اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم – جامعة جدة
كلية الطب

الدليل اإلجرائي
كلية الطب – شطر الطالبات
اإلصدار األول

الفهرس
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

محتويات الدليل

الموضوع

فكرة إعداد الدليل

الهدف من إعداد الدليل

الهيكل التنظيمي لكلية الطب شطر الطالبات

منسوبات كلية الطب

إجراءات ونماذج مديرة إدارة كلية الطب

إجراءات ونماذج مديرة مكتب وكيلة كلية الطب

إجراءات ونماذج مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إجراءات ونماذج مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية
إجراءات ونماذج مسؤولة وحدة خدمة المجتمع

إجراءات ونماذج مسؤولة االتصاالت اإلدارية

إجراءات ونماذج مسؤولة شؤون الموظفين

إجراءات ونماذج مسؤولة وحدة العالقات العامة

إجراءات ونماذج فنيات المختبر

الوصف الوظيفي لمنسوبات كلية الطب

رقم الصفحة

1

2
3
4
5
24-6
30-25
38-31

43-39
44
49-45
54-50
57-55
60-58
72-61

محتويات الدليل

فكرة

إنشاء الدليل

لماذا يتم
تحديد الخدمات
المقدمة
للمستفيد

الهدف
من إعداد
دليل اإلجراءات

نماذج
الوصف الوظيفي

دليل
اإلجراءات

الهيكل
التنظيمي لكلية
الطب –شطر
الطالبات
النماذج
المستخدمة

1

فكرة إعداد الدليل

قامت إدارة كلية الطب بإعداد نماذج الوصف الوظيفي وإجراءات
العمل للعمليات وذلك على مستوى الوظائف القيادية واالدارات
الرئيسية بالكلية  ،بهدف تحديد مهام ومسؤوليات الموظفات
وتفادي االزدواجية بالعمل ولتسهيل العمليات من تسليم المهام
واإلنابة  ،وبالتالي تسهيل متابعة وتقييم أداء العمل في الكلية .

2

الهدف من إعداد الدليل

مطلب للجودة

تفادي االزدواجية في العمل

تحديد المهام والمسؤوليات

إمكانية التعرف على مواطن
الخلل في سير إجراءات العمل
والتغلب عليها

توضيح لإلجراءات

متابعة وتقييم أداء العمل

تسهيل عملية
تسليم المهام واإلنابة

سهولة حصر الخدمات المقدمة
ومن ثم إمكانية وضع معايير لقياسها
والتأكد من تحقيقها للهدف
(رضا المستفيدين)

3

الهيكل التنظيمي لكلية الطب –شطر الطالبات

مكتب وكيلة كلية الطب

اللجنة االستشارية

وكيلة كلية الطب
شطر الطالبات

األقسام العلمية
وحدة

إدارة كلية
الطب شطر
الطالبات

وحدة
الموارد
البشرية

وحدة
االتصاالت
اإلدارية

وحدة
الخدمات
العامة

الشؤون التعليمية

والخدمات
الطالبية

وحدة
تقنية
المعلومات

وحدة
الشؤون المالية
والمستودعات

وحدة
الجودة والتطوير
والتنمية المستدامة

وحدة العالقات
العامة واإلعالم

شعبة
المناهج

وحدة
الدراسات العليا
والبحث العلمي

شعبة
االختبارات

شعبة
الخريجات

شعبة
الدعم الطالبي

وحدة
المعامل واألجهزة
والمختبرات

شعبة
األنشطة
الطالبية

4

منسوبات كــليــة الــطــب

وكيلة كلية الطب :
أ.د .فاتن محمد سايس
منسوبات كلية الطب
1

ميسون حامد بديوي

3

منال محمد الشهري

2

4
5
6
7
8

تهاني عبدالقادر بوقري

أروى علي عسيري

لمياء محمد عيد السريحي
ماهي محمد يوسف
نورة عطية الزهراني
تغريد مشعل باشه

مديرة اإلدارة – مديرة مكتب الوكيلة

مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية
مسؤولة وحدة االتصاالت اإلدارية

مسؤولة وحدة شؤون الموظفين والعالقات العامة
مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية وخدمة المجتمع
فني مختبر
فني مختبر

فني مختبر

5

اإلجراءات
والنماذج

مديرة إدارة كلية الطب
عدد اإلجراءات 19 :

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :تفعيل رقم وظيفي لموظفة ( إدارية )
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

ارسال بريد ر
الرقم وتقنية
التحول
كز
مر
إىل
ون
إلكت
ي
ي
المعلومات بطلب تفعيل رقم
وظيف .
ي

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم
اإليميل

It-fam@uj.edu.sa

يشتمل الطلب عىل البيانات التالية :

2

( اإلسم  /الرقم
الوظيف  /رقم الجوال  /جهة
ي
العمل )

مديرة اإلدارة

-

3

إرفاق صورة من قرار التعيي أو التكليف للموظفة .

مديرة اإلدارة

-

4

متابعة الطلب .

مديرة اإلدارة

6

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :تفعيل رقم وظيفي لعضوات هيئة التدريس في نظام األودس
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

ر
م وتقنية
إرسال بريد إلكت ي
ون إىل مركز التحول الرق ي
الوظيف يف نظام
المعلومات بطلب تفعيل الرقم
ي
األودس .

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم
اإليميل
e-services-dar@uj.edu.sa

يشتمل الطلب عىل البيانات التالية :

2

الوظيف  /رقم الجوال /
الرباع  /الرقم
( اإلسم
ي
ي
قرار التعيي أو العقد للمتعاقدات  /رقم الهوية أو
ر
ون /الكلية  /القسم )
اإلقامة  /ر
التيد اإللكت ي

مديرة اإلدارة

-

3

متابعة الطلب

مديرة اإلدارة

-

7

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :مباشرة معيدات  /عضوات هيئة تدريس بالكلية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

ر
ر
الورف من قبل المعيدة
بالمباشة
تعبئة النموذج الخاص
ي
ر
وف
/عضوة هيئة التدريس  ،مع توضيح سبب المباشة  ،ي
ر
ر
المباشة
المباشة بعد العودة من اإلبتعاث ترفع
حال
ر
ر
الفعىل .
ة
المباش
خ
تاري
وكتابة
كذلك
ونيا
الكت
ي

مديرة اإلدارة

2

إعتماد النموذج من قبل رئيس القسم ورئيس الجهه .

3

ر
المباشة يف حالة العودة
ارفاق (قرار التخرج ) إلثبات سبب
من اإلبتعاث والتخرج .
ر
المباشة من قبل وكيلة الكلية ورئيس القسم ،
اعتماد نموذج

وكيلة الكلية /

رسم موجه من قبل وكيلة الكلية
إرسال النموذج بخطاب
ي
اىل مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية والمالية .

مديرة اإلدارة

4

النموذج المستخدم

وكيلة الكلية /
-

مديرة اإلدارة
مديرة اإلدارة

-

-

8

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء  :إصدار بطاقة موظفة ( إداريات –فنيات مختبر –معيدات -عضوات هيئة تدريس)
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

ر
تعبئة النموذج
الورف الخاص بإصداربطاقة
ي
الموظفة واعتماده من قبل مديرة اإلدارة .

مديرة اإلدارة

2

ارفاق صورة من الهوية الوطنية  /اإلقامة .

مديرة اإلدارة

3

ارفاق صورة شخصية مقاس 6*4

مديرة اإلدارة

4

رسم موجه
ارسال النموذج مع المرفقات بخطاب
ي
من وكيلة الكلية إىل مساعدة الوكيلة للشؤون
اإلدارية والمالية

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم

-

-

9

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :تصريح دخول وخروج أعيان للكلية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

تعبئة النموذج الخاص بترصي ح دخول وخروج األعيان

مديرة اإلدارة

2

ارفاق صورة من هوية السائق والعمال المرصح لهم
بالدخول .

مديرة اإلدارة

3

ر
ون الخاص
إرسال النماذج والمرفقات عىل ر
التيد اإللكت ي
بإدارة األمن ألخذ الموافقة

مديرة اإلدارة

4

متابعة الطلب .

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم

اإليميل
security@uj.edu.sa

10

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :طلب ختم رسمي للكلية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

الرسم .
تعبئة النموذج الخاص بطلب الختم
ي

مديرة اإلدارة

ارفاق صورة للشعار الخاص بالكلية  ،ملون وبوضوح
2
عاىل وحجم مناسب .
ي

النموذج المستخدم

مديرة اإلدارة

-

3

إرسال النموذج وصورة الشعار إىل اإليميل الخاص
باإلدارة المسؤولة .

مديرة اإلدارة

اإليميل
maferheedi@uj.edu.sa

4

متابعة الطلب .

مديرة اإلدارة

11

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :تجديد تكليف الموظفات المعارات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

تعبئة النموذج الخاص بتجديد التكليف للمعارات
وتحديد المدة المطلوبة .

مديرة اإلدارة

2
3
4

إرفاق ميثاق اآلداء للموظفة وكشف حرص الغياب
الشهري للموظفة .
رسم لسعادة مساعدة
إرسال النموذج بخطاب
ي
الوكيلة للشؤون اإلدارية والمالية من قبل وكيلة
الكلية .
متابعة المعاملة .

مديرة اإلدارة
وكيلة الكلية

مسؤولة وحدة
االتصاالت

النموذج المستخدم

-

-

12

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :طلب عهدة مستهلكة وقرطاسية من إدارة المستودعات
م

1
2
3
4

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

الدخول عىل نظام كفاءة – اختيار( رصف
المستودعات )
تعبئة النموذج الخاص ر
الكتونيا وإرسالة إىل وكيلة
مديرة اإلدارة
الكلية ر
إلكتونيا ليتم إعتماد الطلب .
ر
الورف المرسل من إدارة
التوقيع عىل سند الرصف
ي
وكيلة الكلية /
المستودعات من قبل وكيلة الكلية ومديرة اإلدارة
مديرة اإلدارة
والتواصل معهم لمتابعة ارسال الطلبية مع المراسل .
جرد العهدة المستلمة وترتيبها بالمستودع الخاص
مديرة اإلدارة
بالقرطاسية بالكلية .
مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم
-

-

13

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :طلب عهدة مالية للكلية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

تعبئة النموذج الخاص بطلب عهدة مالية .

مديرة اإلدارة

2

إعتماد النموذج من قبل مديرة اإلدارة ووكيلة الكلية .

وكيلة الكلية /
مديرة اإلدارة

3

بنك (
إرفاق صورة من الهويه الوطنية ورقم الحساب ال ي
اآليبان ) لطالب العهدة .

وكيلة الكلية /
مديرة اإلدارة

4

رسم معتمد من وكيلة الكلية
إرسال النموذج بخطاب
ي
إىل سعادة وكيلة الجامعة لشطر الطالبات .

وكيلة الكلية /
مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم

-

-

14

مديرة اإلدارة
إسم اإلجراء :حصر الحضور و االنصراف الشهري للموظفات اإلداريات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

اليوم للموظفات
حرص الحضور واإلنرصاف
ي

مديرة اإلدارة

2

تسجيل أيام الدوام الشهري يف نموذج الحرص الخاص المرسل من قبل
إدارة الموارد ر
البشية .

مديرة اإلدارة

3

متابعة الموظفات وحثهن عىل إرفاق التقارير الطبية عن طريق منصة
صحة يف نموذج طلب اإلجازة المرضية وقبول اإلجازة أو رفضها من قبل
مديرة اإلدارة .

مديرة اإلدارة

4

تسجيل كافة المعلومات يف النموذج بصورة صحيحة ( دقائق اإلستئذان
المرض – اإلجازة اإلعتيادية – بدل أيام غياب )
–والتأخت – الغياب
ي
والتأكد منها وإعتمادها من قبل مديرة اإلدارة ارسالها إىل إدارة الموارد
ر
رسم .
البشية بشطر الطالبات بخطاب
ي

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم

-

-

15

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :االطالع على المعامالت اإللكترونية الواردة لمكتب مديرة اإلدارة .
م

1
2
3
4

خطوات تنفيذ العملية
فتح برنامج مسار كفاءة بصورة يومية واإلطالع عىل
ر
والت تخص مديرة اإلدارة .
المعامالت الواردة يف ي
ر
اإللكتونية
تجهت الرد المناسب عىل المعامالت
وكتابتها من قبل مسؤولة اإلتصاالت بعد التوجيه
المناسب من قبل مديرة اإلدارة .
مراجعة واعتماد الخطاب الصادر وتوقيعة من قبل
مديرة اإلدارة .
إرسال المعاملة الصادرة ر
الكتونيا بنظام مسار كفاءة

من قبل مسؤولة اإلتصاالت اإلدارية بالكلية .

المسؤولية
مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم
برنامج مسار كفاءة

مسؤولة اإلتصاالت
بالكلية /مديرة اإلدارة

برنامج مسار كفاءة

مديرة اإلدارة

-

مسؤولة اإلتصاالت
بالكلية

-

16

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :الرفع ببدل الضرر لعضوات هيئة التدريس – فنيات المختبر .
م

1
2
3

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

تعبئة نموذج بدل الرصر المعتمد من قبل إدارة الموارد
ر
المختت  /عضوات هيئة التدريس.
البشية من قبل فنيات
ر
ر
ارفاق نموذج بدل الرصر
رسم معتمد
الورف بخطاب
ي
ي
موجه من قبل مديرة اإلدارة إىل نائبة ر
المشف العام عىل
اإلدارة العامة للموارد ر
البشية .

عضوة هيئة التدريس /
المختت
فنية
ر

متابعة الطلب .

مديرة اإلدارة

مسؤولة اإلتصاالت اإلدارية

النموذج المستخدم

-

-

17

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :متابعة مباشرة اإلداريات بالكلية بعد تمتعهن باإلجازة االعتيادية إلكترونيا
م

خطوات تنفيذ العملية

بعد عودة الموظفة اإلدارية من إجازتها اإلعتيادية
ر
ومباشة عملها تقوم بالدخول عىل برنامج كفاءة وطلب
1
مباشة ر
ر
ر
فعىل وتقوم
ال
ة
المباش
خ
تاري
بها
موضحا
ونية
الكت
ي
بإرساله لمديرة اإلدارة العتمادة .
ر
ر
اإللكتونية يف برنامج كفاءة بعد
المباشة
اعتماد طلب
ر
2
المباشة المدخل من قبل
التأكد من صحة تاري خ
الموظفة .

3

متابعة الطلب من قبل مديرة اإلدارة .

المسؤولية
اإلداريات

مديرة اإلدارة

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم
برنامج كفاءة

برنامج كفاءة

برنامج كفاءة

18

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :التصرف في حال وجود فعالية في الكلية وطريقة إبالغ إدارة األمن والسالمة
م

1

2

3

خطوات تنفيذ العملية
يف حاله وجود فعالية أو احتفالية معينة يف مقر الكلية يتم
رسم من قبل
إبالغ مديرة إدارة األمن والسالمة بخطاب
ي
مديرة اإلدارة .
يشتمل الخطاب المقدم من قبل مديرة اإلدارة عىل توضيح
نوعية الفعالية والهدف منها ووقتها ومكان انعقادها
وباإلضافة لطلب تعيي موظفة من األمن يف مكان الفعالية
لتنظيم الفعالية .
متابعة الطلب من قبل مديرة اإلدارة .

المسؤولية
مديرة اإلدارة

مديرة اإلدارة

مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم
رسم (مسار كفاءة )
خطاب
ي

خطاب
رسم ( مسار كفاءة )
ي

مسار كفاءة

19

مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :طلب صرف أمر إركاب لعضو هيئة تدريس من المتعاقدات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

ر
الورف المعتمد وارفاق المرفقات الرصورية
تعبئة نموذج أمر اإلركاب
ي
عضوة هيئة
 1الموضحة به ( صور من اإلقامة – صورة جواز السفر ) للمتعاقدة
التدريس
والمرافقي .
يمض عىل عقد المتعاقدة عام كامل وعدد أيام الرصيد
يف حالة لم
ي
عضوة هيئة
ر
وأقلتفع إجازتها عىل النظام وتنتظر
 2من اإلجازة االعتيادية  53يوم
التدريس
لحي اعتماده وطباعته وارفاقه مع نموذج اإلركاب
رسم موضح فيه أسماء
ارسال نماذج أمر اإلركاب بخطاب
ي
المتعاقدات وبجانب كل اسم عدد أيام الرصيد يف حاله كان  53يوم وكيلة الكلية /
3
وأقل  ،الخطاب موجه من وكيلة الكلية إىل مساعدة الوكيلة للشؤون مديرة اإلدارة
اإلدارية والمالية .

النموذج المستخدم

برنامج كفاءة

+المرفقات
رسم
 +خطاب
ي

20

مديرة اإلدارة
إسم اإلجراء :في حالة رغبة األكاديميات ( المتعاقدات ) االستقالة أو الرغبة في عدم تجديد العقد .
م

1

2

3

4

خطوات تنفيذ العملية
يف حال رغبة المتعاقدات اإلستقالة ألي ظرف طارئ يف أي
خط توضح فية تاري خ
وقت من العام ..تقدم المتعاقدة خطاب
ي
نهاية الخدمة المرغوب .
ً
رسم موجها من وكيلة الكلية إىل
يرفع الخطاب مرفقا بخطاب
ي
مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية والمالية .

المسؤولية

النموذج المستخدم

عضوة هيئة
التدريس

ر
ورف
خطاب ي

وكيلة الكلية

رسم مرفق به خطاب
خطاب
ي
المتعاقدة

يف حالة عدم رغبة المتعاقدة يف تجديد العقد للعام القادم وذلك
بعد صدور تعميم مساعدة الوكيلة بتجديد وانهاء العقود تقوم
المتعاقدة برفع بتقديم خطاب متضمن الرغبة يف عدم تجديد
العقد للعام القادم

عضوة هيئة
التدريس

خطاب ر
ورف
ي

رسم ضمن معاملة
تدقيق الجهة للخطاب والرفع به بخطاب
ي
تجديد وانهاء العقود إىل حي صدور القرار بانهاء الخدمة .

وكيلة الكلية /
مديرة اإلدارة

رسم مرفق به خطاب
خطاب
ي
المتعاقدة
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مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :إجراءات انهاء خدمة متعاقدة
النموذج المستخدم

م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

بعد ارسال خطاب طلب اإلستقالة أو عدم رغبة
المتعاقدة بتجديد العقد للعام القادم يتم تعبئة نموذج
إخالء الطرف من قبل المتعاقدة وتوقيعة من الجهات
المختصة .

عضوة هيئة التدريس

2

صدور قرار إنهاء الخدمة .

إدارة الموارد ر
البشية

-

3

تعبئة نموذج اإلركاب والتأشتعىل خانة نهاية خدمة
والرفع بها كمعاملة من وكيلة الكلية إىل مساعدة الوكيلة
للشؤون اإلدارية والمالية .

عضوة هيئة التدريس /
وكيلة الكلية /
مديرة اإلدارة

رسم
 +خطاب
ي
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مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :إصدار إفادة تجديد العقود لعضوات هيئة التدريس المتعاقدات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

استالم تعميم باصدارإفادات تجديد العقود من
إدارة شؤون المتعاقدين بالجامعة ومرفق به نماذج
تجديد اإلفادات .

مديرة اإلدارة

2

تعبئة نموذج اإلفادة ( إلفادة واحدة فقط ) لذا البد
من سؤال المتعاقدة بأي لغة يتم طباعة اإلفادة
والجهة المطلوب توجيه اإلفادة لها .

مديرة اإلدارة

3

رسم معتمد من
ترفع كامل اإلفادات بخطاب
ي
وكيلة الكلية إىل مساعدة الوكيلة للشؤون اإلدارية
والمالية مدرج به قائمة بأسماء متعاقدات الجهة
ر
الت تم اصدار افادات لهن .
ي

وكيلة الكلية /
مديرة اإلدارة

النموذج المستخدم

-
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مديرة اإلدارة

إسم اإلجراء :االطالع على خطط المتابعة
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

اإلطالع عىل خطة المتابعة المرسلة من قبل
مسؤولة االتصاالت اإلدارية .

مديرة اإلدارة

2

تسجيل المالحظات والتوجيهات واعتمادها من
قبل وكيلة الكلية .

وكيلة الكلية –
مديرة اإلدارة

3

إعادة الخطة إلستكمال المطلوب .

مسؤولة المتابعة

النموذج المستخدم
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مديرة مكتب وكيلة الكلية
عدد اإلجراءات 6 :

مديرة مكتب وكيلة الكلية

إسم اإلجراء :االطالع على الوارد الداخلي  /الخارجي  /السري
م

1
2

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

استالم المعامالت ر
الكتونيا  /ورقيا بعد تحويلها
من وكيلة الكلية .
توضيح ر
الشح المطلوب والرد المناسب وتحديد

مديرة المكتب

برنامج مسار كفاءة  /معامالت ورقية

وكيلة الكلية /
مديرة المكتب

نموذج إحاله  /نموذج المتابعة

موعد يف حال طلبها للمتابعه.
المعامالت الواردة الشية يتم تسجيل المعاملة يدويا مديرة المكتب
3
وعمل إحالة ورقية للوكيلة .

النموذج المستخدم

سجل المعامالت الشية الواردة لمكتب
الوكيلة
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مديرة مكتب وكيلة الكلية

إسم اإلجراء  :اسم اإلجراء :صياغة المسودات وردود الخطابات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

تحديد الرد المطلوب بالتنسيق مع سعادة الوكيلة
خطيا أو شفهيا .

وكيلة الكلية

نموذج اإلحاله

وكيلة الكلية /
مديرة المكتب

مسودة مبدئية للخطاب

سكرتارية – مسؤولة
اإلتصاالت اإلدارية

برنامج مسار كفاءة

2
3

إعداد المسودة المبدئية خطيا بمحتوى الخطاب
وعرضة عىل الوكيلة .
ارسال المسودة إىل الموظفة المختصة لكتابة
الخطاب يف برنامج مسار كفاءة ومن ثم توجيهه إىل
وكيلة الكلية إلعتمادة وتوقيعة .

النموذج المستخدم
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مديرة مكتب وكيلة الكلية

إسم اإلجراء :االطالع على خطط المتابعة

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

النموذج المستخدم

1

اإلطالع عىل خطة المتابعة المرسلة من قبل
مسؤولة االتصاالت اإلدارية .

مديرة المكتب

نموذج المتابعة

2

تسجيل المالحظات والتوجيهات واعتمادها من
قبل وكيلة الكلية .

وكيلة الكلية /
مديرة المكتب

نموذج المتابعة

3

إعادة الخطة إلستكمال المطلوب .

مسؤولة المتابعة

نموذج المتابعة

م
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مديرة مكتب وكيلة الكلية

إسم اإلجراء :متابعة برنامج العمل اليومي وتنسيق مواعيد الوكيلة
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

تسجيل المواعيد وفقا لما يرد هاتفيا أو ورقيا
وإحاطة الوكيلة بها يوميا .

مديرة المكتب

2

تنسيق مواعيد مقابلة الوكيلة

مديرة المكتب

3

تعبئة نموذج مقابلة الوكيلة

أكاديميات  /طالبات /
إداريات

4

االطالع عىل النموذج والتوجية بنتائج المقابلة

وكيلة الكلية

5

حفظ النموذج يف ملف خاص

مديرة المكتب

النموذج المستخدم
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مديرة مكتب وكيلة الكلية

إسم اإلجراء  :إبالغ توجيهات الوكيلة للمنسوبات .
م

1
2

3

خطوات تنفيذ العملية
تحديد التوجيه المطلوب خطيا أو شفهيا أو
ر
الكتونيا
إبالغ الموظفات خطيا أو شفهيا أو ر
الكتونيا
التغذية الراجعة بنتائج التوجيات للجهة ذات
العالقة .

المسؤولية

النموذج المستخدم

وكيلة الكلية

ر
ون
خطاب
خط  /بريد الكت ي
ي

مديرة المكتب

ر
ون
خطاب
خط  /بريد الكت ي
ي

مديرة المكتب

_
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مديرة مكتب وكيلة الكلية
إسم اإلجراء :إعداد وطباعة الخطابات السرية الصادرة من مكتب الوكيلة .
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

النموذج المستخدم

1

كتابة الخطاب ورقيا شامل الموضوع والجهة الموجه
إليها ومضمون الخطاب مبدوء بكلمة شي وطباعته.

مديرة المكتب

-

2

مراجعة الخطاب وتدقيقه.

وكيلة الكلية /
مديرة المكتب

-

3

إعتماد الخطاب .

وكيلة الكلية

-

4

تصدير الخطاب الشي وذلك بطلب رقم صادر من
الموظفة المسؤولة وتصديره ورقيا فقط

مديرة المكتب

-

5

تصوير المعاملة بعد تسجيل رقم الصادر والتاري خ
ووضعه يف ظرف مغلق وتسجيل الرقم والتاري خ
والجهه المرسل إليها عليه

مديرة المكتب

-

6

إرسال الظرف للتصدير مع المراسل .

مسؤولة اإلتصاالت

-
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية و الخدمات الطالبية
عدد اإلجراءات 6 :

مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء :إنشاء الشعب الدراسية
م

خطوات تنفيذ العملية

1

إعداد قوائم أسماء الطالبات المنتظمات

2

إنشاء الشعب الدراسية .

3
4

الدخول عىل http://inb.uj.edu.sa/
( رمز الدخول و الرقم الشي )
اختيار الطالب  /الشعبة  /فتح او تعديل او لغاء
شعبة دراسية جديدة .

المسؤولية

النموذج المستخدم

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون

التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون

التعليمية
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء  :إنشاء الشعب الدراسية لمواد التخصص بالكلية .
م

خطوات تنفيذ العملية

1

تسمية الشعبة مثال) ( AA ) (AB

2

اختيار الفرع SHB :

3

اختيار الحالة A /

المسؤولية

النموذج المستخدم

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء :إنشاء الشعب الدراسية
م

خطوات تنفيذ العملية

1

نوع الجدول C /

2

اس 11 /
الجزء من الفصل الدر ي

3

معلومات االلتحاق بالشعبة :
تفاصيل االلتحاق بالشعبة :
الحد االقض ...
الفعلية ...
ر
المتبف ...
ي

المسؤولية

النموذج المستخدم

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون

التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية
إسم اإلجراء :إنشاء الشعب الدراسية .
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

مواعيد االجتماع و المحارص  /نوع االجتماع
( ، )Classتحديد االيام والمواعيد .

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون

التنامج  :فيود
ج /الشهادة ( الدرجة العلمية و ر
الشهادة  /الدرجة العلمية  /تضمي – الدرجة
العلمية  Bبكالوريوس – تضمي )
د /الفرع و الكلية ( القيود عىل الفرع –  SHBفرع
ر
الشفية طالبات – تضمي ) ( القيود الخاصة
بالكلية –  NMالطب – تضمي )
ـه  /خاصية الطالب و الدفعة ( قيود خاصية
الطالب –  –REGLتضمي )

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية

النموذج المستخدم

الخيارات :
2
التعليمية
أ /القسم و مجال الدراسة ( قيود القسم – تضمي )
ر
ب /المستوى و المرحلة ( القيود الحاصة بالمراحل
مشفة وحدة الشؤون
3
 /تضمي – المرحلة /بكالوريوس )
التعليمية

4

5

6

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء :غياب عن امتحان
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

ً
ارفاق
و
شخصيا
كتابة عذر الغياب بخط الطالبة
ر
مشفة وحدة الشؤون
الطت يف الحاالت المرضية أو شهادة الوفاة
التقرير ر ي
التعليمية
يف حالة الوفاة ال قدر هللا .

2

يتم عرض الخطاب عىل لجنة الشؤون االكاديمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
إلبداء الرأي يف إجراء اختبار بديل للطالبة أو ترحيل
التعليمية
النهان .
اختبار المادة اىل االختبار
ي

النموذج المستخدم
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء :مراجعة درجة اختبار.
م

خطوات تنفيذ العملية

1

تعبئة نموذج طلب مراجعة درجة .

2

ارسال النموذج معاملة رسمية للجهة المعنية .

3

تبليغ الطالبة برد الجهة يف حال وجود تعديل
للدرجة أو ال يوجد تعديل .

المسؤولية

النموذج المستخدم

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون

التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء  :تسجيل الطالبات في المواد العامة .
م

1
2
3

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

حرص عدد الطالبات ر
الالن سيتم تسجيل المواد
ي
العامة لهن .

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون

مخاطبة الكلية المعنية لفتح شعب لطالبات الكلية
وفق الطاقة االستيعابية للطالبات .
ارسال ايميل لعمادة القبول و التسجيل وافادتهم
بالرقم المرجع للشعبة ر
حت يتست لهن اضافة
ي
المادة للطالبات .

النموذج المستخدم

التعليمية
ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية
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مشرفة وحدة الشؤون التعليمية والخدمات الطالبية

إسم اإلجراء :التدريب
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

تعبئة نموذج طلب التدريب

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية

2

ر
الت ترغب
ارسال النموذج معاملة رسمية للجهة ي
الطالبة التدريب بها .

ر
مشفة وحدة الشؤون
التعليمية

النموذج المستخدم
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مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية
عدد اإلجراءات 5 :

مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية

إسم اإلجراء :ترشيح رائدات اللجان وآلية عمل البدء باألنشطة
م

خطوات تنفيذ العملية

1

ترشيح رائدات اللجان من عضوات هيئة التدريس والرفع
بها لعمادة شؤون الطالب.

2

إعداد خطة ر
األكاديم القادم .
للعام
لألنشطة
حة
مقت
ي

3

4

5

التعاون مع رائدات اللجان يف اختيار عضوات اللجان من
الطالبات بحيث يتم توزيعهن عىل جميع اللجان
يف حالة احتياج مدربة من خارج الكلية يتم كتابة خطاب
بذلك يحتوي عىل تاري خ الفعالية  /وقتها  /مكانها
/أهدافها مرفق به الستة الذاتية والهوية للمدربة قبل
التنامج بشهر.
موعد ر
استالم الخطة وتنسيقها واعتمادها من سعادة وكيلة
الكلية ثم إرسالها لوكالة عمادة شؤون طالب لألنشطة
الطالبية والتطوير.

المسؤولية

النموذج
المستخدم

وكيلة الكلية
رئيسة وحدة الشؤون التعليمية
ر
مشفة األنشطة الطالبية
رائدات اللجان
الطالبات
رئيسة وحدة الشؤون التعليمية
ر
مشفة األنشطة الطالبية
ر
مشفة شعبة األنشطة الطالبية

ر
مشفة شعبة األنشطة الطالبية
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مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية

إسم اإلجراء :تنظيم وتنسيق الفعاليات األساسية واألنشطة الطالبية
م

1

2

3
4
5

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

حضور االجتماع مع وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة
والتطوير بفرع الفيصلية لمعرفة مواعيد الفعاليات
األساسية ( الخطة المركزية) المطلوب تنفيذها.
التنسيق يف الكلية مع رئيسة وحدة الشؤون التعليمية
ورائدات اللجان لتحديد مواعيد للفعاليات تتناسب مع
وقت الطالبات ومحارصاتهن .
االجتماع مع اللجان األرب ع لالتفاق والتخطيط للفعالية (
لجنة التوعية الفكرية – اللجنة الثقافية – اللجنة
االجتماعية – اللجنة الرياضية )
ر
نش إعالن للفعالية وتحديد الزمان والمكان عىل شاشات
الكلية للطالبات .
كتابة تقرير بعد انتهاء الفعالية ر
مباشة مزود بالصور
وإرساله إليميل المسؤولة يف وكالة عمادة شؤون الطالب
لألنشطة والتطوير (. )aakurdi@uj.edu.sa

وكيلة الكلية ر
مشفة
األنشطة الطالبية

النموذج المستخدم

ر
مشفة األنشطة الطالبية

ر
مشفة األنشطة الطالبية
ر
مشفة األنشطة الطالبية
مسؤولة العالقات العامة
ر
مشفة األنشطة الطالبية
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مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية

إسم اإلجراء :كتابة وإعداد تقارير الفعالية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

كتابة تقرير للفعاليات األساسية فقط ال ر يت يتم
تزويدنا بها من ِقبل وكالة األنشطة الطالبية ر
مباشة
بعد الفعالية .

ر
مشفة األنشطة
الطالبية

2

رصورة احتواء التقرير عىل صور للفعالية .

ر
مشفة األنشطة
الطالبية

3

النموذج المستخدم

ر
مشفة األنشطة
إرسال التقرير إىل إيميل األنشطة الطالبية بصيغتي
الطالبية
()aakurdi@uj.edu.sa( )word- pdf
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مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية

إسم اإلجراء :إعداد مؤشر الفعاليات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

النموذج المستخدم

ر
ر
مشفة األنشطة
المؤش يتم الحصول عليه من وكالة األنشطة
نموذج
1
الطالبية
الطالبية ويتم تعبئته للفعاليات الغت أساسية .

2

3

يكون النموذج للدورات والمحارصات وورش العمل
ر
ر
مشفة األنشطة
الت تقوم بتفعيلها اللجان األرب ع لألنشطة (لجنة
ي
الطالبية
التوعية الفكرية – اللجنة الثقافية – اللجنة
االجتماعية – اللجنة الرياضية )
ر
المؤش عىل نفس النموذج لوكالة األنشطة
يتم رفع
ر
مشفة األنشطة
اس الواحد عىل
الطالبية مرتي خالل الفصل الدر ي
الطالبية
حسب التاري خ المرسل من ِقبل وكالة األنشطة
الطالبية .
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مسؤولة شعبة األنشطة الطالبية

إسم اإلجراء :إعداد وتصميم اإلعالنات للفعالية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

يتم عمل تصميم وإعالن للفعالية سواء كانت
أساسية أو غت أساسية .

ر
مشفة األنشطة الطالبية

2

النموذج المستخدم

نش اإلعالن عىل شاشات الكلية ليتم االستعداد لها ر
ر
مشفة األنشطة الطالبية
مسؤولة العالقات العامة
من ِقبل الطالبات والجميع .

البد أن يحتوي اإلعالن عىل اسم الفعالية واليوم
ر
تلف الدورة ف حال كانت ر
مشفة األنشطة الطالبية
ي
 3والتاري خ والمكان واسم من ي
الفعالية عبارة عن دورة أو ورشة عمل .
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مسؤولة وحدة خدمة المجتمع
عدد اإلجراءات 1 :

منسقة وحدة خدمة المجتمع

إسم اإلجراء  :التنسيق لفعاليات وحدة خدمة المجتمع
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

التعاون مع المسؤولي عن وحدة خدمة المجتمع
يف اختيار الطالبات للمشاركة يف النشاط والفعالية
المطلوبة .

منسقة وحدة خدمة
المجتمع

2

التنسيق للفعالية المطلوب عملها من ِقبل
المسؤولي عنها بما هو مطلوب من شطر الطالبات
للفعالية .

النموذج المستخدم

منسقة وحدة خدمة
المجتمع
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مسؤولة االتصاالت اإلدارية
عدد اإلجراءات 5 :

مسؤولة االتصاالت اإلدارية

إسم اإلجراء :مهام االتصاالت اإلدارية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

استالم المعامالت وكتابة خطاب للرد عليها

االتصاالت االدارية

2

كتابة الخطابات وتصديرها

االتصاالت اإلدارية

3

ر
الت تم إرسالها
متابعة المعامالت ي

االتصاالت االدارية

4
5

فهرسة جميع المعامالت الصادرة والواردة ر
ورف
ي
ر
ون
والكت ي
إرسال نماذج متابعة أسبوعية لست العمل

النموذج المستخدم

االتصاالت االدارية

االتصاالت االدارية
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مسؤولة االتصاالت اإلدارية

إسم اإلجراء :كتابة الخطابات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

كتابة الخطابات

االتصاالت اإلدارية

2
3
4

5

كتابة الخطاب يكون إنشاء خطاب
أو الرد عىل خطاب تم استالمه
بعد كتابة الخطاب يتم ارساله اىل وكيلة الكلية او
مديرة اإلدارة للتدقيق
ووضع التوقيع ثم إعادة توجيهه لالتصاالت اإلدارية
بعد استالم الخطاب بعد التوقيع يتم وضع الباركود
الخاص بالخطاب وحفظه
توجيه المعاملة اىل الجهة المراد إرسال الخطاب لها

النموذج المستخدم

االتصاالت اإلدارية
االتصاالت االدارية
االتصاالت االدارية
االتصاالت االدارية
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مسؤولة االتصاالت اإلدارية

إسم اإلجراء :كيفية استالم المعامالت والرد عليها
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

فتح موقع الجامعة
ر
االلكتونية
الخدمات

االتصاالت اإلدارية

2

3
4

إنشاء معاملة
تسجيل معاملة
استالم المعامالت والرد عليها كما هو موضح يف
الفيديو
بعد استالم المعاملة من الوكيلة أو من مديرة اإلدارة
وضع الباركود الخاص بالمعاملة

االتصاالت اإلدارية

تحويل المعاملة للجهة المراد ارسال الخطاب لها

االتصاالت اإلدارية

النموذج المستخدم

موقع جامعة جدة

االتصاالت اإلدارية
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مسؤولة االتصاالت اإلدارية

إسم اإلجراء :كيفية متابعة المعامالت
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

متابعة املعامالت اليت مت اإرسالها

االتصاالت االإدارية

2

اإضافة املعامالت الصادرة اليت حتتاج اىل متابعة اىل قامئة املتابعة

االتصاالت االإدارية

3

الضغط عىل املعامةل وبعد ظهور اخليارات اختيار املتابعة

االتصاالت االإدارية

4

للرجوع لقامئة املتابعة اختيار من القامئة املعامالت مث قامئة املتابعة

االتصاالت االإدارية

النموذج المستخدم
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مسؤولة االتصاالت اإلدارية

إسم اإلجراء :المتابعة األسبوعية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

املتابعة ا ألس بوعية لسري العمل

االتصاالت االإدارية

2

اإرسال تقرير جمدول ابملعامالت اليت مت العمل علهيا (صادر و وارد )
خالل ا ألس بوع

االتصاالت االإدارية

3

يمت الارسال عىل الامييل اخلاص بوكيةل لكية الطب و مديرة االإدارة

االتصاالت االإدارية

4

منوذج املتابعة ا ألس بوعية

االتصاالت االإدارية

النموذج المستخدم

49

مسؤولة وحدة شؤون الموظفين
عدد اإلجراءات 4 :

مسؤولة وحدة شؤون الموظفين

إسم اإلجراء :تتابع إجراءات المنسوبات
م
خطوات تنفيذ العملية
-1فتح ملفات للموظفات (اإدارايت –فنيات –ااكدمييات ) وحتديثه
س نواي 0يشمل :
• قرار التعني
• املؤهل العلمي
• الشهادات
• القرارات الادارية
1
• السرية اذلاتية
• ادلورات
• اخلطاابت
• صورة من تقارير الاداء الوظيفي
• صورة من الهوية
• الاجازات املرضية –الاس تثنائية وخالفة

المسؤولية

النموذج المستخدم

مسؤوةل شؤون املوظفني

50

مسؤولة وحدة شؤون الموظفين

إسم اإلجراء :تتابع إجراءات المنسوبات
م

2

خطوات تنفيذ العملية
-2املتعاقدات :
صورة من جواز السفر –شهادات اخلربة – صورة من جواز احملرم
واملرافقني – الاقامة –اخالء اطرف حيدث عند لك مغادرة للبدل .

المسؤولية

النموذج المستخدم

مسؤوةل شؤون املوظفني
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مسؤولة وحدة شؤون الموظفين

إسم اإلجراء :تتابع إجراءات اإلدارية الخاصة باألكاديميات السعوديات والمتعاقدات
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

اعداد طلب البدالت ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حمكهم.

مسؤوةل شؤون املوظفني

اعداد خطاابت الرد عىل مجيع املعامالت الواردة فامي يتعلق ببياانت
 2أاعضاء هيئة التدريس ويمت اإرساهل اىل مديرة ادارة لكية الطب لالعامتد.

النموذج المستخدم

مسؤوةل شؤون املوظفني
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مسؤولة وحدة شؤون الموظفين

إسم اإلجراء  ::بيانات منسوبي الجامعة والتقرير السنوي
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

حتديث بياانت منسويب اجلامعة من اإداريني و أاعضاء هيئة التدريس .

مسؤوةل شؤون املوظفني

2

تنظمي وحتديث ملفات الوحدة اخلاصة ابملوظفات من أااكدمييات
سعودايت ومتعاقدات وادارايت وفنيات.

مسؤوةل شؤون املوظفني

3

الارشاف عىل اعداد التقرير الس نوي اخلاص ابلوحدة وتسلمية ملديرة
ادارة لكية الطب .

مسؤوةل شؤون املوظفني

النموذج المستخدم
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مسؤولة وحدة شؤون الموظفين

إسم اإلجراء :البصمة االلكترونية
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

متابعة احلضور والانرصاف للموظفات الادارايت والفنيات عىلالربانمج اخملتص بذكل ( البصمة ).

مسؤوةل شؤون املوظفني

2

معل تقرير بيان شهري للموظفات عن طريق الربانمج
ملف –نسخ – يمت احلفظ عىل سطح املكتب مث يطبع ويرسل ملديرة
الادارة ..

مسؤوةل شؤون املوظفني

النموذج المستخدم
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مسؤولة وحدة العالقات العامة
عدد اإلجراءات 3 :

مسؤولة وحدة العالقات العامة

إسم اإلجراء :تنسيق وتوثيق جميع الفعاليات
م
خطوات تنفيذ العملية
توثيق مجيع الفعاليات وتنس يقها ابملواقع والتوارخي والقاعات اخملتلفة  .وارسال منوذج
 1س نوي ابلفعاليات املقامة للجامعة عىل امييل اجلامعة اخلاص بشؤون العالقات العامة(
.)naAbdulaziz@uj.edu.sa

المسؤولية

النموذج المستخدم

مسؤوةل العالقات العامة

2

تنس يق مجيع فعاليات اللكية من حيث املاكن والزمن والضيافة .

مسؤوةل العالقات العامة

3

االإعالن عن مجيع ا ألنشطة والفعاليات املقامة ابلشاشات الاعالنية قبل موعد
الفعالية ابلتنس يق مع وحدة الانشطة الطالبية والشؤون التعلميية .

مسؤوةل العالقات العامة

4

الاس تعداد والتنظمي الس تقبال الضيفات الزائرات .

مسؤوةل العالقات العامة

5

تنظمي وعقد لقاءات وحفالت ورحالت لتوطيد العالقات بني منسوابت اللكية .

مسؤوةل العالقات العامة
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مسؤولة وحدة العالقات العامة

إسم اإلجراء :كتابة خطابات وتقرير سنوي
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

اعداد وكتابة خطاابت الهتنئة والتعازي مجليع منسوابت اللكية واجلامعة.

مسؤوةل العالقات العامة

2

ارسال امييالت للمنسوابت ابملناس بة املطلوبة والاعالن يف الشاشات .

مسؤوةل العالقات العامة

3

كتابة تقرير س نوي خاص بوحدة العالقات العامة وتسلمية للمديرة املبارشة .مسؤوةل العالقات العامة

النموذج المستخدم
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مسؤولة وحدة العالقات العامة

إسم اإلجراء :التواصل مع ادارة العالقات العامة في الجامعة
م
خطوات تنفيذ العملية
التواصل مع ادارة العالقات العامة يف اجلامعة(هاتفيا) ألخذ موافقة حبجز
 1قاعات او مرسح الإقامة أاي فعالية خارجية وبعد اخذ املوافقة يمت كتابة خطاب
رمسي ابلطلب وتوجهيه ال دارة العالقات العامة يف اجلامعة.
التجهزي الاكمل ابلفعالية.
اأ -الاعالن يف الشاشات ابلتنس يق مع وحدة الانشطة الطالبية
والشؤون التعلميية
ب -التبليغ ابلزمن املناسب ابلفعالية للمنسوابت
2
ج -التنس يق لوسائل املواصالت لنقل املنسوابت يف حال مت توفريها من
ادارة العالقات العامة يف اجلامعة .
د -حضور الفعالية يف املقر الرئييس والقيام مبا يلزم.

المسؤولية

النموذج المستخدم

مسؤوةل العالقات العامة

مسؤوةل العالقات العامة
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فنيات المختبر
عدد اإلجراءات 3 :

فنية مختبر

إسم اإلجراء  :اسم اإلجراء :جرد معامل كليه الطب لجميع االقسام
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

-تعبئه المنوذج اخلاص جلرد ا ألهجزة – املواد الكاميئية  -الزجاجيات

فنيات اخملترب

2

اإحالهتا اىل رؤساء الاقسام اإلكرتونيا  /ورقيا.

فنيات اخملترب

3

قيام رؤساء الاقسام بتحرير اجلرد اخلاص للك قسم ومن مث اإحالته اىل
وكيهل اللكية.

رؤساء الاقسام

النموذج المستخدم

الكرتوين
الكرتوين
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فنية مختبر

إسم اإلجراء :تجهيز طلبيات المعامل السنوية بأشراف رؤساء االقسام
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

1

رفع تقرير ابحتياجات املعامل لرؤساء الاقسام

فنيات اخملترب

2

اعامتد رؤساء الاقسام لطلبيه وتوجهيها اىل اجلهات اخملتصة

رؤساء الاقسام

النموذج المستخدم
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فنية مختبر

اسم اإلجراء :امن وسالمه المعامل
م

خطوات تنفيذ العملية

المسؤولية

النموذج المستخدم

1

اإعداد تقرير س نوي ألمن وسالمة املعامل

فنيات اخملترب

الكرتوين

2

تسجيل املالحظات والتوجهيات يف التقرير

فنيات اخملترب

الكرتوين

3

اإحاةل التقرير للجهات اخملتصة لالطالع

فنيات اخملترب
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الوصف الوظيفي لمنسوبات كلية الطب

وكيلة الكلية

61

مديرة اإلدارة

62

مديرة مكتب وكيلة الكلية

63

مشرفة وحدة الشؤون التعليمية

64

مسؤولة شعبة الدعم الطالبي واإلرشاد األكاديمي وحقوق الطالبات
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فني مختبر
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تم بحمد اهلل

