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صعدة، هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة األ" 

."وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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مكامن دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على" 

بترول، ونحن نثق ونعرف أن هللا سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من ال. القوة

، وهذا هو ففيه الحرمين الشريفين، أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم

."عمقنا العربي واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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:إعداد لجنة تطوير الهيكل التنظيمي وأدلة السياسات واإلجراءات التنظيمية

هاني بن سراج محمد وزان. مبن فتحي عبدالملك صبانأحمد.أ

اللقمانيحسام بن ضيف هللا محمد . أرزيزةمحمد بن عبد الملك صالح ابو . أ

باخدلقرؤى بنت فؤاد محمد . دعال بنت خليل علي السمك. أ

لينا بنت عبد العزيز محمد المنيع. أرانيا بنت عبدهللا  سليمان بن عبيد. أ

نازرةعليفدوى بنت علي . أ

:المشرف العام
فريد بن علي بن يحيى الغامدي. د. أ



مسؤولي الجهة

باخدلقرؤى بنت فؤاد محمد . د

يوسف حافظ. أ



الفهرس
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رمز الوثيقةالهيكل التنظيمي: عنوان الوثيقة 

 UVP–S-1هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
وكالة الجامعة : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

الهيكل التنظيمي

وكالة الجامعة

مكتب وكيل الجامعةاملستشارينالسكرتارية

الشؤون اإلدارية 

التحرير واملتابعة

اللجان والتقارير

املكتب السري 



السياسات



السياسات

رمز الوثيقةسياسة  وكالة الجامعة : عنوان الوثيقة 

UVP -Pهـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار  –1
وكالة الجامعة : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

الوصف املنهي لإلدارة

.إدارة ملف األعمال املالية واإلدارية بما يحقق  دفع عجلة التطوير والتنمية اإلدارية

الرسالة

 لألنظمة واللوائح بالتعاون مع الجهات  ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها ملنسوبي الجامعة بكافة قطاعاتها( املالية–اإلدارية )تقديم الخدمات 
ً
.وفقا

الرؤية

.منظومة إدارية ومالية فاعلة تسهم في تحقيق الريــادة للجامعة

القيم

.الجودة واملهنية والتميز في تقديم الخدمة.1
.العمل بروح الفريق. 2

.املصداقية والشفافية في التعامالت. 
.العادلة في تطبيق األنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية املعتمدة. 4

االهداف

االستراتيجية
أتمتة الوثائق واملستندات املختلفة في الجامعة بما يضمن استثمار الوقت واملال والدقة في تن. .فيذ األعمال1
التحول الرقمي للخدمات املالية واإلدارية في الوكالة والجهات التابعة لها. 2.
أفضل األساليب واملمارسات اإلدارية واملالية ال. تطوير الخدمات اإلدارية والفنية باستخدام أحدث و .عاملية3

:التنفيذية 
اإلشراف على تطوير وتنفيذ العمليات اإلدارية واملالية بكفاءة عالية، من أجل اإلسهام. في بناء سمعة 1

.مميزة للوكالة وإيجاد بيئة إدارية فاعلة
توثيق جميع أعمال الوكالة وإجراءاتها في صورة أدلة عمل وسياسات. .تونماذج موحدة لإلجراءا2
تطوير منظومة إحصاء مراكز التكلفة اإلدارية واملالية لدعم كافة القرارات ذات العالقة  ب. الجامعة 3

.بما يضمن االستغالل األمثل للموارد

تعريف أيام و ساعات العمل اليومية

.يعمل بنظام وزارة املوارد البشرية خمسة ايام عمل من االحد الى الخميس بإجمالي عدد الساعات املطبقة في نظام املوارد البشرية 

حصر املسميات الوظيفية في اإلدارة

الشؤون اإلدارية قسم رئيس عةرئيس قسم التحرير واملتابيررئيس قسم اللجان والتقار ي قسم املكتب السر رئيس ةرئيس قسم السكرتاريمدير املكتب وكيل الجامعة



تابع السياسات

رمز الوثيقةسياسة  وكالة الجامعة : عنوان الوثيقة 

UVP -Pهـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار  –1
وكالة الجامعة : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

العمالء

تعريف بقائمة العمالء الداخليينتعريف بقائمة العمالء الخارجيين

(حكومي–خاص ) جميع القطاعات 
جميع منسوبي جامعة أم القرى ماعدا الطلبة •
جميع الجهات الداخلية بالجامعة•

العمليات باإلدارة

يا و املتفق عليه مع املختصينتبعاستقبال جميع املعامالت والخطابات السرية أو ذات الطابع السري  من الجهات الداخلية والخارجية وإكمال إجراءاتها وفق البروتوكول امل: املكتب السريةقسم •
ً
.إجرائ

.استقبال املعامالت واحالتها للجهات التابعة ملكتب وكيل الجامعة:الشؤون اإلدارية قسم •
.استقبال الطلبات بشأن بعض املعامالت من اإلدارات املختصة بالجامعة 

.الجراءات، بعد اعتماد الطلب من وكيل الجامعة اإحالة املعامالت للجهة طالبة املعاملة الستكمال
.حفظ املعامالت وأرشفتها للرجوع لها متى دعت الحاجة إلى ذلك

.االلكترونية للوكالةوالخدماتاجراء التقارير وعملها إضافة الى اعداد األدلة اإلجرائية والسياسات : قسم اللجان والتقارير•
.الخاصة بالوكالةوتحرير  وطباعة الخطاباتعلى  املعامالت من أمور إدارية جرى متابعة املعامالت بالوكالة ومعرفة ما: واملتابعة التحرير قسم•
.تنسيق املواعيد واالجتماعات والزيارات وجدول أعمال الوكيل:  قسم السكرتارية•

السياسات

UA-P-1

الوصوف الوظيفية

UA-J-1/ UA-J-2  / UA-J-3 /UA-J-4 /UA-J-5 /UA-J-6/ UA-J-7

خرائط التدفق

UA-FC-1 /UA-FC-2 /UA-FC-3

النماذج

UA-F-1

توزيع املوظفين داخل اإلدارة

(5)قسم الشؤون اإلدارية (3)قسم التحرير واملتابعة (3)قسم اللجان والتقارير (2)قسم املكتب السري (4)قسم السكرتارية(1)مدير املكتب 



الوظيفيةالوصوف



وكيل الجامعة املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مسمى مدير الجهة

رئيس الجامعة االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

وفق اللوائح القيام بمهام وكالة الجامعة والجهات املرتبطة بها حسب الهيكلة املعتمدة، و 

 
ً
.واألنظمة وبناًء على تفويض الصالحيات املمنوحة له نظاما

 للسلم الوظيفي
ً
ألعضاء الحصول على درجة أستاذ مشارك فأعلى تبعا

هيئة التدريس
املؤهالت

.(التوجيه-الرقابة-التنظيم-التخطيط)دورة في مهارات القيادة 
.دورة في بناء أو تهيئة مهارات الصف الثاني

.دورة في مهارات التواصل االجتماعي
.دورة في مهارة التفاوض واالقناع

.دورة في إدارة األزمات
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسيندورة في

دورة في التخطيط االستراتيجي لكفاءة االنفاق
.دورة في مهارات بناء فريق العمل

.دورة في مهارات التعامل مع ضغوط العمل

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية واالملام باإلنجليزية اللغة

مناصب إدارية سابقة الخبرات

املهام و املسئوليات

.في إدارة الشؤون اإلدارية واملالية في الجامعةرئيس الجامعة معاونة•
.يقوم وكيل الجامعة بصالحيات رئيس الجامعة باإلنابة عند غيابه أو انشغاله•
 ممارسة الصالحيات الوظيفية للوكالة والجهات التابعة له بناًء على قرار تفويض الصالحيات املخ•

ً
.ولة له نظاما

.االشراف على أعمال الوكالة والجهات التابعة لها، ومتابعة أدائها والتحسين املستمر آللية العمل•
ن صاحب وضع السياسات العامة للوكالة والجهات التابعة لها واالشراف على الخطط التنفيذية لها واعتمادها م•

.  الصالحية
.اعتماد خطط جميع الجهات املرتبطة به بشأن تطوير العمل، ورفع كفاءة األداء•
.تفويض الصالحيات للعمداء ومشرفي املراكز ومديري اإلدارات والوحدات التابعة لوكالة الجامعة•
.اعداد وإصدار التعاميم الخاصة بأعمال الوكالة والجهات التابعة لها•
.تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة إلنجاز األعمال في الوكالة والجهات التابعة لها•
مل داخل اململكة التواصل مع نظرائه في الوزارات واملصالح الحكومية واألهلية، أو من تربطه باختصاصاتهم رابطة ع•

.أو خارجها
والتنسيق تحديد احتياج الوكالة والجهات التابعة له من القوى العاملة، واملقرات، والتجهيزات، واآلالت واألدوات،•

.لتوفيرها، ومتابعة ذلك
.لعالقةاالشراف على إعداد تقارير الوكالة بكافة وحداتها والجهات التابعة لها، واعتمادها ورفعها للجهات ذات ا•
.التأكد من تطبيق اللوائح واألنظمة في جميع أعمال الوكالة والجهات التابعة•
• 

ً
.القيام بأي عمل مسند له في إطار الصالحيات املخولة له نظاما

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-1هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
وكالة الجامعة : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



مدير مكتب وكيل الجامعة املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مسمى مدير الجهة

وكيل الجامعة االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

حداتمكتب وكيل الجامعة واالشراف واملتابعة على تنفيذ مهام الو بإدارة القيام 

اإلدارية بالوكالة

الشهادة الجامعية او ما يعادلها  املؤهالت

:فيتدريبيةدورات
إدارة مكاتب القيادات•
التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين•
قيادة فرق العمل •
التعامل مع االزمات والضغوط•
فن اتخاذ القرار •
مهارات تفويض الصالحيات •
دورات في حزمة برامج االوفيس•
دورة في بناء مهارات الصف الثاني•
دورة اعداد الخطط التنفيذية•

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية واالملام باإلنجليزية اللغة

أعوام في األعمال االدارية3ال تقل عن  الخبرات

املهام و املسئوليات

.اإلدارةأعمالجميعفيواألنظمةاللوائحتطبيقمنالتأكد•

.الجامعةوكيلملكتبالواردةاملعامالتجميععلىاالشراف•

.الجامعةوكيلملكتبالتابعةلألقساماإلداريةاألعمالعلىاالشراف•

.الجامعةووكالءعمومومدراءمسؤولينمنالجامعةوكيلضيوفالستقبالالعامالتنسيق•

.املوظفينمعالعملوتنسيقوالداخليةالخارجيةالجهاتمعالتواصل•

.الجامعةوكيلملكتبالتابعةللوحداتالسنويةالتقاريراعدادعلىاالشراف•

.للوكالةالتابعةاللجانأعمالمتابعة•

.الجامعةوكيلملكتبالتابعةللوحداتالتشغيليةالخططاعتماد•

.الصالحيةصاحبمنواعتمادهاتطويريةاستراتيجيةخطةاعداد•

.وحلهاومراجعتهاللوكالةالواردةاملالحظاتاستقبال•

.عملهونطاقاملديرصالحياتاطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-2هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
مدير مكتب وكيل الجامعة: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



سكرتير املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مدير الجهة

وكيل الجامعة ياالرتباط الوظيف

الهدف التشغيلي

الجامعةوكيلالقيام بمهام اعمال السكرتارية وتنسيق أعمال 

الشهادة الجامعية أو دبلوم السكرتارية أو ما يعادلها  املؤهالت

:دورات تدريبية  في
حزمة برامج االوفيس•
مهارات التعامل مع الرؤساء •
مهارات التعامل مع املوظفين •
مهارات السكرتارية االبداعية•

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية  اللغة

ال تقل عن عامين في األعمال االدارية الخبرات

املهام و املسئوليات

الجامعةوكيلوأعمالمهامجدول تنسيق•

الجامعةبوكيلالخاصةالهاتفيةاملكاملاتاستقبال•

والزوارواملراجعينواملسؤولينالشخصياتكباراستقبال•

 الجامعةوكيلعلىتعرضالتياملعامالتدخول تنظيم•
ً
.ملكتبامديرتوجيهاتعلىبناءً ألولوياتهاتبعا

.باستمرارتحديثهاومتابعةواالجتماعاتوالزياراتاللقاءاتمواعيدتسجيل•

باألشخاصواالتصالمعينةمواعيدخاللالجامعةوكيلعلىعرضهايتطلبالتيالتقاريرأواملوضوعاتمتابعة•

.بذلكاملعنيين

 وإرسالهاوتوقيعهاللخطاباتالنهائيالتدقيق•
ً
الجامعةوكيللتوجيهاتتبعا

الجامعةوكيللتنقالتالخاصةالطيرانحجوزاتترتيبعلىالعمل•

.لوكالةلواالتصالالعامةالعالقاتبعمليتصلبماالجامعةفيالعالقةذاتالجهاتمعوالتنسيقالتواصل•

.عملهونطاقالصالحياتاطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-3هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
قسم السكرتاريةرئيس: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



السري قسم املكتب رئيس  املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مدير الجهة

الجامعةوكيل  االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

تب وكالة القيام باملهام واالعمال املتعلقة باملعامالت السرية بمك

الجامعة ومتابعتها

الشهادة الجامعية أو ما يعادلها  املؤهالت

:دورات تدريبية في 
مهارات العمل ضمن فريق العمل •
مهارات السكرتارية•
حزمة برامج االوفيس•
مهارات التعامل مع الرؤساء •
مهارات التعامل مع املوظفين •
مهارات االرشفة االلكترونية•

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية اللغة

ال تقل عن عامين في األعمال االدارية الخبرات

املهام و املسئوليات

.وتسجيلهااعتمادهامنالتأكدبعدالسريةاملعامالتتصدير•

.قيدهاإجراءاتواستكمالواستالمها،السري للمكتبالواردةالسريةاملعامالتجميعاستقبال•

.السريةاملعامالتوحفظأرشفة•

وكيلمنالطلباعتمادبعدإجراءاتها،الستكمالاملعاملةطالبةللجهةالسريةاملعامالتإحالة•

الجامعة

.عملهونطاقالصالحياتاطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-4هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
املكتب السري قسم رئيس : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



قسم اللجان والتقاريررئيس  املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مدير الجهة

وكيل الجامعة االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الجامعةاللجان واعداد التقارير الخاصة بوكالة القيام بمهام واعمال 

أعمال الخدمات االلكترونيةباإلضافة إلى

يعادلهاأوماالشهادة الجامعية  املؤهالت

:دورات تدريبية في
التصميمبرامج •
مهارات العمل ضمن فريق العمل •
حزمة برامج االوفيس•
مهارات التعامل مع الرؤساء •
مهارات التعامل مع املوظفين •

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية اللغة

ال تقل عن عامين في األعمال االدارية الخبرات

املهام و املسئوليات

.والسنويةالدوريةالوكالةلتقاريرالتنفيذيةالخطةاعداد•

.التقاريربعملاملرتبطةوغيرهاللوكالةالتابعةللجهاتالخطاباتاعداد•

.لهاالتابعةوالجهاتالوكالةتقاريروإعدادجمع•

.اعتمادهاقبلللوكالةالواردةالتقاريرومراجعةتدقيق•

.بالتقاريرالخاصةوالقوالباملحتوى تنسيق•

.الجامعةبموقعالوكالةصفحةعلىالتقاريرنشر•

.والرسميةاملختلفةالتواصلمواقععلىالوكالةواعالناتألخباراإلعالميالنشر•

.عملهونطاقالصالحياتاطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

.نشرهاقبلوالتصاميماإلعالناتتدقيق•

.(الوكالةوموقعتويتر)الجامعةوكالةبحسابالخاصاملحتوى اعداد•

.املستهدفاتخطةوفقالوكالةألعمالاإلعالميةالخططاعداد•

والتهنئةواملعايداتوالرسائللإلعالناتاإلعالمياملحتوى اعداد•

وخالفهاملوظفينتكريممناملصغرةالوكالةوفعالياتبالوكالةالخاصةاالحتفاالتترتيب•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-5هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
قسم اللجان والتقاريررئيس : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



قسم التحرير واملتابعة رئيس  املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مدير الجهة

وكيل الجامعة  االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

القيام بمهام واعمال متابعة املعامالت بوكالة الجامعة

الشهادة الجامعية أوما يعادلها  املؤهالت

:دورات تدريبية في
مهارات التعامل مع املراجعين•
مهارات العمل ضمن فريق العمل •
مهارات السكرتارية•
حزمة برامج االوفيس•
مهارات التعامل مع الرؤساء •
مهارات التعامل مع املوظفين •
مهارات االرشفة االلكترونية•

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية اللغة

ال تقل عن عامين في األعمال االدارية الخبرات

املهام و املسئوليات

املعنيةالجهاتمعاليوميةاملعامالتمتابعة•

الجامعةالوكالةمعامالتملتابعةاألسبوعيةالتقاريرإعداد•

.وجيهوالتاالحتياجوفقاملعامالتملتابعةاملختلفةللجهاتالتعقيبيةالخطاباتكتابة•

املستفيدينرعايةملركزالتابعتواصلمركزمنالواردةاملعامالتوتوجيهمتابعة•

الداخليةاملراجعةإدارةمنالواردةاملعامالتومتابعةتنسيق•

والخارجيةالداخليةللجهاتالوكيلمكتبخطاباتوتحريرنسخ•

للوكالةالتابعةالجهاتمنالواردةوالقراراتللخطاباتواالمالئياللغوي التدقيق•

.عملهونطاقالصالحياتاطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-6هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
قسم التحرير واملتابعةرئيس : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



الشؤون اإلدارية قسم رئيس  املسمى الوظيفي

وكالة الجامعة  الجهة

وكيل الجامعة مدير الجهة

وكيل الجامعة  ياالرتباط الوظيف

الهدف التشغيلي

القيام بمهام واعمال الشؤون اإلدارية في الوكالة

الشهادة الجامعية أوما يعادلها  املؤهالت

:دورات تدريبية في
مهارات التعامل مع املراجعين•
مهارات السكرتارية االبداعية•
مهارات العمل ضمن فرق العمل  •
حزمة برامج االوفيس•
مهارات التعامل مع الرؤساء •
مهارات التعامل مع املوظفين •

مهارات االرشفة االلكترونية•

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية اللغة

ال تقل عن عامين في األعمال االدارية الخبرات

املهام و املسئوليات

الجامعةوكيلبمكتبالخاصةالوثائقواسترجاعحفظ•

وخارجهاملكتبداخلاملراسالتتوزيع•

 والتعاميمواألنظمةالقراراتأرشفة•
ً
 الكترونيا

ً
.وورقيا

اعتمادهامنالتأكدبعداملعامالتتصدير•

.عملهونطاقالصالحياتاطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوصف وظيفي:عنوان الوثيقة 

UVP-J-7هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
الشؤون اإلدارية قسم رئيس : الوحدة/ القسم / اسم االدارة 



خرائط التدفق



البداية

النهاية

تركن وتدقق

من مدير مكتب وكيل 

الجامعة

نعم هل الخطاب  

متكامل 

الشروط 

التدقيق وتحديد مكان 

الخلل

بدء العمل

ال

هل الخطاب 

مستوفي جميع 

البيانات 

والمرفقات للرفع

على برنامج 

مسار

ال يتم تصديرها ال

وارجاعها للوحدة

نعم

ةاحالتها للجهة المعنييتم

احالة نسخة لوحدة 

المتابعة حسب 

االحتياج

اعداد الخطاب 

تصدير المعاملة من وحدة 

الشؤون االدارية على 

مسار

هل تم االعتماد 

من وكيل الجامعة

نعم

ال

رمز الوثيقةخريطة تدفق من معاملة صادرة من وحدة الشؤون اإلدارية : عنوان الوثيقة 

UVP-FC-1هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

.بداية ونهاية: دائرة 
.قرار: معين 

.عمليات: مربع او مستطيل
.قراءة او إدخال: متوازي 

يوم عمل واحد-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 



البداية

النهاية

تركن وتدقق

من مدير مكتب وكيل 

الجامعة

نع
م

هل الخطاب  

متكامل 

الشروط 

التدقيق وتحديد مكان 

الخلل

بدء العمل

ال

هل الخطاب 

مستوفي جميع 

البيانات 

والمرفقات للرفع

على برنامج 

مسار

ال يتم تصديرها ال

وارجاعها للمكتب

نع
م

ةاحالتها للجهة المعنييتم

احالة نسخة لوحدة المتابعة 

حسب ( للخطابات السرية)

االحتياج

اعداد الخطاب 

السري 

تصدير المعاملة من 

المكتب السري على مسار

هل تم االعتماد 

من وكيل الجامعة

نع
م

ال

رمز الوثيقةخريطة تدفق من معاملة صادرة من املكتب السري : عنوان الوثيقة 

UVP-FC-2هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

.بداية ونهاية: دائرة 
.قرار: معين 

.عمليات: مربع او مستطيل
.قراءة او إدخال: متوازي 

يوم عمل واحد-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 



البداية

النهاية

متابعة المعاملة 

مع الجهة المعنية

بدء 
العمل

هل خطاب 

الرد 

مستوفي 

للمطلوب

يتم اعادتها 

للجهة الستكمال 

الالزم

نع
م

UA-FC-1 استقبال المعاملة

عبر نظام مسار 

من وكيل 

الجامعة 

اسناد المعاملة 

لموظف في 

الوحدة للمتابعة

هل تم استالم 

الرد من 

الجهة في 

المدة 

نعالمحددة؟
م

تدقيق الرد

احالتها للجهة يتم

المعنية

ل

ا

ل

ا
عمل خطابات 

للجهةتعقيبية

رمز الوثيقةخريطة تدفق متابعة معامالت : عنوان الوثيقة 

UVP-FC-3هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

.بداية ونهاية: دائرة 
.قرار: معين 

.عمليات: مربع او مستطيل
.قراءة او إدخال: متوازي 

ثالثة اسابيع-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 



النهايةالبداية
تسجيل الموعد في 

جدول مواعيد 

الوكيل 

رفض الطلب مع التوضيح 

لصاحب الطلب عن أسباب 

الرفض عن طريق النموذج 

االلكتروني 

استقبال طلب موعد 

لمقابلة وكيل الجامعة 

عن طريق النموذج 

االلكتروني  

التحقق من 

استيفاء جميع 

الشروط لطلب 

مقابلة الوكيل

نعم

ال

رمز الوثيقةوكيل الجامعةطلب موعد ملقابلة سعادةخريطة تدفق : عنوان الوثيقة 

UVP-FC-4هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

.بداية ونهاية: دائرة 
.قرار: معين 

.عمليات: مربع او مستطيل
.قراءة او إدخال: متوازي 

-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

تأكيد الطلب 



النهايةالبداية
تنفيذ الطلب على 

منصة اعتماد 

وإغالق التذكرة 

رفض الطلب مع التوضيح 

لصاحب الطلب عن أسباب 

الرفض عن طريق النموذج 

االلكتروني 

استقبال طلب إضافة أو

إلغاء صالحيات على 

منصة اعتماد 

التحقق من 

استيفاء جميع 

الشروط 

للطلب

نعم

ال

رمز الوثيقة(طلب صالحيات منصة اعتماد)الكترونية تذكرةخريطة تدفق : عنوان الوثيقة 

UVP-FC-5هـ1444:تاريخ التفعيل هـ1444: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

.بداية ونهاية: دائرة 
.قرار: معين 

.عمليات: مربع او مستطيل
.قراءة او إدخال: متوازي 

-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

إسناد التذكرة للموظف 

المختص



النماذج



https://uq.sa/tXXKGK

رمز الوثيقةالنماذجباركود عرض: عنوان الوثيقة 

UVP-F-1هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

النماذج



نموذج االطالع



أقر أنا املوظف املوقع أدناه بأنني اطلعت على دليل نظام العمل الخاص باإلدارة

أبورزيزةبن عبد امللك محمد.أ: توقيع مدير الجهة 

نموذج اطالع جميع الموظفين على دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بالعمل في المركز

التوقيع املنسوبرقماسم املوظف م

4170106باسنانبنت أحمد محمد.أ1

4270113الحربيمريزيقبن يوسف.أ2

4170022املطرفيبن محمد  عيضه.أ3

4280071بن جمعان السنيعطية.أ4

4250164بن حميد القرش يسعد.أ5

4210111القارحيبن طليان سامي.أ6

4330827بن حسن األزديرضا.أ7

4340690املنتشري بن عبدهللا فهد.أ8

4350341بن محمد الجبيري صالح.أ9

4410021بن محمد علوانيخالد.أ10

4280470الزويهري بن حامدمازن .أ11

4370587القارحيبن عقاب رايد.أ12

4282568باخدلقبنت فؤاد رؤى.د13

4330375بنت عبد العزيز املنيعلينا.أ14

4430026اللطيف بوقسبن عبدعدنان.أ15

4430031بن ناصر القرش يمشهور .أ16

4430048بن حسين الغامديهاني.أ17

4300127الدعديبن معوضفيصل.أ18

4340678القثاميوصيوصبن حازم.أ19



وكالة الجامعة

1444-2022


