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الرؤيـــــــة:

تقديم خدمة متميزة بيسر وسهولة.



الرسالة:

العمل وفقاً للتعليمات املنظمة ،ومساندة قطاعات اجلامعة للعمل يف تقديم خدمة متميزة لطالبيها
بشكل يليب الرغبات للمستفيدين ويسهل عملية اخلدمة هلم.



القيم:

الشفافية – احملاسبية – الصدق – األمانة – التميز – العمل الفريقي



األهداف:

 /1تقديم مجيع اخلدمات املناطة باإلدارة للمستفيدين.
 /2االلتزام التام بالتعليمات واألنظمة املناطة باإلدارة.
 /3الرقي بأعمال اإلدارة إىل مستويات متقدمة.
 /4رفع مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين.
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املقدمة

تسعى اإلدارة العامة للخدمات إىل منظومة عمل متكاملة وواضحة ،واليت تسعى إىل
حتديد آليـــــة واضحة يف العمل وذلك لتاليف األخطاء واملعوقات اليت قد تواجه املوظفني
لذلك سعت اإلدارة إىل عمل دليل إجرائي يف العمل منظم وواضح ويعمل عليه املوظف
وفقاً للخطوات املرتبة.

جماالت اإلدارة:
 .1إدارة النقل جلميع قطاعات اجلامعة.
 .2متابعة حركة السيارات.
 .3اخلدمات املساندة مثل (وحدة آمن ومناخي ونادي سالك).
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إدارة النقل
االرتباط التنظيمي :ترتبط باملشرف العام.
اهلدف العام :تأمني وسائل النقل لطالب وطالبات اجلامعة.

االجراءات الرئيسية:
 .1نقل طالبات اجلامعة من منازهلن إىل مجيع الكليات يف فروع اجلامعة املختلفة.
 .2نقل األنشطة الطالبية.
 .3نقل طالبات التدريب امليداني والتطبيق العملي،
 .4املراقبة املالية واملتابعة فيما خيص املتعهد (الشركة املشغلة لعملية النقل).
 .5املراقبة امليدانية كل صباح ومساء على حركة احلافالت وضمان سري عملية النقل
واالستعداد لليوم التالي.

اخلطوات التنفيذية إلجناز املهام:
 .1حتديد خطوط السري واملسارات واعتماد النماذج الالزمة للسائقني الواردة من املتعهد لشغل
خطوط السري املعتمدة للجامعة.
 .2بعد التسجيل يف مواقع النقل املختلفة (عن طريق املوقع أو أحد التطبيقات يف األجهزة
الذكية) .يقوم املوظف برتحيل الطالبات للمسارات احملددة واملعتمدة مسبقاً من وكيل
اجلامعة.
 .3يتم تسجيل طلب عن طريق اخلدمات اإللكرتونية خلدمة نقل األنشطة ويقوم املوظف
بالتنسيق بني اجلهة داخل اجلامعة وبني السائق إلجناز املهمة املطلوبة.
 .4يتم طلب عن طريق االتصاالت اإلدارية لنقل طالبات التدريب امليداني وحيدد فيه مواعيد
وأوقات التدريب ويقوم املوظف بتوفري النقل املناسب والتنسيق بني اجلهة داخل اجلامعة وبني
السائق إلجناز املهمة املطلوبة.
 .5يقوم املراقب امليداني باملراقبة واإلشراف وحتضري الطالبات املستفيدات من النقل يومياً
وعلى فرتتني (صباحية – مسائية) وذلك للتأكد من اكتمال الطالبات ووجودهم.
 .6يقوم املراقب املالي بدراسة املستخلص الوارد من املتعهد واعتماده من قبل املشرف العام
وإرساله للشؤون اإلدارية واملالية.
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إدارة احلركة
االرتباط التنظيمي :ترتبط باملشرف العام.
اهلدف العام :توفري وسائل النقل ملنسوبي اجلامعة ،توفري املركبات للمهمات ملنسوبي اجلامعة،
صرف احملروقات ومستلزماتها ،إجراء الصيانة ملركبات اجلامعة ،نقل األثاث.

اإلجراءات الرئيسية:
تأمني املركبات ووسائل النقل ملنسوبي اجلامعة والطالب ،وصرف احملروقات وغسيل السيارات
وغيار الزيت ،تسجيل التفاويض املرورية ،تأمني وسائل نقل األثاث ،وإجراء الصيانة للمركبات.

اخلطوات التنفيذية إلجناز املهام:
 .1يقوم املوظف بتأمني املركبة بعد اعتمادها من قبل صاحب الصالحية وتسجيلها باسم
املستخدم وإصدار التفويض بالقيادة حسب املدة املمنوحة له.
 .2يقوم املوظف باستقبال طلبات الغسيل وغيار الزيت إلكرتونياً واعتمادها من املشرف العام
ويتم التشييك على املركبة فنياً وتسجيل املسافة املقطوعة للمركبة منذ آخر صرف للغسيل
وغيار الزيت.
 .3يقوم املوظف بصرف احملروقات حسب جدولة معتمدة من وكيل اجلامعة للجهات املستفيدة
من مركبات اجلامعة.
 .4يقوم املوظف بتسجيل تفويض مروري ألي مستخدم جديد وذلك عن طريق برنامج مت بالتعاون
مع اإلدارة العامة للمرور ونقل أي تفويض وإلغاءه.
 .5يقوم املوظف باستقبال طلبات الرتحيل والنقل عن طريق البوابة اإللكرتونية ويتم التنسيق
بني اجلهات لنقل ما يراد نقله ،ونقل طالب األنشطة.
 .6يقوم املوظف باستقبال طلبات نقل منسوبي اجلامعة ويتم توفري وسيلة النقل املناسبة والتنسيق
مع اجلهة الوارد منها الطلب إلمتام عملية النقل.
 .7إجراء الصيانة ملركبات اجلامعة ونقل املتعطل منها للورشة الرئيسية.
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إدارة اخلدمات املساندة
االرتباط التنظيمي :ترتبط باملشرف العام.
اهلدف العام :تقديم اخلدمات اجملتمعية ،وتوثيق اإلجنازات إعالمياً ،وخدمة موظفي اإلدارة
ومنسوبيها.

اإلجراءات الرئيسية:
تقديم اخلدمات اجملتمعية ،والرد على التساؤالت الواردة لإلدارة ،والعمل على خدمة موظفني
اإلدارة ،وتوثيق خدمات اإلدارة إعالمياً.

اخلطوات التنفيذية إلجناز املهام:
 .1يقوم املوظف املسؤول عن وحدة متابعة التقلبات اجلوية (مناخي) بدراسة حالة الطقس
بشكل أسبوعي وأيضاً يقوم باستقبال البالغات الواردة فيما خيص التقلبات اجلوية ،سواء
كانت عن طريق الربيد اإللكرتوني أو اهلاتف املخصص للمناخ أو تويرت أو موقع رابط بعد
ذلك يقوم بدراسة حالة الطقس والرفع للمشرف العام لعرضها على صاحب الصالحية فيما
خيص تعليق الدراسة من عدمه.
 .2يقوم املوظف املسؤول عن الوحدة الرقمية (آمن) مبتابعة حركة احلافالت املخصصة لنقل
الطالبات يومياً للتأكد من سالمة وصوهلا عن طريق الوحدة الرقمية (آمن) ،ويف حال وجود
أي مالحظة يتم العرض بها مباشرة على املشرف العام.
 .3يقوم املوظف املختص باخلدمات اإلدارية والفنية باإلجراءات اإلدارية والفنية املتعلقة يف
القسم كإجناز املعامالت وفرزها وعرض املعامالت على املشرف العام.
 .4يقوم املوظف املسؤول عن العالقات والتوثيق بإدارة الربيد اإللكرتوني اخلا

باإلدارة

ومتابعته بشكل يومي كما يقوم أيضاً بإدارة حسابات اإلدارة عرب مواقع التواصل االجتماع.
 .5يقوم املوظف يف قسم املتابعة واملوظفني بإنشاء املعامالت اخلاصة باملوظفني كطلب األعذار
الطبية واإلجازات واالستئذانات وعرضها على املشرف العام أوالً بأول.
 .6يقوم املوظف املسؤول عن نادي سالك التوعوي باستقبال زوار النادي وتوعيتهم وتثقيفهم
وعرض املنشورات واملطبوعات املخصصة يف هذا اجملال عليهم ،بإشراف مباشر مع املشرف
العام.
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اإلدارة النسائية
االرتباط التنظيمي :ترتبط باملشرف العام.
اهلدف العام :خدمة الطالبات املستفيدات من النقل اجلامعي

اإلجراءات الرئيسية:
 -1تسجيل الطالبات وحتديث بيانات الطالبات املستفيدات.
 -2حتضري الطالبات يف النظام يومياً.
 -3رفع طلب عذر للطالبات املتغيبات بسبب النقل.
 -4استقبال مالحظات الطالبات والعمل على تفادى املالحظات وعدم تكرارها.
 -5دراسة كشوفات النقل بشكل دوري.
 -6التواصل مع املشرف ملتابعة سري احلافالت

اخلطوات التنفيذية إلجناز املهام:
1ـ استقبال الطالبة املستجدة وشرح التعليمات الواجب على الطالبة إتباعها ومن ثم تسجيلها
يف نظام النقل وادراج املسوغات الالزمة ،وحتديث البيانات للطالبات املستفيدات من النقل
يف بداية كل ترم دراسي.
2ــ استالم كشوفات التحضري من املشرف ومن ثم رفع حضور الطالبة الكرتونياً عن طريق
بوابة اخلدمات اإللكرتونية لتحضري الطالبات.
-3يف حال غياب الطالبة بسبب النقل يتم رفع طلب عذر للطالبة بالنظام بعد التأكد من
استفادة الطالبة وغياب السائق.
-4اخذ مالحظات الطالبات وتدوينها والتأكد من صحتها واملساعدة يف تفادى املالحظات
وعدم تكرارها.
-5دراسة دورية للكشوفات والتأكد من استفادة الطالبة من النقل اجلامعي وحجب الطالبة
الغري مستفيدة.
 -6التواصل مع املراقب امليداني لتنظيم سري احلافالت والتأكد من خروج مجيع
الطالبات.
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إدارة خدمات الفروع
االرتباط التنظيمي :ترتبط باملشرف العام.
اهلدف العام :خدمة فروع اإلدارة يف مجيع املواقع.
اإلجراءات الرئيسية :خدمة فروع اإلدارة يف فروع اإلدارة املختلفة وتسهيل متطلبات العمل.

اخلطوات التنفيذية إلجناز املهام:
 .1يقوم املوظف املسؤول باستقبال املعامالت الواردة من فروع اإلدارة يف خمتلف الكليات (رماح
– الزلفي – حوطة سدير – الغاط) وعرضها على املشرف العام.
 .2يقوم املوظف بعمل جوالت رقابية على الفروع بشكل دوري وذلك لإلشراف على العمل ونقل
املشاكل اليت تواجه العمل والصعوبات يف فروع اإلدارة على املشرف العام.
 .3يقوم املوظف بإعداد جدولة باحتياج خدمات الفروع بالكليات من املركبات والنقل وذلك
لغرض خدمة الكليات يف نطاق اجلامعة.

9

استبيان رضا املستفيدين عن جودة اخلدمة:
 -1اخلدمات اإللكرتونية املقدمة من إدارة اخلدمات كإدارة نقل وإدارة حركة
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

 -2صرفيات احملروقات ومشتقاتها من قبل وحدة احلركة.
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

 -3النماذج اخلدمية اإللكرتونية واالعتيادية اليت تقدمها إدارة اخلدمات لطالبيها
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

 -4اخلدمة املقدمة من موظفي إدارة اخلدمات جبميع فروعها للمستفيدين
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية
 -5فرق الصيانة واعمال الصيانة ملركبات اجلامعة

مرضية جداً

غري مرضية

مرضية
 -6خدمات النقل عرب احلافالت

مرضية جداً

غري مرضية

مرضية
 -7نظام النقل اجلامعي اإللكرتوني

مرضية جداً

غري مرضية

مرضية
 -8نظام إدارة التفاويض للمركبات الرمسية

مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

 -9استقبال وتنقالت األعضاء والطالبات باحلافالت والضيوف بشكل عام
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

-10تنقالت وحافالت فئة االمتياز للطالبات وطالبات النخبة ذوي االحتياجات اخلاصة
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

-11التطبيقات اإلضافية خلدمات النقل عرب األجهزة الذكية
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

-12احلافالت واملراقبني واملراقبات عملهم وخدمتهم اليت يقدمونها
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

-13توفري وسائل النقل اخلدمية للجهات بشكل مؤقت او دائم
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية

 -14وحدة متابعة التقلبات اجلوية أسهمت بضمان سالمة طالب وطالبات جرى املؤثرات املناخية والتنبؤ واخذ
احليطة واحلذر
مرضية جداً

غري مرضية

مرضية
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