
 

 الموضوع : تدريب منسقي الجهات على نظام االتصاالت اإلدارية.

 
على نظام االتصاالت اإلدارية  اللجنة اإلشرافية على نظام االتصاالت اإلدارية و األرشفة اإللكترونية دورة تدريبية نظمت 

  هـ. 1436, استعداداً لتفعيله في العام الهجري في القاعة التدريبية بعمادة التعليم اإللكتروني و التعلم عن بعد الجديد

 و تزويدهم بالمعلومات و المهارات الالزمة الستخدام النظام الجهات لمنسقي يةتدريبالدورة ال سعادة األستاذ محمد العوله اقام حيث

عديد من المميزات التي ستساهم و التسجيل المعامالت الصادرة و الواردة الخارجية و المراسالت الداخلية و اإلحاالت  والمتضمن

تدريبهم في يوم األربعاء و  ومجموعات  ( 3على ) الجهاتمسؤولي  تقسيمو تم , في االنتقال إلى التعامالت اإللكترونية بالجامعة

هـ.27/12/1435-22-21الموافق  الثالثاءالخميس و   

هـ, 21/12/1435في يوم األربعاء الموافق     بزيارة المتدربين في يومهم التدريبي األول سعادة وكيل الجامعةومن جهة أخرى قام 

و تحفيز استعدادهم لتفعيل النظام. و تشجيعهم على اكتساب المهارات الالزمة خطوات التدريبيةال والوقوف على  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ورشة عمل تفعيل نظام االتصاالت اإلداريةالموضوع : 

 صباحاإلشرافية على نظام االتصاالت اإلدارية و األرشفة اإللكرتونية أقامت اللجنة  

وذلك يف هـ, ورشة عمل بعنوان ) تفعيل نظام االتصاالت اإلدارية ( 25/12/1435يوم األحد 

 القاعة التدريبية بعمادة اجلودة و تطوير املهارات.



ة اإلشرافية الدكتور مسلم بن وقدم هذه الورشة سعادة وكيل اجلامعة و رئيس اللجن

عمداء الكليات و حممد الدوسري و املشرف على املشروع األستاذ حممد العولة و حبضور 

 العمادات و مدراء اإلدارات.

حيث رحب يف بداية اللقاء سعادة وكيل اجلامعة باحلضور وشكرهم على تلبية 

مدير اجلامعة لالنتقال من التعامل الدعوة, وبني أن هذه الورشة تأتي تفعياًل لتوجيهات معالي 

ما قامت به اللجنة اإلشرافية و فرق العمل من جهود  اإللكرتوني و أوضح سعادته الورقي إىل

 توتركزللتطوير النظام, ثم انطلقت حماور الورشة اليت حتدث فيها املشرف على املشروع 

امعة و يف العديد من الدوائر حول مقارنة آلية االتصاالت اإلدارية احلالية يف اجل هاموضوعات

ومت يف الورشة , األسابيع القادمةخالل و مراحل تفعيل النظام  ,لية اجلديدةاآلاحلكومية و 

عمل مراسلة داخلية من وكالة اجلامعة إىل اإلدارة العامة  متاستعراض النظام اجلديد و

 للتخطيط و التطوير اإلداري, وتتبع أحد املعامالت يف النظام.

تفعيل النظام  أهمية فيها ختتمت الورشة بكلمة من سعادة وكيل اجلامعة بنيثم ا 

على  و يف اخلتام متت اإلجابةاجلديد على مجيع كليات و عمادات و إدارات اجلامعة, 

 مداخالت احلضور و تسجيل مالحظاتهم.

 


