

.الحاصلالفقدأو التلفأسبابعنالتقص ي-

.استخدامسوءأو والتقصير االهماللسببكاناملتسببأو املقصر مسؤوليةتحديد-

.الحالةهذهفيالالزمواإلجراءواملسؤوليةاألسبابيوضحمحضر إعداد-

الرجيححالةفي:

النموذجفيكاملةبياناتهوتسجيل(صالحغير -اصالحهيمكن-لالستعمالصالح-جديد)الرجيححالةتصنيف-

.بذلكخاص

.الطالباتشؤونوكيلةقبلمنمراجعتهبعدالطالبشؤونلعميدباملحضر الرفع-
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متابعة الخدمات الطالبية: اإلجراء

 مانات توفير صناديق اال -القرطاسيه–مركز التصوير )على الخدمات الطالبية األشراف واملتابعة:الهدف–

( .الكافتيريا

 مشرفة استثمار صندوق الطالب :الموظفة المسؤولة

 الالئحة  :.......................

 نماذج ورقيه من أدارة صندوق الطالب للمتابعة الشهرية لكل االقسام :الوثائق ذات العالقة

 ناديق ملفات تعهدات ايجار الص-امللف الخاص بجميع النماذج لإليجار والشكاوى و التقييم الشهري :السجل.

ملف-ملف متابعة الصناديق -ملف متابعة املكتبة -ملف متابعة الكافتيريا -ملف الصادر والوارد 

ملف سندات االيداع -الشكاوى واالقتراحات 

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

(الصناديقايجار )الطالباتخزائنوحدة:

صندوق حسابفيدراس يفصللكلريال50ايجارهااملطلوبالفترهبحسبالصندوق أيجار لقيمةالبنكيااليداع-1

.الطالب

.الصندوق ملشرفةااليداعسنداحضار -2

.املطلوبالصندوق إختيار و الصندوق ايجار تعهدنموذجتعبئة-3

.الجامعيالطالبةبطاقةنسخ-4

آخر صندوق وجودأو الطالبةعلىغرامةوجودعدممنوالتأكداالكسسببرنامجالطالبةمعلوماتجميعإدخال-5

.لديها

.للصندوق إيجارهامدةإنتهاءتاريخوعليهالطالبةصندوق علىمؤجر ملصقلصق-6

.يجارهاإاملنتهيالصناديق.املؤجرةالصناديق)بشأنالطالبشؤونلعميدتقرير ورفعشهرياالصناديقحصر -7

.(ايجاربدون الطالباتقبلمناملستخدمةالصناديق.التالفهالصناديق.مؤجرهالغير الصناديق

:الطالبشؤونلعميدبذلكتقرير ورفعشهرياالصناديقايجار إيداعاتجرد-8

الكافتيريامتابعة:

.املتابعةنموذجحسبالشهريهو اليوميهاملتابعةمايخصكلتطبقو االطعمةلتورداليوميةاملتابعة

املكتبةمتابعة:

.املتابعةنموذجحسبالشهريهو اليوميهاملتابعةمايخصكلتطبقو اليوميةاملتابعة

الخطوات الوقائية  :

 (.توفير صيانة فوريه لكسر القفل في حال عطل القفل الخاص بالطالبة )صيانة الصناديق

ار استخدام برنامج الصناديق إلحصائية اجمالي املبلغ املودع سواء كان من االيداع بسبب مخالفه او ايج.

 بتطبيق العقوبات واالجراء في حال الكافتيريا و املكتبة و الصناديق ورفع تقارير لعمادة شؤون الطال.
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االنشطة الطالبية :اإلجراء 

 الحتياجات تحديد جميع اإلجراءات املتعلقة بالنشاط الطالبي وذلك لتفعيل وتنفيذ األنشطة الطالبية وفق: الهدف 
 
ا

.الطالب وميولهم ورغباتهم من خالل خطط محددة وفعالة

في بناء ال 
 
 هاما

 
خبرات التعليمية توفير بيئة تعليمية تساعد في دعم الفرص التطويرية لدى الطالبات والتي تلعب دورا

.والعملية لديهم

 مديرة وحدة األنشطة الطالبية:املوظفة املسؤولة.

 الالئحة :-----------

 الوثائق ذات العالقة:

 الكتروني –نموذج التسجيل في االندية–

خطط االنشطة واالنديةنموذج

نموذج تقرير الفعالية

 مجلد االنشطة الطالبية:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء :

الدراسةبدايةقبلوذلكالعمادةمجلسِقَبلمنواعتمادهاجامعيعاملكلالطالبيةاألنشطةخطةوضع.

جامعيعامكلخاللاملعتمدةالطالبيةاألنشطةخطةوتنفيذوتنظيمإعداد.

فيامعةبالجالطالبشؤونعمادةمعوالتنسيقبالتعاون "الطالبيةلألنشطةتدشينحفل"وتنفيذوتنظيماعداد

.االول الدراس يالفصلبدايةمنالثانياألسبوع

(دينية–بحثية–اجتماعية–علمية–ثقافية)متنوعةمجاالتتشملوالتيالطالبيةاألنشطةجميععلىاإلشراف.

.(املاليالتمويلعدا)النشاطأعمالبجميعأنفسهمالطالباتقياماألنشطةأهدافمنيكون أنعلى

واملشاركة،للحضور ودعوتهمبالوكالةالطالبيةاألنشطةعنمستمر وبشكلللطالباتاإلعالن

الطالباتشؤونلوكيلةوتقديمهبالوحدةطالبينشاطكلعنمفصلتقرير إعداد.

األهدافتحقيقدون حالتعراقيلأو صعوباتوأياإلنجازاتمتضمناالوحدةعملعنشاملفصليتقرير إعداد

قبلطالبالشؤونلعميدتقديمهويتمالطالباتشؤونلوكيلةوتطويره،العملوتحسينلتجاوزهاومقترحاتاملرجوة

.الدراس يالعامنهاية

قبللجامعةباالطالبشؤونعمادةمعوالتنسيقبالتعاون "الطالبيةلألنشطةالختاميالحفل"وتنفيذوتنظيماعداد

املشاركاتباتالطاللتكريمختاميحفلوهو الثاني،الدراس يللفصلالنهائيةاالختباراتبدايةمناألقلعلىأسبوعين

.األنشطةفي

الخطوات الوقائية   :

.ضرورة مراعاة عدم تأثير أي نشاط طالبي بشكل سلبي على التحصيل الدراس ي للطالبات•

.هضرورة مراعاة عدم الشروع في أي نشاط طالبي إال بعد اخذ موافقه على تنفيذه والرفع بامليزانيه املخصصه ل
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(امليزانية التشغيلية)السلف وآلية صرف ميزانية األنشطة : اإلجراء

 ف حسب توضيح اإلجراءات املتبعة في إعداد والرفع مليزانية األنشطة الالمنهجية وعملية الشراء والصر :الهدف

.البنود املخصصة لها

  مسؤولة املحاسبة:املوظفة املسؤولة.

 ي للجامعة بند النشاط الثقافي والرياض -الئحة تنظيم اإلجراءات املالية لصندوق الطالب بجامعة الدمام : الالئحة

لوائح صندوق الطالب في وكالة شؤون الطالب–

 الفاتورة –محضر استالم –محضر استهالك –نموذج طلب سلفة :الوثائق ذات العالقة.

 ملف يحتوي على صور لكل الخطابات الصادرة من وكالة شؤون الطالبات إلى عميد شؤون الطالب:السجل 

.وصور لجميع الفواتير ومحاضر االستهالك ومحاضر االستالم الخاصة بكل بند من امليزانية 

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
م دراس ي التعميم عن األندية الطالبية ببنود امليزانية بتحديد املتطلبات واملستلزمات في قبل بداية كل عا
الكلية ليتم تحديد متطلبات األنشطة الطالبية بعد مراجعتها من قبل وكيلة شؤون الطالبات والرفع بها إلى عميدة

.اعتمادها في مجلس الكلية
مراجعة الوثائق واملستندات وميزانية خطة األنشطة الالمنهجية.
وافقة الرفع بميزانية خطة األنشطة بعد اعتمادها من عميدة الكلية والرفع بها الى عميد شؤون الطالب ألخذ امل

.عليها
وضع خطة زمنية للصرف قبل إقامة أي نشاط بثالثة أسابيع ألخذ املوافقة على الصرف.
تقوم مديرة األنشطة الطالبية بإحضار الوثائق واملستندات املطلوبة وتقديمها ملسؤولة املحاسبة.
التأكد من املستندات والوثائق املقدمة واملبالغ املطلوبة بإحضار فواتير من قبل املحاسبة.
الرفع بطلب اعتماد صرف املبالغ.
تسجيل املشتريات.
حفظ الوثائق.
 صرف الشيكات املصروفة من قبل صندوق الطالب من قبل وكيلة شؤون الطالبات

الخطوات الوقائية  :
الب الرفع بطلب السلفة لكل نشاط قبل موعد النشاط بأسبوع على األقل العتماده من قبل عميد شؤون الط

 على امليزانية املعتمدة لألنشطة من الجامعة 
 
.استنادا

 عند التأخر في طلب السلفة من قبل مشرفات األنشطة ال يتم اعتماد صرف املبالغ للنشاط.
ل مسؤولة بعد اعتماد صرف املبلغ بشيك للنشاط  ، يجب رفع الوثائق واملستندات الخاصة بصرف املبلغ من قب

.يوم من صرف الشيك 30املحاسبة  في موعد أقصاه 
 املبالغ املطلوبة وغير مدعومة بفواتير صحيحة يتم ايداعها في صندوق الطالب في الجامعة كرجيع.
ات محاسبة مشرفات األنشطة عند التأخر في رفع الفواتير الخاصة باألنشطة من قبل وكيلة شؤون الطالب.
مراعاة التقيد باملبالغ املوجودة في امليزانية الخاصة بوكالة شؤون الطالبات املعتمدة من قبل الجامعة.
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ورشة مهارات الحياة الجامعية : اإلجراء

 رحلة الثانوية توعية الطالبة املستجدة على متطلبات املرحلة الجامعية والتمييز بين املرحلة الجامعية وامل:الهدف

ومعرفة طرق أدارة الوقت وتنظيمه واتباع طرق املذاكرة الفعالة لتحقيق النجاح وأهمية وضع أهداف وخطط

ية تحفيز للنجاح بالدراسة وكذلك تدوين املالحظات خالل املحاضرة وأهمية املشاركة الفعالة باملحاضرات وكيف

النفس  وأساليب قراءة الكتب الدراسية

 مديرة وحدة األنشطة الطالبية، وكيلة شؤون الطالبات:املوظفة املسؤولة.

 الالئحة :---------------

 استبيان –نماذج أختبار –عروض الورشة -مهارات الحياة الجامعية كتيب:الوثائق ذات العالقة

 مجلد مهارات الحياة الجامعية:  السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
 استالم  حصر الطالبات املستجدات املقبوالت في الكلية.
 طالبة 24تقسيم الطالبات إلى فرق ال يتجاوز عدد أفرادها.
علمية عن ترشيح مدربات من أعضاء الهيئة التعليمية إلعطاء الورشة بحيث يتم إشعارهن بالترشيح و أرسال عرض املادة ال

.طريق البريد اإللكتروني 
ارسال دعوة لفريق العمل املختار لحضور اإلجتماع الخاص بالورشة قبل انعقادها.
للتقرير املعد عن القاعات وجاهزيتها وتوزيع 

 
املجموعات اعداد نموذج للقاعات التدريسية املستخدمة لتفعيل الورشة وفقا

.الطالبية على القاعات املختارة
 استالم الكشوف النهائية بأسماء الطالبات وأرقام القاعات الخاصة بالورشة واسم العضو املسئول عن الفريق.
في نهاية الورشهيتم عقد اختبار للطالبات.
 وكذلك مدى رضاهم عن الورشة. توزيع االستبيانات الخاصة بالورشة ملعرفة انطباع الطالبات.

الخطوات الوقائية  :

االختباردخول لهنيتسنىحتىالورشةهذهألعادةالترتيبويتم.الورشةأيامفيالغائباتالطالباتحصر يتم.

 شره عبر يشمل على تحديد األيام واالوقات املقررة إلنعقاد الورشة خالل اسبوع التهيئة ويتم ن( مهارات الحياة الجامعية )إعالن الورشة
(.  كلية التربية بالجبيل ، وكالة شؤون الطالبات ، وكالة الشؤون االكاديمية ) الحسابات الرسمية  بتوتير 

دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات  بكلية الرتبية باجلبيل 
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التوعية الدينية:اإلجراء 

 ي تحقيق وضح هذه اإلجراءات عملية إعداد و تنفيذ البرامج و األنشطة الدينية في الكلية و التي تسهم فت:  الهدف

.رعاية و معالجة القضايا الطالبية و تنمية الوعي لدى الطالبة بكل ما يحيط بها من جوانب الحياة 

 مسئولة التوعية الدينية :  املوظفة املسؤولة

 الوثائق ذات العالقة  :----------------

 جامعة الدمام ( التأديبية ) الئحة ضبط سلوك الطالبات :  الالئحة .

 سجل الكتروني للدورات–سجل الكتروني للدروس –سجل الكتروني بالحلق املقامة باملصلى :  السجل

 خطوات تنفيذ اإلجراء  :

-الدراس يالعامبدايةقبلالدينيةللتوعيةعامةخطةإعداد

-العتمادهاالطالباتشؤونلوكيلةبالخطةالرفع

-املوظفاتو للطالباتتقامالتيالدوراتعلىاإلشرافو املصلىرعاية

-اإلرشادو التوجيهمناملحول للحاالتتوعويةبرامجإعداد

-عليهااإلشرافو املوظفاتو للطالباتالقرآنتحفيظحلقإقامة

-الطالباتشؤونعمادةتقدمهاالتيو النبويةالسنةو الكريمالقرآنمسابقاتعلىاإلشراف

-علىاملوافقةأخذبعدالطالباتو للموظفاتدروسو دوراتإلقامةاألعضاءو الداعياتمعالتنسيق

.الجامعةوكيلمناألستضافة

(الخ......البيضااليامصيامعاشوراءيوم)مثلالدينيةاملناسباتتفعيل.

الخطوات الوقائية  :
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خدمات العيادة الطبية: اإلجراء

 ف حسب توضيح اإلجراءات املتبعة في إعداد والرفع مليزانية األنشطة الالمنهجية وعملية الشراء والصر :الهدف

.البنود املخصصة لها

  الطبيبة واملمرضة:  املوظفة املسؤولة

 الالئحة :---------------

 ة نموذج مالحظات الدكتور للحال_نموذج للتاريخ املرض ي _ نموذج العالمات الحيوية:الوثائق ذات العالقة.

 نموذج إجازات مرضية.

 مجلد خدمات العيادة الطبية :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

حوالجرو والصرعوالصداعواملغصاإلغماءحاالت:مثلالكليةلطالباتاألوليةاإلسعافيةالحاالتمباشرة•

.وغيرهاوالحروق

.والربوالقلبوأمراضوالضغطالسكر مثلالكليةلطالباتاملزمنةاملرضيةالحاالتمتابعة•

.لذلكاألمر لزمإذاملستشفياتإلىمتقدمةرعايةإلىتحتاجالتياملرضيةالحاالتتحويل•

سةدرامستوى علىالصحيةالحالةأثر وبيانالطالبيوالتوجيهاإلرشادوحدةمناملحولةالحاالتاستقبال•

.للطالبةمناسبةحلول إيجادومحاولةالطالبة

 وعياللزيادةمطوياتوعملالكليةداخلتثقيفيةمحاضراتإلقاءطريقعنالصحيالوعينشر فياملساهمة•

.للطالباتالصحي

الخطوات الوقائية  :

للمريضةملففتحعندكاملةالوثائقتسجيل.

املريضةخصوصيةحفظ.

(األوكسجيناسطوانات_الضغط_السكرأجهزة)الطبيةاألجهزةوجاهزيةبصيانةاالهتمام

 حاجةالعندللمستشفىالطالباتنقلباليةاالهتمام.صالحيتهاتاريخومتابعةاألساسيةاألدويةتوفير.

دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات  بكلية الرتبية باجلبيل 
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وحدة املؤتمر الطالبي : اإلجراء

 ة التربوية إشراك الطالبات املتميزات في صنع القرارات وتحمل املسؤوليات واملساهمة في تطوير العملي: الهدف

.واألكاديمية ولخدمة الكلية وتحقيق اهدافها

حاور إتاحة الفرصة للموهوبات من طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلبراز مواهبهن من خالل امل

.والفعاليات املختلفة للمؤتمر

س اللقاءات قاء العلمي السنوي الذي يبرز إبداعاتهن وتميزهن، و ينافتشجيع الطالبات على املشاركة في الل

.العملية املناظرة

 منسقة املؤتمر الطالبي:املوظفة املسؤولة

 نماذج التسجيل االلكترونية -البوسترات الخاصة باملؤتمر:الوثائق ذات العالقة

 الئحة شروط املشاركة في املؤتمر الطالبي: الالئحة

 مجلداملؤتمر الطالبي:السجل.

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
.تحفيز الطالبات على املشاركة وتقديم الدعم الالزم لهن• 
.حث الطالبات على التسجيل االلكتروني عبر الرابط• 
.حث األقسام التعليمية على املشاركة واإلشراف على مشاركات الطالبات• 
بيتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل للمؤتمر الطالبي تكون موجهه للطالبات املشاركات في املؤتمر الطال• 
االعالن عن أعمال املؤتمر وشروطه وتزويد اللجان بكل ما يستجد عليها• 
استقبال الطالبات والرد على استفساراتهن• 
سجيل وتقديم املساعدة ملن ال تتمكن من الت)استالم نسخة من استمارة التسجيل االلكترونية والتأكد من صحة البيانات • 

 
 
(الكترونيا

استالم نسخة من اقرار املشاركة االلكتروني والتأكد من صحة البيانات• 
استالم مشاركات الطالبات وتوجيه املشاركات الخاصة باألقسام املعنية في الكلية للجنة العلمية في األقسام• 
.العمادة لرفعه للجنة تنسيق املؤتمر ومتابعةأعماله بالجامعة /إعداد التقرير النهائي بأعمال املؤتمر في الكلية• 
.طالباتونسخه منه لوكيلة شؤون ال. إعداد بيان بكافة املشاركات بعد انتهائها ورفعه للجنة العلمية العليا بإدارة الجامعة •

الخطوات الوقائية  :

رفضاو ول وقباملشاركاتالطالباتقبلمناملدخلةالشخصيةاملعلوماتجميعوتوثيقمراجعةاملنسقةتتولى

.الشروطوتوفر املعلوماتصحةعلىبناء  مشاركةأي

دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات  بكلية الرتبية باجلبيل 
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العهدة واملستودعات: اإلجراء

 توضيح االجراءات املتبعة في استالم وتسليم العهد وحصر املوجود باملستودع:الهدف.

  مسؤولة العهدة: املوظفة املسؤولة

 نموذج صرف مواد من إدارة املستودعات : الالئحة.

 نماذج الصرف–جدول حجز املسرح والقاعة الزرقاء –نموذج استالم وتسليم عهدة :الوثائق ذات العالقة

 سجل خطابات حجز املسرح والقاعة الزرقاء وسجل خطابات حجز العهد لألنشطة:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

.الدراس يالعامبدايةفيباملستودعبالجردخاصنموذجووضعللمستودعخاصبجردالقيام-

قبلمنواداملصرفنموذجفياملستديمةاألصنافوتسجيلاملستهلكةواألصنافاملستديمةاألصنافتحديد-

.الكليةفياملستودعاتإدارة

.احتياجاتهملتحديدالوكالةوحداتجميععلىتعميم-

.احتياجاتهملتحديدالطالبيةاألنديةعلىتعميم-

.الطالباتشؤونلوكالةاملخصصوالرياض يالثقافيالنشاطبندمناالحتياجاتتوفير طلب-

.الطالبشؤونعميدإلىورفعهااالصنافمنباالحتياجاتملخصإعداد-

.ومطابقتهامنهاوالتأكدللوكالةالواردةاالصنافجميعاستالم-

.املعنيةللجهةتسليمهقبلالنموذجمنصورةأخذمعاالستالممعالتوقيع-

.بهااملعمول االجراءاتحسبوتنظيمهااملستودعفياالصنافحفظ-

.جردهابعداملستودعاتفياملوجودةبالعهدالعامنهايةفيمحضر اعداد-

الخطوات الوقائية  :

اآلتياتباعيلزماملستديمةالعهدأحدتلفأو فقدانحالةفي:

.تلفأو صنفوالفقدانالطالباتشؤونوكيلةبإبالغالعهدةموظفةتقوم-

.الحاصلالفقدأو التلفأسبابعنالتقص ي-

.استخدامسوءأو والتقصير االهماللسببكاناملتسببأو املقصر مسؤوليةتحديد-

.الحالةهذهفيالالزمواإلجراءواملسؤوليةاألسبابيوضحمحضر إعداد-

الرجيححالةفي:

النموذجفيكاملةبياناتهوتسجيل(صالحغير -اصالحهيمكن-لالستعمالصالح-جديد)الرجيححالةتصنيف-

.بذلكخاص

.الطالباتشؤونوكيلةقبلمنمراجعتهبعدالطالبشؤونلعميدباملحضر الرفع-



دليل اجراءات وكالة شؤون الطالبات 62  بكلية الرتبية باجلبيل 

متابعة الخدمات الطالبية: اإلجراء

 مانات توفير صناديق اال -القرطاسيه–مركز التصوير )على الخدمات الطالبية األشراف واملتابعة:الهدف–

( .الكافتيريا

 مشرفة استثمار صندوق الطالب :الموظفة المسؤولة

 الالئحة  :.......................

 نماذج ورقيه من أدارة صندوق الطالب للمتابعة الشهرية لكل االقسام :الوثائق ذات العالقة

 ناديق ملفات تعهدات ايجار الص-امللف الخاص بجميع النماذج لإليجار والشكاوى و التقييم الشهري :السجل.

ملف-ملف متابعة الصناديق -ملف متابعة املكتبة -ملف متابعة الكافتيريا -ملف الصادر والوارد 

ملف سندات االيداع -الشكاوى واالقتراحات 

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

(الصناديقايجار )الطالباتخزائنوحدة:

صندوق حسابفيدراس يفصللكلريال50ايجارهااملطلوبالفترهبحسبالصندوق أيجار لقيمةالبنكيااليداع-1

.الطالب

.الصندوق ملشرفةااليداعسنداحضار -2

.املطلوبالصندوق إختيار و الصندوق ايجار تعهدنموذجتعبئة-3

.الجامعيالطالبةبطاقةنسخ-4

آخر صندوق وجودأو الطالبةعلىغرامةوجودعدممنوالتأكداالكسسببرنامجالطالبةمعلوماتجميعإدخال-5

.لديها

.للصندوق إيجارهامدةإنتهاءتاريخوعليهالطالبةصندوق علىمؤجر ملصقلصق-6

.يجارهاإاملنتهيالصناديق.املؤجرةالصناديق)بشأنالطالبشؤونلعميدتقرير ورفعشهرياالصناديقحصر -7

.(ايجاربدون الطالباتقبلمناملستخدمةالصناديق.التالفهالصناديق.مؤجرهالغير الصناديق

:الطالبشؤونلعميدبذلكتقرير ورفعشهرياالصناديقايجار إيداعاتجرد-8

الكافتيريامتابعة:

.املتابعةنموذجحسبالشهريهو اليوميهاملتابعةمايخصكلتطبقو االطعمةلتورداليوميةاملتابعة

املكتبةمتابعة:

.املتابعةنموذجحسبالشهريهو اليوميهاملتابعةمايخصكلتطبقو اليوميةاملتابعة

الخطوات الوقائية  :

 (.توفير صيانة فوريه لكسر القفل في حال عطل القفل الخاص بالطالبة )صيانة الصناديق

ار استخدام برنامج الصناديق إلحصائية اجمالي املبلغ املودع سواء كان من االيداع بسبب مخالفه او ايج.

 بتطبيق العقوبات واالجراء في حال الكافتيريا و املكتبة و الصناديق ورفع تقارير لعمادة شؤون الطال.
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وحدة خدمة املجتمع
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عقد االجتماعات الدورية مع منسقات الخدمة املجتمعية بأقسام الكلية

 متابعة ومناقشة ما يستجد من مهام وموضوعات تخص تطوير العملية التعليمية : الهدف

 مديرة وحدة خدمة املجتمع:املوظفة املسؤولة.

 الوثائق ذات العالقة:

 الالئحة:

 محاضر االجتماعات الدورية :السجل  ،

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

شهركلمرةاملنسقاتاجتماعموعديثبت.

اجتماعكلقبلالسكرتيرةقبلمناألعمالجدول اعدادو الوحدةمديرةمناالجتماعمواضيعتحديديتم.

الجتماعلالسابقاليومفياملنسقاتلكافةاالجتماعبموعدالكترونيتذكير بريدبإرسالالسكرتيرةتقوم.

نفيذهاتعنواملسؤولاملهامإنجاز مواعيدتوضيحمعاالجتماعلبنودمفصلمحضر بكتابةالسكرتيرةتقوم.

للكليةاملجتمعخدمةومنسقاتالطالباتشؤونلوكيلةاالجتماعمحضر منالكترونيةنسخةترسل.

التالياالجتماعفيعنهاتقرير وعرضاملهامانجازاتبمتابعةالقسمسكرتيرةتقوم.

االنجازاتملففياملهمةاإلنجازاتتقارير ارشفةيتم.

الخطوات الوقائية  :

بمناسموعدوتحديداالجتماعموعدتأجيليتمالوحدةمديرةغيابأو املنسقاتنصفمناكثر اعتذار حالفي

.للجميعواعالنهاملنسقاتلجميع
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الخطة التشغيلية

 واملشاركات التي سيقدمها القسم قبل بداية العام الدراس ي الجديدعرض الفعاليات: الهدف.

 خدمة املجتمعمديرة وحدة:املوظفة املسؤولة.

 الالئحة:

 الوثائق ذات العالقة:

 ملف الخطط التشغيلية: السجل.

خطوات تنفيذ اإلجراء :

س يالدراالعامبدايةقبلالقسمرئيسةقبلمنواعتمادهقسمكلقبلمنالتشغيليةالخطةنموذجتعبئةيتم.

التعديلتتطلبمستجداتظهرتانالدراس يالعامبدايةفيالتشغيليةالخطةعلىالتعديل،

قسمكلمنمنسقةكلمنالتشغيليةالخططبجمعالسكرتيرةتقوم.

الكليةوعميدةالطالباتشؤونوكيلةمعالتشغيليةالخططبمناقشةالوحدةمديرةتقوم.

بتنفيذهاللبدءلألقساماملعتمدةالتشغيليةالخطةنسخترسل.

الخططملففيالتشغيليةالخططارشفةيتم.

الخطوات الوقائية  :

ه في حال اعتذار اكثر من ثلث أعضاء املجلس يتم تأجيل موعد االجتماع وتحديد موعد مناسب لجميع األعضاء واعالن

 للموعد األقص ى لتسليم املجلس إلدارة الكلية
 
.للجميع على أن يكون موعد املجلس مناسبا

.في حال تأخر األعضاء في رفع املواضيع الخاصة باملجلس يتم تأجيلها إلى املجلس التالي 
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األنشطة املنهجية والالمنهجية املجتمعيةمتابعة

 ومتابعة خطط األنشطة املنهجية والالمنهجية لخدمة املجتمعمناقشة:الهدف.

 وحدة خدمة املجتمعمديرة:املوظفة املسؤولة.

 الالئحة:

 كتيب بنك املسئولية املجتمعية:الوثائق ذات العالقة.

 ملف األنشطة املنهجية والالمنهجية لخدمة املجتمع:السجل.

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
املنسقاتلكافةالوحدةسكرتيرةقبلمناألنشطةخطةنموذجارساليتم.

النموذجاملنسقيرسل 
 
.تعبئتهبعدالوحدةملديرةالكترونيا

الطالباتشؤونووكيلةالطالبيةاألنشطةمديرةمعالخططمناقشةيتم.

النشاطليوموالتنظيمالخارجيةاملشاركاتخطاباتاصدار يتم.

 املشاركةالخارجيةللجهاتالشكر جوائز تجهيز.

اإلداريةالشؤونوكيلةقبلمنللكليةالخارجيةالجهاتلدخول الالزمةالتصاريحوإصدار النشاطتنظيم.....

املجتمعيةالخدمةمنسقةقبلمنللنشاطتقرير كتابة.

املجتمعلخدمةوالالمنهجيةاملنهجيةاألنشطةملففيالنشاطوتقارير الخارجيةالخطاباتأرشفة

الخطوات الوقائية  :

ليةالكموافقةألخذالخروجتصاريحاصدار يتم(مجتمعخدمة)الكليةخارجلنشاطالطالباتمشاركةحالفي

.للطالباتاملواصالتلتوفير املعنيةالجهةمعالتواصليتمكما،األمروليوموافقة

شؤونالوكليةمنللمشاركينالدخول تصريحاصدار يتمالدوامأوقاتخارجالكليةداخلالفعاليةإقامةحالفي

.اإلدارية
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الشراكات املجتمعية

 الهدف:

 مديرة خدمة املجتمع:املوظفة املسؤولة

 الالئحة:

 الوثائق ذات العالقة:

 السجل:

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

ارساليتم

الخطوات الوقائية  :

ماحسباللجانبتوزيعالرئيسيقوماللجانإحدىعنعزوفهمأو معينةلجنةفيعضو منأكثر رغبةحالفي

 يراه
 
.للقسمالعامةللمصلحةمناسبا



ه1437-1438

املجلس الطالبي  
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للمجلس الطالبيالترشيحإجراءات

 اديمية ولخدمة إشراك الطالبات املتميزات في صنع القرارات وتحمل املسؤوليات واملساهمة في تطوير العملية التربوية واألك: الهدف

.، من خالل ترشيح الطالبات أنفسهن والتصويت ملن يمثلهن في األقسام التعليمية الكلية وتحقيق اهدافه

 الطالبي رئيسة املجلس:املوظفة املسؤولة.

 (إلكتروني–ورقي )الطالبي نموذج  الترشيح للمجلس:الوثائق ذات العالقة

 لعضوية املجلس الطالبي الئحة الشروط: الالئحة.

 مجلد املجلس الطالبي :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

للطالباتمتاحإلكترونيرابطعبر السنةمناألول الدراس يالفصلبدايةالطالبيللمجلسالترشيحبابفتحيتم

للتسجيلعليهالدخول 

للطالباتبوردالبالكعبر يدرجوأيضا(التوتير)االجتماعيالتواصلوسائلعبر الرابطهذايعلن.

املرشحاتقبلمناملدخلةالبياناتمراجعةعلىالطالبياملجلسرئيسةتقومللترشيحاملعلنةالفترةانتهاءبعد

.الطالبياملجلسلعضويةالالزمةللشروطمطابقتهامدىمنللتأكد

املرشحاتالطالباتاسماءاعتماديتمالبياناتمراجعةعمليةبعد.

اتالطالببأسماءاألقسامورئيساتالطالباتشؤونوكيلةإلىموجهخطاببعملاملجلسسكرتيرةتقوم

للبدء(تيرالتو )اإلجتماعيالتواصلووسائلللطالباتبوردالبالكعبر نشرهيتمبذلكإعالنوعمل،املرشحات

.معينبوقتاملحددةالتصويتعمليةفي

منوترشيحعليهالدخول للطالباتمتاحالتعليميةاألقسامفياملرشحاتللطالباتللتصويترابطادراجيتم

.القسمفييمثلهاانيستحق

 لهااملحددةاملدةانتهاءلحينتامةسريةفياالنتخاباتعمليةتمر.

قبلمنتصويتنسبةأعلىعلىوالحاصالتالطالبياملجلسلعضويةاملستحقاتالطالباتاسماءإعالنيتم

.االنتخاباتمرحلةخاللزميالتهن

الصادر جلسفيويحفظ،التعليميةاألقسامورئيساتالوكيالتعلىالطالبياملجلسعضواتاسماءتعميميتم 

.الطالبياملجلسخطاباتمن

الخطوات الوقائية  :

بذلكايميلسال}إطريقعنبالرفضإشعارهايتم’للعضويةاملطلوبةللشروطاملرشحةمطابقةعدمحالفي

لإلستبعاداألسبابشرحمع

املجلسفييتهاعضو تنتهيللفصلتعرضهاأو تأديبيةلعقوبةالطالبيللمجلساملنتسبةالطالبةوقوعحالفي.
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املجلس الطالبي عقد االجتماعات الدورية ألعضاء

 متابعة ومناقشة ما يستجد  من  موضوعات تهم الطالبات في األقسام التعليمية : الهدف.

 رئيسة املجلس الطالبي :املوظفة املسؤولة.

 نموذج محضر االجتماعات الدورية  للمجلس الطالبي :الوثائق ذات العالقة.

 الالئحة :

 (.أعضاء املجلس الطالبياجتماع)مجلد املجلس الطالبي :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

جميتواجدهملضمانباألعضاءالخاصةالدراسيةالجداول فيالطالبياملجلسأعضاءاجتماعموعدتحديد 
 
عا

.االجتماعوقتفي

اجتماعكلقبلاألعمالجدول اعدادو املجلسرئيسةمناالجتماعمواضيعتحديديتم.

لالجتماعالسابقاليومفياألعضاءلكافةاالجتماعبموعدايميلإرسالعبر لالجتماعالتأكيد.

واألنظمةوائحاللإلىباالستنادعليهاالتفاقتمومااالجتماعلبنودمفصلمحضر بكتابةاملجلسسكرتيرةتقوم

.ذلكبعدطباعتهعلىوتعمل،تنفيذهاعنواملسؤولاملهامإنجاز مواعيدتوضيحمع

الطالبياملجلسواعضاءالطالباتشؤونلوكيلةاالجتماعمحضر منالكترونيةنسخةترسل.

التالياالجتماعفيعنهاتقرير وعرضوالقراراتاملهامانجازاتبمتابعةالقسمسكرتيرةتقوم.

والتوصياتالقراراتملففياملهمةالقراراتارشفةيتم.

الخطوات الوقائية  :

اءاألعضلجميعمناسبموعدوتحديداالجتماعموعدتأجيليتماملجلسأعضاءثلثمناكثر اعتذار حالفي

.للجميعواعالنه
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األقسام التعليمية عقد االجتماعات الطالبية بين الطالبات ورئيسات: االجراء

 ضاءاملقدمة من قبلهن لرئيسة القسم واألعوالرد على االستفسارات،عرض مالحظات ومقترحات الطالبات : الهدف.

 بحضور رئيسة القسم واألعضاء،رئيسة املجلس الطالبي :املوظفة املسؤولة.

 الالئحة  :

 نموذج محضر االجتماعات الدورية  للمجلس الطالبي : الوثائق ذات العالقة.

 (.األقسام التعليمية اجتماعات)مجلد املجلس الطالبي :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء :

فصليةاتاالجتماعهذهتكون بحيثالتعليميةاألقسامرئيساتمعبالتنسيقالطالبيةاالجتماعاتعقدموعدتحديد

.االجتماعاتهذهمثللعقدالحاجةفيأو ،فصلكلبداية

فهدبنمحمداألمير قاعةاالجتماعمكانلحجز الالزمةاالجراءاتلعملالعهدةمسؤولةمعالتنسيقيتم.

اصلالتو ووسائلبوردالبالكعبر للطالباتتعلن،والتواريخباألياممحددةاالجتماعاتبمواعيدإعالنعمليتم

.(التعليميةاألقسامحساب–الطالبياملجلسحساب)التوتيراالجتماعي

رئيسةعلىاعرضهبهدفقبلهنمنالهامةاالسئلةلحصر القسمطالباتمعالتواصلعلىونائبتهاالقسمممثلةتقوم

.االجتماعفيواألعضاءالقسم

لالجتماعالسابقاليومفيللقسماالجتماعبموعديتذكير ايميلبإرسالالسكرتيرةتقوم.

إلىشارةاال معاألقساممجالسنموذجفيمعتمدهو ماحسببنودهوتقسيمالقسممجلسبكتابةالقسموكيلةتقوم

.لطباعتهالقسملسكرتيرةاملحضر وتسليماملتخذةالقراراتفيواألنظمةاللوائح

جلساملسجلفيمنهنسخةوتحفظ،وللقسمالطالباتشؤونلوكيلةاالجتماعمحضر منالكترونيةنسخةترسل

.الطالبي

والتوصياتالقراراتملففياملهمةالقراراتارشفةيتم

الخطوات الوقائية  :

.واعالنه للجميع،يتم تأجيل موعد االجتماع وتحديد موعد مناسب  القسم  عن موعد االجتماع في حال اعتذار  رئيسة

.مطالب مقترحة عامة من الطالبات خارج نطاق القسم يتم رفع مطالب الطالبات إلى عميدة الكلية في حال وجود
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اجراءات اعداد التقارير للفعاليات واألنشطة

 املقدمة  من قبل املجلس الطالبي مراقبة كفاءة وجودة الفعاليات واألنشطة:الهدف.

 أعضاء املجلس الطالبي + رئيسة  املجلس الطالبي :املوظفة املسؤولة.

 الالئحة :

 الوثائق ذات العالقة:

 (التقارير)املجلس الطالبي مجلد:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

لجميعشامل،الفعاليةانتهاءبعدالطالبياملجلسقبلمناملقدمةواألنشطةبالفعالياتتقرير اعداديتم

.بالصور وموثقاملعتمدةاالجراءات

بأعضاءالخاصالدورياالجتماعخاللملناقشتهاملقدمةوالفعاليةللنشاطوااليجابياتالسلبياترفعيتم

..املقترحةللتوصياتالتوصلعليهوبناء،الطالبياملجلس

الدوريعاالجتماخاللملناقشته.الطالباتشؤونوكيلةإلىالنهائيةبصورتهالتقرير مننسخةارساليتم

.للوكالةالتابع

(التقارير)الطالبياملجلسسجلفياملقدمةالتقارير أرشفةيتم.

الخطوات الوقائية  :
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درة الجامعة اجراءات مسابقة

 املهاريةو عن الطالبات املتميزات على مستوى الجامعة في النواحي القيادية والبحثية والخطابية البحث:الهدف

 والخدمة املجتمعية لتبادل الخبرات فيما بينهن والفوز بلقب درة الكلية ودرة لجامعة.

 رئيسة  املجلس الطالبي  :املوظفة املسؤولة.

 الئحة شروط املسابقة موقع الجامعة : الالئحة.

 استمارة التسجيل االلكتروني ـ–الخاصة لالعالن البوسترات: الوثائق ذات العالقة

 (الصادر-الوارد )املجلس الطالبي مجلد :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

والبالك(تويتر)االجتماعيالتواصلوسائلعبر للطالباتالتسجيلورابطالجامعةدرةمسابقةشروطإعالنيتم

.الجامعةقبلمناملعلناملسابقةموعدتحديدبعدبورد

باملسابقةشتراكاال نموذجفيقبلهنمناملدخلةالبياناتمنوالتأكداملسابقةفياملشاركاتالطالباتاستقباليتم، 

.املطلوبةالوثائقاستالمعلىالتأكيدوكذلك

عليهاقتنطبال منواستبعاداملشاركاتالطالباتأسماءلفرز لجنةتشكيلعلىالطالباتشؤونوكيلةتعمل

.املشاركةرفضبسبباملستبعداتإشعار ضرورةمع،الشروط

مشاٍركةلكلاملستحقةالدرجاتوتحديدخاصنموذجفيباملسابقةاملشاركاتأسماءحصر يتم.

مشاركاتثالثأعلىاعتماديتم 
 
.الجامعةارةإدإلىثمومنالكليةإدارةإلىرفعهاليتماملستحقةالدرجاتفينسبة

الخطوات الوقائية  :

بالسببالطالبةإشعار ضرورةمعاالستبعاديتماملشاركةالطالبةعلىالشروطانطباقعدمحالفي.
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املؤتمر الطالبيباجراء املشاركة

الهدف:

مؤتمر إتاحة الفرصة للموهوبات من  الطالبات إلبراز مواهبهن من خالل املحاور والفعاليات املختلفة لل

الطالبي التي تتطرح سنويا 

 املؤتمر الطالبي منسقة:املوظفة املسؤولة

 الئحة شروط املشاركة في املؤتمر الطالبي: الالئحة

 نماذج التسجيل االلكترونية -البوسترات الخاصة باملؤتمر:الوثائق ذات العالقة

 املؤتمر الطالبي  مجلد:السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
.تحفيز الطالبات على املشاركة وتقديم الدعم الالزم لهن• 
.حث الطالبات على التسجيل االلكتروني عبر الرابط• 
.حث األقسام التعليمية على املشاركة واإلشراف على مشاركات الطالبات• 
املؤتمر تنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل للمؤتمر الطالبي تكون موجهه للطالبات املشاركات في• 

.الطالبي 
.االعالن عن أعمال املؤتمر وشروطه وتزويد اللجان بكل ما يستجد عليها • 
.استقبال الطالبات والرد على استفساراتهن• 
 تتمكن من وتقديم املساعدة ملن ال )استالم نسخة من استمارة التسجيل االلكترونية والتأكد من صحة البيانات • 

 
 
(.التسجيل الكترونيا

.استالم نسخة من اقرار املشاركة االلكتروني والتأكد من صحة البيانات• 
.في األقسام استالم مشاركات الطالبات وتوجيه املشاركات الخاصة باألقسام املعنية في الكلية للجنة العلمية• 
.له بالجامعة العمادة لرفعه للجنة تنسيق املؤتمر ومتابعةأعما/إعداد التقرير النهائي بأعمال املؤتمر في الكلية• 
وكيلة شؤون ونسخه منه ل. إعداد بيان بكافة املشاركات بعد انتهائها ورفعه للجنة العلمية العليا بإدارة الجامعة •

.الطالبات

االلخطوات الوقائية  :

أيرفضاو وقبول املشاركاتالطالباتقبلمناملدخلةالشخصيةاملعلوماتجميعوتوثيقمراجعةاملنسقةتتولى

.الشروطوتوفر املعلوماتصحةعلىبناء  مشاركة
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:االرتباط التنظيمي•
.ترتبط مباشرة بمكتب عميدة الكلية

:الهدف العام•
توثيق العالقات والصالت بين اإلدارة واملجتمع أفرادا ومؤسسات، 

.وتوثيق العالقات بين منسوبات الكلية
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عمل وإعداد الترتيبات الالزمة ملعايدة منسوبات الكلية

 يةتوطيد الصلة بين منسوبات الكلية واإلدارة وتوثيق أواصر الصلة االجتماع:الهدف

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 ن التوجد الئحة خاصة بقسم العالقات العامة وإنما تعاميم سابقة وردت إلينا م:الالئحة

.سعادة مشرف العالقات العامة واإلعالم بجامعة الدمام لتفعيل هذه املناسبات

 يتم عمل إعالن عن هذه املناسبة ندعو من خاللها منسوبات الكلية لحضور :النموذج

املعايدة

خطوات تنفيذ اإلجراء :

املناسبةهذهلتفعيلالكليةعميدةموافقةأخذ.

العامالنشاطخطةفياملعايدةيوموضع.

الكليةملنسوباتعنهواإلعالناملعايدةومكانووقتيومتحديد.

الخطوات الوقائية :

يومتحديديتمالدولةمناضطراريةإجازةبأيام،املعايدةبيوماالحتفاليوممصادفةحالةفي

.املنسوباتملعايدةآخر 
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العمل على متابعة لوحات اإلعالنات داخل الكلية

 للتأكد من مناسبة اإلعالنات ومواكبتها ملا يستجد من أحداث:الهدف.

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 تعميم وارد من إدارة العالقات العامة واإلعالم عن طريق البريد االلكتروني:الالئحة

 ( :ع/2-1)النموذج

خطوات تنفيذ اإلجراء :

هـ1432/1433الجامعيالعاممطلعالدمامجامعةإدارةقبلمناإلعالناتشاشاتوضعتم.

يتم التحكم بشاشات اإلعالنات عن طريق ثالث مكاتب:

ج سكرتارية اللغة 18ج سكرتارية رياض األطفال ، مكتب 4العالقات العامة ، مكتب 27مكتب "

"االنجليزية

إعالنشاشاتبأربعتتحكمالسابقةاملكاتبمنمكتبكل.

الكليةعميدةإلىبالرجوعإال إعالنأيعملاليتم.

الخطوات الوقائية :

ة في حالة حدوث طارئ فني بالشاشات يتم عمل لوحات إعالنية يدوية توضع في األماكن املخصص

.لإلعالنات



على العمل على استقبال طلبات عضوية املركز الترفيهي والعمل

إنهائها مع اإلدارة املختصة

 مية واإلداريةاالهتمام بالجانب الترفيهي ملنسوبات الكلية من أعضاء الهيئة التعلي:الهدف.

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 ال طلب تعميم ورد إلينا سابقا من إدارة املشاريع بجامعة امللك فيصل باستقب:الالئحة

العضوية؛ واآلن ورد إلينا نموذج عضوية من إدارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة 

.الدمام

 (  :ع/3-1)النموذج

خطوات تنفيذ اإلجراء :

الترفيهيباملركز لالشتراكالنموذجتعبئةيتم.

تختمو وتصدق"املوظفينشؤون"البناتكلياتإدارةإلىتعبئتهابعدالنماذجترسل.

البريدطريقعنمناولةالبناتكلياتإدارةمنباستقبالهاالجامعةإدارةتقوم.

املشتركيناألعضاءعلىوتوزعالكليةإلىالعضويةترسل.

الخطوات الوقائية :

 إلىماذجالنوتعادلبعضهمالعضويةطلبقبول اليتممعينبعدداملركز يكتفيعندما

.املدفوعاملبلغمعالعضو 
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.استقبال املتعاقدات الجدد من أعضاء هيئة التدريس
دليل تزويد األعضاء ب-التعريف بالكلية-(ملدة خمسة أيام فقط"توفير سكن، تأمين مواصالت)"

داخل مدينة الجبيل "تزويد األعضاء بدليل الهواتف التجارية –الهواتف الداخلية للكلية 

"(الصناعية

 الهدف:

توطيد عالقات األعضاء الجدد باملكان وبمنسوبي الكلية.

اطالعهم على أبرز وأهم األماكن التي قد تخدمهم.

عرض وتسهيل الخدمات التي تساعدهم للتأقلم مع البيئة الجديدة.

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 عن اسم اتصاالت هاتفية من ِقبل إدارة العالقات العامة واإلعالم يتم فيها إطالع الكلية:الالئحة

.العضو وموعد الحضور 

 النموذج:

خطوات تنفيذ اإلجراء :

الدمامبجامعةالعامةالعالقاتإدارةِقبلمناملطار فيالعضو استقباليتم.

شقق"أيامخمسةملدةفيهويتمالكليةمعمسبقاعليهاالتفاقتمالذيالسكنإلىالعضو ُينقل

."03347331:هـالنبأ

باستئجارههو يقومسكنإلىذلكبعدالعضو ينتقل.

الخطوات الوقائية :

خر آسكنمقر إلىالعضو ينقلالجامعةمعهاتعاملتالتيالشركةمعسكنتوفر عدمحالةفي

خطابعيرفثمالكلية؛طريقعنتعويضهويتمسكنهاالتياملدةعنماليمقابلالعضو ويدفع

.العضودفعهاالتياملاليةاملستحقاتلصرفالجامعةلوكيل
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اإلعداد والترتيب الستقبال الوفود الرسمية

 ة من متطلبات بعض برامج خطة النشاط الطالبي للكلية ؛ حضور شخصيات معين:الهدف

ووفود رسمية إللقاء ندوات أو دورات تدريبية؛ لذا يقوم مكتب العالقات العامة بالترتيب

.والتنسيق مع إدارة جامعة الدمام ألخذ املوافقة على استضافتهم وحضورهم

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 يارات تعاميم ترد من وكيل الجامعة بضرورة أخذ موافقة اإلدارة العليا واطالعهم على الز :الالئحة

.التي تقام بالكلية

 (:ع/5-1)النموذج

خطوات تنفيذ اإلجراء :

الكليةخارجأو الكليةمنسوباتِقبلمنداخليةالعامةالعالقاتمسئولةمعهاتفيةمحادثةتتم

.معينةشخصيةبحضور رغبتهمعناملسئولةواطالع

 ومدتهاومحاورهااملحاضرةوموضوعللمعنيالذاتيةالسيرةإحضار هو مايطلبأول.

ةاملحاضر فيسيدور وماالذاتيةالسيرةمعمرفقالجامعةوكيلإلىللموافقةالطلبرفع.

االستضافةلهذهأسبوعينمنأكثر بعداملوافقةتأتي.

اسبيناملنوالزمانباملكانوإشعارهاملوافقةعنالكليةإلىبالحضور الراغبالعضو إعالميتم

.لذلك

الخطوات الوقائية :

اءأعضبتوفر الردويكون الدمامجامعةنطاقخارجمنأعضاءحضور علىاملوافقةتتمال غالبا

.وعديدةمتنوعةمحاضراتإللقاءالجامعةداخلمن

الكليةسور داخلوأنشطةومحاضراتدوراتبإقامةاألوقاتغالبفييكتفى.
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بار التنسيق بموافاة إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة باألخ

وبما يستجد من أحداث

 لية لكي تطلع اإلدارة بما يتم من أنشطة وإنجازات وكذلك مشاركات منسوبات الك:الهدف

 كما تقوم الجامعة بالتنسيق مع الكلية لعرض أخبار وإعالنات في.بمجلة جامعة الدمام 

.الصحف املحلية

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 ة تعميم من مشرف إدارة العالقات العامة واإلعالم بإرسال مادة إعالمية إلى الجامع:الالئحة

.عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني للعالقات العامة بجامعة الدمام

 (:ع/6-1)النموذج

خطوات تنفيذ اإلجراء :

بصور أحياناوترفقوتصاغاإلعالميةاملادةتكتب.

االلكترونيالبريدطريقعنترسل:shihab2004@hotmail.comمجلةيخصالبريدهذا

.الجامعة

االلكترونيالبريدعلىترسلاملحليةالصحففيخبر بنشر الكليةرغبةحالةفي:

pr@ud.edu.saبنشرهاواإلعالمالعامةالعالقاتإدارةتقومثمومن.

امعةبجواإلعالمالعامةالعالقاتإدارةإلىمناولةوترسلالكليةمنسوباتمشاركاتتجمع

.الدمام

الهيئةاةبقننستعين؛الوقتاليسعفناوعندمااملحليةبالصحفخبر نشر ضرورةحالةفي 

الخبر ننشر أو ،مناولةإليهماملادةوترسلبالكليةامللكيةالهيئةمنسقةمعبالتنسيقامللكية

.الدمامجامعةمنتدياتفي

الخطوات الوقائية :

يةالفعلالساعاتتحسب،لهامباشرتهبعدالزائدةالساعاتعنالعضو اعتذار حالفي

أو آخر عضو إلىالساعاتاسنادويتمالصرفنموذجفيوترفعبتدريسهاقامالتي

.التعليميةالهيئةأعضاءعددفيالعجز لسداالنتدابأو املكافأةببنداالستعانة
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ي الكليةالتحضير للندوات العلمية واالجتماعية واالجتماعات التي تعقد ف

 يةتهيئة املكان وتنسيق املواعيد بحيث التضر مسيرة العملية التعليمية بالكل:الهدف.

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 تعاميم من إدارة العالقات العامة واإلعالم عن طريق البريد االلكتروني: الالئحة.

 النموذج:

خطوات تنفيذ اإلجراء :

 اجتماعبعقدكتابياأو هاتفياالعامةالعالقاتمسئولةإخبار.

الةحفي"عرضجهاز صوت،مكبر "التقنيةباالحتياجاتوتزويدهاالجتماعومكانوقتتحديد

.املسرحغير مكانفيانعقاده

تقنيةمشكالتمنعليهمايطرأوحلاالجتماعسير متابعة.

الخطوات الوقائية :

 ذيالالكليةمسرحفي"الكبيرةلألعدادخاصة"والندواتاللقاءاتيكون أننحاول اإلمكانقدر

.املستوى عاليتقنيبنظامحاليايجهز 

مناسبعرضوجهاز خارجيصوتبمكبر نستعينفإننااملسرحفيخللوجودحالةفي.
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ة، وأرقام تزويد منسوبات الكلية باألرقام والتحويالت الداخلية في الكلي

هواتف مرافق الجبيل الصناعية

 لية مطلع كل عام يقوم مكتب العالقات العامة بتحديث أرقام وتحويالت منسوبات الك:الهدف

افق الجبيل باإلضافة إلى توزيع أرقام وهواتف مر . وتوزيعها عليهم لكي يسهل التواصل فيما بينهم

.الصناعية

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

 ( :ع/7-1)النموذج

خطوات تنفيذ اإلجراء :

وتحويالتهمهواتفهمأرقامبكتابةالكليةمنسوباتجميعإلىخطابيرفع.

واحددليلفيويوحدهااألرقامجميعالعامةالعالقاتمكتبيستقبل.

5بمقاسحرارياويغلفملون الدليليطبعX10أنش.

الخطوات الوقائية :

.بياناتهاصحةعلىعضوةكلتصادق
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لومات تحديث بيانات منسوبي الكلية وإرسالها إلى إدارة تقنية املع

بجامعة الدمام إلصدار بريد الكتروني

 ادة إصدار بريد الكتروني خاص بكل عضو تابع لجامعة الدمام يمكنه من االستف:الهدف

جامعة من خدمات الجامعة االلكترونية وكذلك يستقبل جميع التعاميم الرسمية الخاصة ب

.الدمام

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 امعة تعميم من مدير إدارة مركز تقنية املعلومات يطالب فيه جميع منسوبي الج:الالئحة

.بتحديث بياناتهم

 (:ع/8-1)النموذج

خطوات تنفيذ اإلجراء :

بجامعةاملعلوماتتقنيةمركز منالبياناتتحديثنموذجالعامةالعالقاتمكتبيستقبل

.الكليةإدارةطريقعنالدمام

عبئتهلتالكليةمنسوبيجميععلىالتحديثنماذجبتوزيعالعامةالعالقاتمكتبيقوم.

املعلوماتتقنيةإدارةإلىترسلثمومنالعامةالعالقاتإلىأخرى مرةالنماذجترسل

helpdesk@ud.edu.sa:االلكترونيالبريدإلىالدمامبجامعة

ربيةالتبكليةالخاصالعمادةبريدطريقعناملعلوماتتقنيةمركز إلىالنماذجترسل

بالجبيل

الخطوات الوقائية :

املطلعةو بالجبيلالتربيةبكليةالخاصالعمادةبريدطريقعنإال طلبأيقبول يتمال

.العامةالعالقاتومسئولةالكليةعميدةعليه
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هزة التنسيق فيما بين إدارة جامعة الدمام وإدارة الكلية بشأن تركيب األج

التقنية بالكلية

 خدم التأكد من استالم ماسبق رفعه إلى إدارة الكليات بالدمام وتحديد مواقع تركيبها بما ي:الهدف

.العملية التعليمية

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 تعميم من مدير إدارة كليات البنات بالدمام برفع احتياج الكلية من األجهزة التقنية:الالئحة.

(:ع/9-1)النموذج

 شراءطلباالحتياججدول

خطوات تنفيذ اإلجراء :

ءشراطلبنموذجمعبالدمامالبناتكلياتمدير إلىبالتفصيلالكليةاحتياجاتخطابيرفع.

طويلةلفتراتالبناتكلياتإدارةفيمسئول معهاتفياالطلبمتابعةيتم.

أخرى مرةاألماكنتحديدوُيطلباألجهزةلوصول موعديحدد.

أو خص يالشبالحضور العامةالعالقاتمسئولةمعبالتنسيقاألجهزةبتركيباملنفذةالشركةتقوم

.الهاتفياالتصال

الكليةصيانةعقدمشرفالكليةفيمعينةأماكنتحديدعمليةفيالشركةيساعد.

الخطوات الوقائية :

تلزملعطأو خللوجودحالةوفيالبناتكلياتإدارةِقبلمنمشكلةلجنةتأتياألجهزةتركيببعد

.تغييرهاأو تعديلهابسرعةاملنفذةالشركةاللجنة
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تفعيل مناسبة اليوم الوطني

 وبات نشر ثقافة الوالء واالنتماء للوطن وتعزيز أواصر املحبة بين والة األمر ومنس:الهدف

.الكلية

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 تعميم من وكيل الجامعة للمطالبة بتفعيل هذه املناسبة:الالئحة.

 النموذج   :  _

خطوات تنفيذ اإلجراء :

العامالنشاطخطةفيلالحتفاليومتحديد.

الوطنياليومتفعيلعنالكليةملنسوباتإعالنعمل.

اليومهذاعنشاملبرنامجوعملالكليةملنسوباتاالحتفالووقتيومإعالن.

الخطوات الوقائية :
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حفل تكريم املتفوقات

 ن قدوة تكريم الطالبات املتفوقات بحضور أمهاتهن لحثهن على مزيدا من البذل والعطاء وليك:الهدف

.لزميالتهن الطالبات

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 كرم من خالله الطالبات املتفوقات:الالئحة
ُ
.تعميم من وكيل الجامعة إلقامة حفل ت

 (:ع/11-1)النموذج

كرت الدعوة التنبيهات تصميم جديد للعلم بالحضور 

خطوات تنفيذ اإلجراء :

العامالنشاطخطةفييوميحدد.

الدمامبجامعةالطالبشؤونعميدإلىاملقدرةالحفلميزانيةترفع.

االتفاقتمي:الديكور ،بهابالتبرعالشركاتإحدىتقومالحفالتبعضفي:ضيافة"امليزانيةمنيصرف 

نتعامل:قاتللمتفو صغيرةتذكاراتأو دروعتصمم،الديكور لتنسيقمول بالفناتير لكهديتيشركةمع

."هاتلألمهدايا،الدعوةكروت،التفوق شهاداتتغاليف،الصناعيةبالجبيلالشرق تذكار شركةمع

املتفوقاتالطالباتأسماءالطالباتشؤونمنيطلب.

الحفلبموعدوإشعارهناملتفوقاتأسماءبتعليقالعامةالعالقاتمكتبيقوم.

الدعوةوكروتالشهاداتتطبع.

بالحفلخاصةوتعليماتالدعوةكرتمتفوقةكلتسلم.

املناسبةبهذهيتعلقمتكاملعرضبرنامجيعمل.

منويكنجالبرنامعرضلجنةالحفل،فيوالنظاماألمهاتالستقبالأمنيةلجنة:للحفللجنتينتشكل

.الطالبات

الخطوات الوقائية :

بالشكلالحفللسير التنبيهاتأهمعلىالطالعهاالتعليماتنموذجعلىاملتفوقاتالطالباتتوقع

.املناسب

طالباتالشؤونتراجعمتفوقةأنهامنبالرغماملتفوقاتضمناسمهاوجودبعدمطالبةتظلمحالةفي

.منهمرسميبخطابذلكإثباتعندإضافتهاويتم
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حفل تخريج الدفعات

 الكلية تنظيم وإعداد احتفال رسمي برعاية راعي رفيع املستوى وبحضور أعضاء الهيئة األكاديمية ب:الهدف

.وضيوف شرف وتقديم شهادات تهنئة للخريجات

 مسئولة العالقات العامة:املوظفة املسؤولة

 من التوجد الئحة خاصة بحفل التخرج ضمن لوائح األنشطة الطالبية وإنما تكون بدعم وإشراف:الالئحة

.اإلدارة العليا بالجامعة ويتم تخصيص ميزانية للحفل من املخصصات املالية  من صندوق الطالبات

 النموذج:

.وأعدادهناألقسامجميعخريجاتيتضمنالخريجاتدليلإصدار يتمسنويا

خطوات تنفيذ اإلجراء :

 رفع خطاب موافقة إلقامة الحفل لوكيل الجامعة.

تخصيص ميزانية للحفل تكون مرفقة في خطة النشاط العام ويتم رفعها لعميد شؤون الطالب.

حجز موعد محدد مع الراعي الرسمي للحفل وبناء عليه يتم تحديد املكان والزمان للحفل.

البدء بتشكيل اللجان املنظمة للحفل:

o(ل اإلشراف على جميع شؤون الحفل وتسييرها قبل وأثناء وبعد الحفل ومعالجة ك: العالقات العامة

اللجنة املسئولة عن إحصاء عدد الخريجات : شئون الخريجات-طارئ وتزويد كل لجنة بما يخصها

وعرض تختص بتصميم وإعداد دليل الخريجات: املطبوعات والعرض-وتنظيم مسيرتهن أثناء الحفل

املسئولة عن تنظيم دخول وخروج الخريجات واألمهات من وإلى مكان : األمن والنظام-التخرج

الهدايا -لاستقبال الراعي رفيع املستوى وضيوف الشرف للحف: استقبال كبار الشخصيات-االحتفال

(والديكور والضيافة

الخطوات الوقائية :

ى عقد اجتماعات دورية مع اللجان والبحث في مستجدات األمور وتزويد كل لجنة بما ينقصها والوقوف عل

.آخر ماتم من إنجاز

خرج البدء بعمل إعالن عن موعد الحفل للخريجات فبل الحفل بشهر تقريبا وإشعارهن باستالم عباءة الت

.وكروت الدعوة

عمل تدريب مسبق ملسيرة أعضاء الهيئة التعليمية والخريجات.

ائية آللية عقد اجتماع نهائي قبل الحفل بيوم لجميع املشاركات في تنظيم الحفل واالتفاق على الخطة النه

.الحفل
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مجلة االقسام 

 إصدار مجلة تتضمن جميع األحداث والفعاليات وأبرز األنشطة والزيارات وورش :الهدف

نجزت خالل عام جامعي، مع تخصيص جزء من 
ُ
العمل والدورات لجميع أقسام الكلية التي أ

.املجلة تتناول مواهب الطالبات وإبداعاتهن

 اللجنة اإلعالمية+ مسئولة العالقات العامة :املوظفة املسؤولة

 الالئحة:__

 النموذج:

 أصدر مكتب العالقات العامة مجلة إشراقة الجبيل ملدة خمس سنوات وتزامن إصدارها مع

.حفالت التخرج

 ملدة سنة( شذرات)تم إصدار دليل شهري.

خطوات تنفيذ اإلجراء :

لى رصد ميزانية مسبقة لطباعة املجلة ورفعها مع خطة النشاط العام بداية كل عام جامعي إ

.عميد شئون الطالب

تحديد اللجنة القائمة على املجلة.

حث جميع منسوبي الكلية باملشاركة في املجلة.

تحديد لجنة تقوم بإعداد وتصميم املجلة.

الخطوات الوقائية :

تنقيح مواد املجلة لغويا وإمالئيا وتوثيق أحداثها من قبل لجنة مختصة.

اإلشراف واالطالع النهائي على بروفة املجلة من قبل رئيسة التحرير قبل طباعتها.
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 اجلبيل  دليل اجراءات وحدة التطوير  و التدريب بكلية الرتبية ب

إجراءات إعداد الخطة للبرامج التدريبية

 اعداد خطط للبرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس: الهدف

 األكاديميواإلعتمادمنسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة : املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

اتالجامعمنسوبيلشئون املنظمةالالئحة)ولوائحهالجامعاتو العاليالتعليممجلسنظامعلىاالطالع

(املائةبعداالولىاملادة"حكمهمفيومنالتدريسهيئةاعضاءمنالسعوديين

التدريبيللبرنامجاملنفذاملدربعلىانطباقهايجبشروطوضع

 ملف االحصائيات و الخطط التدريبية (  +إدارة التدريب ) ملف الصادر : السجل

 النماذج:

الكليةبمقر بتنفيذهاالتدريسهيئةأعضاءيرغبالتيالتدريبيةالحقيبةنموذجتعبئة.

بهاااللتحاقالتدريسهيئةلعضو سبقالتيالتدريبيةالبرامجنموذجتعبئة.

خطوات تنفيذ اإلجراء :

التدريبيةالخطةإعداد

للمدربالذاتيةالسيرةاستالم

لتدريبياللبرنامجواالحتياجاتاألهدافعلىتحتوى أنعلىتدريبيبرنامجلكلالتدريبيةالحقائباستالم

التدريبيةالحقائبتقييملجنةقبلمنالبرنامجاعتماد.

التدريبيةالبرامجإلقامةآليةوضع

التدريبيةالبرامجإلقامةامليزانيةإعداد

توفيرهاإمكانيةو التدريبيةالبرامجاحتياجاتدراسة

وتطويرهاالتدريبخطةمراجعة

التدريبخطةضمنواضافتهاالخارجيةالتدريبيةللبرامجالتنسيق

الخارجيةالجهاتمعالتنسيقو خارجيينمدربيناستضافة

بالتسجيللهمالفرصةإلتاحةللجميعواعالنهاالتدريبخطةاعتماد

الخطوات الوقائية:
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إجراءات الترشيح للبرامج التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

العامةاالدارةبمعهدالتدريبيةللبرامجالترشيحاجراءاتاتمام::الهدف

االكاديميواالعتمادالجودةبمكتبالتدريبإدارةمنسقة::املسؤولةاملوظفة

االلكترونياملوقععلىاملنشورةالعامةاإلدارةمعهدلوائح:الالئحة

النماذج:

الدمامجامعةبموقعالبياناتتحديثاستمارةنموذج.

الدمامجامعةبموقعالتدريبيةللبرامجالترشيحاستمارةنموذج.

الدمامجامعةو العامةاإلدارةملعهداإللكترونياملوقع:السجل

:اإلجراءتنفيذخطوات
االداري تطويرالوكيلةطريقعنبياناتهاحدثتو قبلمنالبياناتتحديثاستمارةبتعبئةقامتاملوظفةتكون انالبد.
وشروطنفيذةتوتاريخالبرنامجتفاصيلعلىاطالعهابعدبهاااللتحاقفيترغبالتيالبرامجباختيار املوظفةتقوم

.بالرياضالنسوي بالفرعاملحددةباملواعيديلتزمانعلىااللتحاق
و املباشرالرئيسمنوتوقعدراس يفصللكلتدريبييوم12عنتزيدال بشرطالتدريبيةالبرامجترشيحاستمارةتعبئة
.التدريبادارةالىتسليمهايتم
ايمارسونهالتيوظائفهممعتتناسبالبرامجانوالتأكدالترشيحاستماراتمراجعةالتدريبادارةمسئولية 

َ
.فعليا

االداري التطويروكيلةالىاالستماراتجميعرفعيتم.
العامةاالدارةمعهدموقعطريقعنقبولهااشعار تطبعو الترشيحنتائجاملوظفةتتابع.
ملوظفاتالشئون ونسخةالتدريبإلدارةنسخةو املباشرالرئيسالىمنهنسخةتقدمالقبول اشعار علىحصولهابعد

.ترشيحهااجراءاتالستكمال

الوقائيةالخطوات:
 البرنامجيذمن تنفاالقلعلى ايامتعتذر قبل ثالثة انفي حالة رغبة املوظفة باالعتذار عن التدريب البد.

 اشهرترشيح املدرب الذي لم يباشر التدريب ملدة ستة ايقافيتم.
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((بمقر الكلية )) إجراءات الترشيح للبرامج التدريبية الداخلية 

 الترشيح للبرامج التدريبية الداخليةاجراءاتاتمام:الهدف

 االكاديميمنسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد :املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

تدريبيبرنامجلكلاملستهدفةالفئةتحديد

تدريبيبرنامجبكللاللتحاقشروطوضع

 النموذج:

نموذج  استمارة موافقة الرئيس املباشر  الكتروني

(إدارة التدريب )ملف الصادر :السجل

:اإلجراءتنفيذخطوات

و بهااللتحاقشروطو التدريبيبالبرنامجالتسجيلآليةتوضيحمعالكترونيبتعميمالتدريبيالبرنامجعناإلعالنيتم

.البرنامجتنفيذأوقات

و التدريبارةادالىالترشيحارسالتعيدو القسمرئيسةقبلمنوتعتمدهاالتسجيلاستمارةالقسمسكرتيرةتعبئ
.التطوير

الوقائيةالخطوات:

يتم  االلتزام بالحضور الكامل للبرنامج التدريبي

تحصل املتدربة على شهادة معتمدة من عميدة الكلية.

 جميع ابالغثماالسبابالبرنامج ألسباب تقنية مثل عدم توفر النت لبرامج تحتاج ألنترنت وغيرها من الغاءفي حالة

بالتغييرات(( نسخة ورقية )) تعميم او املشتركين عن طريق البريد االلكتروني  
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ير اإلداري إجراءات الترشيح على البرامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع وكالة التطو 

الدمامبجامعة 

 تطوير قدرات منسوبات كلية التربية بالجبيل: الهدف

 األكاديميواإلعتمادمنسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة :  املوظفة املسؤولة.

 الالئحة :

 النماذج:

الدمامجامعةبموقعالداخليةالتدريبيةللبرامجالترشيحاستمارةنموذج

الواردبالخطابملحقةنماذج

(إدارة التدريب ) ملف الوارد :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
 الفئة عند استالمنا لخطاب البرامج التدريبية بالتعاون مع وكالة التطوير اإلداري يتم االطالع على الشروط و

 
َ
.املستهدفة ومن ثم يتم تعميم الخطاب الكترونيا

اشر وحسب آلية يتم ترشيح املوظفة حسب الشروط امللحقة بعد تعبئتها استمارة الترشيح واعتمادها من الرئيس املب
.  املفاضلة املتفق عليها من قبل عميدة الكلية أو وكالة التطوير اإلداري 

يتم املفاضلة بين املتقدمات من قبل عميدة الكلية وترشيح بالعدد املطلوب
 ر التأكيد بااللتزام بالحضو و يتم متابعة قبول الترشيح مع الجهة املختصة وإبالغ املرشحات بالقبول.
يتم التنسيق مع منسقة   الهيئة امللكية لتوفير املواصالت للمتدربات.
البد االعتذار قبل موعد تنفيذ البرنامج بثالثة أيام ويتم ترشيح بديل.
يتم إيقاف ترشيح املتدرب الذي لم يباشر التدريب ثالثة أشهر.

الوقائيةالخطوات:

يتم  االلتزام بالحضور الكامل للبرنامج التدريبي.

تحصل املتدربة على شهادة معتمدة من عميدة الكلية.

إبالغ جميع في حالة إلغاء البرنامج ألسباب تقنية مثل عدم توفر النت لبرامج تحتاج ألنترنت وغيرها من األسباب ثم

.بالتغييرات(( نسخة ورقية )) املشتركين عن طريق البريد االلكتروني  أو تعميم 
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(خارج الكلية ) االلتحاق بالبرامج التدريبية املنفذة من جهات إجراءات

 الترشيح للبرامج التدريبيةاجراءاتاتمام:الهدف

 منسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد األكاديمي:املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

 النماذج:

االلكترونيةاملباشر الرئيسموافقةو التدريبيةللبرامجالترشيحاستمارةنموذج

الواردبالخطابملحقةنماذج

 (إدارة التدريب ) ملف الوارد :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :
 مواعيد تنفيذه  و إحضار معلومات كاملة عن البرنامج وأهدافه
ال بد أن يكون البرنامج يتناسب مع طبيعة العمل  الذي يقوم به .
 يعبئ استمارة طلب الترشيح املرفق بها ويتم إرسالها عبر البريد االلكتروني

الوقائيةالخطوات:
ذة لالستفسار في حال إطالعنا على برامج تدريبية لم يتم دعوتنا إليها تقوم منسقة إدارة التدريب بمكاملة الجهة املنف

البرنامج عن البرنامج ومدى التحاق موظفات كلية التربية بالجبيل بالبرنامج وما الشروط الواجب توفرها لاللتحاق ب
.التدريبي وما هي أسباب عدم إرسال خطاب أو دعوة ملوظفات الكلية 
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إجراءات احتياج البرامج التدريبية من املطبوعات

 م عملية توفير مطبوعات متميزة وذات جودة عالية خاصة بإدارة التدريب بكلية التربية بالجبيل تخد:الهدف

.التدريب 

 االكاديميمنسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد :املوظفة املسؤولة

الالئحة :

 خطاب موضح به العدد املطلوب مرفق نسخة الكترونية :  النماذجCDبالتصميم املطلوب تنفيذه

ر إدارة نسخة الكترونية  بمجلد على سطح مكتب كمبيوت(( + إدارة التدريب + اإلدارة ))  ملف الصادر  :السجل

.التدريب باسم املصممة 

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

التدريبإدارةاحتياجاتتحديد

للمصممةتصميمهاملطلوبارسال.

مطابعمعالتواصلليتمالعامةالعالقاتملديرةخطابارساليتماملطلوبةالتصاميمعلىاالتفاقيتمانبعد

املطلوبطباعةليتممفتوحةالكترونيةنسخةمعالدمامجامعة

باملتابعةالتدريبادارةمنسقةتقوم 
َ
العامةالعالقاتمعااللكترونيالبريدطريقوعنهاتفيا

رول))وعاتاملطبالستالمالدمامجامعةمطابعملبنىسائقارساليتماملطلوبوبالعددالطباعةمناالنتهاءبعد

((الخ..بوكنوت–تدريبيةحقائب–اب

الخطوات الوقائية  :

.املطبوعاتتوفير عدمحالفيالالزمةاإلجراءاتاتخاذ
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للبرامج التدريبية(( طلب شراء )) إجراءات توفير االحتياجات من أجهزة 

 البرامج توفير احتياجات البرامج التدريبية من أجهزة وتقنيات تدعم العملية التدريبية  للنهوض ب:الهدف

.التدريبية بشكل متميز وفعال 

 االكاديميمنسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد :املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

  ((إدارة املستودعات )) نموذج طلب الشراء :النماذج ..

(إدارة التدريب ) ملف الوارد –( إدارة التدريب ) ملف الصادر  :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

بعد((شراءطلباستمارةمرفق))أجهزةمنالتدريبإدارةباحتياجاتاملستودعاتإلدارةخطابإرسال

الكليةعميدةمنتوقيعها

الشراءطلباستمارةعلىاملستودعاتإدارةمدير وتوقيعاملستودعاتإدارةمنالرديتمأنبعد

ملختصةاللجهةوالتوجيهالشراءطلباعتمادليتماملاليةاإلدارةملدير الشراءطلبواصلبخطابالرفعيتم

.املطلوبةاألجهزةلصرف

:  الخطوات الوقائية

املطلوبةاألجهزةتوفير عدمحالفيالالزمةاإلجراءاتاتخاذ.
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((مقر كلية التربية بالجبيل )) إجراءات تنفيذ البرامج التدريبية الداخلية 

 ة في الجامعات يواكب تطورات وتقنيات العصر الحديث والعملية التعليميو تنفيذ برنامج تدريبي متميز :  الهدف

العاملية

 االكاديميمنسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد :املوظفة املسؤولة

 الالئحة :

للمتدرباملباشر الرئيسموافقةاستمارةتعبئةمنالتأكد

التدريبيبالبرنامجاملسجالتجميعحضور منالتأكد

 النماذج  :

االلكترونياملباشر الرئيسموافقةاستمارةنموذج

التدريبيةبالبرامجاملسجالتأسماءكشوفات

االلكترونيةالتدريبيالبرنامجتقييماستمارةنموذج

بوكنوت–العملاوراقوالتدريبيةالحقائب

الكترونيةحضور شهادةنموذج

 خزانة إدارة التدريب-ملف النماذج  :السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

للبرنامجيحالترشو االعالنيتماملدربةمعالتدريبيالبرنامجتنفيذموعدعلىاالتفاقو التنسيقيتمانبعد

.التدريبي

االلكترونيالبريدعبر العملاوراقوالعرضألرسالاملدربمعالتواصليتم

موظفاتعناملسئولة–الفنيالدعمالىالعرضتسليم))..منلكلالتدريبيةالبرامجالحتياجاتالتنسيقيتم

...املكتبيةاالحتياجاتلتوفير العهدةمسئولة–امللكيةالهيئةمنسقةالىالضيافة–األمن

هوةالق–العصير–املاء..شراء))التدريبيالبرنامجلضيافةلتنسيقالعامةللعالقاتخطابارساليتم– 

((الخ..((البالستيكيات))الصحون –املالعق-األكواب-الورقيةاملناديل–السكر–الشاي

لطباعتهاللمشاركاتارسالهااعادةوالكترونيالعملاوراقوالعرضاستالم

التدريبيالبرنامجحضور كشوفاتطباعة

قاعةتنظيفو ةالضيافو االحتياجاتلنقلالنظافةبعامالتاالستعانةو التدريبيالبرنامجاحتياجاتتجهيز يتم

.التدريب
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التدريبيةالبرامجللتقييمرابطانشاء.

التطوير و يبالتدر بادارةالخاصااللكترونيالبريدعبر االلكترونيةالتدريبيةالبرامجتقييمرابطارساليتم 

.للتقييمالتدريبيللبرنامجللمشاركاتارسالهيتمثمومنواالداريةالتعليميةاالقساملرئيسات

((الخ..الورقياتترتيب-غالية–خاصمفرش))الضيافةطاولةترتيب

 التدريبيالبرنامجانعقادمكانتصوير

التدريبيالبرنامجفيالحاضراتاملشاركاتجميعتوقيعمنالتأكد

التدريبيالبرنامجانعقادأثناءالتدريبيالبرنامجاحتياجاتمتابعة

 التدريبيبالبرنامجللمشاركاتالكترونيةحضور شهادةاصدار

بصيغةااللكترونيالبريدعبر الحضور شهادةإرساليتمpdfاالقسامبرئيساتالخاصااللكترونيالبريدالى

.خاصبرنامجعبر ضغطهو حجمهتقليلبعدواالداريةالتعليمية

اداتشهاصدار يتمالجامعيالتطوير عمادةمعبالتعاون الكليةبمقر منفذالتدريبيالبرنامجكانحالفي

.الجامعيالتطوير عمادةطريقعناملشاركات

التدريبيالبرنامجتقييمالستمارةبالنسبة:

علىالكترونيحسابعملتمdrive التدريبيةالبرامجللتقييمرابطانشاءيتمخاللهمنو

التطوير و يبالتدر بادارةالخاصااللكترونيالبريدعبر االلكترونيةالتدريبيةالبرامجتقييمرابطارساليتم 

.للتقييمالتدريبيللبرنامجللمشاركاتارسالهيتمثمومنواالداريةالتعليميةاالقساملرئيسات

الخطوات الوقائية  :

.البديلةالحلول وتوفير التدريبيالبرنامجاحتياجحسبالالزمةاإلجراءاتاتخاذ
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تكريم املدربين إجراءات

 االرتقاء بمستوى التدريبو تحفيز أعضاء الهيئة التعليمية على التدريب :  الهدف

 منسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد األكاديمي:  املوظفة املسؤولة

 الالئحة:

 للحضور عامةدعوةبطاقةو للمدربينخاصةدعوةبطاقاتإصدار

املدربينجميعحضور منالتأكد.

 نموذج شهادة شكر وتقدير  للمدربين:  النماذج

 التطويرو عروض حفل التكريم السنوي إلدارة التدريب : السجل

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

بعد أن يتم التنسيق و االتفاق على موعد تنفيذ حفل التكريم.

 بطاقات دعوة عامة للحضور و املشاركين و يتم إصدار بطاقات دعوة خاصة للمدربين.

الخطوات الوقائية  :
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة   وتوفير الحلول البديلة.
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(( تم )) اإلبتعاث  للبرامج التدريبية الداخلية و الخارجية إجراءات

الهدف

املوظفة املسؤولة

 الالئحة:

 النماذج:

 السجل:

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

الخطوات الوقائية  :
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لعمل اإلحصائيات للبرامج التدريبيةإجراءات

التقرير )) اسماء اعضاء الهيئة التعليمية واالدارية الحاصلين على برامج تدريبية خارجيةحصر : الهدف

و االستفادة من امكانية تنفيذ البرامج التدريبية داخل الكلية ((  السنوي 

منسقة إدارة التدريب بمكتب الجودة واالعتماد االكاديمي: املوظفة املسؤولة

 الالئحة:

 النماذج:

((بالكليةقسماووحدةلكلموحدنموذج))الخارجيةالتدريبيةالبرامجحصر استمارة

 السجل:

 ملف النماذج

ملف االحصائيات و الخطط التدريبية

خطوات تنفيذ اإلجراء  :

 إرسال بريد الكتروني للوحدات التعليمية واالدارية بالكلية

ارة حصر اسماء االعضاء بكل وحدة في نموذج موحد ومن ثم يتم اعادة ارسالة للبريد الخاص باديتم

التدريب والتطوير

 يتم حصر جميع اعضاء الهيئة التعليمية و االدارية بنموذج موحد بادارة التدريب.

الخطوات الوقائية  :

.البديلةالحلول توفير و الالزمةاإلجراءاتاتخاذ
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املحاسبية الالزمة لكل ما يختص بالسلف املستديمةاإلجراءات 

: وهي 

(234) سلفة النشاط الثقافي والرياض ي بند رقم 

(222/2)سلفة املستلزمات التعليمة بند رقم 

(223)سلفة املستلزمات الطبية واملختبرات بند 

لذلكمةالالز الواسلكلوتوفير االعمالأنجاز علىيساعدالسابقةللسلفاملاليالدعمتقديم:الهدف

املحاسبةوحدةمديرة:املسؤولةاملوظفةl

املستديمةالسلفدفتر -أستالممحاضر –استعاضةكشف–شراءطلب:النماذج

الدمامبجامعةبهااملعمول والتعليماتاملاليةالالئحة:الالئحة

الورقيواالرشيفاإللكترونياالرشيف:السجل 
 
 اساس يمرجعكاملستديمةالسلفبدفتر اليدوي الترحيلوايضا

السلفبنودلجميع

اإلجراءتنفيذخطوات:

الكترونيلهاشراءطلبعملثمومنوتدقيقهاالفواتير بمراجعةالقيام

الكترونياالستعاضةكشفالىالفواتير ترحيل

يدوي االستالمملحاضر الترحيل

يدوي املستديمةالسلفلدفتر الترحيل

الوقائيةالخطوات:

ستديمةاملللسلفالتنفيذيةاإلجراءاتعلىتغيراتأيبمتابعةبالجامعةاملاليةاإلدارةمعاملتابعة
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ريس اإلجراءات املحاسبية الالزمة للسلف املؤقتة الخاصة بأعضاء هيئة التد

املتعاقدين الجدد

الجديدةالبيئةمعللتأقلمتساعدهمالتياملاليةالخدماتوتسهيلعرض:الهدف

حاسبةاملوحدةمديرة:املسؤولةاملوظفة

بالجامعةاملاليةاالدارةمنلناالواردةالتعليمات:الالئحة

النموذج:

معهاملتعاقدالتدريسهيئةعضو يتقدم 
 
الكليةلعميدةمؤقتةسلفةطلببتقديمحديثا

السلفةملبلغاستالمسندتحرير يتم

السلفةلتسديدأستالمسندتحرير يتم

املؤقتةالسلفملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:
في بداية كل عام يتم أستالم شيك خاص بالسلفة املؤقتة باسم عميدة الكلية.
يتم صرف الشيك من قبل عميدة الكلية.
من قبل عميدة الكلية ملديرة وحدة املحاسبة واالحتفاظ به في 

 
.الخزنةيتم تسليم مبلغ الشيك نقدا

يتم الصرف من املبلغ بعد أخذ موافقة خطية من قبل عميدة الكلية على الصرف.
بعد أستالم العضو للمستحقات املالية الخاصة به يقوم بتسديد السلفة املؤقتة .

الوقائيةالخطوات:

العربيالنقدمؤسسةباسمبشيكاملاليةالسنةانتهاءقبلاملؤقتةالسلفةتسديديتم



 دليل اجراءات وحدة احملاسبة بكلية الرتبية باجلبيل   117

اإلجراءات املالية الالزمة لحساب االبحاث العلمية وخدمة املجتمع الخاص 

بالكلية

فيداملوار هذهمنلالستفادةاالتجاههذابخدمتصور أيعنوالرفعللكليةمواردعنالبحث):الهدف 

(والتعلميةالعلميةبالنواحيلالرتقاءاملرجوةاألهدافتحقيق

املحاسبةوحدةمديرة:املسؤولةاملوظفة

الالئحة: 
 
بند(6)صالصالحياتتفويضقرار بشأنهـ20/10/1429بتاريخ761/52/17رقمعلىبناءا

(4/2)

املؤقتةالسلفنماذجنفس:النموذج

املجتمعوخدمةالعلميةاالبحاثصادر ملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

ودقيقهاالفواتير مراجعةيتم.

االستعاضةلكشفترحل.

االستالمملحاضر ترحل.

تسديدهاالعتمادالجامعةمدير ملعاليبخطابوترفع

الوقائيةالخطوات:

 الجامعةمدير معاليمناملوافقةأخذبعدإال الحسابهذامنيصرفال.
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طلب صرف اجراءات

أخرى مستلزماتوايالقرطاسيةطلب:الهدف

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

7نموذج:النماذج

موادصرفطلبملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

املستودعاتادارةملدير موجهخطاببكتابةالقيام

رئيسمنتوقيعهاويتماملستودعاتمنتوريدهااملرادالطلباتتدوينبعدالنموذجالخطابمعيرفق

ارةاإلدقبلمنيختموبعدهاواملستلماملستودعمأمور /واميناملستودعاتوإدارةالطالبةالجهة

(بريد–مراسالت)بطريقتينوالخطابالطلبيرسل

الخطابارسالبعدالطلبمتابعة

الجامعةمستودعاتمناستالمهبعدالطلبجرد

بالنموذجومطابقتهالتأكدبعدباملستودعترتيبه

الوقائيةالخطوات:

عليهااملتفقاملدةعنالطلبتأخير حالفياملستودعاتإدارةمعالتواصل
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إجراءات طلب شراء 

باملستودعاتمتوفرةالغير املستلزماتشراء:الهدف

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

شراءطلبنموذج:النماذج

شراءطلبملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

الجامعةلوكيلموجهخطاببكتابةالقيام

الشراءطلبفياحبار تكون الطلباتاغلبية

رئيسمناتوقيعهويتماملستودعاتمنتوريدهااملرادالطلباتتدوينبعدالنموذجالخطابمعيرفق

للطلباملتابعاملختصاسمكذلكالقسمرئيسواسمالطالبةالجهة

(بريد–مراسالت)بطريقتينوالخطابالطلبيرسل

الخطابارسالبعدالطلبمتابعة

حبارباأل املختصاملسؤولمناو الجامعةمستودعاتمنسواءاستالمهابعداالحبار وهيالطلبجرد

بالنموذجومطابقتهالتأكدبعدباملستودعترتيبه

الوقائيةالخطوات:

عليهااملتفقاملدةعنالطلبتأخير حالفياملختصاملسؤولمعاو املستودعاتإدارةمعالتواصل
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إجراءات محضر استالم

املستودعوأمينالكليةعهدةفيوضعهيتمالذيالطلبكتابة:الهدف

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

3نموذج:النماذج

االستالممحاضر ملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

والرئيسنيالفوالعضو املستلمقبلمنوتوقيعهاباملحضر تفريغهايتموجردهاالطلبيةوصول بعد

.املسؤول

املعنيةللجهةاألصول وتسلماالستالممحضر منبصورهاالحتفاظيتم.

الوقائيةالخطوات:

املحضرمعللطلباتاملوجودةالكميةتطابقحالةفيالىاالستالممحضر توقيععدم.
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إجراءات تسليم العهد 

واإلداريةالتعليميةالهيئةأعضاءاحتياجاتتوفير :الهدف

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

(محمول او كمبيوتر جهاز –احبار–مكتبياثاث–قرطاسية)عهدةاستالمنموذج:النماذج

(اثاث–أجهزة–احبار–قرطاسية)العهدةتسليمملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

اإلداري املوظفاو التدريسهيئةعضو يريدهبمااالتيان.

املطلوبةالنماذجفياالستالمعنداإلداري املوظفاو التدريسهيئةعضو توقيع.

اليهاالحاجةحالفيالنماذجفياالحتفاظ.

الوقائيةالخطوات:

----------------------------------------------------------------------------------
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العهدة إجراءات مناقلة

املسلمعهدةمنوتسقطعهدتهعلىومحافظمسؤولاملستلميكون حتى:الهدف

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

عهدةنقلنموذج:النماذج

العهدةمناقلةملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

الىمقسمنشخصنقلاو العضو طرفاخالءاو العضو لالبتعاثإماأسبابلعدةالعهدةمناقلةيتم

.اخرقسم

يتمحتىهالدياملتواجداالدراجمفاتيحاستالممنالتأكديجبوللمبتعثالطرفلإلخالءالتوقيععند 

.اخرلشخصمناقلتها

العهدةاقبومر واملسلماملستلمبينالتوقيعويتمالعهدةنقلنموذجفياملطلوبةالبياناتتعبئة.

الوقائيةالخطوات:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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إجراءات مستند ارجاع 

غرضهمناءاالنتهتمماوكذلكوالتالفصالحيتهواملنتهيالفائضبالصنفاالحتفاظعدم:الهدف

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

9نموذج:النماذج

االرجاعمستندملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

املستودعاتادارةملدير موجهخطاببكتابةالقيام

ئيسر منتوقيعهاويتمللمستودعاتارجاعهااملراداالصنافتدوينبعدالنموذجالخطابمعيرفق

اإلدارةقبلمنيختموبعدهااملستودعمأمور /امينواملستلماملستودعاتإدارةومدير املرجعةالجهة

(تالف–الصالحيةعدم–فائض–الغرضانتهاء)االرجاعأسبابحيثمنبالنموذجيصنف

(لإلتالف–للبيع–لإلصالح)الرجيعفحصلجنةتوصياتحيثمنبالنموذجيصنف

املعنيةللجهةالصور وتسلمالنموذجمنباألصول االحتفاظيتم.

الوقائيةالخطوات:

------------------------------------------------------------------------------------------
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إجراءات استمارة الجرد 

املستودعاتفيوالناقصةالزائدةاألصنافجرد:الهدف 
 
ليةالكفيالخاصةبالجهةكذلكدوريا

مستودعأمين/العهدةمأمور :املسؤولةاملوظفة

الجامعاتفياملاليةللشؤوناملنظمةالالئحة:الالئحة

11نموذج:النماذج

الجردملف:السجل

اإلجراءتنفيذخطوات:

تقريروعملباملستودعيتواجدبمادوريجردعمل

وارسالهاهابتقرير وعملااللكترونيةاألجهزةجميعكذلكالكليةفياملتواجدباألثاثسنوي جردعمل

.الكليةلعميدة

الوقائيةالخطوات:

------------------------------------------------------------------------------------------





131 
 اجنازاتي بكلية الرتبية باجلبيل  دليل اجراءات وحدة 

املقدمة

علىيقومنظاموجودهو واإلدارةالسلطةجودةمقوماتأهمإن

األسمىدفههفيهاوالعامليناملنظومةفيالعليااإلدارةبينالشفافيةمبدأ

تبرزهنانمو فيهاالعاملينأداءوتحسيناملنظومةورقيلتطوير التخطيط

منمة؛املنظفيللعاملينالوظيفياألداءلتقييمنظاماستحداثأهمية

داءاأل وتقويملتقييمانجازاتيإدارةمشروعفكرةنشأتاملنطلقهذا

اريةاإلدالهيئةمنبالجبيلالتربيةكليةمنسوبيلجميعالوظيفي

وزيادةالعاملينكفاءةلرفعوعادلةموضوعيةكوسيلةوالتعليمية

للمعوقاتمناسبةحلول عنوالبحثمنجزاتهموتقدير مهاراتهم

طالتخطيطريقعنالوظيفيةممارساتهمتعترضالتيوالصعوبات

لعاملينابينالفعالالتنافسروحخلقفييساهممماوالرقابةوالتنظيم

 وينعكس
 
فاءةبكالعملياتوإدارةوالتطوير التقويمعمليةفيايجابا

.وفعالية



أهداف إجنازاتي 

ضمان جودة تحقيق املنظمة ألهدافها عن طريق أداء العاملين فيها•

أداة إدارية فعالة التخاذ القرارات اإلدارية لتحسين وجودة األداء التنظيمي•

اهم بها التحقق من مستوى كفاءة وفعالية العاملين وقياس مدى اإلنتاجية التي يس•

املوظف في إنجاح أعمال املنظمة

للموظف املساهمة في تطوير األداء الوظيفي وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة•

لدفعه نحو الكفاءة 

أوجه القصور في األداء ووضع خطط استراتيجيةتعزيز جوانب القوة و معالجة•

ملعالجتها وتقويمها و تحسين فعالية األنظمة اإلدارية

لــديهم عــن تحفيــز العــاملين وخلــق روح التنــافس الشــريف والرغبــة فــي اإلبــداع الــوظيفي•

طريق تقدير منجزاتهم مما يخدم مصلحة العمل

الوظيفيـة التعرف على الصعوبات واملعوقات وتذليل العقبـات التـي تعتـرض املمارسـات•

لزيادة الكفاءة والفاعلية واإلتقان 

ادة القصـوى تعريف العاملين بأهميـة إدارة الوقـت وترتيـب األولويـات وتـوجيههم لالسـتف•

من وقت العمل

ـــات التقيــــــــيم واســــــــتخدامها كوثــــــــائق و مؤشــــــــرات قيــــــــا• ـــة الخاصــــــــة بعمليـــــ س توثيــــــــق األدلـــــ

 ملعـاي
 
ير  وأسـس ثابتـه مرجعية تستند عليها اإلدارة العليا في تقيـيم األداء الـوظيفي وفقـا

تتفق و معايير الجودة 

إعادة هيكلة الجهاز اإلداري في حالة الحاجة لذلك•
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مهام وحدة اجنازاتي

 
 
:مهام انجازاتي : أوال

 مـن البريـد لجميـع أعضـاء الهيئـة التعليميـة واإلداريـة(( تـذكير بموعـد تسـليم إنجـازاتي )) إرسال مهمة

)) اء الخــــاص بــــإدارة إنجــــازاتي قبــــل موعــــد تســــليم إنجــــازاتي املــــدرج ضــــمن الخطــــة التنفيذيــــة لألعضــــ

((.يتضمن هذا البريد فيديو خاص لشرح عملية إتمام املهمة املرسلة 

يميــــة و متابعــــة اســــتالم النســــخة اإللكترونيــــة مــــن نمــــوذج إنجــــازاتي املرســــلة مــــن أعضــــاء الهيئــــة التعل

.اإلدارية

ازات أعضــاء متابعــة اســتالم النســخة االلكترونيــة املعتمــدة الخاصــة بتقريــر الــرئيس املباشــر عــن إنجــ

. الهيئة التعليمية واإلدارية 

حســـــــب الوحـــــــدات األكاد 
 
يميـــــــة فـــــــرز نمـــــــاذج إنجـــــــازاتي الـــــــواردة لبريـــــــد إنجـــــــازاتي وتصـــــــنيفها إلكترونيـــــــا

. واإلدارية املختلفة

 استقبال استفسارات األعضاء فيما يتعلق بتعبئة نماذج إنجازاتي والرد عليها .

 
 
:مهام املتابعة: ثانيا

 استالم الجداول الدراسية لجميع األقسام من الشؤون األكاديمية.

عةفرز الجداول الدراسية وتصنيفها حسب مواقع القاعات الدراسية في جداول خاصة باملتاب.

عن متابعة سير املحاضرات حسب املحددة ل 
 
.هاتعيين عضو متابعة لكل جناح يكون مسؤوال

يتم استعالم مسؤولة القاعات الدراسية عند تغيير أرقام القاعات .

 
 
.تسلم عضو لجنة املتابعة جدول املتابعة الخاص بها أسبوعيا

 ّضـــح وتوجيـــه نســـخة منـــه لعميـــدة الكليـــة ورئيســـات األقســـام يو (  كـــل أســـبوعين ) عمـــل تقريـــر دوري

.مدى انتظام سير املحاضرات في مواعيدها املحددة 

 
 
.أرشفة تقارير املتابعة الكترونيا
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آلية مكتب اجنازاتي 

 
 
:اآللية املعتمدة إلنجازاتي : أوال

 يرسل مكتب انجازاتي مهمةtask )  )تذكيرية بمواعيد تسليم إنجازاتي لجميع

منسوبي الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية واالدارية

تقارير انجازاتي على النحو اآلتي:

 
 
:أعضاء الهيئة التعليمية: أوال

املرسلة من مكتب إنجازاتي عن طريق (  ( taskيقوم األعضاء بإنهاء املهمة * 

الرئيس و إرفاق نموذج إنجازاتي للرئيس املباشر لكتابة تقرير outlookبرنامج  

.املباشر ويتم اعتمادها من ِقَبل العضو ورئيسه املباشر

ريد يقوم الرئيس بإرسال كافة نماذج إنجازاتي والتقارير الخاصة بها إلى ب*

.ma.edu.jbl@ud.edu.saإنجازاتي 

:مواعيد التسليم

م نماذج انجازاتي على فترة لكل فصل دراس ي للعام الجامعي في
ّ
سل

ُ
موعد ت

.أقصاه منتصف األسبوع الثامن عشر

 يتم إتاحة مهلة أقصاها خمسة أيام للمتأخرين عند حلول موعد تسليم

ليم سواء كان إنجازاتي ، ويتم رفع تقرير  ملكتب انجازاتي يوضح سبب تأخير التس

.التأخير من العضو أو من رئيسه املباشر

 يتم جمع نماذج انجازاتي لجميع األعضاء في ملف واحد وإرسالها للبريد

جميع اإللكتروني الخاص بمكتب انجازاتي، مع تعبئة استمارة كشف تسليم

.األعضاء
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آلية مكتب اجنازاتي -تابع

 
 
:اآللية املعتمدة ملتابعة أعضاء الهيئة التعليمية : ثانيا

 الهدف من عملية املتابعة:

دة مـن تنظيم عملية سير املحاضـرات والتأكـد مـن االلتـزام فـي الوقـت املحـدد كواحـ

،ممارسات ضمان  جودة التعليم

:آلية عميلة املتابعة 

تلـــف تحـــرص إدارة الكليـــة علـــى تطبيـــق ممارســـات الجـــودة بكفـــاءة وفعاليـــة فـــي مخ

 ، املجــــاالت الســــيما فيمــــا يتعلــــق بعمليــــة التعلــــيم والتــــي توليهــــا اإلدارة اهتما
 
 خاصــــا

 
مــــا

. اتويساهم أعضاء لجنة املتابعة في تحقيق ذلك أثناء عملية متابعة املحاضر 
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: اجراءات املتابعة 

يقوم.  األولىائقدقالعشر خاللاملحاضراتبدءمنبالتأكداملتابعةعضو يقوماملتابعةعضو 1

تبدأالتيالقاعاتأرقاموتدوين،الدراسيةالقاعاتعلىاملرور عبر موعدهابدايةمن

.عنهااملسؤوليناألعضاءأسماءو فيهااملحاضرات

يتم. بدءموعدمنالثانيةدقائقالعشر خاللاملتأخرةاملحاضراتتفعيلمنالتأكد2

 تفعيلوعدماملسؤولالعضو بغيابمالحظةتدون بدءهاعدمحالوفياملحاضرات

.املحاضرة

يتم. .سمالقأعضاءمحاضراتسير بمتابعةخاصاألقساملرئيساتاسبوعيتقرير إرسال3

:  االجراءات الوقائية

في.  عضو اليقومطارئ ظرفأليالقاعةتغيير أو املحاضرةعناعتذارهأو العضو تغّيبحال1

black)نظامعبر ذلكبإعالن bord)وإبالغاملحاضراتقاعةمدخلعلىإعالنووضع 

.القسمسكرتيرة

في. اطةإلحبذلكالقسمرئيسةإبالغعليهطارئ ظرفألياملحاضرةعنالعضو تأخر حال2

بالتعاون اضرةاملحبدءلحينبالهدوءبااللتزامالطالباتإعالميتمبحيثبالعلماملتابعةعضو 

.الجناحفيالنظاممسؤولةمع

في.  جودو وعدماملتابعةعمليةمناالولىدقيقةالعشرينخاللاملحاضرةتفعيلعدمحال3

 مالقسعلمعدمحالوفي،القسممناالستفسار يتمباالعتذار يفيدمدخلهاعلىإعالن

.املحاضرةتفعيلوعدمالعضو بتغّيبمالحظةتدوينيتمبذلك
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مراحل التطوير

سة القسمالترتيب لالجتماعات املقامة للموظفات ورئيساتهن حسب تحديد رئي .

إرسال البريد االلكتروني املتضمن محاضر االجتماعات بعد كل اجتماع.

 إرسال تعاميم بناء على ما ورد من نتائج في محاضر االجتماع من نتائج .

مراحل تطوير العمل

 هـــ مــع جميــع 1433-1432تــم االجتمــاع فــي الفصــل الدراســ ي األول للعــام الجــامعي

: أعضاء الهيئة التعليمية و اإلدارية وتضمن ما يلي

تــم توضــيح أهــداف مكتــب انجــازاتي ، وأهميــة قيــام كــل موظفــة بتســجيل أعم. الهــا 1

. اليومية

تــــم توضــــيح كيفيــــة تســــجيل تلــــك األعمــــال وتعبئتهــــا بنمــــاذج معينــــة ومعت. مــــدة مــــن 2

. مكتب انجازاتي 

تـــم اســـتحداث بريـــد الكترونـــي خـــاص بمكتـــب انجـــازاتي وتعميمـــه علـــى الحضـــ. ور و 3

 مــع املكتـب لتسـجيل البريـد االلك
 
ترونـي الخــاص إبالغهـن بضـرورة التواصـل بريـديا

. بكل موظفة 
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مراحل تطوير العمل-تابع

الفصـل وبعد مرور فصل دراس ي على تطبيق انجازاتي تم عقـد اجتمـاع فـي بدايـة

هـــ  لالســتماع الــى مقترحــات أعضــاء 1433-1432الدراســ ي الثــاني للعــام الجــامعي 

ة فــي الفتـــرة الهيئــة التعليميــة واإلداريــة  واملشــكالت التـــي واجهــت منســوبات الكليــ

. السابقة 

يفيــــــة تـــــم إرســــــال بريـــــد الكترونــــــي ألعضــــــاء الهيئـــــة التعليميــــــة واإلداريـــــة يوضــــــح ك

 
 
. استقبال مقترحاتهن بحيث يتم كتابتها يدويا

ــــالع علــــى آراء ومقترحــــات منســــوبات الكليــــة تــــم تغييــــر كــــل مــــن نمــــ
ّ
وذجي بعــــد االط

. أعضاء الهيئة التعليمية و اإلدارية 

زاتيتم تطوير النموذجين بشكل أفضل يسّهل عملية كتابة تقارير انجا .

ر لتقارير تم وضع نموذج آخر خاص بإنجازاتي يوضح وقت تسليم الرئيس املباش

(. مرفق النماذج )انجازاتي ألعضاء الهيئة اإلدارية 

 هــ تــم اعتمـاد نمـاذج جديـدة لكتابـة تقــارير 1434-1433فـي بدايـة العـام الجـامعي

نمــــوذج انجــــازاتي تتضــــمن نمــــاذج انجــــازاتي ألعضــــاء الهيئــــة التعليميــــة واالداريــــة و 

.تقرير الرئيس املباشر ألعضاء الهيئة االدارية 

 ( ألعضــــاء الهيئــــة التعليميــــة واإلداريــــة )قــــارير ممــــا يســــاعد علــــى ســــهولة كتابــــة الت

. بصورة جيدة
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جديد إنجازاتي 

 هـــ تــم عمــل بعــض التعــديالت 1435-1434فــي بدايــة العــام الجــامعي

البسيطة على النماذج 

ة فقــط تــم الغــاء تســليم النســة الورقيــة واعتمــاد النســة االلكترونيــ

.في االستالم والتسليم  Outlookوتطبيق برنامج البريد االلكتروني 

اء تـــــم عمـــــل آليـــــة جديـــــدة توضـــــح كيفيـــــة االســـــتالم والتســـــليم ألعضـــــ

.الهيئة التعليمية واالدارية 

تم عمل آلية جديدة توضح آلية املتابعة.
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(  صيانة أجهزة معامل الحاسب اآللي : )اإلجراء 1-1

اآلليالحاسبمعاملصيانة:الهدف.

الفنيالدعمأخصائية:املسؤولةاملوظفة.

الدمامجامعةمنالفنيالدعموحدةمهام:الالئحة.

املعاملألجهزةالدوريةالصيانةنموذج:السجل.

اإلجراءتنفيذخطوات:

الكترالفنيالدعمطلبباستالماملعملعناملسؤولةالفنيالدعمأخصائيةتقوم 
 
 منونيا

.معملكلأماماملثبتالورقيالصيانةنموذجتعبئةخاللمنأو الحاسبقسمأعضاء
(شبكات-تطبيقات-هاردوير–تشغيليةبرامج)العطلتصنيفيتم.

منيمةسلبأخرى املعطلةالغيار قطعةاستبداليتمغيار قطعاملشكلةحلتطلبحالفي 
 فياملحاسبةلقسمإماالغيار قطعةطلبإرساليتمتوفرهاعدمحالفيو املستودعات

.بالطلبالدمامبجامعةاملعلوماتوتقنيةاالتصاالتعمادةمراسلةيتمأو الكلية
التشغيلنظامتهيئةإعادةيتطلبالعطلإصالحأنحالفيFormatاليالجهاز سحبيتم 

.الالزملعملالفنيالدعممكتب

عمادةمعالتواصليتمالجهاز مشكلةحلمنالفنيالدعمفريقتمكنعدمحالفي 
 جهاز الكاناذااملوردةللجهةالجهاز لتوجيهالدمامبجامعةاملعلوماتوتقنيةاالتصاالت

.الضمانتحت
الحاسبقسمأعضاءقبلمنالعطلزوالمنالتأكديتماملشكلةحلمناالنتهاءبعد 

.الصيانةنموذجعلىوالتوقيعاآللي
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الوقائيةالخطوات:

 بعملذلكويكون اآلليالحاسبمعاملتجهيزFormatاملطلوبةالبرامجوتحميلاألجهزةلجميع 

 اتاملعلوموتقنيةاالتصاالتلعمادةاآلليالحاسبقسمقبلمنرسميبخطابواملرسلة

.دراس يعامكلبدايةذلكويكون 

األتربةمنالداخلمنوتنظيفهالجهاز فتح.

بالنطاقمرتبطالجهاز أنمنالتأكدDomain.

بطئوليسمتاحبالشبكةاالتصالانمنالتأكد.

تحديثبآخر ومحدثةتعملالفيروساتمنالحمايةبرامجأنمنالتأكد.

الجهازعلىتحميلهاتمالتشغيلنظامتحديثاتجميعأنمنالتأكد.

جيدبشكلتعملالبرامججميعأنمنالتأكد.

سليمبشكلتعملالحاسبجهاز مكوناتجميعأنمنالتأكد.

الفنيالدعمفريققبلمنالحاسبملعاملسنويةصيانةتقارير عمل.

املرور يتم 
 
 املثبتةالصيانةنماذجومتابعةاسبوعكلمرةاآلليالحاسبمعاملجميععلىدوريا

.معملكلعلى
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( صيانة أجهزة الحاسب الشخصية : )اإلجراء :1-2

اإلداريةوالهيئةالتدريسهيئةأعضاءلجميعاآلليالحاسبأجهزةصيانة:الهدف.

الفنيالدعمأخصائية:املسؤولةاملوظفة

الدمامجامعةمنالفنيالدعموحدةمهام:الالئحة.

الورقيأو اإللكترونيالصيانةنموذج:السجل.

اإلجراءتنفيذخطوات:

الكترونيالفنيالدعمطلباتباستالمالقسمعناملسؤولةالفنيالدعمأخصائيةتقوم 
 
 منأو ا

.العضوقبلمنيدوياالصيانةنموذجتعبئةخالل

لحمنالتمكنعدمحالوفيبعدعنأو هاتفيااملشكلةحلبمحاولةاملسؤولةالفنيةتقوم 
 لحلموعدتحديدمعالصيانةوطلباتاملهامأولوياتحسبالعضو مكتبإلىتتوجهاملشكلة
.املشكلة

(شبكات-تطبيقات-هاردوير–تشغيليةبرامج)العطلتصنيفيتم.

نمسليمةبأخرى املعطلةالغيار قطعةاستبداليتمغيار قطعاملشكلةحلتطلبحالفي 
 كليةالفياملحاسبةلقسمإماالغيار قطعةطلبإرساليتمتوفرهاعدمحالفيو املستودعات

.بالطلبالدمامبجامعةاملعلوماتوتقنيةاالتصاالتعمادةمراسلةيتمأو 

التشغيلنظامتهيئةإعادةيتطلبالعطلإصالحأنحالفيFormatمكتبإلىالجهاز سحبيتم 
.الالزملعملالفنيالدعم

التاالتصاعمادةمعالتواصليتمالجهاز مشكلةحلمنالفنيالدعمفريقتمكنعدمحالفي 
.الضمانتحتالجهاز كانإذااملوردةللجهةالجهاز لتوجيهالدمامبجامعةاملعلوماتوتقنية

الصيانةنموذجعلىذلكوتوثيقالعطلزوالمنالعضو تأكديتماملشكلةحلبعد.
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الوقائيةالخطوات:

دراس يعامكلبدايةألعضاءقبلمنالصيانةوطلباتاملالحظاتتلقي.

األتربةمنالداخلمنوتنظيفهالجهاز فتح.

بالنطاقمرتبطالجهاز أنمنالتأكدDomain.

بطئوليسمتاحبالشبكةاالتصالانمنالتأكد.

تحديثبآخر ومحدثةتعملالفيروساتمنالحمايةبرامجأنمنالتأكد.

الجهازعلىتحميلهاتمالتشغيلنظامتحديثاتجميعأنمنالتأكد.

جيدبشكلتعملالبرامججميعأنمنالتأكد.

سليمبشكلتعملالحاسبجهاز مكوناتجميعأنمنالتأكد.

الوقائيةوالتقارير الصيانةنماذجتعبئة 
 
.سنويا
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(  تهيئة األجهزة الجديدة : )اإلجراء :1-3

املستخدمينعلىتوزيعهاقبلوتهيئتهاحديثااملستلمةاألجهزةتجهيز :الهدف

الفنيالدعمأخصائية:املسؤولةاملوظفة.

الدمامجامعةمنالفنيالدعموحدةمهام:الالئحة.

األجهزةتسليمنموذج:السجل.

اإلجراءتنفيذخطوات:

الجامعةمناملعتمدالتشغيلنظاموتحميلالجهاز تهيئةيتم.
مكانعلىتدلوالتيبالجامعةاملستخدمةالتسميةطريقةعلىبناءالجهاز تسميةيتم 

.املستخدم
الجامعةبنطاقالجهاز ربطيتم(Domain).
املتاحةالتحديثاتبآخر الفيروساتمكافحةوبرنامجالتشغيلنظامتحديثيتم.
للمستخدمينالالزمةوالتطبيقاتالبرامجتحميليتم
ترنتواإلناإللكترونيالبريدبإعداداتالخاصةالتهيئةعمليةإكماليتماألجهزةتوزيععند.

الوقائيةالخطوات:

الستخداموااإلحتياجحسبتوزيعهاليتمالكترونيةبنماذجوتسجيلهاالجديدةاألجهزةجرديتم.
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( صيانة الطابعات : )اإلجراء : 1-4

الكليةأقسامجميعفيعملهاسالمةمنوالتأكدالطابعاتصيانة:الهدف.

الفنيالدعمأخصائية:املسؤولةاملوظفة.

الدمامجامعةمنالفنيالدعموحدةمهام:الالئحة.

الورقيأو اإللكترونيالصيانةنموذج:السجل.

اإلجراءتنفيذخطوات:

الفنيالدعمطلباتباستالمالقسمعناملسؤولةالفنيالدعمأخصائيةتقوم 
 
 منأو الكترونيا

.العضوقبلمنيدوياالصيانةنموذجتعبئةخالل

حلمنالتمكنعدمحالوفيبعدعنأو هاتفيااملشكلةحلبمحاولةاملسؤولةالفنيةتقوم 

 حللموعدتحديدمعالصيانةوطلباتاملهامأولوياتحسبالعضو مكتبالىتتوجهاملشكلة

.املشكلة

(لورقاانحشار –االسالكاستبدال–حبرتغيير -الطابعةبتعريفمشكلة)العطلتصنيفيتم

.الالزموعملالعطلمعالتعاملويتم

االختبارصفحةطباعةخاللمنالطابعةعطلزوالمنالتأكديتم.

الصيانةنموذجعلىذلكوتوثيقالعطلزوالمنالعضو تأكديتماملشكلةحلبعد.

الوقائيةالخطوات:
دراس يعامكلبدايةالطابعاتجرد.
االتربةمنالداخليةمكوناتهاوتنظيفللطابعاتخفيفةصيانةعمل.
الحبرسالمةمنالتأكد.



تم بحمد هللا




