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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 الوصف الوظيفي 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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5

أوالً :مكتب املشرف على اإلدارة العامة للخدمات:
مسمى الوظيفة:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات

االرتباط التنظيمي:

وكيل اجلامعة
املهام واملسؤوليات

-1

اإلشراف العام واعتماد سري العمل باإلدارة العامة للخدمات وفروعها.

-2

تنظيم إجراءات واعتماد العمل اإلداري والفين.

-3

تنظيم إجراءات واعتماد العمل امليداني.

-4

تنظيم إجراءات واعتماد الصرف فيما خيص الصيانة.

-5

تنظيم إجراءات واعتماد عملية النقل اجلامعي.

-6

تنظيم إجراءات وحدة التقلبات اجلوية.

-7

تنظيم إجراءات وحدة آمن.

-8

تنظيم إجراءات نادي سالك التوعي.

مسمى الوظيفة:

مساعد املشرف على اإلدارة العامة للخدمات

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات
املهام واملسؤوليات

-1

متابعة املعامالت احملالة من املشرف العام.

-2

متابعة إجراءات تأمني احتياجات اإلدارة.

-3

متابعة إجراءات سري األنظمة اإللكرتونية.

-4

متابعة املعامالت احملالة.

-5

متابعة جدولة الرحالت.

-6

اإلنابة عن أعمال املشرف العام للخدمات.
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مسمى الوظيفة:

مدير مكتب

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات
املهام واملسؤوليات

-1

اإلشراف والتوجيه واملتابعة للعمل والعاملني داخل املكتب.

-2

توزيع العمل بني موظفي املكتب وإدارة شؤونهم.

-3

حتديد مواعيد املقابالت وعرض املعامالت على املشرف ومتابعتها.

-4

فتح امللفات للموضوعات اهلامة والسرية ومتابعة املواضيع اليت حتتاج لسرعة األداء.

-5

الرد على املكاملات اهلاتفية واستقبال املراجعني وتنظيم دخوهلم.

-6

اعداد التقارير وتقديم التوصيات يف املواضيع اليت تعرض على املسؤول.

-7

القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.

مسمى الوظيفة:

سكرتري

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات
املهام واملسؤوليات

-1

تنظيم االجتماعات.

-2

حترير النصوص ومعاجلتها وإدخال البيانات.

-3

حتديد املوضوعات احملتاجة اىل متابعة.

-4

أرشفة امللفات الورقية والكرتونية.

-5

ترتيب املواعيد اخلاصة باملدير.

-6

معاجلة االتصاالت اهلاتفية.

-7

أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس املباشر يف جمال العمل.
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ثانياً :إدارة النقل:
مسمى الوظيفة:

مدير إدارة النقل

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات
املهام واملسؤوليات

 .1نقل طالبات اجلامعة من منازهلن إىل مجيع الكليات يف فروع اجلامعة املختلفة
 .2تنسيق النقل لألنشطة اجلامعية بني اإلدارات.
 .3نقل طالبات التدريب امليداني والتطبيق العلمي.
 .4املراقبة املالية واملتابعة فيما خيص املتعهد (الشركة املشغلة لعملية النقل)
 .5املراقبة امليدانية على حركة احلافالت وضمان سري عملية النقل واالستعداد لليوم التالي.
 .6املراقبة امليدانية حلركة النقل وحتضري الطالبات املستفيدات من النقل.

.1

قسم التعامالت االلكرتونية:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم التعامالت االلكرتونية

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة النقل
املهام واملسؤوليات

 .1تسجيل الطالبات وترحيلهن يف كشوفات السائقني.
 .2تسجيل السائقني وطباعة الكشوفات.
 .3ترحيل الطالبات من السكن اىل اجلامعة والعكس.
 .4استقبال شكاوى الطالبات إن وجدت.
 .5الرد على أعذار الطالبات.
 .6حجب الطالبات املتخرجات.
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.2

قسم املراقبة امليدانية:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم املراقبة امليدانية

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة النقل
املهام واملسؤوليات

 .1رفع احلركة الربجمية للحافالت املخصصة لكل كلية.
 .2متابعة ومعاجلة األعطال يف احلافالت مع الشركة املتعهدة.
 .3استقبال شكاوى الطالبات وأولياء األمور واملواطنني.
 .4التواصل مع مشرفات النقل الستكمال كشوفات السائقني والتحقق من حتضري الطالبات.

.3

قسم التسجيل يف النقل:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم التسجيل يف النقل

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة النقل
املهام واملسؤوليات

 .1تسجيل الطالبات يف مجيع الكليات اجلامعية عن طريق بوابة النقل والتسجيل.
 .2تسجيل السائقني باملسارات املخصصة وخطوط السري.
 .3متابعة املعامالت الصادرة والواردة.
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ثالثاً :إدارة احلركة:
مسمى الوظيفة:

مدير إدارة احلركة

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات
املهام واملسؤوليات

 .1تأمني املركبات ووسائل النقل ملنسوبي اجلامعة والطالب.
 .2تسجيل التفاويض املرورية عن طريق برنامج (مت) للمخالفات املرورية.
 .3تأمني الشعار املوحد لشعار اجلامعة على مجيع السيارات.
 .4عمل الصيانة العامة والدورية للمركبات.
 .5التنسيق يف طلبات الرتحيل والنقل وذلك عن طريق البوابة اإللكرتونية.
 .6تسهيل إجراءات النقل ملنسوبي اجلامعة.
 .7اســـتقبال االتصـــال املوحد لألعطال الفنية للمركبات وتقديم االســـتشـــارات الفنية لألعطال
والعالمات التحذيرية.

.1

قسم السائقني:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم السائقني

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1تنقالت أعضاء هيئة التدريس
 .2استقبال وفود اجلامعة والضيوف
 .3املشاركة يف ترحيل املعدات اخلاصة باجلامعة
 .4نقل األنشطة الطالبية
 .5نقل أعضاء من اجلامعة إىل فروع اجلامعة
 .6نقل وترحيل املستلزمات اخلاصة بكل جهة
 .7املشاركة يف نقل الرجيع وترحيله من فروع اجلامعة
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.2

قسم الصرف:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم الصرف

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1صرف احملروقات للجهات.
 .2حفظ املخزون اخلاص من احملروقات.
 .3جرد شهري ملا مت صرفه.
 .4إحتساب ما يصرف وتنظيمه حسب السيارة.
 .5إستالم احملروقات من املورد وجردهما قبل العمل يف الصرف.
 .6تقسيم الصرف على مراحل معينة حسب حاجة العمل.

.3

قسم السيارات:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم السيارات

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1متابعة تسليم السيارات.
 .2إعداد تقارير شهرية عن استخدام السيارات.
 .3استالم وتسليم السيارات.
 .4حفظ ملفاٍت السيارات ولكل سيارة ملف مستقل.
 .5حفظ أصل االستمارات السيارات وفرزها.
 .6حفظ املفتاح االحتياطي لكل سيارة.
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.4

قسم اخلدمات اخلاصة:

مسمى الوظيفة:

رئيس اخلدمات اخلاصة

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1تسليم واستالم املركبات.
 .2تأمني املركبات لتنقالت الداخلية واخلارجية للكميات.
 .3جرد املركبات.
 .4تدوين املالحظات املركبة يف ملف املالحظات.
 .5متابعة مركبات احلركة بشكل يومي.
 .6التواصل مع مستلمي املركبات يف حال مل تسلم املركبة يف وقتها احملدد.
 .7عمل التقارير الشهرية عن حالة املركبات.

.5

قسم الصيانة الفنية:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم الصيانة الفنية

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1فحص السيارات واجراء صيانة هلا
 .2متابعة السيارات داخل وخارج الورشة
 .3صرف احملروقات والفالتر للسيارات اليت حتتاج ذلك
 .4صرف البطاريات للسيارات اليت تالفه بطاريتها
 .5فحص إطارات السيارات واستبداهلا إذا كانت تالفه
 .6اعداد طلب احتياجات الصيانة من بطاريات وكفرات واخلـ
 .7متابعة املصروفات من املوردين وحصرها
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.6

قسم السجالت املرورية:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم السجالت املرورية

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1إصدار تفاويض للسيارات وجتديدها.
 .2متابعة أوراق املركبات من الكشوفات وغريها لدى املرور.
 .3فرز تفاويض السيارات الدائم واملؤقت كالً على حده.
 .4حفظ التفاويض وأرشفتها.
 .5احلرص على تسجيل السيارات أول بأول.

.7

قسم املهمات:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم املهمات

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة احلركة
املهام واملسؤوليات

 .1تنقالت أعضاء هيئة التدريس.
 .2استقبال وفود اجلامعة والضيوف.
 .3املشاركة يف ترحيل املعدات اخلاصة باجلامعة.
 .4نقل أنشطة الطالبية.
 .5نقل وترحيل مستلزمات اخلاصة بكل جهة.
 .6املشاركة يف نقل الرجيع وترحيله بني الفروع.
 .7استقبال الضيوف من املطار وكذلك الرتحيل.
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رابعاً :إدارة اخلدمات املساندة:
مسمى الوظيفة:

مدير إدارة اخلدمات املساندة

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات
املهام واملسؤوليات

 .1االشراف على األقسام التابعة لإلدارة.
 .2متابعة حالة الطقس واملؤثرات املناخية.
 .3تتبع مركبات اجلامعة وحافالتها ومتابعة سالمتها.
 .4االشراف على موقع اإلدارة العامة للخدمات إلكرتونياً.
 .5االشراف على مواقع اإلدارة عرب وسائل التواصل االجتماعي.
 .6عمل دورات وورش عمل للتثقيف يف نادي سالك التوعوي.
 .7متابعة غياب وأعذار موظفي اإلدارة.
 .8إجناز املعامالت وفحص العروض الفنية يف قسم اخلدمات اإلدارية والفنية.

.1

قسم أمن:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم أمن

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة اخلدمات املساندة
املهام واملسؤوليات

 .1متابعة احلافالت عرب الكامريات الرقابية.
 .2إدخال بيانات السائقني عرب جهاز البصمة.
 .3دراسة أجهزة التقييم وطباعة البيانات.
 .4متابعة األجهزة الذاتية جبميع كليات اجلامعة.
 .5متابعة أجهزة التقييم جبميع كليات اجلامعة.
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.2

قسم مناخي:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم مناخي

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة اخلدمات املساندة
املهام واملسؤوليات

 .1متابعة التقلبات اجلوية للمملكة ولعدة حمافظات.
 .2االهتمام بالسالمة والصحة املهنية ومراجعتها بشكل دوري وتعميمها على مجيع املعنيني.
 .3التنبيهات عن احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.
 .4مجع املعلومات وحتليلها من حيث تعليق الدراسة وحنوها.
 .5تنسيق ورش العمل مع اجلهات ذات االختصاص.
 .6متابعة خدمة اإلنذار املبكر إلكرتونياً.
 .7التنسيق مع وحدة آمن ملتابعة حركة النقل يف وقت التقلبات اجلوية.

.3

قسم اخلدمات اإلدارية والفنية:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم اخلدمات اإلدارية والفنية

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة اخلدمات املساندة
املهام واملسؤوليات

 .1إستقبال واستالم مجيع املعامالت الواردة ملكتب املشرف العام للخدمات.
 .2فرز املعامالت والتأكد من صحة إحالتها واكتماهلا وفهرستها.
 .3تقييد مجيع املعامالت يف الوارد وتنظيمها وترتيبها ووضعها يف ملفات وفق فهرسة معتمدة.
 .4إرسال املعامالت متهيداً لعرضها على املشرف العام للخدمات ومدير املكتب.
 .5إستقبال املعامالت بعد التوجيه عليها وتصديرها وفق اإلحاالت املعنية بها.
ٍ .6اإلشراف على أعمال الصيانة داخل مبنى اإلدارة العامة للخدمات.
 .7أية مهام أخرى ميكن أن تكلف بها.
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.4

قسم املتابعة وشؤون املوظفني:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم املتابعة وشؤون املوظفني

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة اخلدمات املساندة
املهام واملسؤوليات

 .1تصدير قرارات االجازة املرضية
 .2تصدير قرارات االجازات االضطرارية
 .3اصدار اخلطابات
 .4متابعة وتعديل على نظام حاضر
 .5متابعة وحصر املوظفني املستحقني للرتقية
 .6تسجيل املوظفني بالدورات التدريبية
 .7متابعة وطباعة إفادات الغياب والتأخري
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.5

قسم العالقات والتوثيق:

مسمى الوظيفة:

رئيس قسم العالقات والتوثيق

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة اخلدمات املساندة
املهام واملسؤوليات

 .1توثيق مناســــــبات اإلدارة العامة للخدمات بالصــــــورة واخلرب ،من زيارات ،ومشــــــاركات،
ونشاطات واحتفاالت واجتماعات ،ومؤمترات ،ومعارض ،وورش عمل.
 .2اإلشراف على مجيع املطبوعات اإلعالمية.
 .3إصدارُ تقريرِ لإلدارة لكل ستة أشهر.
 .4املشاركةُ يف اإلعداد ،والتنظيم للمناسبات ،والفعاليات املختلفة.
 .5تقويةُ روابطِ التواصـــــ ـلِ واالتصـــــــالِ ،وتعزي ُز الشــــــرا كة والت عاون بني ا جلام عة واجلهات
احلكومية واألهلية ،واملنظمات ،والشركات ،واملنشآت التعليمية األخرى.
ت متنوع ٍة للمجتمع ،تثقيفية،
ص باجلامع ِة يف تقدي ِم خدما ٍ
ت االختصــــــا ِ
 .6املســــــاهم ُة مع جها ِ
وتوعوية ،واجتماعية ،وخريية ،وصحية من خالل برامج متطورة ومستمرة.
 .7مت إصــــــدار دليل شــــ ـامل للهيكل التنظيمي ،واملهام ،والصــــــالحيات جلميع وحدات إدارة
اخلدمات العامة.
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.6

نادي سالك التوعوي:

مسمى الوظيفة:

رئيس نادي سالك التوعوي

االرتباط التنظيمي:

مدير إدارة اخلدمات املساندة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املهام واملسؤوليات
التثقيف النوعي للسالمة املرورية داخل كليات اجلامعة.
نشر مبادرة ميثاق جامعة بال حوادث.
تقديم دورات يف التعامل السريع مع املخاطر والقيادة اآلمنة.
توزيع منشورات توعوية داخل اجلامعة.
التعاون مع مجعية اهلالل األمحر يف حالة وقوع املخاطر ال قدر اهلل.
التعاون مع الدفاع املدني للحذر من املخاطر.
تصميم املنشورات وارساهلا عن طريق الربيد اإللكرتوني.

خامساً :اإلدارة النسائية:
مسمى الوظيفة:

مديرة اإلدارة النسائية

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املهام واملسؤوليات
توجيه الطالبات للتسجيل يف نظام النقل اجلامعي.
حتديث بيانات كل عام والتأكد من استفادة الطالبات من النقل اجلامعي.
التنسيق بني اجلهات ذات االختصاص يف كل ما خيص خدمات النقل.
االستعالم عن معلومات السائق بالنظام االلكرتوني.
تقييم مستوى اخلدمة ونسبة الرضا إلكرتونياً.
تسهيل سري خروج الطالبات.
التأكد من تواجد احلافلة قبل اخلروج من الكلية.
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سادساً :إدارة خدمات الفروع:
مسمى الوظيفة:

مدير إدارة خدمات الفروع

االرتباط التنظيمي:

املشرف على اإلدارة العامة للخدمات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املهام واملسؤوليات
اإلشراف على جتهيزات الفروع.
االشراف على تواجد املشرفني.
اإلشراف على تواجد السائقني واملراقبني.
الزيارات للفروع.
متابعة موظفي الشركة يف الفروع.
استالم معامالت الفروع ومتابعتها.
متابعة سري العمل يف مجيع الفروع بشكل يومي.
متابعة وتنظيم احلافالت ومواقف احلافالت.
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