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 التقرٌر السنوي إلدارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل

 وزارة التعليم

 جامعت الجوف

 ادارة فرع الجامعت بالقرياث وطبرجل



 نبذة عن االدارة•

تم انشاء ادارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل لتكون وسٌلة •

لخدمة الكلٌات واالدارات بالقرٌات وطبرجل وتسهٌل انجاز 

بقرار المعامالت واالشراف على سٌر العمل فً القرٌات 

 هـ  4/1/1435فً (هـ  8/1435) معالً مدٌر الجامعة رقم 

 التقرٌر السنوي إلدارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل



 الرإٌة 

الرٌادة والتمٌز فً تطبٌق احدث نظم االدرة على المستوى •
 الوطنً واالقلٌمً

 الرسالة

تسعى ادارة فرع جامعة الجوف بالقرٌات وطبرجل الى •
تطبٌق معاٌٌر الجودة فً مجال ادارة الموارد المادٌة 

والبشرٌة بهدف تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة وتنمٌة قدرات 
الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم االدارٌٌن والفنٌٌن 

 توجٌة انشطة البحث العلمً لخدمة المجتمع 

 التقرٌر السنوي إلدارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل



 التقرٌر السنوي إلدارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل

 :وتندرج تحت ادارة الفرع الوحدات التالٌة

 وحدة تقنٌة المعلومات-

 وحدة المتابعة-

 وحدة المكتبات-

 وحدة المستودعات-

 وحدة االمن والسالمة-

 شإون الموظفٌن وحدة -

 والتسجٌلوحدة القبول -

 وحدة الشإون االدارٌة والمالٌة -

 وحدة الحركة والنقل -



 تقنيت المعلوماث بالقرياثالتقرير السنوي لوحدة 

 نبذة عن نشأتها
أنشأت وحدة تقنٌة المعلومات تحت ادارة تقنٌة المعلومات •

بالجامعة وتتبع وحدة تقنٌة المعلومات إدارة فرع الجامعة 
بالقرٌات إدارٌا ووحدة تقنٌة المعلومات هً الجهة المسئولة 

عن تشغٌل وصٌانة اجهزة الحاسب االلً والطابعات والشاشات 
التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة من نقل المحاضرات الكترونٌا 

تٌسٌر ، البوابة )وتمكٌن االدارات والكلٌات من تشغٌل االنظمة 
حٌث قامت (  االلكترونٌة ، النظام االكادٌمً ، النظام المالً 

وحدة تقنٌة المعلومات بتجهز البٌئة الالزمة لتشغٌلها مع 
المحافظة علٌها من التوقف وتخدم جمٌع االدارات والكلٌات 

 .بالقرٌات
 



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث

 :الرؤٌة 

الجودة العملٌة من خالل تقدٌم وتطوٌر خدمات وحدة تقنٌة •

المعلومات وتنفٌذ التطبٌقات التقنٌة داخل الجامعة بما ٌواكب 

 .التطور العلمً والتقنً

 :الرسالة  

تقدٌم الدعم العلمً والعملً فً مجال تقنٌة المعلومات •

وتفعٌل العمل اإللكترونً فً كافة الجوانب اإلدارٌة 
 .والتعلٌمٌة واألكادٌمٌة



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث

 :اهداف وحدة تقنٌة المعلومات 

 .للجامعة والتقنً تطوٌر العمل اإلداري •

 .بث روح العمل الجماعً بٌن الموظفٌن •

 .المحافظة على استمرارٌة العمل•

رفع مستوى أداء الموظفٌن وتحسٌنه عن طرٌق التدرٌب •

 .والتعلم 

 



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث

 المنصب المرتبة االسم م

مسئول وحدة تقنٌة المعلومات  الثامنة حسٌن بن عبدالرزاق حسٌن الشمري 1

 بالقرٌات

 دعم فنً  التاسعة بدر محمد الفً الشراري 2

 دعم فنً السادسة سعد ماضً العنزي 3

 دعم فنً السادسة صالح قبالن العنزي 4

 منسوبً وحدة تقنٌة المعلومات

 :تضم وحدة تقنٌة المعلومات على كوادر مؤهلة لصٌانة االجهزة وتشغٌلها وهم

 



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث

 :انجازات وحدة تقنٌة المعلومات
طلعه  120االشراف ومتابعة المشارٌع التقنٌة بمجمع كلٌات البنات بالقرٌات والخروج لعدد •

 بالسنة
 جهاز 152صٌانة االجهزة الدورٌة والطارئة  لعدد •
 طابعة 89لعدد الطابعات وتركٌبها تعرٌف •
 شاشة بالقرٌات 19تركٌب الشاشات وتشغٌلها وصٌانتها لعدد •
شاشات الى داخل كلٌة العلوم واآلداب لٌتمكن اعضاء هٌئة التدرٌس من القاء  6نقل عدد •

 .محاضراتهم ألقسام الطالبات من مقر الكلٌة
مرات  6مرة لكلٌة العلوم واآلداب وعدد  31برمجة الشبكة بعد انقطاع التٌار الكهربائً  لعدد •

 مرات لكلٌة العلوم للبنات 7لكلٌة المجتمع بالقرٌات وعدد 
 نقاط فً كلٌة العلوم واآلداب بالقرٌات االقسام العلمٌة للبنات 11تركٌب النقاط الشبكٌة لعدد •
 –اجهزة  –طابعات  -شاشات نقل مرئً  –شبكات )عملٌة صٌانة متنوعة ( 796) توثٌق عدد •

 (.نظام تٌسٌر
 .حسابات برٌد الكترونً  للموظفٌن واعضاء هٌئة التدرٌس 33انشاء عدد •
 .نظام البصمة وتمدٌد نقاط الشبكة لهااجهزة 12تركٌب عدد •

 



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث

 التطلعات المستقبلٌة لوحدة تقنٌة المعلومات بالقرٌات

البحث عن تقنٌة بدٌلة لنقل المحاضرات للطالبات واخذ الخبرة •
 من الجامعات التً سبقتنا فً ذلك

 تامٌن مقر لتقنٌة المعلومات بالقرٌات وتامٌن مستودع للتقنٌة•

التعاقد مع شركة للصٌانة وتامٌن االحبار بالقرٌات لسرعة •

 االنجاز

 تغٌٌر اجهزة الشبكة بكلٌة المجتمع وتامٌن بطارٌات لها•

 عملهاإلنجاز سلفة خاصة لوحدة تقنٌة المعلومات •

 



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث

 جدول عدد شاشات نقل المحاضرات بالقرٌات

 1436/2015 1435/2014 1434/2013 1433/2012 السنة

 19 19 16 15 عدد الشاشات

 6 6 6 6 كلٌة العلوم واالداب بنبن

 3 3 3 3 كلٌة المجتمع

 3 3 1 0 كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة للبنات

 3 3 3 3 كلٌة العلوم بنات

 4 4 3 3 الكلٌة االدبٌة للبنات



 التقرير السنوي لوحدة تقنيت المعلوماث بالقرياث
 جدول حجم العمل بالسنوات

 2012-1433 2013-1434 2014-1435 2015-1436 السنة

 0 0 30 113 الخروج لمجمع البنات بالقرٌات

 148 212 214 246 الخروج لكلٌات البنات خارج الدوام

 97 119 133 164 عمل فورمات لالجهزة

 99 125 134 174 تعرٌف طابعة

 3 4 3 11 تركٌب النقاط الشبكٌة

 8 12 0 44 برمجة الشبكة بعد انقطاع الكهرباء

تجهٌز الموقع االلكترونً لفرع 

 الجامعة بالقرٌات

1 1 0 0 

 42 35 41 33 انشاء برٌد الكترونً للجامعة

 0 0 0 12 تركٌب اجهزة البصمة



 التقرير السنوي لوحدة المتابعت
 

 نبذة

تأسست وحدة المتابعة بقرار من معالً مدٌر الجامعة سنة •

هـ وكانت ترجع بعملها لمدٌر ادارة المتابعة وبعد 1433

صدور الهٌكل التنظٌمً االداري اصبحت ترجع لعملها 
 .هـ 1435إلدارة فرع الجامعة بالقرٌات عام 

 



 التقرير السنوي لوحدة المتابعت

 رسالة وحدة المتابعة

رفع مستوى اداء العمل بالوحدات واالدارات والعمل حسب •
 .اللوائح واالنظمة 

 رؤٌة وحدة المتابعة

هً تحقٌق اهداف الوحدات واستراتٌجٌات الجامعة نحو •

 .الرٌادة العالمٌة 

 



 التقرير السنوي لوحدة المتابعت

 أهداف وحدة المتابعة
التحقٌق من عدم وجود أي تقصٌر فً عمل وحدات الجامعة والتعرف على السلبٌات ان وجدت •

 .التخاذ العالج التصحٌحً مع تنمٌة االٌجابٌات 
 .تنمٌة وتقوٌة الرقابة الذاتٌة لدى منسوبً الجامعة •
 .مراقبة مدى التزام وحدات الجامعة باللوائح واالنظمة المعتمدة •
 .متابعة وحدات الجامعة للوقوف على منجزاتها والمالحظات والتوصٌات بتطوٌر العمل •
 .متابعة انتظام موظفً الجامعة بالدوام الرسمً •
 .عمل تقارٌر دورة عن انشطة الوحدة والمالحظات والتوصٌات بتطوٌر العمل •
 .متابعة مبانً الجامعة من حٌث اعمال الصٌانة واي مشاهدات على المظهر العام على المبانً •
 .التأكد من عدم استخدام امالك الجامعة فً غٌر ما خصصت له •
االشتراك فً لجان  التحقٌق الخاصة بالمخالفات التً تصدر من قبل موظفً الجامعة وفقا •

 .لتوجٌهات معالً مدٌر الجامعة  او وكٌل الجامعة 
 .التعاون مع هٌئة الرقابة والتحقٌق فً كل ما ٌختص بأعمال الهٌئة ذات العالقة بالجامعة •

 



 التقرير السنوي لوحدة المتابعت

 انجازات وحدة المتابعة
العمل على  الجوالت المٌدانٌة المكثفة لمتابعة انضباط الموظفٌن وسٌر العمل •

على ادارة فرع الجامعة وكلٌات الجامعة بالقرٌات وملحقاتها ومجمع 
جولة   420الطالبات وتصل عدد الجوالت المٌدانٌة خالل العام ما ٌتجاوز 

 .الحراسات االمنٌة( بنات –بوابات كلٌات الجامعة بالقرٌات بنٌن )مٌدانٌة 
اضف الى االعمال التً تقوم بها الوحدة تشغٌل نظام البصمة من ادخال •

 .  واضافة وتحدٌد الجهة التً ٌعمل بها الموظف وتحدٌث بٌانات الموظفٌن
حل مشاكل الموظفٌن بنظام البصمة مع ادارة المتابعة بالجامعة ، باإلضافة •

 .الى االعمال المسندة للوحدة 
من االعمال التً تم تكلٌف الوحدة فٌها العمل على تحدٌد مواقع تركٌب •

اجهزة البصمة بمجمع الطالبات بالقرٌات بالتنسٌق مع وحدة تقنٌة المعلومات 
 بالقرٌات

 



 التقرير السنوي لوحدة المتابعت

 التطلعات المستقبلٌة

تزوٌد وحدة المتابعة بمفتشٌن ادارٌٌن حٌث ال ٌوجد موظفٌن •
 .تارٌخهبالوحدة منذ تأسٌسها سوى مدٌر الوحدة حتى 

زٌادة عدد اجهزة البصمة بإدارة الفرع وكلٌات الجامعة بالقرٌات  •

وعلى وجه الخصوص تركٌب اجهزة بصمة لحراس االمن 

 .والسالمة عند البوابات للحفاظ على سٌر العمل واالنضباط 

تعٌٌن فنً من قبل الشركة المسئولة على اجهزة البصمة  •
 .للصٌانة والتركٌب بشأن اصالح وتركٌب ونحو ذلك

 



 التقرير السنوي لوحدة المتابعت
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 التقرير السنوي لوحدة المتابعت
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 التقرير السنوي لوحدة المكتباث

 نبذة عن الوحدة

أنشؤت وحدة شئون المكتبات تحت مظلة عمادة شإون المكتبات 
بالجامعة وتدار فنٌا من قبلها مع وجود الوحدة فً القرٌات وتتبع 
وحدة المكتبات إدارة فرع الجامعة بالقرٌات إدارٌا ووحدة شإون 
المكتبات هً الجهة المسئولة عن جمع وإعداد أوعٌة المعلومات 

التً تخدم تخصصات الجامعة من المصادر والمراجع العلمٌة سواء 
كانت كتب ورقٌة أو الكترونٌة حٌث قامت وحدة المكتبات بإنشاء 
ثالث مكتبات فً فرع الجامعة بالقرٌات وهً مكتبة كلٌه المجتمع 
بنٌن ومكتبه كلٌة العلوم واآلداب بنٌن ومكتبه كلٌة العلوم واآلداب 

 .بنات 

 



 التقرير السنوي لوحدة المكتباث

 رسالة ورؤٌة وحدة المكتبات

بناء مجموعات متوازنة ومتكاملة من المصادر الورقٌة وااللكترونٌة •
وتقدٌم خدمات معلومات متقدمة بهدف دعم متطلبات العملٌة التعلٌمٌة 

 .بالجامعة فً مجال التعلٌم والتعلم والبحث والمعرفة العامة

 .فهم احتٌاجات ومتطلبات مستفٌدي الجامعة من المكتبة•

وذلك  االخريبناء مجموعات متوازنة من الكتب وأوعٌة المعلومات •
 .لمساندة المقررات الدراسٌة وأنشطة البحوث بالجامعة

تقدٌم خدمات مكتبٌة ومرجعٌة للطالب وهٌئة التدرٌس والموظفٌن •
 .والمساهمة بتوفٌر المعلومات لخدمة المجتمع

 .خلق جز فكري بفضل ما ٌتوفر لدٌها من مجموعات متنوعة•

 



 التقرير السنوي لوحدة المكتباث

 أهداف وحدة شؤون المكتبات

الوصول إلً مصادر المعلومات المختلفة بسهولة وٌسر إتاحة  
 .لألكادٌمٌٌن والطالب واإلدارٌٌن

مع التقنٌات الحدٌثة  ٌتواءمتنظٌم مصادر المعلومات بما 1.
 .فً هذا المجال

عقد دورات تدرٌبٌة بشكل دوري للموظفٌن إلكسابهم 2.
 .المهارات الالزمة فً هذا المجال

 .التعاون مع مراكز المعلومات والمكتبات المحلٌة3.

 



 التقرير السنوي لوحدة المكتباث

 انجازات الوحدة

 جهاز لإلعارة ولم ٌتم تفعٌلة 2تم تركٌب عدد •

 تركٌب جهاز ناسخ بً دي اف ولم ٌتم تفعٌلة•

 المعوقات

 عدم توفر موظفٌن لدى الوحدة•

 عدم تفعٌل االجهزة الخاصة باإلعارة وجهاز الناسخ•

عدم التدرٌب على انظمة المكتبات كؤجهزة االعارة وجهاز •
 النسخ وأجهزة الفهارس واألنظمة الخاصة بها



 التقرير السنوي لوحدة المكتباث

 :التطلعات المستقبلٌة 

 توفٌر موظفٌن بعدد كافً للنهوض بوحدة المكتبات بالقرٌات•

 التدرٌب على انظمة المكتبات واالجهزة المستخدمة بها•

تفعٌل االجهزة التً تتوفر لدى الوحدة بعد تدرٌب العاملٌن •

 بالمكتبات



 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث

 نبذة عن نشأتها

 1430انشأت وحدة المستودعات فً كلٌة المجتمع عام •

كوحدة صغٌرة داخل الكلٌة وبعد قرار معالً مدٌر الجامعة 

هـ اصبحت وحدة  4/1/1435فً ( هـ 8/1435)رقم 

المستودعات تحت مظلة ادارة فرع الجامعة بالقرٌات 

 وطبرجل

 



 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث

 الرؤٌة

أن ٌكون هناك مستودع بالكامل ٌستخدم التقنٌة الحدٌثة فً •

جمٌع المجاالت مع تقلٌص العمل الروتٌنً للوصول إلى 

 .إدارة نموذجٌة ٌسعى إلٌها الجمٌع

 الرسالة

تحقٌق رضا هللا ورضاء الجهات الطالبة ونحن نسعى إلى أن •

تكون إدارة المستودعات تنجز العمل بؤعلى كفاءة و أسرع 
 .وقت دائماً ونسعى لتطوٌر العمل وتحسن األداء

 



 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث

 أهدافنا •

ألٌة واضحة للعمل تزٌد من سرعة الوصول إلى تطبٌق •
 .األصناف

تطوٌر عمل المستودعات لٌطابق معاٌٌر المستودعات  •
 .األخرى

 .مستوى موظفً اإلدارةرفع •

من العمل الورقً إلى العمل اإللكترونً عن طرٌق االنتقال •

 .الحاسب اآللً



 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث

 المنصب المرتبة االسم م

 مسئول وحدة المستودعات السادسة عبدهللا خلف عناد العنزي 1

 امٌن مستودع السادسة عبدالرحمن علً العنزي 2

 امٌن مستودع الرابعة علً مقبول العازمً 3

 منسوبً وحدة المستودعات

 :تضم وحدة المستودعات على الموظفٌن التالٌة اسمائهم وهم
 



 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث

 :انجازات وحدة المستودعات•
 جولة لمجمع البنات بالقرٌات للمتابعة 120الخروج عدد •
شاحنة محملة باألثاث ووضعها فً القاعات وترتٌبها على حسب البٌان  36استالم عدد •

 الصادر من كلٌة العلوم واآلداب
 طالب للطالباتكراسً  4549عدد استالم  •
 مكتب موظف ومتابعة تركٌبها 86استالم عدد •
 مكتب رئٌسة قسم ومتابعة تركٌبها 16استالم عدد •
 مكاتب وكٌلة ومتابعة تركٌبها 5استالم عدد •
 طاولة اجتماعات ومتابعة تركٌبها 3استالم عدد •
 مكتب عضو هٌئة تدرٌس ومتابعة تركٌبها 90استالم عدد •
 معلم ومتابعة تركٌبها ستاند 90استالم عدد •
 سبورة ومتابعة تركٌبها 90استالم عدد •
 حاوٌة   100استالم عدد •

 



 لبس خاص للصالة نسائً 100استالم عدد •
 غرف الحراس بالمجمع 4عدد  تاثٌث•
 فرش المصلٌات واالتفاق مع من ٌركبه 2تركٌب عدد •
 صنادٌق لحفظ سجادات الصالة 3استالم عدد •
 سلة خاص للحمامات 100استالم عدد •
 متر3متر فً 1مدات زل  3استالم عدد •
 كرسً انتظار متعددة االلوان 600استالم عدد •
 مكائن البٌع الذاتٌة 9استالم عدد •
 مالحظات وارسالها لرئاسة اللجنة 12تصوٌر عدد •

 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث



 التقرير السنوي لوحدة المستودعاث

 التطلعات المستقبلٌة لوحدة المستودعات•

•  

 .تامٌن مستودع مركزي ٌخدم القرٌات•

جرد المخزون وعمل برنامج حاسب آلً لمعرفة الموجود •
 والمصروف

على جمٌع العهد الثابتة لسهولة وتنظٌم  الباركوداعتماد •
 التوزٌع

 



 والسالمتالتقرير السنوي لوحدة االمن 

 نبذة

أنشأت وحدة االمن والسالمة منذ انشاء الجامعة كوحدة •

مهمتها الحفاظ على ممتلكات الجامعة وتنظٌم خروج 

 والتاكدالطالبات ودخولهن وصٌانة طفاٌات الحرٌق بالمبانً 
 .من توفر ادوات السالمة 

 



 التقرير السنوي لوحدة االمن والسالمت

 وحدة االمن والسالمةرؤٌة 

 .أمن وسالمة الجامعة أولوٌه لنا جمٌعا •

 الرسالة

بٌئة مناسبه ومالئمه ومضمونة االمن ان تكون الجامعة •
 على المستوى العالمًوالسالمة 

  



 التقرير السنوي لوحدة االمن والسالمت

 أهداف وحدة شؤون االمن والسالمة

 الوقاٌة والقٌام بإجراءات فً منع االصابات والحوادث  •

 وضع اشتراطات لألمن والسالمة •

 التعاون مع هٌئات او متخصصٌن باألمن والسالمة  •

االستعداد بوضع خطط لحاالت الطوارئ واالخالء ووضع •
 خطه سالمه وبعمل حمله تثقٌفٌه للكلٌات 

 التدرٌب على االسعافات األولٌة •

  



 التقرير السنوي لوحدة االمن والسالمت

 انجازات وحدة االمن والسالمة

تم تامٌن المواقع امنٌا بالتنسٌق مع شركة الصقور الساهرة للحراسات •
االمنٌة بالتعاقد مع حراس امن ٌتم التعقٌب علٌهم من قبل مراقبٌن 

 .االمن والسالمة الرسمٌٌن بالجامعة بعمل دوام تناوبً على مدار الٌوم

صٌانة ومتابعة طفاٌات الحرٌق داخل مبانً الجامعة والتأكد من •
 صالحٌتها

 مراقبة الطلبة عن الدخول والخروج من المبانً•

 عمل خطط لتنظٌم سٌر المركبات امام بوابات الكلٌات•

 التنسٌق مع ضابطة االمن والحراس خارج الكلٌة بالمشاكل داخل الكلٌة•

 



 التقرير السنوي لوحدة االمن والسالمت

 التطلعات المستقبلٌة•
 للمركبات  استكراتتامٌن •
 زٌادة عدد اجهزة التواصل بٌن افراد االمن•
 .زٌادة عدد الحراس بالقرٌات وطبرجل•
 .زٌادة عدد سٌارات االمن والسالمة•
 .وجود وحدة صحٌة داخل الكلٌة•
 .تامٌن كامٌرات للمراقبة•
 .اغالق االبواب بعد انتهاء المحاضرة من قبل المحاضر•
كامل االرض المملوكة للجامعة بالقرٌات لمجمع الطالبات  تسوٌر•

 .وٌكون له بوابتٌن للدخول والخروج فقط
 



 التقرير السنوي لوحدة االمن والسالمت

 1436-2015 1435-2014 1434-2013 1433-2012 1432-2011 السنة

 32 17 19 25 20 عدد الحراس



 التقرٌر السنوي 

 لوحدة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالقرٌات

 :نبذة عن الوحدة •

أنشئت وحدة شإون األساتذة والموظفٌن بمحافظة القرٌات بقرار  •
تارٌخ  و  2ـ14254معالً مدٌر الجامعة الصادر بالرقم 

هـ وكانت ترجع فً عملها إلى عمادة شإون  25/12/1433
أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالجوف ، وبعد صدور الهٌكل 

التنظٌمً اإلداري الجدٌد للجامعة واعتماد التشكٌل الوظٌفً 
بقرار معالً مدٌر الجامعة   طبرجللكلٌات الجامعة بالقرٌات و 

هـ ، أصبحت وحدة شإون  4/1/1435فً (هـ  8/1435) رقم 
أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن تتبع إدارٌا إلدارة فرع الجامعة 

بالقرٌات وطبرجل و فنٌاً لعمادة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس 
 .والموظفٌن بالجوف 



 التقرٌر السنوي 

 لوحدة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالقرٌات

 الرؤٌة •

فً تقدٌم خدمات ممٌزه ألعضاء هٌئة التدرٌس  الرٌادة•
 والموظفٌن من خالل بٌئة عمل متطورة ومثالٌة 

 الرسالة •

تقدٌم الخدمات لمنسوبً الجامعة وفقاً ألعلى درجات اإلتقان •

والجودة فً األداء من خالل أفضل المعاٌٌر والممارسات 
 .المتمٌزة

 



 التقرٌر السنوي 

 لوحدة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالقرٌات

 األهداف

تحسٌن وتطوٌر الخدمات المقدمة ألعضاء هٌئة التدرٌس •
 والموظفٌن 

توفٌر بٌئة عمل مناسبة ومثالٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس •
 .والموظفٌن

 .تحقٌق جودة األداء فً جمٌع التعامالت اإلدارٌة بالوحدة •

 التؤكد من تطبٌق األنظمة واللوائح بما ٌكفل حقوق الجمٌع•

 المساهمة فً تعزٌز الرضا الوظٌفً لمنسوبً الجامعة •

 الشفافٌة فً التعامالت بما ٌضمن العدالة لجمٌع أعضاء الجامعة •



 التقرٌر السنوي 

 لوحدة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالقرٌات

عضوه هٌئة تدرٌس باإلضافة إلى   133 وعضو هٌئة تدرٌس  89) تتعامل الوحدة مع ما ٌربو على من •

موظفاً فً كلٌات المجتمع والعلوم واآلداب والعلوم الطبٌة التطبٌقٌة  باإلضافة إلى إدارة  67 و  موظفة  102
 ( طبرجلفرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل وإدارة كلٌات البنات بالقرٌات وإدارة كلٌات 
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 التقرٌر السنوي 

 لوحدة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالقرٌات

 إنجازات الوحدة

كانت  االقاماتحٌث أن كثٌر من   واالقاماتقامت الوحدة بمراجعة شاملة للجوازات •
تحتاج إلى تجدٌد وعدد آخر من الجوازات ٌحتاج إلى إثبات مشروعٌة وقد قامت الوحدة 

 .بما ٌلزم بهذا الخصوص
 ـالفصل األول ) قامت الوحدة  بالتسجٌل لدورات معهد اإلدارة العامة على فتراته الثالث •

 .لموظفً وموظفات الجامعة (  الفصل الصٌفً  ـالفصل الثانً 
الراتب باإلضافة إلى إنهاء عدد من النماذج التً تحتاج إلى  تعارٌفإصدار عدد من •

 .كنماذج بنك التسلٌف ونماذج تثبٌت الراتب ( جهة عمل الموظف) توقٌع من الجامعة 
رفع إجازات عدد من موظفً وموظفات الجامعة فً سعً منها بتنظٌم اإلجازات •

 .وتوزٌعها خالل اإلجازة لضمان سٌر العمل 
عن طرٌق نظام تٌسٌر سواء ما  بهاوالمالٌة والرفع  االدارٌةمتابعة عدد من المعامالت •

ٌتعلق منها بالنقل أو التقاعد أو صرف المستحقات المالٌة كحضور دورات تدرٌبٌة بمعهد 
 العامة وغٌرها  االدارة



 التقرٌر السنوي 

 لوحدة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن بالقرٌات

 إنجازات الوحدة

 متابعة موضوع تجدٌد العقود للعام الجامعً القادم •
حصر أسماء أعضاء هٌئة التدرٌس الراغبٌن بالحصول على إفادات •

 .لتقدٌمها إلى جامعاتهم األم وتم مخاطبة العمادة بقوائم بهذا الخصوص 
استكمال ملفات بعض أعضاء هٌئة التدرٌس الناقصة بالتنسٌق مع وحدة •

 شإون المتعاقدٌن 
التخرٌج ألعضاء هٌئة التدرٌس فً إجازات الحج والربٌع ومنتصف •

العام  ونهاٌة العام الجامعً للعام المنصرم باإلضافة إلى التخرٌج فً 
 .إجازة عٌد الفطر المبارك لألساتذة المكلفٌن فً الفصل الصٌفً 

إنهاء إجراء األساتذة الجدد الذٌن تعاقدت معهم الجامعة للعام الجامعً •
مالٌة مستردة بالتنسٌق مع  بسلفةوتزوٌدهم  اقاماتهمالجدٌد باستخراج 

 .إدارة شإون األساتذة 
 



 التقرٌر السنوي لوحدة القبول والتسجٌل

 نبذة•

تؤسست وحدة القبول والتسجٌل  بقرار من معالً مدٌر •

هـ و ترجع بعملها  إلدارة فرع الجامعة 1436الجامعة سنة 

 .بالقرٌات

 



 رسالة وحدة القبول والتسجٌل•

 .التمٌز و العدالة فً تقدٌم كافة الخدمات األكادٌمٌة •

 رؤٌة وحدة القبول والتسجٌل•

تسعى وحدة القبول والتسجٌل بالقرٌات إلى تنمٌة وتطوٌر •

كافة الخدمات من أجل خدمة الطالب منذ قبوله فً الجامعة 

 .و حتى تخرجه منها و كذلك بعد التخرج

 

 التقرٌر السنوي لوحدة القبول والتسجٌل



 أهداف وحدة القبول والتسجٌل

  

 السرعة فً تقدٌم الخدمات ألبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات •

تقدٌم أفضل الخدمات وبكافة الطرق للوصول إلى رؤٌة الوحدة •
 المستقبلٌة وتحقٌق رسالتها

تطوٌر جمٌع األنظمة العاملة بها لتواكب كل جدٌد لتقدم أفضل •
 .الخدمات للطالب و أعضاء الهٌئات األكادٌمٌة 

الرقً بموظفٌها لٌكونوا قدوة فً شؤون القبول والتسجٌل •
 .واألنظمة األ كادٌمٌة

 

 التقرٌر السنوي لوحدة القبول والتسجٌل



 انجازاتوحدة القبول والتسجٌل•

 :خدمة الطالب وحل المشاكل كما ٌلً •

 .القبول وتوجٌه الطالب المستجدٌن للبدء بالدراسة الجامعٌة•

الحذف واالضافة على جداول الطالب وتوجٌه الطالب •
 للتعامل مع البوابة االلكترونٌة لخدمة الطالب

حل المشاكل التً تواجه الطالب فً البوابة االلكترونٌة عن •
 طرٌق النظام

 

 التقرٌر السنوي لوحدة القبول والتسجٌل



 التطلعات المستقبلٌة•

 .مسجل طلبة والتسجٌل بموظفٌن تزوٌد وحدة القبول •

تامٌن مقر خاص للوحدة لنتمكن من خدمة جمٌع طالب •
 .الجامعة

 –طبق االصل )طلب ختم خاص بوحدة القبول والتسجٌل •
 (.ختم القبول والتسجٌل بالقرٌات

اعطائنا صالحٌات على استرجاع كلمات المرور للبوابة •

 .االلكترونٌة للطالب والطالبات

 

 التقرٌر السنوي لوحدة القبول والتسجٌل



 محرم ذو الحجة ذوالقعدة شوال الشهر

 200 310 725 465 عدد الطالب المخدومٌن

 التقرٌر السنوي لوحدة القبول والتسجٌل



 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 

 :نبذة عن نشأتها •

أنشئت وحدة الشإون اإلدارٌة والمالٌة بقرار معالً مدٌر •

المنظم هـ  4/1/1435فً (هـ  8/1435) الجامعة رقم 

لهٌكل إدارة فرع الجامعة بالقرٌات وهً تتبع ادارة الفرع 
 .أدارٌا وتخدم إدارات وكلٌات الجامعة بالقرٌات وطبرجل 

 



 الرإٌة 

تحقٌق أهداف الوحدة واستراتٌجٌات الجامعة نحو الرٌادة  •
 .العالمٌة 

 الرسالة 

رفع مستوى األداء الوظٌفً من خالل تطوٌر الموظف  •
بؤسلوب علمً وعملً ووضع سٌاسات وأنظمة واضحة 
لألعمال اإلدارٌة والمالٌة وأسلوب تنفٌذها من أجل قٌام 

الوحدة بؤداء المهام بؤفضل ما ٌمكن لتحقٌق أهداف الجامعة 
 .العلٌا

 

 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 



 :أهداف الوحدة

 .تطوٌر العمل اإلداري والمالً للجامعة •

 .بث روح العمل الجماعً بٌن الموظفٌن •

 .تؤمٌن احتٌاجات الجامعة •

العمل على إٌجاد االعتماد المالٌة لمشارٌع الجامعة لتطوٌرها •

. 

رفع مستوى أداء الموظفٌن وتحسٌنه عن طرٌق التدرٌب •

 .والتعلم 

 

 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 



 اإلدارٌة والمالٌة الشؤون منسوبً وحدة •

 

 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 

 المنصب المرتبة منسوبً الوحدة

 مسئول الوحدة العاشرة بن ناٌف اللبٌخانفهد 

 مسجل حسابات السادسة بن سلٌمان الروٌلًحمدان 

 أمٌن صندوق السادسة رٌاض بن دبٌان العامر

 مراقب مخزون الثالثة بن مصبح الشرارينواف 



 :انجازات وحدة الشؤون اإلدارٌة والمالٌة •
تم الرفع بجمٌع احتٌاجات فرع الجامعة بالقرٌات و وطبرجل من موظفٌن ومواد مكتبٌة •

 .وفنٌة وعمل موازنة تقدٌرٌة للوظائف المطلوبة والتً ٌحتاجها العمل 
مناقشة ومتابعة تعدٌل المسمٌات الوظٌفٌة بعد الهٌكلة الجدٌدة باإلضافة إلى حصر •

 .الموظفٌن ممن لدٌهم قدرات أفضل من المهام التً أوكلت لهم
عمل تعمٌم على جمٌع مدراء ورإساء الوحدات واألقسام فً فرع الجامعة بضرورة •

 .وضع أهداف ورسالة ورإٌة لكل جهة عمل ومتابعة مآتم تنفٌذه
تزوٌد بعض إدارات الجامعة بالبٌانات والمعلومات التً نحتاجها كجهة طالبة وكذلك •

 .إعداد ما ٌتطلبه ذلك
تم صرف سلفه مستدٌمة إلدارة فرع الجامعة للصرف منها على بنود المٌزانٌة المعدة •

 .لذلك
 .متابعة إعمال وحدة اإلدارٌة والمالٌة للموظفات وبعض األمور المالٌة المتعلقة بها•
إعداد وتجهٌز محاضر االجتماع لدارسة خطط إدارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل •

 .والرفع بالطلبات المتفق علٌها مع مدراء الوحدات للجهات المعنٌة
 

 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 



 :انجازات وحدة الشؤون اإلدارٌة والمالٌة •
متابعة طلبات صرف المواد ومراجعتها وتدقٌقها والخطابات •

 .اإلدارٌة وحفظها
التنسٌق مع شركة الكهرباء والرفع بمطالباتها والدوائر الحكومٌة •

 .األخرى
منافسات بعض المشارٌع التً تخدم فرع الجامعة متابعة •

 .بالقرٌات
مشاركة الوحدة بعمل أرشٌف لحفظ ملفات الموظفٌن وأعضاء •

 .هٌئة التدرٌس القدٌم منها والحدٌث
 .نشؤتها الرفع لتفعٌل دور بعض الوحدات والمساعدة علً •

 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 



 :التطلعات المستقبلٌة لوحدة الشؤون المالٌة واإلدارٌة •

 توفٌر مبنى مستقل الدارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل•

 توفٌر مستودع مركزي بالقرٌات •

 زٌادة عدد الموظفٌن•

 الشإون اإلدارٌة والمالٌة التقرٌر السنوي لوحدة 



 نشأتهانبذة عن 

أنشؤت وحدة الحركة والنقل  تحت ادارة النقل والحركة  •
بالجامعة وتدار فنٌا من قبلها مع وجود الوحدة فً القرٌات 
وتتبع وحدة الحركة والنقل إدارة فرع الجامعة بالقرٌات 

إدارٌا ووحدة الحركة والنقل هً الجهة المسئولة عن تشغٌل 
وصٌانة سٌارات الجامعة  التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة فً 
الجامعة ونقل اعضاء هٌئة التدرٌس والطالب ونقل جمٌع 

احتٌاجات العملٌة التعلٌمٌة من اثاث وكتب ومتابعة حركة نقل 
 .متعهد نقل الطالبات وتخدم جمٌع اداراة الجامعة بالقرٌات 

 

 وحدة الحركة والنقل



 وحدة الحركة والنقل

 الرإٌة

فً الخدمات المطلوبة وتمٌز سرعة فً انجاز المهام  -•

 الخدمةجودة فً نوعٌة المقدمة و 

 الرسالة 

 الخدمات بجودة عالٌة وخلق بٌئة عمل مرٌحةتقدٌم •

 



 :اهداف وحدة الحركة والنقل بالقرٌات   
خطط لتنظٌم سٌر العمل بالوحدة وتحدٌد اختصاصاتها بما وضع •

 .مع اللوائح المنظمة إلدارة الجامعة ٌتعارض ال 
علً تؤمٌن وسائل نقل  طالبات ومنسوبً الجامعة اإلشراف •

 .بالفرع والزوار 
ألٌه لحركة السٌارات بادارة فرع ألجامعه لتزوٌدها بالوقود وضع •

والزٌوت والشحوم الالزمة علً نظام سلٌم ٌحقق الرقابة الكافٌة 
 .علً استهالكها 

الخطط لتامٌن وسائل النقل بالسٌارات  لزوار وضٌوف وضع •
 .كلٌات الفرع وتنسٌق العمل مع الجهات ذات العالقة 

 

 وحدة الحركة والنقل



 :انجازات  وحدة الحركة والنقل بالقرٌات 
بطاقات السٌارات الموضح بها كل ما ٌتعلق من مواصفات متابعة •

وتارٌخ الصٌانة واإلصالحات التً تمت وبرنامج الصٌانه المعد لها 
خالل الفترة الزمنٌة المقبلة لضمان االستغالل  األمثل لها إضافة إلى 

 .صور من فواتٌر المحروقات للسٌارات 
اإلشراف علً سائقٌن وباصات متعهد نقل الطالبات من حٌث مراقبة  •

إعمالهم و حضورهم ومدى تطابق حافالت المتعهد بمواصفات المطلوبة 
 .لدى  الجامعة  

إعداد المٌزانٌة السنوٌة إلعمال النقل والصٌانة والخاصة بالفرع •
 .بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة داخل ألجامعه 

إعداد اإلجراءات الخاصة بؤعمال الوحده بالتعاون مع وحدات التنظٌم •
 .والعمل علً تطوٌرها 

 وحدة الحركة والنقل



 :التطلعات المستقبلٌه لقسم الحركة والنقل •

طلب توفٌر ورش صٌانة السٌارات لٌتسنى لنا وضع خطط •

 االفادهللقٌام بإعمال الصٌانة الدورٌة والطارئة بما ٌإدي إلً 

الكاملة من السٌارات وحسن سٌر العمل وتالقً حدوث أي 

 .عطل أو تلف 

 

 وحدة الحركة والنقل



 معد التقرٌر

تم اعداد هذا التقرٌر من قبل وحدة تقنٌة المعلومات بالقرٌات •

 من قبل االستاذ حسٌن عبدالرزاق الشمري 

 اشراف مدٌر ادارة فرع الجامعة بالقرٌات وطبرجل•

 فهد علً العنزي/االستاذ  

 hussain@ju.edu.saللتواصل •


