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من ك عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ الموافقة الخطية هذه الوثيقة هي مل

 العمادة على ذلك.

 

 
 العملية عن المسئول

  عالقات شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفينإدارة مدير. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العملية ومنظور هدف

لبطاقات وهمزة وصل بينهم خدمة أعضاء هيئة التدريس في الجوازات واالستقدام و الزيارات وا -4الهدف: 
 وبين االدارات االخرى بالعمادة .

 خدمة الموظفين في اصدار البطاقات وموظفي العمادة بتوفير مستلزماتهم -2
 

 الجامعة. ينالمنظور: تقام هذه العملية في الجامعة وتطبق على موظف
 
 
 

 العملية أعضاء

 

 العملية ضاءألع الوظيفية الرتبة العملية ألعضاء الوظيفية الرتبة

  مدير عالقات شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

  مدير عالقات شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفيننائب 

  الجوازات واالستقدام شعبةمدير 

  مدير شعبة االتصاالت االدارية

  مدير شعبة البطاقات و المناسبات

  مدير شعبة الحوافز والمعنويات

  موظفي اإلدارة
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 المتطلبات / والداخلي الخارجي العميل

 

 المتطلبات الداخلي/الخارجي العميل

 ة النماذج المطلوبة وتسديد الرسومتعبئ خارجي الجوازات

ة النماذج المطلوبة وتسديد الرسومئتعب خارجي االستقدام  

ة النماذج المطلوبة وتسديد الرسومئتعب خارجي وزارة الخارجية  

 ارجيخ المدارس الخاصة
طلب التعاقد مع مرافقي اعضاء هيئة التدريس 

 ونقل كفالتهم

 خارجي الشركات الخاصة
 طلب التعاقد مع مرافقي اعضاء هيئة التدريس

 ونقل كفالتهم

 تطبيق التعاميم المرسله خارجي وزارة التعليم العالي

 داخلي الموظفين
) اصدار بطاقات ،اصدار اقامات  متطلبات الموظفين

إلى ابناءهم  اضافةغير السعوديين و الموظفين
 اخره ....(

 داخلي أعضاء هيئة التدريس
 و) اصدار بطاقات متطلبات اعضاء هيئة التدريس

 اقامات واضافة ابناءهم إلى اخره ....(

 
 
 

  

 
 

 تعليمات( إجراء، دليل، مواصفات، )قانون، العملية مرجعية

 أنظمة وزارة الداخلية. -
 .أنظمة وزارة الخارجية -
 .والجامعات ولوائحه التعليم العالي مجلسنظــام  -
 مجلس الجامعة . قرارات -
 .(ISO9001:2008المواصفة القياسية الدولية ) -
 دليل الجودة. -
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 إصدار آخر على حدث الذي والتغيير التعديل

 

الصفحة رقم التاريخ والتغييرات التعديالت نوع   

2-7-4141  إضافة سجالت جديدة 8 

2-7-4141 ضافة إجراءات جديدةإ 5   

   

   

   

   

 
 
 

 واالختصارات التعريفات

 
- FAR :القسم النسوي. –ون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عالقات شؤ وحدة 
- PRعملية : 
 تشمل الشعب التالية: عالقات شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين -

 .اإلتصاالت اإلداريةشعبة  .4
 .تالحوافز المعنوية والمناسباشعبة  .2
 .جوازات واإلستقدامشعبة ال .4
  .االستعالم واالستقبال والبطاقاتشعبة  .1

 
 

 التوزيع

 . عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
 . وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 . مدير عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
  ريس والموظفينإدارة عالقات شؤون أعضاء هيئة التدمدير. 
  إدارة التطوير والجودةممثل. 
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 والبطاقات واالستقبال االستعالم شعبة    : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

 مدير اإلدارة -
 إجراء تصدير الخطابات
(FAR-P-01-02) 

 4 تصدير الخطابات

 دير اإلدارةم -

 إجراء إرسال الخطابات بالبريد
(FAR-P-01-03) 

 نموذج البريد
(AR-F-01-02) 

 2 إرسال الخطابات بالبريد

 مدير اإلدارة -
 إجراء تسليم الصادر الداخلي

(FAR-P-01-04) 
 4 تسليم الصادر الداخلي

 مدير اإلدارة -

 توريد المعامالتإجراء 
(FAR-P-01-05) 

 م استالم المعاملةنموذج عد
(AR-F-01-03) 

 1 توريد المعامالت

االستعالم مدير شعبة  -
 واالستقبال والبطاقات

 دارةاإلمدير  -

 طلب صرف بطاقةإجراء 
(FAR-P-01-07) 

 بطاقة إصدارنموذج 
(FAR-F-01-01) 

 5  طلب صرف بطاقة

االستعالم مدير شعبة  -
 واالستقبال والبطاقات

 دارةاإلمدير  -

 اب البطاقةإرسال خط إجراء
(FAR-P-01-09) 

 نموذج تسليم بطاقة
(FAR-F-01-02) 

 6 إرسال خطاب البطاقة
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 مدخالت ومخرجات العملية

 

 العملية مخرجات العملية مدخالت

 تحويل إلي جهه معينه خطابات واردة و صادرة

 إصدار جديد أو تجديد جوازات و إقامات

 ع المتعاقدينإضافة األبناء م طلب إضافة أبناء المتعاقدين

 إصدار تأشيرة من االستقدام طلب إستقدام

 إصدار تأشيرة خروج وعودة أو نهائي طلب إصدار تأشيرة

 إصدار بطاقة عمل طلب إصدار بطاقة عمل

 
 
 

 المطلوبة: الموارد

 

 البشرية الموارد
 )كفاءات ومهارات(

 
 الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية -

 
 

 العمل بيئة
إلكترونية .... أخرى لتقديم )معدات 
 )الخدمات

مكان حفظ  –آلة تصوير وطباعة  –أجهزة مكتبية  –ملفات  –ورق  -
 الملفات
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 العملية وقياس متابعة

 
 

 (KPI) العملية أداء مؤشر
 

 الهدف
 أداء مؤشر

 KPI- العمل
المستهد

 ف
 العينة

 تحديد

 الخطوات
 المسئول

 تاريخ

 قياس

 وتحقيق

 الهدف

 يدالمستف رضا
 رضا نسبة

 من المستفيد

 العينة إجمالي

 رضا % 88

 تام
 استبيان

 طريق عن

 الجامعة موقع
 اإلدارة مدير

 قياس -

 الهدف

 شهري
 تحقيق -

 الهدف

 سنوي

 نجازإ سرعة

 المعامالت
 إنجاز مدة

 المعاملة

 من % 88

 المعامالت

 )يوم خالل

 واحد(

 نظام

 اإلتصاالت

 طريق عن

 نظام

 اإلتصاالت
 اإلدارة مدير

 قياس -

 الهدف

 أسبوعي
 تحقيق -

 نصف الهدف

 سنوي

 وصحة دقة

  المعامالت
 المعاملة انجاز

 خطأ دون من
488% 

 طريق عن

 تالمستندا
 من ةرالصاد

 الجهه

 طريق عن

 المستفيد
 اإلدارة مدير

 قياس -

 الهدف

 شهري
 تحقيق -

 الهدف

 سنوي

       

 
 العملية على التدقيق

ى األقل مرة في السنة على العملية المذكورة لضمان التدقيق الداخلي يجب أن يتم عل
 تطبيق وتحسين هذه العملية باستمرار.
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 (FORM, LIST) العملية سجالت

 

 المسئول السجل اسم

 السجالت تخزين
 أرشفة

 السجالت
 مالحظات

 المدة المكان
المكا

 ن
 المدة

 العام الصادر
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

 لعاما الوارد
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

 اإلدارية االتصاالت صادر
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

 اإلدارية االتصاالت وارد
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

بطاقه اصدار طلبات  
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

االستالم مذكرات  
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال ارةاإلد

 

 البريد
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

 تعاميم
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

 نماذج
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

بطاقه اصدار طلبات  
 مدير

 اإلدارة
 - - نهاية ماال اإلدارة

 

االستقدام طلبات  
 مدير

 اإلدارة
 - - يةنها ماال اإلدارة
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