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- مقدمة :
يعدُّ برنامج ا�ضتقبال اأع�ضاء هيئة التدري�س املتعاقدين حديثًا مع اجلامعة اأحد برامج الإدارة العامة 
الت�ضالت  لبناء  ت�ضعى من خاللها  والتي   , التي تقدمها ملن�ضوبي اجلامعة  والإعالم اجلامعي  للعالقات 
الة مع من�ضوبي اجلامعة , وبذل اجلهود للو�ضول لر�ضاهم وا�ضتح�ضانهم من خالل تقدمي خدمة  الفعَّ
ذات جودٍة عاليٍة وبكفاءٍة مرتفعٍة , وتقدميها بطريقٍة منظمٍة وعادلٍة , وكذلك الهتمام براأيهم 

لتح�ضني وتطوير هذه الربامج للو�ضول لأف�ضل النتائج باإذن اهلل . 

- أهداف البرنامج :
-اأنَّ ح�ضَن ال�ضتقبال وال�ضيافة واجٌب دينيٌّ ووطنيٌّ , وعادٌة اجتماعيٌة متاأ�ضلٌة , ويعترب ع�ضو هيئة 

التدري�س �ضيفًا جديدًا على اجلامعة وعلى البلد , ويجب القيام بحق ا�ضتقباله و�ضيافته .

اإيجابيًا عن اجلامعة منذ و�ضوله , وتكوين �ضورة  اأو الع�ضوة انطباعًا  اأن ياأخذ الع�ضو  -اأهمية 
ح�ضنة عن من�ضوبيها .

-تنمية ال�ضعور بالنتماء للجامعة منذ و�ضول الع�ضو اأو الع�ضوة.

-توفري الظروف املنا�ضبة للع�ضو اأو الع�ضوة لال�ضتقرار والن�ضجام يف البلد ب�ضكٍل اأ�ضرع .

-ح�ضن ال�ضتقبال يكون م�ضجعًا وحمفزًا للعمل والعطاء , ونتائجه تظهر على املدى البعيد من خالل 
حما�س واإخال�س الع�ضو للجامعة .

- آلية التنفيذ :
هيئة  اأع�ضاء  اأعداد  لتحديد  والعمادات  والكليات  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  �ضوؤون  اإدارة  -خماطبة 

التدري�س اجلدد املتوقع و�ضولهم , وذلك خالل الإجازة ال�ضيفية.

-تزويد اإدارة العالقات العامة والإعالم اجلامعي بالعدد التقريبي لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد املحتمل 
و�ضولهم .
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-التن�ضيق مع اإدارة اخلدمات لدرا�ضة الحتياج من ال�ضائقني وال�ضيارات ل�ضتقبال الأع�ضاء اجلدد ح�ضب 
املواعيد التي حتدد لحقًا .

-طلب عرو�س �ضعر من ال�ضقق الفندقية يف املجمعة والزلفي ورماح.

-اختيار الأن�ضب والتفاق معهم , وتعميدهم لإ�ضكان اأع�ضاء هيئة التدري�س عند و�ضولهم ملدة ثالثة 
اأيام لكل ع�ضو.

-تقوم الكلية بالتوا�ضل مع املتعاقد اجلديد يف بلده , واأخذ موعد و�ضوله , واإ�ضعاره بتكفل 
اجلامعة با�ضتقباله وا�ضت�ضافته ملدة ثالثة اأيام فقط .

-حتديد من�ضق من ِقبل كل كلية , ومن اإدارة �ضوؤون اع�ضاء هيئة التدري�س ؛ ليتم التوا�ضل معهم 
ب�ضكٍل يومي يف توفري معلومات عن اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد , ومواعيد و�ضولهم .

-اإذا حتدد موعد و�ضول الع�ضو يتم تعبئة منوذج ا�ضتقبال ع�ضو هيئة تدري�س - متعاقد جديد - 
املوجود �ضمن النماذج الإلكرتونية على بوابة اخلدمات الإلكرتونية قبل تاريخ و�ضول الع�ضو 
بع�ضرة اأيام على الأقل با�ضم كل ع�ضو هيئة تدري�س اأو ع�ضوة , وكامل املعلومات املتعلقة مبوعد 

و�ضولهم , ورقم الرحلة , وما يتوفر من و�ضائل ات�ضال .

-عمل قائمة باأ�ضماء اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد , واأرقام التوا�ضل معهم وجن�ضياتهم . 

-تقوم اإدارة العالقات العامة بتحويل �ضورٍة من منوذج ا�ضتقبال ع�ضو هيئة تدري�س - متعاقد جديد 
- اإىل اإدارة اخلدمات لتكليٍف �ضائق بال�ضتقبال.

-ا�ضتقبال كل ع�ضو هيئة تدري�س يف مطار امللك خالد , والتوجه به لل�ضكن اخلا�س به يف املجمعة 
اأو الزلفي اأو رماح .

-اإبالغ الع�ضو اأن ال�ضكن ملدة ثالث اأيام على ح�ضاب اجلامعة حلني بحثه عن �ضكن .

-كتابة تعميد خا�س لكل ع�ضو هيئة تدري�س جديد عند و�ضوله .

-حجز �ضكن لالأع�ضاء اجلدد التابعني لكليات حمافظات الزلفي يف �ضكن يف مدينة الزلفي عن 
طريق الكليات بالتن�ضيق مع اإدارة العالقات العامة والإعالم اجلامعي .
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-حجز �ضكن لالأع�ضاء اجلدد التابعني لكلية العلوم والدرا�ضات الإن�ضانية بحوطة �ضدير عن طريق 
الكلية بالتن�ضيق مع الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي .

-يتم التن�ضيق ل�ضتقبال وت�ضكني عدٍد من الأع�ضاء القادمني عن طريق الرب .

دليل   - بالع�ضو  ترحيب  بطاقة  على  حتتوي  حقيبة   ( عن  عبارة  هدية  اجلديد  الع�ضو  ت�ضليم  -يتم 
اجلامعة - ومطبوعات اجلامعة - ونبذة تعريفية عن خريطة املدينة التي بها كليته  - وهدايا دعائية 

- مناذج الإجراءات الإدارية التي تتم حلني توقيع العقد .

-تتوىل كل كلية نقل املتعاقد للجامعة اأثناء وجوده يف ال�ضكن لت�ضليم الأوراق الر�ضمية , وا�ضتكمال 
الإجراءات الإدارية.

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  وعميد  امل�ضاندة  والعمادات  الكليات  عمداء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  -حث 
واملوظفني وامل�ضرف على ال�ضوؤون املالية والإدارية ومدراء الإدارات للتعاون وت�ضهيل تنفيذ الربنامج.

-توفري مبلغ ي�ضلم للع�ضو بعد و�ضوله , وعند توقيع العقد معه , ويعترب �ضلفًة ت�ضدد من اأول راتب 
ي�ضتلمه الع�ضو.

-عمل ا�ضتطالع لراأي الأع�ضاء اجلدد عن الربنامج , وم�ضتوى اخلدمة فيه.
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