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والتطلجهات 
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متلقي الخدمة
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ضاء هيئة الت
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هي اإلجراءات

 
 اإلجراءات الت
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ماء عمليات 
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هو ن: لجودة

فيما يتعلق دة
هي التوج: دة
  

قدتمات التي 
أو م و الزبون

العميل = الزب
دة شؤون أعض

لهي ا :يهية
 أعضاء هيئة
والمحافظة عل
ه :تصحيحية

  رغوب فيه. 
هي : وقائية

يمكن أن يحدث
أنظر المال :ت
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ات ومصطل
الإدارة نظام 

العمادوضبط 
سياسة الجود
.إلدارة العليا

: الخدملمنتج
هو :لمستفيد
= ا لمستفيد
عمادلعمادة: 

للجنة التوجي
لعمادة شؤون
إدارة الجودة و
إلجراءات الت
حيود غير مر
إلجراءات الو
مرغوب فيه يم
رموز اإلدارات
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 المراجعة الس
. 

رق

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

اجتماع  بعد 
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 الت".

 في محتوى
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ت مميزة 
عاتهم ، 
 تحديد 
 الكفاءة 
 الجودة 

ماعات 
لضمان 
مستمر 

خدمات 

ريس والموظفي
 

 

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

  ن
ى منسوبي 
تقديم خدمات

تفوق توقعو  
 ذلك سياسة
التحقق من 
 نظام إدارة 
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 ء.

 العمادة اجتم
ت الكفيلة لض
ع التحسين الم

ستفيدين من خ

ضاء هيئة التدر
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وال يح د العزيز
  ة على ذلك

س والموظفين
ل رسالتها إلى
ك من خالل ت
رضاهم ، بل
دام متبعة في
ي من شأنه ا
عمادة تطبيق
هداف الجودة 

مستوى األداء
 بيقاتها.

 

هداف ، تعقد
وتتخذ القرارات
ل العمادة مع

معنيين والمس

 شؤون أعض
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ئة التدريس
وٕايصال جيتها

عموم ، وذلك
تحوز على ر
تطوير المستد
 األمر الذي
لذا تتبنى الع
 ، لتحقيق أه

 تمر.

ما يحقق رفع 
من تطب تفادة

في العمادة.
حقق هذه األه
ر األداء ، و
 لطبيعة عمل

 الموظفين الم

عميد عمادة
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 هدافها.

 مادة.

تحسين المست
 ادة.

 مل.

عة في كل ما
واالستلمجال 

ات اإلدارية ف
 ، ومدى تح

يرتدرس تقار 
ف والغايات 

كون بمتنازل 
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لتدريس والموظ
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دة شؤون أ
وبيها بالتعريف

 المستفيدين 
 التدريس والم
ألداء وجودة ا
لمستمر لمس
ت العمادة وو

٠٠١ة (آيزو 
 ي العمادة.

ة ورسالتها وأه
ي أعمال العم
 في عملية الت
 ألعمال العما
عم لفرق العم
جودة بالجامع
ات في هذا ال
 كافة المستويا
 إدارة الجودة
ستجدات ، وت
جودة واألهداف
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سة الجودة لتك
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ى عمادلد  ة
لعمادة ومنسو

العزيز وكافة 
عضاء هيئة
مادة بتميز األ

، والقياس ا 
ة لدى إدارات
واصفة الدولية

دة فيفة الجو 
ف بقيم العمادة
ن المستمر في
كافة العاملين 
ستوى األداء 
تسهيالت والد
 مع عمادة الج
ضل الممارسا
لتواصل بين 
 تطبيق نظام
ه على المس
ة سياسة الج
م إدارة الجود

ة بنشر سياس
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ي متطلبات أ
 تتمسك العم
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عالية التنفيذية
وافق مع المو

نشر ثقاف 
التعريف 
التحسين 
إسهام ك 
تقويم مس 
تقديم الت 
التعاون  
تبني أفض 
تعزيز ال 

تابعة فعالية ت
رية تطلع فيه
مرارية مالئمة
ى فاعلية نظام

 تلتزم العمادة
  مادة.
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متميزة من ا
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ألداء لدى

ء الوظيفي 
تعريفھم بج
ي العمادة .
تدريس والم
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عة في اإلنج
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عليھم من ال
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فع كفاءة األ
مستدام لألداء
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ھيئة التضو
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قطاب أفضل
ية ومن ثم إي

في أقرب ا 
   الراسخة.
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 الكفاءات و
والمحافظة
جراءات اإل
لمھارة ورف
والتقويم الم
ميع منسوبي
ة عمل مناس

القة بين عض
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تيسير اإلج 
تطوير الم 

التدريبية و
توعية جم 
توفير بيئة 
توثيق العال 
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المستفيدضى 

ضمن هذا الن
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  :سية
العليا اإلدارة 
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 ب والنفقات

ت اإللكترونية

ت، والتأكد م
 ية)

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

بيان مع ليات
العمليات
 العمليات

اإدارة  عملية
عملية إدارة ال
العمليات

ة إدارة تنمية الم
نمية الموارد البش

  س
رة شؤون أعض

هي أعضاءؤون 

لية إدارة شؤون
ارة شؤون المو
ئة التدريس وال
 شؤون أعضا

هيئة أعضاءون 
العمليات

لية إدارة الرواتب

الخدماتة إدارة 

ل هذه العمليا
 الصفحة التالي

 

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

العملي بأسماء 

  ودة

   البشرية
عملية
عملية وحدة تنم
اء هيئة التدريس
عملية إدار
وحدة إدارة شؤو

  ظفين
عمل
عملية وحدة إدا
ون أعضاء هيئ

عالقاتة إدارة 
ة عالقات شؤون

  قات
عمل

  كترونية
عملية

تتابع وتفاعل 
عمادة (انظر ا
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 قائمة يلي ما

الجوو  تطويرال رة

رة تنمية الموارد

ع
رة شؤون أعضا

عملية و
رة شؤون الموظ

ع
رة عالقات شؤو
عملية
ملية وحدة إدارة

والنفقرة الرواتب 

اإللكالخدمات رة 

 

ولتحديد
ر عمليات الع

 

01 

 

ھذا

  
وفيم

إدارة

إدارة

إدارة

إدارة

إدارة

عم

إدارة

إدارة

سير



 

بالعمادة  

 

ةالجودوتطوير الارة 

ليمعلا تابلطتم

ةيرادإلا تايلمعلا
ةينفلا تايلمعلا

ةدناسملا تايلمعلا

 
 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة أعضاء ن

لموافقة الخطية من إد

 بتاورلا ةرادإ ةيل
تاقفنلاو

ASE-PR-01

شؤون عمادة  

QUA 

و تصويره دون أخذ ال

 ةدوجلا ةرادإ 
ADQ-PR

ةيرشبلا دراوملا ةيمن
AHR-PR

 ةئيھ ءاضعأ نوؤش
سيردت

AF-PR-

نيفظوملا نوؤش 
APA-PR

لمع  زك
ةيفي

AC

ALITY MANA

ودة

ال يحق ألحد نشره أو
 

ةيلمع
R-01

نت ةرادإ ةيلمع
R-01

ش ةرادإ ةيلمع
تلا

-01

ةرادإ ةيلمع
R-01

كرم ةرادإ ةيلمع
يظولا تامولعملا

CIC-PR-01

 تاي

AGEMENT S

الجو دليل  

  
وال مان بن عبد العزيز

على ذلك

نوؤش تاقالع ة
نيفظوملاو سيردتل

AR-PR

يلمعلا ريس ةطر

SYSTEM

وظفين في جامعة سلم

 ريوطتلا ةراد
ADQ-PR

ةيرشبلا دراوملا ةيم
يوسنلا مس

FAHR-P

 ءاضعأ نوؤش ةرا
يوسنلا مسقلا– س

FAF-PR

نيفظوملا نوؤش ةر
يوسنلا مس

FAPA-P

ةرادإ ةيلمع
لا ةئيھ ءاضعأ

R‐01
ي

راخ

Code: ADQ-M 

Edition 
2 1

التدريس والمو ء ھيئة

دإ ةيلمع
R-02

منت ةدحو ةيلمع
سقلا–

PR-01

دإ ةدحو ةيلمع
سيردتلا ةئيھ

R-01

رادإ ةدحو ةيلمع
سقلا–

PR-01

ءاضعأ نوؤش تاقالع 
يوسنلا مسقلا– نيفظو

FAR-PR
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ةرادإ ةدحو ةيلمع
وملاو سيردتلا ةئيھ

R‐01

ھذا الدليل ھو ملك

ر
ىض

لا 
يمع

ل



 
 
 

ن

 

ن 

سة 
خاذ 

 خاذ

 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

 من أن سياس
كيد على اتخ

واتخالجودة، 

  
 

 ة/لوائح
 مواصفات

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

ستويات للتأكد
ISO، والتأك

دقيق نظام ا

الجودة سة
 ف الجودة
   الجودة

   ليات

 راءات

 ت العمل

نماذج/أدلة
/ سجالت

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

 من عدة مس
O 9001:200

تدو ألنشطة، 

سياس
أھداف
دليل

العمل       

اإلجر       

تعليمات    

ن
س

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

موضح أدناه 
08  القياسية

  طابقة.

مراقبة األو ، 

    
 

    

 
  

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

م هو ودة، كما
للمواصفة ًا 

ت عدم المطا

التدريب،ية و 

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

ظام إدارة الجود
وفقًا ة وموثق

 حدوث حاالت

التوعي خالل 
  

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

  ق

 
ل التوثيق لنظ

متحققة مادة
لمناسبة لمنع

 النظام من 
حية المناسبة.

  لتوثيق:

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

بات التوثيق

  عام) ١-
يتكون هيكل

العم وأهداف 
ت الوقائية ال

تم تطبيق 
ت التصحيحي

 لمستويات الت

DQ-M-01-0
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) متطلب٢- 

)٢- ٤

الجودة 
اإلجراءات

  
  

  

اإلجراءات
  

ا يلي وصف

I 

II 

III 

IV 

01 

 

ھذا

)٤
           

  

فيما
  
  
 

  



 
 
 

ن

 

ن 

تبع 

فية 

يفة 

 طة

 يذه
زمة 

لى 

بق 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

م الجودة المت

كيف نطاق و 

نشاط أو وظي

واألنشطمليات 

تنفيعن  سئول
 والمواد الالزم

 واإلجابة عل
  لنشاط.

، وكيف تطب

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

ضيح أن نظام

 و العمادةي 
  

يذ عمل أو نش

يد على العمل

المس و فذ بها
الموارد و  ات

ؤولية محددة،
 لتنفيذ ذلك ال

لبات الجودة،

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

ISO 90 لتوض

دة المتبع في
ISO 9001

من خالل تنفي

ل جيطبق بشك

ينفيجب أن  
للنشاطات ص

 محدد ومسؤو
رد الضرورية

 تطبيق متطل

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

 001:2008

م ادارة الجود
2008:سية 

، م مخرجات

 -١  

اإلجراء المطب
  ت.

الطريقة التي 
ص التي خص

  عمل.

ضمن نطاق 
لوثائق والموار

على مدى  

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

صفة القياسية 

جراءات نظام
القياس مواصفة

دخالت إلى 

-٤بند  ر إلى
  

اطة، ويتحكم 
الت والمخرجات

 اإلجراء ضح
والصالحيات
خدم لتنفيذ الع

شاط معين ض
هي ال ين وما

موثق فعلي 

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

المواص طلبات
 الدولية.صفة 

 عمليات وٕاج
مالطلبات بنود 

المدى تحويل 

أنظر

واإلنشطات لي
ة بين المدخال

ن ينفذ، ويوض
المسئوليات و 

يجب أن تستخ

نش خطواتح 
أيف يقوم به ،

إثباتعلى  
  ماضي.

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

متطمع  توافق
ت هذه المواص

على ملخص
مع متط متفق

كل عملية إلى

العمل في ودة
ضمنة العالقة

 الذي يجب أن
 ضح اإلجراء
جالت التي ي

عمل لتوضيح
بالنشاط ،كيف

  ة
الت الجودة
 حدث في الم

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

  ة
يتليل الجودة 

 مع متطلبات

 هذا الدليل ع
المهذا النظام 

  جودة
تهدف كعام، 

  جودة
جراءات الجو

متض ةومنطقي 

إلجراء العمل 
يوض كما وف

 الوثائق والسج

  عمل
 تعليمات الع

من يقوم ب ل:

سجالت الجود
 نماذج وسجال

ما لسجالت 
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دليل الجودة 
هيكل دل

يتفق العمادة 

يحتوي 
له العمادةبيق 

   

الج عمليات -
بشكل ع 
  ددة.

إجراءات الج -
إج تتحكم 
 ةتسلسلي ريقة

   
اإل يحدد

حت أي ظروف
فيذ، وما هي 

تعليمات الع -
تستخدم

مثللة محددة 

النماذج وس -
تحتوي  
اوتوثق ملية، 

01 

 

ھذا

-أ 

في 
  

تطبي

  

-ب
 

محد

-ج
 

بطر
 

وتح
للتنف

  
-د 

أسئل
  
-هـ
 

العم



 
 
 

ن

 

ن 

IS 
 وير

فظ 
ب ي

قع 
  ا.   

 

 ع،
غير 
 يها

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

SO 9001:2

التطوية إدارة 

لجودة، وتحاف
بموجب أسالي

  . ة

 

في مواق احة
نفيذ وطبعاتها

.إليهاللرجوع  

سترجاعاالو ، 
شخاص غيأل

لوثيقة وحاملي

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

2008القياسية

 التابعة لعملية

دليل ال وظفين
 هذا النظام ب

العمادةعمل  

  ن خالل : 
  نهائي.شكل 
  .قرارها

واضح ومتا 
ضعها حّيز التن
ل واحدة مميزة 

تعريفاليث 
ا دام من قبل

ال اسمحديد 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

ا مواصفةال د
ADQ-I-0 (

لتدريس والموظ
ليات ضمن 

 ينطبق على 

ام الجودة من
بش قرارهابل إ
إقوٕاعادة  يلها

بوعة بشكل
 وتواريخ وض
فاظ بنسخة وا

A (  

ميعًا من حي
ع أو االستخد

يتم تح أنهما 

A (  

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

ت عالقة ببنود
01-01( ميز

عضاء هيئة ال
 وتفاعل العمل

ال  - )٣-٢(

وثائق نظاارة 
وافقة عليها قب

تعد حيث يلزم
المطبّقة مطب
خالل تبويبها
تالفها واالحتف

01-P-ADQ

 وحصرها جم
ف أو الضياع

كم، ل معها

01-P-ADQ

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

قة معينة ذات
ممل نظام التر 

دة شؤون أعض
على تسلسل 

انظر-ستثناء

ط الالزمة إلدا
تدقيقها و المو

حعند الحاجة 
مـن الوثائق ا
 التمييز من خ
ئق الملغاة وٕات

1-01وثائق (

الت الجـودة 
جودة من التلف
سهولة التعامل

1-02سجالت (

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

 معرفة بطريق
ى تعليمة عم

عماجودة في 
رة الجودة وع
ع تبرير أي اس

حديد الضوابط
 المطلوبة و ت
عق وتحديثها 
إلصدارات م

سهلة  وعنية 
ستعمال الوثائ

ضبط الو ءجرا

 
تحديـد سجال
 وسجالت الج

يضمن سن 
  ها.

ضبط الس ءرا

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

، الت جميعها
ودة استنادًا إلى

   

   الجودة
الجو  التطوير 

بيق نظام إدا
ت والوثائق مع

    الوثائق
لتح جراء موّثق

عداد الوثائق 
مراجعة الوثائق
ضمان أن اإل
الستخدام المع
ضمان عدم اس
انظر إج

   السجالت
 ت ضبط و

حفظ وثائق و 
ضع في مكان
مدة صالحيته

انظر إجرا

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

والسجالتثائق 
ظام إدارة الجو

ADQ-P.( 

) دليل ا٢-
إدارة  أعدت

الله على تطب
كافة العمليات

) ضبط٣-
إنشاء إجرتم 

 إع
 مر
 ض

اال
 ض

) ضبط٤-
تتم عمليات

رشفة، واألو  ،
ن، وأن توض

وم عنها) لين
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الوثهذه 
مز وثائق نظ

PR-01جودة (

)٢- ٤

من خال
موثقة لك

  
)٢- ٤

)٢- ٤

لغاءاإلو 
المخولين

المسئول(

01 

 

ھذا

رمتو 
الجو 
  

  

  

  



 
 
 

ن

 

ن 

افة 
كد 
لك 

 ، 

تح 
ديم 

A (

بل 
 أن 

ليه 
لى 
سة 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

هم وتطبيق كا
 المالئمة وتتأك

ذل سينها ويتم

ضمان رضاهم

بفت - وب عنه
AD( ويتم تقد

ADQ-F-01

لمقدمة من قب
على  .إلدارة

والمحافظة عل
سة الجودة عل

أن سياسمان 

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

وخدمتهمهم بات
الجودة  ياسة

تطويرها وتحس

وتحسينها وض

أو من ينو-دة
DQ-F-01-

11-1( راحات

 بالخدمات ال
اإلعند مراجعة 

بيق النظام و
 تعميم سياسة

لضم الداخلي 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

متطلبستيفاء 
مة وتضع سي
مقدمة لهم وت

 وتطويرها وت

ل إدارة الجود
10-الجودة (

واالقترشكاوي 

ADQ(  

همآراء معرفة
ويقدم ع يدين

-ADQ(  

بتطب  الجودة
يتم دة حيث

الل التدقيق 

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

  إلدارة

حول أهمية اس
الموارد الالزم
المة الخدمات 

الخدمات لهم

ممثل يقوميث 
يمة تحسين 
 بسجالت الش

)06-01-P-Q

ADQ-F( لم
المستفيرضى 

)07-01-P-

ممثل إدارةم 
إدارة الجود م
من خالمنها  

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

سؤوليات اإل

حوالمستفيدين 
توفر ا،كما  

متوخاة وزيادة

وزيادة ا يدين

حي .العمادةي 
على قسي ت

AD(   مرفقة

( لمستفيدين

F-01-13( ن

ر ن استبانات

 المستفيدى 

حيث يقوم دة
نظامتطلبات 

ويتم التأكد  

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

مس - ٥

وين العاملين 
همتطلعات بية

 األهداف الم

المستفياجات 

في القتراحات
واالقتراحاتي 

DQ-F-01-1

  دوري.
الارة شكاوي 

المستفيدينى 
عن د ملخص

مسح رضى ء

عميد العماد 
بمت العمادة م

العمادة روقة
  .العمادةي 

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

شر الوعي بي
تلب الرسمية و 
ضمان تحقيق

  دستفي
فهم وتلبية حا

واال للشكاوى 
سجيل الشكاوي

12( قتراحات

الد اإلدارةجعة 
إد ءنظر إجرا

رضى اناتستب
بإعدادلجودة 

  ة للجمهور.
انظر إجرا

 
قبل ودة من
التزام  الجودة

أر ظاهرة في 
منسوبيى كافة 

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

  اإلدارة 
دارة العليا بنش
ظمة والقرارات
 العمليات لض

  .اإلدارةعة 

المسز على 
بفه العمادةرة 

نت صناديق
تسبثم القيام 
واالقالشكاوي 
جعمرا اجتماع

ان

إست العمادة 
ال ممثل إدارة 
تبانات متاحة

  سة الجودة
سياسة الجو 

كس سياسة 
 في أماكن ظ
ومفهومة لدى
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 التزام) ١- 
تهتم اإلد
تفرضه األنظ
 تطبيق كافة
 طريق مراجع

 
) التركيز٢- 

تهتم إدار
  .سب ثقتهم
  

لذلك أمن
ث الصناديق 

كافة ير عن 
ارضها خالل 

  
تكما أمن

يقوم  و عمادة
ون هذه االست

) سياس٣- 
إقرارتم 
، وتعكابعته 

ملين ونشرها
اضحة وودة و 

01 

 

ھذا

  
)٥

ما ت
من 
عن
  

)٥

لكس

هذه
تقرير
وعر

الع
تكو

  

)٥

ومتا
العام
الجو



 
 
 

ن

 

ن 

  

ت 
ددة 
 مل

جة 
IS (

ت 

   ان 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

 .اوأهدافه دة

 كافة اإلدارا
مؤشرات محد

لعم توقعاتال 

أو نتيج إلدارة
SO 9001:2

ات واإلجراءا

عملية مع بيا

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

العماد لغايات 
 )١٠-٢(  

في هاقيوتطب
س من خالل م

 مع د الفعل

اإلمراجعة  ت
2008جودة (

ظيفي والعمليا
  

  )٥-٣( ند
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التي حددها ن
 كل تغيير أو

لتنظيمي ، ا
لعملياتافة ا

ئة التدريس 
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و اليب العمل
 ات الالزمة.
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، وبيان الحاج

  .العمادة 
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لنظام إدارة الج

واللجنة ال عليا

ين بمتطلبات
ة ذات العالقة

 وأهدافها وٕان
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اإلدارة العلى 
   

 وعي العاملي
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ديم التقارير إل
   .ي تحسين
رفع مل على

هسيق مع الج
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 : 

  التوعية
 االجتماع
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اإلدارةعمم ت

ت عن العم
من خالل: ، 

  اإلدارةعة 

  ) عام١-
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الداخليتدقيق 

مراج اجتماعر 
المستفع آراء 

شكاوي المستفي
    مليات

إلجراءات التص
ت الخاصة ب
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مطمواصفات و 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك
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 ، حيث يتم
ؤثرون على م

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

  وارد

يته باستمرار
استمرارية النو  

ة موثقة مع م
  لوظيفة معي

ليس فقط ية
براضوع لكافة 

وارد البشرية 
ملين الذين يؤ

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

إدارة الموا - 

وتحسين فاعلي
وئمة لتحسين 

لكل عمليةة 
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أصحان قبل 
على مدى اس

  والتوعية ب
ثقة إلجراءات
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لتعريف بأهداف

 على السجال
ع إلجراء ضب
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ة وزارة الخارج
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حق ألحد نشره

كز المعلومات

لمنتجات أو  
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 القليلة التي 
 عدم تعرضه
م يتم إبالغ 
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سليم أي مست
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   مؤشر. 

شكل دوري حي

  لخدمة
مميزة ودائمة
تابعة خالل م

تقوم العكما  

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

وثق للتدقيق ا
فية المحافظة

 جوالت التد
ظات ونقاط 
بالتنسيق مع 
فعالية هذه الح

ال ءنظر إجرا

ة وقياس ال
ات المراقبة ا
الل اجتماعات
ت تصحيحية

معني إدارةر 
وضع مؤش ى
اقبة لكلمر  ل

 المؤشرات بش

ة وقياس ال
حقيق خدمة م

من بة وذلك
 للمواصفات.

      ول.

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

اإلجراء المو
 التدقيق وكيف

  
إن أي من
ات والمالحظ
دارة الجودة با
حية و عن فع
ان

) مراقبة٣-
تهدف عمليا
ت محددة خال

باتخاذ إجراءات
  ت وٕانهائها.

  
إن كل مدير
 باإلضافة إلى

مسئولتعيين  
  

يتم مراجعة 
 

) مراقبة٤-
من أجل تح
خدمات مراقب
من مطابقته ل
 لمعايير القبول
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سجالت

المشاهد
ثل إدمم

التصحيح

)٢- ٨

مؤشرات
اإلدارة ب
الخدمات

. إدارته
 من ثمو 

            
)٢- ٨

جودة الخ
التأكد م
الخدمة 

  

01 

 

ھذا

   

   



 
 
 

ن

 

ن 

 أو 
ادة 

ودة 
ت 

ت 

ص 
ت 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

ط الخدمات 
حيحها أو إعا

 تحسين الجو
خالل اجتماعا

ة عن نشاطا

لبيان فرص ت
ت ، العمليا

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

ف عملية ضبط
إمكانية تصح

على استمارة 
مكن ذكرها خ

 

اخلية الناتجة

تل أي إشكاليا
البيانات تحليل

 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

الذي  يصف
على أساس إ

كرها أيضًا ع
ّثق ومن المم

P-QAD (  

شرات الدلمؤ 

تظار حصول
 التدقيق ، ت

P-ADQ (  

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

يء واإلجراء 
احية أولى وع

ة بها ويتم ذ
 اإلجراء الموّث

P-01-04ة (

حليل بيانات ا

ة بدًال من انت
ها ، نتائج 

  .يدين
P-01-05ة (

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

 بعض الشي
هميتها من نا

طابقة الخاصة
جتها بحسب 

مطابقةالغير 

من خالل تح

  .والشكاوى 

 .سين

م إدارة الجودة
أهدافهدة ، و 
المستفيد فعل 

حية والوقائية

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

  مطابقة
هي خاصة ة

على أساس أه

حة عدم المط
 ، وتتم معالج

غط الخدمات 

دارة الجودة م
 

 المستفيدينى 
 .ودة

جراءات التحس
  .دمات

  ة.

  مر
 تحسين نظام
 سياسة الجود

وردود اإلدارة 
مال التصحيح

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

مالغير  مة
العمادةقدمها 

طى معها ع

بقة على الئح
طيط الجودة 

ضبط ءر إجرا

عالية نظام إد
  مل ما يلي :

رضىستبيان 
 الداخلي للجو
 حصلت وٕاج
عمليات و الخد

العمادنسوبي 

سين المستم
باستمرار  دة

عادلة تشمل 
ة ، مراجعات 

األعم ءر إجرا

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

في الخدم م
قتمات التي 

 مطابقة يتعاط
  حية أخرى.

ر عدم المطاب
لى الئحة تخط

  
انظر

  تل البيانا
د مالئمة وفع
س و هي تشمل
تائج تحليل إس
تائج التدقيق 
ألخطاء التي
خصائص العم
تائج تقييم منس

  سين

) التحس١-
العمادتوخى ت

ن. هذه المعا
حية والوقائية
انظر
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التحكم) ٣- 
إن الخد
تجات الغير 
دارها من ناح

  
يتم ذكر

على الحاجة و 
. اإلدارةجعة 

) تحليل٤- 
يتم تحديد
راقبة و القياس

نت -     
نت -     
األ -     
خ - 
نت - 
   

) التحس٥- 

)٥- ٨

التحسين
التصحيح

01 

 

ھذا

)٨

المنت
إصد

عند
مراج

   
)٨

المر

)٨
  



 
 
 

ن

 

ن 

يق 
هذه 
الل 

من 
ارة 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

بقة يتم التحقي
ئمة إلزالة ه
مراجعتها خال

ة حيث أّنها م
سؤوليات اإلد

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

ت عدم المطاب
وقائية) المالئ
سجلة ويتم م

 

 إدارة الجودة
طيط إلى مس

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

 جميع حاالت
الوحيحية (أو 

 وموثقة، ومس

P-ADQ (  

 تطبيق نظام
التخط ا من

  .  

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

  ةوقائي
ية للتأكد بأن
ليات التصح
طبقة فّعالة،

P-01-05ة (

في هم حلقة 
جودة انطالقا
س و المراقبة.

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

صحيحية والو
حيحية والوقائي
 وتحديد العمل
إلجراءات المط

حية والوقائية
  

هي آخر و أه
ظام إدارة الج
عمليات القياس

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

التص ألفعال
مليات التصح
ة حصولها) 
 بأن هذه اإل

مال التصحيح

 و الوقائية ه
 عناوين نظ

إلى ع وصوالً 

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

األ )٣-٥- 
إجراء للعمادة 

 (أو إمكانية
ضوابط تؤكد

  . إلدارة
األعم ءر إجرا

 التصحيحية
على أّي من
و التطبيقات و

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

٨و ( )٢-
أنشأت العما

أسبابهاعرفة 
ب ولتطبيق ض

اإلت مراجعة 
انظر

إن األعمال
 أن تؤثر ع
ص الموارد و
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)٥- ٨

عفيها لم
األسباب

اجتماعات

الممكن
خصيصوت

01 

 

ھذا

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

  
  
  
 



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

 

ADQ  
ADQ 

ADQ  
ADQ  
ADQ 

ADQ 

ADQ  
ADQ 

ADQ 

ADQ 

ADQ 

ADQ 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

AHR 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

الرمز
Man(  

Q-P-01-01

Q-P-01-02

Q-P-01-03

Q-P-01-04

Q-P-01-05

Q-P-01-06

Q-P-01-07

Q-P-01-08

Q-P-02-01

Q-P-02-02

Q-P-02-03

Q-P-02-04

 Op(  

R-P-01-01

R-P-01-02

R-P-01-03

R-P-01-04

R-P-01-05

R-P-01-06

R-P-01-07

R-P-01-08

R-P-01-09

R-P-01-10

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

  ق

nagement 

perational

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

المالحق - 
  

Processe

l Processe

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

٩

esت اإلدارية (

  ة
 ية

  ات
  

 ظائف

 مادة

 كتروني

esت الفنية (

 رجي

  خلي
 

 ع

  ي
  رش العمل

  ث
 

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

  جراءات
 راءات

العمليات

 بط الوثائق

  سجالت الط 
  الداخلي قيق
غير المطابقةال 

الوقائيصحيحية و 
اوي و االقتراحا

المستفيدرضى 
  إلدارةاجعة 

ر السنوية والوظ
إلجتماعات العم
 سة تطويرية

 التوظيف اإللك
العمليات

  رية
ح لالبتعاث الخار
ابتعاث خارجي
ح لالبتعاث الدا
   تمديد ابتعاث
تغيير تخصص
دل كتب ومراجع
داخلي وخارجي
ت والندوات وور
عمل بعد اإلبتعا
   اإلدارة العامة

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

الئحة اإلج 
االجر

إجراء ضب
إجراء ضبط

تدقيالإجراء 
إجراء الخدمات

ات التصحجراءإل
الشكاجراء إدارة 

اجراء مسح رض
مراجإجراء 

إعداد التقاريرء 
التنسيق إلجراء 

دراسإجراء 
متابعة موقع ء 

ة الموارد البشر
طلب ترشيحء 

طلب اإجراء 
طلب ترشيحراء 

طلب اجراء 
إجراء طلب ت
إجراء طلب بد

تدريب داجراء 
ضور المؤتمرات
جراء مباشرة الع
إجراء معهد 
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 -١(

  ملية الجودة

إ
اإل
إج

  ملية التطوير
إجراء
إج

إجراء

ملية إدارة تنمية
إجرا

إجر

حضاجراء 
إج

01 

 

ھذا

)٩

عم

عم

عم



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

FAH 

FAH 

FAH 

FAH 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

HR-P-01-04

HR-P-01-06

HR-P-01-07

HR-P-01-08

F-P-01-01

F-P-01-02

F-P-01-03

F-P-01-04

F-P-01-05

F-P-01-06

F-P-01-07

F-P-01-08

F-P-01-09

F-P-01-10

F-P-01-11

F-P-01-12

F-P-01-13

F-P-01-14

F-P-01-17

F-P-01-19

F-P-01-20

F-P-01-21

F-P-01-22

F-P-01-23

F-P-01-24

F-P-01-25

F-P-01-26

F-P-01-27

F-P-01-28

F-P-01-29

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

  لنسوي
 
  ع
  ي

  رش العمل

  
  ضر

  نقل
 ي

 شيرة

ستالم تأشيرةال

  
  ين
  

  

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

القسم ا –شرية 
   تمديد إبتعاث

دل كتب ومراجع
داخلي وخارجي
ت والندوات وور

 ئة التدريس

 لتوظيف

 دمات الدكتور
ت معيد أو محاض

 ت الترقية

أو الن تعيينالد 
سعودعاقد غير 
 رقية متعاقد

د ترقية متعاقد
 لب تأشيرة

 قل كفالة

 رض مبدئي

لحقية بمنح تأش
الجعة الملحقية 
 زة استثنائية

  عن إجازة ل 
 زة اضطرارية

 د عقدة تجدي

  هادة الخبرة
 للسعوديين دقي

 لغير السعوديي
 عن اإلستقالة

  تأثيثالدل 
 تعليم الجامعي

 ل الضرر

عمل اإلكلينيكي
 بدل ندرة

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

ية الموارد البش
إجراء طلب 
إجراء طلب بد

تدريب داجراء 
ضور المؤتمرات
ون أعضاء هيئ
إجراء ال

نقل خدإجراء 
خدمات راء نقل

إجراءات
جراء مباشرة بعد

تعيين متعجراء 
إجراء ترق
إجراء  إعتماد
إجراء طلب
إجراء نق

إجراء عرض
رء مخاطبة المل
ة المرشح بمراج
إجراء إجازة
إجراء عدول
إجراء إجاز

إفادةإجراء 
إجراء شه
إجراء طي قي
جراء طي القيد 
إجراء عدول 
إجراء بد
إجراء بدل الت
إجراء بدل
إجراء بدل العم
إجراء ب
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ملية وحدة تنمي

حضاجراء 
ملية إدارة شؤو

إجر

إج
إج

إجرا
إجراء مخاطبة

إج

01 

 

ھذا

عم

عم



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

AF 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

F-P-01-30

F-P-01-31

F-P-01-32

F-P-01-33

F-P-01-34

F-P-01-35

F-P-01-36

F-P-01-37

F-P-01-39

F-P-01-40

F-P-01-41

F-P-01-42

F-P-01-43

F-P-01-44

F-P-01-45

F-P-01-46

F-P-01-47

F-P-01-48

F-P-01-51

F-P-01-52

F-P-01-53

F-P-01-54

F-P-01-55

F-P-01-56

F-P-01-57

F-P-01-58

F-P-01-59

F-P-01-60

F-P-01-61

F-P-01-62

F-P-01-63

F-P-01-64
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ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

  دي

 

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

 سعوديين

 سعودي

 لسعودي

 

 دي

 ول مرة

 ر 

 ساب الجامعة

  سعودي
   قسم

 جية

  كلية
س غير السعود

 كر

 بناء

 واألقسام

 جامعة

 عودي

 سعودي

 عودي

 لسعودي

ظامي للسعودي
 ة للسعودي

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

 ل حاسب

 رئاسة قسم للس
ل الجامعة  للس
الجامعة لغير ال

للسعودي ركاب
لغير السعود ب
عند القدوم أو ر

مة فرق التذاكر
 قيمتها من حس
 األبناء الغير س
حضور جلسات

 إلنتداب

 خارج دوام

أو خارج اخلية
 عات تعاون

 عات زائدة

يف من كلية لك
ضو هيئة التدريس

تعويض تذاك ط
ط نفقات تعليم اب
جالس الكلية وا

 طع إجازة

رة بعد التعيين
 شرة بعد إجازة

الج نقل لخارج 
التفرغ العلمي
بب الوفاة للسع
 الوفاة لغير الس
عد المبكر للسع
ع عن العمل لل
وغه السن النظ
ل خارج الجامعة

Code: AD 

Edition 
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لعمادة شؤونك 

إجراء بدل
وبدلل عمادة 

 قرار نقل داخل
نقل داخل ا رار

إجراء أمر اإلر
جراء أمر اإلركاب
 تعويض التذاكر

قيم إجراء إنزال
وٕانزال   التذاكر

قرار بدل تعليم 
ء صرف بدل ح
إجراء ا
خإجراء 
جراء خطابات د
إجراء ساع
إجراء ساع
راء عرض تكليف
م التجديد لعض
جراء طلب ارتباط
راء طلب ارتباط
 طلب ارتباط مج
إجراء قط
إجراء مباشرة
إجراء مباشر
ء إحالة بشأن 

إجازة ا إجراء
ء طي قيد بسب
طي قيد بسبب
ء طي قيد للتقاع
طي قيد لالنقطاع
على التقاعد لبلو
 قيد بسبب نقل
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إجراء بدل
إجراء
قر إجراء

إج
إجراء ت

إجراء إلغاء 
إجراء ق
إجراء

إج

إجر
إشعار بعدمجراء 

إج
إجرا
إجراء 

إجراء

إجرا
إجراء ط
إجراء
إجراء ط
إجراء إحالة ع
إجراء طي 
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ھذا

إج



 
 
 

ن

 

ن 
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 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  
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AF 

AF 

AF 
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QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

F-P-01-65

F-P-01-66
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F-P-01-79

F-P-01-80

F-P-01-81

F-P-01-82

F-P-01-83

F-P-01-06

F-P-01-11

F-P-01-14

F-P-01-15

F-P-01-16

F-P-01-17

F-P-01-18

F-P-01-19

F-P-01-21

F-P-01-22

F-P-01-23

F-P-01-24

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

 ي

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

يدصحي للسعو 
 ودي

 سعودي

  السعودي

 تون عام

خارج المملكة

 س العلمي

 تفرغين

 مي

  عوديين
  سعوديين

  
  مصلحة العمل
  س السعودي

القسم النسوي –
 ي

 

  
  ين
  

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

سبب العجز الص
مر ملكي للسعو
 ليد للسعودي

هيئة تدريس الس
و هيئة تدريس
اقد تجاوز الست
مرافقة مريض

 للجامعة من خ
 اللجنة الدائمة

جامعة والمجلس
ساتذة غير المت
ن المجلس العلم
 وكالء الجامعة

 يين عميد

ت الخبرة للسع
 الخبرة لغير الس
  مكافأة امتياز
ن كلية لكلية لم
 هيئة التدريس
–يئة التدريس 
عاقد غير سعود

 رض مبدئي

 زة استثنائية

  جازة وضع
   رعاية مولود

  عن إجازة ل 
 زة عدة وفاة

 زة اضطرارية

  هادة الخبرة
 للسعوديين دقي

 لغير السعوديي
 عن اإلستقالة

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

على التقاعد بس
راء طي قيد بأم
إجراء كف ال
إيقاف عضو ه
دة خدمة عضو
جديد عقد لمتعا
إجراء إجازة م
ة األستاذ الزائر
إجراء مكافأة 
كافأة مجلس الج
 االستعانة باألس
جراء تعيين أمين
إجراء تكليف و
إجراء تعي
 احتساب سنوات
حتساب سنوات 
إجراء صرف 
ض بدل نقل من
 السكن لعضو
ون أعضاء هي

تعيين متعجراء 
إجراء عرض
إجراء إجازة
إجراء إج
إجراء إجازة
إجراء عدول

إجازةإجراء 
إجراء إجاز
إجراء شه
إجراء طي قي
جراء طي القيد 
إجراء عدول 
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إجراء إحالة ع
إجر

إجراء إ
إجراء إعاد
إجراء تج

إجراء مكافأة

إجراء مك
إجراء 
إجر

إجراء
إجراء اح

إجراء تعويض
إجراء بدل
ملية وحدة شؤو
إج

إج

01 

 

ھذا

عم



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

F-P-01-25

F-P-01-26

F-P-01-27

F-P-01-28

F-P-01-29

F-P-01-31

F-P-01-32

F-P-01-33

F-P-01-36

F-P-01-37

F-P-01-38

F-P-01-39

F-P-01-40

F-P-01-41

F-P-01-42

F-P-01-43

F-P-01-44

F-P-01-47

F-P-01-48

F-P-01-51

F-P-01-52

F-P-01-53

F-P-01-54

F-P-01-56

F-P-01-57

F-P-01-58

F-P-01-59

F-P-01-60

F-P-01-61

F-P-01-62

F-P-01-63

F-P-01-64

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

  دي

 

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

  

 سعوديين

 سعودي

 لسعودي

 ول مرة

 ر 

 ساب الجامعة

  سعودي
   قسم

 جية

  كلية
س غير السعود

 كر

 بناء

 واألقسام

 جامعة

 عودي

 سعودي

 عودي

 لسعودي

ظامي للسعودي
 ة للسعودي

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

  تأثيثالدل 
 تعليم الجامعي

 ل الضرر

عمل اإلكلينيكي
 بدل ندرة

 رئاسة قسم للس
ل الجامعة  للس
الجامعة لغير ال

عند القدوم أو ر
مة فرق التذاكر

 عيرة التذكرة

 قيمتها من حس
األبناء الغير س 

حضور جلسات
 إلنتداب

 خارج دوام

أو خارج اخلية
يف من كلية لك

التدريسضو هيئة 
ط تعويض تذاك
ط نفقات تعليم اب
جالس الكلية وا

 طع إجازة

 شرة بعد إجازة

نقل لخارج الج 
التفرغ العلمي
بب الوفاة للسع
 الوفاة لغير الس
عد المبكر للسع
ع عن العمل لل
وغه السن النظ
ل خارج الجامعة

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

إجراء بد
بدل التإجراء 

إجراء بدل
إجراء بدل العم
إجراء ب
ل عمادة وبدل
 قرار نقل داخل

نقل داخل ا رار
 تعويض التذاكر

قيم إجراء إنزال
إجراء تسع

وٕانزال   التذاكر
 قرار بدل تعليم
ء صرف بدل ح
إجراء ا
خإجراء 
جراء خطابات د

راء عرض تكليف
م التجديد لعض
جراء طلب ارتباط
راء طلب ارتباط
 طلب ارتباط مج
إجراء قط
إجراء مباشر
 ء إحالة بشأن

إجازة ا إجراء
ء طي قيد بسب
طي قيد بسبب
ء طي قيد للتقاع
طي قيد لالنقطاع
على التقاعد لبلو
 قيد بسبب نقل
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إجراء بدل
إجراء
قر إجراء

إجراء ت

إجراء إلغاء 
إجراء ق
إجراء

إج
إجر

إشعار بعدمجراء 
إج
إجرا
إجراء 

إجراء

إجرا
إجراء ط
إجراء
إجراء ط
إجراء إحالة ع
إجراء طي 

01 

 

ھذا

إج



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

FAF 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

F-P-01-65

F-P-01-66

F-P-01-67

F-P-01-68

F-P-01-69

F-P-01-70

F-P-01-71

F-P-01-72

F-P-01-73

F-P-01-74

F-P-01-75

F-P-01-76

F-P-01-77

F-P-01-78

F-P-01-80

F-P-01-81

F-P-01-82

F-P-01-83

A-P-01-01

A-P-01-02

A-P-01-03

A-P-01-04

A-P-01-05

A-P-01-06

A-P-01-07

A-P-01-08

A-P-01-09

A-P-01-10

A-P-01-11

A-P-01-12

A-P-01-13

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

  

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

يدصحي للسعو 
 ودي

 سعودي

  السعودي

 تون عام

المملكة خارج

 س العلمي

 تفرغين

 مي

  سعوديين
  

  مصلحة العمل
  س السعودي

 

  معة
  معة

 حية والتعليمية
  تخدمين

  ية للعمل
  تقالته

  ل

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

سبب العجز الص
مر ملكي للسعو

 للسعوديليد 

هيئة تدريس الس
و هيئة تدريس
اقد تجاوز الست
مرافقة مريض

 للجامعة من خ
 اللجنة الدائمة

جامعة والمجلس
ساتذة غير المت
ن المجلس العلم
 وكالء الجامعة

 يين عميد

 الخبرة لغير الس
  مكافأة امتياز
ن كلية لكلية لم
 هيئة التدريس

   من الجامعة 
   إلى الجامعة

عمل خارج الجا
لعمل في الجام

  حوير وظيفة
  قل وظيفة 

 االدارية والصح
 األجور والمست

  طي قيد
 لعدم الصالحي
ظف لقبول است
بدل طبيعة عمل
  ف بدل ترحيل

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

على التقاعد بس
راء طي قيد بأم
إجراء كف ال
إيقاف عضو ه
دة خدمة عضو
جديد عقد لمتعا
إجراء إجازة م
ة األستاذ الزائر
إجراء مكافأة 
كافأة مجلس الج
 االستعانة باألس
جراء تعيين أمين
إجراء تكليف و
إجراء تعي
حتساب سنوات 
إجراء صرف 
ض بدل نقل من
 السكن لعضو

 الموظفينون 

اجراء النقل 
اجراء النقل 
راء التكليف بالع
جراء التكليف بال
اجراء تحو
اجراء نقل

الوظائف على 
تعيين على بند

جراء طإ
طي قيد موظف

طي قيد موظرء 
جراء صرف بدإ

جراء صرفإ
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إجراء إحالة ع
إجر

إجراء إ
إجراء إعاد
إجراء تج

إجراء مكافأة

إجراء مك
إجراء 
إجر

إجراء اح

إجراء تعويض
إجراء بدل
ملية إدارة شؤو

اجرا
اج

جراء تعيين عإ
اء تإجر 

طجراء إ
جراإ

01 

 

ھذا

عم



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

APA 

FAPA 

FAPA 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

A-P-01-14

A-P-01-15

A-P-01-16

A-P-01-17

A-P-01-18

A-P-01-19

A-P-01-20

A-P-01-21

A-P-01-22

A-P-01-23

A-P-01-24

A-P-01-25

A-P-01-26

A-P-01-27

A-P-01-28

A-P-01-29

A-P-01-30

A-P-01-31

A-P-01-32

A-P-01-33

A-P-01-34

A-P-01-35

A-P-01-36

A-P-01-37

A-P-01-38

A-P-01-39

A-P-01-40

A-P-01-41

A-P-01-42

A-P-01-24

A-P-01-25

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

 خطر)

 تقاعد

ألداء الوظيفي

 عوديين

  يفه رسميه

  ف 

  ريد
 ة

  

 د

 ل

  ت
 وي

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

خ-ضرر-عدوى
 صل التأديبي

 لغاء قرار

لبلوغ سن التل 
فاض مستوي األ

 كيف اليد

 الموظفين السع
عيينه على وظي
  ة الموظفين

سجيل الوظائف
 ب خارج دوام

  لب انتداب
فأة موزعي البر

لجنة دائمةافأة 
 جازة استثنائية
جازة اعتيادية
اجازة مرضية
جازة اضطرارية

 جازة وضعإ 

ازة رعاية مولود
ويض عن عمل
  اجازة ادباء

جازة رياضيين
 ب اجازة وفاة

  اجازة دراسي

  اجازة مرافقة

 سم الغياب

 ظ المعامالت

 وتسليم الملفات
القسم النسو – 

 ب خارج دوام

  لب انتداب

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

ء صرف بدل (ع
جراء الفصإ

جراء الغإ
ء طي قيد عامل
د متعاقد النخفا

جراء كإ
 تمديد خدمات 
ي قيد عامل لتع
إجراء ترقية
وثيقة إجراء تس

جراء طلبإ
إجراء طل
جراء طلب مكاف

مكاإجراء طلب 
إجراء طلب إج

جراء طلب اجإ
جراء طلب اإ
جراء طلب اجإ

جراء طلب إ
جراء طلب اجاإ
جراء طلب تعوإ

جراء طلبإ
جراء طلب اجإ

جراء طلبإ
جراء طلب إ
جراء طلب إ

جراء حسإ
جراء حفظإ
جراء استالم وإ

–ون الموظفين 
جراء طلبإ

إجراء طل
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جراءإ

جراءإ
جراء طي قيدإ

جراء إ
إجراء طي

إج
إ

إ

ملية وحدة شؤو

01 

 

ھذا

عم



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

FAPA 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

QUAL 

وال يح د العزيز
  ة على ذلك

A-P-01-28

A-P-01-29

A-P-01-30

A-P-01-32

A-P-01-33

A-P-01-37

A-P-01-38

A-P-01-39

A-P-01-40

A-P-01-41

A-P-01-42

 Su( 

R-P-01-01

R-P-01-02

R-P-01-03

R-P-01-04

R-P-01-05

R-P-01-06

R-P-01-07

R-P-01-08

R-P-01-09

R-P-01-10

R-P-01-11

R-P-01-12

R-P-01-13

R-P-01-14

R-P-01-15

R-P-01-16

R-P-01-17

R-P-01-18

R-P-01-19

LITY MAN

ة سلمان بن عبد
بالعمادة ةالجود

upport Pr

NAGEM

الجودة دليل

  
ظفين في جامعة

وتطوير الدارة

rocesses( ة

  ين

  ي

ENT SYS

لتدريس والموظ
ة الخطية من إد

  

 د

  ت
المساندة يات

ريس والموظفي

 د

 ي

  ظام
  صناديق

  
 ة

  سبات العامة
  عمادة

  لمناسبات
  العمادة

ء العام الجامعي

STEM

ال  أعضاء ھيئة
أخذ الموافقة

 جازة استثنائية
جازة اعتيادية
اجازة مرضية

 جازة وضعإ 

ازة رعاية مولود
  ب إجازة وفاة

  دراسية إجازة 
  اجازة مرافقة

  سم غياب
 ظ المعامالت

 وتسليم الملفات
العملي
ضاء هيئة التد
 سة الخطابات

 ير الخطابات

لخطابات بالبريد
لصادر الداخلي
عامالت في النظ
 الوارد من الص

 بطاقة صرف 

 صدار بطاقة

خطاب البطاقة
 ضيوف العماد
الترقيات والمناس
ف الخاصة بالع

االجتماعات وا 
لجامعة بأخبار
ر اقامة جديدة

  جديد اقامة
  افة االطفال
  تأشيرة محرم
الثناة التدريس 

Code: AD 

Edition 
2 

لعمادة شؤونك 

إجراء طلب إج
جراء طلب اجإ
جراء طلب اإ
جراء طلب إ
جراء طلب اجاإ

إجراء طلب
إجراء طلب إ

جراء طلب إ
إجراء حس

جراء حفظإ
جراء استالم وإ

قات شؤون أعض
إجراء فهرس

تصديإجراء 
ارسال الخإجراء 
تسليم الإجراء 
توريد المع جراء

إستالم البريد  
إجراء طلب ص
إجراء إصد
إجراء إرسال خ
إجراء استقبال 
ئات الخاصة بال
ء توفير الصحف
صوير و توثيق 
زويد صحيفة ال
إجراء إصدار
إجراء تج
إجراء إضا
إجراء منح ت
يرة لعضو هيئة
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إ

ملية إدارة عالق

إ

إج
إجراء

إ
إجراء التهنئ
إجراء
إجراء تص
إجراء تز

جراء منح تأشي

01 

 

ھذا

عم

إج



 
 
 

ن

 

ن 

 
نوالموظفي التدريس ھيئة 

 أو تصويره دو

أعضاء شؤون عمادة  

حق ألحد نشره

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

FAR 

FAR 

FAR 

FAR 

FAR 

FAR 

ACIC 

ACIC 
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