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  :     تنظيم وتطوير وتكامل منظومة العمل اإلداري يف اجلامعةالرؤيـــــة 

تطوير املوارد البشرية وبيئة العمل اإلدارية لتحقيق   الرسالة: 

الل التدريب والتأهيل ــة يف األداء ، من خـــمستويات متقدم

 واالستشارات  . 

اهلــــدف :   رفــــع مستـوى أداء اجلـــامعة من خـــــــــــالل تأهيل وتطوير 

مواردها البشرية ، وتطوير أنظمتها اإلجرائية واهلياكل 

 التنظيمية . 
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 مدير عام التطوير

 إدارة الخدمات المساندة

 قسم الخدمات االدارية والفنية 

 قسم العالقات والتوثيق

 إدارة التدريب

 قسم التدريب الداخلي

 قسم التدريب الخارجي

 قسم متابعة وتقييم البرامج

 القسم النسوي

 إدارة اإليفاد واإلبتعاث

 قسم اإليفـــــــــاد

 قسم اإلبتعــــــاث

 إدارة التنظيم

 قسم الدراسات التنظيمية

قسم بيئة العمل والتقنية  
 االدارية

 المساعد المكتب

 
 
 

 
  اهليكل التنظيمي    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   6 
 

 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   7 
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  التطوير االداريوحدة اخلاص بإنشاء  اللجنة العليا لإلصالح االداري قرار

 :يف االجهزة احلكومية وحتديد مهامها 

 

 18/11/1409( وتاريخ 192قرار رقم )

( وتاريخ 520إن اللجنة العليا لإلصالح اإلداري بناء على قرار تشكيلها الصادر من جملس الوزراء رقم )       
جملس الوزراء املنصوص عليــها يف الفقرة الثانيــــة من املادة هـ القاضي بتفويضها حق ممارسة اختصاصات 5/7/1383
( من نظام اجمللس ، فيما يتعلق بإحداث وترتيب املصاحل العامة ، وتفويضها حق إصدار قرارات وتعليمات تعدل أو 25)

 . تلغي القرارات السابقة او تنشي إحكاما إدارية جديدة

هـ اخلاص بدراسة طلب الديوان العام 21/5/1408( وتاريخ 184التحضريية رقم )وبعد االطالع على تقرير اللجنة        
للخدمة املدنية إسناد مهمة التدريب يف كل جهاز حكومي إىل الوحدات ذات العالقة او ختصيص موظفني للقيام بهذه 

 . املهمة

      هـ 18/11/1409رأته يف حمضرها املؤرخ يف  وبناء على ما

 : يلي تقرر ما

إناطة املهام املتعلقة بالتنظيم والتدريب إىل وحدة إدارية واحدة يف كل جهاز حكومي تسمى " التطوير اإلداري"    :  أواًل
وترتبط بالقيادات العليا يف اجلهاز ، وحيدد مستواها التنظيمي وفقًا لعدد العاملني باجلهاز وتفرعاته اإلدارية ، 

هـ عن 1410/1411ذلك عند مناقشة ميزانية األجهزة احلكومية للعام وتعدد إجراءات العمل فيه ، على ان يتم 
طريق جلنة تتكون من ممثلني عن اإلدارة املركزية للتنظيم واإلدارة بوزارة املالية واالقتصاد الوطين واجلهة 

عتمدة حاليًا احلكومية املعنية ، والديوان العام للخدمة املدنية ، وعلى هذه اللجنة أن تقوم برتتيب الوظائف امل
واملتعلقة بإعمال التدريب والتنظيم والوظائف الشاغرة اليت يلزم نقلها لوحدات التدريب لغرض تعديل املسميات 
مبا يتفق مع الغرض املطلوب كما تقوم اللجنة بتعديل مسميات ومستويات ومهام الوحدات اإلدارية اجلديدة 

 ( .)التطوير اإلداري

 : ير اإلداري يف كل جهاز حكومي على النحو التاليتكون مهام التطو :  ثانيًا

دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف اجلهاز يف كافة اجملاالت ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع      -
 اجلهات ذات االختصاص

اجلهاز يف اجملاالت اقرتاح اخلطط والربامج الالزمة إلتاحة فرص التدريب واالبتعاث للعاملني يف هذا      -
املختلفة يف ضوء األنظمة واللوائح املتعلقة بهذا الشأن ، ويف ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية ، وبالتعاون 

 . والتنسيق مع اجلهات ذات االختصاص ، والعمل على متابعة تنفيذ تلك اخلطط والربامج بعد إقرارها
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لني ولتدريب املعنية ، ومتابعة املتدربني أثناء التدريب وموافاة املسؤجتميع طلبات الرتشيح وإرساهلا جلهات ا     -
 بتقارير دورية عن سري تدريبيهم ، وتلقي النتائج وإبالغها للجهات املختصة

 اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بالبعثات الدراسية للعاملني يف اجلهاز    -

 بالتدريب واالبتعاثالتنسيق مع مجيع األجهزة املعنية  -   

 إجراء الدراسات التنظيمية للجهاز وحتديث دليلة التنظيمي كلما تطلب األمر ذلك    -

 متابعة اللوائح املتبعة يف العمل وتقديم االقرتاحات لتطويرها    -

 اإلجراءاتتبسيط إجراءات العمل يف اجلهاز وتصميم وتطوير النماذج املستخدمة وإعداد وحتديث دليل      -

املكتبية املستعملة يف اجلهاز وإعداد الدراسات لرتشيد استعماهلا ،  واألدوات متابعة املعدات واألجهزة      -
 يناسب أغراض اجلهاز منها واقرتاح ما

 متابعة وتقييم أداء العاملني يف اجلهاز وإعداد تقارير بهذا اخلصوص ورفعها إىل اجلهات املعنية    - 

 نظام معلومات يتم من خالله جتميع وتبويب وحفظ كافة املعلومات اليت تساعد اإلدارة يف أدائها  إنشاء     -
 .ملهامها

 أية مهام أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها    -

 تقوم وزارة املالية واالقتصـــاد الوطين )اإلدارة املركزية للتنظيم واإلدارة ( مبتابعة تطبيق هذا التنظيم   : ثالثًا

رفع هذا القرار إىل خادم احلرمني الشريفني رئيس جملس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإلصالح اإلداري للموافقة  : رابعًا
  ملن يلزم للعمل بإبالغهعليه وتعميد ديوان رئاسة جملس الوزراء 

 النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء                                                                                                  

 ووزير الدفاع والطريان ونائب رئيس                                                                                                  

 اللجنة العليا لإلصالح اإلداري                                                                                                      

 زيسلطان بن عبدالعز                                                                                                            

 
 
 

 



 

   9 
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 اإلدارة العامة للتطوير
 العام : اهلدف

تها البشرية، وتطوير أنظم امن خالل تأهيل وتطوير موارده اجلامعةرفع مستوى أداء 
 . التنظيميةاإلجرائية واهلياكل 

 االرتباط التنظيمي :
 ترتبط بوكيل اجلامعة .

 املهــــــــــــــــــــــــــــــــام :
اإلداري والفين على الوحدات التنظيمية املرتبطة بها والتنسيق فيما بينها مبا اإلشراف  -1

 حيقق اهلدف العام.
اإلشراف على تنفيذ اخلطط التدريبية من دورات وبرامج وحلقات تطبيقية لتلبية  -2

، بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات  اجلامعةاالحتياجات التدريبية ملنسوبي 
 . االختصاص 

والتأكد من حتقيقه  اجلامعةاإلشراف على قياس أثر ونتائج التدريب على منسوبي  -3
 لوكيل اجلامعة .لألهداف ورفع تقارير دورية عنها 

متابعة آليات وضع وحتديث املعايري املناسبة يف اختيار اجلهات التدريبية داخل وخارج  -4
  واململكة.

دلة التنظيمية ومتابعة حتديثها بصورة اإلشراف على إعداد ومراجعة اهلياكل واأل -5
 وكيل اجلامعة .مستمرة ورفع اقرتاحات تطويرها إىل 

اإلشراف على إجراء الدراسات اإلجرائية والتنظيمية ورفع النتائج والتوصيات ذات  -6
  ، ومتابعة تنفيذ التوصيات بعد اعتمادها. وكيل اجلامعةالعالقة إىل 

زمة لتدريب وابتعاث منسوبي اجلامعة االداريني وذلك يف اقرتاح اخلطط والربامج الال -7
ضوء االنظمة واللوائح ، ووفق االحتياجات الفعلية ، وبالتعاون مع اجلهات ذات 

 االختصاص ، مع متابعة تنفيد تلك اخلطط والربامج بعد اقرارها .
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والتعرف على نتائجهم ودراستهم واختاذ  اجلامعةمن منسوبي  االداريني متابعة املبتعثني -8
 ةوإعداد تقارير دوريها ، داخليًا وخارجثات الدراسية بالبع اخلاصةكافة اإلجراءات 

 . الدراسي همعن وضع
 . االجهزة املعنية باالبتعاث والتدريب مجيع التنسيق مع - 9
اإلدارة، والعمل على العمل على توفري البيانات واملعلومات الالزمة لسري العمل يف  -10

 حتديثها وتطوير نظم حفظها واسرتجاعها .
يف كل ما يتعلق بتوزيع املهام  ةاجلامعالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العالقة يف  -11

 .موظفي اجلامعةبني 
األنظمة التقنية ذات العالقة االشرتاك مع الوحدات التنظيمية املختصة يف تطوير  -12

 .البيانات ومتابعة إدخال وحتديث بأعمال اإلدارة 
 االشرتاك يف اللجان وفرق العمل ذات العالقة بأعمال اإلدارة. -13
الجراءات يف خمتلف جهات اجلامعة ، متابعة كل ما يتعلق بإعداد وحتديث دليل ا -14

 تعلقة بتحديث تفوي  الصالحيات .والعمل على تقديم املقرتحات امل
الالزمة لتوصيف الوظائف باجلامعة ، مع اعداد مؤشر خاص القيام بالدراسات  -15

باستحداث او الغاء او دمج الوحدات االدارية ، واملشاركة يف توصيف الوظائف ، 
 واعداد بطاقات الوصف الوظيفي .

 خيتص بالتطوير االداري .ما متثيل اجلامعة لدى وزارة اخلدمة املدنية يف  -16
النماذج االجرائية أو تعديلها يف سبيل خف  التكلفة  عداد وتصميماملشاركة يف ا -17

 وتوفري الوقت ، ومتابعة منذجة االجراءات إلكرتونيًا .
رعاية التجارب االبداعية اجلديدة يف جماالت التطوير والتنمية االدارية مبختلف  -18

 الوحدات االدارية يف اجلامعة ونشرها وتعميمها على مستوى اجلامعة .
وارساهلا جلهات التدريب املعنية ، ومتابعتهم  موظفي اجلامعةطلبات ترشيح  استقبال -19

لتدريب وموافاة املسؤولني بالتقارير الالزمة عن سري التدريب ، وتلقي النتائج اثناء ا
 وابالغها .

 العمل على توحيد هوية اجلامعة . -20
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 واد ومتابعة توفريها.حتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية واألجهزة وامل -21
حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني املرتبطني باإلدارة والتنسيق مع الوحدات  -22

 التنظيمية املختصة لتلبية تلك االحتياجات.
 لوكيل اجلامعة .إعداد التقارير الدورية بإجنازات اإلدارة ومقرتحات تطويرها ورفعها  -23
 . اإلدارة يف حدود اختصاصهاأية مهام أخرى تكلف بها  -24
 

 : ما يليمبدير عام التطوير  يرتبط
 املساعد -1

 مكتب مدير عام التطوير . -2

 . التنظيمإدارة  -3

 إدارة التدريب . -4

 . اإليفاد واالبتعاثإدارة  -5

 . إدارة اخلدمات املساندة -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   12 
 

 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

 مكتب مدير عام التطوير
 االرتباط التنظيمي :

 التطوير .يرتبط مبدير عام  
 اهلدف العام :

 .للمكتب تقديم اخلدمات اإلدارية ، وأعمال السكرتارية  
 املهــــــــــــــــــــــــــــــــام :

استقبال اخلطابات الواردة لإلدارة ومراجعتها وعرضها ، وإحالة املعامالت الروتينية منها  -1
 لإلدارات والوحدات املختصة .

لتوجيهات فيما يتعلق بالطلبات العاجلة والسرية ومتابعة تصديرها إعداد الردود حسب ا -2
 بعد التوقيع .

إعداد ملخصات للمكاتبات املهمة والتقارير واحلصول على املعامالت واملعلومات  -3
 . املرتبطة بها قبل عرضها

 .، والرد على االستفسارات استقبال املكاملات اهلاتفية اخلاصة باملكتب ومعاجلتها   -4
ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات واالجتماعات وتنظيم املقابالت ، واستقبال املراجعني   -5

 وتوجيههم لإلدارات واألقسام ذات العالقة .
تنظيم املعامالت واملعلومات اخلاصة باملكتب وحفظها بشكل يساعد على سرعة  -6

 الوصول إليها .
املستلزمات املكتبية واالحتياجات األخرى لدى متابعة تأمني متطلبات املكتب من  -7

 اجلهات املختصة .
 اختصاصه . حدودأية مهام أخرى يكلف بها املكتب يف  -8
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 التنظيمإدارة 
 االرتباط التنظيمي :

 رتبط مبدير عام التطوير .ت 
 اهلدف العام :

 . التنظيميةاإلجرائية وهياكلها  اجلامعةإجراء الدراسات املتعلقة بتطوير أنظمة  

 املهــــــــــــــــــــــــــــــــام :

  إعداد اخلطة السنوية لإلدارة وتنفيذها بعد اعتمادها. -1

اقرتاح إجراء الدراسات بشأنها للتوصل إىل وتشخيص املشكالت اإلجرائية والتنظيمية  -2
  بعد اعتمادها.التوصيات تلك  تنفيذاحللول املثلى ، والتنسيق مع اإلدارات املعنية ل

واقرتاح التعديل عليها كلما تطلب األمر، والعمل على  مراجعة اهلياكل التنظيمية -3
وحتديثها بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية  للجامعةإعداد األدلة التنظيمية 

  .باجلامعة 
حتديث أدلة ، ومتابعة  باجلامعةتبسيط وتوثيق إجراءات العمل يف الوحدات اإلدارية  -4

  اإلجراءات واللوائح والقواعد املنظمة هلا . 
يف عضوية فرق عمل  تهممشاركاقرتاح و اجلامعةاملتخصصني من منسوبي تسمية  -5

بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة ، ، تشكيل الالدراسات ، واستصدار قرارات 
  وتقديم املساندة هلا.  أعماهلاومتابعة 

املشاركة يف تصميم وتطوير التطبيقات واحللول التقنية ذات العالقة بأساليب وإجراءات  -6
  .اجلامعة العمل بالتنسيق مع اإلدارات املختصة والعمل على توحيدها يف 

التنسيق مع برنامج التعامالت املشاركة مع اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة يف  -7
إىل  اجلامعةشأن املشاريع واملبادرات املتعلقة بتحول اإللكرتونية احلكومية "يّسر" ب
 التعامالت احلكومية اإللكرتونية.

املشاركة يف دراسات االستفادة من النظم اإلدارية والتقنيات والتجهيزات املكتبية  - 8
 منها. اجلامعةاحلديثة املناسبة ، واقرتاح توفري ما يفي باحتياجات 
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،ووضع  اجلامعةإعداد الدراسات اخلاصة باملعدات واألجهزة واألدوات املكتبية يف  - 9
اإلدارية  لشؤوناالدارة العامة ل الشروط واملواصفات لرتشيد استعماهلا ، بالتنسيق مع ا

 . واملالية

  اإلدارة العامة للمشروعاتوضع املواصفات الفنية للوحات اإلرشادية بالتنسيق مع - 10
 .  اإلدارية واملالية لشؤونة العامة لاالدار و

لشؤون االدارة العامة لواألظرف بالتنسيق مع  وضع املواصفات الفنية للنماذج واألوراق - 11
 . اإلدارية واملالية

بالتنسيق مع  وضع املعايري املناسبة لتوزيع األماكن والفراغات وفقًا لألسس التنظيمية - 12
  .  اجلهات املعنية

الختيار املواقع املناسبة للملصقات  اجلامعييق مع العالقات العامة واألعالم لتنسا -13
 للجامعةمبا يكفل احلفاظ على املظهر العام  اجلامعةواإلعالنية يف مرافق  الدعائية

 . وااللتزام باألنظمة والتعليمات
اسرتجاعها  تضمن سهولةتنظيم وحفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت  -14

  واالستفادة منها.
 حتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها. -15
حتديد االحتياجات التدريبية للموارد البشرية يف اإلدارة والتنسيق مع الوحدات  -16

 التنظيمية املختصة لتلبية تلك االحتياجات.
  زات اإلدارة واالقرتاحات لتطويرها ورفعها ملدير عام التطوير.إعداد تقارير دورية بإجنا -17
  أية مهام أخرى تكلف بها يف حدود اختصاصها. -18
 

 ويرتبط بها األقسام التالية :
 . الدراسات التنظيميةقسم  – 1
 قسم بيئة العمل والتقنية اإلدارية . – 2

 



 

   15 
 

 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

 إدارة التدريب
 االرتباط التنظيمي :

 التطوير .رتبط مبدير عام ت 
 اهلدف العام :

تأهيل وتطوير املوارد البشرية، ورفع كفاءتها من خالل إكسابها املهارات واملعارف  
  . القيام مبهامها الالزمة اليت متكنها من

 املهــــــــــــــــــــــــــــــــام :

 إعداد اخلطة السنوية لإلدارة وتنفيذها بعد اعتمادها. -1
يف كافة اجملاالت، وذلك  اجلامعةدراسة وحتديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي  -2

 .اجلامعة بالتنسيق مع اإلدارات ذات االختصاص يف 
اقرتاح اخلطط والربامج الالزمة إلتاحة الفرص التدريبية واحللقات التطبيقية ملنسوبي  -3

راكز التدريب داخل اجلامعة لتلبية االحتياجات التدريبية من خالل التواصل مع م
وخارج اململكة ، وذلك يف ضوء االنظمة واللوائح ، ووفق االحتياجات الفعلية ، 
وبالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص ، مع متابعة تنفيد تلك اخلطط والربامج بعد 

 اقرارها .
استقبال طلبات ترشيح موظفي اجلامعة وارساهلا جلهات التدريب املعنية ، ومتابعتهم  -4

ء التدريب وموافاة املسؤولني بالتقارير الالزمة عن سري التدريب ، وتلقي النتائج اثنا
 وابالغها .

والتأكد من حتقيقه لألهداف ورفع  اجلامعةعلى منسوبي  قياس أثر ونتائج التدريب  -5
  تقارير دورية بها. 

 . للجامعةدراسة املنح التدريبية اليت ترد  -6
وفق فرتات زمنية حمددة والعمل على  اجلامعةوضع خطة التدريب السنوية ملنسوبي  -7

ومتابعة تنفيذها وتقييم سري العمل فيها ا ، اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتنفيذه
 .عنها  وإعداد التقارير الالزمة

  اململكة.ار اجلهات التدريبية داخل وخارج وضع وحتديث املعايري املناسبة يف اختي -8
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 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

التدريب احمللية واإلقليمية والدولية ذات املستوى تكوين قاعدة بيانات جبهات  -9
 والسمعة املتميزة.

 البياناتومتابعة إدخال وحتديث  التقنية اخلاصة بالتدريبتطبيقات النظمة واأل تفعيل -10
 والعمل على تطويرها بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة .

اسرتجاعها  لةتضمن سهوتنظيم وحفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت  -11
  واالستفادة منها.

 حتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها. -12
ديد االحتياجات التدريبية للموارد البشرية يف اإلدارة والتنسيق مع الوحدات حت -13

 التنظيمية املختصة لتلبية تلك االحتياجات.
لتطويرها ورفعها ملدير عام الالزمة ة واالقرتاحات إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدار -14

  التطوير.
  يف حدود اختصاصها.االدارة أية مهام أخرى تكلف بها  -15

 
 ويرتبط بها األقسام التالية :

 . التدريب الداخليقسم  – 1
 قسم التدريب اخلارجي . – 2
 . قسم متابعة وتقييم الربامج التدريبية -3
 القسم النسوي . -4
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 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

 إدارة اإليفاد واالبتعاث
 االرتباط التنظيمي :

 رتبط مبدير عام التطوير .ت 
 اهلدف العام :

للحصول  االبتعاثعن طريق  علميًااجلامعة منسوبي املوظفني اإلداريني من تأهيل  
 . اجلامعة مصلحة تفتضيهحسب ما على درجة علمية 

 املهــــــــــــــــــــــــــــــــام :

 إعداد اخلطة السنوية لإلدارة وتنفيذها بعد اعتمادها. -1 

العمل على تنفيذ مضامني اخلطة االسرتاتيجية للجامعة يف تنمية املوارد البشرية من  -2
 .فيذ برامج اإليفاد واالبتعاث تنلخالل دراسة االحتياج 

يف ضوء  -رينياالدا –اقرتاح اخلطط والربامج الالزمة إليفاد وابتعاث منسوبي اجلامعة  – 3
 األنظمة واللوائح واالحتياج الفعلي للجامعة .

بالتعاون مع اجلهات ذات واالبتعاث  باإليفادتطوير سياسات وآليات العمل اخلاصة  – 4
 العالقة .

يف الداخل الدراسية القيام بكافة االجراءات املتعلقة بعملية الرتشيح والقبول للربامج  -5
 . ذات العالقةت واخلارج والتنسيق مع اجلها

دراسة طلبات متديد فرتة االيفاد او االبتعاث أو تغيري التخصص وكافة االحتياجات  -6
 الطارئة للموفدين واملبتعثني ، واختاذ القرارات الالزمة حياهلا .

متابعة األداء الدراسي للموفدين واملبتعثني بالتنسيق مع اجلهات التعليمية داخل اململكة  -7
 .، والتعرف على نتائجهم واعداد التقارير الدورية عن أدائهموامللحقيات خارجها 

  اململكة.داخل وخارج  جهات اإليفاد واالبتعاثعايري املناسبة يف اختيار وضع وحتديث امل -8

اسرتجاعها تضمن سهولة حفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت تنظيم و - 9
  واالستفادة منها.
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 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

 حتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها. -10

 جهة االختصاصديد االحتياجات التدريبية للموارد البشرية يف اإلدارة والتنسيق مع حت -11
 . الحتياجاتلتلبية تلك ا

لتطويرها ورفعها ملدير عام الالزمة إعداد تقارير دورية بإجنازات اإلدارة واالقرتاحات  -12
  التطوير.

  يف حدود اختصاصها.االدارة أية مهام أخرى تكلف بها  -13

 
 ويرتبط بها األقسام التالية :

 . اإليفادقسم  – 1
 . االبتعاثقسم  – 2
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 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

 املساندةإدارة اخلدمات 
 االرتباط التنظيمي :

 ترتبط مبدير عام التطوير .
 اهلدف العام :

ومساعدتها على  واألقسام لإلدارات والفنية ضمان توفري كافة اخلدمات اإلدارية
وكذلك التعريف بنشاطات  ، اجلهات املختصة داخل اجلامعةمع  التنسيقحتقيق أهدافها ب

العالقات مع املستفيدين واملؤسسات التدريبية ، االدارة ، ومد جسور التواصل وتعزيز 
 والتوثيق االعالمي لألنشطة والفعاليات .

 املهــــــــــــــــــــــــــــــــام :

  وتنفيذها بعد اعتمادها. لإلدارةإعداد اخلطة السنوية   .1

بالتنسيق مع اجلهات ذات  واألقساماملساندة لإلدارات تقديم اخلدمات االدارية والفنية  .2
 العالقة .

 دارة املتابعة .وتأخرهم ورفعه إلحصر غياب املوظفني  .3

 متابعة العهد والسلف واالجراءات املتعلقة بها . .4

باملوظفني كـ املتعلقة اإلدارية حول االجراءات  اجلهات ذات العالقةالتنسيق مع  .5
العمل االضايف ( وغريها ، )االجازات ، الرتقية ، النقل ، التكليف ، االنتداب ، 

 ومتابعتها .

على أنظمة وتطبيقات اإلدارة على احلاسب اآللي ومتابعة إدخال الفين اإلشراف  .6
 ذات العالقة . اجلهاتوالعمل على تطويرها بالتنسيق مع  البياناتوحتديث 

 التنسيق مع عمادة تقنية املعلومات يف استضافة التطبيقات اخلاصة باإلدارة .  .7

خدمات الدعم الفين للمستفيدين من اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها تقديم  .8
 االدارة .

االشراف على موقع االدارة على بوابة اجلامعة وتزويده باملعلومات واالخبار ، ومتابعة  .9
 حتديثه بشكل مستمر .

 االشراف على حسابات االدارة يف وسائل التواصل االجتماعي .  .10
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 الدليل التنظيمي لإلدارة العامة للتطوير

امة واالعالم اجلامعي باألخبار الصحفية املتعلقة بنشاطات تزويد ادارة العالقات الع .11
 االدارة واجنازاتها .

 متابعة جتهيز القاعات التدريبية لكافة الفعاليات اخلاصة باإلدارة . .12

 القيام باخلدمات الفنية لتوثيق اعمال االدارة . .13

 . واألقسامات عن نشاطات االدارة واجنازاتها بالتنسيق مع االدار العامة اعداد التقارير .14

 استقبال زوار وضيوف االدارة وتقديم خدمات الضيافة هلم . .15

 متابعة تأمني احتياجات االدارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة . .16

 ة والفنية انب االداريويتعلق باجلما  التنسيق مع اجلهات املختصة داخل اجلامعة يف .17
 ومتابعة متطلباتها داخل االدارة والرد على استفساراتها . ةواخلدمي

اسرتجاعها تضمن سهولة تنظيم وحفظ الوثائق اخلاصة باإلدارة بالطريقة اليت  .18
  واالستفادة منها.

 حتديد احتياجات اإلدارة من املوارد البشرية واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها. .19
 جهة االختصاصلبشرية يف اإلدارة والتنسيق مع ديد االحتياجات التدريبية للموارد احت .20

 . لتلبية تلك االحتياجات
 ملدير عام التطوير . اورفعه االدارةاعداد التقارير اخلاصة بعمل  .21

 يف حدود اختصاصها . االدارةأية مهام اخرى تكلف بها  .22
 

 ويرتبط بها األقسام التالية :
 . اخلدمات اإلدارية والفنيةقسم  – 1
 العالقات والتوثيق .قسم  – 2
 

 

 

 

 


