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 { اخلطة التشغيلية ملكتب معايل مدير اجلامعة} 

 

 نبذة عن املكتب منذ إنشائهأواًل: 

وتاريخ  194بدأت مراحل تأسيس مكتب معالي مدير اجلامعة بصدور األمر امللكي الكريم رقم أ/

بتعيني معالي الدكتور / خالد بن سعد املقرن مديرًا جلامعة اجملمعة هـ القاضي 30/12/1430

باملرتبة املمتازة ، ليبدأ العمل بهذه اجلامعة بشكل أوسع ، وخطوات متسارعة وجهود حثيثة لتطوير 

الكليات القائمة ، ومواصلة إنشاء كليات جديدة ، واملوافقة على إضافة أقسام وختصصات 

ليب االحتياج املطلوب ، لتسري هذه اجلامعة يف ركب التطور ائمه لتحيتاجها سوق العمل وتو

والرقي بنظرة تفاؤل ملستقبل مشرق هلذه اجلامعة الناشئة وتكون منارة علمية متقدمة يشار إليها 

ما بالبنان تقف بني مثيالتها من اجلامعات األخرى بكل فخر واعتزاز ومتيز بفضل اهلل ثم بفضل 

حلرمني الشريفني من دعم ومساندة ، هذا وقد بدأ مكتب معالي مدير حكومة خادم ا وفرته

واجهة اجلامعة كتب امليعترب اجلامعة عمله منذ اليوم األول الذي توىل فيه معاليه إدارة اجلامعة و

وتوجيهها اىل واهلاتفية   االلكرتونيةعامالت ادإدارية ، والتعامالت  ومنطلق مجيع املالرئيسة، 

كما يعترب املكتب إحدى جسور االتصال بني معالي مدير اجلامعة  االختصاص،اجلهات ذات 

 .ووحدات اجلامعة املختلفة واجلمهور
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 إحصاءات ومؤشرات 

 

 

 

 ثانيًا : الربوفايل املؤسسي للمكتب

 :التطور النوعي للمكتب وأبرز اإلجنازات

 ومتاهليكل اإلداري وحدات الواردة يف إنشائه بتفعيل كافة المن قام املكتب يف السنة األوىل 
ميزة يف اجملال األكادميي واإلداري إلدارة املكتب وإعداد بيئة داخلية تاستقطاب الكفاءات امل

وترمجة الرؤية واألهداف اليت رمسها معايل مدير اجلامعة  ،جاذبة وحمفزة على اإلجناز واالبداع
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عاملني يف املكتب ، ويعترب املكتب يف العام وكذلك مت حتديد الصالحيات واألدوار لل ،للمكتب
هـ منوذجًا إداريًا ميتلك املهارة يف اإلتقان والدقة ومرجعًا لكافة الوحدات داخل 1437احلايل 

اجلامعة المتالكه أرشيف اجلامعة منذ نشأهتا والذي حيتوي على كافة املعامالت الصادرة والواردة 
  دارية ح ى وقتنا احلايل  وحماضر اجملالس واللجان والقرارات اإل

 سمات البيئة الداخلية :ثالثاً: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء املعامالت الواردة  

 من اجلهات اخلارجية  عن طريق االستالم املباشرملكتب معالي مدير اجلامعة يتم استالم املعامالت الواردة  -1

واستالم املعامالت  ،مدير اجلامعةمبكتب معالي من مراسل اجلهة املرسلة أو عن طريق صندوق الربيد اخلاص 

 الداخلية عن طريق نظام االتصاالت ادإدارية ادإلكرتوني.
 املعاملة يف نظام االتصاالت ادإدارية كوارد عام.يتم توريد  -2
الواردة من جهات خارجية عن طريق  يقوم معالي مدير اجلامعة باستعراض املراسالت الداخلية و املعامالت -3

نظام االتصاالت ادإدارية ادإلكرتوني وتوجيه املعامالت وإحالتها إلكرتونيًا وفق ادإجراءات يف نظام االتصاالت 

 ادإدارية ادإلكرتوني.

  املعامالت الصادرة:إجراء  

 .اجلهة ذات االختصاصاملعاملة بصورتها النهائية من  ِقبل  إعداديتم  -1
يقوم معالي مدير اجلامعة باستعراض املراسالت الداخلية و املعامالت الصادرة جلهات خارجية عن طريق  -2

نظام االتصاالت ادإدارية ادإلكرتوني وتوجيه املعامالت إلكرتونيًا وفق ادإجراءات املتبعة يف نظام االتصاالت 

 ادإدارية ادإلكرتوني.
 

 
 :إجراء النسخ والتحرير 

اجلامعة للتوجيه معالي مدير  على  لعرضهايقوم قسم النسخ والتحرير بصياغة مسودة أولية للخطاب   -1

 ن وجدت وأخذ املوافقة النهائية على الصياغة.إ اإجراء التعديالت املطلوبة عليهب

يتم إعداد املراسالت الداخلية والصادر اخلارجي املعتمدة عن طريق نظام االتصاالت ادإدارية  -2

 رتوني.ادإلك
 :إجراء املعامالت السرية 

املعامالت السرية تعامل يف نظام االتصاالت ادإدارية معاملة املراسلة الداخلية و املعاملة الصادرة 

 والواردة مع مراعاة حتديد نوع املعاملة )سري(  يف نظام االتصاالت ادإدارية ادإلكرتوني .

 وحدة املتابعة إجراء: 
 إلكرتونيًا إىل قسم املتابعة ملتابعتها حسب التوجيه.حتال املعاملة    
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  إجراء إدارة املكتب و السكرتارية اخلاصة: 
 أعمال يقسوتن ختزالاال بأعمال القيام و اجلامعة مدير معالي اجتماعات مواعيد وتنظيم تهيئة -1

 .احلاجة عند الرتمجة
 .مبوجبه شريأللت يوم ى كلف اوعرضه اجلامعة مدير معالي مقابالت برامج إعداد -2
 اتهالتوجي بسح  اجلامعة مدير ملعالي  وإحالتها  اخلاصة اهلاتفية االتصاالت وتلقي استقبال -3

 بشأنها . بقةسامل
 – اخللوي اهلاتف ( التأكد من كافة اجهزة االتصاالت اخلاصة مبعاىل مدير اجلامعة ضرورة -4

 –التحويالت الداخلية واخلارجية  –الشبكة الداخلية  – ىبريد الكرت ون –فاكس  – اجلوال اهلاتف

 نظام اجملالس واللجان (.  –االتصال املرئي  –االتصال الشبكي 
صاالت املرتبطة بالقيادة التأكد من موقع اجهزة االتصاالت وكيفية تقسيمها )مكان اجهزة االت -5

التأكد من وضع  ،من املكتب وبقية االجهزة على الناحية اليسرى  ،على الناحية اليمنى العليا 

واالحتفاظ  بأحدث االدلة والنماذج اهلاتفية منها ما  ،مساعات اهلاتف يف مكانها الصحيح على اجلهاز  

 هو خاص بكبار املسئولني واالخرى لغريهم . 
وتفريع رسائل  ،إجراء كافة االتصاالت السرية واخلاصة مبعالي مدير اجلامعة الداخلية والدولية  -6

 ورسائل اجلوال ورقيًا وعرضها على معاليه . ادإلكرتونيد الربي
 استقبال املراجعني والرد على استفساراتهم شخصيًا أو هاتفيًا أو الكرتونيًا . -7
 . اجلامعة معالي مديرترتيب مواعيد طلبات املراجعني ملقابلة  -8
الربيد اجلامعة والرد على االستفسارات اليت ترد على  ملكتب معالي مدير  ادإلكرتونيالربيد متابعة  -9

 .ادإلكرتوني
 .من داخل اجلامعة أو من خارجها اجلامعة سواًءتيب االجتماعات واملقابالت ملعالي مدير تر -10
 .ادإشراف على قاعة استقبال الضيوف من خارج اجلامعة وجتهيزها بالضيافة الالزمة -11
 .عملالتؤمترات وور  املضور حل ج اجلامعةمدير اجلامعة خار تنسيق رحالت معالي -12

 
 
 

 

 خرائط تدفق العمليات 

 ةخريطة تدفق املعامالت الوارد -1

 .خريطة تدفق املعامالت الصادرة -2

 .خريطة تدفق النسخ والتحرير -3
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 خريطة تدفق املعامالت الواردة  -1

 

م  و  ا     م  م   وا د  

مدي  ال  م    م  ل  لم    

م  ل  مدي    لم     ا     الم  م   الوا د  

ال  م   

  ا

 و يد الم  م       ظ   ا       ا دا ي  

 وا د ع   

  ا

ال    ع   م  ل   مدي  ال  م   
    

 و ي  الم  م   وا  ل    ال   و ي   

   ال   م  م  الم  م   

لم    م  ل  الوا د  

مدي  ال  م   

:مف  ي  ال مو  

ا       ا دا ي  :   ا

م  ل   مدي  ال  م   :       

الم    ال    ع   م    م  ل  :     

. مدي  ال  م   

  ا 
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 تدفق املعامالت الصادرة خريطة  -2
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 خريطة تدفق النسخ والتحرير  -3

 

            م  و  

م  ل  مدي  ال  م    م     

 ي    م ود  اولي  ل      
   

ع     ع   م  ل  مدي   ال  م   ل  و ي  

وا  ا  ال  دي   الم  و   

   

 

الموا    ال    ي  ع   ال ي    
 

           من    

مدي    م  ل  م    

ال  م   

:مف  ي  ال مو  

    ال    وال   ي  :      

م  ل  مدي  ال  م   :       

الم    ال    ع   م    م  ل  :     

مدي  ال  م   
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 :متغيرات البيئة الخارجية رابعاً: 

ميتلك املكتب رصيدًا كبريًا من الثقة فيما بينه وبني بيئته احمللية والوطنية والدولية من خالل مد جسور 
التواصل والتكامل بني املكتب وكافة اإلدارات واملؤسسات واهليئات اليت تسهم وتشارك يف حتقيق أهداف 

لي والوطين والدويل وذلك من اجلامعة من أجل تقدمي خدماهتا على الوجه املطلوب حنو جمتمعها احمل
 خالل قيام إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي التابعة للمكتب بعدد من اإلجراءات :

  صحيفة اجلامعة الشهرية )تواصل( توزع على مجيع اجلامعات والوزارات واملؤسسات احلكومية واألهلية
 ازات مجيع وحدات اجلامعة حيث حتتوي على أخبار وإجن ،والسفارات السعودية يف اخلارج 

 
  تتوىل إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي إصدار عدد من التقارير واملطبوعات اإلعالمية لعدد من

وإرساله إىل مجيع اجلامعات والوزارات  ،املناسبات واملنجزات يتم توزيعه يف املناسبات واملعارض 
 ودية يف اخلارج واملؤسسات احلكومية واألهلية والسفارات السع

 
  تدير إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي الواجهة الرئيسية لبوابة اجلامعة اإللكرتونية من خالل

 ،والفعاليات  ،والبوابة اإلعالمية اليت حتتوي أرشيف األخبار  ،نشر األخبار والنشاطات واإلجنازات 
 صحيفة تواصل   ،معرض الصور  ،امللف الصحفي  ،معرض الفيديو 

 
  استضافة اجلامعة لعدد من الوفود اإلعالمية لالطالع على إجنازات اجلامعة ونشاطاهتا ومنشآهتا 

 
 ( يتم عرب مركز رسائل اجلوال باجلامعةmu.edu.sa بث رسائل جلميع منسويب اجلامعة )،  ولقائمة

حيث  ،ورؤساء املراكز  ،ومدراء الدوائر احلكومية  ،واحملافظني  ،أرقام املسؤولني يف عدد من الوزارات 
 والتهنئة باملناسبات الدينية والوطنية   ،والدعوة حلضور املناسبات  ،واإلجنازات  ،حتمل أخبار اجلامعة 

  قوائم الربيد اإللكرتوين للمؤسسات التعليمية وللشركات التجارية واجلمعيات واهليئات والشخصيات
ية واجلامعات يف عدد من البلدان يُرسل عن طريقها أخبار ونشاطات وإجنازات االجتماعية واإلعالم

 مع تقارير مصورة عن اجلامعة  ،اجلامعة 
 

  استغالل اإلعالم احلديث للتعريف باجلامعة وإجنازاهتا على الشبكة العنكبوتية اإلنرتنت يف عدد من
 قع: ااملو 

  ( صفحة اجلامعة على الفيس بوكFacebook ) 
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  صفحة( اجلامعة على متبلرtumblr) 
  صفحة اجلامعة على املوقع العاملي للصورflickr  
  صفحة اجلامعة على تويرتTwitter 
  ويشارك عدٌد من  ،تعرض اجلامعة من خالل اإلذاعات السعودية تغطيات للمناسبات املهمة

 املختلفة املسؤولني عرب االتصاالت املرتبة يف عدد من الربامج إلبراز نشاطات اجلامعة 
   تزويد وكالة األنباء السعودية جبميع أخبار ونشاطات وإجنازات اجلامعة 
  بأخبار ونشاطات وإجنازات اجلامعة والصحف اإللكرتونية  تزويد الصحف اليومية الورقية 
  واملشاركة يف معارض حملية وخارجية يتم فيها عرض إجنازات  ،تنظيم عدد من املعارض داخل اجلامعة

واالطالع على ما حتتويه من معلومات عن  ،ودعوات املسؤولني وفئات اجملتمع لزيارهتا  ، اجلامعة
 وحدات اجلامعة املختلفة   

  توطيد العالقات مع وسائل اإلعالم املختلفة من خالل زيارة مدراء مكاتب الصحف يف مدينة اجملمعة
وتوضيح أمهية نشر  ،ل معهم ورؤساء التحرير يف مقرات الصحف بشكل متكرر ملد جسر من التواص

بني اجلامعات  وإبراز اسم اجلامعة لك على اجملتمع احمللي واخلارجي ومردود ذ ،أخبار اجلامعة 
  السعودية

  وب مع مجيع األسئلة والتجا ،التواصل مع مجيع وسائل اإلعالم يف مجيع ما يُثار من قضايا
  واالستفسارات

  وإعداد الرد على ما  ،ومواقع اإلنرتنت  ،متابعة كل ما يُنشر عن اجلامعة يف وسائل اإلعالم املختلفة
   التوضيحتنشره وسائل اإلعالم عن اجلامعة إذا كان يستوجب 

  ومشريف ومصوري املواقع اإللكرتونية  ،ومندوبيها  ،مدراء مكاتب الصحف و القنوات الفضائية دعوة
 جلامعة املختلفة  حلضور مناسبات ا

  والتغطيات اإلعالمية يف عدد من القنوات الفضائية عن مناسبات  ،عرض عدٍد من التقارير اإلخبارية
 وإجنازات اجلامعة  

  والقرارات الصادرة أواًل بأول  ،تزويد جوال منطقة الرياض وجواالت احملافظات جبميع أخبار اجلامعة، 
   smsاجلـواالت خدمات إخبارية عرب رسائل اجلوال  حيث تقدم  ،وبثها جلميع املشرتكني 

  ميزانية شؤون اجلامعة مثل تنظيُم عدٍد من املؤمترات الصحفية ملعايل مدير اجلامعة للحديث عن
  ومشاريعها املستقبلية  ،اجلامعة

  واحتفاالت  ،ونشاطات  ،ومشاركات  ،من زيارات  ،توثيق مجيع مناسبات اجلامعة بالصورة واخلرب
 وورش عمل يف دليل سنوي   ،ومعارض  ،ومؤمترات  ،واجتماعات 

  ونسخها  ، واإلنتاج،واإلخراج  ،مناسبة أُقيمت يف اجلامعة من خالل التصوير  200توثيُق أكثر من
 وقناة عني بُِنَسٍخ من هذه املناسبات   ،يف سيديات وتزويد القنوات الفضائية هبا 
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 امعة إنتاج مرئي ملناسبات اجل 150حيث حتتوي أكثر من  ،ى اليوتيوب إنشاء قناة اجلامعة عل
 ووطنية  ،وتوعوية  ،ووثائقية  ،ومود علمية  ،املختلفة

  مت عرضها يف عدد من االحتفاالت  ،إنتاُج عدد من األفالم التعريفية باجلامعة أو إحدى وحداهتا
 واملعارض واملناسبات  

 والعمادات املساندة بالصور  ،والكليات  ،ن مجيع وكاالت اجلامعة تزويد مجيع املطبوعات الصادرة م
 اليت تنقل املظهر اإلجيايب للجامعة من تغطيات فريق إدارة العالقات العامة واإلعالم اجلامعي  

  إصداُر عدٍد من املطبوعات التعريفية باجلامعة باللغتني العربية واإلجنليزية للمشاركة هبا يف املعارض
  اخلارجية

  شاركت هبا اجلامعة يف عدٍد من املناسبات  ،واللوحات التعريفية  ،تصميُم وطباعُة عدٍد من البنرات
 داخل اجلامعة وخارجها  

 

 ًا : مصفوفة األهداف واملبادرات خامس

( أهداف اسرتاتيجية عامة، مت بنائها لتعاجل 7جتدر اإلشارة إىل أن مصفوفة األهداف تتضمن سبعة )
( هدفًا تفصيليًا ميكن بناء املبادرات 38القضايا االسرتاتيجية السبع جلامعة اجملمعة، كما تشتمل على )

داء واالجناز لتلك ( مؤشرًا لقياس مستوى األ89والربامج واملشروعات يف ضوئها، كما مت صياغة )
( مبادرة  ولقد مت مراعاة توافق العديد من 87األهداف واملبادرات األساسية والفرعية اليت وصلت إىل )

املصطلحات واملفاهيم الواردة يف أهداف اجلامعة مبا يتالءم مع ما هو وارد من مفاهيم يف خطط التنمية 
خالهلا استخدام مصطلحات معاصرة مثل: الكفاءة  وخطة آفاق وتقارير وزارة التعليم، واليت تزايد من

الداخلية واخلارجية، االستقطاب والتوظيف، املوارد البشرية، األخالقيات الوظيفية، احلوكمة، إعادة 
     اهلندسة، البنية التقنية عالية االعتمادية، الصيانة الوقائية والتأهيلية، متكني القيادات، الشفافية والنزاهة

 األول تسراارجي اال الهدف

 المعافة وميرمع العمل تسوق مرطلبات وفق للطلبة الرنافتسجة القداات بناء

  
األهداف 
 الرفصجلجة

مؤشاات أداء الخطة 
 االتسراارجيجة

 اليهة المنفذة المباداات المقراحة

1 

ا       
 م  وى 
ال دم   
واأل     
 ال   ي .

*      المي ا ي  -1
ال  غي ي  ) دون الم  لغ 
لم   آ  ال    

وال  ن( الم     
 ل  دي  ال دم   ال   ي 

   ين م د    -1
الم      
ال   ي   ي 
 م     األ    

م    م  لي مدي  
 ال  م  
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 الثان  االتسراارجي  الهدف

 االارقاء بقداات ومهااات الكوادا األكادجمجة واإلدااجة

 

 

 

 

 

 

 

  
األهداف 
 الرفصجلجة

مؤشاات أداء الخطة 
 االتسراارجيجة

 اليهة المنفذة المباداات المقراحة

1 

ا       
ال واد  

الم مي   من 
أع    هي   
 ال د يس

والم   ظ  
 ع ي  .

*      أع    -2
هي   ال د يس الذين 
ي م ون مؤه   
د  و اه م  د  

 ع ي  
*      أع    -3

هي   ال د يس الذين 
  د وا ال  م    ي 
ال    ال      أل     
عدا ال   عد      

 ال ن.
* الم د  ا  م لي -4

ل      إل  أع    
هي   ال د يس م     
 م  عم د  ال  و 

** م د  أع    -5
هي   ال د يس  ي 
ال       ال  مي  

 وال   ي 
** م د  اعداد -6

ال     إل  أع    
هي   ال د يس     
ال       م     
 م  عم د  ال  و 

    ين م  م  -2
أع           

هي   ال د يس م  
الم   ا  وم  م   

 ا دا ي 

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

   ين م د    -3
  ود  الوظ    

 األ  ديمي 
 

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

   ين م د    -4
    أع    هي   

 ال د يس

م    م  لي 
 مدي  ال  م  
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األهداف 
 الرفصجلجة

 مؤشاات أداء الخطة
 االتسراارجيجة

 اليهة المنفذة المباداات المقراحة

  

** م د  أع    -7
هي   ال د يس 
 الم    دين.
 

    ين م  م  -5
       أع    
هي   ال د يس م  
الم   ا  وم  م   

 ا دا ي 

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

2 

ا        أدا  
الموظفين 
و  وي  
 م   ا   .

*      ال     -8
ا دا ي ل   د  

 م    
** م د  الف يين -9

 ال  وديين

م  و   -6
ال و  فوليو "م   
ا      الوظيفي 
 ا ل   و ي"

   ين م د    -7
     الموظفين

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

3 

   ي  م      
ال     
ال    ي  ي 
الم     
األ  ديمي  
 وا دا ي .

***      ال مثي  -10
ال    ي  ي الم     
األ  ديمي  وا دا ي  
 وال   ن والم  لس.

 م ين ال ي دا   -8
 ال    ي  الم مي  

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

4 

   ي  
األ   ي   
الم  ي . وال ي  
 المؤ  ي .

11-     ***
الم  لف   ا دا ي  

 ل موظفين

 
    مج   و   -9

 ووا     الموظ 

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

 واعد  مدو   -10
 ال  و  الوظيفي

    مج    ي   -11
 ال  اه  الوظيفي 

م    م  لي 
 مدي  ال  م  
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 الثالث االتسراارجي  الهدف

 رطوجا األداء المؤتستس  والمنظومة اإلدااجة

 

 

 

  
األهداف 
 الرفصجلجة

مؤشاات أداء الخطة 
 االتسراارجيجة

 المباداات المقراحة
اليهة 
 المنفذة

1 

  وي  
ال   ي  الم لي 
ل موا    

و   يد ا  ف   
و   

 األولوي  .

* الم  و    -12
ال  غي ي  ال  ي  ل   
  ل  ) دون الم  لغ 
الم     لم   آ  
 ال    وال  ن(.

* ا  ف   -13
ال  وي ع      ي  

 الم  وم  
14-      ***

الموا د الم لي  الذا ي  
ال      من   دي  
 ال  م   ل دم    .

م  و  "ال   لي   -12
الم  ي  ع   األ    " 

(ABC )Activity 
based costing 

م  و  ال موي   -13
الم     ع   أدا  

( PBBالو دا  )

Performance 
based budgeting 

م    م  لي 
 مدي  ال  م  

 مؤ   ل    )***( مؤ   آ         )**(مؤ   ال ي   الو  ي  ل   وي  وا ع م د األ  ديمي      )*(


