
 

 

 

 

 االتصاالت االداريةورؤساء اقسام مركز الوثائق 

 هـ 1438 / 11 / 28هـ( بتاريخ 2/1438رقم )

 االحد  اليوم:

 ـه28/11/1438التاريخ :

  صباحًا. العاشرةالساعة  الوقت:

  واالتصاالت االداريةقاعة االجتماعات مبكتب مركز الوثائق  املكان:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وصحبه  وعلى آلهحممد سيدنا حبمد اهلل والثناء عليه والصالة والسالم على االجتماع افتتح مدير املركز   
  -: التالي جدول االعمال ملناقشة الوحداترؤساء تبعهم بإحسان اىل يوم الدين، ورحب سعادته ب امجعني، ومن

 .املوضوع األول: جدولة االجتماعات

 .املوضوع الثاني: التوعية اإلدارية لرؤساء األقسام

 .املوضوع الثالث: اعتماد الوحدات اإلدارية

 .املوضوع الرابع: منوذج تقييم األداء الوظيفي " اجلديد "

 املوضوع اخلامس: ما يستجد من أعمال 

 

 .االجتماعاتاملوضوع األول: اجلدولة 

اتفق مدير املركز مع الزمالء على ضرورة التحضري لالجتماعات والتقيد مبواعيد االجتماعات وحرصًا من 
 باآلتي:إدارة املركز على املواعيد فقد مت التوصية 

 التوصيات:

 .وحمرمإرسال جدول مبواعيد االجتماعات القادمة خالل شهر ذو احلجة  .1

 .عنه أحد املوظفني املكلفني من ِقبله يف حال تغيب رئيس الوحدة ينوب .2

 .باألفكار او املواضيع خالل االجتماعات القادمة اإلدالءحث مدير املركز على الرؤساء بضرورة  .3

يف حالة وجود مربرات إضافية ألحد املواضيع املتفق عليها يتم وضعها يف جدول األعمال لالجتماعات  .4
 القادمة.

 

 

 

 

 



 

 

 

 .اإلدارية لرؤساء األقساماملوضوع الثاني: التوعية 

على عدم التصادم مع املوظف باستمرار وأنه البد من التفاهم وتقريب حث مدير املركز رؤساء الوحدات 
وجهات النظر ما بني رئيس الوحدة واملوظفني مما يرغبهم يف رفع مستوى األداء يف العمل وأخذ آراءهم بعني 

 االعتبار واالهتمام بها.

 وكذلك ُطلب من رؤساء الوحدات التدرب على التطبيقات التالية :

 Google Keep 

 One note 

 Outlook 

 لتسهيل عملية التواصل يف جمال العمل وتوفري الوقت واجلهد .

 .ملوضوع الثالث: اعتماد الوحدات اإلداريةا

ييم أداء املوظف على الطريقة فيها املهام الكافية لتق ال يكونوحدات إدارية تطرق مدير املركز على وجود 
 اجلديدة وبعد مناقشة ذلك مت التوصية باآلتي:

 :التوصيات

 .إلغاء املكتب السري .1

 .دمج وحدة التوثيق املرئي إىل وحدة األرشفة اإللكرتونية .2

 وإضافة بعض املهام إليها الحقًا. اإللكرتونية( )اخلدماتإىل  الفين(الدعم  )وحدةتغيري مسمى  .3

 التعقيم والرتميم.إلغاء وحدة  .4

 دمج )وحدة احلفظ املركزي ووحدة خدمات املنسوبني( إىل )وحدة التعامالت اإللكرتونية(. .5

 إضافة وحدة جديدة وهي )وحدة الوثائق(. .6

 .ع الرابع: منوذج تقييم األداء الوظيفي " اجلديد "املوضو

خيتص وذلك لبدء تطبيق تقييم حث مدير املركز رؤساء الوحدات على ضرورة التقدم باألهداف كاٌل فيما 
 .هـ1439-1-1األداء الوظيفي اجلديد اعتبارًا من 



 

 

 ظهرًا يف متام الساعة الثانية عشرةاالسبوعي االجتماع  االنتهاء منهذا وقد مت حبمد اهلل    

 

 

 االجتماع االسبوعيحمضر 
 االتصاالت االداريةورؤساء اقسام مركز الوثائق 

 هـ 1438 / 11 / 28هـ( بتاريخ 2/1438رقم )

 االستاذ هاني بن عبد احلميد حيات نور
 

 مساعد مدير مركز الوثائق واالتصاالت االدارية

 االستاذ حممد بن عبد الرمحن األمحري
 

 .رئيس وحدة الشؤون اإلدارية
 

 األستاذ حممد بن حمسن الصبحي
 

 رئيس وحدة األرشفة اإللكرتونية

 
 االستاذ أمحد بن عبد اهلل العامودي

 
 رئيس وحدة التعامالت االلكرتونية

  
  

 الستاذ مازن عبد احلميد بوقسا
 
 ت االلكرتونيةرئيس وحدة اخلدما
 
 
 

 مدير مركز الوثائق واالتصاالت االدارية
 

 عبد اهلل بن عبد الرمحن السليماني
 


