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  رقم القسيمة تاريخ القسيمة اسم معبئ الطلب المشكلة باختصار مالحظات  تم التطبيق

  ١  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي تمديد ابتعاث غير مسجل باجرءات القسم النسوي    تم
  ٢  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي مباشرة بعد االبتعاث غير مدرج في دليل الجودة   تم
يب الداخلي خطوة غير مسجلة في اجراء التدر   تم

  ٣  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي والخارجي وھي التعميم على جھات الجامعة

  ٤  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي اليوجد اجراء خاص بمعھد اإلدارة   تم
عدم توفر الضوابط التي تطبق على استمارات    تم

  ٥  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي التدريب

طلب تغيير تخصص عدم اضافة الخطوة    تم
حفظ أساس المعاملة في ملف المبتعث)األخيرة (   ٦  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي 

طلب تمديد ابتعاث عدم اضافة الخطوة األخيرة    تم
  ٧  ٢١/٦/١٤٣٤  بندر الحربي (حفظ أساس المعاملة في ملف المبتعث)

  ١  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية إنشاء اجراء اجازة دراسية للقسم النسوي   تم
عدة وفاة للقسم النسويانشاء اجراء اجازة    تم   ٢  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية 
  ٣  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية انشاء اجراء الحسم المالي للقسم النسوي   تم
  ٤  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية الغاء اجراء النقل من القسم النسوي   تم
 تم

  
اضافة خطوة على الجراء النقل من الجامعة 

جھة (ورود خطاب مباشرة الموظف من ال
 المنقول لھا قبل اخالء طرفه م الجامعة

  ٥  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية

اضافة نموذج تسليم اقامة في اجرء اصدار اقامة    تم
  ١  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية جديدة
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  رقم القسيمة تاريخ القسيمة اسم معبئ الطلب المشكلة باختصار مالحظات  تم التطبيق
اضافة نموذج عدم استالم معاملة للقسم النسوي    تم

٣اجراء    ٢  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية 

ادر الداخلي للقسم النسويانشاء اجراء تسليم الص   تم   ٣  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية 
انشاء اجراء ارسال الخطابات بالبريد للقسم    تم

  ٤  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية النسوي

  ٥  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية انشاء اجراء تصدير الخطابات للقسم النسوي   تم
اضافة نموذج طلب وتسليم بطاقة في القسم    تم

  ٦  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية النسوي

 تم
  

اضافة خطوة في حالة التأكد من صرف بدل 
(كتابة خطاب للجھة المصدرة لطلب البدل يفيد 

 بأن سبق للموظف الحصول على البدل)
  ١  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية

  ٢  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية اليوجد صندوق شكاوى واقتراحات   تم
العمل بھا بفعالية وعدم اجراءات التدقيق اليتم    تم

  ٣  ٢١/٦/١٤٣٤  مسؤول العملية تخصيص موظفين لذلك االجراء

انشاء قائمة بسجالت الجودة (اجراء ضبط    تم
  ١  ٢١/٦/١٤٣٤  محمد الحربي السجالت)

  ٢  ٢١/٦/١٤٣٤  محمد الحربي تعبئة الئحة المؤشرات   تم
ضبط توزيع وثائق الجودة ورفع نظام الجودة    تم

جامعةعلى موقع ال   ٣  ٢١/٦/١٤٣٤  محمد الحربي

 تم

  

تغيير الخطوة األولى في اجراء متاعة موقع 
التوظيف اإللكتروني ورود خطاب بطل اعالن 

مسابقة أو المفاھمة الشفھية  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بذلك  

  ١  ٢١/٦/١٤٣٤  محمد الحربي



 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CODE: ADQ-L-01-03  

Edition  الجودة قسائم الئحة
1 

Page 
3 / 1 

 

 

  رقم القسيمة تاريخ القسيمة اسم معبئ الطلب المشكلة باختصار مالحظات  تم التطبيق
تنظيم تسمية ملفات اقسام ادارة التدريس والغاء    تم

التسمية التكرار في   ٢  ٢١/٦/١٤٣٤  محمد الحربي

    ٢١/١٢/١٤٣٥  محمد الحربي إضافة نموذج قياس األثر التدريبي   
  ١  ھـ٢٦/١/١٤٣٦  محمد الحربي تسجيل نموذج معدل  تحت اإلجراء 
دمج نوذج بدل الكتب اوالمراجع مع نموذج   الموارد البشرية تم

  ١  ھـ٩/٨/١٤٣٧  محمد الحربي التعھد

          
 

 مثل إدارة الجودةتوقيع م 
 


