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 العملية عن المسئول

  شؤون الموظفينإدارة مدير. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العملية ومنظور هدف

 .إدارة جميع ما يخص احتياجات الموظفين الهدف: 
 الجامعة. ينالمنظور: تقام هذه العملية في الجامعة وتطبق على موظف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العملية ءأعضا

 

 العملية ألعضاء الوظيفية الرتبة العملية ألعضاء الوظيفية الرتبة

 مدير الملفات والسجالت مدير شؤون الموظفين

 موظفي اإلدارة مدير التوظيف

  مدير االستحقاقات

  مدير االجازات

  مدير الملفات والسجالت

  مدير الترقيات

  مدير النقل والتحوير
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 المتطلبات / والداخلي يالخارج العميل

 

 المتطلبات الداخلي/الخارجي العميل

 داخلي موظفوا الجامعة
 كل ما يتعلق بالموظف -مستحقات مالية 

 همزة وصل بين الموظف والجهات الخارجية

 خارجي المتقدمين على الوظائف
توفير نماذج  –اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 

 التوظيف

المتقدمين على النقل و 
 كليفالت

 توفير النماذج -اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  خارجي

 معلومات عن الوظائف الشاغرة –بيانات الموظفين  خارجي الجهات الحكومية

   

   

   

   

 
 
 

  

 
 

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

 وزارة التعليم العالي.أنظمة ولوائح  -
 قانون مجلس الجامعة . -
 الخدمة المدنية . أنظمة ولوائح -
 .)موظفوا القطاع الصحي في الجامعة(وزارة الصحة  أنظمة ولوائح -
 .(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 ت جديدةإضافة سجال 41   

   

   

   

   

   

 
 
 

 واالختصارات التعريفات

 
- APAإدارة شؤون الموظفين : 
- PRعملية : 
 ون الموظفين تشمل الشعب التالية:إدارة شؤ -

 شعبة التوظيف. .4
 شعبة االستحقاقات. .2
 شعبة النقل والتحوير. .4
 شعبة الترقيات. .1
 شعبة التشكيالت الوظيفية. .5
 شعبة الملفات والسجالت. .1
 زات.شعبة االجا .7

 
 

 

 التوزيع

 . عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 . وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
 . مدير عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
  شؤون الموظفينإدارة مدير. 
  إدارة التطوير والجودةممثل. 
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 والتحوير النقل شعبة     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

شعبة النقل مدير  -
 والتحوير

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 اجراء النقل من الجامعة 
(APA-P-01-01) 

 4 النقل من الجامعة

شعبة النقل مدير  -
 والتحوير

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 لجامعةاجراء النقل إلى ا
(APA-P-01-02) 

 2 النقل إلى الجامعة

شعبة النقل مدير  -
 والتحوير

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 اجراء التكليف بالعمل خارج الجامعة
(APA-P-01-03) 

التكليف للعمل خارج 
 الجامعة

4 

شعبة النقل مدير  -
 والتحوير

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين 

 اجراء التكليف بالعمل في الجامعة
(APA-P-01-04) 

 1 عمل في الجامعةللالتكليف 

شعبة النقل مدير  -
 والتحوير

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 اجراء تحوير وظيفة
(APA-P-01-05) 

 5 الوظيفةتحوير 

شعبة النقل مدير  -
 والتحوير

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 اجراء نقل وظيفة 
(APA-P-01-06) 

 1 نقل وظيفة
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 التوظيف شعبة     : ةالعملي سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

 التوظيف شعبة مدير -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

جراء تعيين على الوظائف االدارية والصحية إ
 والتعليمية

 (APA-P-01-07) 

التعيين بالمسابقة للوظائف 
 التعليميةاإلدارية والصحية و

4 

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 اء تعيين على بند األجور والمستخدمينإجر
(APA-P-01-08) 

التعيين على بند األجور 
 والمستخدمين

2 

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 جراء طي قيدإ
(APA-P-01-09) 

 4 طي قيد الموظف

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة  مدير -

 الموظفين

طي قيد موظف لعدم الصالحية جراء إ
 للعمل

(APA-P-01-10) 

طي قيد موظف لعدم 
 الصالحية للعمل

1 

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 طي قيد موظف لقبول استقالتهجراء إ
(APA-P-01-11) 

طي قيد موظف لقبول 
 استقالته

5 

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون  إدارةمدير  -

 الموظفين

 جراء صرف بدل طبيعة عملإ
(APA-P-01-12) 

 صرف بدل طبيعة عملنموذج 
(APA-F-01-01) 

 1 صرف بدل طبيعة عمل

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 جراء صرف بدل ترحيلإ
(APA-P-01-13) 

 7 صرف بدل ترحيل

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 خطر(-ضرر-رف بدل )عدوىجراء صإ
(APA-P-01-14) 

 –عدوى  –نموذج طلب صرف بدل ) ضرر 
 خطر (

(APA-F-01-11) 

-ضرر-صرف بدل )عدوى
 خطر(

8 

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 جراء الفصل التأديبيإ
(APA-P-01-15) 

 9 الفصل التأديبي

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 الغاء قرارراء جإ
(APA-P-01-16) 

 41 إلغاء قرار

 التوظيفشعبة مدير  -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 لبلوغ سن التقاعدجراء طي قيد عامل إ
(APA-P-01-17) 

لبلوغ سن طي قيد عامل 
 التقاعد

44 
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 التوظيف شعبة - تابع     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ، إجراء، تعليمات() دليل
 رقم النشاطات

 مدير شعبة التوظيف -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

جراء طي قيد متعاقد النخفاض مستوي إ
 األداء الوظيفي

(APA-P-01-18) 

طي قيد متعاقد النخفاض 
 مستوي األداء الوظيفي

42 

 مدير شعبة التوظيف -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 جراء كيف اليدإ
(APA-P-01-19) 

 44 كف اليد

 مدير شعبة التوظيف -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 جراء تمديد خدمات الموظفين السعوديينإ
(APA-P-01-20) 

تمديد خدمات الموظفين 
 السعوديين

41 

 مدير شعبة التوظيف -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

إجراء طي قيد عامل لتعيينه على وظيفه 
 رسميه

(APA-P-01-21) 

يينه لتع موظفطي قيد 
 على وظيفه رسميه

45 
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 الترقيات شعبة     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

 مدير شعبة الترقيات -
شؤون إدارة مدير  -

 الموظفين

 إجراء ترقية الموظفين
(APA-P-01-22) 

 4 ترقية الموظفين
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 الوظيفية التشكيالت شعبة     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

مدير شعبة  -
التشكيالت 

 الوظيفية
شؤون  إدارة مدير -

 الموظفين 

 وثيقة إجراء تسجيل الوظائف 
(APA-P-01-23) 

تسجيل الوظائف ) الشاغر 
 / المشغول (

4 
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 االستحقاق شعبة     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

مدير شعبة  -
 االستحقاق

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 جراء طلب خارج دوامإ
(APA-P-01-24) 

 نموذج طلب خارج دوام
(APA-F-01-02) 

 4 خارج دوام

مدير شعبة  -
 االستحقاق

شؤون  إدارة مدير -
 الموظفين

 إجراء طلب انتداب
(APA-P-01-25) 

 نموذج طلب انتداب
(APA-F-01-03) 

 2 انتداب

مدير شعبة  -
 االستحقاق

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 إجراء طلب مكافأة موزعي البريد
(APA-P-01-26) 

 4 موزعي البريدمكافأة 

مدير شعبة  -
 االستحقاق

مدير إدارة شؤون  -
 الموظفين

 لجنة دائمةافأة مكإجراء طلب 
(APA-P-01-27) 

 1 اللجان الدائمةمكافأة 
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 اإلجازات شعبة     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 ئيةإجراء طلب إجازة استثنا
(APA-P-01-28) 

 نموذج طلب اجازة 
(APA-F-01-04) 

 4 إجازة استثنائية

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة اعتياديةإ
(APA-P-01-29) 

 نموذج طلب اجازة 
(APA-F-01-04) 

 2 اإلجازات االعتيادية

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 لب اجازة مرضيةجراء طإ
(APA-P-01-30) 

 4 االجازات المرضية

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة اضطراريةإ
(APA-P-01-31) 

 نموذج طلب اجازة 
(APA-F-01-04) 

 1 االجازات االضطرارية

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جازة وضعإجراء طلب إ
(APA-P-01-32) 

 5 اجازة وضع

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة رعاية مولودإ
(APA-P-01-33) 

 نموذج طلب اجازة 
(APA-F-01-04) 

 1 اجازة رعاية مولود

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب تعويض عن عملإ
(APA-P-01-34) 

 نموذج طلب اجازة 
(APA-F-01-04) 

 7 تعويض عن عمل

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة ادباءإ
(APA-P-01-35) 

 8 اجازة ادباء

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة رياضيينإ
(APA-P-01-36) 

 9 اجازة رياضيين

 مدير شعبة اإلجازات -
ؤون مدير إدارة ش -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة وفاةإ
(APA-P-01-37) 

 41 اجازة وفاة )عدة الوفاة(
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من الموافقة الخطية  هذه الوثيقة هي ملك عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة  سلمان بن عبدالعزيز وال يحق ألحد نشرها أو تصويرها دون أخذ

 العمادة على ذلك.

 

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة دراسيةإ
(APA-P-01-38) 

 44 اجازة دراسة

 اإلجازات شعبة - تابع     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 دليل، إجراء، تعليمات( )
 رقم النشاطات

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء طلب اجازة مرافقةإ
(APA-P-01-39) 

 42 اجازة مرافقة

 مدير شعبة اإلجازات -
مدير إدارة شؤون  -

 الموظفين

 جراء حسم الغيابإ
(APA-P-01-40) 

 44 حسم غياب



 

 
 

 

 
 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة

 والموظفين

 الموظفين شؤون إدارة

APA-PR-01 :المرجع 

 اإلصدار: 1  الطبعة: 2

هـ2/7/1141  تاريخ االصدار: 

 

 

 Page 13 / 21 
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 والسجالت الملفات شعبة     : العملية سير

 

 المسئول عن النشاط
 مصادر / مستندات مستعملة

 ) دليل، إجراء، تعليمات(
 رقم النشاطات

مدير شعبة الملفات  -
 والسجالت

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 جراء حفظ المعامالتإ
(APA-P-01-41) 

استقبال المعامالت 
 وحفظها

4 

مدير شعبة الملفات  -
 والسجالت

شؤون إدارة مدير  -
 الموظفين

 جراء استالم وتسليم الملفاتإ
(APA-P-01-42) 

 نموذج استالم وتسليم الملفات
(APA-F-01-08) 

 2 استالم وتسليم الملفات

 



 

 
 

 

 
 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة

 والموظفين

 الموظفين شؤون إدارة

APA-PR-01 :المرجع 

 اإلصدار: 1  الطبعة: 2

هـ2/7/1141  تاريخ االصدار: 

 

 

 Page 14 / 21 
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 العملية ومخرجات مدخالت
 

 العملية مخرجات العملية مدخالت

 توظيف طلب وظيفة

 صرف المستحقات المالية طلب إنهاء إجراءات المستحقات المالية

 شهادة تعريف او خبرة –خطاب  مل او شهادة خبرةطلب تعريف بالع

 الرد على االستفسارات استفسارات الموظفين

  

  

 
 
 

 المطلوبة: الموارد

 

 البشرية الموارد
 )كفاءات ومهارات(

 
 الرجوع إلى لوائح وزارة الخدمة المدنية.-
 
 

 العمل بيئة
)معدات إلكترونية .... أخرى لتقديم 

 )الخدمات

مكان حفظ  –آلة تصوير وطباعة  –أجهزة مكتبية  –ات ملف –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

 الموظفين رضا
 رضا نسبة

 من الموظفين

 العينة إجمالي

 رضا % 81

 تام
 استبيان

 موقع طريق عن

 الجامعة
 شؤون مدير

 الموظفين

 قياس -

 الهدف

 شهري
 تحقيق -

 الهدف

 سنوي

 نجازإ سرعة

 المعامالت
 إنجاز مدة

 المعاملة

 من % 81

 المعامالت

 )يوم خالل

 واحد(

 سجالت

 ورود تسجيل

 المعاملة
 صدور تسجيل

  المعاملة
 انجاز تسجيل

 المعاملة

 الموظفين

 قياس -

 الهدف

 بوعيأس
 تحقيق -

 نصف الهدف

 سنوي

 نظام تطوير

 األرشيف

 اآللي بالحاسب

 الملفات عدد

 إدخالها تم التي

 بالنظام
 تقرير 21%

 مخاطبة -

 مركز

 المعلومات
 تدريب -

 موظف

 األرشيف

 النظام على

 شؤون مدير

 الموظفين

 قياس -

 الهدف

 شهري
 تحقيق -

 الهدف

 سنوي

       

 
 العملية على التدقيق

داخلي يجب أن يتم على األقل مرة في السنة على العملية المذكورة لضمان التدقيق ال
 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

ملف مباشرة بعد 
 االجازة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية ارةاإلد

 

ملف تحويل 
 للمستشفيات

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف رفض االجازات
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف االجازات العام 
 )خطابات(

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف اجازات 
 االختبارات

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف إدارة المتابعة
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف اجازات شؤون 
 الموظفين

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف الغياب والحسم
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف االجازات 
 االضطرارية للعمادة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

لصادر لقسم ملف ا
 الملفات

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف الوارد لقسم 
 الملفات

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة
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 ملف طي قيد
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف طلبات التوظيف
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف التثبيت
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف المتعاقدين
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف االشكاليات 
 الوظيفية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ملف استفسارات 
 الخدمة المدنية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف الالئحة الصحية
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف الشؤون المالية
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 ملف الصالحيات
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

عرض معالي مدير 
 الجامعة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 التعاميم
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 المحالين للتقاعد
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 طي القيد
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة
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 العمادة على ذلك.

 

اشكاليات الوظائف 
 التعليمية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 التأمينات االجتماعية
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

طلبات النقل )قيد 
 الدراسة(

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

اقالتالمن  
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

النقل والتكليف 
 بالجامعة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

المكلفين خارج 
 الجامعة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

طلبات النقل نساء 
 )قيد الدراسة(

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

طلبات النقل)الصحية: 
يد الدراسة(ق  

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 التكليف الداخلي
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

طلبات النقل من 
 الجامعة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 مايخص التعيين
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 التحوير الالئحة
مدير 
 اإلدارة

 - - ال نهايةما اإلدارة

 

 تحوير الوظائف
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة
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دليل الترقيات 
 والتصنيف

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 الترقيات العليا
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 متطلبات الترقية
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 محاضر الترقيات
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 التعميم
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 أمر االركاب
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

مكتب معالي مدير 
 الجامعة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 وكالة الجامعة
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

لشؤون  وكالة الجامعة
 األكاديمية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

وكالة الجامعة 
للدراسات العليا 
 والبحث العالمي

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

عمادة اعضاء هيئة 
 التدريس والموظفين

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

عمادة تقنية 
المعلومات والتعليم 

 عن بعد

مدير 
 إلدارةا

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 عمادة شؤون الطالب
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة
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عمادة شؤون 
 المكتبات

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

عمادة القبول 
 والتسجيل

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 عمادة البحث العلمي
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

عمادة السنة 
 التحضيرية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

معهد البحوث 
والدراسات 
 االستشارية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 اإلدارة القانونية
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 إدارة المتابعة
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

القات إدارة الع
 واإلعالم

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 اإلدارة المالية
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 إدارة المستشريات
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 المشاريع والصيانة
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 كلية الصيدلة
مدير 
 اإلدارة

 - - نهاية ماال اإلدارة

 

 كليات وادي الدواسر
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة
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 كليات األفالج
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 الطبيةكلية العلوم 
التطبيقية وكلية 

 الهندسة

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 كليات البنات
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

ية المجتمعكل  
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

 كلية طب األسنان
مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

كلية الطبي 
المستشفى 

 الجامعي

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

كليات حوطة بني 
 تميم

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

صور صادر لالتصاالت 
 اإلدارية

دير م
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

بيانات استالم 
 لالتصاالت اإلدارية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة

 

صور القرارات 
 لالتصاالت اإلدارية

مدير 
 اإلدارة

 - - ماال نهاية اإلدارة
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