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 سياسة الجودة
 

تهدف جامعة األمير سطام بن عبد العزيز أن تكون في نظر عمالئها من املستفيدين والطالب واملجتمع ككل من أفضل 

فإن جميع منسوبي الجامعة من املوظفين وأعضاء هيئة التدريس  اإلطار مقدمي الخدمات التعليمية الجامعية، وفي هذا 

 عن تحقيق أعلى النسب في رضا عمالئنا من املستفيدين والطالب من مسؤولون مسؤولية كاملة وملتز 
ً
 تاما

ً
مون التزاما

خالل تلبية متطلباتهم واستباق توقعاتهم إيمانا من الجامعة بأهمية املساهمة في تقديم مخرجات نوعية من الخريجين 

 الية:التالقادرين على املنافسة في سوق العمل وخدمة الوطن، وذلك باتباع السياسة 

 .نشر وتطبيق مفاهيم الجودة لجميع منسوبي الجامعة 

  بناء عالقات قوية مع العمالء بما يضمن النجاح على املدى الطويل من خالل استيعاب متطلباتهم وتوقعاتهم

 بصورة مستمرة.

 .االلتزام بتوفير خدمة تعليمية في بيئة أكاديمية تتفق مع املعايير املحلية والعاملية 

 العمل الجماعي واستخدام أسلوب فريق العمل في تنفيذ األعمال ومشروعات التطوير وعمليات  تعزيز قيمة

 التحسين املستمر.

 .ترسيخ ودعم مبدأ التحسين املستمر للخدمات التعليمية والخدمات املساندة لها 

 م الذاتي.تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واملوظفين من خالل برامج التدريب والتعل 

  ملتطلبات املواصفة القياسية العاملية لنظم 
ً
إنشاء وتطبيق وتحسين منظومة ضمان الجودة بالجامعة طبقا

 .  ISO 9001:2015الجودة 

  



 

 

   3 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 لتطوير والجامعة إجراءات مكتب سعادة عميد ا 8ج

 
41 

 47 عمادة القبول والتسجيل 
 48 الحذف واإلضافة  9ج

 51 التأجيل واالعتذار عن مقرر دراس ي  10ج
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 117 شؤون التعليمية واألكاديميةوكيل الجامعة لل 
 التعليمية واألكاديمية  شؤونإجراءات مكتب سعادة وكيل ال 31ج

 
118 

 124 مكتب مدير الجامعة 
 مدير الجامعة  معاليإجراءات مكتب  32ج

 
125 
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 141 إلدارة العامة للمشاريع والصيانةا 
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 164 الصيانة الوقائية  38ج
 تقييم أداء فرق الصيانة  39ج

 

167 

 169 ون املالية واإلداريةؤ الش 
 170 إجراءات مكتب مدير إدارة املستودعات  40ج

 176 استالم وصرف املواد واالدتياجات  41ج

 182 إجراءات مكتب مدير إدارة املشتريات  42ج

 189 إجراء املشتريات  43ج
 إجراء تقييم املوردين  44ج
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 200 ون الطالبؤ عمادة ش 
 201 الطالب   شؤون عميدإجراءات مكتب  45ج

 207 إعداد أدد النشاطات  46ج

 209 طلب إعانة  47ج

 212 طلب تخفيض طيران  48ج

 215 طلب سلفة مالية  49ج
 تجهيز مشاركات منتخب الجامعة 50ج

  

218 

 220 عمادة السنة التحضيرية 
 221 إجراءات مكتب سعادة عميد السنة التحضيرية  51ج

 227 السنة التحضيرية شؤونشركة إدارة اعتماد  52ج

 230 التعامل مع الطلبات الطالبية  53ج

 232 تصحيح امتحانات السنة التحضيرية  54ج

 236 رى استقبال طلبات التحويل من طالب الجامعات األخ 55ج

 239 توزيع الصرافات املالية على الطالب الجدد 56ج

 241 ربط الشعب باملحاضرين واملرشدين األكاديميين 57ج

 243 إعالن نتائج السنة التحضيرية 58ج

 246 إدخال الجداول الدراسية بالنظام 59ج

 249 التعامل مع شكاوى الطالب من الجداول الدراسية 60ج
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 ة املعلوماتعمادة تقني
252 

 253 تقنية املعلومات والتعلم عن بعد عميدمكتب  61ج

 259 إجراءات الربط الشبكي  62ج

 263 إجراءات طلب الدعم الفني  63ج
 إجراءات إدارة قواعد البيانات  64ج

 

 

266 

 269 ة للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الجامع 

 270 إجراءات مكتب وكيل الجامعة 65ج

 277 إجراءات مكتب عميد البحث العلمي 66ج

 283 األبحاث العلميةاعتماد إجراءات  67ج

 286 إجراءات مكتب عميد الدراسات العليا 68ج

 292 إجراءات الدراسات العليا 69ج

 296 إجراءات تقييم رضاء العمالء 70ج

 299 املكتبات شؤونإجراءات مكتب عميد  71ج

 305 تبإجراءات اعارة الك 72ج
 إجراءات طلبات االدتياج 73ج

 

 

307 

 310 النظام املوحد للكليات 
 كلية السنة التحضيرية بالخرج 1د ك 

 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج 1د ك 
 كلية التربية بالخرج 1د ك 
 كلية الهندسة بالخرج 1د ك 
 كلية الطب البشري بالخرج 1د ك 
 ألسنان بالخرجكلية طب ا 1د ك 
 كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج 1د ك 
 كلية إدارة األعمال بالخرج 1د ك 
 كلية الصيدلة بالخرج 1د ك 

 كلية لعلوم الطبية التطبيقية بالخرج 1د ك 
 كلية املجتمع بالخرج 1د ك 
 كلية املجتمع باألفالج 1د ك 
 باألفالجكلية العلوم والدراسات اإلنسانية  1د ك 
 كلية اآلداب و العلوم بوادي الدواسر 1د ك 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر 1د ك 
 كلية لتربية بوادي الدواسر 1د ك 
 كلية الهندسة بوادي الدواسر 1د ك 
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 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 1د ك 
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 والجودة وكالة الجامعة للتطوير  

 مراقبة الوثائق والبيانات 1ج

 ات الجودة الداخليةتخطيط وتنفيذ تدقيق 2ج

 مراقبة املنتجات الغير مطابقة 3ج

 األفعال التصحيحية والوقائية 4ج

 تخطيط وتنفيذ مراجعات اإلدارة 5ج

 قياس رضاء العمالء 6ج

 إجراءات مكتب سعادة وكيل التطوير والجودة 7ج

 التطوير والجودةإجراءات مكتب سعادة عميد  8ج
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 بيانات: مراقبة الوثائق وال1ج 

 

 :الغـــــــــــــــرض -1

  ضمـان إنشـاء ودفظ وثائق وتسـجيالت نظام إدارة الجـودة لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بما فيها الوثائق خارجية املصدر وذلك

 من خالل:

 .تمييز كل وثيقة برقم كودي وديد ال يتكرر 

  ذلك.الوثيقة بواسطة األشخاص ذوي الصالدية لاعتماد ترخيص و 

 .آخر إصدار/تعديل للوثيقة هو املتاح لدى املتعاملين بها 

 .سحب الوثائق امللغاة من أماكن العمل لضمان عدم العمل بها 

 .إنشاء سجل لحصر وتسليم وثائق نظام الجودة للمتعاملين بها 

 .فهرسة وثائق وتسجيالت الجودة  
 

 :مجــال التطـــبيق -2

  الوثائق والتسجيالت والبيانات الخاصة بنظام الجودة لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.يتم تطبيق هذا اإلجراء على جميع 

 

 :تعــــــــــــــريفات -3

  (Controlled Document) وثيقــة خاضعــة للمراقـــبة: 3-1
 ملعدل توزيع ( باللون األخضر ويتم إصداوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
رها طبقا

 ملا هو وارد بهذا  ويتم مراقبتها واملحافظة  الوثائق،الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة 
ً
عليها طبقا

 اإلجراء.

  (Uncontrolled Document) وثيقــة غير خاضعــــة للمراقـــــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع  ئق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوثائق الغير خاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثا

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 ُمِعــــــد / ُمصـــِدر الوثيقـــــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقــــ
ً
 عن متابعــة  ة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجـــــــــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها، كما 

هـذه وتحتوي   بينها.ت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما توضح العالقات العرضية والتداخال 

 اآلتية: الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

                    ماذا يجب عمله؟                     متى يتم تنفيذه؟  ما هو املطلوب إنجازه؟ 

           من سيقوم بالتنفيذ؟    لتنفيذ؟               أين سيتم ا كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ بقا للمطلوب كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم ط 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـــــــات العمـــــــل: 3-5

 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد /
ً
وبالدقة  وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  املطلوبة لتنفيذ هذه املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4

ـــم تتعليمــات الجودة )تعليمات تكويد وثائق نظام  4-1   (.1-1-رقـ
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 :ـــــــــــــــــــــؤولياتاملســ -5

 مراقــب الوثــائق:   5-1

 عن: 
ً
 مـسؤول هذه العملـية ويكون مسـؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبيق الفعال لهذه العملية. االتصاالتكفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

  نظام إدارة الجودة. وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق  تسجيل ومتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. هذه الوثائق والتحفظ  دفظ أصول 

 ممـثل اإلدارة لنظـام الجودة مسؤول عن: 5-2

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته  إصدارها  جميع وثائق نظام الجودة قبلاعتماد مراجعة و 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد اال فقط قبل 

 دليل الجودة.اعتماد هو املسؤول عن  مدير جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز: 5-3

 الوحدات التنظيمية / الوكاالت /العمادات/الكليات/األقسام مسؤولون عن:  مسؤولو  5-4

 تعليمات العمل لودداتهم.اعتماد راف على نظام الفهرسة لتسجيالت الجودة و املحافظة واإلش 

  ذات األهمية. بالتسجيالت  االدتفاظوضع قواعد  

 .اإلشراف على إعدام / التخلص من التسجيالت بعد انتهاء فترة االدتفاظ املحددة لكل منها 
 

 

 : ةقائمــــــــــــة النمــــــــاذج املســـــــــــتخدم -6
 

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 طلب إصـــدار/تعـديل/إلغاء وثيقة 1-1-ن  6-1

  قائمة دصـــر الوثـائق 1-2-ن  6-2
ً
 يتم تحديثها دوريا

  قائمة توزيـع وثـــيقة 1-3-ن  6-3
ً
 يتم تحديثها دوريا

 

7- 

7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات

 :طــلب إصـــــــدار وثيقــــــــة

  يقوم املسؤول عن إعداد الوثيقة بعمل مقترح للوثيقة بعد التأكد من أنها تشتمل على: 7-1-1
اإلجـراءات -التعريفات )إن وجدت( -السجالت املستخدمة -املسؤوليات -مجال التطبيق -الغرض -عنوان الوثيقة 

 خريطة التدفق )عند الحاجة(.-الوثائق املرجعية  -

( مع شطب "تعديل / إلغاء 1-1 –ويقوم بتعبئة نموذج "طلب إصدار / تعديل / إلغاء وثيقة" )نموذج رقم ن 

 وثيقة". 

الوثيقة املقتردة ال يقوم املسؤول عن إعداد الوثيقة بالتقدم باالقتراح إلى ممثل اإلدارة للمراجعة والتأكد من أن  7-1-2

 تتعارض مع نظام إدارة الجودة.

يقوم ممثل اإلدارة، أو من يفوضه، بمراجعة الوثيقة للتأكد من مالءمتها ملتطلبات نظام إدارة الجودة ولسياسة  7-1-3

 الجامعة، و يقوم ممثل اإلدارة بتعبئة الجزء املخصص بنموذج "طلب إصدار / تعديل / إلغاء وثيقة". 

في دالة املوافقة على املقترح يتم نسخ الوثيقة على الحاسب وأخذ املوافقات عليها من إعداد ومراجعة ويتم اعتمادها   7-1-4

 من ممثل اإلدارة وترسل ملراقب الوثائق التخاذ خطوات اإلصدار الرسمي للوثيقة كما هو موضح بعد.

 

 :التعـــــــــــــــــــــديالت 7-2

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز التقدم بطلب تعديل أي وثيقة وذلك على نموذج "طلب يمكن ألي شخص ب 7-2-1

( مع شطب "إصدار / إلغاء وثيقة" وذلك إلى الرئيس املباشر 1-1إصدار/تعديل/إلغاء وثيقة" )نموذج رقم ن: 

 
ً
إسم الوثيقة والتاريخ لدراسته وإرساله إلى ممثل اإلدارة على أن يرفق بالنموذج مقترح تعديل الوثيقة شامال



 

 

   11 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 وعدد الصفحات املطلوب تعديلها.

يقوم ممثل اإلدارة، أو من يفوضه، بمراجعة التعديل والتأكد من أنه ال يتعارض مع نظام إدارة الجودة كما يقوم  7-2-2

 بالتنسيق مع املعنيين بالتعديل ومناقشة التعديل معهم.

قب الوثائق اتخاذ خطوات إصدار التعديل كما هو وارد بهذا اإلجراء، أما في في دالة املوافقة على التعديل يتولى مرا 7-2-3

دالة تأجيل تنفيذ التعديل ألسباب تتعلق بسياسة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز فيتم دفظ أصل املقترح 

 لدى مراقب الوثائق لحين التنفيذ.

الجهة الطالبة بأسباب الرفض ويحفظ نموذج طلب التعديل في دالة رفض مقترح التعديل يقوم ممثل اإلدارة بإبالغ  7-2-4

 في امللف الخاص به لدى مراقب الوثائق.
 

 

 

 :اإلعـــــــداد لتنفـــــــيذ اإلصـــــــدار / التعــــــديل للوثيقـــــــــة 7-3

الخاص بها أو إعطاء رقم املراجعة في دالة املوافقة على املقترح يقوم مراقب الوثائق بإعطاء الوثيقة الرقم الكودي  7-3-1

 لتعليمات تكويد وثائق نظام الجودة )أنظر الوثائق املرجعية 
ً
 (.1-1الجديد طبقا

 يقوم مراقب الوثائق باإلشراف على كتابة اإلصدار / التعديل على الحاسب اآللي. 7-3-2

ممثل اإلدارة اعتماد اإلعداد وأخذ عتماد ملصدرة ال يقوم مراقب الوثائق بمراجعة الوثيقة بعد كتابتها وإرسالها للجهة ا 7-3-3

 للمسؤوليات 
ً
عليها وذلك بالنسبة لإلجراءات أما تعليمات العمل فيتم اعتمادها من املسؤول املختص طبقا

 من هذا اإلجراء. 4-5الواردة بالبند 

لجميع الوثائق املستخدمة في النظام ( وذلك 1-2يقوم مراقب الوثائق بإعداد "قائمة دصر الوثائق" )نموذج رقم ن:   7-3-4

( لكل وثيقة تحدد مستلمي نسخ الوثيقة ويتم 1-3كما يقوم بإعداد "قائمة توزيع وثيقة" )نموذج رقم ن:  

 بقائمة التوزيع مع أصل كل وثيقة.  االدتفاظ

أن يشمل هذا  يقوم مراقب الوثائق بتحديث قائمة دصر الوثائق عند ددوث أي تعديل أو إصدار جديد على 7-3-5

 التحديث آخر موقف للوثائق ويتم االدتفاظ بآخر تحديث لقائمة الحصر دتى التحديث التالي.

يقوم مراقب الوثائق بإعداد قائمة دصر ملراقبة الوثائق خارجية املصدر والتي يرى ممثل اإلدارة أنها تؤثر على وثائق  7-3-6

عزيز ويمكن استخدام نفس نموذج "قائمة دصر الوثائق" نظام إدارة الجودة لجامعة األمير سطام بن عبدال

 (.1-2)نموذج رقم ن:  

 الهامش األيسر أمام الجزء املعدل وبداخله رقم التعديل.في  ز التعديل بوضع مثلث  يتم تميي 7-3-7
 

 :إصــــــــدار / تحــــــــديث أصــــــــل الوثيقـــــــــة 7-4

راجعة توقيعات الوثيقة وختم أصل الوثيقة من الخلف بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة يقوم مراقب الوثائق بم 7-4-1

 الوثائق( مع وضع نفس الخاتم على املكان املخصص  بصفحة الغالف بالنسبة لإلجراءات.

غـــي( أو يقوم مراقب الوثائق بإضافة الوثيقة إلى ملف أصل الوثائق بعد سحب أصل الوثيقة امللغاة وختمها بخاتم )ال  7-4-2

 تعليمها باللون األدمر ووضعها في ملف الوثائق امللغاة ملدة عام قبل إعدامها.

 لذلك. 7-4-3
ً
 يقوم مراقب الوثائق بتحديث سجالت مراقبة الوثائق طبقا

 

 :مراقـــــبـة البيـــــــــانات بالحاســـــــب اآللي 7-5

آللي الخاصة بوثائق نظام إدارة الجودة ومراقبة هذه البيانات كل ثالث يقوم مراقب الوثائق بتحديث بيانات الحاسب ا 7-5-1

 شهور كما يلي:

 .إعداد جميع وثائق نظام إدارة الجودة على الحاسب اآللي قبل طباعتها 

 .دفظ الوثائق وتحديثها بصورة دورية بالحاسب اآللي 

.

.

.

.

.

 ى
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  عمل نسخة دفظ(Backup) ويتم تحديثها عند ددوث  على اسطوانات مدمجة أو أي وسائط دفظ مناسبة

  أي تعديل.

يقوم مراقب الوثائق باالدتفاظ بنسخ الحفظ اإللكترونية لوثائق نظام إدارة الجودة بمكتب ممثل اإلدارة في مكان  7-5-2

 التلف أو السرقة. مؤمن ضد الحريق أو
 

 :إصـــــــدار الوثــــــــائق الخاضعــــــــة للمراقــــــــبـة 7-6

 ملعدل التوزيع املعتمد ويتأكد من جودة ي 7-6-1
ً
قوم مراقب الوثائق باإلشراف على تصوير النسخ املطلوبة من الوثيقة طبقا

 .A4النسخ التي تم تصويرها ويراجع صفحاتها ويتم تصوير جميع وثائق النظام على ورق 

 آلخر موقف للوثائ 7-6-2
ً
 ق.يقوم مراقب الوثائق بتحديث قائمة دصر الوثائق طبقا

يتم ختم صفحات النسخ املعدة للتوزيع من الخلف بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة الوثائق( مع وضع نفس الخاتم على  7-6-3

 املكان املخصص بصفحة الغالف بالنسبة لإلجراءات ويوضح رقم النسخة ومستلم النسخة.
 

 :قواعــــــد التعــــــديل / اإلصــــــــدار للوثيقــــــــة 7-7

 عند إصدار الوثيقة ألول مرة تأخذ رقم تعديل )صفر( والتاريخ. 7-7-1

عند الحاجة إلى تعديل أي وثيقة أو صفحة بها )بعد املوافقة على التعديل( يتم إعطاء رقم  مسلسل املراجعة  7-7-2

 ملا جاء بهذا اإلجراء بالبند 
ً
 .أعاله 7-3-7وتاريخها مع تمييز الصفحة / الصفحات املعدلة طبقا

النماذج تأخذ رقم مسلسل مراجعة بصورة دورية أما اإلجراءات والتعليمات فيتم إعادة إصدارها بعد إجراء ثالثة  7-7-3

مراجعات لها )أي ثالث مراجعات لكل إصدار وفي املراجعة الرابعة يتم تغيير رقم اإلصدار مع رقم مراجعة 

 لتعليمات تكويد وثائق نظام الجودة )أنظ
ً
 (.1-4ر الوثائق املرجعية "صفر"( طبقا

 

 :تــــــــــــــــوزيع الوثــــــــــائق 7-8

 لنموذج "قائمة توزيع وثيقة" )نموذج  7-8-1
ً
يقوم مراقب الوثائق بتسليم الوثائق املصدرة / املعدلة إلى الجهات املعنية طبقا

 (.  1-3رقم ن:  

صدارات الجديدة بصورة دورية كل ثالثة أشهر إلى الجهات املعنية يقوم مراقب الوثائق بإرسال موقف التعديالت واإل  7-8-2

 بالوثيقة.

الوددات / األقسام مسؤولون عن التحقق من أن الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة متوفرة في جميع  مسؤولو  7-8-3

لداخلي بالتحقق من أماكن استخدامها وأن الوثائق امللغاة قد تم سحبها والتخلص منها ، ويقوم مدقق الجودة ا

 ذلك أثناء التدقيقات الداخلية لنظام إدارة الجودة.
 

 :امللغاةالوثــــــــــائق  7-9

في دالة إلغاء العمل بوثيقة / وثائق يقوم مراقب الوثائق بسحب الوثائق امللغاة وإعدامها ويضيف مكانها الوثيقة  7-9-1

 املعدلة ، في دالة التعديل.

لوثائق بختم أصل الوثيقة امللغاة بخاتم )الغـــي( أو تعليمها باللون األدمر ووضعها في ملف الوثائق امللغاة يقوم مراقب ا 7-9-2

 لذلك.
ً
 ملدة عام قبل إعدامها كما يقوم بتحديث سجالت مراقبة الوثائق طبقا

 

 :مراقــــــبة الوثــــــــــائق خــارجـــــية املصــــــــــدر 7-10

ل وددة / قسم بعمل قائمة دصر بالوثائق الخارجية املصدر املوجودة لديها والتي تؤثر أو ترتبط بعمليات تقوم ك 7-10-1

( أو إنشاء قائمة 1-2وإجراءات نظام الجودة، ويمكن استخدام نموذج قائمة دصر الوثائق )نموذج رقم ن: 

 للحاجة.
ً
 دصر خاصة بالوددة / القسم ، تبعا

ثائق الخارجية املصدر بنفس أسلوب دفظ الوثائق الخاضعة للمراقبة وفي دالة ورود تعديالت يتم التحفظ على الو  7-10-2

بها يتم تمييز القديم منها باستخدام "قلم ماركر" ويحدد مسؤول الوددة /القسم مدة االدتفاظ بالنسخ 

 بأن جميع الوثائق الخارجية املصدر بدون 
ً
تمييز "باملاركر" تعتبر  القديمة كمرجع وأغراض االستفادة منها، علما
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 وثائق عاملة وصالحة لالستخدام ويمكن الرجوع إليها.

 لتعليمات العميل. 7-10-3
ً
 يتم اتباع طرق التحديث التي ترد من العميل للوثائق الخارجية املصدر تبعا

 عن تحديث قائمة الحصر للوثائق الخارجية املصدر عند  7-10-4
ً
ورود أي تعديالت يكون مسؤول الوددة/القسم مسؤوال

 بها ويتم التسجيل في القائمة تاريخ ورود هذه التعديالت.
 

 :مراقــــــبة تســـــــجيالت الجــــــــودة 7-11

تقوم جميع الوددات/األقسام بإنشاء ملفات خاصة بالنماذج والتسجيالت املستخدمة بها على أن تحتوى هذه  7-11-1

 ستخدمة بنظام الجودة.امللفات على الوثائق والتسجيالت امل

يوضع في  امللف بشكل واضح وعمل قائمة بمحتويات كل ملف اسمتقوم الوددات/األقسام بتمييز امللفات بوضع  7-11-2

 الصفحة األولى من امللف ويوضح مسير امللف  وتحفظ هذه القائمة طوال فترة العمل بامللف.

تسجيالت الجودة داخل امللفات بطريقة تحفظ السجل بحالة يقوم مسؤول الوددة/القسم بتحديد طريقة دفظ  7-11-3

 ويسهل معها الوصول إلى السجل عند طلبه.
ً
 جيدة ويكون مقروءا

يشتمل كل إجراء من إجراءات نظام الجودة على قائمة بتسجيالت الجودة املستخدمة وأرقامها الكودية ومدد  7-11-4

 االدتفاظ به.  االدتفاظ لكل منها، كما يوضح على كل نموذج مدة

 ملدد االدتفاظ الخاصة بها 7-11-5 
ً
 في دالة إلغاء أي من تسجيالت الجودة، يتم االدتفاظ بالتسجيالت القديمة طبقـا

 

 :مراقــــــبة دلـــــــــــيل الجــــــــودة 7-12

لجامعة األمير سطام بن على أسلوب مراقبة دليل إدارة الجودة  االفتتاديةيشتمل دليل الجودة في صفحاته  7-12-1

 ، التعديل ، التوزيع(.عتماد عبدالعزيز )اإلصدار ، املراجعة واال 
 

 

 :خريطــــــــــــــة تـــــــــــــدفق العملــــــــــــية-9

 من هـذا اإلجـراء. 8/8أنظـــر الصفحـة 
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 ال

 :مفــتاح رمـــوز الشــكل

 ممثل اإلدارة لنظام الجودة أ:م 

 س ع: مسـؤول العملـية

 مراقـب الوثـائق ث:م 

 س ث: مسـتلم الوثيقـة

 طـلب وثـائق

 نظــام
 الجــودة

 طـلب استالمم ث            

  س ع          وثيقـة جــديدة
 طـلب  استالم    م ث        

 تعـديل وثيقــة            س ع
طلب  طلب وثيقة جديدة

 تعديل

 وثيقة

 جديدة

 مقـبول؟
 ال

 نعم

 مقـبول؟

 قائمة

 حصر

 قائمة

 توزيع

 م أ              مراجعـة طـلب
  س ع           وثيقـة جــديدة

 نعم

 م ث           تخصـيص رقـم
 ثيقـةم أ            كـود الو  

 م ث           إعـداد / تحـديث
 م أ             قائمـة الحصـر 

 م ث                 إعــــداد
 م أ             قائمـة التوزيـع 

 م أ             مراجعـة طـلب
 س ع          تعـديل وثيقـة

 م ث             إعــداد نسـخة
ثة                   أصلـية ُمَحـدَّ

 م ث            إرسـال مسـودة
لة  س ع          وثيقـة ُمَعـدَّ

 م ث          ترخـيص إصـدار
 م أ                الوثيقــة 

 م ث             إعـداد نسـخ
 م أ         رسمية من الوثيقة 

 م ث            توزيـع الوثـائق

        س ث 

 م ث            التخلـص من
 امللغاةالوثـائق                  

 م ث          تحديث السـجالت

  

وثـائق متـاحة، 
 مراقبة

ثة  وُمَحـدَّ
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 : تخطيط وتنفيذ تدقيقات الجودة الداخلية2ج

 

 

 

 :ـرضالغــــــــــــــ

بما  بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز يهدف هذا اإلجراء إلى التخطيط والتنفيذ واملتابعة للتدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة 

 يضمن:  

 .التطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة املوثق 

 لها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات تحديد أي داالت عدم مطابقة ملتطلبات النظام من خالل التدقيق الداخلي املخطط وتسجي

 التصحيحية بأسلوب فعال.

  جامعة األمير تحديد فرص التحسين والتطوير املستمر لنظام الجودة الستمرارية مالءمة النظام الستيفاء متطلبات نشاط أعمال

 واالتصاالت ومتطلبات املواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة.سطام بن عبدالعزيز 
 

 :طـــبيقمجــال الت -2

 : بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيزبداية تطبيق نظام إدارة الجودة  من. 

 : تصحيح داالت عدم املطابقة وتحليل نتائج التدقيق الداخلي ورفع تقارير تحليل نتائج التدقيقات ملراجعات اإلدارة. إلى  
 

 :تعــــــــــــــريفات -3

ص نمطي مستقل للتأكد ما إذا كانت أنشطة الجودة ونتائجها متطابقة مع التدابير فح: التدقــيق الداخـــلي للجـــودة 3-1

 واإلجراءات املخططة وأنه يتم تطبيقها بفعالية وأنها كافية لتحقيق األهداف التي تم وضعها.

بأن يكون غير تابع للقسم /  استقالليةالشخص املؤهل للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على أن يكون له : مــــدقق الجـــــــودة 3-2

 اإلدارة التي يقوم بالتدقيق عليها وتكون لديه الصالدية / السلطة لتنفيذ املراجعة.

ـــق علـــــيه 3-3
َّ
َدق

ُ
 مسؤول العملية التي يتم التدقيق عليها.: امل

 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4

 (.5-وثيقة رقم )ج-جعات اإلدارة إجراءات عملية تخطيط وتنفيذ مرا  4-1

 (.4-وثيقة رقم )ج-إجراءات عملية األفعال التصحيحية والوقائية   4-2

 قائمة املدققين املعتمدين.   4-2
 

 :املســـــــــــــــــــــــؤوليات -5

 ممــــــــثل اإلدارة لنظـــــــام الجــــــودة:   5-1

 بشـــــك 
ً
الداخلـــــية  االتصــــاالتل عــــام عــــن كفـــــاءة وفعـــــالية تطـــــبيق إجراءاتهــــا وجميــــع مــــالك هــــذه العملـــــية ويكــــون مســـــؤوال

 عن:
ً
 والخارجـية املرتبطـة بالتطبيق الفعال لهذه العملية، ويكون مسؤوال

 .إعداد املخطط السنوي للتدقيقات الداخلية على نظام الجودة 

 .اإلعداد والتنفيذ للتدقيقات الغير مخططة 

 قيقات الداخلية.املحافظة على سجالت التد 

  أخطاء تظهر من عمليات التدقيق وتحتاج تعديل باإلجراءات. أيتقييم اإلجراءات التصحيحية املتخذة وتصحيح 

 .متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والتأكد من فعاليتها 

 مل على دلها.رفع تقارير نتائج التدقيقات الداخلية إلى اجتماع مراجعات اإلدارة لبحث موقفها ومشاكلها والع 

 لحـــاالت عــدم  اســتجابةاإلجــراءات املناســبة تجــاه الجهــات التــي ال تقــوم بالتنفيــذ الفعــال لإلجــراءات التصــحيحية  اتخــاذ

 املطابقة التي ظهرت نتيجة للتدقيق الداخلي.

 املـــــدير العام: 5-2
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  املخطط السنوي للتدقيقات الداخلية على نظام الجودة.اعتماد 

  غير مخططة.التدقيقات الاعتماد 

 ُمـــــــدِقق الجـــــــودة الداخــــــــلي: 5-3

 .إعداد أو املشاركة في إعداد قائمة األسئلة وتنفيذ التدقيق الداخلي 

 .إعداد تقرير التدقيق ونقاط القوة والضعف وداالت عدم املطابقة املوجودة 

 ق عليه بنتائج التدقيق واملوافقة املبدئية على اإلجرا
َّ
َدق

ُ
 ءات التصحيحية املطلوبة.إبالغ امل

ــــق علــيه: 5-4
َّ
َدق

ُ
 امل

  ق ِّ
 
دق

ُ
 تنفيذ مهمته. فيمعرفة الغرض من عملية التدقيق والتعاون مع امل

 .تحديد اإلجراءات التصحيحية املطلوبة واملسؤول عن تنفيذها وتاريخ التنفيذ املتوقع 

 ملطابقة.التأكد من فعالية اإلجراءات التصحيحية بما يحقق عدم تكرارية عدم ا 
 

 : قائمــــــــــــة النمــــــــاذج املســـــــــــتخدمة -6
 

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اسم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 الخطة السنوية للتدقيق الداخلـي 2-1ن :  6-1

 سنوات3 سجـل التدقيقات الداخليـة لنظام الجودة 2-2ن :  6-2

 سنوات3 قائمة أســئلة تدقيق داخـلي 2-3:  ن 6-3

 سنوات3 تقرير تدقيق داخـلي 2-4ن :  6-4

 سنوات3 طلب إجراء تصحـيحي / وقائي  2-5ن :  6-5

 سنوات3 سـجل األفعال التصحيحـيـة / الوقائية 2-6ن :  6-6

 سنوات 3 نموذج قياسات املراجعات الداخلية 2-7ن: 6-7
 

7- 

7-1 

 :ـــــــــــــــــــراءاتاإلجـــــــــ

 :تخطــــــيط التدقيقــــــــات الداخلـــــــــية على نظـــــــام الجـــــــودة

 على كل إجراء من  7-1-1
ً
يقوم ممثل اإلدارة بإعداد خطة التدقيقات الداخلية بحيث ال تقل عن تدقيق وادد سنويا

 عبدالعزيز  بجامعة األمير سطام بنإجراءات عمليات نظام الجودة 
ً
كما يقوم بتحديد عدد التدقيقات طبقا

للمعلومات التي يتم تجميعها من التدقيقات السابقة وبما يسمح باالستخدام األمثل والفعال للموارد البشرية 

 املتوفرة.    

 خالل مراجعات ( وتقديمها سنو 2-1يقوم ممثل اإلدارة بإعداد "الخطة السنوية للتدقيق الداخلي" )نموذج رقم ن:   7-1-2
ً
يا

، ويقوم ممثل اإلدارة بمراجعة مدير الجامعةاإلدارة ملناقشتها والتصديق عليها في محضر االجتماع واعتمادها من 

 لتحديثها )إذا لزم األمر(.
ً
 الخطة دوريا

داالت الضرورة ، بالتخطيط لتنفيـذ تدقيقات غير مخططة في مدير الجامعةيقوم ممثل اإلدارة، بناًء على توجيهات   7-1-3

  لتصحيح قصور في تطبيق النظام ، ويتم توضيح ذلك بخطة التدقيق الداخلي عند التحديث.
 

 :اإلعـــــــــداد والتنفــــــــيذ للتدقـــــــيق 7-2

ق/فريق التدقيق لكل تدقيق على دده مع تحديد نوعية ومجال تنفيذ التدقي 7-2-1 ِّ
 
َدق

ُ
ق يقوم ممثل اإلدارة بتحديد امل

 (.2-2وتسجيل بيانات التدقيق في "سـجل التدقيقات الداخلية لنظام الجودة" )نموذج رقم ن: 

ق بالتنسيق مع الجهة التي سيتم التدقيق عليها وتحديد ميعاد تنفيذ التدقيق قبل املوعد املخطط بفترة  7-2-2 ِّ
 
َدق

ُ
يقوم امل

 وعد عن املوعد املخطط بموجب الخطة السنوية.كافية، على أن يتم إبالغ ممثل اإلدارة في دالة اختالف امل

ق بإعداد "قائمة أسئلة تدقيق داخلي" )نموذج رقم ن:  7-2-3 ِّ
 
َدق

ُ
 2-3يقوم امل

ً
( قبل املوعد املخطط لتنفيذ التدقيق طبقا

 آلخر إصدار من وثائق العملية التي سيتم التدقيق عليها والتي يمكنه الحصول على صورة منها من مراقب الوثائق

 بتعليمات من ممثل اإلدارة.
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 ملجال تنفيذ التدقيق املحدد من ممثل اإلدارة.  7-2-4
ً
 يتم تنفيذ التدقيق طبقا

ق عليهم في دينه بنتائج التدقيق واإلجراءات التصحيحية املطلوبة وإعداد "تقرير تدقيق   7-2-5
َ
دق

ُ
ق بإبالغ امل ِّ

 
َدق

ُ
يقوم امل

 به 2-4داخلي" )نموذج رقم ن: 
ً
( لكل دالة 4-1نماذج "طلب إجراء تصحيحي/وقائي" )نموذج رقم ن: ( مرفقا

عدم مطابقة يتم اكتشافها أثناء تنفيذ التدقيق وتسليم طلبات اإلجراءات التصحيحية إلى مسؤول العملية 

    وإرسال التقرير إلى ممثل اإلدارة ملتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.
 

 

 :ــــابعة اإلجـــــــــراءات التصحيحــــــــيةتنفـــــــــيذ ومتـــــــ 7-3

ق عليه بإعداد مقترح اإلجراءات التصحيحية واملسؤول عن التنفيذ وتاريخ التنفيذ املتوقع وإبالغها إلى   7-3-1
َّ
َدق

ُ
يقوم امل

خلية ممثل اإلدارة الذي يقوم بمراجعة مالءمة اإلجراءات التصحيحية واستكمال بيانات سجل التدقيقات الدا

 ( للمتابعة.4-2لنظام الجودة وكذلك "سجل األفعال التصحيحية/الوقائية" )نموذج رقم ن: 

 ملوعد  7-3-2
ً
من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية، يقوم ممثل اإلدارة بمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية أو  االنتهاءطبقا

أكد من فعاليتها، ويمكن ملمثل اإلدارة أن التخطيط لتنفيذ تدقيق متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والت

قين املؤهلين للقيام بتدقيق املتابعة. دقِّ
ُ
 يكلف أدد امل

ق بتنفيذ اآلتي أثناء تدقيق املتابعة:  7-3-3 ِّ
 
َدق

ُ
 يقوم امل

 .التحقق من فعالية تطبيق اإلجراءات التصحيحية املطلوبة لضمان عدم تكرار ددوث دالة عدم املطابقة 

 املادي على التنفيذ في الجزء الخاص بذلك في طلب اإلجراء التصحيحي. تسـجيل الدليل 

  تحرير طلب إجراء تصحيحي آخر في دالة عدم فعالية اإلجراء التصحيحي، مع اإلشارة إلى ذلك في طلب

 للبند 
ً
أعاله،  2-3-7اإلجراء التصحيحي األصلي على أن يتم متابعة تنفيذ اإلجراء التصحيحي الجديد طبقا

 يتم إرسال صورة من هذه الطلبات الجديدة إلى ممثل اإلدارة التخاذ الالزم.كما 

دقق القائم بتدقيق املتابعة برفع األمر إلى ممثل  7-3-4
ُ
في دالة عدم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية في املوعد املحدد، يقوم امل

 . مما يلز اإلدارة التخاذ 

بنتائج التدقيقات الداخلية والخارجية التي تمت على  إلى مدير الجامعة يقوم ممثل اإلدارة برفع تقرير نصف سنوي  7-3-5

 نظام الجودة ملناقشتها والتوجيه بما يلزم، وعند الحاجة، يتم تنفيذ مقتردات تحسين ومتابعتها.

 يقوم ممثل اإلدارة باالدتفاظ بتسجيالت التدقيق الداخلي لنظام الجودة. 7-3-6
 

 :ـــــــــيلالقــــــــياس والتحل 7-4

 للقياسات املحددة بالبند  7-4-1
ً
أدناه وإعداد  8يقوم ممثل اإلدارة بتنفيذ قياسات فعالية عملية التدقيق الداخلي طبقا

 تقـرير بنتائج القياسات بصفة دورية.

دارة لنظام يقوم ممثل اإلدارة بتحليل نتائج التدقيق الداخلي بصورة دورية وعرض النتائج باجتماع مراجعات اإل  7-4-2

 الجودة التخاذ القرارات املناسبة لضمان استمرارية فعالية وكفاءة نظام إدارة الجودة للجامعة.
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 :القــــــــــــــــياســـــات-8

 نسبة تنفيذ الخطة السنوية للتدقيق الداخلي على نظام الجودة. 8-1

 كفاءة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.  8-2
 

 : ــــة تـــــــــــــدفق العملــــــــــــيةخريطــــــــــ-9

 من هـذا اإلجـراء.  8/8أنظـــر الصفحة 

  

 سجل اإلجراءات

 التصحيحية

 طلبات اإلجراءات

 التصحيحية

إخطار تدقيق 

 داخلي

قائمة المدققين 

 المؤهلين

 

 نظــام الجـودة

 الُمَطــــــــبَّق

 

 تدقيقات غـير

 مخططـة

 ـيق الداخليالتدق طيطخـت     ث أ

 لنظــــام الجـــــــودة         م ع

الخطة السنوية 

 للتدقيق الداخلي

 ــــيذ اإلعــــــداد وتنفـ  ث أ        

 التدقــيق الداخلي      م د      

 على  واالتفاقديد تح        م د

 المطــابقة حاالت عــدم    س ع 

قائمة أسئلة 

 تدقيق داخلي

التدقيقات  سجل

 الداخلية

وثائق العملية محل 

 التدقيق

 إعــــــداد واعتمــــــــاد         م د

 تقـــــــرير التدقـــــــــــيق       ث أ

تقرير تدقيق 

 داخلي

 متابعــــــة تنفـــــــيذ       ث أ

 اإلجـــراءات التصحيحــية   س ع

 نعم

 منفذة وفعالة؟
 ال

 اس وتحلــــــيل قـــي      ث أ

 نتائج التدقيقـات الداخلــية         

 تقـــرير

 قياسات

 ث أ        التنســـيق والمتابعــــــة

 مع مســـــؤول العملــية     س ع

 

 إتمــام التدقــيق
 واتخـــاذ إجـراءات

 تحســـــــين

مفتـاح رمـوز 
 الخريطة:

 ممثل اإلدارة أ:ث 
 المدير العام  ع:م 
 ُمدقِق داخليد   : م 

 مسؤول العمليةس ع: 

 إعـداد ومراجعــة        م ن
 

  مســودة العقـد       م ق 
 

 توقـيع العقــد          م ق
 

 م ن 
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 : اجراءات مراقبة املنتجات غير املطابقة3ج

 الغرض : - 1ا

 يهدف هذا اإلجراء الى:

ها دتى يتم ضمان أن جميع املنتجات أو الخدمات / األنشطة غير املطابقة يمكن تحديدها ومن ثم يمكن متابعت 

 التصرف فيها باألسلوب املناسب .

 مجال التطبيق :  - 2

  دالة عدم املطابقة . اكتشاف: من 

  إتمام التصرف في دالة عدم املطابقة / أو إجراء التصحيح الالزم .إلى: 

 : تعـريفات -3

   : ةغير مطابقمواد / خدمات  3-1
متطلبات أو توقعات العميل أو أهداف ومواصفات شركة النظم  املواد أو الخدمات التي ال تفي أو تحقق ادتياجات أو 

 لتقنية املعلومات واالتصاالت .

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 . واالدتياجاتاملواد  الستالمإجراء  4-1

 (4-اإلجراءات التصحيحية والوقائية ) وثيقة رقم ج 4-2

 يات :سؤولامل -5

 :ممـثل اإلدارة 5-1

  بشكل عام عن كفاءة وفعالية تطبيق إجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية 
ً
مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه العملية.

 .تسجيل بيانات داالت عدم املطابقة بالسجالت املخصصة لذلك 

 ة لحين اتخاذ قرار التصرف بشأنها.أو عزل املواد / األنشطة غير املطابق التأكد من تمييز 

 طابقة .امل غير ية التصرف في املواد / األنشطة تحديد كيف 

 . املتابعة املستمرة لقرار التصرف في املواد / األنشطة غير املطابقة 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 سجل داالت عدم املطابقة 3 -1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 استقبال وتسجيل املواد/األنشطة غير املطابقة : 7-1

عنــــد ظهـــــور دــــاالت غيـــــر مطابقــــة أثنـــــاء تأديــــة األعمـــــال /األنشـــــطة يقــــوم ممثـــــل اإلدارة بتســــجيل بياناتهـــــا بســــجل دـــــاالت عـــــدم  7-1-1

 (.3-1املطابقة )نموذج رقم 

الـالزم إلعـادة املـواد للمـورد وذلـك بعــد  باتخــاذدسـب الحالـة  االسـتالمعنـد وجـود مـواد غيـر مطابقـة فـي التوريــد يقـوم مسـؤول  7-1-2

 عزل املواد الغير مطابقة وتمييزها ويقوم بتسجيل داالت عدم املطابقة .
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 املطابقة : عزل والتصرف في األعمال / األنشطة / املواد غير 7-2

مع  –دسب الحالة  –ي داالت عدم املطابقة ألي سبب يقوم مسؤول التخزين بعزل داالت عدم املطابقة في مكان ظاهر ف 7-2-1

 وضع التمييز املناسب للمواد التخاذ قرار التصرف.

 ألي من القرارا 7-2-2
ً
 ت التالية :يقوم ممثل اإلدارة باتخاذ القرار بشأن األعمال / املواد غير املطابقة ويكون التصرف طبقا

 .إعادة التنفيذ للنشاط/العمل غير املطابق على أن يتم إعادة التحقق منه بعد إتمام إعادة التنفيذ 

 إلعادتها للمورد 
ً
 .رفض املواد غير املطابقة ويتم تمييزها تمهيدا

 

 التسجيل واملتابعة وتحليل البيانات : 7-3

 

، يقوم ممثل اإلدارة بتحديث سجل داالت  غير املطابقة/األعمال  للمواد/األنشطة قرار التصرفبعد إتمام تنفيذ  7-3-1

 عدم املطابقة.

 

 يقوم ممثل اإلدارة بإعداد تقرير كل ستة شهور بموقف داالت عدم املطابقة والذي يوضح: 7-3-2

 . عرض جميع داالت عدم املطابقة خالل فترة التقرير 

  للتصنيف املناسب .منه االنتهاءتصنيفات داالت عدم املطابقة التي تم 
ً
 ا )إن أمكن( طبقا

 .اإلجراءات التي تم اتخاذها وإجراءات التحسين والتطوير املطلوبة 

 ( مسبباتتحليل جميع النتائج.)تكلفة / معدالت تكرار /نسب معيبات /....الخ / 

 

 

 القياسات : -8

 نسبة داالت عدم املطابقة املتكررة. 8-1

 ي تم تصحيحها دسب التوقيت املخطط .نسبة داالت عدم املطابقة الت 8-2

 

 

 خريطة تدفق العملية : - 9
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استالم وتمييز املواد الغير 

 مطابقة

 م أ

 

 توثيق

 دالة عدم املطابقة

 م أ

 

 اسة وتقييمدر 

 دالة عدم املطابقة

 م أ

 م ع

 توثيق

 دالة عدم املطابقة

 م أ

 

عزل والتصرف في داالت 

 عدم املطابقة

 م أ

 

تحديد اإلجراء التصحيحي 

 ومتابعة التنفيذ

 م أ

 م م

 تحديث سجل

 داالت عدم املطابقة

 م أ

 

 قياسات وتحليل 

 داالت عدم املطابقة

 أم 

 م ع

منتجات 
 /أعمال أنشطة
 غري مطابقة

إجراء 
 يتصحيح

حاالت جل س
 املطابقة عدم

سجل حاالت 
 عدم املطابقة

 ضبط حاالت
 غري املطابقة

 قياسات تقرير
 وحتليل

 مفتاح رموز الشكل:
 م أ: ممثل اإلدارة

 م ع: املدير العام
 م م : املسؤول املختص
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 : اجراءات االفعال التصحيحية والوقائية4ج

 الغرض :  .1

وضع نظام لتحديد وتوثيق وتحليل واتخاذ األفعال التصحيحية / الوقائية الالزمة إلزالة أسباب عدم املطابقة الفعلية أو 

 عة األمير سطام بن عبد العزيز .املحتملة واملتعلقة بنظام إدارة الجودة بهدف تحسين وتطوير أداء الجدة  بجام

 املجال التطبيق :  .2

 لهذا اإلجراء عند ظهور أي مشكلة أو دالة عدم مطابقة تؤثر 
ً
يتم البدء في اتخاذ األفعال التصحيحية أو الوقائية طبقا

 على نشاط الشركة والتي قد تكون أدد الحاالت اآلتية : 

  العزيز .داالت عدم املطابقة بجامعة األمير سطام بن عبد 

 )  داالت عدم املطابقة في النظام ) تدقيقات داخلية / خارجية 

 . شكوى عميل 

 . توصيات مراجعات اإلدارة 

 . مالدظات ناتجة عن مراجعة السجالت وتحليل البيانات 

 تعريفات :  .3

طابقــة فــي الخدمــة : هــو اإلجـراء املباشــر / الفــوري الــذي يـتم اعتمــاده لعــالج دــاالت عـدم امل التصـحي  ، التصــويب   1 – 3

 املقدمة

 من قبل جامعة األمير سطام بن عبد العزيز أو أي خطأ نظام إدارة الجودة .

 أو بنـاء : هو اإلجراء املتخذ من قبل ممثل اإلدارة ؛ اعتمادا على داالت عدم املطابقـة فـي الخدمـة إجراء تصحيحي  2 -3

 علـى تحديـد املسـببات على تحليل بيانات معينة ذات عالقـة باألخطـاء علـى نظـام إ
ً
دارة الجـودة والتـي تعتمـد أساسـا

 الرئيسة للخطأ والعمل على إزالة هذه املسببات ملنع تكرار الخطأ .

: هــو اإلجــراء املتخــذ مــن قبــل اإلدارة ، عنــد ورود ادتمــال دــدوث خطــأ أو عــدم مطابقــة فــي الخدمـــة  إجــراء وقــا ي 3 – 3

 العزيز ويعتمد على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع ددوث املشكلة . املقدمة من قبل جامعة األمير سطام بن عبد

 الوثائق املرجعية / االسترشادية  .4

 ( . 3 –إجراءات مراقبة املنتجات / الخدمات غير املطابقة ) وثيقة رقم ج        1 – 4

 ( . 5 –إجراءات تخطيط وتنفيذ مراجعات اإلدارة ) وثيقة رقم ج       2 – 4

 ات : املسؤولي .5

  ممثل اإلدارة :  1 -5

  ًك بشـــكل عــــام عـــن كفـــاءة وفعاليـــة تطبيـــق إجراءاتهـــا وجميـــع االتصــــاالت
َ
مســـؤول هـــذه العمليـــة ويكـــون مســـؤوال

 الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه العملية .

 ء التصحيحي .إصدار طلب إجراء تصحيحي ومتابعة تطبيقه والتحقق من فعالية التطبيق وإغالق اإلجرا 

 . إصدار طلب إجراء وقائي ومتابعة والتحقق من فعالية التطبيق وإغالق اإلجراء الوقائي 
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  :الشخص املكتشف لحالة عدم املطابقة  2 -5

 . اإلجراء 

  إرسال نسخة من تقرير عدم املطابقة إلى ممثل اإلدارة 

 بعدم املطابقة : يالشخص املعن  3 – 5

  ومتابعة التصحيح إلى أن يتم إغالق تقرير عدم املطابقة .اتخاذ اإلجراء املناسب 

  اإلجراء املناسب وإغالق التقرير . اعتماد إرسال النسخة األصلية من تقرير عدم املطابقة إلى ممثل اإلدارة عند 

 :  قائمة النماذج املستخدمة  .6

 مدة االدتفاظ اسم النموذج نموذج رقم م

 سنوات 3 حي / وقائي طلب إجراء تصحي 4 – 1  -ن  1 – 6

 سنوات 3 سجل األفعال التصحيحية / الوقائية  4 –2 –ن  2 -  6

 سنوات 3 مقترح تحسين  4 – 3 -ن  3 – 6

 سنوات 3 سجل مقتردات التحسين  4-  4 –ن  4 – 6

 اإلجــــــــــــــــراءات  :  .7

 أحكام عامة :  1 - 7

يــــــــــــة رد فعــــــــــــل لإلعــــــــــــالن عــــــــــــن املشــــــــــــكالت بعــــــــــــد دــــــــــــدو ها ، ويبــــــــــــدأ الفعــــــــــــل الفعــــــــــــل التصــــــــــــحيحي بشــــــــــــكل عــــــــــــام هــــــــــــو عمل    1 -1 - 7

( كـــــــــأول محـــــــــر  لتبـــــــــادل   4- 1باســـــــــتخدام نمـــــــــوذج طلـــــــــب إجـــــــــراء تصـــــــــحيحي / وقـــــــــائي ) نمـــــــــوذج رقـــــــــم ن : التصـــــــــحيحي 

 املعلومات دول موضوع املشكلة . واملصادر الرئيسية للفعل التصحيحي هي :

  ام الجودة .نتائج التدقيقات الداخلية والخارجية على نظ 

 . نتائج التحقق من سالمة تنفيذ العمليات بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

 . شكاوى العمالء املتعلقة بجودة املتعلقة بجودة تنفيذ األعمال أو نظام العمل 

أو قبل تفاقمها ،    الفعل الوقائي بشكل عام هو عملية مبادرة يقصد منها منع وقوع مشكالت محتملة قبل ددو ها      2 -1 -  7

(كأول محر   4 – 1ويبدأ الفعل الوقائي باستخدام نفس نموذج طلب إجراء تصحيحي / وقائي ) نموذج رقم ن : 

لتبادل املعلومات دول موضوع املشكلة . وتركز األفعال الوقائية على تحديد  االتجاهات السالبة واإلعالن عنها قبل أن 

 ة للفعل الوقائي هي : تصبح خطيرة ، واملصادر الرئيسي

 . نتائج الفحص الدوري لسجالت الجودة 

 . نتائج تحليل البيانات 

 . توصيات اجتماعات مراجعات اإلدارة 

 . نتائج متابعة تحقيق أهداف الجودة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

 . نتائج قياس فعالية أداء العمليات 
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/ الوقائية )  ةالتصحيحيبات التصحيحية / الوقائية ومتابعة تنفيذها في سجل األفعال يتم تسجيل جميع بيانات الطل     3 -1 –  7

 ( املوجود لدى ممثل اإلدارة . 4 – 2نموذج رقم ن : 

طالب الفعل التصحيحي / الوقائي والقائم بتنفيذه مسؤوالن عن التحقق من فعالية الفعل التصحيحي / الوقائي في      4 -1 –  7

 .دل املشكلة 

ممثل اإلدارة مسؤول عن مراجعة أي إصدارات أو تعديالت لوثائق نظام إدارة الجودة تظهر كنتيجة لألفعال      4 -1 –  7

 التصحيحية أو الوقائية .

 

 األفعال التصحيحية / الوقائية  :  2  - 7

وب عنـــــــــــه بتحريـــــــــــري طلـــــــــــب ينـــــــــــ عنـــــــــــد ظهـــــــــــور أي مـــــــــــن دـــــــــــاالت عـــــــــــدم املطابقـــــــــــة الفعليـــــــــــة يقـــــــــــوم ممثـــــــــــل اإلدارة أو مـــــــــــن    1 -2 – 7

علــــــــــى املعلومــــــــــات املتــــــــــوفرة لديــــــــــه بخصــــــــــوص هــــــــــذه الحالــــــــــة وعنــــــــــد وجــــــــــود ادتمــــــــــاالت لحــــــــــدوث عــــــــــدم  تصــــــــــحيحي بنــــــــــاء

 مطابقة يقوم ممثل اإلدارة بتحرير طلب فعل وقائي . 

( ويــــــــــتم  4 -1وفــــــــــي كلتــــــــــا الحــــــــــالتين يســــــــــتخدم نفــــــــــس نمــــــــــوذج طلــــــــــب إجــــــــــراء تصــــــــــحيحي / وقــــــــــائي ) نمــــــــــوذج رقــــــــــم ن :  

 ى الجهة املسؤولة عن دالة عدم املطابقة .توجيهه إل

ويحقـــــــــق ألي فـــــــــرد مـــــــــن العـــــــــاملين بالشـــــــــركة التقـــــــــدم بطلـــــــــب فعـــــــــل تصـــــــــحيحي / وقـــــــــائي إلـــــــــى ممثـــــــــل اإلدارة لتالفـــــــــي أي 

 نقاط عدم مطابقة يراها . 

نموذج رقم  ممثل اإلدارة مسؤول عن تحديد مدى جدية الطلب وإدخاله في سجل األفعال التصحيحية / الوقائية ) 2 -2 –  7

 القسم لتوجيه الطلب إلى املختص بحالة عدم املطابقة أو املشكلة . مسؤول( والتنسيق مع  4 – 2ن : 

يقوم املسؤول عن دالة عدم املطابقة الفعلية / املحتملة بتسجيل تصوره لكيفية تالفي أسباب عدم املطابقة  3 -3  –  7

 ليم الطلب إلى ممثل اإلدارة للمتابعة . والفترة الزمنية الالزمة للتنفيذ مع إعادة تس

 

 متابعة تنفيذ األفعال التصحيحية / الوقائية  :  3  - 7

يقـــــــــوم ممثـــــــــل اإلدارة بمتابعـــــــــة تنفيـــــــــذ الفعـــــــــل التصـــــــــحيحي / الوقـــــــــائي والتحقـــــــــق مـــــــــن انتهائـــــــــه وذلـــــــــك بالتنســـــــــيق مـــــــــع  1 -3 –  7

بســـــــــــجل األفعـــــــــــال التصـــــــــــحيحية / الوقائيــــــــــــة  الجهـــــــــــة املنفـــــــــــذة ) فـــــــــــرد / إدارة ( ، ويســـــــــــتعين ممثـــــــــــل اإلدارة فـــــــــــي ذلـــــــــــك

 املوجودة لديه والذي يوضح التوقيعات املخطط النتهاء التنفيذ . 

الجهة املنفذة ) فرد / إدارة ( مسؤولة عن تبادل املعلومات مع الجهات األخرى داخل الجامعة دول موضوع الفعل  2 -3 –  7

 منه في القت املحدد فيمكنها تحديد موعد بديل .التصحيحي / الوقائي ، وإذا لم تتمكن من االنتهاء 

ممثل اإلدارة وطالب الفعل التصحيحي / الوقائي والجهة املنفذة للفعل التصحيحي / الوقائي مسؤولون عن متابعة  3 -3  –  7

فعل  فعالية الفعل التصحيحي / الوقائي املتخذ . وفي دالة اكتشاف عدم فعاليته في دل املشكلة يتم ابتداء طلب

 تصحيحي / وقائي آخر إلى نفس الجهة املسؤولة عن التنفيذ مع اإلشارة إلى الطلب السابق . 

يقوم ممثل اإلدارة بتحليل بيانات اإلجراءات التصحيحية / الوقائية وإعداد تقرير قياسات بنتائج التحليل ليتم  4 -3  –  7

 عرضة ومناقشته خالل اجتماعات مراجعة اإلدارة .
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 مقترحات التحسين  :  4  - 7

( وإرساله  4 – 3يمكن ألي موظف بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز إصدار " مقترح تحسين " ) نموذج رقم  7-4-1

 ممثل اإلدارة ديث يتم اعتبارها كمؤشرات  تحسين وتطوير في الحاالت التلية ) على سبيل املثال ال الحصر (: 

  على خبرة أو معرفة  د بدائل لتنفيذ خدمة مهينة بناءخدمة دالية أو إيجااقتراح خدمة جديدة أو  تحسين

 جديدة أو مالدظة معينة .

 . املعلومات املتوفرة على األداء املسبق 

 . االستقصاءات والدراسات 

 . العنف الذهني 

 . التغذية الراجعة من العمالء 

إدراجه ضمن " سجل مقتردات التحسين " ) قوم ممثل اإلدارة بإعطاء رقم متسلسل ملقترح التحسين و ي 7-4-2

 ( . 4 – 4نموذج رقم 

 

يقوم ممثل اإلدارة بمراجعة مقترح التحسين مع األطراف املعنية ودراسة وجود تكرار أو أية أنماط في طبيعة  7-4-3

 املقترح املقدم ، وتقييم جدوى املقترح .

 

نسخة من املقترح وإرسال النسخة األصلية إلى املوظف  في دال تبين جدوى املقترح يقوم ممثل اإلدارة بحفظ 7-4-4

 املعنى ، كما يقوم بالتنسيق الجتماع مع األطراف املعنية إذا  دعت الحاجة .

 

يقوم ممثل اإلدارة بمتابعة تطبيق مقترح التحسين . والتحقق من فعالية التنفيذ وتحديث "  سجل مقتردات  7-4-5

 ( . 4 – 4التحسين " ) نموذج رقم 

 

 القيــــــــــــاسات   :  .8

 نسبة داالت عدم املطابقة املتكررة . 8-1

 نسبة طلبات اإلجراءات التصحيحية / الوقائية التي تم تنفيذها دسب التوقيت املخطط . 8-2

 التي تو تنفيذها دسب التوقيت املخطط .نسبة مقتردات التحسين  8-3

 

ـــــطة تدفق العملية  :  .9  .ال يوجد  خريـ
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 اإلدارة: اجراءات تخطيط وتنفيذ مراجعات 5ج
 

 الغرض : -1

يهــدف هــذا االجــراء الــى تخطــيط و تنفيــذ مراجعــات اإلدارة علــى نظــام الجــودة لجامعــة االميــر ســطام بــن عبــدالعزيز 

 للتأكد من :

-9001و اســتمرارية مالءمــة وفعاليــة نظــام الجــودة للمطابقــة مــع متطلبــات املواصــفات القياســية العامليــة أيــز  -1

2008 . 

أن نظام الجودة املطبق يفي بمتطلبات السياسة العامـة للجامعـة خاصـة فـي مجـال جـودة الخدمـة التعليميـة  -2

 التي تقدمها الجامعة واستيفاء متطلبات عمالئها

 التحسين املتواصل لنظام الجودة . استمراريةتوفير الدعم وااللتزام لضمان  -3

 

 مجال التطبيق: -2

  اء على اجتماعات مراجعات اإلدارة على نظام الجودة والتي تتم بصورة دورية يتم تطبيق هذا االجر

 بعد دراسة وتحليل التقارير والقياسات الالزمة.

  الدوريــــة أو التنســــيقات التــــي يعقــــدها مــــدير جامعــــة االميــــر  االجتماعــــاتال ينطبــــق هــــذا االجــــراء علــــى

 .والتوجيهسطام بن عبدالعزيز بهدف املتابعة والتنسيق 

 يفات :تعر  -3

 ال يوجد.

 الوثائق املرجعية / االسترشادية : -4

 ال يوجد.

 املسؤوليات: -5

 ممثل االدارة لنظام الجودة: -1

مالــــك هـــــذه العمليـــــة ويكــــون مســـــؤوال بشـــــكل عـــــام عــــن كفـــــاءة وفاعليـــــة تطبيــــق إجراءاتهـــــا وجميـــــع االتصـــــاالت 

 
ً
 عن : الداخلية والخارجية  املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه العملية ويكون مسؤوال

 .وضع قواعد اجتماعات مراجعة اإلدارة والدعوة إليها 

  لتوجيهات ممثل االدارة وعرضها  االجتماعاتإعداد اجندة 
ً
 لالعتمادطبقا

 .إعداد محاضر اجتماعات مراجعات االدارة ومتابعة التنفيذ للقرارات 

 .إقرار االجراءات التصحيحية  والوقائية للمحافظة على النظام 

 حسين والتطوير لنظام الجودة لجامعة االمير سطام بن عبدالعزيز.دراسة طرق الت 

 .رفع التقارير باإلجراءات التي يتم اتخاذها الى مدير جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز 
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 .املحافظة على وتحديث سجالت مراجعات االدارة 

 

 قائمة النماذج املستخدمة: -6

 

 مدة االدتفاظ اسم النموذج نموذج رقم م

 سنوات 3 اجتماعإشعار وأجندة  5-1: ن 6-1

 سنوات 3 إشعار وقائع اجتماع 5-2ن:  6-2

 سنوات 3 نموذج متابعة اجتماعات االدارة 5-3ن:  6-3

   

 

 االجراءات : -7

 تخطيط مراجعات االدارة: 7-1

مراجعـة  يقوم ممثل االدارة بتحديد عدد مرات مراجعة االدارة املطلوبة خالل العام علـى أال تقـل عـن 7-1-1

 إدارة واددة كل عام.

7-1-2  
ً
يقـــــوم ممثـــــل االدارة بـــــالتخطيط لعمـــــل  ،تطبيقـــــهمتابعـــــة نظـــــام إدارة الجـــــودة عنـــــد بـــــدء  ألهميـــــةنظـــــرا

مراجعتين ادارة خالل العـام االول لتطبيـق النظـام علـى أن يـتم تحديـد عـدد املـرات الخاصـة بمراجعـة االدارة 

 الية النظام|.سنويا طبقا لنتائج املراجعات السابقة وفع

 

 

 االعداد ملراجعة االدارة : 7-2

( واعتمادهـــا بحيـــث تحتـــوي 5-1")نموذج رقـــم ن:اجتمـــاعيقـــوم ممثـــل االدارة بإعـــداد "إشـــعار وأجنـــدة   7-2-1

 أجندة االجتماع على البنود التالية:

 .قياسات وتحليل عمليات نظام الجودة 

 .نتائج القياسات الخاصة برضاء العميل 

 االدارة السابقة وفعالية تطبيق القرارات الخاصة بها. نتائج مراجعات 

  املانحة وتعليق  الجهةنتائج تدقيقات نظام الجودة بما في ذلك التدقيقات الداخلية وتدقيقات

 ممثل االدارة عليها.

  املوقف التدريبي العام وفعالية التدريب وتنمية املورد البشري . 

 برراتها.التعديالت الجوهرية على نظام الجودة وم 

 .االفعال التصحيحية والوقائية 

 .اي موضوعات أخرى يرى ممثل االدارة ضرورة إضافتها للمناقشة في االجتماع 
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يــتم توزيــع أجنــدة االجتمــاع علــى املعلنــين بالحضــور قبــل تــاريخ االجتمــاع بوقــت كــافي ) خــالل اســبوع(   7-2-2

ة مــــــنهم وارســــــالها الــــــى ممثــــــل االدارة قبــــــل موعــــــد علــــــى أن يقــــــوم املعنيــــــون بالحضــــــور بإعــــــداد التقــــــارير املطلوبــــــ

 . االجتماع

يقــــوم ممثــــل االدارة باستشــــارة مــــدير جامعــــة االميــــر ســــطام بــــن عبــــدالعزيز لتحديــــد املعنيــــين بحضــــور   7-2-3

 االجتماع.

 

 

 تنفيذ مراجعة االدارة : 7-3

ختلفة بأجندة االجتماع كما يقوم ممثل االدارة بإدارة اجتماع مراجعة االدارة ويناقش البنود امل   7-3-1

 بتحديد االجراءات التصحيحية املطلوبة للحفاظ على وتطوير وتحسين نظام الجودة للجامعة.
ً
 يقوم ايضا

يتم توثيق االجتماع والقرارات التي يتم اتخاذها والتوصيات على سجل وقائع اجتماع  )نموذج رقم    7-3-2

 ائع االجتماع.سجل وقاعتماد ( ويقوم ممثل االدارة ب5-2ن:

 به  5-3يقوم ممثل االدارة بإعداد " نموذج متابعة اجتماعات االدارة " ) نموذج رقم ن:  7-3-3
ً
( موضحا

 القرارات واملهام ومسؤوليات التنفيذ للمتابعة.

يقوم ممثل االدارة برفع تقرير مراجعات االدارة  الى مدير جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز لالطالع   7-3-4

 والتوجيه لتحسين نظام الجودة .

 

 املتابعة والتحليل :  7-4

يقوم ممثل االدارة بحفظ سجالت مراجعات االدارة في ملفات خاصة بها كما يقوم بمتابعة تنفيذ   7-4-1

 لذلك.
ً
 توصيات التحسين والتطوير بصورة دورية مع املعنيين وتحديث نموذج املتابعة طبقا

مرة يتم مراجعة املوقف  ألول ت لم يتم االنتهاء منها رغم انقضاء فترة التنفيذ في دالة وجود قرارا  7-4-2

مع املسؤول املعني بالتنفيذ لبحث أسباب التأخير وتحديد موعد أخر إلتمام التنفيذ وتحديث بيانات سجل 

 املتابعة.

رارات الالزمة لالنتهاء من الق باتخاذفي دالة عدم التزام املسؤول باملوعد الجديد يقوم ممثل االدارة   7-4-3

 االجراءات التصحيحية املطلوبة.

 وعرض النتائج على مدير جامعة االمير  7-4-4
ً
يقوم ممثل االدارة بتحليل نتائج مراجعات االدارة سنويا

 سطام بن عبدالعزيز للتوجيه بما يلزم لضمان استمرارية فعالية وكفاءة نظام الجودة بالجامعة.

 

 القياسات: -8

 . ال يوجد
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 الخريطة: -9
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 : اجراءات قياس رضاء العمالء6ج
 

 الغرض: يهدف هذا االجراء إلى توضي  ما يلي :-1

 

 اآللية املعتمدة لدى جامعة سطام بن عبدالعزيز لدراسة وتحديد مدى رضاء العمالء. -

 مر.دور املعلومات املقدمة من قبل الطالب )التغذية الراجعة(كجزء مهم من عملية التطوير املست -

 

 :التطبيق مجال-2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع طلبات التقييم املقدمة لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 تعريفات -3   

 ال يوجــــد   

 الوثائق املرجعية / اإلسترشادية  -4 

 ال يوجــــد   

 املسؤوليات -5 

 

 تحليل رضاء العمالء : مسؤول-5-1

 بشكل عام عن كفاءة وفعالية تطبيق إجراءاتها وجميع مسؤول هذه العملية ويكو - -
ً
 االتصاالتن مسؤوال

 الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه العملية.

 العمالء وإعداد تقرير تحليلي لتقييم رضاء العمالء    استجاباتتحليل وتقييم -  

 تسجيل ودراسة شكاوى العمالء  -  

 لرضاء العمالء وشكاوى العمالء إعداد تقارير التحليل- 

 دراسة رضاء العمالء. صوالجودة بخصو  وكالة الجامعة للتطوير رفع التوصيات لوكيل -

  

 قائمة النماذج املستخدمة   -6  

 م نموذج رقم اسم النموذج مدة االدتفاظ

 1-6 6-1ن: استمارة تقييم املقررات سنوات3

 6-2ن: استمارة تقييم خبرة الطالب سنوات3

 6-3ن: استمارة تقييم الخدمات و األنشطة الطالبية سنوات3

 2-6 6-4ن: تقرير شكوى العميل سنوات3

 3-6 6-5ن.: سجل شكاوي العمالء مستمر

 

 

 



 

 

   31 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

 اإلجراءات -7 

 أدكام عامة:  7-1  

معة األمير سطام املعلومات املقدمة من الطالب هي جزء مهم من عملية التطوير املستمر لكافة عمليات جا1-    7-1

 بن

 عبدالعزيز املرتبطة بخدماتها والتي تسهم في تحقيق متطلبات العميل وبالتالي إرضاءه

يتم استقصاء رضاء العمالء من خالل استقبال ردود الطالب على أسئلة االستبيان الذي يوزع على الطالب 2-   7-1

 بنهاية

 كل فصل دراس ي ويتم تجميع وتحليل نتائج التقييم .

 

 :إستقصاء رضاء العمالء7-2  

يتم تحديد أسئلة استمارات التقييم. )ومراجعة قائمة األسئلة وتحديثها بصفة دورية ( كلما دعت الحاجة  -1   7-2  

 لذلك(

والجودة وسحب استمارات التقييم وتعبئتها  وكالة الجامعة للتطوير يطلب من الطالب الدخول ملوقع -2    7-2

 وإرسالها لوددة

 ير والجودة بالكليةالتطو 

لتحديد مستوى الرضا العام   SPSSيتم تحليل استجابات الطالب املجمعة باستخدام البرنامج اإلدصائي   -3     7-2

 لطالب الجامعة وإعداد تقرير تحليلي مع خالصة ما توصل إليه التقييم وعرضه على وكيل الجامعة للتطوير والجودة 

 يم رضاء العمالء وتحديد أية أنماط أو داالت متكررة لهذه النتائج وبناًء عليه رفع أيةيتم دراسة نتائج تقي -4    7-2

 توصيات إلى مدير الجامعة إلبداء مرئياته ديالها.

 شؤونفي دال تبين وجود قصور ملحوظ في الخدمات املقدمة من قبل االدارات ، يقوم ممثل اإلدارة ل  -5    7-2

 الجودة بإصدار

 إلجراءات مراقبة املنتجات / الخدمات غير املطابقة     تقرير عدم مطا
ً
 بقة" التخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا

   

 شكاوى العمالء:  7-3

 مع توضيح كامل مبررات الشكوى.  شكواهيقوم الطالب/الطالبة بتعبئة خطاب كامل عن -1  

 ت اإلدارية.يتم ارسال الشكوى الى مكتب العميد/العميدة عن طريق نظام االتصاال  -2

 يقوم مدير /عميدة مكتب العميد/العميدة بعرض الشكوى على العميد.   -3

 الطالب/الطالبات. شؤونالرد الى وددة  بهيرسل يتم إبالغ الطالب/الطالبة بنتيجة الشكوى مرة اخرى ومرفق  -4

 غلق الشكوى.  -5

 

 خريطة تدفق العملية:-9  
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 طوير والجودة: مكتب وكيل الجامعة للت7ج

 

 الغرض : - 1

 يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب وكالة الجامعة للتطوير والجودة .

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب وكالة الجامعة للتطوير والجودة .

 : فاتتعـري -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 رد بهذا اإلجراء.هو وا

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مدة.مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معت ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
حدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة ت

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد
ً
 األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 عن:الجودة مسؤول  شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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 واإلصدار.عتماد قبل اال  مراجعته فقط

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: مسؤول هذه الع
ً
 ملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  ئق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها.على أصول الوثا دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 : قائمة النماذج املستخدمة -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية -1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

شر من مراسل الجهة املرسلة يتم استالم املعامالت الواردة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة .عن طريق االستالم املبا -1

 أو عن طريق صندوق البريد الخاص بالوكالة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -2

 ملدير مكتب وكيل الجامعة للتطوير والجودة .. -3
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة يقوم مدير مكتب وكيل الجامعة بعرضها على سع -4

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -5
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج الوكالة وفي هذه الحالة  -6
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجة. يتم ادا
ً
 والكترونيا

ً
لتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني وبعد االنتهاء من 
ً
 وإلكترونيا

ً
وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالوكالة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت اإلدارية مرة أخرى  املعاملة دسب التوجيه الوارد

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب وكيل الجامعة للتطوير والجودة .. -1  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 صدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية.يتم ت -2

 للرجوع إليها  -3
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 7-3

1-   
ً
 وإلكترونيا

ً
 لشرح مدير مكتب سعادة ترد املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا

ً
لقسم النسخ والتحرير وفقا
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 الوكيل .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة الوكيل    إلجراء  -2

 التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

الخطاب بصيغته النهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة الوكيل مرة  بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير  -3

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -4

 إجراء املعامالت السرية: 7-4

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالوكالة. -1

.تحال املعاملة ملدير  -2
ً
 وورقيا

ً
 مكتب سعادة الوكيل لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -3

وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب سعادة الوكيل لعرضها على سعادة  -4

 الوكيل.

. بعد العرض على سعادة الوكيل  توجه مباشرة  -5
ً
 والكترونيا

ً
 ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة وكيل الجامعة. -6

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -7

8- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 ق االتصاالت اإلدارية.توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طري -9

 اجراء وددة املتابعة 7-5

1- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -2

 مكتب وكيل الجامعة التخاذ اإلجراء املناسب عليها.في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير  -3

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -4

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-6

 تب سعادة الوكيل ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن وجدت.يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مك -5

 يتم أخذ موافقة من سعادة وكيل الجامعة على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -6

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -7  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني امل -8  رسل من قِّ

1-  
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب وكيل الجامعة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3

 .ةإعداد التقارير الصادرة من مكتب وكالة الجامع خريطة تدفق 8-4

 .تنظيم عقد اجتماعات السيد وكيل الجامعة خريطة تدفق 8-5
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير 8-2
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 : اجراءات مكتب سعادة عميد التطوير والجودة 8ج

 

 الغرض : - 1

 التطوير والجودة. عميديهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة 

 مجال التطبيق :  - 2

 التطوير والجودة. عميداء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب سعادة يطبق هذا اإلجر 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  لرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس ا
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
عتمد املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع م هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 ذه الوثيقة كما أعدها.متابعة التعديالت التي تتم على ه

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: إجابة للتساؤالت  هـذه الوثيقـة علىوتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ا كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ به 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املر  -4   :جعــية / اإلســـترشـاديةالوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد ه  فقط    قبل اال مراجعت

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  هرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. وف تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 لي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: مسؤو  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية -1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 عامالت الواردةإجراء امل 7-1

يتم استالم املعامالت الواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو عن  -7

 طريق صندوق البريد الخاص بالوكالة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -8

9-  
ً
 ملدير مكتب سعادة العميد  . يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعيقوم مدير مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد   -10

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -11
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة  -12
ً
إما توجه خارج العمادة وفي هذه الحالة يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجة. 
ً
 والكترونيا

ً
يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني 
ً
 وإلكترونيا

ً
وبعد االنتهاء من وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

املعاملة دسب التوجيه الوارد باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت اإلدارية مرة أخرى 

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدي -4  ر مكتب سعادة العميد  .يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -5

 للرجوع إليها  -6
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 7-7
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 لشرح مدير مكتب سعادة ترد املعامالت من قسم االتصاالت   -1
ً
 لقسم النسخ والتحرير وفقا

ً
 وإلكترونيا

ً
اإلدارية ورقيا

 العميد  .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجراء التعديالت  -5

 املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

قسم النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصيغته النهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة العميد  مرة  بعد ذلك يقوم -6

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -7

 إجراء املعامالت السرية: 7-8

 عمادة .يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بال -10

11- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -12

 وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على سعادة العميد  . -13

. بعد العرض على  -14
ً
 والكترونيا

ً
 سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -15

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -16

17- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية.توضع  املعاملة في ظرف  -18

 اجراء وددة املتابعة 7-9

9- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -10

 املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  التخاذ اإلجراء املناسب عليها. في دالة الرد يتم ادالة -11

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -12

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-10

في ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن يتم صياغة الخبر الصح -13

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -14

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -15  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد  -16  اإللكتروني املرسل من قِّ

 
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة  8-1
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 نسخ والتحريرخريطة تدفق ال 8-2
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 عمادة القبول والتسجيل

 
 

 الحذف واإلضافة  9ج

 

 التأجيل واالعتذار عن مقرر دراس ي  10ج

 إدخال الرغبات للتخصص  11ج

 تحديث البيانات الشخصية  12ج

 طباعة السجل األكاديمي 13ج

 قيده منح فرصة لطالب منطوي  14ج

 تسجيل طالب سلمان كزائر بجامعة أخري  15ج

 تسجيل طالب من جامعة أخري كزائر بجامعة سلمان  16ج

 إعادة قيد لطالب منطوي قيده  17ج

 طلب إعادة تصحيح اختبار  18ج

 التحويل من داخل الجامعة 19ج

 معادلة مواد ملحول من داخل أو خارج الجامعة  20ج

 إللكتروني املودد القبول ا 21ج

 استخراج البطاقة الجامعية  22ج

 إدخال رغبات التخصص  23ج

 التحويل من خارج الجامعة  24ج

 االنسحاب من الجامعة وإخالء الطرف  25ج

 إخالء الطرف والحصول على وثيقة التخرج  26ج

 استخراج بدل فاقد لوثيقة التخرج  27ج

 تعديل وثيقة التخرج  28ج

 صرف املكافآت  29ج

 30ج
 إجراءات مكتب سعادة عميد القبول والتسجيل 
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 الدراس ي الحذف واإلضافة للجدول : اجراءات 9ج

 

 

 الغرض : - 1

 توضيح األلية املتبعة لطالب جامعة سلمان عند الرغبة بالحذف واإلضافة لجدولة الدراس ي .

 مجال التطبيق :  - 2

 اء على كافة طلبات الحذف واإلضافة لطالب جامعة سلمان بن عبدالعزيز .يطبق هذا اإلجر 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من ولم تدرج 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 أعدها. متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: ت هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤال وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 فيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تن 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلسـ -4   :ــترشـاديةالوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سلمان . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عن مراجعته ، ف  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
يما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـفعال الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق ال االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونقبل ممثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من اعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد
 

 :اإلجــراء- 7

، وفق يمكن للطالب تعديل تسجيله خالل البوابة اإللكترونية بإضافة ودذف مقررات في الفترة املحددة لذلك

 الضوابط التالية :

 : شروط الحذف :
ً
 أوال

  أن ال تقل عدد الساعات الدراسية عن الحد األدنى للعبء الدراس ي املسموح به للتسجيل ) الحد االدنى هو

 ساعة (. 12

 .
ً
 مع مقرر آخر، فال يحق للطالب دذفه إال بحذف املقررين معا

ً
 مصادبا

ً
 إذا كان املقرر املراد دذفه متطلبا

 : شروط اإلضافة :ثاني
ً
 ا

 . عدم وجود تعارض في الجدول 

 أن يكون املقرر ضمن الخطة الدراسية أو املقررات االختيارية أو الحرة املعتمدة إن وجدت 

 . توفر مقاعد في الشعبة املطلوبة 

 . عدم وجود متطلب سابق 

  للمعدل التر 
ً
 اكمي للطالب .عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراس ي املسموح به للتسجيل وفقا

 : اإلجراء

 يقوم الطالب بالدخول من خالل دسابه على بوابة النظام األكاديمي -1

 اختيار رابط الحذف واإلضافة دسب الرغبة -2

 دفظ التعديالت . -3

 فيبمجرد انتهاء املدة و اإللكترونيديث يتوقف عمل النظام  للحذف واإلضافة تنبيه : يجب مراعاة املواعيد املحددة

 . وينتظر املوافقة او الرفض رسمياملدة يقوم الطالب بالتقدم بطلب دالة تجاوز 
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 خرائط التدفق -8

 خريطة تدفق الحذف واالضافة  8-1
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 : اجراءات االعتذار أو تأجيل الدراسة10ج

 

 الغرض : - 1

 دراسة .توضيح األلية املتبعة لطالب /طالبة جامعة سطام بن عبدالعزيز للقيام باالعتذار أو تأجيل ال

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات طالب /طالبة جامعة سطام بن عبدالعزيز لالعتذار أو تأجيل الدراسة 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ( باللون األدمر ويتم وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  مل خاتم هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تح

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن مسؤ  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
ول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.العمل فيما كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  الزمة؟وبالكفاءة ال كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  فصيلي لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد ت
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام بن عبدالعزيز. اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. بنظام مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة 

  عن مراجعته فقط  ، فيما عدا دليل الجودة ديث  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
يكون مسؤوال
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 واإلصدار.عتماد اال قبل 

 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت تها وجميع كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءا 

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 داء األقسام :وكالء/عم 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد 

 

 

 

 خرائط التدفق -8

 ال يوجد 
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 : اجراءات إدخال رغبات التخصص 11ج

 

 الغرض : - 1

جامعة سطام إلدخال رغبات التخصص تمهيدا لتوزيعهم  على كليات وأقسام  مللتحقيتوضيح األلية املتبعة 

 الجامعة بحسب املستوى املتحصل علية بالسنة التحضيرية .

 مجال التطبيق :  - 2

 الجامعة . مللتحقييطبق هذا اإلجراء بنطاق أدخال الرغبات 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا علي توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
ها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 ويرها من وثيقة معتمدة.مركز الوثائق أو تم تص ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عم

 . كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت  ي وتحتو 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟  ملطلوب إنجازه؟ ما هو ا 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل امله
ً
 ام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ونية لطالب جامعة سطام .للتعامل مع البوابة اإللكتر اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته فقط      إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد ل اال قب

  

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  وزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. وفهرسة وت تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 لتنظيمية / األقسام مسؤولون عن: مسؤولي اإلدارات ا 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد

7 

 

 :اإلجــراء

يتاح للطالب إدخال رغباته وترتيبها دسب مستواه الدراس ي ، ويعتبر ترتيب الرغبات عامل مؤثر  في الحصول 

 ايير التخصيص املحددة لكل تخصص.على املقعد املتاح في التخصص املرغوب بعد  توفر مع

 اإلجراء :

 يقوم الطالب بالدخول من خالل دسابه على بوابة النظام األكاديمي -1

 ترتيب الرغبات و دفظها. -2

وبعد ظهور النتائج وعملية الفرز يتمكن الطالب من معرفة التخصص الذي تم قبوله فيه من خالل السجل 

 األكاديمي وبياناته. 

 

 خرائط التدفق -8

   ال يوجد



 

 

   55 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة
 

 

 الخاصة بالبوابة اإللكترونية .  االتصال: اجراءات تحديث بيانات 12ج

 الغرض : - 1

الخاصة بهم بالبوابة  االتصالجامعة سطام عند الرغبة بتحديث بيانات  مللتحقيتوضيح األلية املتبعة 

 اإللكترونية .

 مجال التطبيق :  - 2

 الجامعة . مللتحقي االتصاليانات يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات تحديث ب

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  راقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم م
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
سلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أ

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  يتم تنفيذه؟ متى   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 امل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام .للتع اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل   
ً
عن مراجعته فقط  ، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال لهذه العمـلية.

 وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  اول تسجيل ومـتابعة وتد 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 ولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: مسؤ  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

  ال يوجد
 

 :اإلجــراء 7

 يقوم الطالب بالدخول من خالل دسابه على بوابة النظام األكاديمي -1

لبديل أو تعديل االسم باللغتين العربي اختيار رابط املعلومات الشخصية و تعديل رقم الجوال والبريد اإللكتروني ا -2

 واالنجليزي  ثم تعديل املعلومات.

 دفظ . -3

 

 خرائط التدفق -8

 ال يوجد 
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 األكاديمي: اجراءات طلب طباعة السجل 13ج

 الغرض : - 1

 . األكاديميتوضيح األلية املتبعة لطالب /طالبة جامعة سطام عند طلب طباعة السجل 

 مجال التطبيق :  - 2

 . األكاديميبق هذا اإلجراء على كافة طلبات طباعة السجل يط

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  راقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول م
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. يس ي املعتمد الصادر من ولم تدرج بالفهرس الرئ

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته فقط    ، فيما عدا دليل   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
الجودة ديث يكون مسؤوال
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 واإلصدارعتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 ـلية.الـفعال لهذه العم

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدار اعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد 

7- 

 

 :اإلجــراءات

يمكـــن للطالـــب الحصـــول علـــى الســـجل األكـــاديمي )رســـمي( طيلـــة فتـــرة دراســـته الجامعيـــة ســـواء باللغـــة العربيـــة أو 

 زية مع العلم أنه باإلمكان طباعة السجل األكاديمي  من  بوابة النظام األكاديمي ولكن ال يكون رسميا.باإلنجلي

 اإلجراء 

 .بطاقة الجامعية أو اثبات الهويةيقوم الطالب بالتقدم الى قسم موظف قسم القبول والتسجيل مع إبراز ال -1

ات أمنيـــة ويـــتم التصـــديق عليـــه بخـــتم تـــتم الطباعـــة بعـــدد النســـخ املطلوبـــة علـــى ورق رســـمي خـــاص  ذو صـــف -2

 العمادة.

تنبيـــه :  يطلــــب تفــــويض موقــــع مــــن الطالـــب  و معتمــــد مــــن جهــــة رســــمية فــــي دالـــة عــــدم  تمكــــن الطالــــب مــــن الحضــــور 

 شخصيا الستالم سجله األكاديمي.

 

 : خرائط التدفق  -8

 األكاديميمخطط طباعة السجل  8-1
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 األكاديميمخطط طباعة السجل  8-1
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 عنها االنقطاعة بعد الدراس الستكمال: اجراءات طلب منح فرصة 14ج

 

 الغرض : - 1

 عنها . انقطاعهبعد  دراسته الستكمالتوضيح األلية املتبعة لطالب جامعة سطام بالتقدم بطلب منح فرصة 

 مجال التطبيق :  - 2

 امعة سطام بن عبدالعزيز .يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات منح الفرصة املقدمة من طالب /طالبات ج

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  واملحافظة  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 لوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.مركز ا ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
فيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تن

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  فيذه؟متى يتم تن   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة ت
ً
 حدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام .للتعامل مع  اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عن مر   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
اجعته ، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال  فقط

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال لهذه العمـلية.

  هرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. وف تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 دارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: مسؤولي اإل  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد 

 

 :اإلجــراء-7 

يتقدم الطالب إلى كليته  لطلب املوافقة على منح فرصة الستكمال متطلبات التخرج قبل بدء الفصل الدراس ي  -1

الطالب ) رقم الهاتف و اإليميل( و كذلك قائمة بأرقام وأسماء  على أن يشمل الطلب على بيانات التواصل مع

 املواد) و أرقام الشعب إن وجدت( التي يرغب بتسجيلها إن أتيحت له الفرصة  .

 أن يوافق مجلس الكلية املعنية على طلبه . .1

 للشروط بحيث يكون معدل آخر فصلين  .2
ً
على فما فوق يجب عليه الدخول  2.00إذا كان الطالب مستوفيا

 دسابه على بوابة النظام األكاديمي  و طباعة جدوله الدراس ي .

. تعرض على لجنة متابعة املشاكل الطالبية املفوضة من معالي مجلس 2.00إذا كان معدل آخر فصلين أقل من  .3

 وفي دال صدور قرار اللجنة باملوافقة  يتم تحويل الطلب لقسم التسجيل 
ً
الجامعة التخاذ ما تراه مناسبا

نفيذ التسجيل للطالب إذا كان طلبه متضمنا أرقام وأسماء املواد وأرقام الشعب  وعليه متابعة طلبه على  لت

 بوابة النظام األكاديمي  و طباعة جدوله الدراس ي.

 تنبيه : يجب عليه التواصل مع كليته لحل أي مشكلة في تسجيله .

 

 خرائط التدفق : -8

 فصولينمخطط منح فرصة ألدد الطالب امل 8-1
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 بها دراسته الستكمال: اجراءات تسجيل طالب جامعة سطام كزائر بجامعة أخرى 15ج

 الغرض : - 1

 بها . دراسته الستكمالتوضيح ألية تسجيل طالب جامعة سطام كزائر بجامعة أخرى 

 مجال التطبيق :  - 2

 ري .يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات تسجيل طالب سطام كزائر بجامعة أخ

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا عليها طب توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
قا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 من وثيقة معتمدة. مركز الوثائق أو تم تصويرها ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ب إنجازه؟ ما هو املطلو 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام امل
ً
 طلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 لطالب جامعة سطام .للتعامل مع البوابة اإللكترونية  اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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 مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  حب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. وفهرسة وتوزيع وس تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 ة / األقسام مسؤولون عن: مسؤولي اإلدارات التنظيمي 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد 

7- 

 

 :اإلجــراء

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات في جامعة أخرى أو في فرع مـن فـروع الجامعـة التـي ينتمـي إليهـا دون 

 للضوابط اآلتية :تحويله وتعادل له املقررات التي درسها وفقا 

  أن يكــــون للطالــــب ســــجل دراســــ ي ) بمعــــدل تراكمــــي( لفصــــلين علــــى األقــــل فــــي الكليــــة التــــي التحــــق بهــــا قبــــل طلبــــه

 الدراسة كطالب زائر.

  يجـب الحصـول علـى املوافقـة املسـبقة مـن كليـة الطالــب للسـماح لـه بالدراسـة كطالـب زائـر مـع تحديـد املقــررات

تراط الحصـــول علـــى معـــدل معـــين ملعادلـــة املقـــرر. ويوجـــه للدراســـة بخطـــاب التـــي ســـيقوم بدراســـتها ، وللكليـــة اشـــ

 رسمي من عمادة شؤون القبول والتسجيل.

 . أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها 

  فــي مفرداتــه وال تقــل ودداتــه الدراســية )
ً
أن يكـون املقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج الجامعــة معـادال أو )مكافئــا

 رات التي تتضمنها متطلبات التخرج .عن أدد املقر 

 ( 20مــــع مراعــــاة الحــــد األقوــــ ى ملجمــــوع الودــــدات الدراســــية التــــي يمكــــن ادتســــابها مــــن خــــارج الجامعــــة هــــو )%

 عشرون في املائة من مجموع وددات التخرج من جامعة االمير سطام بن عبد العزيز.

 من معدله التراكمي، وتثبت املقررات في سجله ال تحتسب معدالت املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ض

 األكاديمي .

  يجــب علــى الطالــب تزويــد عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بنتائجــه التــي دصــل عليهــا خــالل أســبوعين مــن بــدء

 الدراسة في أول فصل دراس ي يلي فترة دراسته كزائر ، وإذا لم يقدم نتائجه يعتبر منقطعا عن تلك الفصول.

  الشــهرية للطالــب الزائــر إن كــان مســتحقا لهــا عــن طريــق مســيرات يدويــة بعــد تقــديم نتائجــه عــن تصــرف املكافــأة

 الفصل لعمادة شؤون القبول والتسجيل.

 اإلجراء :
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يقــــوم الطالــــب بمراجعــــة كليتــــه بعــــد التأكــــد مــــن تحقــــق شــــروط الســــماح لــــه بالدراســــة  كطالــــب زائــــر فــــي جامعــــة  -1

األميــــر ســـطام بــــن عبــــد العزيــــز املــــذكورة أعــــاله ،  ويحضــــر معــــه معتـــرف بهــــا دســــب  القواعــــد التنفيذيــــة لجامعــــة 

أســـماء وأرقـــام  املقـــررات التـــي يرغـــب دراســـتها فـــي الجامعـــة األخـــرى مـــع وصـــف املقـــررات والتأكـــد مـــن طردهـــا فـــي 

 الفصل الذي يرغب بالدراسة فيه.

ات التـي بسـمح بدراسـتها يوجه عميـد الكليـة كتابـا إلـى عميـد القبـول والتسـجيل يتضـمن موافقـة الكليـة  و املقـرر  -2

)رقــم ورمــز واســم املقــرر وعــدد الســاعات دســب الجامعــة التــي  ينــوى الدراســة بهــا كطالــب زائــر ومــا يعادلهــا مــن 

 مقررات في جامعة األمير بن عبد العزيز(.

 يوجه عميد القبول والتسجيل كتابا إلى عميد القبول والتسجيل في الجامعة املطلوب الدراسة فيها -3

 قررات املطلوب دراستها ويحصل الطالب على نسخة منه.متضمنا  امل

 التسجيل. تالستكمال إجراءايتجه الطالب بعد ذلك الى الجامعة التي طلب الدراسة بها كزائر  -4

يقوم الطالب بتزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه التي دصل عليها في سجل أكاديمي أصل مختـوم  -5

فـــي أول فصـــل دراســـ ي يلـــي فتـــرة دراســـته كزائـــر ، وإذا لـــم يقـــدم نتائجـــه يعتبـــر  خـــالل أســـبوعين مـــن بـــدء الدراســـة

منقطعا عن تلك الفصول ،وتقوم الكلية بإرسال معادلـة املقـررات الـى العمـادة  ويـتم صـرف مكافاتـه بعـد رصـد 

 نتائجه على النظام األكاديمي.

 

  خرائط التدفق -8

 اخرى مخطط تسجيل طالب جامعة سطام كزائر بجامعة  8-1
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 مخطط تسجيل طالب جامعة سطام كزائر بجامعة اخرى  8-1
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 دراسته الستكمالاجراءات تسجيل طالب جامعة خارجي كزائر بجامعة سطام : 16ج

 الغرض : - 1

 .دراسته الستكمالتوضيح ألية تسجيل طالب جامعة خارجي كزائر بجامعة سطام 

 مجال التطبيق :  - 2

 ذا اإلجراء على كافة طلبات تسجيل طالب خارجي كزائر بجامعة سطام .يطبق ه

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لد
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. فهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من ولم تدرج بال

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 دها.متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أع

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 األنشطة؟ ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـت -4   :رشـاديةالوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته ، فيما   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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    واإلصدارعتماد قبل اال فقط 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.الـفعال 

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل مماعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد 

7- 

 

 :اإلجــراء

ي إليهـا الطالب الزائر هـو الـذي يقـوم بدراسـة بعـض املقـررات فـي جامعـة أخـرى أو فـي فـرع مـن فـروع الجامعـة التـي ينتمـ

 دون تحويله وتعادل له املقررات التي درسها وفقا للضوابط اآلتية :

 .أن يكون للطالب سجل دراس ي )بمعدل تراكمي( لفصلين دراسيين على األقل من جامعته التي قبل فيها 

 .أال يكون الطالب مفصوال  ألسباب تأديبية أو تعليمية 

  فــــي جامعــــة ســــلمان بــــن عبــــد العزيــــز، أن يحصـــل علــــى موافقــــة خطيــــة مســــبقة مــــن جامعتــــه للدر 
ً
 زائــــرا

ً
اســــة طالبـــا

 ويجب أن يذكر في الخطاب مقررات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز التي سيقوم الطالب بدراستها .

 . 
ً
 أن يحصل على موافقة الكلية التي يرغب الدراسة بها زائرا

  
ً
 فصالن دراسيان .الحد األقو ى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب دراستها زائرا

 .ال يحق للطالب الزائر طلب السكن في الجامعة وال تصرف له مكافأة من جامعة سلمان بن عبد العزيز 

  تسجل املقررات للطالب من قبل الكلية التي يرغب الدراسة فيها مع مراعاة كافة ضوابط التسجيل في املقررات

. 

 

 اإلجراء :

ه املقــررات التـــي يرغــب فــي دراســتها فــي جامعــة األميــر ســطام بــن عبـــد يقــوم الطالــب بمراجعــة القســم الــذي تتبــع لــ -1

 العزيز لالطالع على وصف املقررات والتأكد من طردها في الفصل الصيفي.

 فيـــه املقـــررات التـــي يرغـــب دراســـتها ) رقـــم ورمـــز واســـم املقـــرر وعـــدد  -2
ً
يحضـــر الطالـــب كتـــاب مـــن جامعتـــه موضـــحا

 (.الساعات دسب جامعة سلمان بن عبد العزيز

 معـــه الكتـــاب  مـــع صـــورتين منـــه  -3
ً
يراجـــع الطالـــب قســـم القبـــول فـــي جامعـــة األميـــر ســـطام بـــن عبـــد العزيـــز مصـــطحبا

 وصورة من بطاقة األدوال املدنية وذلك لصرف الرقم الجامعي  مع التقيد باملواعيد املحددة.

 للمتــاح مــن ا -4
ً
لشــعب(  مــع التقيــد باملواعيــد يتوجــه الطالــب للكليــة التــي تــم توجيهــه إليهــا لتســجيل املقــررات )وفقــا
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املحددة ويمكن الحصول على أرقام الشعب واالطالع على بياناتها بالدخول على الجدول الدراس ي من خالل زيارة 

 موقع بوابة النظام األكاديمي ثم اختيار "املقررات املطرودة" في القائمة الرئيسية على يمين الصفحة.

 كتمال ظهورها ويستلم مكافاته من جامعته .ترسل نتائج الطالب إلى جامعته بعد ا -5

 

 

  خرائط التدفق -8

 مخطط تسجيل طالب من جامعة اخرى كزائر بجامعة سطام  1 -8
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 .  عن الدراسة لتخلفه قيده: اجراءات التعامل مع طلبات إعادة القيد املقدمة من طالب /طالبة سطام املنطوي 17ج

 

 الغرض : - 1

 لتخلفه قيدهعامل مع طلبات إعادة القيد املقدمة من طالب /طالبة سطام املنطوي توضيح شروط وألية الت

 عن الدراسة .

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات إعادة القيد املقدمة طبقا لشروط إعادة القيد .

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق ا بخاتم )هي الوثائق التي يتم ختمه

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم  هي الوثائق

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن 
ً
 عن  اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.لعرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما توضح العالقات ا

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. وبالدقة
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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 إدارة الجودة. راقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام م 

  عن مراجعته فقط      إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: مسؤول هذه العمل
ً
 ية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  ائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها.على أصول الوث دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 ة :قائمة النماذج املستخدم -6

 ال يوجد
 

 

 

 :اإلجــراء-7

 يمكن للطالب املطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيد برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق اآلتي:

 ضوابط إعادة القيد خالل أربعة فصول:

  أن يتقـــدم الطالـــب بطلـــب إعـــادة القيـــد خـــالل أربعـــة فصـــول دراســـية )أو ســـنتين دراســـيتين للكليـــات التـــي

 الدراسية( من تاريخ طي القيد. تطبق نظام السنة

 .أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب 

 ضوابط إعادة القيد بعد أربعة فصول فأكثر من طي القيد:

 .التقدم للجامعة كطالب مستجد دون الرجوع إلى سجله الدراس ي السابق 

 ي دينه.أن تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة ف 

 للضوابط التالية:
ً
 وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا

  موافقـة مجلــس الكليــة التـي يتبعهــا الطالــب علـى إعــادة القيــد بعـد النظــر فــي أسـباب االنقطــاع مــع إمكانيــة

اشــــتراط إعــــادة دراســــة بعــــض املقــــررات الدراســــية التــــي ســــبق للطالــــب دراســــتها قبــــل االنقطــــاع بنــــاًء علــــى 

 املختص.توصية القسم 

  أن ال تزيــد مــدة االنقطــاع عــن ثمانيــة فصــول دراســية إال إذا أدضــر الطالــب مــا يثبــت ممارســته لعمــل أو

 دراسة لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.

 .
ً
 أكاديميا

ً
 أن ال يكون الطالب منذرا

  من متطلبات التخرج.25أن يكون قد أنهى ماال يقل عن % 

 إعادة قيد الطالب ضمن الحاالت التالية:ال يجوز 

 .ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واددة، وملجلس الجامعة في دالة الضرورة االستثناء من ذلك 
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 . ألسباب تأديبية أو تعليمية 
ً
 ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال

 اإلجراء

ـــ -1 ة علــــى إعــــادة قيــــده وفــــق الضــــوابط املــــذكورة أعــــاله  قبــــل بــــدء يتقــــدم الطالــــب إلــــى كليتــــه  بطلــــب املوافقـ

الفصـــل الدراســـ ي علــــى أن يشـــمل الطلــــب علـــى بيانــــات التواصـــل مــــع الطالـــب ) رقــــم الهـــاتف و اإليميــــل( و 

كــــذلك قائمــــة بأرقــــام وأســــماء املــــواد) و أرقــــام الشــــعب إن وجــــدت( التــــي يرغــــب بتســــجيلها إن أتيحــــت لــــه 

 الفرصة  .

 ة املعنية على إعادة قيده .أن يوافق مجلس الكلي -2

اذا كان  الطالب منسحبا من الجامعة  يجب عليه التواصل مع عمادة القبول والتسجيل وتسـليم ملفـه   -3

 األصل إلى قسم الوثائق في عمادة القبول والتسجيل .

 يجب عليه الدخول على دسابه على بوابة النظام األكاديمي  و طباعة جدوله الدراس ي . -4

 على الطالب  التواصل مع كليته لحل أي مشكلة في تسجيلهتنبيه : يجب 

 

 خرائط التدفق : -8

 مخطط اعادة قيد الدد طالب جامعة سطام  8-1
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  اختباراته: اجراءات التقدم بطلب إعادة تصحيح أدد 18ج

 

 الغرض : - 1

 .  ختباراتهاتوضيح األلية املتبعة لطالب/طالبة جامعة سطام بالتقدم بطلب إعادة تصحيح أدد 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات إعادة التصحيح املقدمة من طالب / طالبة جامعة سطام .

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ( باللون األدمر ويتم إصدارها وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
عن  مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.ما كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل في

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  ذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي له
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

   واإلصدار.عتماد قبل اال فقط  

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  ت االتصـاال كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

 الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لد اعتما 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ اســـ ـــ ـــ ــــوذجالنمـــ  مدة االدتفاظ ـ

 سنوات3 طلب اعادة تصحيح    18-1-ن  6-1

 
 

 

 

 :اتاإلجــراء-7

 إجراء طلب تعديل درجة االختبار في األعمال الفصلية : 7-12

 .يلتزم مدرس املقرر بادتساب الدرجة املحددة من مجلس الكلية لألعمال الفصلية 

  عمـــال الفصـــلية للطـــالب فـــي بدايـــة كـــل فصـــل دراســـ ي يلتـــزم مـــدرس املقـــرر بـــإعالن كيفيـــة توزيـــع درجـــات األ

 بحسب ما ورد في توصيف املقرر، وموعد االختبارات الفصلية.

  يلتـزم مـدرس املقـرر بـاطالع الطـالب علـى أوراق إجابـاتهم فـي االختبـار الفصـلي بعـد إعـالن نتيجتـه ومقارنتهـا

 باإلجابة النموذجية لالختبار.

 الختبـــارات الفصـــلية خـــالل أســـبوعين مـــن تـــاريخ إجـــراء االختبـــار، كمـــا يلتـــزم مـــدرس املقـــرر بـــإعالن نتـــائج ا

 يلتزم بإعالن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قبل بداية فترة االختبارات النهائية.

يحـق للطالــب االعتــراض علــى درجتــه فــي االختبــار الفصــلي خــالل أســبوع مــن اطالعــه علــى ورقــة إجابتــه، ويقــدم 

إلــــى مــــدرس املقــــرر، وفــــي دــــال عــــدم قناعــــة الطالــــب بإفــــادة مــــدرس املقــــرر يقــــدم اعتراضــــه لــــرئيس طلــــب االعتــــراض 

القســم )أو وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة إذا كــان رئــيس القســم هــو مــدرس املقــرر( للنظــر بإعــادة تقيــيم إجابــة 

لقســـم، وذلـــك خـــالل الطالـــب، ولـــرئيس القســـم فـــي ســـبيل ذلـــك االســـتعانة بمـــن يـــراه مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس با

.
ً
 أسبوع من تاريخ تقديم طلب االعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا

 اإلجراء :

إذا كـــان لــــدى  الطالـــب اعتــــراض علـــى درجتــــه فـــي االختبــــار الفصـــلي يحــــق لـــه االعتــــراض خـــالل أســــبوع مــــن  -1

 اطالعه على ورقة إجابته.
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قناعـــــة الطالــــب بإفـــــادة مــــدرس املقـــــرر يقـــــدم  يقــــدم طلـــــب االعتــــراض إلـــــى مـــــدرس املقــــرر، وفـــــي دــــال عـــــدم -2

 اعتراضه لرئيس القسم أو وكيل الكلية للشؤون األكاديمية ) إذا كان رئيس القسم هو مدرس املقرر(.

 يتم اعادة تصحيح االختبار  -3

 يتم ابالغ الطالب بالنتيجة بعد اعادة الفحص  -4

 

 إجراء طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات: 7-13

 مـــن تـــاريخ إعـــالن يحـــق ل 
ً
لطالـــب أن يتقـــدم بطلـــب إعـــادة تصـــحيح أوراق إجابتـــه خـــالل خمســـة عشـــر يومـــا

نتيجــة االختبــار النهــائي محــل الطلــب، ويقــدم الطلــب للقســم الــذي يتــولى تــدريس املقــرر، ويــدخل طلبــه فــي 

م له إشعار بذلك.
 
 النظام األكاديمي ويسل

 ت إلعــادة تصـــحيح أوراق إجابــة اختبـــارات نهائيـــة يشــترط أال يكـــون الطالــب قـــد ســبق وتقـــدم بثالثــة طلبـــا

 ملقررات سبق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.

  ،مــن تــاريخ تقــديم الطلــب أن يطلــب إفــادة مــن مــدرس املقــرر 
ً
علــى رئــيس القســم خــالل خمســة عشــر يومــا

لـــــى ورقـــــة إجابتـــــه ومقارنتهـــــا وفـــــي دـــــال اإلفـــــادة بســـــالمة التصـــــحيح، علـــــى رئـــــيس القســـــم إطـــــالع الطالـــــب ع

باإلجابــة النموذجيــة لالختبــار، وعنــد اقتنــاع الطالــب بســالمة التصــحيح يوقــع علــى طلبــه بالتنــازل، ويوقــع 

 رئيس القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أدد الطلبات املشار إليها بالفقرة الثانية.

 ســـم أن يشـــكل لجنـــة مـــن عضـــوين مـــن فـــي دـــال عـــدم اقتنـــاع الطالـــب بســـالمة التصـــحيح، علـــى رئـــيس الق

هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس املقرر، وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قراره بتعديل 

 درجة الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبالغ الطالب بالقرار.

 لسابقة.إذا كان رئيس القسم هو مدرس املقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون األكاديمية باإلجراءات ا 

  من تـاريخ إعالمـه بـه، ويقـدم 
ً
يجوز للطالب التظلم ملجلس الكلية من هذا القرار خالل خمسة عشر يوما

 أسباب ومبررات تقديمه، وتعد استمارة تشمل البيانات التالية :
ً
 لعميد الكلية متضمنا

ً
 التظلم رسميا

الشــــعبة، الفصــــل الدراســــ ي،  )اســــم الطالــــب، رقمــــه الجــــامعي، رقــــم املقــــرر الدراســــ ي ورمــــزه واســــمه، رقــــم

املعدل التراكمي، نسبة الغياب وعدد اإلنذارات، اسم مدرس املقرر وتاريخ االختبار، مبررات طلب إعادة 

التصحيح، وتعهد من الطالب بصحة املعلومات التي قدمها، بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبـات 

 القرارات املتخذة فيها(.إعادة التصحيح السابق تقديمها من الطالب إن وجدت و 

 بهــــا كافـــة مــــا يتعلـــق بـــالتظلم ملجلــــس الكليـــة فــــي أول جلســـة انعقــــاد لـــه بعــــد 
ً
وترفـــع هـــذه االســــتمارة مرفقـــا

 تقديم التظلم.

  بحفظـه، وفـي دـال 
ً
 مسـببا

ً
يجوز ملجلس الكلية في دال عدم اقتناعه بجدية وكفايـة أسـباب الـتظلم أن يصـدر قـرارا

يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس على األقل يكون أددهم من خـارج موافقته على إعادة التصحيح 

القســم ولــيس مــن بيــنهم مــدرس املقــرر إلعــادة تصــحيح ورقــة اإلجابــة، وترفــع تقريرهــا للمجلــس خــالل خمســة عشــر 

 مــــن تــــاريخ صــــدور قــــرار تشــــكيلها، ويعــــرض علــــى املجلــــس للبــــت فيــــه فــــي أول جلســــة انعقــــاد تاليــــة، ويكــــون 
ً
قــــرار يومــــا

 ب
ً
 لإلجــــراءات املنصـــوص عليهــــا باملـــادة )اعتمـــاد املجلـــس نهائيــــا

ً
( مــــن نظـــام مجلــــس التعلــــيم 35محضــــر الجلســـة وفقــــا

 العالي والجامعات.

 اإلجراء:

يتقـدم الطالــب الــذي لديـه اعتــراض علــى درجــة االختبـار النهــائي بطلــب إعـادة تصــحيح أوراق إجابتــه خــالل  -1

 من تاريخ إعالن نتيج
ً
ة االختبار النهائي محـل الطلـب، ويقـدم الطلـب للقسـم الـذي يتـولى خمسة عشر يوما
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م له إشعار بذلك.
 
 تدريس املقرر، ويدخل طلبه في النظام األكاديمي ويسل

يقوم  رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار، وعنـد اقتنـاع  -2

به بالتنـازل، ويـتم دفـظ الطلـب بعـد أن يوقـع رئـيس القسـم ، مـع الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طل

 اعتبار هذا الطلب أدد الطلبات املشار إليها بالفقرة الثانية من القاعدة التنفيذية.

فـــــي دـــــال عـــــدم اقتنـــــاع الطالـــــب بســـــالمة التصـــــحيح، يشـــــكل رئـــــيس القســـــم لجنـــــة مـــــن عضـــــوين مـــــن هيئـــــة  -3

وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قراره بتعـديل درجـة  التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس املقرر،

 الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبالغ الطالب بالقرار.

4-  
ً
في دال عدم اقتناع  الطالب يجوز للطالب التظلم ملجلس الكلية من هذا القرار خالل خمسة عشر يوما

 أســ
ً
 لعميـــد الكليـــة متضـــمنا

ً
باب ومبـــررات تقديمـــه وتعهـــد مـــن مــن تـــاريخ إعالمـــه بـــه، ويقـــدم الــتظلم رســـميا

الطالــــب بصــــحة املعلومــــات التــــي قـــــدمها، بيــــان مــــن عمــــادة القبـــــول والتســــجيل بطلبــــات إعــــادة التصـــــحيح 

 السابق تقديمها من الطالب إن وجدت والقرارات املتخذة فيها.

 بحفظه. -5
ً
 مسببا

ً
 في دالة عدم اقتناع مجلس الكلية بجدية وكفاية أسباب التظلم يصدر قرارا

دــال موافقــة مجلــس الكليــة علــى إعــادة التصــحيح يشــكل لجنـة مــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس علــى األقــل فـي  -6

يكــــون أدــــدهم مــــن خـــــارج القســــم ولــــيس مـــــن بيــــنهم مــــدرس املقـــــرر إلعــــادة تصــــحيح ورقـــــة اإلجابــــة، وترفــــع تقريرهـــــا 

 مــن تــاريخ صــدور قــرار تشــكيلها، ويعــرض علــى املجلــس 
ً
للبــت فيــه فــي أول جلســة للمجلــس خــالل خمســة عشــر يومــا

 ب
ً
 محضر الجلسة.اعتماد انعقاد تالية، ويكون قرار املجلس نهائيا

تنبيـــه : يشــــترط أال يكــــون الطالــــب قـــد ســــبق وتقــــدم بثالثــــة طلبــــات إلعـــادة تصــــحيح أوراق إجابــــة اختبــــارات نهائيــــة 

ئيس القسم هو مدرس املقرر و إذا كان ر  ملقررات سبق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.

 يقوم وكيل الكلية للشؤون األكاديمية باإلجراءات السابقة

 

 خرائط التدفق : -8

 مخطط التعامل مع طلب اعادة تصحيح اختبار 8-1
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  كليتهدالة الرغبة من تخصص إلى تخصص داخل  فياجراءات تحويل طالب جامعة سطام : 19ج

 

 

 الغرض : - 1ا

 . كليتهدالة الرغبة من تخصص إلى تخصص داخل  فياأللية املتبعة لتحويل طالب جامعة سطام توضيح 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات التحويل املقدمة من طالب /طالبة جامعة سطام .

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق تم )هي الوثائق التي يتم ختمها بخا

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوثائق غير 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشر 
ً
 عن  اف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.ة والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما توضح العالقات العرضي

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب  كيف 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  لوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة املط
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

 إدارة الجودة. إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام  مراقبة 
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  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: مسؤول هذه العملية و 
ً
 يكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  لغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها.على أصول الوثائق امل دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 نموذج تحويل 19-1ن  6-1
 

 

 

 :اإلجــراء-7

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها 

 مجلس الكلية .

 : اإلجراء

طالب بتعبئة نموذج التحويل من خالل بوابة النظام األكاديمي  في املواعيد املعلنة من قبل الكليات  بعد يقوم ال -1

 تحقق  شروط التحويل املقرة من قبل مجلس الكلية . التأكد من

 يجب على الطالب تأدية االختبارات التي تشترطها بعض التخصصات . -2

 يل الطالب .أن يوافق عميد الكلية املحول إليها على تحو  -3

يمكن للطالب التأكد من تنفيذ تحويله من خالل بوابة النظام األكاديمي مع بداية الفصل الدراس ي الذي يلي  -4

 الفصل الذي قدم فيه على التحويل .

 خرائط التدفق -8

 مخطط تحويل من داخل الجامعة 8-1
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 أو خارج جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  : اجراءات معادلة املقررات الدراسية لطالب محول من داخل20ج

 

 

 الغرض : - 1

 توضيح ألية معادلة املقررات الدراسية لطالب محول من داخل أو خارج جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات معادلة املقررات .

 : تعـريفات -3

   للمراقــبة:وثيقــة خاضعــة  3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  ـة غير خاضعــة للمراقــبة:وثيقـ 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر  3-3 ــد / ُمصـدِّ  الوثيقــة: ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    سيتم التنفيذ؟ أين     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على
ً
 وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 للتعامل مع البوابة اإللكترونية لطالب جامعة سطام . اإلرشاديالدليل -1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 كالة/العمادة/الكلية :  الو  فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. ل هذه الوثائق والتحفظ دفظ أصو 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  ذا اإلجراءه فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 طلب معادلة مواد     20-1ن  6-1
 

 

 

 :اإلجــراءات-7

 اجراء معادلة مواد ملحول من داخل  الجامعة :  7-1 

ه  التي دول إليها بطلب معادلة املقررات التي سبق له اجتيازها  على أن يرفق نسخة  يتقدم الطالب الى كليت .1

 من   السجل األكاديمي.

 أن يحصل على موافقة  وتوقيع رئيس القسم املختص والكلية على املعادلة  . .2

ابقتها  للوائح يتم إرسالها الى عمادة القبول  والتسجيل لتنفيذها على النظام األكاديمي بعد  التأكد من مط .3

 املنظمة لذلك .

يجب على الطالب الدخول من خالل دسابه على بوابة النظام األكاديمي للتأكد من أن املقررات قد تم معادلتها  .4

و أن املقرر الذي تم معادلته قد تم دذفه من تسجيله إذا كان مسجال به في الفصل الدراس ي الذي دصل فيه 

 على املعادلة.

 

 دلة مواد ملحول من خارج الجامعة :إجراءات معا 7-2

يتقدم الطالب إلى كليته  التي دول إليها بطلب معادلة املقررات التي سبق له اجتيازها  على أن يرفق نسخة   .1

املعتمد من الجامعة املحول منها مع وصف املقررات التي تم اجتيازها وصورة من  من   السجل األكاديمي

 استمارة التحويل .

موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على معادلة ما اجتازه الطالب من مقررات دراسية بما ال  أن يحصل على .2

 % من الخطة الدراسية في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.40يتجاوز 
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يتم إرسال  املعادلة بعد توقيعها وتصديقها إلى عمادة القبول  والتسجيل لتنفيذها على النظام األكاديمي بعد   .3

 كد من مطابقتها  للوائح املنظمة لذلك .التأ

يجب على الطالب الدخول من خالل دسابه على  بوابة النظام األكاديمي للتأكد من  أن املقررات  قد تم معادلتها وأن 

 املقرر الذي تم معادلته قد تم دذفه من تسجيله إذا كان مسجال به في الفصل الدراس ي الذي دصل فيه على املعادلة.

 

  رائط التدفقخ -8

 مخطط اجراء معادلة مواد ملحول من داخل الجامعة   8-1

 مخطط اجراء معادلة مواد ملحول من خارج الجامعة   8-2

 

 مخطط اجراء معادلة مواد ملحول من داخل الجامعة   8-1
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 بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز لاللتحاقاملودد  لكترونياإلاجراءات التقدم للقبول : 21ج

 الغرض : - 1

بجامعة األمير سطام بن  لاللتحاقاملودد  اإللكترونييهدف هذا االجراء الى توضيح ألية التقدم للقبول 

  عبدالعزيز.

 مجال التطبيق :  - 2

 بن عبدالعزيز . بجامعة األمير سطام االلتحاقيطبق هذا االجراء على كافة طلبات 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظ
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 تم تصويرها من وثيقة معتمدة. مركز الوثائق أو  ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ،  وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟  ا هو املطلوب إنجازه؟ م 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب وثيقة تحدد تفاصي
ً
ل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 إللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.البوابة ا الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عن مراجعته ، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤ   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
وال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال لهذه العمـلية. االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. اول تسجيل ومـتابعة وتد 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 لي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:مسؤو  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

  سنوات3 استمارة طلب التحاق 21-1ن 6-1
 اإلجراء -7 

لقبول املحدد من قبل املركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي على الطالب اتباع الخطوات بعد أداء اختبار ا

 :التالية 

 االطالع على الكليات واألقسام والنسب املطلوبة لاللتحاق في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز. .1

 ة .االطالع على التخصصات املتادة للتقديم وشروط ومعايير القبول للجامع .2

 الدخول على رابط تقديم جديد من الصفحة الرئيسية لبوابة القبول اإللكتروني . .3

 تعبئة استمارة طلب االلتحاق من خالل موقع القبول اإللكتروني . .4

 إدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات . .5

 وفق معايير القبول )النسبة املركبة( ودسب ترتيب ا .6
ً
لرغبات تتم املفاضلة ما بين املتقدمين تنافسيا

 وتوافر املقاعد .

العلمية وفقا لنسبة املركبة  تالصحية والكلياتتم املفاضلة في الترشيح للمقابلة الشخصية للكليات  .7

وزن درجة % و 30درجة اختبار القدرات العامة  % ووزن 30ويكون فيها وزن النسبة التراكمية للثانوية العامة 

 .%40االختبار التحصيلي 

( عبر الجوال إلبالغ الطالب عن SMSالن نتيجة القبول وإرسال رسائل نصية )بعد املفاضلة يتم إع .8

 الجامعة والتخصص الذي تم قبوله فيه .

 طباعة استمارة التقديم من البوابة وتوقيعها . .9

ارسال استمارة التقديم مع اصل الشهادة الثانوية مع اربع صور منها وصورتان لبطاقة العائلة أو  .10

 ار ترشيح القبول واستمارة طلب االلتحاق.بطاقة االدوال واشع

 يجب ان يتم إرسال املستندات املطلوبة في املوعد املحدد على البوابة .    .11
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 خرائط التدفق -8
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 قد للبطاقة عند فقدانها بدل فا الستخراجوكذلك األلية املتبعة  بهاجراءات حصول الطالب على البطاقة الجامعية الخاصة  22ج

 

 الغرض : - 1

وكذلك  بهيهدف هذا االجراء الى توضيح ألية دصول طالب جامعة سطام على البطاقة الجامعية الخاصة 

  بدل فاقد للبطاقة عند فقدانها . الستخراجاأللية املتبعة 

 مجال التطبيق :  - 2

 ول مرة أو كبدل فاقد .يطبق هذا االجراء على نطاق استخراج البطاقة الجامعية أل 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  املحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها و 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 ثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.مركز الو  ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفي

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  ذه؟متى يتم تنفي   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب وثيقة تحد
ً
د تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 بوابة اإللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .ال الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عـــن ، فيمـــا عـــدا دليـــل الجـــودة ديـــث   إصـــدارها مراجعـــة جميـــع وثـــائق نظـــام الجـــودة قبـــل 
ً
يكـــون مســـؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــبيق إجراءاتهــــا وجميــــع الداخلـــــية والخارجـــــية املرتبطـــــة بالتطبـــــيق الـــــفعال  االتصـــــاالت كفـــــاءة وفعـــــالية تطــ

 لهذه العمـلية.

 وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. ابعة وتداول تسجيل ومـت 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 نموذج استالم 22-1ن  6-1

  سنوات3 جامعيةاقرار فقد بطاقة ال 22-2ن  6-2
 اإلجراءات -7 

 إجراءات استخراج البطاقة الجامعية للمستجدين  7-1

 تصل الطالب رسالة من عمادة القبول والتسجيل تفيدة بإصدار البطاقة الجامعية . -1   

عتـه ويحضـر معـه اشـعار القبـول الـذي تقـوم بطبا  الرسـالة النصـيةيحضر الطالـب فـي املوعـد املحـدد لـه  مـن خـالل  -2

مـــن دســـابه علـــى النظـــام األكـــاديمي  إضـــافة الـــى إثبـــات الهويـــة األصـــلية الخاصـــة بـــه ) دفتـــر العائلـــة أو بطاقـــة األدـــوال ( 

 ةالطالب األصليللسعوديين أما بالنسبة لغير السعوديين  فيجب إدضار اإلقامة األصلية  باإلضافة إلى هوية 

الــى توضــيح االســتالم علــى البوابــة  باإلضــافةلــى نمــوذج اســتالم ع إمضــاءهيــتم تســليم البطاقــة الجامعيــة للطالــب مــع -3

  الكترونية.

 :اجراء استخراج بدل فاقد للبطاقة الجامعية   7-2

يقـــوم الطالـــب بـــالتوقيع علـــى إقـــرار بفقـــدان البطاقـــة األصـــلية والتعهـــد بإعـــادة البطاقـــة التـــي اســـتخرجت لـــه عنـــد -1

ـــره إلدــــــدى العثــــــور علــــــى البطاقــــــة األصــــــلية، مــــــع تعرضــــــه للجــــــزا ـــهيل اســــــتخدام غيـــ ـــتخدامه أو تســـ ــــت اســـ ـــا ثبــ ء إذا مـــ

 البطاقتين أثناء دراسته أو بعد تخرجه وأخذ إفادة خطية من الطالب عن أسباب وظروف فقد البطاقة.

اإلعــــالن عــــن فقــــد البطاقــــة األصــــلية فــــي )رســــالة الجامعــــة( وفــــي دالــــة توقــــف )رســــالة الجامعــــة( عــــن  -2

اإلعــــالن فــــي إدــــدى الصــــحف اليوميــــة وتســــتكمل إجــــراءات اســــتخراج الصــــدور فــــي العطــــالت واإلجــــازات يمكــــن 

 البطاقة بعد فترة ال تقل عن شهر من اإلعالن عن فقد البطاقة 

 استخراج البطاقة وتسليمها للطالب  -3
 

 خرائط التدفق: -9

 ال يوجد
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 : اجراءات التقدم برغبات التخصص للدراسة بأقسام جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز23ج

 لغرض :ا - 1

جامعة األمير سطام بن يهدف هذا االجراء الى توضيح ألية التقدم برغبات التخصص للدراسة بأقسام 

 عبدالعزيز 

 مجال التطبيق :  - 2

يطبق هذا االجراء بنطاق توزيع طالب الجامعة على التخصصات املختلفة بالجامعة طبقا لنتائج الطالب 

 بالسنة التحضيرية .

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 جراء.هو وارد بهذا اإل 

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة:ُم  3-3 ــد / ُمصـدِّ  عِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟التنفيذمن سيقوم ب    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب  وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد /
ً
وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثــ

 بن عبدالعزيز . البوابة اإللكترونية لطالب جامعة األمير سطام الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  ـــل ـــع وثـــــائق نظـــــام الجـــــودة قبــ  عـــــن   إصـــــدارها مراجعـــــة جميــ
ً
، فيمـــــا عـــــدا دليـــــل الجـــــودة ديـــــث يكـــــون مســـــؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـــية والخارجـــية املرتبطـــة بالتطبـــيق الـــفعال لهــذه  االتصـــاالت كفـــاءة وفعـــالية تطـــبيق إجراءاتهــا وجميــع

 العمـلية.

  ق نظام إدارة الجودة.وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائ تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 سؤولون عن:مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام م 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد

 

 اإلجراء-7 

يجــب الــدخول علــى البوابــة عبــر الــرابط التــالي النظــام األكــاديمي دســب الفتــرة املحــددة املعلــن عنهــا  .1

 في موقع العمادة.

 إدخال الرغبات -الدخول على رابط الطلبات  .2

رتيـــب الرغبـــات عامـــل مـــؤثر فـــي الحصـــول علـــى املقعـــد املتـــاح فـــي التخصـــص ترتيـــب الرغبـــات ويعتبـــر ت .3

 املرغوب بعد توفر املعايير املحددة لكل تخصص.

 يتم اإلعالن عن ضوابط التخصيص عبر موقع العمادة . .4

يجب دضور االختبارات واملقابالت الشخصية لألقسام والتخصصات التي تتطلب  ذلك دتى وإن  .5

 لى.لم تكن هي  الرغبة األو 

تـــــتم عمليـــــة التخصـــــيص آليـــــا بعـــــد اكتمـــــال رصـــــد نتـــــائج الفصـــــل الثـــــاني وتعلـــــن النتـــــائج عبـــــر موقـــــع  .6

 العمادة على اإلنترنت  ، ويتم تخصيص من لم يدخل رغباته دسب املقاعد املتادة .

سـ ي إذا لم ينهي الطالب مقررات السنة التحضيرية  فـي سـنة دراسـية وادـدة )فصـلين دراسـيين د فصـل درا -1تنبيه :

 صيفي( يتم تحويله الى البرنامج االنتقالي.   

يـتم تحويلـه إلـى كليـة  5.00مـن  3.00إذا لم ينهي الطالب برنامج السنة التحضيرية بمعدل تراكمي أقـل مـن    -2     

 . املجتمع

 

 خرائط التدفق -10

 مخطط ادخال الرغبات قبل التخصص  8-1 
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 امعة أخرى التحويل لجامعة سطام من ج اجراءات: 24ج

 

 الغرض : - 1ا

 . من جامعة أخرى  بالتحويل لجامعة سطام الراغبينيهدف هذا االجراء الى توضيح األلية املتبعة للطالب 

 مجال التطبيق :  - 2

  . األخرى يطبق هذا االجراء على كافة طلبات التحويل الواردة من طالب الجامعات 

 : تعـريفات -3

   ـبة:وثيقــة خاضعــة للمراقـ 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  خاضعــة للمراقــبة:وثيقــة غير  3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيق 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ــة:ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ة تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولي

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    لتنفيذ؟أين سيتم ا     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه ال
ً
خصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 البوابة اإللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز . الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :ؤولسامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عــن   إصـدارها مراجعـة جميـع وثـائق نظـام الجــودة قبـل 
ً
، فيمـا عـدا دليــل الجـودة ديـث يكـون مسـؤوال
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 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيدة منسق الجو  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلــية والخارجــية املرتبطــة بالتطبــيق الــفعال  االتصــاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتهـا وجميـع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

 على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. ظ أصول هذه الوثائق والتحفظ دف 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

  سنوات3 طلب تحويل 24-1ن  6-1
 اإلجراء-7 

 يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :

 ي كلية أو جامعة معترف بها.أن يكون الطالب قد درس ف .1

 من الجامعة املحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية  . .2
ً
 أال يكون الطالب مفصوال

 موافقة عميد القبول والتسجيل وفق ضوابط التحويل التي يقرها مجلس الجامعة. .3

 الكلية. موافقة عميد الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها وفق شروط التحويل التي يقرها مجلس .4

أال يقل عدد الودـدات الدراسـية املقـررة التـي يطلـب مـن الطالـب املحـول دراسـتها فـي جامعـة األميـر سـطام بـن  .5

املطلوبـــة للحصـــول علـــى درجـــة البكـــالوريوس مـــن  الدراســـية املقـــررة%( مـــن عـــدد الودـــدات 60عبـــد العزيـــز عـــن )

 الجامعة.

 اإلجراء :

وضــوابط التحويــل مــن خــارج الجامعــة  واملســتندات يقــوم الطالــب بــاالطالع  علــى مواعيــد و شــروط  .1

املطلوبـــــة علـــــى موقـــــع العمـــــادة  وعلـــــى  الطـــــالب الـــــراغبين فـــــي التحويـــــل الـــــذين تنطبـــــق علـــــيهم شـــــروط التحويـــــل 

 وضوابطه مراجعة العمادة في املواعيد املحددة لهم مع إدضار املستندات املطلوبة وهى كالتالى :

 مة  .ثالث صور من استمارة الثانوية العا - أ

 ثالث صور من السجل األكاديمي مصدقة ومختومة من الجامعة املحولة منها. - ب

 تعريف من جهة عمل ولي األمر د صورتين من بطاقة العائلة. )طالب( - ت

 مبررات التحويل وسبب االنقطاع إذا كانت الطالب منقطعة. - ث

 نسخه من اختبار املركز الوطني للقياس والتقويم. - ج

 من خارج الجامعة.تعبئة  استمارة التحويل  - ح

يقــــوم الطالــــب بإرســــال طلبــــات التحويــــل إلــــى الكليــــة املعنيــــة للحصــــول علــــى  املوافقــــة املبدئيــــة علــــى  -2
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 التحويل من خارج الجامعة وعليه تأدية االختبارات التي تشترطها  بعض التخصصات .

تحويــل  يــتم إبــالغ الطالــب الــذي دصــل علــى موافقــة عميــد الكليــة وعميــد القبــول والتســجيل علــى ال -3

بأن عليه تسليم أصول املستندات املطلوبة في الوقت املحدد له إلنهاء إجراءات التحويل ومنحه رقما جامعيـا 

 في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

 يقوم الطالب الذي تم تحويله املبادرة بالتقدم  لكليته )املحول اليها ( لطلب معادلة املقررات . -4

بوابـــــة النظـــــام األكـــــاديمي للتســـــجيل و مراجعـــــة كليتـــــه عنـــــد ظهـــــور أي  يقـــــوم الطالـــــب بالـــــدخول علـــــى -5

 مشكلة في التسجيل ويتبع خطوات التسجيل املعلنة عبر البوابة اإللكترونية .

 الطالب بغرض استخراج البطاقة الجامعية من عمادة القبول والتسجيل. يتوجه -6

 
 

  خرائط التدفق -11

 ر سطام مخطط تحويل طالب من خارج جامعة األمي 8-1
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 الدراسة بجامعة سطام باستكمال راغبينو إخالء الطرف من الجامعة للطالب الغير  االنسحاب: اجراءات 25ج

 

 

 الغرض : - 1ا

 باستكمال راغبينو إخالء الطرف من الجامعة للطالب الغير  االنسحابيهدف هذا اإلجراء الى توضيح ألية 

 الدراسة بجامعة سطام .

 : مجال التطبيق  - 2

  يطبق هذا االجراء على طلبات إخالء الطرف املقدمة من طالب جامعة سطام .

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ملعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي ا
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من  ولم

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 قة كما أعدها.متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثي

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: لتساؤالت هـذه الوثيقـة على إجابة لوتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

  على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / -4   :اإلســـترشـادية الوثـ

 البوابة اإللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز . الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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 عــن   إصـدارها الجــودة قبـل  مراجعـة جميـع وثـائق نظـام 
ً
، فيمـا عـدا دليــل الجـودة ديـث يكـون مسـؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  تبطــة بالتطبــيق الــفعال الداخلــية والخارجــية املر  االتصــاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتهـا وجميـع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها اعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

  سنوات3 لب اخالء طرفط 25-1ن  6-1
 اإلجراءات -7 

 إجراءات االنسحاب من الجامعة وإخالء الطرف : 7-6

في دالة رغبـة الطالـب فـي االنسـحاب أثنـاء مردلـة القبـول ، يـتم تسـليم امللـف بحضـور الطالـب شخصـيا  7-6-1

د من جهة رسمية مع إبراز املستندات الثبوتية وفي دالة عدم تمكن الطالب من الحضور بطلب تفويض معتم

 وموقع من الطالب.

فـي دالــة الرغبـة فــي االنســحاب بعـد شــهر مـن الدراســة ،  يــتم ذلـك بإتبــاع إجـراءات إخــالء الطــرف  7-6-2

 التالية :

يقــوم الطالــب  بطباعــة نمــوذج إخــالء الطــرف عــن  خــالل بوابــة النظــام األكــاديمي الــذي سيوضــح  -1

 له الجهات التي يجب عليه مراجعتها 

ـــ -2 ــــب بتقــ ــــوم الطالـ ديم النمـــــوذج بعـــــد توقيعـــــه مـــــن الجهـــــات املعنيـــــة إلـــــى عمـــــادة شـــــؤون القبـــــول يقـ

 والتسجيل الستكمال إجراءات إخالء طرفه من النظام.

يــتم تســليم امللــف بحضــور الطالـــب شخصــيا مــع إبــراز املســـتندات الثبوتيــة ويــتم ســحب البطاقـــة  -3

مــن  الطالــب إيصــال صــادر  الجامعيــة مــن الطالــب املنســحب،  وفــي دالــة فقــدان البطاقــة الجامعيــة يطلــب

 من إدارة األمن والسالمة باإلعالن عن البطاقة املفقودة.

تنبيـــه :يطلـــب تفـــويض موقـــع مـــن الطالـــب  و معتمـــد مـــن جهـــة رســـمية فـــي دالـــة عـــدم  تمكـــن الطالـــب مـــن الحضـــور 

 شخصيا الستالم ملفه.
 

  خرائط التدفق : -12

 مخطط اخالء طرف  8-1
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 بالجامعة دراستهوالحصول على وثيقة التخرج لخريج جامعة سطام املنتهي  : اجراءات إخالء الطرف26ج

 الغرض : - 1

 بالجامعة . دراستهتوضيح ألية إخالء الطرف والحصول على وثيقة التخرج لخريج جامعة سطام املنتهي 

 مجال التطبيق :  - 2

 ي دراستهم بالجامعة .يطبق هذا االجراء كافة طلبات الحصول على وثيقة التخرج للطالب املنته

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  حافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها وامل
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 ئق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.مركز الوثا ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  ؟متى يتم تنفيذه   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد 
ً
 تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ابة اإللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .البو  الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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 عـن مراجعتــه ، فيمــا عـدا دليـل الجـودة ديــث يكـ  إصـدارها مراجعـة جميـع وثـائق نظــام الجـودة قبـل 
ً
ون مسـؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــبيق إجراءاتهــــا وجميــــع الداخلـــــية والخارجـــــية املرتبطـــــة بالتطبـــــيق  االتصـــــاالت كفـــــاءة وفعـــــالية تطــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  ومـتابعة وتداول تسجيل 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  دة .الجو  شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6
 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 نموذج إخالء طرف  25-1ن  6-1

 

7 

 

 :اإلجــراءات

 إجراءات إخالء الطرف : 7-1

يــــرتبط النظــــام إلكترونيــــا مــــع معظــــم الجهــــات ذات العالقــــة  " املكتبــــة ، جميــــع الكليــــات ، باإلضــــافة إلــــى إدارات الســـــلف 

 مـــــع النظـــــام األكـــــاديمي للتحقـــــق مـــــن 
ً
 مباشـــــرا

ً
واإلســــكان الطالبـــــي و املكافـــــآت و الســـــالمة و األمـــــن الجـــــامعي" املربوطـــــة ربطـــــا

 دون الحاجـــة ملراجعـــة الطالـــب لهـــا فـــي التزامـــات الطالـــب تج
ً
اههـــا  ، ديـــث يـــتم إخـــالء الطـــرف مـــن هـــذه الجهـــات إلكترونيـــا

 دالة عدم وجود مالدظات عليه لدى تلك الجهات.   

 اإلجراء

يقوم الطالب  بطباعة نموذج إخالء الطرف عن  طريق بوابة النظام األكاديمي الذي سيوضـح لـه الجهـات التـي  -1

فيما يتبقى  على خريجين كلية الطب توقيع إخالء الطرف مـن شـؤون املـوظفين بالكليـة  يجب عليه مراجعتها  ،

وخريجين كلية طب األسنان والتمريض والعلوم الطبية مراجعة عمادة شؤون املوظفين قسم الرواتب للتوقيع 

 على نموذج إخالء الطرف.

ســــتكمال إجــــراءات إخــــالء طرفــــه مــــن يقــــوم الطالــــب بتقــــديم النمــــوذج  إلــــى عمــــادة شــــؤون القبــــول والتســــجيل ال  -2

 النظام.

يــتم تســليم امللــف بحضــور الطالــب شخصــيا مــع إبــراز املســتندات الثبوتيــة ويــتم ســحب البطاقــة الجامعيــة مـــن  -3

جميـــع الطـــالب ،  وفـــي دالـــة فقـــدان البطاقـــة الجامعيـــة يطلـــب مـــن  الطالـــب إيصـــال صـــادر مـــن رســـالة الجامعـــة 

 باإلعالن عن البطاقة املفقودة.

 ب املنح مراجعة إدارة املنح بعمادة شؤون الطالب.على طال  -4

تنبيه:   يطلب تفويض موقع من الطالب  و معتمد من جهة رسمية في دالة عدم  تمكـن الطالـب مـن الحضـور شخصـيا 
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 إجراء استالم وثائق التخرج : 7-2

ابـــة النظـــام األكـــاديمي وتوقيعـــه مـــن الجهـــات املطلوبـــة فـــي النمـــوذج يقـــوم الطالـــب بطباعـــة إخـــالء الطـــرف  مـــن بو  .1

 وإدضاره للعمادة الستالم  امللف  والوثيقة  وذلك عند إعالن الجدول الزمني لتوزيع الوثائق.

 يجب إدضار صوره من شهادة إتمام االمتياز بالنسبة لطالب الكليات الصحية. .2

بــراز  املســتندات الثبوتيــة وفــي دالــة عــدم تمكــن الطالــب مــن يــتم تســليم الوثيقــة بحضــور الطالــب شخصــيا مــع إ .3

تفـويض معتمـد مـن جهـة رسـمية وموقـع مـن الطالـب مـع بطاقتـه الجامعيـة ويلـزم إبـراز  بشخصيا يطلـالحضور 

 املستندات الثبوتية للوكيل.    

فــي أوقـــات الـــدوام الرســـمي    تنبيــه : التقيـــد بالجـــدول الزمنــي فـــي موســـم التخــريج ، وبإمكـــان الطالـــب اســتالم وثيقـــة التخـــرج

 طوال أيام  العام 
 

 

 خرائط التدفق -8

 مخطط اخالء طرف لطالب جامعة سطام  8-1

 مخطط استالم وثائق التخرج 8-2
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 عبدالعزيز اجراءات: بدل فاقد/تالف لوثيقة التخرج لطالب /طالبة  جامعة  األمير سطام بن استخراج 27ج

 

 

 الغرض : - 1

بدل فاقد/تالف لوثيقة التخرج لطالب /طالبة  جامعة  األمير سطام بن  الستخراجأللية املتبعة توضيح ا

 عبدالعزيز .

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا االجراء كافة طلبات الحصول على وثيقة التخرج بدل فاق /تالف .

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق تمها بخاتم )هي الوثائق التي يتم خ

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها  ائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوث

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 .معتمدة

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 
ً
 عن  عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.ت العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما توضح العالقا

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟   كيف سيتم التنفيذ؟   

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  دقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبال
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 البوابة اإللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز . الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1
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 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط    قبل اال 

 لية :  الوكالة/العمادة/الك فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـــية والخارجـــية املرتبطـــة بالتطبـــيق  االتصـــاالت كفـــاءة وفعـــالية تطـــبيق إجراءاتهــا وجميــع

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

 على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. لتحفظ دفظ أصول هذه الوثائق وا 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 ئمة النماذج املستخدمة :قا -6

 ال يوجد 

 

 

 :اإلجــراءات-7

 إجراء طلب بدل  فاقد للوثيقة 1 -7

 يعلن الخريج عن الوثيقة املفقودة في ادد الصحف املحلية أو في رسالة الجامعة قبل ثالثة أسابيع . .1

 عالن.إدضار نسخة من  الصحيفة التي نشر فيها اإلعالن بعد مض ي ثالث أسابيع من تاريخ نشر اإل  .2

 إدضار صورة من الوثيقة في دال وجود صور منها. .3

بحضور الطالب شخصيا مع إبراز  املستندات الثبوتية وفي دالة عدم تمكن الطالب  دبدل فاقيتم تسليم الوثيقة  .4

 من الحضور يطلب تفويض مصدق  من جهة رسمية وموقع من الطالب ويلزم إبراز املستندات الثبوتية للوكيل .

 طلب بدل تالف للوثيقة: جراءإ 7-2

 يجب إدضار الوثيقة التالفة أو جزء منها. .1

يتم تسليم الوثيقة بدل تالف بحضور الطالب شخصيا مع إبراز  املستندات الثبوتية وفي دالة عدم تمكن الطالب  .2

 . من الحضور  يطلب تفويض مصدق  من جهة رسمية وموقع من الطالب ويلزم إبراز املستندات الثبوتية للوكيل

 خرائط التدفق -8

 مخطط استالم بدل فاقد/تالف لوثائق التخرج  8-1
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 استالمهااجراءات التعديالت على وثيقة التخرج بعد : 28ج

 

 

 الغرض : - 1

 .  استالمهاتوضيح ألية إجراء التعديالت على وثيقة التخرج بعد 

 مجال التطبيق :  - 2

 وثيقة التخرج . يطبق هذا االجراء كافة طلبات تعديل

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظ
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 تم تصويرها من وثيقة معتمدة. مركز الوثائق أو  ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ،  وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟  ا هو املطلوب إنجازه؟ م 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصي
ً
 ل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 إللكترونية لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .البوابة ا الستخدام اإلرشاديالدليل  4-1

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عــــن ، فيمــــا عــــدا دليــــل الجــــودة ديــــث يكــــون مســــ  إصــــدارها مراجعــــة جميــــع وثــــائق نظــــام الجــــودة قبــــل 
ً
ؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ــ ــ ـــا وجميــ ــ ــ ـــبيق إجراءاتهــ ــ ــ ـــــالية تطـــ ــ ـــــاءة وفعـــ ــ ـــــاالت كفــ ــ الداخلــــــــــية والخارجــــــــــية املرتبطــــــــــة  االتصـــ

 بالتطبـيق الـفعال لهذه العمـلية.

 وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  بعة وتداول تسجيل ومـتا 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  ـــاد  شـــــؤونوثـــــائق نظـــــام الجـــــودة قبـــــل إصـــــدارها وبعـــــد مراجعتهـــــا مـــــن قبـــــل ممثـــــل اإلدارة لاعتمــ

 الجودة .

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد

 :اإلجــراءات-7 

 جراءات تعديل وثيقة التخرج :ا 7-1

 تعديل االسم باللغة العربية: : أوال   

للمؤهـل الـذي  بنـاء عليـه تـم قبولـه  فـي الجامعـة  يشترط لتعديل االسم في  وثيقة التخرج أن يكون مطابقا  .1

 فيشترط لتعديل وثيقة  البكالوريوس تعديل االسم في  استمارة الثانوية  من وزارة التربية والتعليم .

 إدضار الهوية الوطنية األصلية واملؤهل الذي بناء عليه تم قبوله في الجامعة.     .2

 يلها.إدضار  وثيقة التخرج األصلية املطلوب تعد .3

 
ً
 تعديل االسم باللغة االنجليزية: : ثانيا

إدضــــار الوثيقـــــة األصـــــل وجـــــواز الســـــفر أو صـــــورة منـــــه )وفـــــي دالـــــة عـــــدم إصـــــدار جـــــواز ســـــفر يحضـــــر الهويـــــة  .1

 الوطنية و مع تعبئة نموذج مخصص لدى قسم الخريجين(.

فـي دالـة عـدم تمكـن يتم تسليم الوثيقة  املعدلة بحضور الطالب شخصيا مـع إبـراز  املسـتندات الثبوتيـة و .2

الطالب من الحضور يطلب تفـويض مصـدق مـن جهـة رسـمية وموقـع مـن الطالـب مـع بطاقتـه الجامعيـة ويلـزم 

 إدضار املستندات الثبوتية للوكيل 
 

 ال يوجدخرائط التدفق  : -8
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 املستحقة املكافأة: اجراءات صرف 29ج

 

 

 الغرض : - 1

 / طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .املستحقة لطالب  املكافأةتوضيح ألية صرف 

 مجال التطبيق :  - 2

 املطلوب صرفها لطالب /طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز . املكافأةيطبق هذا اإلجراء على كافة قوائم 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ضعة ملراقبة الوثائقوثيقـة خا هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد ال
ً
 عن  وثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.ن الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بي

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب كيف يتم التأكد من 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.   وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

  ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

ـــل مراجعـــــة ج ــــودة قبــ ــــام الجـ ـــع وثـــــائق نظـ  عـــــن   إصـــــدارها ميــ
ً
، فيمـــــا عـــــدا دليـــــل الجـــــودة ديـــــث يكـــــون مســـــؤوال
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 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  لـــية والخارجـــية املرتبطـــة بالتطبـــيق الداخ االتصـــاالت كفــاءة وفعـــالية تطـــبيق إجراءاتهــا وجميــع

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونم الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظااعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6
 

 ال يوجد 

 اإلجراء  -7

 هم سواء شهرية أو فردية أو بدالت .املستحقة ل واملكافأةيقوم القسم بإعداد قوائم بالطالب -1

 امعة .معالي مدير الجالقوائم من سعادة عميد القبول والتسجيل و اعتماد يتم -2

 . العاليترسل القوائم لوزارة التعليم -3

 تقوم الوزارة بمراجعة القوائم .-4

ويزود املصرف بمبلغ  حيالراجبعد التأكد من القوائم وخلوها من األخطاء يتم التواصل بين الوزارة ومصرف -5

 إليداعها بحساب عمادة القبول والتسجيل بالجامعة . املكافأة

 تقوم العمادة بتدقيق املبلغ وأرقام الحسابات املحول إليها .-6

 يتم تحويل املبالغ الى كل دساب مستحق مع إرسال رسائل تذكيرية بإتمام التحويل.  -7

 

 خرائط التدفق -8

 املكافأةمخطط صرف  8-1
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 القبول والتسجيل عميد: اجراءات مكتب سعادة 30ج

 

 الغرض : - 1ا

القبول والتسجيل   عميديهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة 

. 

 مجال التطبيق :  - 2

 القبول والتسجيل . عميدة والصادرة من والى مكتب سعادة يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الوارد

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  اقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مر 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. س ي املعتمد الصادر من ولم تدرج بالفهرس الرئي

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 جــراءات:إ 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

  يوجـدال 

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عـــن   إصـــدارها مراجعـــة جميـــع وثـــائق نظـــام الجـــودة قبـــل 
ً
، فيمـــا عـــدا دليـــل الجـــودة ديـــث يكـــون مســـؤوال

 صدار.واإل عتماد مراجعته  فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ـــا وجميــ ـــبيق إجراءاتهــ ــ ـــــالية تطـ ـــــاءة وفعـ ـــــاالت كفـ الداخلــــــية والخارجــــــية املرتبطــــــة بالتطبــــــيق  االتصـ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  نظام إدارة الجودة.  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 سؤولون عن: مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام م 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية 30-1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

مالت الواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو عن يتم استالم املعا -13

 طريق صندوق البريد الخاص بالعمادة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -14

 ملدير مكتب سعادة العميد  . -15
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعوم مدير مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد  يق -16

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -17
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج العمادة وفي هذه  -18
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها ا
ً
 والكترونيا

ً
لحالة يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني 
ً
 وإلكترونيا

ً
عند الحاجة. وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

لتوجيه الوارد باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت وبعد االنتهاء من املعاملة دسب ا

 اإلدارية مرة أخرى إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  . -7  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 ر املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية.يتم تصدي -8

 للرجوع  -9
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 إليها عند الحاجة.
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 إجراء النسخ والتحرير 7-11

 لقس  -1
ً
 وإلكترونيا

ً
 لشرح مدير مكتب سعادة ترد املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا

ً
م النسخ والتحرير وفقا

 العميد  .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجراء  -8

 التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

اب بصيغته النهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة العميد  مرة بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير الخط -9

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -10

 إجراء املعامالت السرية: 7-12

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالعمادة. -19

. تحال املعاملة ملدير مكتب -20
ً
 وورقيا

ً
 سعادة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -21

 وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على سعادة العميد  . -22

. بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب  -23
ً
 والكترونيا

ً
 السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -24

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -25

26- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 ت اإلدارية.توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاال  -27

 اجراء وددة املتابعة 7-13

17- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -18

 د  التخاذ اإلجراء املناسب عليها.في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العمي -19

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -20

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-14

ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن   يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد -21

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -22

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -23  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة  -24  العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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  التعليمية واألكاديمية شؤون: اجراءات مكتب وكالة الجامعة لل31ج

 

 الغرض : - 1

التعليمية  شؤونت الوارد والصادرة من والى مكتب وكالة الجامعة لليهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامال 

 واألكاديمية .

 مجال التطبيق :  - 2

التعليمية  شؤونيطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب وكالة الجامعة لل

 واألكاديمية.

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق الوثائق التي يتم ختمها بخاتم ) هي

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  لمراقــبة:وثيقــة غير خاضعــة ل 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو ا
ً
 عن  لشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
،  وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 
ً
 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. ثائق الخاصة بنظام مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الو 

  عـــن   إصـــدارها مراجعـــة جميـــع وثـــائق نظـــام الجـــودة قبـــل 
ً
، فيمـــا عـــدا دليـــل الجـــودة ديـــث يكـــون مســـؤوال

 مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 الداخلــــية والخارجــــية املرتبطــــة بالتطبــــيق  االتصــــاالت ة تطــــبيق إجراءاتهـــا وجميـــع كفــــاءة وفعــــالي

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج ـــــــــــــماســـــ نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية -1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

التعليميـة واألكاديميـة عـن طريـق االسـتالم املباشـر مـن مراسـل  شـؤونيتم استالم املعـامالت الـواردة لوكالـة الجامعـة لل -19

 أو عن طريق صندوق البريد الخاص بالوكالة .الجهة املرسلة 

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -20

 ملدير مكتب وكيل الجامعة لل -21
ً
 التعليمية واألكاديمية.. شؤونيتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

ـــل الجام -22 ــــعادة وكيـــ ــــى ســ ـــها علــ ــــة بعرضـــ ـــل الجامعــ ــــب وكيـــ ــــدير مكتــ ــــوم مــ ــــة لليقــ ـــالع  شــــــؤونعــ ــ ــــة لإلطـ ــــة واألكاديميــ التعليميــ

 والتوجيه.

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -23
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيــه املوجــود علـى املعاملــة إمــا توجـه خــارج الوكالــة وفـي هــذه الحالــة  -24
ً
يقـوم قســم االتصـاالت اإلداريــة بإدالتهــا طبقـا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجـة. يتم ادال
ً
 والكترونيا

ً
تها للجهة املعنية ورقيا

 للقســم املعنـي وبعــد االنتهــاء مــن 
ً
 وإلكترونيــا

ً
وإمـا تودــه ألدــد األقسـام الداخليــة بالوكالــة  وفــي هـذه الحالــة يــتم ادالتهـا ورقيــا

باملعاملــة مــن ٍقبــل القســم املعنــي يــتم توجيــه املعاملــة لقســم االتصــاالت اإلداريــة مــرة أخــرى املعاملــة دســب التوجيــه الــوارد 

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب وكيل الجامعة لل -10  مية.التعليمية واألكادي شؤونيتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -11
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 للرجـوع إليهـا  -12
ً
 والكترونيـا

ً
 بعـد االدتفـاظ بنسـخة مـن املعاملـة ورقيـا

ً
 والكترونيـا

ً
يتم ارسال املعاملـة للجهـة املعنيـة ورقيـا

 عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 7-15

 وإ  -1
ً
 لشــرح مــدير مكتــب ســعادة تــرد املعــامالت مــن قســم االتصــاالت اإلداريــة ورقيــا

ً
 لقســم النســخ والتحريــر وفقــا

ً
لكترونيــا

 الوكيل .

ــــعادة الوكيـــــل    إلجـــــراء  -11 ــــب سـ ــــى مـــــدير مكتـ ــــاب لتعـــــرض علـ ــــة للخطـ ـــخ والتحريـــــر بصـــــياغة مســـــودة أوليـ ـــم النســ يقـــــوم قســ

 التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

ريـــر بتحريـــر الخطـــاب بصـــيغته النهائيـــة وارســـاله ملـــدير مكتـــب  ســـعادة الوكيـــل مـــرة بعـــد ذلـــك يقـــوم قســـم النســـخ والتح -12

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -13

 إجراء املعامالت السرية: 7-16

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالوكالة. -28

.تحال املعا -29
ً
 وورقيا

ً
 ملة ملدير مكتب سعادة الوكيل لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -30

وضـــع اإلدالـــة الخاصـــة باملكتـــب الســـري علـــى املعاملـــة وتســـلم ملـــدير مكتـــب ســـعادة الوكيـــل لعرضـــها علـــى ســـعادة  -31

 الوكيل.

.بعد العرض على سعادة الوكيل  ت  -32
ً
 والكترونيا

ً
 وجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة وكيل الجامعة. -33

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -34

35- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 ملة عن طريق االتصاالت اإلدارية.توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كا -36

 اجراء وددة املتابعة 7-17

25- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -26

 ملة ملدير مكتب وكيل الجامعة التخاذ اإلجراء املناسب عليها.في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كا -27

فــي دالــة عــدم الــرد يــتم اعــداد خطــاب اســتعجال للــرد للجهــة املعنيــة بــالرد وإرســاله عــن طريــق نظــام االتصــاالت  -28

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-18

 ل ملدير مكتب سعادة الوكيل ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن وجدت.يتم صياغة الخبر الصحفي ويرس -29

 يتم أخذ موافقة من سعادة وكيل الجامعة على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -30

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -31  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإل -32  لكتروني املرسل من قِّ
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 التعليمية واألكاديمية. شؤونخريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب وكيل الجامعة لل 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 اجراءات مكتب مدير الجامعة :32ج

 

 الغرض : - 1

 يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من مكتب مدير الجامعة . 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من مكتب مدير الجامعة . 

 : تعـريفات -3

 مراقــبة:  وثيقــة خاضعــة لل 3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 غير خاضعــة للمراقــبة:  وثيقــة 3-2

املراقبة وال يوجد لها  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 لوثيقــة:ُمِعــد / ُمصـِدر ا 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

سؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية وم

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    يتم التنفيذ؟أين س     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على و 
ً
 جه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

  ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

 إدارة الجودة. / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام  مراقبة إصدارات / تعديالت 
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  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 بالتطبـيق الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  اريخ إلغائها.على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من ت دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــم ـــــمنمـــــــــوذج رقـ م  مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــ

 سنوات3 نموذج إدالة داخلية  -1-ن  6-1

 سنوات3  -2-ن  6-2

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة  7-1

ـــق االســــتالم املباشــــر مــــن مرامعــــالي مــــدير الجيــــتم اســــتالم املعــــامالت الــــواردة ملكتــــب  -1 ســــل الجهــــة امعــــة عــــن طريـ

 . باإلدارةاملرسلة او عن طريق صندوق البريد الخاص 

 نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام . فييتم توريد املعاملة  -2

 امعة.معالي مدير الجيتم ادالتها على نظام االتصاالت االدارية ورقيا ملدير مكتب  -3

 امعة .معالي مدير الجيقوم مدير مكتب مدير اإلدارة بعرضها على  -4

م مــــدير الجامعــــة  باتخــــاذ الــــالزم وتوجيهــــا ملــــدير مكتبــــة بعــــد اإلشــــارة بــــالرد علــــى نمــــوذج اإلدالــــة املرفــــق مــــع يقــــو  -5

 املعاملة 

 بإدالتهـايقوم مدير مكتب مدير الجامعة بتوجيه املعاملـة الكترونيـا وورقيـا ملخـتص االتصـاالت اإلداريـة للقيـام  -6

 وددة النسخ والتحرير او ألى جهة خارجية .ل داخليبحسب توجيهات مدير االدارة وذلك اما توجيه 

يــتم االدتفــاظ بنســخة مــن املعاملــة قبــل خروجهــا مــن مكتــب مــدير الجامعــة مــع مالدظــة تصــدير املعاملــة علــى  -7

 نظام االتصاالت االدارية .

 إجراء النسخ والتحرير لرد موجة من مدير االدارة العامة للمشاريع  7-2

دالـة طلـب رد علـى املعاملـة يقـوم بتوضـيح الـرد وتحويـل املعاملــة  فـيى املعاملـة ويقـوم مـدير الجامعـة بـاالطالع علـ-1

 داخليا لوددة النسخ والتحرير لكتابة الرد .

 وددة النسخ والتحرير . سؤولاالتصاالت االدارية لتوجيها مل سؤوليقوم مدير املكتب بتوجيه املعاملة مل -2
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 دة اولية للخطاب املطلوب للعرض على مدير الجامعة . يقوم موظف قسم النسخ والتحرير بصياغة مسو  -3

مـرة أخـرى للتوقيـع  وإرسـالهالنهائيـة  بصـيغتهبعد املوافقة على الخطاب من مدير الجامعة يتم تحرير الخطـاب  -4

 النهائى .

ها الكترونيـا وارسـال اإلداريـةاالتصاالت االدارية لتصدير املعاملـة بنظـام االتصـاالت  سؤولترسل املعاملة والرد مل-5

 وورقيا للجهة املعنية بالرد ويراعى االدتفاظ بنسخة من كامل املعاملة قبل صدورها .

 إجراء املعامالت السرية: 7-19

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية باإلدارة. -37

. تحال املعاملة ملدير مكتب مدير الجامعة  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري  -38
ً
 وورقيا

ً
 إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -39

معــالي وضــع اإلدالــة الخاصــة باملكتــب الســري علــى املعاملــة وتســلم ملــدير مكتــب مــدير الجامعــة  لعرضــها علــى  -40

 امعة .مدير الج

 بعــــد العــــرض علــــى مــــدير الجامعــــة توجــــه مباشــــرة ملــــدير املكتــــب والــــذي بــــدوره يحيلهــــا للمكتــــب الســــري و   -41
ً
رقيــــا

.
ً
 والكترونيا

 امعة.معالي مدير الجيتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح  -42

 يتم االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -43

44- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 ت اإلدارية.توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاال  -45

 اجراء وحدة املتابعة 7-20

33- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -34

 اإلجراء املناسب عليها. التخاذالجامعة  في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب مدير  -35

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريـق نظـام االتصـاالت  -36

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-21

ــــدير مكتـــــب مـــــدير ا -1 ـــل ملـ ـــحفي ويرســ ـــر الصــ ـــياغة الخبــ إلدارة  ملراجعتـــــه وادخـــــال التعـــــديالت املطلوبـــــة إن يـــــتم صــ

 وجدت.

 امعة  على نشر الخبر وكذلك الصياغة.معالي مدير الجيتم أخذ موافقة من  -2

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم . -3  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل م -4  ن قِّ

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 امعة . معالي مدير الجخريطة تدفق معاملة واردة ملكتب  8-1

 رد من وددة النسخ والتحرير. توجيهمخطط  8-2

 مخطط معاملة سريه . 8-3
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 : اجراءات مكتب وكالة الجامعة33ج

 

 الغرض : - 1

 وكالة الجامعة .يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب وكالة الجامعة 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ( باللون األدمر ويتم إصدارهوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
ا طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  م هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خات

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن مسؤول أيض هو الشخص املسؤول فنيا

ً
ا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.فيما كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي 
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 



 

 

  133 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

  عـن ، فيمـا عـدا د  إصـدارها مراجعة جميع وثـائق نظـام الجـودة قبـل 
ً
ليـل الجـودة ديـث يكـون مسـؤوال

 مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ــ ــ ـــا وجميــ ــ ــ ـــبيق إجراءاتهــ ــ ــ ـــــالية تطـــ ــ ـــــاءة وفعـــ ــ ـــــاالت كفــ ــ الداخلــــــــــية والخارجــــــــــية املرتبطــــــــــة  االتصـــ

 ه العمـلية.بالتطبـيق الـفعال لهذ

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  ـــاد  شـــــؤوناإلدارة لوثـــــائق نظـــــام الجـــــودة قبـــــل إصـــــدارها وبعـــــد مراجعتهـــــا مـــــن قبـــــل ممثـــــل اعتمــ

 الجودة .

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية -1-ن  6-1

 سنوات3 نموذج كتابة االخبار الصحفية )خارجى( -2-ن  6-2

 سنوات3 نماذج وزارة التعليم العالى العداد التقارير )خارجى( -3-ن  6-2

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

رسلة أو عن طريق يتم استالم املعامالت الواردة لوكالة الجامعة عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة امل -25

 صندوق البريد الخاص بوكالة الجامعة.

 املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام.يتم توريد  -26

 ملدير مكتب وكيل الجامعة. -27
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 يقوم مدير مكتب وكيل الجامعة بعرضها على سعادة وكيل الجامعة لالطالع والتوجيه. -28

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -29
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيــه املوجــود علــى املعاملــة إمــا توجــه خــارج وكالــة الجامعــة فــي  -30
ً
يقــوم قســم االتصــاالت اإلداريــة بإدالتهــا طبقــا

 بعـد اال 
ً
 والكترونيـا

ً
دتفـاظ بصـورة ورقيـة والكترونيـة مـن املعاملـة للرجـوع هذه الحالة يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 
ً
 وإلكترونيــا

ً
إليهــا عنــد الحاجــة. وإمــا تودــه ألدــد األقســام الداخليــة بوكالــة الجامعــة وفــي هــذه الحالــة يــتم ادالتهــا ورقيــا

ه املعاملــة للقســم املعنــي وبعــد االنتهــاء مــن املعاملــة دســب التوجيــه الــوارد باملعاملــة مــن ٍقبــل القســم املعنــي يــتم توجيــ

 لقسم االتصاالت اإلدارية مرة أخرى إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب وكيل الجامعة. -13  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ
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 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -14

 للرجـوع يتم ارسال امل -15
ً
 والكترونيـا

ً
 بعـد االدتفـاظ بنسـخة مـن املعاملـة ورقيـا

ً
 والكترونيـا

ً
عاملة للجهة املعنية ورقيـا

 إليها عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 7-22

 لشرح مدير مكتب وكيل   -1
ً
 لقسم النسخ والتحرير وفقا

ً
 وإلكترونيا

ً
ترد املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا

 الجامعة.

م قســــم النســــخ والتحريــــر بصــــياغة مســــودة أوليــــة للخطــــاب لتعــــرض علــــى مــــدير مكتــــب وكيــــل الجامعــــة إلجــــراء يقــــو  -14

 التعديالت املطلوبة عليه ان وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصيغته النهائية وارساله ملدير مكتب  وكيل الجامعـة مـرة  -15

 رى لتوقيع سعادة وكيل الجامعة على الخطاب.أخ

 يرسل بعد التوقيع ورقيا وإلكترونيا لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -16

 إجراء املعامالت السرية: 7-23

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بوكالة الجامعة. -46

. تحال املعاملة ملدير مكتب وكيل الجامعة لفض السرية -47
ً
 وورقيا

ً
 وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -48

وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير املكتب وكيل الجامعة لعرضها على سعادة  -49

 الوكيل.

جامعــة والــذي بــدوره يحيلهــا بعــد العــرض علــى ســعادة وكيــل الجامعــة توجــه مباشــرة ملــدير املكتــب وكيــل ال  -50

.
ً
 والكترونيا

ً
 للمكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة وكيل الجامعة. -51

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -52

53- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 رف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية.توضع  املعاملة في ظ -54

 اجراء وددة املتابعة 7-24

37- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -38

 الة املعاملة كاملة ملدير مكتب وكيل الجامعة التخاذ اإلجراء املناسب عليها.في دالة الرد يتم اد -39

فـــــي دالـــــة عـــــدم الـــــرد يـــــتم اعـــــداد خطـــــاب اســـــتعجال للـــــرد للجهـــــة املعنيـــــة بـــــالرد وإرســـــاله عـــــن طريـــــق نظـــــام  -40

.
ً
 والكترونيا

ً
 االتصاالت اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-25

خبــر الصــحفي ويرســل ملــدير مكتــب وكيــل الجامعــة ملراجعتــه وادخــال التعــديالت املطلوبــة إن يــتم صــياغة ال -41

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة الدكتور وكيل الجامعة على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -42

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -43  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم. بعد تعبئة النموذج -44  يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 إجراء إعداد التقارير الصادرة من وكالة الجامعة    7-26
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 التقرير الشهري لإلدارات التابعة لوكالة الجامعة وتقرير معالجة أوضاع كليات البنات .  7-7-1

بل كل إدا -1 (.يتم تلقي التقارير الشهرية من قِّ
ً
 والكترونيا

ً
 رة على ددة ) ورقيا

 يتم إعادة صياغة وتفريغ كل تقرير في شكل تقرير مجمع. -2

بل مدير مكتب وكيل الجامعة. -3  بعد إعداد التقرير يتم مراجعته من قِّ

يــــتم عرضــــه علــــى ســــعادة الــــدكتور وكيــــل الجامعــــة ألخــــذ املوافقــــة عليــــه وتوقيــــع خطــــاب الرفــــع ملعــــالي مــــدير  -4

 الجامعة.

 للرفـــع بـــه ملكتـــب معـــالي يـــتم تصـــدير ا -5
ً
ملعاملـــة مـــن خـــالل قســـم االتصـــاالت اإلداريـــة الخاصـــة بالوكالـــة تمهيـــدا

 مدير الجامعة.

 يتم االدتفاظ بنسخة الكترونية من التقرير للرجوع إليه عند الحاجة. -6

 التقرير السنوي للجامعة: 7-7-2

هــذه البيانــات بالنســبة للجهــات  فــي ضــوء مــا ورد مــن وزارة التعلــيم العــالي مــن بيانــات مطلوبــة يــتم تصــنيف -1

 املعنية بالجامعة.

 يتم إعداد نماذج خاصة بكل جهة وإرسال كل نموذج للجهات املعنية كل فيما يخصه. -2

 مــن االتصــاالت اإلداريــة بنــاء علــى شــرح  -3
ً
 والكترونيــا

ً
يــتم تجميــع هــذه النمــاذج بعــد تعبئتهــا بعــد ورودهــا ورقيــا

 مدير املكتب.

 للمخطط الوارد من وزارة التعليم العالي .يعاد ترتيب هذه النماذج  -4
ً
 وفقا

5-  
ً
 يتم عرض التقرير في شكله النهائي على اللجنة الدائمة لتدقيق مطبوعات الجامعة ملراجعته لغويا

 يتم عرضها على مجلس الجامعة وابدأ الرأي . -6

 يتم عمل التعديالت املطلوبة. -7

 جلس التعليم العالي.( نسخة إلى وزارة التعليم العالي لعرضه على م25ترسل ) -8

 وبعد إقراره يتم تصميمه وإخراجه بشكل نهائي. -9

 تقرير انجازات الجامعة "خطة التنمية التاسعة ": 7-7-3

في ضوء ما ورد من اإلدارة العامة للتخطيط واإلدصاء بوزارة التعليم العالي من نماذج مطلوب تعبئتها يتم  -2

 لجامعة.تصنيف هذه النماذج بالنسبة للجهات املعنية با

 يتم توزيع هذه النماذج على الجهات املختلفة بالجامعة. -3

 مــن االتصــاالت اإلداريــة بنــاء علــى شــرح  -4
ً
 والكترونيــا

ً
يــتم تجميــع هــذه النمــاذج بعــد تعبئتهــا بعــد ورودهــا ورقيــا

 مدير املكتب.

 للترتيب الوارد من اإلدارة العامة للتخطيط واإلدصاء بوزار  -5
ً
 ة التعليم العالي.يعاد ترتيب هذه النماذج وفقا

 لغويا  ملراجعتهعلى اللجنة الدائمة لتدقيق مطبوعات الجامعة  النهائيشكلة  فييعاد عرض التقرير  -6

 والتخطيط . االقتصاديتم إلى وزارة  إقرارهبعد  -7
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب وكيل الجامعة. 8-1

 النسخ والتحرير. خريطة تدفق 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3

 خريطة تدفق اعداد التقارير الصادرة من مكتب وكالة الجامعة. 8-4

 خريطة تدفق تنظيم عقد اجتماعات سعادة  وكيل الجامعة. 8-5
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 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب وكيل الجامعة 8-1
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 والتحريرخريطة تدفق النسخ  8-2
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 خريطة تدفق املعامالت السرية 8-3
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 ر الصادرة من مكتب وكالة الجامعةخريطة تدفق اعداد التقاري 8-4
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 خريطة تدفق تنظيم عقد اجتماعات السيد وكيل الجامعة 8-5
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 اإلدارة العامة للمشاريع والصيانة

 

 إجراءات مكتب مدير إدارة املشاريع  34ج

 التعامل مع طلبات االدتياج اإلنشائي  35ج

 إجراءات مكتب املشرف على قسم الصيانة والتشغيل  36ج

 التعامل مع طلبات الصيانة  37ج

 الصيانة الوقائية  38ج

 تقييم أداء فرق الصيانة  39ج
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 : إجراءات مكتب مدير إدارة املشاريع34ج

 

 الغرض : - 1

 وضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من مكتب مدير االدارة العامة للمشاريع يهدف هذا اإلجراء الى ت

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من مكتب مدير اإلدارة العامة للمشاريع 

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق ها بخاتم )هي الوثائق التي يتم ختم
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  ق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوثائ

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن
ً
 عن  اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما توضح العالقات 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  ة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدق

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  رة الجودة.إدا مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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  عـــن   إصـــدارها مراجعـــة جميـــع وثـــائق نظـــام الجـــودة قبـــل 
ً
، فيمـــا عـــدا دليـــل الجـــودة ديـــث يكـــون مســـؤوال

 مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 ـــا وجم ـــبيق إجراءاتهـ ـــع كفـــــاءة وفعـــــالية تطــ الداخلـــــية والخارجـــــية املرتبطـــــة بالتطبــــــيق  االتصـــــاالت يــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 م :وكالء/عمداء األقسا 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ ـــــــــــــوذجالنمـــ اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج إدالة داخلية  -1-ن  6-1

 سنوات3  -2-ن  6-2

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة  7-1

يـتم اسـتالم املعـامالت الــواردة لـإلدارة العامـة للمشـاريع عــن طريـق االسـتالم املباشـر مــن مراسـل الجهـة املرســلة او  -8

 . باإلدارةريد الخاص عن طريق صندوق الب

 نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام . فييتم توريد املعاملة  -9

 يتم ادالتها على نظام االتصاالت االدارية ورقيا ملدير مكتب مدير االدارة العامة للمشاريع . -10

 يقوم مدير مكتب مدير اإلدارة بعرضها على سعادة مدير االدارة العامة للمشاريع -11

 رة باتخاذ الالزم وتوجيها ملدير مكتبة بعد اإلشارة بالرد على نموذج اإلدالة املرفق مع املعاملة يقوم مدير االدا -12

 بإدالتهــــايقــــوم مــــدير مكتــــب مــــدير االدارة بتوجيــــه املعاملــــة الكترونيــــا وورقيــــا ملخــــتص االتصــــاالت اإلداريــــة للقيــــام  -13

 لتحرير او ألى جهة خارجية .لوددة النسخ وا داخليبحسب توجيهات مدير االدارة وذلك اما توجيه 

يــتم االدتفــاظ بنســخة مــن املعاملــة قبــل خروجهــا مــن االدارة العامــة للمشــاريع مــع مالدظــة تصــدير املعاملــة علــى  -14

 نظام االتصاالت االدارية .

 إجراء النسخ والتحرير لرد موجة من مدير االدارة العامة للمشاريع  7-2

دالــــة طلــــب رد علــــى املعاملــــة يقــــوم بتوضــــيح الــــرد وتحويــــل املعاملــــة  فــــيملــــة ويقــــوم مــــدير االدارة بــــاالطالع علــــى املعا-1

 داخليا لوددة النسخ والتحرير لكتابة الرد 

 وددة النسخ والتحرير  سؤولاالتصاالت االدارية لتوجيها مل سؤوليقوم مدير املكتب بتوجيه املعاملة مل -2

 للخطاب املطلوب للعرض على مدير االدارة يقوم موظف قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة اولية  -3
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ملــدير االدارة للتوقيــع  وإرســالهالنهائيــة  بصــيغتهبعــد املوافقــة علــى الخطــاب مــن مــدير االدارة يــتم تحريــر الخطــاب  -4

  النهائي

رونيــا وارســالها الكت اإلداريــةاالتصــاالت االداريــة لتصــدير املعاملــة بنظــام االتصــاالت  ســؤولترســل املعاملــة والــرد مل-5

 وورقيا للجهة املعنية بالرد ويراعى االدتفاظ بنسخة من كامل املعاملة قبل صدورها .

 إجراء املعامالت السرية: 7-27

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية باإلدارة. -55

.تحال املعاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترو -56
ً
 وورقيا

ً
 نيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -57

 وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب مدير اإلدارة  لعرضها على مدير اإلدارة . -58

59-   
ً
بعــــــد العــــــرض علــــــى مــــــدير اإلدارة توجــــــه مباشــــــرة ملــــــدير املكتــــــب والــــــذي بــــــدوره يحيلهــــــا للمكتــــــب الســــــري ورقيــــــا

.والكترو
ً
 نيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح مدير اإلدارة. -60

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -61

62- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -63

 املتابعةاجراء وحدة  7-28

45- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -46

 املناسب عليها. اإلجراء التخاذفي دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة   -47

فــي دالــة عــدم الــرد يــتم اعــداد خطــاب اســتعجال للــرد للجهــة املعنيــة بــالرد وإرســاله عــن طريــق نظــام االتصــاالت  -48

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-29

 التعديالت املطلوبة إن وجدت. يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب مدير اإلدارة  ملراجعته وادخال -5

 يتم أخذ موافقة من مدير اإلدارة  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -6

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم . -7  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة  -8  واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 خريطة تدفق معاملة واردة لإلدارة  8-1

 رد من وددة النسخ والتحرير توجيهمخطط  8-2

 مخطط معاملة سريه  8-3
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 خريطة تدفق معاملة واردة لإلدارة 8-1
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 رد من وددة النسخ والتحرير توجيهمخطط  8-2
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 مخطط معاملة سريه  8-3

 

 



 

 

  148 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 طلبات االدتياج اإلنشائي من إدارة الجامعة سواء كان طلب بناء جديد او ترميم او تعديالت باملباني: 35ج

 
 

 الغرض : - 1

من إدارة الجامعة سواء كان  اإلنشائي االدتياجالغرض من هذا اإلجراء هو توضيح كيفية التعامل مع طلبات 

 طلب بناء جديد او ترميم او تعديالت باملباني .

 مجال التطبيق :  - 2

 اإلنشائية داخل جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز االدتياجاتيطبق هذا اإلجراء على كافة 

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزي
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

د لها املراقبة وال يوج هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل ختم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 الت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.متابعة التعدي

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت  وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 تي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجالت ال 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـاديةا -4   :لوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5
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 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  فيمـا عـدا دليـل الجـودة ديـث يكـون   إصـدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجـودة قبـل ، 
ً
مسـؤوال

 عن مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية/اإلدارة :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ـــا وجميــ ـــبيق إجراءاتهـ الداخلــــــية والخارجـــــية املرتبطــــــة  االتصـــــاالت كفـــــاءة وفعـــــالية تطـــ

 بالتطبـيق الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 األقسام : مديري وكالء/عمداء / 5-4

  الجودة . شؤونرة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدااعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 موقع ممحضر استال  35-1-ن  6-1

 سنوات3 محضر تسليم موقع 35-2-ن  6-2

 سنوات3 مستخلص مشروع 35-3-ن  6-3

 سنوات3 نموذج دراسة العطاءات املقدمة ملشروع 35-4-ن  6-4

 

7- 

 

 :اإلجــراءات

 باالدتياجات اإلنشائية . قما يتعلكل  فيهانشائية موضح  ادتياجاتتقوم الجهة الطالبة بإرسال خطاب  7-1

الى  وإرسالهمن وجود الخطاب بنظام االتصاالت االدارية واستالمة  بالتأكدتصاالت اإلدارية يقوم موظف قسم اال 7-2

 مكتب مدير االدارة العامة للمشاريع .

 يعرض الطلب على مدير االدارة العامة للمشاريع ويتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تختص بدراسة الطلب. 7-3

 املطلوب بالتنسيق مع الجهة الطالبة . عوقلزيارة امليتم عقد اللجنة ويحدد موعد  7-4

 يتم زيارة املوقع ويحدد جميع االدتياجات والكميات واملواصفات املطلوبة للعملية أو املشروع . 7-5

 يتم اعداد كراسة شروط للمواصفات والكميات املطلوبة للمشروع وذلك بالتوافق مع الجهة الطالبة 7-6

 واملوافقة على اتمام عمل املشروع  الرأيروط على وكيل الجامعة ألخذ يتم عرض الدراسة وكراسة الش 7-7

بعد موافقة وكيل الجامعة يتم االعداد للتعاقد مع ادد الشـركات لبـدأ عمليـات التنفيـذ وهنـا  طـريقتين للتعاقـد  7-8

  كالتالي

املشــروع عــن طريــق التعميــد  ريــال يــتم طــرح 1000,000دالــة عــدم تجــاوز املبلــغ املحــدد للمشــروع قيمــة  فــي 7-8-1     

 املباشر
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ريال فأكثر  يتم طرح املشروع عن طريق نظام املناقصـات  1000.000دالة املبلغ املحدد للمشروع قيمة  في 7-8-2     

 املشتريات  بإدارة

 ( 1-8-7املشروع عن طريق التعميد املباشر ) حأوال: طر 

علـى كراسـة الشـروط  ذاتية الجيدة لتقديم عروضها بنـاءسيرة اليتم دعوة الشركات املتعاقد معها سابقا وصادبة ال-1

 عن طرق إدارة املشتريات.

 عن ثالثة عروض معتمدة ومكتملة املستندات املطلوبة بحسب كراسة الشروط لال يقيتم استقبال مما -2

 يتم تشكيل لجنة لفحص العروض املقدمة ومطابقتها باملواصفات املحددة سلفا بكراسة الشروط -3

 تتطابق أكثر مع املواصفات بكراسة الشروط وبأفضل سعر والتيأدد الشركات  اختيار -4

ــــيمخاطبــــــة إدارة املشــــــتريات بــــــالعروض املقدمــــــة والشــــــركة -5 ــــة املشــــــكلة مــــــن صــــــادب  التــ ـــل اللجنــ ـــن قبـــ ـــيحها مـــ ـــم ترشـــ تـــ

 الصالدية مع بداية كل سنة. 

 حص العروض يعرض كامل العروض والشركة املرشحة على اللجنة الدائمة لف-6

 للمنافسات. نهائياملوافقة على الشركة املرشحة او اختيار ادد الشركات األخرى بشكل -7

مـدير الجامعـة طبقـا ملـا تـم االتفـاق عليـة باللجنـة الدائمـة  ةاخذ موافقيعرض كامل املعاملة على مدير الجامعة ويتم -8

 لفحص العروض 

% مـــن 5واملقـــدر ب  البنكـــيملشـــروع عليهـــا ومخاطبتهـــا بـــدفع الضـــمان ا بترســـيه االختيـــاريـــتم مخاطبـــة الشـــركة صـــادبة -9

 قيمة العقد 

 اصدار التعميد بالترسية من قبل ادارة املشتريات ومخاطبة االدارة العامة للمشاريع بتسليم املوقع -10

 يتم اصدار قرار من املشرف على االدارة العامة للمشاريع بتشكيل لجنة لتسليم املوقع -11

 م تسليم املوقع للشركة املنفذة ليتم بداية العمل باملشروع مع تعبئة محضر تسليم املوقع . يت – 12

 :طرح املشروع عن طريق نظام املناقصات )
ُ
 (2-8-7ثانيا

 تشكيل لجنة من جميع التخصصات الهندسية وتحديد موعد لزيارة املوقع -1

 صفات املطلوبة وتجهيز املخططات الهندسيةزيارة املوقع وتحديد كافة االدتياجات والكميات واملوا-2

 االنتهاء من كراسة الشروط الخاصة باملشروع -3

 الكراسة والقيمة املالية املحددة للمشروع من قبل اللجنةعتماد العرض على وكيل الجامعة ال -4

 مخاطبة إدارة املشتريات باملناقصة مع ارفاق كراسة الشروط وكامل امللفات املطلوبة -5

 م ادارة املشتريات باإلعالن عن املناقصة بالصحف املحلية وموقع الجامعة وتحديد موعد انتهاء تقديم العروضتقو -6

 يتم استالم العروض من الشركات دتى نهاية املوعد املحدد-7

 على ان يستبعد كافة العروض الغير مغلقة بالشمع األدمر مبدئيتفحص العروض املقدمة فحص -8

 الفنية لدراسة املشاريع اإلنشائية .  تعرض على اللجنة-9

 تتطابق أكثر مع املواصفات بكراسة الشروط وبأفضل سعر والتيأدد الشركات  اختيار -10

 يتم عرض املعاملة على مدير الجامعة للموافقة على بدأ التنفيذ -11

 ريع بتسليم املوقع.اصدار التعميد بالترسية من قبل ادارة املشتريات ومخاطبة االدارة العامة للمشا -12

% مــن 5واملقــدر ب  البنكــيبترســية املشــروع عليهــا ومخاطبتهــا بــدفع الضــمان  االختيــار يــتم مخاطبــة الشــركة صــادبة  -13

 قيمة العقد. 

 تنفيذ املشروع . في ءتوقيع العقد والبد-14

 ع يتم اصدار قرار من املشرف على االدارة العامة للمشاريع بتشكيل لجنة لتسليم املوق-15
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 يتم االتفاق مع الشركة املنفذة على موعد التسليم -16

 يتم تسليم املوقع باملوعد املتفق علية وذلك باستخدام نموذج محضر تسليم  -17

 

اإلدارة العامـــة للمشــروعات بمتابعــة عمليـــات التنفيــذ ومتابعــة صـــرف  مهندســ ييــتم بدايــة العمــل باملشـــروع ويقــوم  7-9

 لية لتنفيذ املشروع . املستخلصات او الدفعات املا

 بعد انهاء الشركة املنفذة للمشروع تقوم الشركة بطلب تسليم املوقع من االدارة العامة للمشاريع .  7-10

 يتم اصدار قرار من مدير االدارة العامة للمشاريع بتشكيل لجنة الستالم املشروع  7-11

  يتم عقد اللجنة ويتم االتفاق على موعد لزيارة املوقع 7-12

يـــتم زيـــارة املوقـــع واســـتخراج امللحوظـــات املتطلبـــة مـــن الجهـــة املنفـــذة ويـــتم ادراج محضـــر اســـتالم وتحديـــد موعـــد  7-13

 امللحوظات  إلنهاء

 من اكتمال املشروع واثبات ذلك بمحضر االستالم . وألتأكديتم استالم املالدظات املتبقية بالتنفيذ  7-14

دالــة تــأخر الشــركة  فــييــة املتبقيــة للمشــروع طبقــا للمبلــغ املتفــق عليــة مســبقا ويــتم انهــاء كافــة املستخلصــات املال 7-18

 لك بحسب املدة الزمنية بالتأخير .1% من قيمة املشروع و 10الى 6املنفذة عن التسليم يتم خصم قيمة من 

 استخدام والعمل باملوقع . وبدأيهيتم تسليم املوقع للجهة الطالبة  7-19
 

 ة خريطة تدفق العملي-8

 اإلنشائي االدتياجخريطة تدفق التعامل مع طلبات  8-1
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 اإلنشائي االدتياجخريطة تدفق التعامل مع طلبات  8-1
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 : اجراءات مكتب مدير إدارة التشغيل والصيانة36ج

 

 

 الغرض : - 1ا

 التشغيل والصيانة . يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من مكتب مدير إدارة 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من مكتب مدير إدارة التشغيل والصيانة .

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل ( باللون األدوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
مر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  تي ال تحمل خاتم هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات وال

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام 
ً
 عن  وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.لتنظيم العمل فيما  كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  كفاءة الالزمة؟وبال كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  تحديد تفصيلي لهذه املهام. وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 

 يات :سؤولامل -5
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 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عــن   إصــدارها مراجعــة جميــع وثــائق نظــام الجــودة قبــل 
ً
، فيمــا عــدا دليــل الجــودة ديــث يكــون مســؤوال

 مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــبيق إجراءاتهـــا وجميــــع يق الداخلــــية والخارجـــــية املرتبطــــة بالتطبـــــ االتصــــاالت كفــــاءة وفعــــالية تطــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونا من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتهاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 داخلية نموذج إدالة  -1-ن  6-1

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة  7-1

يتم استالم املعامالت الواردة إلدارة التشغيل والصيانة عن طريق االسـتالم املباشـر مـن مراسـل الجهـة املرسـلة او عـن  -15

 . باإلدارةطريق صندوق البريد الخاص 

 عام . نظام االتصاالت اإلدارية كوارد فييتم توريد املعاملة  -16

 يتم ادالتها على نظام االتصاالت االدارية ورقيا ملدير مكتب مدير إدارة التشغيل والصيانة. -17

 يقوم مدير مكتب مدير اإلدارة بعرضها على سعادة مدير إدارة التشغيل والصيانة. -18

 ملرفق مع املعاملة يقوم مدير االدارة باتخاذ الالزم وتوجيها ملدير مكتبة بعد اإلشارة بالرد على نموذج اإلدالة ا -19

بحســب  بإدالتهــايقــوم مــدير مكتــب مــدير االدارة بتوجيــه املعاملــة الكترونيــا وورقيــا ملخــتص االتصــاالت اإلداريــة للقيــام  -20

 لوددة النسخ والتحرير او ألى جهة خارجية . داخليتوجيهات مدير االدارة وذلك اما توجيه 

ارة التشـغيل والصـيانة مـع مالدظـة تصـدير املعاملـة علـى نظـام يتم االدتفاظ بنسخة من املعاملة قبل خروجها من إد -21

 االتصاالت االدارية .

 إجراء النسخ والتحرير لرد موجة من مدير اإلدارة   7-2

دالــة طلــب رد علــى املعاملــة يقــوم بتوضــيح الــرد وتحويــل املعاملــة داخليــا  فــييقــوم مــدير االدارة بــاالطالع علــى املعاملــة و-1

 رير لكتابة الرد .لوددة النسخ والتح

 وددة النسخ والتحرير . سؤولاالتصاالت االدارية لتوجيها مل سؤوليقوم مدير املكتب بتوجيه املعاملة مل -2
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 يقوم موظف قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة اولية للخطاب املطلوب للعرض على مدير االدارة . -3

 . النهائيملدير االدارة للتوقيع  وإرسالهالنهائية  بصيغتهحرير الخطاب بعد املوافقة على الخطاب من مدير االدارة يتم ت -4

وارسـالها الكترونيـا وورقيـا  اإلداريـةاالتصاالت االدارية لتصدير املعاملـة بنظـام االتصـاالت  سؤولترسل املعاملة والرد مل-5

 للجهة املعنية بالرد ويراعى االدتفاظ بنسخة من كامل املعاملة قبل صدورها .

 جراء املعامالت السرية:إ 7-30

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية باإلدارة. -64

65- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -66

 على املعاملة وتسلم ملدير مكتب مدير اإلدارة  لعرضها على مدير اإلدارة . وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري  -67

68-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على مدير اإلدارة توجه مباشرة ملدير املكتب والذي بدوره يحيلها للمكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح مدير اإلدارة. -69

 املعاملة في املكتب السري. االدتفاظ بنسخة كاملة من -70

71- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -72

 اجراء وحدة املتابعة 7-31

بل قسم االتصاالت اإل  -49 .يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ
ً
 والكترونيا

ً
 دارية ورقيا

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -50

 اإلجراء املناسب عليها. التخاذفي دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة   -51

له عــــن طريــــق نظــــام االتصــــاالت فــــي دالــــة عــــدم الــــرد يــــتم اعــــداد خطــــاب اســــتعجال للــــرد للجهــــة املعنيــــة بــــالرد وإرســــا -52

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-32

 يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب مدير اإلدارة  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن وجدت. -9

 غة.يتم أخذ موافقة من مدير اإلدارة  على نشر الخبر وكذلك الصيا -10

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم . -11  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم. -12  بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 خريطة تدفق معاملة واردة لإلدارة  8-1

 رد من وددة النسخ والتحرير هتوجيمخطط  8-2

 مخطط معاملة سريه  8-3
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 رد من وددة النسخ والتحرير توجيهمخطط  8-2
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 سطام بن عبدالعزيز بمنشئات جامعة األمير اجراءات اإلبالغ عن طلب صيانة لعطل :37ج

 

 : الغرض - 1

يوضح هذا اإلجراء األلية املتبعة داخل الجامعة لإلبالغ عن طلب صيانة لعطل بمنشئات جامعة األمير سطام 

 بن عبدالعزيز  . 

 مجال التطبيق :  - 2

يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات الصيانة الواردة إلدارة التشغيل والصيانة بجامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز .

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 ذا اإلجراء.هو وارد به

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

تابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد ت

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أد
ً
 د األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد
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 يات :سؤولامل -5

 عن: الجودة مسؤول شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  ـــع وثــــائق نظــــام الجــــودة قبــــل  عــــن   إصــــدارها مراجعــــة جميـ
ً
، فيمــــا عــــدا دليــــل الجــــودة ديــــث يكــــون مســــؤوال

 مراجعته فقط    

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: مسؤول هذ
ً
 ه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ــ ـــا وجميـ ــ ـــبيق إجراءاتهـ ــ ـــــالية تطــ ـــــاءة وفعــ ـــــاالت كفــ الداخلـــــــية والخارجـــــــية املرتبطـــــــة بالتطبـــــــيق  االتصــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها.على أصول  دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 تخدمة :قائمة النماذج املس -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 طلب صيانة   37-1-ن  6-1

 سنوات3 طلب صرف قطع غيار  37-2-ن  6-2

 سنوات3 سجل األعطال  وجدول املتابعة  37-3-ن 6-3

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 ات الصيانة  إجراء التعامل مع طلب 7-1

 الي املشرف على الصيانة بموقعة   . وإرسالهطلب الصيانة  جنماذيقوم الشخص املبلغ للعطل بطباعة  -22

بإصــــالح العطــــل وتعبئــــة كامــــل بيانــــات اإلصــــالح بــــالتقرير وفــــي دالــــة طلــــب قطــــع غيــــار يــــتم  ســــؤوليقــــوم الفنــــي امل -23

املناوب لصـرف قطـع الغيـار املطلوبـة مـن مسـتودع  الي إدارة التشغيل مع توقيع املدير  وإرسالهتوضيح ذلك بالطلب 

 الصيانة 

 الطلب من الجهة املبلغة عن العطل مع تعبئة كامل بيانات اإلصالح .اعتماد بعد إصالح العطل يتم  -24

الـــي  وإرســـالهالطلـــب اعتمـــاد عـــن موقـــع العطـــل ب ســـؤوليقـــوم املـــدير املنـــاوب التـــابع إلدارة الصـــيانة بالجامعـــة وامل -25

بنسخة من التقرير مرفقا معها كامل ملفات العطل  االدتفاظي لإلدارة العامة للتشغيل والصيانة مع املوقع الرئيس 

 مثل طلبات قطع الغيار إن وجد .

 يتم تدوين العطل بسجل األعطال الخاص باملبني موقع العطل . -26

 إجراء طلب قطع غيار من املستودع    7-2

 ح ذلك بطلب الصيانة مع توضيح قطع الغيار املطلوبة .في دالة داجة الصيانة لقطع غيار يتم توضي-1
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 من رئيس فرقة الصيانة واملدير املناوب . وتوقيعهيقوم الفني بتعبئة طلب قطع غيار -2

 يتم إرسال الطلب الي املشرف على التشغيل والصيانة ألخذ املوافقة .-3

لصـنف وفــي دالـة عـدم تــوفر قطـع الغيــار أمــين املسـتودع بالصـرف ودســم مـا تــم صـرفة مـن بطاقــات ا توجيـهيـتم -4

 يرد بعدم توفرها إلتمام أمر شراء من ميزانية اإلدارة .

 اإلصالح واتمام اصالح العطل . سؤوليتم الشراء في دالة عدم توفر قطعة الغيار وتسليمها مل-5

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 خريطة تدفق إصالح عطل   8-1
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 عمادة التطوير والجودة

 

  ائية داخل جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزاجراءات الصيانة الوق :38ج

 
 

 الغرض : - 1

 يوضح هذا اإلجراء األلية املتبعة للقيام بالصيانة الوقائية داخل جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  . 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة املنشئات املوجودة داخل الجامعة .

 : تعـريفات -3

 ـة خاضعــة للمراقــبة:  وثيقـ 3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 .هو وارد بهذا اإلجراء

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 د / ُمصـِدر الوثيقــة:ُمِعــ 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

طة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنش

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟يذمن سيقوم بالتنف    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيف
ً
 ة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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 إدارة الجودة. رات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام مراقبة إصدا 

  فيمـا عـدا دليـل الجـودة ديـث  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل ،  
ً
يكـون مسـؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال عن مراجعته فقط 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: مسؤول هذه العملية ويكون مسؤو 
ً
 ال

  ـــع ـــا وجميــ ـــبيق إجراءاتهــ ــ ـــــالية تطـ ـــــاءة وفعـ ـــــاالت كفـ الداخلــــــية والخارجــــــية املرتبطــــــة بالتطبــــــيق  االتصـ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  عام من تاريخ إلغائها. على أصول الوثائق امللغاة ملدة دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــم ــوذج رقــــــمنمـــــــ م  مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــ

 سنوات3 خطة الصيانة الوقائية   38-1-ن  6-1

 سنوات3 نموذج متابعة الصيانة الوقائية  38-2-ن  6-2

 سنوات3 نموذج دصر  38-3-ن  6-3

 سنوات3 نموذج سجل األعطال  37-32ن  6-4

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء الصيانة الوقائية   7-1

 يقوم املشرف العام عن التشغيل والصيانة بوضع الخطة العامة للصيانة الوقائية . -27

يتم توزيع خطة الصيانة الوقائية مرفق بها نموذج دصر املنشئات ومحتوياتها على مديري فرق الصيانة بمواقع  -28

 العمل .

ـــل فرقـــــة صـــــيانة  -29 ــــوم كــ ــــع عمـــــل بإتمـــــامســــــؤولتقـ ـــن موقـ ـــا ة عــ ــــوعة وطبقـــ ــــة املوضـ ــــة طبقـــــا للخطـ م الصــــــيانة الوقائيـ

 للمعلومات املوجودة بنموذج الصيانة الوقائية .

مـن إتمـام عمـل الصـيانة  والتأكـدنمـوذج املتابعـة  باسـتالميقوم املـدير املنـاوب لكـل فرقـة صـيانة والتـابع للجامعـة  -30

 ية .عمل الصيانة الوقائعتماد الوقائية بموقعة عن طريق شركة الصيانة ال 

بنســخة مــن  االدتفــاظيــتم إرســال كامــل نمــاذج الصــيانة الوقائيــة الــي املقــر الرئيســ ي لــإلدارة شــهريا للمراجعــة مــع  -31

 النموذج .

 ملحوظة :

أعطال أثناء عمليات الصيانة الوقائية يتم رفع طلب صـيانة واصـالح العطـل بـنفس الكيفيـة املتبعـة  أي اكتشافدالة  في

 مع طلبات الصيانة .
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 ريطة تدفق العمليات خ -8

 خريطة تدفق الصيانة الوقائية   8-1
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 : اجراءات لتقييم أداء فرق الصيانة املتعاقدة مع جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز39ج

 

 الغرض : - 1

 بن عبدالعزيز . توضيح األلية املتبعة لتقييم أداء فرق الصيانة املتعاقدة مع جامعة األمير سطام 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة شركات الصيانة املتعاقد معها بالجامعة  .

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  وزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة ت
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

يوجد لها  املراقبة وال  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 تعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.متابعة ال

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت حتوي وت

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

  ت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجال 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1



 

 

  168 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  ـــل ــــودة قبــ ـــع وثـــــائق نظــــــام الجـ ــــودة ديـــــث  إصــــــدارها مراجعـــــة جميــ ـــل الجـ ـــا عـــــدا دليـــ يكــــــون  ، فيمــ

 عن مراجعته فقط 
ً
 واإلصدار.عتماد قبل اال مسؤوال

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ـــا وجميــ ـــبيق إجراءاتهـ الداخلـــــية والخارجـــــية املرتبطـــــة بالتطبــــــيق  االتصـــــاالت كفـــــاءة وفعـــــالية تطــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  مـتابعة وتداول تسجيل و 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  ة .الجود شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج تقرير املدير املناوب   39-1-ن  6-1

 سنوات3 نموذج زيارة تفتيشية  39-2-ن  6-2

 

7 

 

 :اإلجراءات

 يقوم املدير املناوب بطباعة نموذج تقرير املدير املناوب . -32

املكتملة والزيارات التفتيشية ملوقع العمل وسجالت األعطال يقوم املدير  ةطلبات الصيانعلى نماذج  االطالعبعد  -33

 لتقييم  وتعبئة التقرير كاملة .املناوب بتقدير متوسط األداء للفترة املنحصرة با

 بنسخة من التقرير . االدتفاظالى املشرف العام على التشغيل والصيانة مع  وإرسالهالتقرير اعتماد يتم  -34

 التقرير في تقييم املؤسسة املعنية بالصيانة .اعتماد يتم  -35

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 ال يوجد  
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 املالية واإلدارية شؤونال

  إجراءات مكتب مدير إدارة املستودعات 40ج

  استالم وصرف املواد واالحتياجات 41ج

  إجراءات مكتب مدير إدارة املشتريات 42ج

  إجراء املشتريات 43ج

  إجراء تقييم املوردين 44ج
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 اجراءات مكتب مدير إدارة املستودعات: 40ج

 

 الغرض : - 1

 ع املعامالت الوارد والصادرة من مكتب مدير إدارة املستودعات .يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جمي

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من مكتب مدير إدارة املستودعات .

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل اضعة ملراقبة الوثائقوثيقـة خ هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد ا
ً
 عن  لوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.ين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما توضح العالقات العرضية والتداخالت ب

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب  كيف يتم التأكد من 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  ه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذ

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن  ، فيما عدا دليل الجودة ديث  إصدارها وثائق نظام الجودة قبل مراجعة جميع 
ً
يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال مراجعته فقط 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  لخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الداخلـية وا االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظام الجوداعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 اظمدة االحتف النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج إدالة داخلية  -1-ن  6-1

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة  7-1

يتم استالم املعامالت الواردة الى إدارة املستودعات عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة او عن  -36

 . باإلدارةطريق صندوق البريد الخاص 

 التصاالت اإلدارية كوارد عام .نظام ا فييتم توريد املعاملة  -37

 يتم ادالتها على نظام االتصاالت االدارية ورقيا ملدير مكتب مدير إدارة املستودعات. -38

 يقوم مدير مكتب مدير اإلدارة بعرضها على مدير إدارة املستودعات . -39

 دالة املرفق مع املعاملة يقوم مدير االدارة باتخاذ الالزم وتوجيها ملدير مكتبة بعد اإلشارة بالرد على نموذج اإل  -40

 بإدالتهــــايقــــوم مــــدير مكتــــب مــــدير االدارة بتوجيــــه املعاملــــة الكترونيــــا وورقيــــا ملخــــتص االتصــــاالت اإلداريــــة للقيــــام  -41

 لوددة النسخ والتحرير او ألى جهة خارجية . داخليبحسب توجيهات مدير االدارة وذلك اما توجيه 

مــن إدارة املســتودعات مــع مالدظــة تصــدير املعاملــة علــى نظــام  يــتم االدتفــاظ بنســخة مــن املعاملــة قبــل خروجهــا -42

 االتصاالت االدارية .

 إجراء النسخ والتحرير لرد موجة من مدير إدارة املستودعات 7-2

دالــــة طلــــب رد علــــى املعاملــــة يقــــوم بتوضــــيح الــــرد وتحويــــل املعاملــــة  فــــييقــــوم مــــدير االدارة بــــاالطالع علــــى املعاملــــة و-1

 خ والتحرير لكتابة الرد .داخليا لوددة النس

 وددة النسخ والتحرير . سؤولاالتصاالت االدارية لتوجيها مل سؤوليقوم مدير املكتب بتوجيه املعاملة مل -2

 يقوم موظف قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة اولية للخطاب املطلوب للعرض على مدير االدارة . -3

ملــدير االدارة للتوقيــع  وإرســالهالنهائيــة  بصــيغتهة يــتم تحريــر الخطــاب بعــد املوافقــة علــى الخطــاب مــن مــدير االدار  -4
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 . النهائي

االتصــاالت االداريــة لتصــدير املعاملــة بنظــام االتصــاالت االدرايــة وارســالها الكترونيــا  ســؤولترســل املعاملــة والــرد مل-5

 رها .وورقيا للجهة املعنية بالرد ويراعى االدتفاظ بنسخة من كامل املعاملة قبل صدو 

 إجراء املعامالت السرية: 5-2

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية باإلدارة. -73

74- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -75

 ب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب مدير اإلدارة  لعرضها على مدير اإلدارة .وضع اإلدالة الخاصة باملكت -76

77-   
ً
بعــــــد العــــــرض علــــــى مــــــدير اإلدارة توجــــــه مباشــــــرة ملــــــدير املكتــــــب والــــــذي بــــــدوره يحيلهــــــا للمكتــــــب الســــــري ورقيــــــا

.
ً
 والكترونيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح مدير اإلدارة. -78

 املة من املعاملة في املكتب السري.االدتفاظ بنسخة ك -79

80- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -81

 اجراء وحدة املتابعة 5-3

بل قسم االتصا -53 .يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ
ً
 والكترونيا

ً
 الت اإلدارية ورقيا

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -54

 اإلجراء املناسب عليها. التخاذفي دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة   -55

د وإرســاله عــن طريــق نظــام االتصــاالت فــي دالــة عــدم الــرد يــتم اعــداد خطــاب اســتعجال للــرد للجهــة املعنيــة بــالر  -56

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 5-4

 يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب مدير اإلدارة  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن وجدت. -13

 ك الصياغة.يتم أخذ موافقة من مدير اإلدارة  على نشر الخبر وكذل -14

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم . -15  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم. -16  بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 خريطة تدفق معاملة واردة لإلدارة  8-1

 رد من وددة النسخ والتحرير توجيهطط مخ 8-2

 مخطط معاملة سريه  8-3
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 رد من وددة النسخ والتحرير توجيهمخطط  8-2
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 الغرض : - 1

املوردة ملستودعات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  واالدتياجاتوصرف املواد  الستالمتوضيح األلية املتبعة 

 لطلبات الشراء التي تمت عن طريقها عمليا ت التوريد 
ً
 طبقا

 التطبيق :مجال   - 2

على كافة املواد املستلمة بمستودعات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز واملطلوب صرفها  اإلجراءيطبق هذا 

 ألى من إدارات الجامعة 

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل ( باللون األدوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
مر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  تي ال تحمل خاتم هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات وال

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام 
ً
 عن  وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.لتنظيم العمل فيما  كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  كفاءة الالزمة؟وبال كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  تحديد تفصيلي لهذه املهام. وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 املوردة ملستودعات جامعة األمير سطا واالدتياجاتوصرف املواد  الستالم: اجراءات  41ج
ً
م بن عبدالعزيز طبقا

 لطلبات الشراء التي تمت عن طريقها عمليا ت التوريد 
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 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته ، ف  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
يما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ل الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعا االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونممثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل اعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 مؤقت ألصناف تحت الفحص   استالمإشعار  (خارجي)  1-ن  6-1

 سنوات3  استالممذكرة  (خارجي) 2-ن  6-2

 سنوات3 محضر الفحص  (خارجي)  3-ن  6-3

 سنوات3 بطاقة صنف  (خارجي)  4-ن  6-4

 سنوات3 طلب صرف مواد  (خارجي)  7-ن  6-5

 سنوات3 مستند صرف أصناف رجيع  (خارجي)  10-ن  6-6

 سنوات3 ند إرجاع مست (خارجي)  9-ن  6-7

7- 

 

 :اإلجــراءات

 املواد املوردة للمستودع   استالمإجراء  7-1

ـــعار  االســـــتالمعنـــــد ورود أدـــــد األصـــــناف املطلـــــوب توريـــــدها للمســـــتودع يقـــــوم مـــــأمور عهـــــدة ســـــادة  -43 بتحريـــــر إشــ

صــناف كافــة األ  بــهاملؤقــت مبــين  لالســتالممؤقــت ألصــناف تحــت الفحــص باملنطقــة أو املســتودع املخصــص  اسـتالم

املستلمة ويسلم للقائم بالتوريد األصل وترسل صورة للجنة الفحص لبدأ عملية الفحص خالل خمسة أيام من 

 على األكثر . تاريخه

 اللجنة إلجراء الفحص . انعقاديتم إشعار املورد بموعد  -44

علـى  سـتالماال يتم عقد اللجنة بحسب املوعـد املحـدد ويـتم فحـص املـواد املـوردة للمسـتودع مـن خـالل مـذكرة  -45

أن يــــتم تــــدوين املــــواد املطابقــــة واملســــتلمة مــــع توضــــيح كافــــة الكميــــات املســــتلمة ويــــتم رفــــض املــــواد الغيــــر مطابقــــة 

 وإعادتها للمورد .

علـــى أن يرســـل أصـــل  النهـــائي االســـتالميقـــوم أمـــين املســـتودع بنقـــل املـــواد املقبولـــة املســـتلمة ألدـــد مســـتودعات  -46
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ة ملتابعـــة الصـــرف وصـــورة إلـــى إدارة مراقبـــة املخـــزون ويحـــتفظ بصـــورة مـــع أمـــين إلـــى اإلدارة املاليـــ االســـتالممـــذكرة 

 املستودع .

دقـــل الـــوارد لبطاقـــات الصـــنف ملتابعـــة ضــــبط  فـــيبطاقـــات الصـــنف بتـــدوين األصـــناف الـــواردة  مســـؤوليقـــوم  -47

 عمليات الصرف .

 إجراء صرف املواد من املستودع  7-2

ــــوا-1 ــ ـــــرف مـ ــــوذج صــ ــ ــــة نمـ ــ ـــــة بتعبئـ ــــة الطالبــ ــ ــــوم الجهـ ــ ـــع تقـ ــ ـــــهد مــ ـــالدية  توقيعــ ــ ـــــادب الصــ ـــــن صــ إلـــــــى إدارة  وإرســـــــالهمــ

 بصورة منة . االدتفاظاملستودعات مع 

املســتودع بتحويــل الطلــب إلــى أمــين املســتودع للتأكــد مــن تــوافر املــواد املطلوبــة ببطاقــة الصــنف  مســؤوليقــوم -2

قيـــام بتحريـــر طلـــب لصـــنف للدالـــة عـــدم توافرهـــا يـــتم الـــرد بخطـــاب للجهـــة الطالبـــة بعـــدم تـــوافر ا فـــيوصـــرفها و

 إلى إدارة املشتريات . رسالهوإللشراء 

 مسـؤوليقوم أمين املستودع بتحرير نموذج صرف املواد وتوقيع الجهة املستلمة على الطلب ويرسل صورة إلى -3

بطاقات الصنف وودـدة مراقبـة املخـزون لحسـم الكميـة املنصـرفة مـن رصـيد املـادة باملسـتودع وصـورة أخـرى 

 د لتسجيل العهد . إلى مراقب العه

  واالدتياجاتاملواد  استالماجراء  5-2
ً
 باملوقع مباشرة

 مع توضيح جميع التفاصيل . استالميتم إعداد محضر  -57

بطاقـات الصـنف وصـورة  مسـؤولإلى اإلدارة املالية ملتابعة الصـرف وصـورة إلـى  االستالميرسل أصل محضر  -58

 . إلى مراقبة املخزون لتسجيل األصناف ببطاقة صنف املواد

 طلب صرف مواد على الجهة املباشرة . استخراجيتم  -59

يحـــتفظ أمـــين املســـتودع باألصـــل وترســـل صـــورة لكاتـــب بطاقـــات الصـــنف وصـــورة إلـــى إدارة مراقبـــة املخـــزون  -60

 لحسم الكميات املصروفة وصورة ملراقب العهد لتسجيل العهد .

 إجراء إرجاع األصناف إلى املستودعات  5-3

 الضرورة وفق الحاالت التالية : اقتضتإذا  ترجع األصناف إلى املستودعات -17

 . االستغناء -الغرض .      ب انتهاء-أ

 عدم الصالدية أو اإلتالف .-ج

 تعد الجهة املرجعة نموذج مستند إرجاع ويرسل للمستودعات من أصل وسبع صور . -18

 . تالماالساملواد املرجعة وتزود الجهة املرجعة بصورة من سند  باستالميقوم أمين املستودع  -19

 مستند اإلرجاع . فيتبلغ اللجنة املختصة بفحص الرجيع إلبداء التوصيات  -20

بــــل اللجنــــة يحــــتفظ أمــــين املســــتودع باألصــــل وترســــل صــــورة إلــــى كاتــــب بطاقــــات الصــــنف  -21 بعــــد املعاينــــة مــــن قِّ

وصــورة إلــى إدارة مراقبــة املخــزون وصــورة إلــى إدارة مراقبــة العهــد وتــوزع الصــور املتبقيــة دســب توصــيات 

 لجنة .ال

 خريطة تدفق العمليات  -8

 املواد املوردة للمستودع   استالممخطط  8-1

 مخطط صرف مواد من املستودع   8-2

 املباشر باملوقع  االستالممخطط  8-3

 مخطط إرجاع صنف للمستودع  8-4
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 : اجراءات مكتب مدير إدارة املشتريات 42ج

 

 الغرض : - 1

 يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من مكتب مدير إدارة املشتريات . 

 مجال التطبيق :  - 2

 على جميع املعامالت الواردة والصادرة من مكتب مدير إدارة املشتريات. يطبق هذا اإلجراء

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  د لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتم
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من  معدل توزيع معتمد ولم تدرج

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 ا أعدها.متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كم

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  داري لتنظــيم العمــل فيمــا بينهــا.كمــا توضــح العالقــات العرضــية والتــداخالت بــين الوظــائف املختلفــة للهيكــل اإل 

 اآلتية: الت وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤ 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 نفيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على ت 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :ــترشـاديةالوثــــــائق املرجعــية / اإلسـ -4 

 ال يوجـد

 

 يات :سؤولامل -5
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 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن  ، فيما عدا دليل الجودة ديث  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
يكون مسؤوال

 واإلصدار.د عتماقبل اال  مراجعته فقط

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.   الـفعال 

  ميع وثائق نظام إدارة الجودة. وفهرسة وتوزيع وسحب ج تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 األقسام مسؤولون عن: مسؤولي اإلدارات التنظيمية /  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج إدالة داخلية  -1-ن  6-1

 سنوات3  -2-ن  6-2

 

7

- 

 

 :اإلجــراءات

 الت الواردة إجراء املعام 7-1

يــتم اســـتالم املعــامالت الـــواردة إلــى إدارة املشـــتريات عــن طريـــق االســتالم املباشـــر مــن مراســـل الجهــة املرســـلة او عـــن  -48

 . باإلدارةطريق صندوق البريد الخاص 

 نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام . فييتم توريد املعاملة  -49

 دير مكتب مدير إدارة املشتريات.يتم ادالتها على نظام االتصاالت االدارية ورقيا مل -50

 يقوم مدير مكتب مدير اإلدارة بعرضها على مدير إدارة املشتريات . -51

 يقوم مدير االدارة باتخاذ الالزم وتوجيها ملدير مكتبة بعد اإلشارة بالرد على نموذج اإلدالة املرفق مع املعاملة . -52

 بإدالتهـــــاوورقيــــا ملخــــتص االتصـــــاالت اإلداريــــة للقيــــام  يقــــوم مــــدير مكتــــب مـــــدير االدارة بتوجيــــه املعاملــــة الكترونيـــــا -53

 لوددة النسخ والتحرير او ألى جهة خارجية . داخليبحسب توجيهات مدير االدارة وذلك اما توجيه 

يــــتم االدتفــــاظ بنســــخة مــــن املعاملــــة قبــــل خروجهــــا مــــن إدارة املشــــتريات مــــع مالدظــــة تصــــدير املعاملــــة علــــى نظــــام  -54

 االتصاالت االدارية .

 إجراء النسخ والتحرير لرد موجة من مدير إدارة املشتريات 7-2

دالة طلب رد على املعاملة يقوم بتوضيح الرد وتحويل املعاملة داخليـا  فييقوم مدير االدارة باالطالع على املعاملة و-1

 لوددة النسخ والتحرير لكتابة الرد 

 وددة النسخ والتحرير  سؤولدارية لتوجيها ملاالتصاالت اال  سؤوليقوم مدير املكتب بتوجيه املعاملة مل -2
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 يقوم موظف قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة اولية للخطاب املطلوب للعرض على مدير االدارة  -3

ملـــدير االدارة للتوقيـــع  وإرســـالهالنهائيـــة  بصـــيغتهبعـــد املوافقـــة علـــى الخطـــاب مـــن مـــدير االدارة يـــتم تحريـــر الخطـــاب  -4

  النهائي

وارســـالها الكترونيـــا  اإلداريـــةاالتصـــاالت االداريـــة لتصـــدير املعاملـــة بنظـــام االتصـــاالت  ســـؤولعاملـــة والـــرد ملترســـل امل-5

 وورقيا للجهة املعنية بالرد ويراعى االدتفاظ بنسخة من كامل املعاملة قبل صدورها .

 إجراء املعامالت السرية: 5-2

 باإلدارة. يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية -82

83- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -84

 وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب مدير اإلدارة  لعرضها على مدير اإلدارة . -85

.بعد ا  -86
ً
 والكترونيا

ً
 لعرض على مدير اإلدارة توجه مباشرة ملدير املكتب والذي بدوره يحيلها للمكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح مدير اإلدارة. -87

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -88

.تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلد -89
ً
 الة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -90

 اجراء وحدة املتابعة 5-3

61- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 منها االستفسار.يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب  -62

 اإلجراء املناسب عليها. التخاذفي دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب مدير اإلدارة   -63

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -64

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 صحفية )العالقات العامة(إجراء كتابة األخبار ال 5-4

 يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب مدير اإلدارة  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن وجدت. -22

 يتم أخذ موافقة من مدير اإلدارة  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -23

بل إدارة العالقات العامة واإل  -24  ومرسل من قِّ
ً
 عالم .يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم. -25  بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 

 خريطة تدفق العمليات  -8

 خريطة تدفق معاملة واردة لإلدارة  8-1

 رد من وددة النسخ والتحرير توجيهمخطط  8-2

 مخطط معاملة سريه  8-3
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 اردة إلى إدارة املشترياتخريطة تدفق معاملة و  8-1
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 : اجراءات املشتريات43ج

 

 الغرض : - 1

 يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من مكتب مدير إدارة املشتريات . 

 مجال التطبيق :  - 2

 بق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من مكتب مدير إدارة املشتريات.يط

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من معدل توزيع 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 هذه الوثيقة كما أعدها.متابعة التعديالت التي تتم على 

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: ى إجابة للتساؤالت هـذه الوثيقـة علوتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ ب 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :جعــية / اإلســـترشـاديةالوثــــــائق املر  -4 

 ال يوجـد

 

 يات :سؤولامل -5
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 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال  فقط 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 لهذه العمـلية.  

  ة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. وفهرس تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 ات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: مسؤولي اإلدار  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج إدالة داخلية  -1-ن  6-1

 سنوات3  -2-ن  6-2

 

 اإلجراء:-7

األول هو التعميد املباشر والثاني عن طريق نظام املنافسات ويحدد  اتجاهينيات الشراء بالجامعة عن طريق تتم عمل

دالة زيادة السعر عن مليون ريال سعودي  فيالتعامل بأي منهما عن طريق قيمة املنتج أو الخدمة املراد شرائها ديث 

لسعر عن مبلغ مليون ريال سعودي يتم التعامل عن يتم التعامل عن طريق نظام املنافسات وفي دالة أن يقل ا

 طريق التأمين أو التعميد املباشر للموردين السابق التعامل معهم من قبل.

 إجراء التأمين املباشر  7-1

طلب الجهة املستفيدة متضمن موافقة صادب الصالدية على التأمين مرفق به بيان باالدتياج املطلوب والشروط  -1

 واملواصفات.

 دالة الطلب من قبل صادب الصالدية إلدارة املستودعات املركزية للتأكد من توفر الصنف.يتم ا -2

 

إذا لم يكن الطلب متوفًرا في املستودعات يطلب عروض أسعار من املوردين املرخص لهم طبًقا لألنظمة والقواعد  -3

 -الشترا  بالغرفة التجاريةا –تسديد التأمينات االجتماعية  –تسديد الزكاة  –بأن يكون لديهم: سجل تجاري 

 شهادة السعودة .

إدضار عروض أسعار للصنف املطلوب )البحث عن أفضل األسعار مع مراعاة جودة الصنف املطلوب ومطابقة  -4

 للشروط واملواصفات و تفضيل املنتجات الوطنية( .

 مناسبتها للشروط واملواصفات إدالة العروض املتقدمة إلى اللجنة الفنية لدراسة وتحليل العطاءات املتقدمة ومدى  -5
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العرض على اللجنة الدائمة  -6

 لفحص العروض بالشراء املباشر ملراجعة وتدقيق العروض والتأكد من اعتدال السعر 

 ومناسبته  طبًقا لألسعار السائدة في السوق .

 

دة املعاملة لعدم امكانية مخاطبة ادارة التخطيط وامليزانية بطلب االرتباط املالي على مبلغ العملية  وفي دالة اعا  -7

 االرتباط  لعدم توفر البند يتم اشعار الجهة الطالبة بذلك .

تحرير خطاب التعميد للشركة أو املؤسسة لتأمين الصنف أو األصناف املطلوبة وفي دالة تجاوز مبلغ العملية  -8

 التالي :( ألف ريال يتم ادالة املعاملة إلى قسم العقود ألبرام العقد ويتم ذلك ك300.000)

 .التأكد من محضر دراسة العروض بكافة خطواته 8-1

 .التأكد من موافقة صاحب الصالحية 8-2

 .التأكد من انه قد تم االرتباط على املبلغ 8-3

 .تزويد الجهة الطالبة بصورة من التعميد لالستالم بموجبه في حالة التوريد والتركيب في موقع الجهة 8-4

 .عات بصورة من التعميد لالستالم بموجبه وملطابقة  األصناف املؤيدةتزويد إدارة املستود 8-5

تزويد قسم متابعة التوريد بصورة من التعميد مع كامل األساس ليتم متابعة التوريد والرفع لإلدارة املالية لصرف  8-6

 املستحق   للشركة أو للمؤسسة املؤمنة.

 

 إجراء عمل املنافسات  7-2

باستالم أصل خطاب املوافقة لصادب الصالدية على طرح العملية في منافسة عامة دكراسة الشروط تبدأ دورة املنافسات 

 واملواصفات من الجهة الطالبة في الجامعة .

يقوم املوظف املختص بإدارة املشتريات بدراسة كراسة الشروط واملواصفات وتدقيقها ومقارنتها بالشروط -1

 عنها وبعد ذلك يتم إدالتها مع التقرير إلى اللجنة الطالبة إلعداد واملواصفات السابقة لنفس العملية ويع
ً
د تقريرا

 كراسة الشروط واملواصفات بعد استيفاء املالدظات إن وجدت .

إدارة  املظاريف بمخاطبةإذا رأت إدارة املشتريات بـأن كراسة الشروط واملواصفات مناسبة يقوم سكرتير لجنة فتح -2

دئ للعملية ومن ثم اإلعالن عن العملية عن طريق إرسال خطاب ليتم نشر اإلعالن في الجريدة امليزانية لالرتباط املب

الجهة املعلنة ومسمى املنافسة  اسمالرسمية )أم القرى( وبقية الصحف اليومية في اململكة ويراعى في اإلعالن ذكر 

املظاريف ومكان تقديم العطاءات ورقمها وتحديد قيمة  بيع النسخة من الشروط وموعد تقديم العطاءات وفتح 

 وفتح املظاريف وأي شروط أخرى يلزم بها النظام كالتصنيف والشهادات النظامية .

بعد التأكد من نشر اإلعالن في الصحف يقوم املوظف املختص بتجهيز النسخ املطبوعة واملختومة بخاتم الجهة التي -3

رغب في شراء كراسة الشروط  ويجب أن تتضمن النسخة أعدت الشروط لتوزيعها على الشركات واملؤسسات التي ت

 الواددة الشروط واملواصفات الفنية وكراسة الشروط العامة واملالدق الالزمة إن وجدت .

يتوجب على املوظف املختص التأكد من وجود قيمة تقديرية للعملية يحتفظ به في ظرف يكتب علية )سري -4

 العملية قد أعدت التقدير فإنه يطلب منها ذلك . للغاية( وإذا لم تكن الجهة املشرفة على

عندما يتقدم أدد املتنافسين لسحب الشروط يقوم املوظف املختص التأكد من انطباق الشروط املطلوبة على -5

 الشركة أو املؤسسة قبل تسليمه الشروط واملواصفات وذلك 

صنيف والخبرات االزمة وشهادة التأمينات على املستندات املقدمة مع الطلب مثل السجل التجاري والت باالطالع

االجتماعية وشهادة مصلحة الزكاة والدخل والسعودة واالشترا  في الغرفة التجارية ، ويتم كل ذلك باستالم خطاب 

من الشركة أو املؤسسة تطلب فيه شراء تلك املنافسة ، ويقوم املوظف بإعداد خطاب لإلدارة املالية لتحصيل 

 للنم
ً
املختص وذج املوجود باإلدارة بعد تسديد املتنافس لقيمة الشروط واملواصفات ، يقوم املوظف القيمة وفقا
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إيصال القبض ويسلم األصل  بتصوير 

 ملندوب الشركة أو املؤسسة ويحفظ الصورة مع الطلب املقدم للحصول على الشروط في ملف املنافسة .

 

 

ف باستالم العروض بعد التأكد من ختم العرض بالشمع العروض يقوم املوظ الستالمعند دلول املوعد املحدد -6

ويسجل في  باالستالماألدمر ومن سالمة الشمع واألختام التي تصل مناولة مقابل إعطاء مقدم العرض إيصال 

 كاسمويسجل في اإليصال بيانات العرض  باالستالمإعطاء مقدم العرض إيصال  كاسماإليصال بيانات العرض 

  استالمووقت  الشركة أو املؤسسة 
ً
العرض ، وترتيب العرض بالنسبة لبقية العروض الواردة ورقمه املسلسل وفقا

 لألسبقية ، كما يجب أن يتأكد املوظف من أن مقدم العرض سبق له شراء نسخة من الشروط .

ات املتبعة في املوعد املحدد لفتح املظاريف يتم تسليم العروض للجنة فتح املظاريف لتقويم بفتحها دسب اإلجراء-7

لذلك بعد تأكدها من سالمة العروض وأنها مختومة بالشمع األدمر مع التأكد من األسعار املقدمة واكتمال 

وشهادة الزكاة والدخل واالشترا  في الغرفة التجارية والسعودة وشهادة التأمينات  االبتدائياملستندات مثل الضمان 

 االجتماعية  .

عليها اللجنة ، بعد ذلك  التي توقعلجنة فتح املظاريف كشوف ومحاضر جنة بإعداد يقوم املوظف أثناء انعقاد الل-8

 –العملية ورقمها  اسمبظرف مغلق يكتب على ظاهره  –للجهة املختصة املشرفة على العملية إدالة العروض يتم 

 لعرضها وكلمة )سري( لدراسة العروض وتحليلها وإبداء مرئياتهم دولها 
ً
 ص العروض .على لجنة فحتمهيدا

 لجنة فتح املظاريف بطلب دراسة العروض موجة لرئيس لجنة فحص العروض. رئيستوجيه خطاب  باسم  -9

 يوجه وكيل الجامعة الخطاب إلى اللجنة الفنية لدراسة العروض .-10

 رئيس اللجنة الفنية يوجه خطاب للجهة املشرفة على العملية للدراسة الفنية .-11

 فني من الجهة املشرفة على العملية .بعد ورود العروض والتقرير ال-12

 ملحضر لجنة الدراسة الفنية وتوقيعها من -13
ً
يقوم سكرتير لجنة الدراسة الفنية بإعداد البيانات املطلوبة وفقا

 ثم يتم اإلدالة إلى لجنة فحص العروض . اللجنة ومنأعضاء اللجنة واعتمادها من رئيس 

تقرير الفني وأي تقارير أخرى أعدتها اللجان الفنية وتتخذ تقوم لجنة فحص العروض بدراسة العروض وال-14

 قرارها إما : 

 إلغاء املنافسة .-املنافسة .                                                ب  ترسيه-أ    

وفي دالة اإللغاء يقوم املوظف بإعادة طرح املنافسة دسب اإلجراءات السابقة مع مالدظة إجراء التعديالت  -

 الالزمة .

 كالتالي :  إجراءاته باستكمالاملنافسة فيقوم املوظف  ترسيهأما في دالة  -

 على املبالغ الالزمة . االرتباط .15

العمل أو مدة  استالمورقمها وموعد  اسمهاإصدار التعميد الالزم والذي يراعى فيه تحديد قيمة املنافسة وذكر  .16

 ملدة العقد د % خالل عشرة أ5التنفيذ مع طلب ضمان بنكي بنسبة 
ً
شهور ،  3يام من تاريخ التعميد يكون مغطيا

مع اإلشارة في التعميد للحضور لتوقيع العقد إذا كانت قيمة العملية تزيد عن ثالثمائة ألف ريال ، واذا كانت مدة 

ة املالية العملية تزيد عن سنة فيجب اإلشارة في التعميد إلى أن الحضور لتوقيع العقد سيكون بعد إجازته من وزار 

 التي يجب عرض العقود التي تزيد مدتها عن سنة عليها ، وتبلغ قيمتها خمسة ماليين ريال وأكثر .
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الضمان البنكي  استالمبعد  .17

يقوم املوظف بإعداد مسودة العقد ويتم إرسال نسختين منه  املدة املطلوبة و  مغطي للقيمةوالتأكد من أنه 

من اإلدارة القانونية إذا كانت املدة تزيد عن سنة  وقيمته أكثر من خمسة لوزارة املالية بعد أن تتم مراجعته 

 مستندات العقد السابق إن وجدت وذلك دتى يتم إجازته 
ً
ماليين، ويرفق مع النسختين مستندات العقد وأيضا

إلدالة لوزارة من قبل الوزارة قبل التوقيع .أما إذا كانت مدة العملية سنة فأقل فيتم توقيع العقد مباشرة دون ا

 املالية .

بعد إجازة اإلدارة القانونية أو وزارة املالية ملسودة العقد يتم توقيع العقد بين الطرفين مع مالدظة استكمال   .18

املالدظات الواردة منها )إن وجدت( ، ويتم بعد ذلك توزيع نسخ العقد بحيث يتم تزويد مصلحة الزكاة والدخل 

 من بنسختي االجتماعيةوالتأمينات 
ً
 تزويد ديوان املراقبة العامة خالل خمسة عشر يوما

ً
ن من العقد ، ويتم أيضا

 بها كافة املستندات واألوراق املتعلقة باملنافسة ، وكذلك 
ً
تاريخ توقيع العقد بنسخة من تاريخ العقد مرفقا

لجنة ورة من محضر وصلجنة فتح املظاريف األصلية من محاضر املظاريف املقدمة لهذه املنافسة إضافة للنسخ 

األخيرة تقوم إدارة املشتريات بإرسالها على نسخة  الفترةفحص العروض وأصول العروض املقدمة للعملية . وفي 

 دسب تعليمات ديوان املراقبة العامةcdقرص مرن 

 يتم تزويد الجهات املختصة ذات العالقة كجهة اإلشراف واإلدارة املالية بصور من العقد ومستنداته .  .19

 انتهاء، وتصفية العقد بعد  اإلنجاز لصرف مستحقات املقاول دسب  عالعقد والرفبعد ذلك تجرى متابعة تنفيذ    .20

 مدته ووفاء املتعهد بكامل التزاماته التعاقدية .

 

 إجراء متابعة الصرف  7-3

ة الطالبة بصورة من يتم تسجيل العملية في بيان متابعة العمليات بعد التأكد من اشعار املؤسسة او الشركة والجه .1

 خطاب التعميد موضح به )اسم العملية واسم الشركة والجهة املستفيدة وتاريخ نهاية مدة التوريد ( 

 مخاطبة املورد قبل نهاية مدة التوريد بثالثة أيام ودثه على التوريد قبل نهاية املدة .2

م يتم مخاطبة املؤسسة او الشركة بخطاب عند انتهاء مدة العملية ولم يتم رفع املطالبة املالية ومحاضر االستال  .3

 انذار والجهة املؤمن لها لإلفادة ديا ل ما تم تأمينه .

عند رفع املطالبة املالية من املورد يتم التأكد من اكتمالها ) خطاب املطالبة والفاتورة والشهادات الثبوتية الرسمية 

الطالبة بالتنسيق مع ) ادارة املستودعات ( في دالة التركيب سارية املفعول وأصل التعميد  و محاضر االستالم من الجهة 

 في مقر الجهة مع إرفاق مذكرة االستالم ومرفقاتها من إدارة املستودعات .

يتم التأكد من تاريخ االستالم في املحاضر الرسمية هل تم التوريد في املدة املحددة وفي دالة عدم توريدها في املدة  .4

 %  وذلك فيما يتعلق بعقود التوريد.6امة التأخير النظامية بحيث ال تتجاوز املحددة يتم ادتساب غر 

 يتم الرفع لإلدارة املالية بطلب صرف مستحقات املؤسسة او الشركة .  .5

 

 خرائط تدفق العمليات -8

 مخطط تدفق التعميد املباشر . 8-1

 مخطط تدفق عمل املنافسات.8-2
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 .مخطط تدفق التعميد املباشر  8-1
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 تدفق عمل املنافسات. مخطط-8
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 : اجراءات تقييم املوردين44ج

 

 
 

 الغرض : - 1ا

يهدف هذا اإلجراء لتحديد األلية املتبعة لتقييم موردي املنتجات والخدمات املتعامل معهم بجامعة األمير 

 . سطام بن عبدالعزيز 

 مجال التطبيق :  - 2

املنافسات( داخل جامعة –املتعامل معهم بنظامي املشتريات )املباشر  وردينامليطبق هذا اإلجراء على كافة 

 األمير سطام بن عبدالعزيز.

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  وثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع ال
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

ها املراقبة وال يوجد ل هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها. متابعة التعديالت

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: ذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت هـوتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

  يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 :ــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـاديةالوث -4 

 ال يوجـد
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 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل   
ً
عن مراجعته  ، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال  فقط 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 لهذه العمـلية.  

 وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  وتداول  تسجيل ومـتابعة 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 قائمة دصر موردين  43-1-ن  6-1

 سنوات3 م مورد استمارة تقيي 43-2-ن  6-2

 

 اإلجراء:-7

يتم دصر جميع املوردين املتعامل معهم داخل جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من قبل إدارة املشتريات على أن 

أشهر ويعمم طلب التقييم على كل اإلدارات املتعاقدة مع أي من موردي الخدمات  6يتم تحديث القائمة كل 

 ر طبقا للخطوات التالية :أشه 6واملنتجات ويتم التقييم كل 

 اإلدارية  . االتصاالتيتم إصدار التعميم لإلدارات املستفيدة من املوردين عن طريق  -1

 اإلدارية. االتصاالتالتقييم وإعادة إرسالها إلدارة املشتريات عن طريق  استمارةيتم تعبئة -2

 املوردين الستبعادي الشراء املباشر مسؤولي فحص العروض و سؤولالتقييم وتقديمها مل استماراتيتم دفظ -3

 .  املخالفين

 

 خرائط تدفق العمليات -8

 مخطط تقييم املوردين  . 8-1

 

 

 



 

 

  199 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

  

 



 

 

  200 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب شؤونعمادة 

 

 الطالب   شؤون عميدإجراءات مكتب  45ج

 إعداد أدد النشاطات  46ج

 طلب إعانة  47ج

 طلب تخفيض طيران  48ج

 طلب سلفة مالية  49ج

 تجهيز مشاركات منتخب الجامعة 50ج
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  الطالب شؤون عميد: إجراءات مكتب 45ج

  
 

 الغرض : - 1

 الطالب. شؤون عميديهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة 

 مجال التطبيق :  - 2

 الطالب. شؤون عميدة من والى مكتب سعادة يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادر 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ويتم مراقبتها واملحافظة  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ،
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ادر من ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الص

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيق

 كمــا توضــح العالقــات العرضــية والتــداخالت بــين الوظــائف املختلفــة للهيكــل اإلداري لتنظــيم العمــل فيمــا بينهــا.

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 عمـل:تعليمـات ال 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :ؤولسامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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 واإلصدار.عتماد مراجعته  فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيودة منسق الج 5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.  

  دة. وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجو  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

  مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية -1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو عن  يتم استالم املعامالت الواردة -31

 طريق صندوق البريد الخاص بالوكالة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -32

 ملدير مكتب سعادة العميد  . -33
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعالعميد  بعرضها على سعادة العميد   يقوم مدير مكتب -34

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -35
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج العمادة وفي هذه الحالة  -36
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجة. يتم اد
ً
 والكترونيا

ً
التها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني وبعد االنتهاء من 
ً
 وإلكترونيا

ً
وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

د باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت اإلدارية مرة أخرى املعاملة دسب التوجيه الوار 

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  . -16  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 لى برنامج االتصاالت اإلدارية.يتم تصدير املعاملة ع -17

 للرجوع إليها  -18
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 5-2

 لقسم النسخ والت  -1
ً
 وإلكترونيا

ً
 لشرح مدير مكتب سعادة ترد املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا

ً
حرير وفقا



 

 

  203 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 العميد  .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجراء التعديالت  -17

 املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

نهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة العميد  مرة بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصيغته ال -18

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -19

 إجراء املعامالت السرية: 5-3

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالعمادة. -91

.تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة العمي -92
ً
 وورقيا

ً
 د  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -93

 وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على سعادة العميد  . -94

95-   
ً
. بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

ً
 والكترونيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -96

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -97

98- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -99

 اجراء وددة املتابعة 5-4

65- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -66

 جراء املناسب عليها.في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  التخاذ اإل  -67

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -68

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 5-5

ادخال التعديالت املطلوبة إن يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد  ملراجعته و  -69

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -70

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -71  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات الع -72  امة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة  8-1
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 : اجراءات إعداد أدد النشاطات46ج

 

 الغرض : - 1

 يشرف عليها الجامعة . التيتوضيح ألية تنظيم أدد النشاطات الرياضية 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة النشاطات الرياضية القائم بتنظيمها جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  .  

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 بهذا اإلجراء.هو وارد 

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 .مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ،  وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

  ؟سيقوم بالتنفيذمن    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األ 
ً
   فراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 ن:الجودة مسؤول ع شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 
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 عـن مراجعتـه   إصـدارها مراجعة جميع وثـائق نظـام الجـودة قبـل 
ً
، فيمـا عـدا دليـل الجـودة ديـث يكـون مسـؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: مسؤول هذه ا
ً
 لعملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها.على أصول  دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 ج املستخدمة :قائمة النماذ -6

 ال يوجد   

 اإلجراء  -7

 بتنظيم أدد النشاطات يجب التأكد من توافر املكان املناسب وامليزانية املناسبة . البدقبل -1

 يتم تجهيز املنشأة باألدوات واملتعلقات املطلوبة وتحديد الوقت املناسب لبدأ النشاط .-2

 .يتم إبالغ الفرق املشاركة بموعد إقامة النشاط -3

 يتم توزيع املهام على فريق عمل الجامعة املشرف على إقامة النشاط الرياض ي . -4

 يتم إعداد قرعة الفرق املشاركة لتحديد نظام البطولة .-5

 يتم بدأ النشاط باملوعد املحدد . -5

 وتسجيل نتائج املنافسات . الرياض يمتابعة سير النشاط -6

 عمل القائم على نجاح النشاط الرياض ي . تكريم الفرق املشاركة وتكريم فريق ال-7

 

 خرائط التدفق -8

 ال يوجد
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 : اجراءات طلب اعانة47ج

 
 

 الغرض : - 1

 توضيح ألية طلب وصرف إعانة ألدد طالب /طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .        

 مجال التطبيق :  - 2

 الطالب . شؤوننة املقدمة الى إدارة الصندوق بعمادة يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات اإلعا

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقب
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. املعتمد الصادر من ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 راءات:إجــ 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ذا يجب عمله؟ما  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 وجـدال ي

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عـن مراجعتـه   إصـدارها مراجعة جميع وثـائق نظـام الجـودة قبـل 
ً
، فيمـا عـدا دليـل الجـودة ديـث يكـون مسـؤوال

 .واإلصدارعتماد فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــبيق إجراءاتهـــا وجميــــع الداخلــــية والخارجـــــية املرتبطــــة بالتطبـــــيق  االتصــــاالت كفــــاءة وفعــــالية تطــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  م إدارة الجودة. وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظا تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء /مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 م مسؤولون عن: مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسا 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 
 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 اجتماعياستمارة بحث  1-ن  6-1

 

 اإلجراء  -7

يز التقدم بالحصول على سلفة مالية من صندوق الطالب يمكن لطالب/طالبة جامعة األمير سطام بن عبدالعز 

 وذلك وفقا للشروط التالية :

 الفصل الدراس ي وقت طلب السلفة . فيأن يكون الطالب منتظم  - أ

 أن يكون الطالب املتقدم ال يستلم مكافأة أو منقطع املكافأة . - ب

 سلف مالية لم تسدد . أيان ال يكون على الطالب  - ت

 تبقية على تخرج الطالب أقل من الفترة املطلوبة لتسديد السلفة .الفترة امل ن ال تكو أن  - ث

 أن ال يزيد مبلغ السلفة عن املبلغ املحدد دسب الالئحة . - ج

 : اإلجراء

 التوجيهوتقديمة الى إدارة  اجتماعيبحث  استمارةيقوم الطالب بالتقدم بطلب سلفة مع تعبئة نموذج -1

 الطالب . شؤونواإلرشاد بعمادة 

 ملوظف املختص بدراسة الحالة طبقا للبيانات الواردة بالنموذج .يقوم ا-2

دالة تطابق البيانات الخاصة بالطالب مع الشروط املذكورة يتم تقديم الطلب إلى إدارة الصندوق       في-3

 للصرف .

 يتم عرض الحالة على مجلس إدارة الصندوق . -4

 يتم صرف املبلغ املطلوب للطالب/الطالبة .-5
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 رائط التدفق خ-8

 

 مخطط صرف إعانة مالية    8-1
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 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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 : اجراءات طلب إقرار تخفيض سعر لتذاكر الطيران الداخلية للطالب48ج

 

 الغرض : - 1

توضيح ألية طلب إقرار تخفيض سعر لتذاكر الطيران الداخلية لطالب /طالبات جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز  .

 مجال التطبيق :  - 2

اإلجراء على كافة طلبات إقرار تخفيض سعر لتذاكر الطيران الداخلية لطالب /طالبات جامعة األمير  يطبق هذا

 سطام بن عبدالعزيز.  

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
ا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
راقبة وال يوجد لها امل هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 معتمدة.

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن هو الشخص املسؤول فنيا

ً
 مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

 بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

  هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
   وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  املهام. وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5
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 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عـن مراجعتـه ، فيما عدا دليل   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
الجودة ديـث يكـون مسـؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال  فقط

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

 مـلية.الـفعال لهذه الع  

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤوناإلدارة ل وثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثلاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 
 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 إقرار طلب تذكرة داخلية   1-ن  6-1

 

 اإلجراء  -7

يمكن لطالب/طالبة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز التقدم بالحصول على إقرار  يمكنة من تقديمة لشركات 

 الطيران وذلك للحصول على التخفيضات املقررة لطالب الجامعة وذلك وفق اإلجراءات التالية :

 يقوم مقدم الطلب بطباعة اإلقرار من بوابة الجامعة .-1

يقوم الطالب بتعبئة كامل بيانات اإلقرار وإرفاق صورة من بطاقة األدوال أو بطاقة العائلة مع شهادة -2

 التعريف .

 يسلم كامل األوراق الى قسم العالقات العامة .-3

 الطالب . شؤونيتم توقيع اإلقرار من سعادة عميد -4

ركات الطيران املتعامل معهم من الجامعة يسلم اإلقرار بعد التوقيع الى مقدم الطلب لتقديمة ألدد ش-5

 ودفع القيمة املالية بعد التخفيض . بهالتذكرة الخاصة  الستالم

 

 خرائط التدفق -8

 مخطط طلب إقرار تذكرة داخلية    8-1

  



 

 

  214 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  215 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
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 : اجراءات طلب صرف سلفة ألدد الطالب49ج

 
 

 الغرض : - 1

 طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .توضيح ألية طلب وصرف سلفة ألدد طالب /

 مجال التطبيق :  - 2

 الطالب . شؤونيطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات السلف املقدمة الى إدارة الصندوق بعمادة 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  والبيانات والتي ال تحمل خاتم  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مال
ً
 عن  ءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

 .للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينهاكما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ للمطلوب كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عـن مراجعتـه   إصدارها قبل  مراجعة جميع وثائق نظام الجودة
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديـث يكـون مسـؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  بطــــة بالتطبــــيق الداخلـــية والخارجــــية املرت االتصــــاالت كفـــاءة وفعــــالية تطــــبيق إجراءاتهــا وجميـــع

 الـفعال لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤوندارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6
 

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 بطاقة الحالة  1-ن  6-1

 

 اإلجراء  -7

يمكن لطالب/طالبة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز التقدم بالحصول على سلفة مالية من صندوق الطالب 

 وذلك وفقا للشروط التالية :

 الفصل الدراس ي وقت طلب السلفة . فيأن يكون الطالب منتظم  - ح

 لنفس العام . بهة الخصة أن يكون الطالب املتقدم قد استلم املكافا - خ

 سلف مالية لم تسدد . أيان ال يكون على الطالب  - د

 الفترة املتبقية على تخرج الطالب أقل من الفترة املطلوبة لتسديد السلفة . ن ال تكو أن  - ذ

 أن ال يزيد مبلغ السلفة عن املبلغ املحدد دسب الالئحة . - ر

 : اإلجراء

واإلرشاد بعمادة  التوجيهنموذج بطاقة الحالة وتقديمة الى إدارة يقوم الطالب بالتقدم بطلب سلفة مع تعبئة -1

 الطالب . شؤون

 يقوم املوظف املختص بدراسة الحالة طبقا للبيانات الواردة بالنموذج .-2

دالة تطابق البيانات الخاصة بالطالب مع الشروط املذكورة يتم تقديم الطلب إلى إدارة الصندوق  في-3

 للصرف 

 حالة على مجلس إدارة الصندوق .يتم عرض ال -4

 يتم صرف املبلغ املطلوب للطالب/الطالبة .-5

 

 



 

 

  217 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

 خرائط التدفق -8

 مخطط صرف سلفة مالية    8-1
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 عمادة التطوير والجودة

 

   : اجراءات تنفيذ مشاركة أدد منتخبات الجامعة في أدد النشاطات الرياضية50ج

 
 

 الغرض : - 1

 أدد النشاطات الرياضية   . فيتنفيذ مشاركة أدد منتخبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز توضيح ألية 

 مجال التطبيق :  - 2

يطبق هذا اإلجراء على كافة املشاركات املشار  فيها أدد منتخبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بن 

 عبدالعزيز .  

 : تعـريفات -3

   بة:وثيقــة خاضعــة للمراقــ 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  اضعــة للمراقــبة:وثيقــة غير خ 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقـ 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ـة:ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
تنفيذها ،  وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية

 إلداري لتنظيم العمل فيما بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل ا

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    نفيذ؟أين سيتم الت     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخص
ً
   وص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

 إدارة الجودة. غاءات الوثائق الخاصة بنظام مراقبة إصدارات / تعديالت / إل 



 

 

  219 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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  ـــل ــــام الجـــــودة قبــ ـــع وثـــــائق نظـ  عـــــن   إصـــــدارها مراجعـــــة جميــ
ً
، فيمـــــا عـــــدا دليـــــل الجـــــودة ديـــــث يكـــــون مســـــؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع  كفـاءة 

 الـفعال لهذه العمـلية.  

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  خ إلغائها.على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاري دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد   

 جراء اإل  -7

توضح البرامج الرياضية املمكن املشاركة فيها من قبل أدد منتخبات جامعة  التيجدولة املشاركة  استالم-1

 األمير سطام بن عبدالعزيز .

 . واختيارهمتحديد قوائم املشتركين -2

 بدنيا ورفع اللياقة البدنية الخاصة بهم . املشاركينالعمل على تجهيز -3

 ق للمشاركة .إعداد الفري فيالبدأ -4

 يتم إقامة منافسة تجريبية للوقوف على مدى جاهزية الفريق للمشارقة باملنافسات .-5

 . الرياض ياملشاركة بالنشاط -6

 املتميزة . للنتائج املحققين املشاركينتكريم -7

 

 خرائط التدفق -8

 ال يوجد
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 عمادة السنة التحضيرية

 لسنة التحضيرية إجراءات مكتب سعادة عميد ا 51ج

 السنة التحضيرية شؤونشركة إدارة اعتماد  52ج

 التعامل مع الطلبات الطالبية  53ج

 تصحيح امتحانات السنة التحضيرية  54ج

 استقبال طلبات التحويل من طالب الجامعات األخرى  55ج

 توزيع الصرافات املالية على الطالب الجدد 56ج

 رشدين األكاديميينربط الشعب باملحاضرين وامل 57ج

 إعالن نتائج السنة التحضيرية 58ج

 إدخال الجداول الدراسية بالنظام 59ج
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 السنة التحضيرية عميد: اجراءات مكتب سعادة 51ج

 

 الغرض : - 1

 السنة التحضيرية. عميديهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة 

 مجال التطبيق :  - 2

 السنة التحضيرية. عميديطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب سعادة 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
ملعدل ( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
قبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد املرا هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 ابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.مت

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  ها.داري لتنظيم العمل فيما بينكما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ ما هي 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  هام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه امل
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن ، فيما عدا دليل الجو   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
دة ديث يكون مسؤوال
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 عمادة التطوير والجودة

 واإلصدار.عتماد مراجعته  فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 ية.لهذه العمـل

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونلوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة اعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية -1-ن  6-1

7- 

 

 :جــراءاتاإل 

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

يتم استالم املعامالت الواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو عن  -37

 طريق صندوق البريد الخاص بالوكالة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -38

 ملدير مكتب سعادة العميد  .يتم ادالتها على نظام اال -39
ً
 تصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعيقوم مدير مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد   -40

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -41
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيـ -42
ً
ه املوجـود علـى املعاملـة إمـا توجـه خـارج العمـادة وفـي هـذه الحالـة يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتهـا طبقـا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجـة. 
ً
 والكترونيا

ً
يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 وإ
ً
 للقسـم املعنـي وبعـد االنتهـاء مـن وإما توده ألدد األقسام الداخليـة بالعمـادة  وفـي هـذه الحالـة يـتم ادالتهـا ورقيـا

ً
لكترونيـا

املعاملــة دســب التوجيــه الــوارد باملعاملــة مــن ٍقبــل القســم املعنــي يــتم توجيــه املعاملــة لقســم االتصــاالت اإلداريــة مــرة أخــرى 

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  .يتم استالم املعاملة بصورته -19  ا النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -20

 للرجوع إليها  -21
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 5-6

 لشــرح مــدير مكتــب ســعادة تــرد املعــ  -1
ً
 لقســم النســخ والتحريــر وفقــا

ً
 وإلكترونيــا

ً
امالت مــن قســم االتصــاالت اإلداريــة ورقيــا
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 العميد  .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجـراء التعـديالت  -20

 ى الصياغة.املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية عل

بعـــد ذلـــك يقـــوم قســـم النســـخ والتحريـــر بتحريـــر الخطـــاب بصـــيغته النهائيـــة وارســـاله ملـــدير مكتـــب  ســـعادة العميـــد  مـــرة  -21

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -22

 إجراء املعامالت السرية: 5-7

 االتصاالت االدارية بالعمادة. يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق -100

101- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -102

 عميد  .وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على سعادة ال -103

104-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -105

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -106

107- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -108

 اجراء وددة املتابعة 5-8

73- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -74

 في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  التخاذ اإلجراء املناسب عليها. -75

فــي دالــة عــدم الــرد يــتم اعــداد خطــاب اســتعجال للــرد للجهــة املعنيــة بــالرد وإرســاله عــن طريــق نظــام االتصــاالت  -76

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 (إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة 5-9

ــــة إن  -77 ـــال التعـــــديالت املطلوبـ ـــد  ملراجعتـــــه وادخــ ــــب ســـــعادة العميــ ـــل ملـــــدير مكتـ ـــحفي ويرســ ـــر الصــ ـــياغة الخبــ يـــــتم صــ

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -78

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -79  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النمو  -80  ذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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  خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة 8-1
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير 8-2
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 خريطة تدفق املعامالت السرية 8-3
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 السنة التحضيرية بالجامعة شؤون بإدارة: اجراءات التعاقد مع ادد الشركات للقيام 52ج

 

 الغرض : - 1

 السنة التحضيرية بالجامعة شؤون بإدارةكيفية اختيار والتعاقد مع ادد الشركات للقيام 

 مجال التطبيق :  - 2

 السنة التحضيرية . شؤون إلدارةبعمليات التعاقد مع شركة  قما يتعليطبق هذا االجراء على كل 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
ل ( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
وال يوجد لها معدل توزيع معتمد املراقبة  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها. متابعة

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 جالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي الس 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عـن مراجعتـه ، فيمـا عـدا دليـل الجـودة ديـث ي  إصـدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبـل 
ً
كـون مسـؤوال
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 واإلصدار.عتماد فقط  قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلــية والخارجــية املرتبطــة بالتطبــيق الــفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  مـتابعة وتداول تسجيل و 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  ة .الجود شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 

7- 

 

 :اإلجــراءات

شركات املتخصصة لجنة لدراسة التعاقد مع ادد ال بتشكيلقرار  بإصدار يقوم عميد السنة التحضيرية  7-1

 السنة التحضيرية . شؤونإلدارة 

يتم عقد اللجنة لدراسة املتطلبات واملواصفات الفنية للتعاقد ومن ثم يتم لصدار كراسة شروط  7-2

 متضمنة كافة الشروط واملتطلبات واملواصفات الفنية .

 كيل الجامعة للموافقة.الكراسة من عميد السنة التحضيرية ومن ثم عرضها على السيد و اعتماد يتم  7-3

بعد موافقة وكيل الجامعة يتم ارسال كراسة الشروط لقسم املشتريات لإلعالن عن املناقصة بالصحف  7-4

 وموقع الجامعة .

 تقوم إدارة املشتريات باستالم العروض دتى موعد نهاية فترة التقديم .  7-5

 يتم تشكيل لجنة لفحص العروض املقدمة . 7-6

لعروض واستبعاد العروض املخالفة يتم فحص جميع العروض املقدمة واختيار االفضل بعد فحص ا 7-7

 سعرا ومطابق للمواصفات املطلوبة بكراسة الشروط .

ترشيح عرض أخر من العروض دالة الرفض يتم  فيوعتماد العرض على السيد وكيل الجامعة لال  7-8

 .املقدمة

 قد بين الطرفين ادد الشركات ويتم ابرام العاعتماد يتم  7-9

 يتم بدأ العمل من الشركة صادبة االختيار الى نهاية فترة التعاقد . 7-10

 
 

 خرائط التدفق :-8

  

 مدة االحتفاظ النمـوذج اسم نمـوذج رقـم م
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 السنة التحضيرية بالجامعة ملنتسبياجراءات التعامل مع الطلبات الطالبية : 53ج

 

 الغرض : - 1

 تحضيرية بالجامعةالسنة ال ملنتسبيتوضيح كيفية التعامل مع الطلبات الطالبية 

 مجال التطبيق :  - 2

 يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات طالب السنة التحضيرية من عمادة السنة التحضيرية

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ( باللون األدمر ويتم إصدارها وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 ُمِعــد / ُمصـِدر الوثيقــة: 3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
عن  مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.ما كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل في

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

        ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  ة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدق
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  الجودة.إدارة  مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  صـاالت االتكفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

 الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لماد اعت 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 

7- 

 

 :اإلجــراءات

–معادلة مقرر دراس ى -تعديل نتيجة –يقوم الطالب بطلب نموذج الطلبات الطالبية )اعادة تصحيح  7-1

 أخرى( –تعديل شعبة  –اخالء طرف 

  يخصهيقوم الطالب بتعبئة النموذج فيما  7-2

 يتم فرز الطلبات املقدمة بحيث يتم تمييز الطلبات املتشابهة  7-3

لى العميد ويتم اتخاذ القرار من العميد بتوجيه الطلب الى الجهة املعنية بالبت بالطلب يتم العرض ع 7-4

سواء داخلية او خارجيه ديث من املمكن تحويل الطلب الى لجنة القضايا الطالبية او الى ادد االدارات 

لإلفادة بالرد  الخارجية مثل عمادة القبول والتسجيل او داخليا الى ادد اقسام عمادة السنة التحضيرية

 على شكوى الطالب .

املعاملة الى موظف االتصاالت االدارية لتوجيه املعاملة بحسب قرار  بأرساليقوم مدير مكتب العميد  7-5

 العميد مع االدتفاظ بصورة من املعاملة قبل صدورها .

 هة املعنية بالتنفيذ بعد ورود الرد الى العمادة مرة أخرى يتم توجيه قرار من السيد العميد الى الج 7-6

للجهة  لتوجيههالى موظف االتصاالت االدارية  وإرسالهمن العميد  واعتماده التوجيهيتم طباعة  7-7

 املعنية .

  ذالقرار املتخيتم دفظ صورة من كامل املعاملة والقرارات مع متابعة تنفيذ  7-7
 

 خريطة تدفق العملية -8

 لطالبيةخريطة تدفق التعامل مع الطلبات ا 8-1

 

 مدة االحتفاظ النمـوذج اسم نمـوذج رقـم م

  طالبينموذج طلب   
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 : اجراءات تصحيح امتحانات طلبة السنة التحضيرية54ج

 

 الغرض : - 1

 يهدف االجراء الى توضيح كيفية تصحيح امتحانات طلبة السنة التحضيرية 

 مجال التطبيق :  - 2

  اإللكترونيللتصحيح  يتصلح والتيالسنة التحضيرية  امتحاناتعلى كافة 

 : تعـريفات -3

   عــة للمراقــبة:وثيقــة خاض 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

 صـِدر الوثيقــة:ُمِعــد / ُم  3-3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للع

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محدد
ً
 ة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4 

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

 إدارة الجودة. الت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام مراقبة إصدارات / تعدي 
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  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
مراجعته ، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال فقط 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت فـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع ك

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  ريخ إلغائها.على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تا دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6
 

 ال يوجد

7- 

 

 :ءاتاإلجــرا

 يتم استالم االمتحانات املجابة من مدرس املادة  7-1

وضبط البرنامج الخاص بها طبقا لبرنامج االمتحان املطلوب  اإللكترونييتم تجهيز ماكينة التصحيح  7-3

 . تصحيحه

 لتصحيحها . باالمتحاناتيتم تغذية املاكينة 7-4

 تصدر النتيجة الكترونيا بملف الكترونى  7-5

 يم النتيجة ملدرس املادة .يتم تسل 7-6
 

 خريطة تدفق العملية -8

 لالمتحانات اإللكترونيخريطة تدفق التصحيح  8-1          
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 لالمتحانات اإللكترونيخريطة تدفق التصحيح  8-1  
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 تحضيرية إلى الجامعة: اجراءات استقبال طلبات التحويل من طالب الجامعات االخرى بالسنة ال55ج

 
 

 الغرض:  -1

تحديد إجراءات استقبال طلبات التحويل من طالب الجامعات األخرى بالسنة التحضيرية إلى جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز.

 مجال التطبيق: -2

ألمير سطام يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات التحويل من طالب الجامعات األخرى بالسنة التحضيرية إلى جامعة ا

 بن عبدالعزيز.

 تعريفات: -3

 وثيقة خاضعة للمراقبة: 1 – 3

 ملعدل توزيع 
ً
هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة الوثائق( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا مراقبة الوثائق، ويتم مراقبتها واملحافظة عل مسؤولالوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى 
ً
يها طبقا

 اإلجراء.

 وثيقة غير خاضعة للمراقبة: 2 – 3

هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم املراقبة وال يوجد لها معدل 

 من وثيقة معتمدة.توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من مركز الوثائق أو تم تصويرها 

 ُمِعد / ُمصِدر الوثيقة: 3 – 3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالئمتها للنظام وهو  سؤولهو الشخص امل
ً
 عن  مسؤولفنيا

ً
أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجراءات: 4 – 3

ية تنفيذها، كما مسؤولالجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية و وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام 

توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها. وتحتوي هذه 

 الوثيقة على إجابة للتساؤالت االتية:

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمات العمل: 5 – 3

 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من 
ً
أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

 وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه املهام، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 الوثائق املرجعية / االسترشادية: -4

 ال يوجد

 يات:سؤولامل -5

 عن: مسؤولالجودة  شؤونممثل اإلدارة ل 1 – 5
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 رات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة.مراقبة إصدا 

  مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل اصدارها، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون 
ً
 عن مراجعته مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 منسق الجودة في الوكالة / العمادة / الكلية: 3 – 5

 هذه العملية ويكون  مسؤول
ً
  عن:مسؤوال

  كفاءة وفعالية تطبيق اجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه

 العملية.

 .تسجيل ومتابعة وتداول وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة 

 اءها.دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغ 

 عمداء األقسام: –وكالء  4 – 5

  الجودة. شؤونوثائق نظام الجودة قبل اصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5 – 5

 .تطبيق ما نص في هذا اإلجراء 

 قائمة النماذج املستخدمة:  -6

 دة االدتفاظم اسم النموذج نموذج رقم م

  ال يوجد  

 

 االجراءات: -7

 إجراء استقبال طلبات التحويل للطالب من الجامعات األخرى. 1 – 7

 يقوم الطالب بالتقدم بطلب تحويل من جامعة أخرى. -1

 يتم التأكد من هوية الطالب والتأكد من اكتمال ملف الطالب. -2

 لتحضيرية وذلك عن طريق الصادر بنظام االتصاالت اإلدارية.يتم إرسال الطلب وملف الطالب إلى عميد السنة ا -3

 يقوم مدير مكتب عميد السنة التحضيرية بعرض الطلب وملف الطالب على سعادة العميد. -4

 يتم استقبال رد سعادة العميد. -5

ل اجراءات استقبال في دالة املوافقة يتم تصدير املعاملة باملوافقة إلى عمادة القبول والتسجيل للقيام باستكما -6

 الطالب.

 يتم استقبال الطالب وتعريفه ببوابة الجامعة وتوزيعه على املجموعات والشعب الخاصة به. -7

 

 خرائط التدفق: -8

 خريطة تدفق تحويل طالب من خارج الجامعة 1 – 8
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 الغرض: -1

تحديد إجراءات توزيع بطاقات الصراف االلي على الطالب الجدد بالسنة التحضيرية في جامعة االمير سطام بن 

 عبدالعزيز.

 مجال التطبيق: -2

يطبق هذا اإلجراء على كافة عمليات توزيع بطاقات الصراف اآللي على الطالب الجدد بالسنة التحضيرية في جامعة 

 االمير سطام بن عبدالعزيز.

 تعريفات: -3

 وثيقة خاضعة للمراقبة: 1 – 3

 ملعدل توزيع 
ً
هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة الوثائق( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا مسؤولالوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى 
ً
 مراقبة الوثائق، ويتم مراقبتها واملحافظة عليها طبقا

 اإلجراء.

 وثيقة غير خاضعة للمراقبة: 2 – 3

هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم املراقبة وال يوجد لها معدل 

 توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.

 د / ُمصِدر الوثيقة:ُمعِ  3 – 3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالئمتها للنظام وهو  سؤولهو الشخص امل
ً
 عن  مسؤولفنيا

ً
أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجراءات: 4 – 3

ية تنفيذها، كما مسؤولللعملية و وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة 

توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها. وتحتوي هذه 

 الوثيقة على إجابة للتساؤالت االتية:

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمات العمل: 5 – 3

 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة 
ً
على وجه الخصوص طبقا

 وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه املهام، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 الوثائق املرجعية / االسترشادية: -4

 ال يوجد

 يات:سؤولامل -5

 عن: مسؤولالجودة  شؤونممثل اإلدارة ل 1 – 5

  ثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة.مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الو 

 : اجراءات توزيع بطاقات الصراف اآللي على الطالب الجدد بالجامعة56ج
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  مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل اصدارها، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون 
ً
 عن مراجعته مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 منسق الجودة في الوكالة / العمادة / الكلية: 3 – 5

 هذه العملية ويكون  مسؤول
ً
  عن:مسؤوال

 ق اجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه كفاءة وفعالية تطبي

 العملية.

 .تسجيل ومتابعة وتداول وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة 

 .دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغاءها 

 األقسام: عمداء –وكالء  4 – 5

  الجودة. شؤونوثائق نظام الجودة قبل اصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5 – 5

 .تطبيق ما نص في هذا اإلجراء 

 قائمة النماذج املستخدمة:  -6

 مدة االدتفاظ اسم النموذج نموذج رقم م

  ال يوجد  

 

 االجراءات: -7

 إجراء توزيع بطاقات الصراف اآللي على الطالب الجدد. 1 – 7

 اصدار بطاقات الصراف اآللي واستالمها من قسم املكافآت بعمادة القبول والتسجيل. -1

إصدار إعالن مرئي موزع على األماكن الرئيسية بالجامعة لتوجيه الطالب الستالم بطاقات الصراف االلي من  -2

 وارسال رسائل تأكيد باالستالم .القسم 

 تسليم بطاقات الصراف اآللي عن طريق نموذج تسليم . -3

دفظ النموذج وإعادة بطاقات الصراف اآللي التي لم يتم استالمها من قبل الطالب إلى قسم املكافآت للتعامل  -4

 معها.

 خرائط التدفق: -8

 ال يوجد.
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 رشدين األكاديميين بالجامعةاجراءات ربط الشعب باملحاضرين وامل :57ج

  

 الغرض: -1

تحديد إجراءات ربط الشعب باملحاضرين واملرشدين األكاديميين بالسنة التحضيرية في جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز.

 مجال التطبيق: -2

رية في جامعة يطبق هذا اإلجراء على كافة عمليات ربط الشعب باملحاضرين واملرشدين األكاديميين بالسنة التحضي

 االمير سطام بن عبدالعزيز.

 تعريفات: -3

 وثيقة خاضعة للمراقبة: 1 – 3

 ملعدل توزيع 
ً
هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة الوثائق( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا مراقبة الوثائق، ويتم مراقبته مسؤولالوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى 
ً
ا واملحافظة عليها طبقا

 اإلجراء.

 وثيقة غير خاضعة للمراقبة: 2 – 3

هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم املراقبة وال يوجد لها معدل 

 أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من مركز الوثائق 

 ُمِعد / ُمصِدر الوثيقة: 3 – 3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالئمتها للنظام وهو  سؤولهو الشخص امل
ً
 عن  مسؤولفنيا

ً
أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجراءات: 4 – 3

ية تنفيذها، كما مسؤولن عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية و وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية م

توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها. وتحتوي هذه 

 الوثيقة على إجابة للتساؤالت االتية:

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟  طلوب إنجازه؟ ما هو امل 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمات العمل: 5 – 3

 ألسلوب العمل وثيقة تحدد تفاصيل املها
ً
م املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

 وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه املهام، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 الوثائق املرجعية / االسترشادية: -4

 ال يوجد

 يات:سؤولامل -5

 :عن مسؤولالجودة  شؤونممثل اإلدارة ل 1 – 5

 .مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة 
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  مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل اصدارها، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون 
ً
 عن مراجعته مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 منسق الجودة في الوكالة / العمادة / الكلية: 3 – 5

 لية ويكون هذه العم مسؤول
ً
  عن:مسؤوال

  كفاءة وفعالية تطبيق اجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه

 العملية.

 .تسجيل ومتابعة وتداول وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة 

 ام من تاريخ إلغاءها.دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ على أصول الوثائق امللغاة ملدة ع 

 عمداء األقسام: –وكالء  4 – 5

  الجودة. شؤونوثائق نظام الجودة قبل اصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5 – 5

 .تطبيق ما نص في هذا اإلجراء 

 قائمة النماذج املستخدمة:  -6

 مدة االدتفاظ اسم النموذج منموذج رق م

  ال يوجد  

 

 االجراءات: -7

 إجراءات ربط الشعب باملحاضرين واملرشدين األكاديميين. 1 – 7

 استالم توزيع الشعب الدراسية من أقسام السنة التحضيرية. -1

 توزيع املحاضرين الكترونيا على الشعب الدراسية . -2

 شعبة مع توضيح اسم املرشد األكاديمي لكل شعبة .طباعة قائمة الطالب امللتحقين بكل  -3

 االعالن عن التوزيع باملناطق املخصصة وارسال رسائل تذكيرية للطلبة بإتمام توزيع الشعب. -4

 خرائط التدفق: -8

 ال يوجد.
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 اجراءات إعالن النتائج بالسنة التحضيرية بالجامعة: 58ج

 

 الغرض: -1

 السنة التحضيرية في جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز.تحديد إجراءات إعالن النتائج ب

 مجال التطبيق: -2

يطبق هذا اإلجراء على كافة عمليات إعالن نتائج االمتحانات بالسنة التحضيرية في جامعة االمير سطام بن 

 عبدالعزيز.

 تعريفات: -3

 وثيقة خاضعة للمراقبة: 1 – 3

 ملعدل توزيع هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )وثيقة خ
ً
اضعة ملراقبة الوثائق( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا  مسؤولالوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى 
ً
مراقبة الوثائق، ويتم مراقبتها واملحافظة عليها طبقا

 اإلجراء.

 وثيقة غير خاضعة للمراقبة: 2 – 3

اقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم املراقبة وال يوجد لها معدل هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومر 

 توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.

 ُمِعد / ُمصِدر الوثيقة: 3 – 3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأك سؤولهو الشخص امل
ً
 عن  مسؤولد من مالئمتها للنظام وهو فنيا

ً
أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجراءات: 4 – 3

ية تنفيذها، كما مسؤولوثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية و 

تلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها. وتحتوي هذه توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املخ

 الوثيقة على إجابة للتساؤالت االتية:

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ ا للمطلوب كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبق 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمات العمل: 5 – 3

 ألسلوب العمل 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

 االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه املهام، وذلك عند 

 الوثائق املرجعية / االسترشادية: -4

 ال يوجد

 يات:سؤولامل -5

 عن: مسؤولالجودة  شؤونممثل اإلدارة ل 1 – 5

 .مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة 
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 ما عدا دليل الجودة ديث يكون مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل اصدارها، في 
ً
 عن مراجعته مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 منسق الجودة في الوكالة / العمادة / الكلية: 3 – 5

 هذه العملية ويكون  مسؤول
ً
  عن:مسؤوال

  كفاءة وفعالية تطبيق اجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه

 عملية.ال

 .تسجيل ومتابعة وتداول وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة 

 .دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغاءها 

 عمداء األقسام: –وكالء  4 – 5

  الجودة. شؤونة لوثائق نظام الجودة قبل اصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدار اعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5 – 5

 .تطبيق ما نص في هذا اإلجراء 

 قائمة النماذج املستخدمة:  -6

 مدة االدتفاظ اسم النموذج نموذج رقم م

  ال يوجد  

 

 االجراءات: -7

 إجراء إعالن نتائج السنة التحضيرية. 1 – 7

 مدونا بها النتائج من املحاضرين. استالم كشوفات الطالب -1

 فحص الكشوفات ومراجعتها والتأكد من عدم وجود أخطاء إمالئية والتأكد من وضوح كافة النتائج . -2

 إرسال الكشوفات لعمادة القبول والتسجيل . -3

 رفع الدرجات لكل طالب على ددة بالبوابة االلكترونية على املستخدم الخاص به. -4

 ل تذكيرية للطلبة بصدور النتائج ومراجعة دسابهم الخاص عبر البوابة االلكترونية للجامعة.ارسال رسائ -5

 خرائط التدفق: -8

 مخطط إعالن نتائج طالب السنة التحضيرية 1 – 8
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 اجراءات إدخال الجداول الدراسية بالنظام بالسنة التحضيرية بالجامعة :59ج

 الغرض: -1

 الجداول الدراسية بالنظام بالسنة التحضيرية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.تحديد إجراءات إدخال 

 مجال التطبيق: -2

يطبق هذا اإلجراء على كافة عمليات إدخال الجداول الدراسية بالنظام بالسنة التحضيرية في جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز.

 تعريفات: -3

 وثيقة خاضعة للمراقبة: 1 – 3

 ملعدل توزيع هي الو 
ً
ثائق التي يتم ختمها بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة الوثائق( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا  مسؤولالوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى 
ً
مراقبة الوثائق، ويتم مراقبتها واملحافظة عليها طبقا

 اإلجراء.

 وثيقة غير خاضعة للمراقبة: 2 – 3

الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم املراقبة وال يوجد لها معدل هي 

 توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.

 ُمِعد / ُمصِدر الوثيقة: 3 – 3

 ع سؤولهو الشخص امل
ً
 عن  مسؤولن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالئمتها للنظام وهو فنيا

ً
أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجراءات: 4 – 3

ية تنفيذها، كما مسؤولوثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية و 

لعرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها. وتحتوي هذه توضح العالقات ا

 الوثيقة على إجابة للتساؤالت االتية:

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ ف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب كي 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمات العمل: 5 – 3

 ألسلوب العمل 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

 طلوبة لتنفيذ هذه املهام، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة امل

 الوثائق املرجعية / االسترشادية: -4

 ال يوجد

 يات:سؤولامل -5

 عن: مسؤولالجودة  شؤونممثل اإلدارة ل 1 – 5

 .مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة 

  ثائق نظام الجودة قبل اصدارها، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مراجعة جميع و 
ً
 عن مراجعته مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 
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 منسق الجودة في الوكالة / العمادة / الكلية: 3 – 5

 هذه العملية ويكون  مسؤول
ً
  عن:مسؤوال

 املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه  كفاءة وفعالية تطبيق اجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية والخارجية

 العملية.

 .تسجيل ومتابعة وتداول وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة 

 .دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغاءها 

 عمداء األقسام: –وكالء  4 – 5

  الجودة. شؤونوبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة ل وثائق نظام الجودة قبل اصدارهااعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5 – 5

 .تطبيق ما نص في هذا اإلجراء 

 قائمة النماذج املستخدمة:  -6

 مدة االدتفاظ اسم النموذج نموذج رقم م

  ال يوجد  

 

 االجراءات: -7

 سية بالنظام.إجراء إدخال الجداول الدرا 1 – 7

 يتم إرسال تعميم لألقسام بإصدار الجدول الدراس ي لكل قسم. -1

 استقبال الجداول الدراسية من االقسام. -2

 فحص الجداول والتأكد من اعتمادها من رؤساء األقسام والعمداء. -3

 يتم إدخال الجداول الدراسية على شكل مجموعات دراسية. -4

وعات بحسب مستواهم باللغة االنجليزية وذلك طبقا المتحان تحديد املستوى الذي يتم توزيع الطلبة على املجم -5

 تم بداية العام الدراس ي.

 إرسال رسائل تذكيرية للطالب بالدخول على البوابة االلكترونية وطباعة الجداول الخاصة بهم. -6
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8 

 خرائط التدفق: -

 إجراء ادخال الجداول الدراسية بالنظام 1 – 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مطلوب ادخال 
الجداول الدراسية 
 بالنظام االلكتروني

ص أ                                   ارسال تعميم لألقسام بإصدار الجدول الدراسي      
 لكل قسم

 ص أ             استقبال الجداول الدراسية من األقسام                

            

 م خ                                                                     الدراسية على شكل مجموعات       إدخال الجداول  

 دراسية                        
 

تم تحميل 
الجداول 
 الدراسية

 مفاتيح الرموز:

 
 م خ: الموظف المختص

 ص أ: االتصاالت االدارية
 السنة التحضيريةع ح: عميد 

                            م خ                                            فحص الجداول والتأكد من اعتمادها من رؤساء     

 األقسام والعمداء                                                         
                        

 م خ                                                                      توزيع الطلبة على المجموعات بحسب مستواهم        

 باللغة االنجليزية وذلك طبقا لالمتحان تحديد
 تم ببداية العام الدراسي المستوى الذي 

 

 م خ                                                                       ارسال رسائل تذكيرية للطالب بالدخول على        

 االلكترونية وطباعة الجداول الخاصة بهمالبوابة 
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 اجراءات التعامل مع شكاوي الطالب من جداول السنة التحضيرية بالجامعة: 60ج

 

 الغرض: -1

تحديد إجراءات التعامل مع شكاوي الطالب من الجداول الدراسية بالسنة التحضيرية في جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز.

 مجال التطبيق: -2

هذا اإلجراء على كافة شكاوي الطالب من الجداول الدراسية بالسنة التحضيرية في جامعة األمير سطام بن  يطبق

 عبدالعزيز.

 تعريفات: -3

 وثيقة خاضعة للمراقبة: 1 – 3

 ملعدل توزيع 
ً
هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )وثيقة خاضعة ملراقبة الوثائق( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا  مسؤولوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى ال
ً
مراقبة الوثائق، ويتم مراقبتها واملحافظة عليها طبقا

 اإلجراء.

 وثيقة غير خاضعة للمراقبة: 2 – 3

هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم املراقبة وال يوجد لها معدل 

 توزيع معتمد ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة.

 ُمِعد / ُمصِدر الوثيقة: 3 – 3

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالئمتها للنظام وهو  سؤولهو الشخص امل
ً
 عن  مسؤولفنيا

ً
أيضا

 هذه الوثيقة كما أعدها. متابعة التعديالت التي تتم على

 إجراءات: 4 – 3

ية تنفيذها، كما مسؤولوثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية و 

توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها. وتحتوي هذه 

 جابة للتساؤالت االتية:الوثيقة على إ

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 دليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها ك 

 تعليمات العمل: 5 – 3

 ألسلوب العمل 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

 وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه املهام، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 دية:الوثائق املرجعية / االسترشا -4

 ال يوجد

 يات:سؤولامل -5

 عن: مسؤولالجودة  شؤونممثل اإلدارة ل 1 – 5

 .مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة 
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  مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل اصدارها، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون 
ً
 عن مراجعته مسؤوال

 ار.واإلصدعتماد فقط قبل اال 

 منسق الجودة في الوكالة / العمادة / الكلية: 3 – 5

 هذه العملية ويكون  مسؤول
ً
  عن:مسؤوال

  كفاءة وفعالية تطبيق اجراءاتها وجميع االتصاالت الداخلية والخارجية املرتبطة بالتطبيق الفعال لهذه

 العملية.

 لجودة.تسجيل ومتابعة وتداول وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة ا 

 .دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغاءها 

 عمداء األقسام: –وكالء  4 – 5

  الجودة. شؤونوثائق نظام الجودة قبل اصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5 – 5

 .تطبيق ما نص في هذا اإلجراء 

 قائمة النماذج املستخدمة:  -6

 مدة االدتفاظ اسم النموذج نموذج رقم م

  ال يوجد  

 

 االجراءات: -7

 إجراء التعامل مع شكاوي الطالب من جداولهم الدراسية. 1 – 7

 يقوم الطالب بتعبئة خطاب كامل بشكواه مع توضيح كامل مبررات الطلب . -1

 سال الطلب إلى مكتب سعادة عميد السنة التحضيرية عن طريق نظام االتصاالت اإلدارية.يتم ار  -2

 يقوم مدير مكتب سعادة العميد بعرض الطلب على سعادة العميد. -3

 به الرد إلى وددة  -4
ً
 طالب السنة التحضيرية. شؤونيرسل الطلب مرة أخرى مرفقا

الب بحسب رغبته وإرسال رسالة تذكيرية للطالب باملوافقة أما في في دالة املوافقة على الطلب يتم تحويل الط -5

 دالة الرفض فيتم إبالغ الطالب بالرفض ومبرراته ويتم غلق الطلب واالدتفاظ به .

 

 خرائط التدفق: -8
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 مخطط التعامل مع شكوى الطالب من مشاكل الجداول الدراسية 1 – 8

 

 

 

 

  

مطلوب الرد 
بشكوى طالب 

من جدوله 
 الدراسي

 يقوم الطالب بتعبئة خطاب كامل                                ص أ
 عن طلبة مع توضيح كامل مربرات الطلب 

 ارسال الطلب إلى مكتب عميد السنة التحضيرية                 ص أ            
 تصاالت االدارية  عن طريق نظام اال

 م ك                                                                    
 عرض الطلب على العميد             

 

 اعتماد؟

          حتويل الطالب حبسب رغبته وارسال رسالة                       م خ                                                  
 تذكريية للطالب باملوافقة             

 

مت التعامل مع 
 شكوى الطالب

 مفاتيح الرموز:
 

 م خ: الموظف المختص
 ص أ: االتصاالت االدارية

 ع ح: عميد السنة التحضيرية
 مكتب العميدم ك: مدير 

 نعم

 الب برفض الطلب ومربرات الرفض                    م خ                                                          إبالغ الط  ال
 



 

 

  252 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 

 

 

 

 

 عمادة تقنية املعلومات

 تقنية املعلومات والتعلم عن بعد عميدمكتب  61ج

 إجراءات الربط الشبكي  62ج

 إجراءات طلب الدعم الفني  63ج

 إجراءات إدارة قواعد البيانات  64ج
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 تقنية املعلومات والتعلم عن بعد عميد: اجراءات مكتب سعادة 61ج

 
 

 الغرض : - 1

تقنية املعلومات  عميداء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة يهدف هذا اإلجر 

 والتعلم عن بعد.

 مجال التطبيق :  - 2

تقنية املعلومات والتعلم  عميديطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب سعادة 

 عن بعد.

 : تعـريفات -3

   اضعــة للمراقــبة:وثيقــة خ 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ــد /  3-3 ر الوثيقــة:ُمعِّ  ُمصـدِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
لعملية ومسؤولية تنفيذها ، وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة ل

 داري لتنظيم العمل فيما بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العملوثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محد
ً
 دة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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 / إدارة الجودة. تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام  مراقبة إصدارات 

  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته  فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 
ً
  عن: مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  عام من تاريخ إلغائها.على أصول الوثائق امللغاة ملدة  دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم ـوذج رقــــــمنمــــــــ م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية 60-1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

أو عن يتم استالم املعامالت الواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة  -43

 طريق صندوق البريد الخاص بالعمادة.

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -44

 ملدير مكتب سعادة العميد  . -45
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعيقوم مدير مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد   -46

 لقسم االتصاالت اإلدارية.يقوم بعدها مدير امل -47
ً
 والكترونيا

ً
 كتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج العمادة وفي هذه الحالة  -48
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكتر
ً
 والكترونيا

ً
ونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجة. يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني وبعد االنتهاء من 
ً
 وإلكترونيا

ً
وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

دارية مرة أخرى املعاملة دسب التوجيه الوارد باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت اإل 

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  . -22  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -23

24-  
ً
 للرجوع إليها يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
والكترونيا

 عند الحاجة.
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 إجراء النسخ والتحرير 5-2

 لشرح مدير مكتب سعادة   -1
ً
 لقسم النسخ والتحرير وفقا

ً
 وإلكترونيا

ً
ترد املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا

 العميد.

مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجراء التعديالت  يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة -23

 املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصيغته النهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة العميد  مرة  -24

 اب.على الخط سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -25

 إجراء املعامالت السرية: 5-3

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالعمادة. -109

110- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 ن اإلدالة وديثيات املعاملة.يتم التأكد م -111

 وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على سعادة العميد  . -112

113-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 .يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد   -114

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -115

116- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -117

 اجراء وددة املتابعة 5-4

.يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة  -81
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -82

 في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  التخاذ اإلجراء املناسب عليها. -83

املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة  -84

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 5-5

يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن  -85

 وجدت.

 ر الخبر وكذلك الصياغة.يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نش -86

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -87  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم. -88  بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 

 خرائط تدفق العمليات -8

 الصادرة.خريطة تدفق املعامالت الوارد و  8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 الغرض : - 1

  يح أليات العمل املتبعة عند التقدم بأي طلبات تخص إدارة الربط الشبكي .يهدف هذا اإلجراء الي توض

 مجال التطبيق :  - 2

يطبق هذا االجراء على كافة الطلبات التي تخص عمليات الربط الشبكي داخل جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز والواردة الى إدارة الربط الشبكي .

 : تعـريفات -3

   للمراقــبة: وثيقــة خاضعــة 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  ــة غير خاضعــة للمراقــبة:وثيق 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ــد / ُمصـدِّ  3-3  ر الوثيقــة:ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
ومسؤولية تنفيذها ،  وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    ن سيتم التنفيذ؟أي     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة عل
ً
ى وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجد      

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

 / إدارة الجودة. تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام  مراقبة إصدارات 

 : اجراءات الربط الشبكي62ج
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  عن مراجعته   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال لهذه العمـلية. االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

  اريخ إلغائها.على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من ت دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــــوذج رقـــ م ـــ ـــم ـــمنمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذج اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ النمـــ

 سنوات3 طلب خدمة هاتفية 61-1ن 6-1

 سنوات3 طلب ربط الهاتف الذكي 61-2ن 6-2

 سنوات3 طلب تعديل تحويلة 61-3ن 6-3

 سنوات3 طلب تفعيل تحويلة 61-4ن 6-4

  سنوات3 نموذج دصر نقاط 61-5ن 6-5
  

 ء :اإلجرا  -7

 :هاتفيةإجراء طلب خدمة  7-1

 الدخول على الصفحة الرئيسية للجامعة. -1

 موقع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد. -2

 أيقونة استمارات ونماذج. -3

 طباعة نموذج طلب خدمة هاتفية. -4

 نوع الخدمة وتوقيع النموذج. اختيار  -5

 تصدير الطلب على نظام االتصاالت االدارية. -6

 إرسال النموذج الى العمادة. -7

 إستقبال النموذج ومراجعة الطلب .-8

 توجية أدد الفنيين بمتابعة الطلب واتمام الالزم.-9

 غلق الطلب .-10

 إجراء طلب خدمة ربط الهواتف الذكية  : 7-2

 الدخول على الصفحة الرئيسية للجامعة . -1

 وظفين.الخدمات االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس وامل -2
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 الخدمات االدارية االلكترونية. -3

 طلب ربط الهاتف الذكي. -4

 اختيار نوع الجهاز. -5

 إستكمال التعهد.-6

 ارسال الطلب. -7

 إستقبال النموذج ومراجعة الطلب .-8

 توجية أدد الفنيين بمتابعة الطلب واتمام الالزم.-9

 غلق الطلب .-10

 إجراء طلب خدمة تعديل تحويلة  : 7-3 

 الدخول على الصفحة الرئيسية للجامعة. -1

 موقع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد. -2

 ايقونة استمارات ونماذج. -3

 طباعة نموذج تعديل التحويلة. -4

 رقم( –تعبئة النموذج مع تحديد نوع العديل           )اسم  -5

 توقيع النموذج من قبل املسؤول. -6

 العمادة. ارسال النموذج الى -7

 إستقبال النموذج ومراجعة الطلب .-8

 توجية أدد الفنيين بمتابعة الطلب واتمام الالزم.-9

 غلق الطلب .-10

 إجراء طلب خدمة تفعيل تحويلة  : 7-4

 الدخول على الصفحة الرئيسية للجامعة. -1

 موقع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد. -2

 ايقونة استمارات ونماذج. -3

 طباعة نموذج تفعيل التحويالت. -4

 تعبئة النموذج  . -5

 توقيع النموذج من قبل املسؤول. -6

 ارسال النموذج الى العمادة. -7

 إستقبال النموذج ومراجعة الطلب .-8

 توجية أدد الفنيين بمتابعة الطلب واتمام الالزم.-9

 غلق الطلب .-10

 إجراء طلب نقطة شبكة سلكية   : 7-5

 على الصفحة الرئيسية للجامعة. الدخول  -1

 موقع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد. -2

 ايقونة استمارات ونماذج. -3

 طباعة نموذج دصر نقاط. -4

 ارفاق خطاب رسمي مع النموذج. -5
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 ارسال النموذج مع الخطاب الى العمادة. -6

 إستقبال النموذج ومراجعة الطلب .-8

 بعة الطلب واتمام الالزم.توجية أدد الفنيين بمتا-9

 غلق الطلب .-10

 خرائط التدفق -13

 مخطط خدمات إدارة الربط الشبكي. 8-1
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 : اجراءات التقدم بطلب الدعم الفني عن طريق برنامج الدعم الفني لتقنية املعلومات63ج

 

 الغرض : - 1

الدعم الفني لتقنية  مجيهدف هذا االجراء الى توضيح ألية التقدم بطلب الدعم الفني عن طريق برنا

  .املعلومات

 مجال التطبيق :  - 2

علومات بجامعة األمير سطام يطبق هذا االجراء على كافة طلبات الدعم الفني املطلوب توجيهها لعمادة تقنية امل

 عبدالعزيز .بن 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ـة خاضعة ملراقبة الوثائقوثيق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  سلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوثائق غير الخاضعة أل 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعد
ً
 عن  اد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  داري لتنظيم العمل فيما بينها.ت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل كما توضح العالقات العرضية والتداخال 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ د من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب كيف يتم التأك 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  ذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفي العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجد    

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 إصدارها راجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل م   
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد عن مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  خلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال الدا االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة  شؤونم الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظااعتماد

. 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد     

 اإلجراء  -7

طريق االتصال بالهاتف أو عن طريق البريد االليكتروني يتم استقبال الطلبات عن طريق نظام الدعم الفني أو عن -1

 الطلبات عن طريق النظام اإللكتروني(. استقبال)يجب توديد عملية 

 يتم توثيق الطلبات التي لم يتم تسجيلها على نظام الدعم الفني بواسطة موظفي خدمات املستفيدين.-2

تي يوجه اليها الطلب وذلك عن طريق ارسال بريد اليكتروني يتم اعالم صادب الطلب برقم طلبه وتاريخه واالدارة ال-3

 الى بريد صادب الطلب بواسطة النظام.

 يتم اعالم فريق استقبال الطلبات بوصول طلب لديهم عن طريق البريد االليكتروني بواسطة النظام.-4

 لصحيحة.يتم تحليل الطلب  ملعرفة الوصف الصحيح للطلب ليتسنى التوجيه الصحيح لإلدارة ا-5

يتم توجيه الطلب لإلدارة املعنية ويتم اعالم موظف الدعم عن طريق البريد االليكتروني بوصول طلب لديه في نظلم -6

 الدعم الفني بواسطة النظام.

 يقوم موظف الدعم بالتعامل مع الطلب بشكل جيد ومحاولة تنفيذ الطلب في أسرع وقت ممكن .-7

طرأ على طلبه سواء في دال توجيه الطلب من ادارة إلدارة أو تغيير دالة الطلب يتم اعالم صادب الطلب بكل ما ي-8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مغلق ....(  دتى االنتهاء من تنفيذ طلبه .                                                                                      –معلق  -من دالة الى دالة أخرى )قيد االجراء

 في دال االنتهاء من تنفيذ الطلب يتم اعالم صادب الطلب بذلك ويكون هنا  فترة ملراجعة الطلب -9

 هل التنفيذ تم بالشكل الصحيح ؟

 اذا ال يتم فتح الطلب والعمل عليه  
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 مراجعة . واذا نعم يكون هنا  فترة زمنية محدودة لل

 ق الطلب نهائيا من قبل النظام .وفي دال انتهاء الفترة يتم اغال 

 خرائط التدفق -14

 مخطط طلب الدعم الفني 8-1
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 إدارة قواعد البيانات: اجراءات 64ج

 

 الغرض : - 1

قواعد  فييهدف هذا االجراء الى توضيح أليات العمل املتبعة داخل إدارة قواعد البيانات بهدف التحكم 

 لبيانات الخاصة بالنظام اإللكتروني بجامعة االمير سطام بن عبدالعزيز.ا

 مجال التطبيق :  - 2

ة تقنية املعلومات والتعلم يطبق هذا االجراء على كافة أليات العمل املتبعة داخل إدارة قواعد البيانات بعماد

 د .عن بع

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق ق التي يتم ختمها بخاتم )هي الوثائ

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  بة:وثيقــة غير خاضعــة للمراقــ 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص امل
ً
 عن  سؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينها.توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما كما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟  تم التنفيذ؟   كيف سي 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلو 
ً
ب وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يودد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

 إدارة الجودة. اصة بنظام مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخ 
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  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

 الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال لهذه  االتصـاالت تها وجميع كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءا

 العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 األقسام :وكالء/عمداء  5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

ــــم م ــــوذج رقــ ـــ ـــم نمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوذجالن اســـ ـــ ـــ ـــ  مدة االدتفاظ مـــ

 سنوات3 طلب تعديل صالديات -1ن 6-1

  سنوات 3 طلب تعديل قواعد البيانات  -2ن 6-2
 اإلجراءات -7 

 ومعالجة مشكالتها تقواعد البياناإجراء مراقبة أداء  7-1

 الدخول الى الخادم كمدير قواعد بيانات -1

 ة ماضية ومعرفة اسبابها ودلهاساع 24قراءة سجالت االخطاء خالل  -2

 فحص الذاكرة املخصص لقواعد البيانات: -3

 اذا كان مستوى االستهال  اكبر من املستوى الطبيعي يتم دراسة السبب الذي يؤدي الى ذلك وايجاد الحلول له : - أ

I.  تعديل طريقة تخزين البيانات 

II.  النظمةوا التطبيقاتتعديل طريقة استرجاع البيانات والتنسيق مع ادارة 

III. طلب زيادة حجم الذاكرة على الخادم من ادارة التشغيل 

وتقدير الوقت  تقواعد البيانافحص مسادة قرص التخزين املخصص لقواعد البيانات ودساب متوسط الزيادة مللفات  -4

 املناسب لطلب زيادة حجم قرص التخزين من ادارة التشغيل

لجميع قواعد البيانات في الوقت املحدد له وعدم وجود اي اخطاء في هذه  نسخ ادتياطية بأخذالتأكد من ان الخادم قام  -5

 العملية

نسخ ادتياطية لجميع قواعد البيانات في الوقت املحدد له وعدم وجود اي اخطاء في هذه  بأخذالتأكد من ان الخادم قام  -6

 العملية

 اخذ نسخ ادتياطية من سجالت االخطاء ان وجب االمر -7

 قارير تبين دالة الخادم وقواعد البيانات وتقديمها ملدير ادارة قواعد البياناتاستخراج ت -8

 إجراء طلب تعديل الصالديات على الخادم 7-2

 بالنظاماستالم طلب مبينا به اسم املستخدم و الصالديات املطلوبة عن طريق البريد االلكتروني مع موافقة املدير املعني  -1

 لطلبتعديل الصالديات بحسب ا -2
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 فحص العملية وتأكد من صحة االجراء -3

 للبيانات  االدتياطيإجراء النسخ  7-3

 قواعد البيانات(  ةبيانات، هيكليتحديد نوع النسخة االدتياطية ) -1

 تحديد سياسة النسخة االدتياطية  بشكل )يومي، اسبوعي، شهري ، سنوي(  -2

 ومدى دساسية البياناتتحديد الوقت املناسب ألخذ نسخة ادتياطية اعتما -3
ً
 على الوقت االكثر وصوال

ً
 دا

 بناء وظيفة على الخادم ألخذ نسخة ادتياطية بشكل آلي -4

 مراقبة هذه الوظيفة بشكل يومي وقراءة سجل االخطاء املتعلق بها -5

 على اقراص خارجية ألخذهاابالغ ادارة التشغيل بمكان وجود ملفات النسخ االدتياطية  -6

 تعديل قواعد البيانات طبقا للطلبات الواردة من املبرمجينإجراء  7-4

 استالم طلب مبينا به التعديل املطلوبة عن طريق البريد االلكتروني مع موافقة املدير املعني لنظام  -1

 بحسب الطلب ةالتجريبياجراء التعديل على البيئة  -2

 ق مع ادارة التطبيقات وتأكد من عملها بشكل سليمتجربة االنظمة املرتبطة بقاعدة البيانات املعدلة بتنسي -3

 عكس التعديل على البيئة الحقيقية  -4

 إجراء انشاء بيئة تطويرية لنظام االتصاالت االدارية / النظام املالي / النظام األكاديمي وتحديثها بشكل دوري 7-5

 الحقيقية للنظام ونظام الرموز. بيانات البيئة من قواعد نسخة اخذ -1

 .ةالتجريبيبيانات البيئة  عكسها على قواعد -2

 ترديل ملفات النظام من الخادم الرئيس ي الى التجريبي  -3

 اعداد الخوادم وقواعد البيانات للعمل للنظام -4

 

 خرائط التدفق -15

 ال يوجد
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 إجراءات مكتب وكيل الجامعة 65ج

 إجراءات مكتب عميد البحث العلمي 66ج

 األبحاث العلميةاعتماد إجراءات  67ج

 إجراءات مكتب عميد الدراسات العليا 68ج
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 اجراءات مكتب وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: 65ج

 

 الغرض : - 1

مكتـب وكالـة الجامعـة للدراسـات العليـا يهدف هـذا اإلجـراء الـى توضـيح جميـع املعـامالت الـوارد والصـادرة مـن والـى 

 والبحث العلمي.

 مجال التطبيق :  - 2

يطبــــق هـــــذا اإلجــــراء علـــــى جميــــع املعـــــامالت الــــواردة والصـــــادرة مــــن والـــــى مكتــــب وكالـــــة الجامعــــة للدراســـــات العليـــــا 

 والبحث العلمي.

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعـــدل وثيقــــة خاضـــعة ملراقبـــة الوثـــائق خـــاتم )هـــي الوثـــائق التـــي يـــتم ختمهـــا ب
ً
( بـــاللون األدمـــر ويـــتم إصـــدارها طبقـــا

 ملــا  توزيـع الوثـائق وللفهـرس الرئيسـ ي املعتمـد لـدى مسـؤول مراقبــة الوثـائق ، ويـتم مراقبتهـا واملحافظـة 
ً
عليهـا طبقـا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبــة وال يوجــد لهــا  ر الخاضــعة ألســلوب ضــبط ومراقبــة الوثــائق والبيانــات والتــي ال تحمــل خــاتم هــي الوثــائق غيــ

مركـــز الوثـــائق أو تـــم تصـــويرها مـــن وثيقـــة  معـــدل توزيـــع معتمـــد ولـــم تـــدرج بـــالفهرس الرئيســـ ي املعتمـــد الصـــادر مـــن 

 معتمدة.

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإل 
ً
 عـن  شراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  بينهـــا.ضـــية والتـــداخالت بـــين الوظـــائف املختلفـــة للهيكـــل اإلداري لتنظـــيم العمـــل فيمـــا كمـــا توضـــح العالقـــات العر 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

 وبالكفاءة الالزمة؟ يف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب ك 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  طلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة امل

 

ــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثــ

 ال يوجـد



 

 

  271 

 

Ministry of  Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

Deanship of Development and Quality 
 

ـــليم ـــ ـــ ــ  وزارة التعــ

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 عمادة التطوير والجودة

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  الجودة.إدارة  مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن مراجعته فقط      إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
 ، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـــية والخارجـــية املرتبطـــة بالتطبـــيق الـــفعال  االتصـــاالت كفـــاءة وفعـــالية تطـــبيق إجراءاتهــا وجميــع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ ـــــــــــوذجالنمـــــ اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية 61-1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

يتم استالم املعامالت الواردة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن طريق االستالم املباشر من مراسل  -49

 يد الخاص بالوكالة .الجهة املرسلة أو عن طريق صندوق البر 

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -50

 ملدير مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -51
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

ـــي يقــــوم مـــــدير مكتـــــب وكيــــل الجامعـــــة بعرضـــــها علـــــى ســــعادة وكيـــــل الجامعـــــة للدراســـــات العليــــا وال -52 ـــالعبحـــــث العلمــ  لالطــ

 والتوجيه.

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -53
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيــه املوجــود علـى املعاملــة إمــا توجـه خــارج الوكالــة وفـي هــذه الحالــة  -54
ً
يقـوم قســم االتصـاالت اإلداريــة بإدالتهــا طبقـا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجـة. يتم ادالتها للجهة املعنية ورق
ً
 والكترونيا

ً
يا

 للقســم املعنـي وبعــد االنتهــاء مــن 
ً
 وإلكترونيــا

ً
وإمـا توجــه ألدــد األقسـام الداخليــة بالوكالــة  وفــي هـذه الحالــة يــتم ادالتهـا ورقيــا

ســم املعنــي يــتم توجيــه املعاملــة لقســم االتصــاالت اإلداريــة مــرة أخــرى املعاملــة دســب التوجيــه الــوارد باملعاملــة مــن ٍقبــل الق

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2
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بل مدير مكتب وكيل الجامعة. -25  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 رية.يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدا -26

 للرجـوع إليهـا  -27
ً
 والكترونيـا

ً
 بعـد االدتفـاظ بنسـخة مـن املعاملـة ورقيـا

ً
 والكترونيـا

ً
يتم ارسال املعاملـة للجهـة املعنيـة ورقيـا

 عند الحاجة.

 إجراء النسخ والتحرير 5-6

 لشــرح مــدير مكتــب  -1
ً
 لقســم النســخ والتحريــر وفقــا

ً
 وإلكترونيــا

ً
ســعادة  تــرد املعــامالت مــن قســم االتصــاالت اإلداريــة ورقيــا

 الوكيل .

ــــعادة الوكيـــــل    إلجـــــراء  -26 ــــب سـ ــــى مـــــدير مكتـ ــــاب لتعـــــرض علـ ــــة للخطـ ـــخ والتحريـــــر بصـــــياغة مســـــودة أوليـ ـــم النســ يقـــــوم قســ

 التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

تـــب  ســـعادة الوكيـــل مـــرة بعـــد ذلـــك يقـــوم قســـم النســـخ والتحريـــر بتحريـــر الخطـــاب بصـــيغته النهائيـــة وارســـاله ملـــدير مك -27

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -28

 إجراء املعامالت السرية: 5-7

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالوكالة. -118

.تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة الوكيل لفض السرية وتتم إدالته -119
ً
 وورقيا

ً
 ا للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -120

وضـــع اإلدالـــة الخاصـــة باملكتـــب الســـري علـــى املعاملـــة وتســـلم ملـــدير مكتـــب ســـعادة الوكيـــل لعرضـــها علـــى ســـعادة  -121

 الوكيل.

122-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على سعادة الوكيل  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 اد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة وكيل الجامعة.يتم إعد -123

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -124

125- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -126

 ةاجراء وددة املتابع 5-8

89- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -90

 عليها. في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب وكيل الجامعة التخاذ اإلجراء املناسب -91

فــي دالــة عــدم الــرد يــتم اعــداد خطــاب اســتعجال للــرد للجهــة املعنيــة بــالرد وإرســاله عــن طريــق نظــام االتصــاالت  -92

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 5-9

 ت املطلوبة إن وجدت.يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة الوكيل ملراجعته وادخال التعديال  -93

 يتم أخذ موافقة من سعادة وكيل الجامعة على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -94

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -95  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلع -96  المبعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ
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 خرائط تدفق العمليات -8

 التعليمية واألكاديمية. شؤونخريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب وكيل الجامعة لل 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 دراسات العليا والبحث العلميخريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب وكيل الجامعة لل 8-1
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير 8-2
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 خريطة تدفق املعامالت السرية 8-3
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 البحث العلمي عميد: اجراءات مكتب سعادة 66ج

 

 الغرض : - 1

 البحث العلمي. عميديهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة 

 مجال التطبيق :  - 2

 البحث العلمي. عميديطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب سعادة 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملوثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
عدل ( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
ة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد املراقب هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 عة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.متاب

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  .داري لتنظيم العمل فيما بينهاكما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 لسجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما هي ا 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  م.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املها
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن  ، فيما عدا دليل الجودة  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
ديث يكون مسؤوال
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 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 .لهذه العمـلية

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلداعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية 62-1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

يتم استالم املعامالت الواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو عن  -55

 طريق صندوق البريد الخاص بالعمادة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -56

 ملدير مكتب سعادة العميد  .يتم ادالتها على ن -57
ً
 ظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعيقوم مدير مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد   -58

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -59
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

60-  
ً
للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج العمادة وفي هذه الحالة يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجة. 
ً
 والكترونيا

ً
يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني وبعد االنتهاء من وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورق
ً
 وإلكترونيا

ً
يا

املعاملة دسب التوجيه الوارد باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت اإلدارية مرة أخرى 

 إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  .يتم استالم املعاملة  -28  بصورتها النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -29

 للرجوع إليها  -30
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 5-10

 لشرح مدير مكتب سعادة تر   -1
ً
 لقسم النسخ والتحرير وفقا

ً
 وإلكترونيا

ً
د املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا
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 العميد  .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجراء التعديالت  -29

 ئية على الصياغة.املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النها

بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصيغته النهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة العميد  مرة  -30

 أخرى لتوقيع سعادتة على الخطاب.

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -31

 إجراء املعامالت السرية: 5-11

 ن طريق االتصاالت االدارية بالعمادة .يتم استقبال املعاملة السرية ع -127

128- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -129

 عادة العميد  .وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على س -130

131-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -132

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -133

.تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكتر -134
ً
 ونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -135

 اجراء وددة املتابعة 5-12

97- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 تفسار.يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االس -98

 في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  التخاذ اإلجراء املناسب عليها. -99

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -100

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 العامة( إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات 5-13

يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن  -101

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -102

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -103  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم.بعد تعبئ -104  ة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 والصادرة خريطة تدفق املعامالت الوارد  8-1
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير 8-2
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 خريطة تدفق املعامالت السرية 8-3
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 األبحاث العلميةاعتماد : اجراءات 67ج

 

 الغرض : - 1

داخل الجامعة أو من خالل مدينة امللك  لتنفيذهتوضيح األلية املتبعة لتقدم أدد البادثين بمقترح بحثي 

  .  عبدالعزيز لألبحاث العلمية

 مجال التطبيق :  - 2

 األبحاث الواردة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .اعتماد يطبق هذا االجراء على كافة طلبات 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل ( باللون األدمر و وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
يتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد   تحمل خاتم هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  ظيم العمل فيما بينها.داري لتنكما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  ة الالزمة؟وبالكفاء كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  يد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحد العمل
 

ــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثــ

 ال يوجد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  ف  إصــدارها مراجعــة جميــع وثــائق نظــام الجــودة قبــل ، 
ً
يمــا عــدا دليــل الجــودة ديــث يكــون مســؤوال
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 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــبيق إجراءاتهــــا وجميـــع الداخلــــية والخارجـــــية املرتبطــــة بالتطبـــــيق الـــــفعال  االتصـــــاالت كفــــاءة وفعـــــالية تطـ

 هذه العمـلية.ل

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة  شؤوناإلدارة ل وثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثلاعتماد

. 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 نواتس 3 نـمـوذج تـحكـيـم تقرير 66-1ن  6-1

 سنوات 3 نموذج تقرير عن انجازات ومخرجات بحث 66-2ن  6-2

 سنوات 3 نموذج صرف دفعه واددة 66-3ن  6-3

 سنوات 3 التقرير الفني الدوري 66-4ن  6-4

 سنوات 3 التقرير الفني النهائي 66-5ن  6-5

 

 اإلجراء -7

 إجراء األبحاث املعتمدة داخل جامعة سلمان بن عبدالعزيز 7-1

 إجراء األبحاث العلمية املعتمدة عن طريق مدينة امللك عبدالعزيز لألبحاث العلمية7-2

ومنهــا  العلمــيالــى ســعادة عميــد البحــث  املدينــةاملوجــود علــى موقــع  البحثيــةالتقــدم بنمــوذج املقتردــات  7-2-1

 املدينةترسله الى  التي الوكالةالى 

اراء واقترادــات املحكمــين  بأرســال املدينــةين وتقــوم ثــم مــن قبــل محكمــين خــارجي املدينــةيحكــم داخــل  7-2-2

الـــذى يرســـلها الـــى عمـــادة  العلمـــيللبحـــث  الجامعـــةســـيتم اعتمادهـــا للمشـــروع وذلـــك الـــى وكيـــل  التـــيوامليزانيـــة 

 ومنها الى البادث العلميالبحث 

 املقتردــة الجديــدة علــى امليزانيــة املوافقــةيقــوم البادــث بــالرد علــى اراء املحكمــين واقترادــاتهم متضــمنا  7-2-3

 املدينةمن قبل 

 للمدينةثم ترسل  ةالجامعومنها الى وكالة  العلمييتم تسليمه الى عمادة البحث  7-2-4

والطرف  املدينة في) الطرف االول فيه ممثال  الجامعةيتم ارسال العقد الى وكالة  املدينةعند موافقة  7-2-5

ـــل  الثــــــاني ــــث  الجامعــــــةوكيـــ ــــيللبحــ ـــ العلمــ ذكور اســــــمه داخــــــل العقــــــد ولكــــــن علــــــى مســــــؤولية وكالــــــة والبادــــــث مـــ

 (الجامعة
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 املشروع فيعلى البدء  املوافقة اإللكترونيوالبادث ورقيا وعبر البريد  الوكالةكال من  املدينةتخطر  7-2-6

 الجامعــةباملشــروع الــى وكالــة  املرفقــة واألجهــزةبقيمــة االدوات  الجامعــةيــتم ارســال شــيك باســم وكيــل  7-2-7

 الى البادث الجامعةشيك من وكالة  بإصدار قوم بدوره الذى ي

ومنهــا  الوكالــةومنهــا الـى  العلمـيوالفنيــة الـى عمــادة البحــث  املاليـة والنهائيــة الدوريــةيـتم تقــديم التقـارير   7-2-8

 املدينةالى 

التقــارير  دليــل فـي املوجــودة املدينـةبدارسـة تلــك التقــارير ثـم تســمح بالنشـر دســب قواعــد  املدينــةتقـوم  7-2-9

 الفنية

 واملعدات عن طريق لجان متخصصه األجهزةباستالم  املدينةتقوم  7-2-10

)  البحثـيمـع تقيـيم العمـل  نهـائيبشـكل  واملاليـةوالعمـادة بقبـول التقـارير الفنيـة  الوكالـة املدينـةتفيد  7-2-11

 مدى تم تحقيقها( أياملشروع والى  بأهدافمدى تم االلتزام  أيالى 

الـذى يصـدر بـدوره شـيكا اخـر  الجامعـةاملسـتحقات مـن خـالل شـيك باسـم وكيـل  بـاقي املدينـةصدر ت  7-2-12

 . العلميباسم البادث الذى يتسلمه من عمادة البحث 

  

 خرائط التدفق -16

 ال يوجد
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 الدراسات العليا عميد: اجراءات مكتب سعادة 68ج

 

 الغرض : - 1

 الدراسات العليا. عميدت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة يهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامال 

 مجال التطبيق :  - 2

 الدراسات العليا. عميديطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادرة من والى مكتب سعادة 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  عة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم هي الوثائق غير الخاض

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف عل
ً
 عن  ى إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  داري لتنظيم العمل فيما بينها.تداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل كما توضح العالقات العرضية وال

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب كيف يتم 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.وبالدقة املطلوبة 
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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 واإلصدار.عتماد مراجعته  فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق الـفعال  الت االتصـاكفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 لهذه العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ ـــــــــوذجالنمـــــــ اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية 63-1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

يتم استالم املعامالت الواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو  -1

 عن طريق صندوق البريد الخاص بالعمادة .

 يد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام.يتم تور  -2

 ملدير مكتب سعادة العميد  . -3
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعيقوم مدير مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد   -4

 ل -5
ً
 والكترونيا

ً
 قسم االتصاالت اإلدارية.يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج العمادة وفي هذه  -6
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها 
ً
 والكترونيا

ً
الحالة يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم عند الحاجة. وإما 
ً
 وإلكترونيا

ً
توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

املعني وبعد االنتهاء من املعاملة دسب التوجيه الوارد باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم 

 لة للجهة املرادة.االتصاالت اإلدارية مرة أخرى إلكمال باقي اجراءات توجيه املعام

 

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  . -1  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -2

 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورق -3
ً
 والكترونيا

ً
 للرجوع يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يا

 إليها عند الحاجة.
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 إجراء النسخ والتحرير 5-14

 لشـــرح مـــدير مكتـــب   -1
ً
 لقســـم النســـخ والتحريـــر وفقـــا

ً
 وإلكترونيـــا

ً
تـــرد املعـــامالت مـــن قســـم االتصـــاالت اإلداريـــة ورقيـــا

 سعادة العميد  .

ادة العميـــد إلجـــراء يقـــوم قســـم النســـخ والتحريـــر بصـــياغة مســـودة أوليـــة للخطـــاب لتعـــرض علـــى مـــدير مكتـــب ســـع -2

 التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

بعــد ذلــك يقــوم قســم النســخ والتحريــر بتحريــر الخطــاب بصــيغته النهائيــة وارســاله ملــدير مكتــب  ســعادة العميــد   -3

 على الخطاب. سعادتهمرة أخرى لتوقيع 

 ية إلكمال الالزميرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدار  -4

 إجراء املعامالت السرية: 5-15

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالعمادة . -1

2- .
ً
 وورقيا

ً
 تحال املعاملة ملدير مكتب سعادة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -3

لخاصــــة باملكتــــب الســــري علــــى املعاملــــة وتســــلم ملــــدير مكتــــب العميــــد  لعرضــــها علــــى ســــعادة وضــــع اإلدالــــة ا -4

 العميد  .

5-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -6

 كتب السري.االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في امل -7

8- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -9

 اجراء وددة املتابعة 5-16

 وال -105
ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا .يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

ً
 كترونيا

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -106

 في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  التخاذ اإلجراء املناسب عليها. -107

فــــي دالـــــة عـــــدم الــــرد يـــــتم اعـــــداد خطــــاب اســـــتعجال للـــــرد للجهــــة املعنيـــــة بـــــالرد وإرســــاله عـــــن طريـــــق نظـــــام  -108

.االتصا
ً
 والكترونيا

ً
 الت اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 5-17

يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتـب سـعادة العميـد  ملراجعتـه وادخـال التعـديالت املطلوبـة إن  -109

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -110

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم يتم وضع الخبر في ن -111  ومرسل من قِّ
ً
 موذج معد مسبقا

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم. -112  بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة  8-1
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير 8-2
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   ببرامج الدراسات العليا املتاحة داخل الجامعة امللتحقيناالجراءات املتبعة للطالب : 69ج

 

 الغرض : - 1

ببرامج الدراسات العليا املتادة داخل جامعة األمير سطام بن  امللتحقينات األليات املتبعة للطالب توضيح

 عبدالعزيز .

 مجال التطبيق :  - 2

ببرامج الدراسات العليا داخل الجامعة كما يوضح اإلجراء كافة  االلتحاقيطبق هذا االجراء على كافة طلبات 

 لعليا وجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  .أمور العالقة بين طالب الدراسات ا

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ، ويتم مراقبتها واملحافظة  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. لصادر من ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد ا

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
يقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وث

  داري لتنظيم العمل فيما بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل 

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

 له؟ماذا يجب عم  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 العمـل: تعليمـات 3-5

 ألسلوب 
ً
وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام. العمل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 دة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيزالالئحة املود
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 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عن   إصدارها  مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية : فيمنسق الجودة  5-3

 عن:
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  بـيق الـفعال لهذه الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتط االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 العمـلية.

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة. تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونها من قبل ممثل اإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتاعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن: 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات 3 طالب-التحاق بالدراسات العليا استمارة طلب  68-1ن  6-1

 سنوات 3 طالبات-استمارة طلب التحاق بالدراسات العليا  68-2ن  6-2

 سنوات 3 نموذج استحداث برنامج معتمد  68-3ن  6-3

 سنوات 3 نموذج تأجيل قبول  68-4ن  6-4

 سنوات 3 نموذج دذف فصل دراس ي 68-5ن  6-5

 

 اإلجراءات -7

 داث برنامج دراسات علياإجراء استح 7-1

 للمادة السابعة من الالئحة املوددة للدراسات  7-1-1      
ً
تعبئة النموذج مع استيفاء كل شروط استحداث البرامج وفقا

 العليا.

 موافقة مجلس القسم. 7-1-2

 موافقة مجلس الكلية. 7-1-3

 العرض على اللجنة العلمية الدائمة في الدراسات العليا 7-1-4

 إرساله  للتحكيم وعرض تقارير املحكمين على اللجنة. 7-1-5

 .إرسال تقارير املحكمين للقسم إلجراء التعديالت املطلوبة تمهيدا للعرض مرة ثانية على اللجنة 7-1-6

 .بعد املراجعة عتماد عرضه على مجلس العمادة لال  7-1-7
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 الدراسات العليا ضمن برامج وإدخالهالبرنامج عتماد الرفع ملجلس الجامعة ال  7-1-8

 إجراء طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعة 7-2

الفترة  هذهيتم فتح باب القبول لفترة معينه من العام ويتم اإلعالن عن ذلك من خالل بوابة الجامعة وإثناء  7-2-1

 التقدم ألدد البرامج مع استيفاء كل  التعهدات و التوقيعات استمارةيقوم الطالب بتعبئة 

 يقم الطالب تحميل نموذج الطلب مع كافة املستندات في التقديم االلكتروني 7-2-2

( من 13,14,15,16وتقوم العمادة بالتأكد من استيفاء امللفات لكامل املستندات املطلوبة، وموافقتها للمواد ( 7-2-3

ملواد في جامعة األمير سطام بن الالئحة املوددة للدراسات العليا في الجامعات، وقواعدها التنفيذية الخاصة بهذه ا

 عبد العزيز

 الرفع للكلية املختصة بالبرنامج لتحديد موعد االختبار التحريري للمتقدمين واملستوفين الشروط. 7-2-4

 يتم التصحيح ويتم إعالن أسماء املرشحين للمقابلة  وتحديد موعدها. االختباراتبعد إتمام  7-2-5

في الالئحة املودد للدراسات العليا بجامعة األمير  15قواعد التنفيذية للمادة يتم عمل املفاضلة دسب ال 7-2-6

 سطام.  

 رفع قائمة املقبولين بعد العرض على مجلس ي القسم والكلية إلى عمادة الدراسات العليا. 7-2-7

 إجراءات ما بعد القبول  7-3

 .registerتحديد أسماء املقبولين للدراسة على نظام ال  7-3-1

 استخراج األرقام الجامعية وفتح دساب للطالب على النظام األكاديمي. 7-3-2

 Registerاالطالع على الخطة الدراسية الخاصة بالبرنامج املوجودة على ال يقوم الطالب ب 7-3-3

 تسجيل املواد الدراسية للفصل الدراس ي. 7-3-4

 وضع الجدول الدراس ي وجدول االختبار النهائي. 7-3-5

 خراج البطاقات الجامعية للطالب .است 7-3-6

 استخراج بطاقة صرف املكافآت لغير العاملين من الطالب. 7-3-7

 إجراء طلب تأجيل القبول أو طلب دذف فصل دراس ي . 7-4

 يقوم الطالب بتعبئة نموذج الطلب . 7-4-1

 طالب الدراسات العليا بالكلية للعرض على مجلس القسم . شؤونيرفع الطلب إلي  7-4-2

 الدراسات العليا للفصل بالطلب. عميدالرفع لعميد الكلية و  7-4-3

 طالب الدراسات العليا .  شؤونيتم إبالغ الطالب بنتيجة طلبة بالقبول أو الرفض عن طريق  7-4-4

 

 إجراء إعداد الرسالة واإلشراف . 7-5

مباشــــرة  قبــــل الرفــــع بقائمــــة الطــــالب ُيحــــدد القســــم املخــــتص املرشــــد العلمــــي للطــــالب املســــتجدين عنــــد القبــــول  7-5-1

 من الالئحة املوددة للدراسات العليا 41املقبولين إلى عمادة الدراسات العليا، وذلك وفق املادة 

 من الالئحة  42يتقدم الطالب بمشروع الرسالة وفقا للمادة  7-5-2
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يحـــــــــــــــدد القســـــــــــــــم أعضـــــــــــــــاء لجنـــــــــــــــة  7-5-3

 من الالئحة . 45وجودة في القواعد التنفيذية للمادة اإلشراف مع تحديد رئيسها، وفق شروط اإلشراف امل

 يرفع تشكيل لجنة اإلشراف للعرض على مجلس الكلية  7-5-4

 شراف الخاصة بالطالب .لجنة اإل اعتماد يرفع للعرض على مجلس عمادة الدراسات العليا ويتم  7-5-5

 إلى ر  -في نهاية كل فصل دراس ي -يقدم املشرف 7-5-6
ً
 مفصال

ً
 ئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته تقريرا

 دراسات العلياال وترسل صورة من التقرير إلى عميد

 إجراء مناقشة رسالة املاجستير . 7-6

 عـن اكتمالهـا ونسـخة مـن الرسـالة عنـد طلـب تشـكيل لجنـة املناقشـة إلـى رئـيس  7-6-1
ً
يقدم املشرف على الرسالة تقريرا

 ن الالئحة املوددة للدراسات العليام 51القسم املختص، وفقا للمادة 

 من الالئحة 53يقترح مجلس القسم املختص أعضاء لجنة املناقشة وذلك وفقا للمادة  7-6-2

 العرض على مجلس الكلية 7-6-3

 العرض على مجلس عمادة الدراسات العليا إلقرار اللجنة املقتردة 7-6-4

 توزيع نسخ الرسالة على أعضاء لجنة املناقشة 7-6-5

 عن الرسالة و ينص فيه على صالدية الرسالة للمناقشة أو عدمها. 7-6-6
ً
 يقدم عضو لجنة املناقشة إلى القسم تقريرا

 يوقــع مــن جميــع أعضــائها، يقــدم إلــى رئــيس القســم خــالل أســبوع مــن تــاريخ املناقشــة،  7-6-7
ً
تعــد لجنــة املناقشــة تقريــرا

 التوصية وفقا للمادة 
ً
 من الالئحة 57متضمنا

يرفـع رئـيس القسـم املخـتص تقريـر لجنـة املناقشـة إلـى عميــد الدراسـات العليـا فـي مـدة ال تتجـاوز ثالثـة أسـابيع مــن  7-6-8

 58تاريخ املناقشة، وفقا للمادة 

 يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار . 7-6-9

 

 خرائط التدفق :-8

 ال يوجد
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 جراءات قياس رضاء العمالء وشكاوي العمالء: ا70ج

 
 

 :الغـــــــــــــــرض -1

 يهدف هذا اإلجراء إلى توضيح ما يلي:

  لدراسة وتحديد مدى رضاء طالب الدراسات العليا . جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز اآللية املعتمدة لدى 

 جزء مهم من عملية التطوير املستمر.دور املعلومات املقدمة من قبل الطالب )التغذية الراجعة( ك 
 

 :مجــال التطـــبيق -2

   يطبق هذا اإلجراء على جميع طلبات التقييم املقدمة لطالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
 

 :تعــــــــــــــريفات -3

 ال يوجـــــــــــــــــــــد.
 

 :الوثــــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4

 يوجـــــــــــــــــــــد.ال 
 

 :املســـــــــــــــــــــــؤوليات -5

 تحليل رضاء العمالء:   مسؤول 5-1

  بشـكل عام عن كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع 
ً
الداخلـية  االتصـاالت مســؤول هذه العملـية ويكون مسـؤوال

 ية.والخارجـية املرتبطـة بالتطبيق الفعال لهذه العمل

 .تحليل وتقييم إستجابات العمالء وإعداد تقرير تحليلي لتقييم رضاء العمالء 

 .تسجيل ودراسة شكاوى العمالء 

 .إعداد تقارير التحليل لرضاء العمالء وشكاوى العمالء 

  بخصوص دراسة رضاء العمالء،. والجودة وكالة الجامعة للتطوير رفع التوصيات لوكيل   

 

 : لنمــــــــاذج املســـــــــــتخدمةقائمــــــــــــة ا -6
 

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 تقييم برنامج دراسات عليا  استمارة 68-1ن:  6-1
 

7- 

7-1 

 :اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات

 :أحــــــــكام عـــــامة

 جامعة االمير سطام بناملعلومات املقدمة من الطالب هي جزء مهم من عملية التطوير املستمر لكافة عمليات  7-1-1

 عبدالعزيز املرتبطة بخدماتها والتي تسهم في تحقيق متطلبات العميل وبالتالي إرضاءه.

يان الذي يوزع على الطالب بنهاية كل يتم استقصاء رضاء العمالء من خالل استقبال ردود الطالب على أسئلة االستب 7-1-2

 فصل دراس ي ويتم  تجميع وتحليل نتائج التقييم.

 :رضـــاء العمــــــالء استقصاء 7-2

 التقييم  ). ومراجعة قائمة األسئلة وتحديثها بصفة دورية )كلما دعت الحاجة لذلك( . استماراتيتم  تحديد أسئلة  7-2-1

 التقييم وتعبئتها. استماراتوالجودة وسحب  وكالة الجامعة للتطوير وقع يطلب من الطالب الدخول مل 7-2-2

 الطالب املجمعة مع خالصة ما توصل إليه التقييم ويرف إلى ممثل الدراسات العليا. استجاباتيتم تحليل  7-2-3
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ناًء عليه رفع أية توصيات إلى يتم دراسة نتائج تقييم رضاء العمالء وتحديد أية أنماط أو داالت متكررة لهذه النتائج وب 7-2-4

 مدير الجامعة  إلبداء مرئياته ديالها.

الجودة بإصدار  شؤونفي دال تبين وجود قصور ملحوظ في الخدمات املقدمة من قبل االدارات ، يقوم ممثل اإلدارة ل 7-2-5

 إلجراءات مراقبة املنتجات / الخ
ً
 دمات غير املطابقة"تقرير عدم مطابقة"  التخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا

 

 :شـــــــــــكاوى العمــــــــــالء 7-3

 -تم عمل البريد االلكتروني الستقبال الشكاوي واالستفسارات الخاصة بالعمادة وهي كالتالي:

 البريد االلكتروني الخاص بطالب الدراسات العليا واملبتعثين وهو

dgsm@sau.edu.sa 

 دراسات العليا واملبتعثات وهوالبريد االلكتروني الخاص بطالبات ال

dgsf@sau.edu.sa 

 كما يوجد على موقع العمادة أيكونه األسئلة املتكررة .... سوف يجد فيها إجابات ملعظم التساؤالت

 

 
 

 :خريطــــــــــــــة تـــــــــــــدفق العملــــــــــــية-9

 من هـذا اإلجـراء. 6/6أنظـــر الصفحـة 
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 نعم

 ال

 )إستقصاءات العمالء( ء()شكاوى العمال

 :مفــتاح رمـــوز الشــكل

 م خ : الموظف المختص

 و ج :وكيل التطوير والجودة

خدمات جامعة 
االمير سطام بن 

 عبدالعزيز

 وتوثيــــــق استالم  م خ       

 شكوى عمــيل                  

 تحليل شكاوى العمالء   م خ    

   

 لدراســـــــة وتحــــليم خ       

سجل شكاوى  العمــــــــــالء استجابات           
 العمالء

 

تحسين 
رضاء 
 العمالء

إجراءات األفعال 
 التصحيحية والوقائية

 إعداد تقارير تحلـيل  م خ     

تقرير قياسات  رضاء العمالء وشكاوى لعمالءو ج    
 وتحليل

 إعــــــداد وتوزيع   م خ       

 صاء العمالء استق                
رضاء  استقصاء

تقرير شكوى  العمالء
 عميل

 تقرير تحليل 
 رضاء العمالء

 تنفيذ األفعال التصحيحية م خ     
 أو الوقائية المطلوبة            

 

 تسجيل وفحص الشكوى م خ       

 

تقرير تحليل 
 شكاوى العمالء

إجراء 
 تصحيحي؟
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 شؤون املكتبات عميد: اجراءات مكتب سعادة 71ج

 

 الغرض : - 1

 شؤون املكتبات . عميديهدف هذا اإلجراء الى توضيح جميع املعامالت الوارد والصادرة من والى مكتب سعادة 

 مجال التطبيق :  - 2

 شؤون املكتبات. عميدة من والى مكتب سعادة يطبق هذا اإلجراء على جميع املعامالت الواردة والصادر 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  ، ويتم مراقبتها واملحافظة  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. لصادر من ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد ا

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 إجــراءات: 3-4
يقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، وث

  بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 له؟ماذا يجب عم  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 العمـل: تعليمـات 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولملا -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عــن   إصــدارها مراجعــة جميــع وثــائق نظــام الجــودة قبــل 
ً
، فيمــا عــدا دليــل الجــودة ديــث يكــون مســؤوال
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 واإلصدار.عتماد مراجعته  فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيسق الجودة من 5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  ـــع ـــا وجميــ ـــبيق إجراءاتهـ الداخلـــــية والخارجـــــية املرتبطـــــة بالتطبــــــيق  االتصـــــاالت كفـــــاءة وفعـــــالية تطــ

 الـفعال لهذه العمـلية.

  الجودة. وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء/مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 عن:  مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 مدة االحتفاظ النمــــــــــــــــوذج اســــــــــــــــــم نمـــــــــوذج رقــــــم م

 سنوات3 نموذج ادالة داخلية 64-1-ن  6-1

7- 

 

 :اإلجــراءات

 إجراء املعامالت الواردة 7-1

لواردة ملكتب سعادة العميد  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املرسلة أو عن يتم استالم املعامالت ا -7

 طريق صندوق البريد الخاص بالعمادة .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -8

 ملدير مكتب سعادة العميد  . -9
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالعر مكتب العميد  بعرضها على سعادة العميد  يقوم مدي -10

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -11
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج العمادة وفي هذه  -12
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها الحالة 
ً
 والكترونيا

ً
يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

 للقسم املعني 
ً
 وإلكترونيا

ً
عند الحاجة. وإما توده ألدد األقسام الداخلية بالعمادة  وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

الوارد باملعاملة من ٍقبل القسم املعني يتم توجيه املعاملة لقسم االتصاالت  وبعد االنتهاء من املعاملة دسب التوجيه

 اإلدارية مرة أخرى إلكمال باقي اجراءات توجيه املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-2

بل مدير مكتب سعادة العميد  . -4  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 املة على برنامج االتصاالت اإلدارية.يتم تصدير املع -5

 للرجوع  -6
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
يتم ارسال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 إليها عند الحاجة.
 إجراء النسخ والتحرير 5-18

 لقسم النس  -1
ً
 وإلكترونيا

ً
 لشرح مدير مكتب سعادة ترد املعامالت من قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا

ً
خ والتحرير وفقا
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 العميد  .

يقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد إلجراء  -5

 التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

غته النهائية وارساله ملدير مكتب  سعادة العميد  مرة بعد ذلك يقوم قسم النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصي -6

 على الخطاب. سعادتهأخرى لتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لقسم االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -7

 إجراء املعامالت السرية: 5-19

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالعمادة . -10

.تحال املعاملة ملدير مكتب سعاد -11
ً
 وورقيا

ً
 ة العميد  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -12

وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير مكتب العميد  لعرضها على سعادة العميد   -13

. 

.بعد العرض على سعادة العميد  توجه مباشرة ملكتب السر   -14
ً
 والكترونيا

ً
 ي ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد  . -15

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -16

17- .
ً
 تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدالة إلكترونيا

 دارية.توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإل  -18

 اجراء وددة املتابعة 5-20

113- .
ً
 والكترونيا

ً
بل قسم االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى قسم املتابعة من قِّ

 يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة املطلوب منها االستفسار. -114

 تخاذ اإلجراء املناسب عليها.في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير مكتب العميد  ال -115

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -116

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 5-21

اجعته وادخال التعديالت املطلوبة إن يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد  ملر  -117

 وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. -118

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  -119  ومرسل من قِّ
ً
 يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا

بل إدارة العال -120  قات العامة واإلعالم.بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 
 

 خرائط تدفق العمليات -8

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة. 8-1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير. 8-2

 خريطة تدفق املعامالت السرية. 8-3
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 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة  8-1
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير 8-2
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 مالت السريةخريطة تدفق املعا 8-3
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 : اجراءات استعارة الكتب واملراجع واألوعية العلمية لكليات الجامعة72ج

 

 الغرض : - 1

 الكتب واملراجع واألوعية العلمية لكليات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  . استعارةتوضيح ألية         

 مجال التطبيق :  - 2

 للكتب بمكتبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز. ةاالستعار يطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات 

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 ملعدل توزيع وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا هو وارد بهذا  الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة 
ً
عليها طبقا

 اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
املراقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. عتمد الصادر من ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي امل

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.

 ءات:إجــرا 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

 كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما بينها.

 اآلتية: وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت 

  يجب عمله؟ماذا  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ 

 ليمـات العمـل:تع 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 دال يوجـ

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال
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 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 بالتطبـيق الـفعال لهذه العمـلية.

  دارة الجودة. وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إ تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء /مديري األقسام : 5-4

  شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 الجودة .

 سؤولون عن: مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام م 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد

 اإلجراء -7

يقوم البادث )الطاب أو عضو هيئة التدريس أو غيره( باستخدام خدمة البحث عن طريق بوابة     7-1

 املكتبات والتي يمكن الوصول اليها من خالل موقع الجامعة .

ب  يستطيع البادث معرفة املكتبات املتوفر فيها هذا الكتاب  ويقوم بكتابة بعد البحث عن الكتا  7-2

 رقم االستدعاء الخاص بهذا الكتاب وذلك لتسهيل الوصول الى الطلب .

يتوجه البادث الى املكتبة املطلوبة و من خالل رقم االستدعاء يتوجه الى الرف املحدد ويقوم بأخذ   7-3

 النسخة املطلوبة .

 ه املستعير الى جهاز اإلعارة املتوفر في منطقة الخدمة الذاتية .يتوج  7-4

 يقوم املستعير بالدخول الى دسابه الشخو ي عن طريق رقمه الوطني ورقمه السري .  7-5

 يتم اعارة الكتاب املحدد اليا باسم املستعير .  7-6

 يتم طباعة اشعار استعارة باسم الكتاب واملستفيد ومدة االعارة .  7-7

 يتوجه املستعير الى جهاز اإلعارة املتوفر في منطقة الخدمة الذاتية . االستعارةمدة  انتهاءبعد   7-8

 يقوم املستعير باختيار ارجاع أو تجديد )الكتاب املعار(.  7-9

أو اعادة تجديده و يقوم النظام اليا بتغيير دالة  يتم دذف  الكتاب املحدد اليا عن اسم املستعير  7-10

 اب.الكت

 خرائط التدفق   -8

 ال يوجد
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 من الكتب واملراجع واألوعية العلمية لكليات الجامعة االحتياجات: اجراءات طلب 73ج

 

 
 

 

 الغرض : - 1ا

 من الكتب واملراجع واألوعية العلمية لكليات جامعة سلمان بن عبدالعزيز  . االدتياجاتتوضيح ألية طلب         

 :مجال التطبيق   - 2

 شؤونمن الكتب واملراجع واألوعية العلمية الواردة لعمادة  االدتياجاتيطبق هذا اإلجراء على كافة طلبات 

 املكتبات.

 : تعـريفات -3

   وثيقــة خاضعــة للمراقــبة: 3-1
 وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )

ً
ملعدل  ( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى مسؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة 
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

  وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة: 3-2
اقبة وال يوجد لها معدل توزيع معتمد املر  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

 مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة معتمدة. ولم تدرج بالفهرس الرئيس ي املعتمد الصادر من 

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 تابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها.م

 إجــراءات: 3-4
وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

  نها.بيكما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإلداري لتنظيم العمل فيما 

 اآلتية: هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت وتحتوي 

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 ي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األنشطة؟ما ه 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  هام.وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه امل
 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـادية -4   :الوثـ

 ال يوجـد
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 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1

  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

 عن ، فيما عدا دليل الج  إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
ودة ديث يكون مسؤوال

 واإلصدار.عتماد مراجعته فقط    قبل اال 

 الوكالة/العمادة/الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول هذه العملية ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 ية.الـفعال لهذه العمـل

  وفهرسة وتوزيع وسحب جميع وثائق نظام إدارة الجودة.  تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء /مديري األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونإلدارة لوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل ااعتماد 

 مسؤولي اإلدارات التنظيمية / األقسام مسؤولون عن:  5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 قائمة النماذج املستخدمة : -6

 ال يوجد
 

 اإلجراءات -7

 من الكتب واألوعية العلمية ملكتبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز  االدتياجاتإجراء تسديد طلب  7-1

 خطاب الطلب املقدم من أدد كليات الجامعة  إلى الشؤون الفنية بالعمادة، إلكمال الالزم.وصول  7-1-1

بعد مراجعة القوائم ودراسة مسوغات الطلب، يقدم القسم لصادب الصالدية، توصية شفهية أو  7-1-2

 خطية، لالطالع والتوجيه.

 لعمادة.في دال التوجيه بتأمين الطلب، يجال إلى الشؤون املالية با 7-1-3

استكمال كافة االجراءات الالزمة من قبل العمادة والجهات ذات العالقة بالجامعة وصدور التعميد   7-1-4

 التوريد. ءببد

ومطابقتها لقوائم العناوين املعمدة من  يتم استالم الكتب من املورد، وجردها للتأكد من أعدادها 7-1-5

 قبل الجامعة.

 والتصنيفالبدء في أعمال األرشفة  7-1-6

 التعبئة والشحن والتسليم إلى أمناء املكتبات في مختلف مكتبات الجامعة. 7-1-7

 متابعة عمليات  ترفيف الكتب بالجهة املورد لها . 7-1-8

 ابالغ الشؤون املالية في العمادة باالنتهاء من العمل لرفع مطالبة املتعهد املالية. 9 -7-1

 وردة من إدارة املالية بالجامعة .صرف قيمة التوريد للجهة امل 7-1-10

 إجراء تسديد االدتياج عن طريق املنافسة أو الشراء املباشر 7-2

 وصول خطاب الطلب إلى الشؤون املالية بالعمادة بعد موافقة صادب الصالدية. 7-2-1
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 بعد دراسة الطلب واالطالع على مسوغاته، يقدم القسم لصادب الصالدية، توصية شفهية أو  7-2-1

 خطية، لالطالع والتوجيه.

 يتم اعداد عرض ملعالي مدير الجامعة بطلب املوافقة على تأمين االدتياج. 7-2-1

بعد الحصول على املوافقة تحال املعاملة إلدارة املشتريات، للحصول على عروض أسعار من  7-2-1

 الشركات.

 تعاد املعاملة مع عروض األسعار للعمادة مرة أخرى لدراسة ا 7-2-1
ً
 لعروض فنيا

 بعد الدراسة يتم اعداد محضر يشتمل على تفاصيل الدراسة ويتضمن توصية اللجنة. 7-2-1

 تحال املعاملة إلدارة املشتريات مرة أخرى الستكمال بقية إجراءات الترسية ومن ثم التعميد. 7-2-1

ع مندوب الشركة بعد صدور التعميد وتوقيع العقد والحصول على نسخة منهما، يتم التنسيق م 7-2-1

 بالبدء ومباشرة 
ً
لتسليمه املشروع من خالل لجنة مشكلة ومحضر تسليم بتوقيع الطرفين، إيذانا

 العمل.

 يتم املتابعة مع املتعهد والجهة املعنية دتى نهاية تنفيذ املشروع. 7-2-1

إن كان على أجزاء، بعد االنتهاء من التنفيذ، يتم اعطاء مشهد يفيد باستالم املشروع أو جزء منه  7-2-1

 لصرف مستحقات املتعهد املالية.

 

 خرائط التدفق -8

 ال يوجد
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 : النظام املوحد للكليات1د ك 

 

 الغرض : - 1

 يهدف هذا الدليل الى توضيح أليات العمل املتبعة داخل كليات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

 مجال التطبيق :  - 2

 جراءات املتبعة داخل كليات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز .يطبق هذا الدليل على كافة اإل 

 : تعـريفات -3

 وثيقــة خاضعــة للمراقــبة:   3-1

 ملعدل وثيقـة خاضعة ملراقبة الوثائق هي الوثائق التي يتم ختمها بخاتم )
ً
( باللون األدمر ويتم إصدارها طبقا

 ملا  سؤول مراقبة الوثائق ، ويتم مراقبتها واملحافظة توزيع الوثائق وللفهرس الرئيس ي املعتمد لدى م
ً
عليها طبقا

 هو وارد بهذا اإلجراء.

 وثيقــة غير خاضعــة للمراقــبة:  3-2

املراقبة وال يوجد لها  هي الوثائق غير الخاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبيانات والتي ال تحمل خاتم 

مركز الوثائق أو تم تصويرها من وثيقة  س الرئيس ي املعتمد الصادر من معدل توزيع معتمد ولم تدرج بالفهر 

 معتمدة.

ر الوثيقــة: 3-3 ــد / ُمصـدِّ  ُمعِّ

 عن اإلشراف على إعداد الوثيقة والتأكد من مالءمتها للنظام وهو 
ً
 عن  هو الشخص املسؤول فنيا

ً
مسؤول أيضا

 .متابعة التعديالت التي تتم على هذه الوثيقة كما أعدها

 إجــراءات: 3-4

وثيقة تصف أسلوب تنفيذ عملية من عمليات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملية ومسؤولية تنفيذها ، 

 داري لتنظيم العمل فيما بينها.كما توضح العالقات العرضية والتداخالت بين الوظائف املختلفة للهيكل اإل 

 تية:اآل وتحتوى هـذه الوثيقـة على إجابة للتساؤالت  

 ماذا يجب عمله؟  متى يتم تنفيذه؟   ما هو املطلوب إنجازه؟ 

 ؟من سيقوم بالتنفيذ    أين سيتم التنفيذ؟     كيف سيتم التنفيذ؟ 

  وبالكفاءة الالزمة؟ كيف يتم التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للمطلوب 

 نشطة؟ما هي السجالت التي يتم االدتفاظ بها كدليل على تنفيذ األ 

 تعليمـات العمـل: 3-5

 ألسلوب العمل
ً
 وثيقة تحدد تفاصيل املهام املطلوبة من أدد األفراد / وظيفة محددة على وجه الخصوص طبقا

  وبالدقة املطلوبة لتنفيذ هذه   املهام ، وذلك عند االدتياج إلى تحديد تفصيلي لهذه املهام.

 

ـــــائق املرجعــية / اإلســـترشـ -4   :اديةالوثـ

 ال يوجـد

 يات :سؤولامل -5

 الجودة مسؤول عن: شؤونممـثل اإلدارة ل 5-1
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  إدارة الجودة. مراقبة إصدارات / تعديالت / إلغاءات الوثائق الخاصة بنظام 

  عن   إصدارها مراجعة جميع وثائق نظام الجودة قبل 
ً
، فيما عدا دليل الجودة ديث يكون مسؤوال

 مراجعته فقط    

 واإلصدار.اد عتمقبل اال 

 الكلية :   فيمنسق الجودة  5-3

 عن: 
ً
 مسؤول ضبط هذة الوثيقة ويكون مسؤوال

  الداخلـية والخارجـية املرتبطـة بالتطبـيق  االتصـاالت كفـاءة وفعـالية تطـبيق إجراءاتها وجميع

 الـفعال للعمليات املذكورة بالدليل .

  يع وثائق نظام إدارة الجودة. وفهرسة وتوزيع وسحب جم تسجيل ومـتابعة وتداول 

  على أصول الوثائق امللغاة ملدة عام من تاريخ إلغائها. دفظ أصول هذه الوثائق والتحفظ 

 وكالء/عمداء األقسام : 5-4

  الجودة . شؤونوثائق نظام الجودة قبل إصدارها وبعد مراجعتها من قبل ممثل اإلدارة لاعتماد 

 ألقسام مسؤولون عن: مسؤولي اإلدارات التنظيمية / ا 5-5

  هذا اإلجراء فيتطبيق ما نص 

 

 النماذج املستخدمة -6

 ال يوجد

 

 االجراءات -7

 إجراءات مكتب عميد/عميدة الكلية 7-1

 

 إجراء املعامالت الواردة 7-1-1  

سلة أو عن يتم استالم املعامالت الواردة ملكتب العميد /العميدة  عن طريق االستالم املباشر من مراسل الجهة املر  -13

 طريق صندوق البريد الخاص بالكلية .

 يتم توريد املعاملة في نظام االتصاالت اإلدارية كوارد عام. -14

 ملدير مكتب ملكتب العميد /العميدة  . -15
ً
 يتم ادالتها على نظام االتصاالت اإلدارية وورقيا

 والتوجيه. لالطالع يقوم مدير/مديرة مكتب العميد /العميدة  بعرضها على سعادة العميد /العميدة  -16

 لقسم االتصاالت اإلدارية. -17
ً
 والكترونيا

ً
 يقوم بعدها مدير/مديرة  املكتب بإعادة توجيه املعاملة ورقيا

 للتوجيه املوجود على املعاملة إما توجه خارج الكلية وفي هذه الحالة  -18
ً
يقوم قسم االتصاالت اإلدارية بإدالتها طبقا

 
ً
 بعد االدتفاظ بصورة ورقية والكترونية من املعاملة للرجوع إليها عند الحاجة. يتم ادالتها للجهة املعنية ورقيا

ً
والكترونيا

 للوددة املعنية وبعد االنتهاء من املعاملة 
ً
 وإلكترونيا

ً
وإما توجه ألدد الوددات الداخلية وفي هذه الحالة يتم ادالتها ورقيا

االتصاالت اإلدارية مرة أخرى إلكمال باقي اجراءات توجيه  دسب التوجيه الوارد باملعاملة يتم توجيه املعاملة لقسم

 املعاملة للجهة املرادة.

 إجراء املعامالت الصادرة: 7-1-2
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بل مدير/مديرة مكتب و ملكتب العميد /العميدة  . -7  يتم استالم املعاملة بصورتها النهائية من  قِّ

 يتم تصدير املعاملة على برنامج االتصاالت اإلدارية. -8

 للرجوع إليها يتم ارس -9
ً
 والكترونيا

ً
 بعد االدتفاظ بنسخة من املعاملة ورقيا

ً
 والكترونيا

ً
ال املعاملة للجهة املعنية ورقيا

 عند الحاجة.

 إجراء النسخ والتحرير 7-1-3

 لشرح مدير/مديرة مك  -1
ً
 لوددة النسخ والتحرير وفقا

ً
 وإلكترونيا

ً
تب ترد املعامالت من وددة االتصاالت اإلدارية ورقيا

 سعادة العميد /العميدة  .

تقوم وددة النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب لتعرض على مدير مكتب سعادة العميد /العميدة   -8

 إلجراء التعديالت املطلوبة عليها إن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.

ائية وارساله ملدير/مديرة مكتب  العميد /عميدة بعد ذلك تقوم وددة النسخ والتحرير بتحرير الخطاب بصيغته النه -9

 .واالعتمادالكلية مرة أخرى للتوقيع 

 يرسل بعد التوقيع لوددة االتصاالت اإلدارية إلكمال الالزم -10

 إجراء املعامالت السرية: 7-1-4

 يتم استقبال املعاملة السرية عن طريق االتصاالت االدارية بالكلية. -19

ة مكتب سعادة ملكتب العميد /العميدة  لفض السرية وتتم إدالتها للمكتب السري تحال املعاملة ملدير / مدير  -20

.
ً
 وورقيا

ً
 إلكترونيا

 يتم التأكد من اإلدالة وديثيات املعاملة. -21

وضع اإلدالة الخاصة باملكتب السري على املعاملة وتسلم ملدير/مديرة مكتب سعادة ملكتب العميد /العميدة   -22

 ة  .لعرضها على العميد /العميد

23-  .
ً
 والكترونيا

ً
 بعد العرض على سعادة العميد /العميدة  توجه مباشرة ملكتب السري ورقيا

 يتم إعداد خطاب الرد للمعاملة بناًء على شرح سعادة العميد /العميدة  . -24

 االدتفاظ بنسخة كاملة من املعاملة في املكتب السري. -25

.تتم إدالة املعاملة للجهة املشار إليها في ورقة اإلدا -26
ً
 لة إلكترونيا

 توضع  املعاملة في ظرف سري وترسل كاملة عن طريق االتصاالت اإلدارية. -27

 اجراء وددة املتابعة 7-1-5

121- .
ً
 والكترونيا

ً
بل وددة االتصاالت اإلدارية ورقيا  يتم ادالة املعاملة املراد متابعتها إلى وددة املتابعة من قِّ

 ملطلوب منها االستفسار.يتم تحديد موعد مسبق الستقبال الرد من الجهة ا -122

 في دالة الرد يتم ادالة املعاملة كاملة ملدير/مديرة مكتب العميد /العميدة  التخاذ اإلجراء املناسب عليها. -123

في دالة عدم الرد يتم اعداد خطاب استعجال للرد للجهة املعنية بالرد وإرساله عن طريق نظام االتصاالت  -124

.
ً
 والكترونيا

ً
 اإلدارية ورقيا

 إجراء كتابة األخبار الصحفية )العالقات العامة( 7-1-6

يتم صياغة الخبر الصحفي ويرسل ملدير مكتب سعادة العميد /العميدة  ملراجعته وادخال التعديالت املطلوبة  .1

 إن وجدت.

 يتم أخذ موافقة من سعادة العميد /العميدة  على نشر الخبر وكذلك الصياغة. .2

3.  
ً
بل إدارة العالقات العامة واإلعالم  يتم وضع الخبر في نموذج معد مسبقا  ومرسل من قِّ

بل إدارة العالقات العامة واإلعالم .4 إلي إدارة تقنية  بعد تعبئة النموذج يرسل بواسطة البريد اإللكتروني املرسل من قِّ

 املعلومات .
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 الطالب / الطالبات شؤونإجراءات  7-2

 

 عات األخرى اجراء استقبال طلبات التحويل للطالب من الجام 7-2-1

 يقوم الطالب/الطالبة بالتقدم بطلب تحويل من جامعة اخرى -1

 يتم التأكد من هوية الطالب/الطالبة والتأكد من اكتمال امللف .  -2

 يتم ارسال الطلب وامللف الى عميد/عميدة الكلية وذلك عن طريق الصادر بنظام االتصاالت االدارية -3

 لعميدة بعرض الطلب كاملة على سعادة العميد/العميدة.يقوم مدير/مديرة  مكتب العميد/ا-4

 يتم استقبال رد العميد / العميدة.-5

دالة املوافقة يتم تصدير املعاملة باملوافقة الى عمادة القبول والتسجيل للقيام باستكمال اجراءات استقبال  في -6

 الطالب/الطالبة. 

 جامعة وتوزيعة على املجموعات والشعب الخاصة .يتم استقبال الطالب/الطالبة وتعريفة ببوابة ال -7

 

 إجراء تحويل الطالب/الطالبة داخل الجامعة  7-2-2

يقوم الطالب/الطالبة  بتعبئة نموذج التحويل من خالل بوابة النظام األكاديمي  في املواعيد املعلنة من قبل  -5

 كلية .الكليات  بعد التأكد من تحقق  شروط التحويل املقرة من قبل مجلس ال

 يجب على الطالب/الطالبة تأدية االختبارات التي تشترطها بعض التخصصات . -6

 أن يوافق عميد/عميدة الكلية املطلوب التحويل إليها. -7

يمكن للطالب/الطالبة التأكد من تنفيذ تحويله من خالل بوابة النظام األكاديمي مع بداية الفصل الدراس ي الذي يلي 

 تحويل .الفصل الذي قدم فيه على ال

 

 اجراء توزيع الصرافات املالية على الطالب/الطالبات الجدد 7-2-3

 .بعمادة القبول والتسجيل  املكافأةاصدار الصرافات واستالمها من قسم -1

 شؤونالصرافات من قسم  الستالمالطالب  لتوجيهاصدار اعالن مرئى موزع على األماكن الرئيسية بالجامعة -2

 ذكيرية باإلستالم.الطالب وإرسال رسائل ت

 تسليم الصرافات عن طريق نموذج تسليم .-3

بعمادة القبول  املكافأةواعادة الصرافات التى لم يتم استالمها من قبل الطالب الى قسم  جالنموذدفظ -4

 والتسجيل للتعامل معها .

 

  ناألكاديميي واملرشديناجراء ربط الشعب باملحاضرين  7-2-4

 لدراسية من أقسام الكلية. استالم توزيع الشعب ا-1

 توزيع املحاضرين الكترونيا على الشعب الدراسية .-2

 لكل شعبة.  األكاديميطباعة قائمة الطالب امللتحقين بكل شعبة مع توضيح اسم املرشد  -3

 .اإلعالن عن التوزيع باملناطق املخصصة وارسال رسائل تذكارية للطالب/الطالبات بإتمام توزيع الشعب-4
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 اجراء اعالن نتائج السنة التحضيرية  7-2-5 

 إستالم كشوفات الطالب/الطالبات مدون بها النتائج من املحاضرين -1

 فحص الكشوفات ومراجعتها والتأكد من عدم وجود اخطاء امالئية والتأكد من وضوح كافة النتائج -2

 ارسال الكشوفات لعمادة القبول والتسجيل. -3

 لب على ددى بالبوابة االلكترونية على املستخدم الخاص به .يحمل الدرجات لكل طا -4

ارسال رسائل تذكيرية للطالب /الطالبات بصدور النتائج ومراجعة دسابهم الخاص عبر البوابة اإللكترونية -5

  للجامعة

 

 إجراء إدخال الجداول الدراسية بالنظام   7-2-6

 لكل قسم . يتم ارسال تعميم لألقسام بإصدار الجدول الدراس ي-1

 استقبال الجداول الدراسية من األقسام.-2

 فحص الجداول والتأكد من اعتمادها من رؤساء األقسام.-3

 يتم إدخال الجداول الدراسية على شكل مجموعات دراسية -4

 ارسال رسائل تذكيرية للطالب بالدخول على البوابة اإللكترونية وطباعة الجداول الخاصة بهم.-5

 

 التعامل مع شكاوى الطالب من جداولهم الدراسية اجراء  7-2-7

 يقوم الطالب/الطالبة بتعبئة خطاب كامل عن طلبة مع توضيح كامل مبررات الطلب .-1

 يتم ارسال الطلب الى مكتب العميد/العميدة عن طريق نظام االتصاالت اإلدارية.-2

 .يقوم مدير /عميدة مكتب العميد/العميدة بعرض الطلب على العميد-3

 الطالب/الطالبات.  شؤونيرسل الطلب مرة اخرى ومرفق بة الرد الى وددة  -4

وارسال رسالة تذكيرية للطالب /الطالبات  رغبتهدالة املوافقة على الطلب يتم تحويل الطالب/الطالبة  بحسب  في-5

 . بهلب واالدتفاظ ويتم غلق الط ومبرراتهدالة الرفض يتم ابالغ الطالب/الطالبة بالرفض  فيباملوافقة اما 

  

 إجراء التعامل مع الطلبات الطالبية  7-2-8

– دراس يمعادلة مقرر -تعديل نتيجة –يقوم الطالب/الطالبة بطلب نموذج الطلبات الطالبية )اعادة تصحيح -1

 أخرى( –تعديل شعبة  –اخالء طرف 

  يخصهيقوم الطالب/الطالبة بتعبئة النموذج فيما -2

 قدمة بحيث يتم تمييز الطلبات املتشابهة يتم فرز الطلبات امل-3

يتم العرض على العميد/العميدة  ويتم اتخاذ القرار من بتوجيه الطلب الى الجهة املعنية بالبت بالطلب سواء  -4

داخلية او خارجيه ديث من املمكن تحويل الطلب الى لجنة القضايا الطالبية او الى ادد االدارات الخارجية مثل 

 .الشكوى ل والتسجيل او داخليا الى ادد اقسام الكلية لإلفادة بالرد على عمادة القبو 

املعاملة الى مختص االتصاالت االدارية لتوجيه املعاملة بحسب  بإرساليقوم مدير /مديرة مكتب العميد/العميدة  -5

 قرار العميد/العميدة مع االدتفاظ بصورة من املعاملة قبل صدورها .

 مرة أخرى يتم توجيه قرار من سعادة العميد/العميدة الى الجهة املعنية بالتنفيذ  بعد ورود الرد الى -6

 للجهة املعنية . لتوجيههالى موظف االتصاالت االدارية  أرسالهمن  واعتماده التوجيهيتم طباعة -7

 ذالقرار املتخيتم دفظ صورة من كامل املعاملة والقرارات مع متابعة تنفيذ -8
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 اعة السجل األكاديميإجراء طب 7-2-9

لبطاقة الجامعية أو اثبات يقوم الطالب/الطالبة بالتقدم الى موظف وددة القبول والتسجيل مع إبراز ا -3

 .الهوية

تتم الطباعة بعدد النسخ املطلوبة على ورق رسمي خاص  ذو صفات أمنية ويتم التصديق عليه بختم  -4

 العمادة.

لبة  و معتمد من جهة رسمية في دالة عدم  تمكن الطالب/الطالبة من تنبيه :  يطلب تفويض موقع من الطالب/الطا

 الحضور شخصيا الستالم سجله األكاديمي.

 

 املالية واإلدارية  شؤونإجراءات ال 7-3

 

 إجراء طلب الصيانة   7-3-1

 طباعة نموذج طلب الصيانة -1

 وتوضيح العطل كاملة  جالنموذتعبئة -2

 ة املوجود بالكلية تقديم النموذج ملختص الصيان-3

 التعامل مع الطلب وصيانة العطل -4

 إغالق طلب الصيانة عن طريق الجهة الطالبة -5

 

 إجراء طلب الدعم الفني من تقنية املعلومات  7-3-2

 الدخول لنظام الدعم الفني لتقنية املعلومات -1

النموذج الخاص بذلك وتعبئتة تعبئة الطلب وتوضيح العطل كاملة وفي دالة طلب نقطة شبكية يتم طباعة -2

 من عميد/عميدة الكلية . واعتماده

 التعامل مع الطلب -3

 بالكلية. غلق الطلب بواسطة الجهة الطالبة-4

 

 إجراء املشتريات  7-3-3

 للكلية  االستهالكيةشراء األدوات املكتبية وامللحقات  فييوجد بكل كلية ميزانية محددة تستخدم 

 شتريات تعبئة نموذج طلب امل-1

 الطلب من املدير املباشر اعتماد -2

 املالية واإلدارية. شؤونة المسؤول/سؤولتقديم الطلب مل-3

 إتمام عملية الشراء وتحويلها ملستودع الكلية وبعد ذلك يتم الصرف وفقا إلجراء العمل باملستودع.-4

 

 إجراء طلب مواد من املستودع  7-3-4

 ستودع .تعبئة نموذج طلب صرف مواد من امل-1

 الطلب من الرئيس املباشر .اعتماد -2

 . االستالمصرف املواد املطلوبة وتوقيع صادب الطلب على -3
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 .صنف املنتج  كارتهخصم املواد املنصرف من -4

 

% وعند وصول املخزون لذلك الحد يجب على أمين 20من رصيد املواد باملستودع مقدر ب  ىملحوظة : يوجد دد أدن

 املالية واإلدارية . شؤونطلب مشتريات ملدير الاملستودع رفع 

 خرائط التدفق -8

 

 خريطة تدفق املعامالت الوارد والصادرة من مكتب عميد/عميدة الكلية -1

 خريطة تدفق النسخ والتحرير -2

 خريطة تدفق املعامالت السرية -3

 خريطة تدفق تحويل طالب من خارج الجامعة -4

 لجامعةخريطة تدفق تحويل طالب / طالبة من داخل ا -5

 مخطط اعالن النتائج -6

 إجراء ادخال الجداول الدراسية بالنظام -7

 مخطط التعامل مع شكوى الطالب من مشاكل الجداول الدراسية -8

 خريطة تدفق التعامل مع الطلبات الطالبية -9

 خريطة تدفق طباعة السجل األكاديمي -10

 خريطة تدفق طلب الصيانة -11

 تخريطة تدفق طلب الدعم الفني من تقنية املعلوما -12

 خريطة تدفق عملية الشراء -13

 خريطة تدفق عملية طلب مواد من املستودع -14
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