
تقرير العمادة السنوي العاشر
م2021للعام الجامعي
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:وصحبه والتابعين، وبعدآلهلحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وعلى ا

ن مهام فتحظى العمادة بمكانة متقدمة بين العمادات المساندة في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، لما تضطلع به م

حقيق تجعلها أكثر تماسًا مع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ، فعلى كاهلها تقع مسؤولية ت

ها، الريادة اإلدارية ذات الصلة باختصاصاتها، وتيسير كل ما من شأنه خدمة الجامعة ومنسوبيها والمستفيدين من

والسعي الدؤوب لتطوير أقسامها وإداراتها، واستنهاض طاقات موظفيها، األمر الذي يضفي على العمادة نشاطًا 

متجددًا، وجودة مستدامة، وقد نتج عن ذلك ثمار إيجابية تمثل جانب منها في استحداث إدارة األداء الوظيفي وحيازة

َرت أداء في وقت قياسي، وتطورًا تقنيًا وفنيًا في أنظمة اتصاالت العمادة، وغيرها من األنظمة التي أث  ( 9000اآليزو)شهادة 

.العمادة، واختصرت األوقات والجهود

ومسفراً عن جهود م  2021العمادة للعام وإن مما حرصت عليه العمادة أن يجيء تقريرها السنوي مستوفيًا إنجازات 

وكاالتها

إتقانًا –بحمد هللا–وإداراتها، ومبّينا الجهود المتميزة الذي يبذلها منسوبو العمادة بروح تعاونية تكاملية، األمر الذي أثمر 

.ودقة في األداء، وخدمة الئقة لكافة المستفيدين

د بالمزيد من العطاءات واإلنجازات النوعية، مستعينة بالله تعالى، ثم برعاية ومساندة ص
ِ
احب ويطيب للعمادة أن تَع

وظات ، وبكافة ما يصل إليها من آراء بناءة وملحالطلحيالسعادة رئيس الجامعة  األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هالل 

.عملية جادة

،،،                                                                                                                          وهللا الموفق 

كلمة العميد
ماجد بن نايف . د

الشيباني
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م /7808أنشئت عماادة الماوارد البشارية بالجامعاة بموجاب األمار الساامي الكاريم رقام 

وذلك لما تمثله مان دور مهام ورئايس فاي الجامعاة يتمحاور ، )*( ها 12/11/1431ب وتاريخ 

اللااذان يعتباااران ، أعضاااء هيئاااة التاادريس والموظفاااون : هماااا، فااي عنصااارين مهمااين 

ا حتاااى تحقاااق الجامعاااة مااا، المحااارل الااارئيس والفعاااال للعملياااة التعليمياااة واإلدارياااة 

تطمااإ إليااه ماان تميااز فااي التاادريس والبحاا  العلمااي وخدمااة المجتمااع، فهااي تسااعى

جاهااادة للقياااام بمساااؤولياتها علاااى جمياااع المحااااور، مااان اساااتقطاب للمتميااازين مااان 

ة أعضاااء هيئااة التاادريس والمااوظفين إلااى تسااهيل كافااة اإلجااراءات اإلداريااة والمالياا

مرات والخدمية الخاصة بهم، وإلى تقاديم الادورات التدريبياة واالبتعااث وحضاور الماؤت

هاارة سواًء أكاان داخلياًا أو خارجياًا ر لرفاع مساتوء كفااءة األداء وتطاوير الم، والندوات 

.لديهم 

هااذا العمااادة تعماال منااذ قيااام جامعااة الخاارا  بموجااب األماار السااامي الكااريم رقاام )*(  

ها  ولكن بدون مسمى العمادة 3/9/1430م ب وتاريخ /7305

مقدمة
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:  الرؤية
.التميز والريادة في األداء اإلداري وتطبيق اعلى معايير الجودة

:الرسالة
تقديم خدمات إدارية عالية الجودة من خالل استقطاب أفضل الكفاءات البشرية المتميزة وتحفيزها وتطويرها 

واالستخدام االمثل للتقنية

:القيم
.تلتزم العمادة بأن كاًل منا لدية القدرة على اإلبداع ونعمل من أجل ذلك: إبداع
.تلتزم العمادة بأال نؤجل عمل اليوم إلى الغد: إنجاز
، ونعمل على "إن هللا يحب إذا عمل أحدكاااام عماًل أن يتقنه: " تلتزم العمادة امتثااًل لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: إتقان

:تحقيق مفهوم
(.اإلتقان= الدقة + المهارة العالية )
ليه في ذلك النبي محمد صلى هللا عوقدوتناتلتزم العمادة بأن األخالق هي أساس التعامل، والدين المعاملة، : أخالق

[4:القلم".  ]وإنك لعلى خلق عظيم : " وسلم، قال تعالى

:األهداف االستراتيجية

.بناء منظومة عمل إدارية محفزة
.تيسير اإلجراءات اإلدارية والخدمية للموارد البشرية في الجامعة

.تطوير المهارات ورفع كفاءة األداء اإلداري للموارد البشرية في الجامعة
.تنفيذ خطة استراتيجية للقوء العاملة في الجامعة وتحديثها سنوياً 
.توعية الموارد البشرية في الجامعة باللوائإ واألنظمة والقوانين

.توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبي العمادة
.تطوير نظم المتابعة والتدريب واألداء اإلداري

الملخص 
التنفيذي
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:الوكاالت التابعة للعمادة 

.وكيل عمادة الموارد البشرية

.وكيلة عمادة الموارد البشرية

:اإلدارات التابعة للعمادة 

اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس . 1

.والموظفين

إدارة عمليات الموارد البشرية األكاديمية. 2.

إدارة عمليات الموارد البشرية اإلدارية. 3.

إدارة تنمية الموارد البشرية. 4.

إدارة األداء الوظيفي. 5.

إدارة التطوير والجودة. 6.

إدارة الخدمات المساندة. 7.

إدارة النفقات والرواتب. 8.

القسم النسوي. 9.

اإلدارات 
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الهيكل 
التنظيمي
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الرتبة
غير السعوديينالسعوديون

المجموع
إناثذكورإناثذكور

00000أستاذ

00022أستاذ مشارك

3511524أستاذ مساعد

00000محاضر

00000معيد

00000مدرس

3511726اإلجمالي

( من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والمدرسون) المعينون 

2021لعام 

0

5

10

15

مدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

السعوديون ذكور السعوديون إناث غير السعوديين ذكور غير السعوديين إناث

العددالرتبة العلمية

1أستاذ

0أستاذ مشارك

2أستاذ مساعد

3اإلجمالي

.2021لعام ( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم)المكلفون في الجامعة 

عمليات 
الموارد 
البشرية 
األكاديمية
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.2021لعام (أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) أنهيت خدماتهم من 

المجموعغير السعوديينالسعوديونالرتبة

إناثذكورإناثذكور

0011213أستاذ

0011415أستاذ مشارك

10182140أستاذ مساعد

21132440محاضر

30003معيد

00000مدرس

615351111اإلجمالي

0

5

10

15

20

25

30

مدرسمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

السعوديون ذكور السعوديون إناث غير السعوديين ذكور غير السعوديين إناث

عمليات 
الموارد 
البشرية 
األكاديمية
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الرتبة
غير السعوديينالسعوديون

المجموع
إناثذكورإناثذكور

00000إداري

00000ةالالئحة الصحي

00000فني

00000بند األجور

00000نبند المستخدمي

53008بنود أخرى

53008اإلجمالي

0

1

2

3

4

5

6

بنود أخرىبند المستخدمينبند األجورفنيالالئحة الصحيةإداري

السعوديون ذكور السعوديون إناث غير السعوديين ذكور غير السعوديين إناث

.2021لعام ( من الموظفين السعوديين)من تم تعيينهم بالجامعة 

عمليات 
الموارد 
البشرية 
اإلدارية
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عمليات 
الموارد 
البشرية 
اإلدارية

:2021لعام العدد الحالي لموظفي الجامعة 

التصنيف الوظيفي
غير سعوديسعودي

اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكر

925635001560التشكيالت اإلدارية

43120055الكادر الصحي

4740051أجور عمال

00000برنامج االمن والسالمة

1015651001666اإلجمالي

.2021لعامالموظفينمنالمترقون

الرتبة
السعوديون

المجموع
إناثذكور

9114105إداري

29433الالئحة الصحية

000فني

000بند األجور

707بند المستخدمين

6410بنود أخرى

13322155اإلجمالي
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عمليات 
الموارد 
البشرية 
اإلدارية

الرتبة
غير السعوديينالسعوديون

المجموع
إناثذكورإناثذكور

1460020إداري

10001الالئحة الصحية

00000فني

10001بند األجور

41005نبند المستخدمي

1051521بنود أخرى

21751548اإلجمالي

.2021لعام ( الموظفون)من أنهيت خدماتهم 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

بنود أخرىبند المستخدمينبند األجورفنيالالئحة الصحيةإداري

.2021لعام ( الموظفون)من أنهيت خدماتهم 

السعوديون ذكور السعوديون إناث غير السعوديين ذكور غير السعوديين إناث



1414

تنمية الموارد 
البشرية

العام

الجنس

المجموع

إناثذكور

20215955114

.2021المبتعثون لعام : 7جدول رقم

الدرجة العلمية

حالة المبتعثين

المجموع الكلي
جدد

على رأس 

البعثة

عائدون

خريجون
لم يحصلوا 

على الدرجة

84011261الدكتوراه

13105الزمالة

42710243الماجستير

00101أخرى

2103-شهادة االختصاص

00101البكالوريوس

1372254114المجموع

:2021لعام أعداد المبتعثين حسب الحالة والدرجة العلمية : 8جدول رقم 
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تنمية الموارد 
البشرية

الجنس

حالة المبتعثين

المجموع

الكلي جدد
على رأس 

البعثة

عائدون

خريجون

ا لم يحصلو

على 

الدرجة

84014264ذكر

53211250أنثى

1372254114المجموع

:2021لعام أعداد المبتعثين حسب الحالة والجنس :  9جدول رقم 

(داخل المملكة، خارا المملكة)أعداد المبتعثين حسب جهة االبتعاث : 10جدول رقم 

حالة 

نالمبتعثي
داخلي

خارجي

المجموع
أمريكا

بريطان

يا
فرنسايااسترالاايرلنداالمانيكندا

كوريا 

ةالجنوبي

دانيوزيالن

238000000013جدد

على رأس 

البعثة
231330

00
15

000
72

8610000100025خريجون

عائدون لم 

يحصلوا 

على 

الدرجة

4

000000000

4
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تنمية الموارد 
البشرية

عدد المشاركين في المؤتمرات والندوات وورش : 12جدول رقم 

.2021العمل الداخلية والخارجية حسب مكان انعقادها لعام 

المجموعالدولة

2ندوة الرياض

6مؤتمر الرياض

1مؤتمر شقراء

1مؤتمر مكة

32ورش العمل

15االجتماعات

10اللقاءات

13الزيارات

4المعارض

84المجموع
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الرواتب 
والنفقات

2021عدد المسَيرات اإلفرادية الصادرة لعام 

عدد المسيراتالشهر

315يناير

285فبراير

260مارس

320أبريل

290مايو

330يونيو

265يوليو

325أغسطس

420سبتمبر

475أكتوبر

550نوفمبر

780ديسمبر

4615المجموع
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الخدمات 
المساندة

العدداإلجراء

25إصدار إقامة جديدة

300تجديد إقامة

13نقل كفالة متعاقد

36إضافة أطفال

55استقدام عائلة

400إصدار تأشيرة خروج وعودة

53إصدار تأشيرة خروج نهائي

17إلغاء تأشيرة

250الزيارة العائلية

1149المجموع

.2021لعام ( الجوازات)إجراءات التعاقد 
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الخدمات 
المجموعالمساندة

عدد المعامالت الواردةعدد المعامالت الصادرة

56095354

.2021عدد المعامالت الصادرة من العمادة والواردة إليها لعام 



2020

الخدمات 
المساندة

المجموع

عدد المعامالت الواردةعدد المعامالت الصادرة

56095354

.2021عدد المعامالت الصادرة من العمادة والواردة إليها لعام 

العدداإلجراء

209إصدار بطاقات عمل الموظفين وأعضاء  هيئة التدريس

العدداإلجراء

164اخالء الطرف
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التطوير 
والجودة

:أبرز اإلنجازات

تحدي  الخطة االستراتيجية للعمادة. 1.

المشاركة في تحدي  خطة الجامعة االستراتيجية. 2.

اإلعداد لجائزة الموظف المتميز في العمادة. 3.

التعاون مع الوكاالت . وية فيما يخص التقارير السنوالعمادات4

.وتقارير االعتماد األكاديمي

إعداد التقرير السنوي للعمادة. 5.

متابعة نظام الجودة في العمادة. 6.

متابعة نظام . .مع عمادة التطوير والجودة9001اآليزو7

االشراف على تحدي  موقع العمادة اإللكتروني. 8.

التنسيق اإلعالمي مع العالقات العامة في الجامعة وصحي. فة 9

.الجامعة الورقية واإللكترونية

المشاركة في حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس الجد. .د01

المشاركة في تأسيس نظام . .يالإللكتروناإلجراءات أتمتة11

تحدي  اإلجراءات في عمادة الموارد البشرية
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إنجازات 
العمادة

:أبرز األنشطة والمنجزات 

.اعداد خطة استراتيجية للعمادة-

.اعداد خطط تنفيذية سنوية إلدارات العمادة-

.إجراءات النقل والتكليف من وإلى الجامعة -

ن العمل على ترقيات الموظفين اإلداريين والصحيين وموظفي بند األجور والمستخدمي-

.بمعدل محضرين في كل عام 

.التحاق عدد من موظفي الجامعة بدورات تدريبية بمعهد اإلدارة العامة بالرياض-

.التحاق عدد من موظفي الجامعة بدورات تدريبية خارجية-

.إنهاء إجراءات أعضاء هيئة التدريس الجدد والمجددة عقودهم-

استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد المنضمين للجامعة مشاركًة مع وكالة الجامعة-

طرح -. اتهمللشؤون التعليمية واألكاديمية وتقديم النصإ والتوجيه لهم لتسهيل كافة إجراء

طرح عدد عدد من المسابقات الوظيفية اإلدارية والفنية والهندسية والصحية، باإلضافة إلى

.  من وظائف النقل والنقل بالترقية

. عقد عدد من االجتماعات الدورية والطارئة-

عة استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين داخليًا وخارجيًا مشاركًة مع وكالة الجام-

.للشؤون التعليمية واألكاديمية
.  ابعةتكريم الموظف الحاصل على جائزة األداء المتميز على مستوء العمادة بنسختها الس-
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فعاليات 
العمادة

عمادة الموارد البشرية برعاية رئيس الجامعة
(عطاء ووفاء)تنظم حفل تكريم المتقاعدين 

عمادة الموارد البشرية تحصل على جائزة 
أفضل المواقع اإللكترونية
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الجوائز التي 
حازت عليها 
عمادة الموارد البشرية تحصل على جائزة العمادة

أفضل المواقع اإللكترونية
ريال( 25000)وكانت قيمة الجائزة 
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الخاتمة

معالمرزأبطياتهبينيحملتعريفي،وكتابإجرائي،دليلالسنويالتقرير

تلكمالكريمللقارئوينقلعام،خاللالبشريةالمواردعمادةمسيرة

ووحداتهاإداراتهاخاللمنالعمادةنفذتهاالتيالعمليةالخطوات

منالخارجيينوالمراجعينجهة،منالجامعةمنسوبيمعامالتبخصوص

يتالعمادةأنخاللهمنيظهروالتيأخرء،جهة
ِ
ودةالجمعاييربتطبيقُعن

هللابحمدذلكثمرةمنوكانبها،المنوطةوالمهامالمعامالتكافةعلى

.اإلجراءاتمنالعديدوتيسيرالعقبات،منالكثيرتذليل

ن على إال أننا نتطلع إلى المزيد من العمل المتقن واألداء الالئق، مستعيني
فة بالجهود المتضافرة والمتكاملة لكا–بعد توفيق هللا تعالى –ذلك 

منسوبي العمادة، األمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة 
.والريادةالجامعة نحو التميز 
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التواصل مع 
العمادة

عمادة الموارد البشرية

الدور األول–المدينة الجامعية 

المملكة العربية السعودية-11942الخرا :   ب.ص

2301588011: فاكس 2300588011:   هاتف

https://dfpa.psau.edu.sa/ar: البريد االلكتروني



جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
عمادة الموارد البشرية 


