
عمادة الموارد البشرية





كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عددا،األغلبيةفهمأمة،كلفيالحقيقيةالثروةهمالشبابإن
التنميةعصبتمثلالتيدوما،المتجددةالناشطةوالطاقة

ضارتهاحلبناءاألمم،بينالتنافسوطيسيشتدعالمفيوذخيرتها،
لفيتخومنمنازع،بالالعصرلغةأصبحالذيالمعرفةاقتصادعلى
.القافلةمسيرةخلفبالقعودنفسهعلىحكمفقد



كلمة سمو ولي العهد

مواطنكلفيهيجدازدهاراأكثروطنانبنيأنطموحنا”•
إالبلنقلنمعانبنيهالذيوطننافمستقبل،يتمناهما
والتأهيل،بالتعليمالعالم،دولمقدمةفينجعلهأن

فيالمتطورة،والخدماتللجميع،تتاحالتيبالفرص
"وغيرهوالترفيهوالسكنالصحيةوالرعايةالتوظيف



المحتويات

كلمة عميد الموارد البشرية•

إطار عمل عمادة الموارد البشرية•

اإلطار التشريعي لعمل الموارد البشرية•

األداء واإلنجازات•

إنجازات اإلدارات الداخلية للعمادة•



إطار عمل الموارد البشرية

.نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية

الالئحة التنفيذية للموارد البشرية

الئحة الحقوق والمزايا المالية

الئحة الوظائف الصحية

الئحة المعينين على بند االجور

الئحة المستخدمين

نظام تأديب الموظفين

.سعوديةالقرارات التنفيذية والتعليمات ذات الصلة النافذة بالمملكة العربية ال



نبذه عن عمادة الموارد البشرية

:نشأتها
واردالمعمادةسابقاًوالموظفينالتدريسهيئةأعضاءشئونعمادةأنشئت•

)*(هـ1431/11/12وتاريخبم/7808رقمالكريمالسامياألمربموجبحالياًالبشرية
،مهمينعنصرينفييتمحورالجامعةفيورئيسيمهمدورمنتمثلهلما،

الرئيسيالمحركيعتبراناللذان،والموظفونالتدريسهيئةأعضاء:هما
منإليهتطمحماالجامعةتحققحتى،واإلداريةالتعليميةللعمليةوالفعال

قيامللجاهدةتسعىفهيالمجتمع،وخدمةالعلميوالبحثالتدريسفيتميز
واستقطابوتطويروتدريبتوظيفمنالمحاور،جميععلىبمسؤولياتها

راءاتاإلجكافةتسهيلإلىوالموظفينالتدريسهيئةأعضاءمنللمتميزين
االبتعاثوالتدريبيةالدوراتتقديموإلىبهم،الخاصةوالخدميةوالماليةاإلدارية
فاءةكمستوىلرفعخارجياًأوداخلياًكانسواءً ،والندواتالمؤتمراتوحضور

.لديهمالمهارةوتطويراألداء

الموافقةصدرتوالتيالخرججامعةنشأةمنذتعملالعمادةهذهبأنعلماً)*(•
مسمىبدونولكنهـ1430/9/3وتاريخبم/7305برقمإنشائهاعلىالكريمةالسامية
.العمادة



رؤية عمادة الموارد البشرية

.دةالتميز والريادة في األداء وتطبيق أعلى معايير الجو



رسالة عمادة الموارد البشرية

استقطابخاللمنالجودةعاليةإداريةخدماتتقديم
ويرهاوتطوتحفيزهاالمتميزةالبشريةالكفاءاتأفضل

للتقنيةاألمثلواالستخدام



أهداف عمادة الموارد البشرية االستراتيجية

بناء . .منظومة عمل إدارية محفزة1

تيسير . .اإلجراءات اإلدارية والخدمية للموارد البشرية في الجامعة2

تطوير . .المهارات ورفع كفاءة األداء اإلداري للموارد البشرية في الجامعة3

دعم . .استقطاب الكوادر المتميزة من الموارد البشرية4

توعية . .الموارد البشرية في الجامعة باللوائح واألنظمة والقوانين5

توفير . .بيئة عمل مناسبة لمنسوبي العمادة6

تطوير . .نظم المتابعة والتدريب واألداء اإلداري7



قيم عمادة الموارد البشرية

إبداع. .لكتلتزم العمادة بأن كالً منا لدية القدرة على اإلبداع ونعمل من أجل ذ: 1

إنجاز. .تلتزم العمادة بأال نؤجل عمل اليوم إلى الغد: 2

إتقان. هللا يحب إذا إن: " تلتزم العمادة امتثاالً لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 3
+ المهارة العالية):    ، ونعمل على تحقيق مفهوم"عمل أحدكــــم عمالً أن يتقنه 

(.اإلتقان= الدقة 

أخالق. و تلتزم العمادة بأن األخالق هي أساس التعامل، والدين المعاملة، : 4
على خلق وإنك ل: " في ذلك النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، قال تعالىقدوتنا

[.4:القلم".  ]عظيم 



اختصاصات العمادة

أعضاءمنسوبيخدمةتتضمناختصاصاً 44البشريةالمواردعمادةلدىيوجد•
ينالموظفواإلداريينوالموظفينوالمتعاقدينالسعوديينالتدريسهيئة

.ومالياًإدارياًالجامعيالمستشفىفيالصحيين

رتوفحالفياجتماعيةخدماتتقديماالستراتيجيةالعمادةخطةتتضمن•
.لذلكالالزمةالموارد



الهيكل التنظيمي



األداء واإلنجازات



(واآليزومشروع بناء نظام إدارة الجودة )انجازات الجودة 

تطويرهاأجلمنوحصرها،العمادةاجراءاتلتوثيقالعمادةفيالجودةإلدارةنظامبناء:الفكرة
.المستفيدينلجميعاالجراءاتونشرالوثائقبجميعوالتحكم

:كالتاليمراحلستةمنالمشروعتكون:المشروعمراحل

طرح. وتماتوالمواصفالشروطبكراسةالخروجوتمللمشروعتصوروضعوتمللمناقشةالفكرة1
.الخبراءمسارلشركةالمشروعترسية

تشكيل. .العمادةفيالجودةممثليتحديدوالتوجيهيةالجودةلجنة2

مرحلة. ودةبالجالمعرفةلزيادةالتدريبيةالدوراتوعقدالمشروعبأهدافوالتعريفالتغييرإدارة3
.وتطبيقاتها

اختيار. .واعتمادهالنظامواستالماالداراتفيالجودةمنسقين4

تطبيق. لياتبعموالقيامالتطبيقسالمةمنللتأكدعليهالداخليوالتدقيقالجديد،النظام5
.التحسين

القيام. الزيارةدبعالشهادةاستالموتم.اآليزولشهادةالمناحةالجهةمنالخارجيالتدقيقبعملية6
.األولىالزيارةفيالمكشفةالمطابقةعدممشاكلوحلالثانية



إنجازات الخطة االستراتيجية للعمادة

.اعداد الملخص التنفيذي للخطة•

تحديد القضايا الحرجة في العمادة•

(.sowt)تحليل نقاط القوة والضعف •

وضع األهداف االستراتيجية وتخديد مالك األهداف•

.داءوضع الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية ومؤشرات األ•

.تحديد المشروعات وميزانياتها•



إنجازات صياغة مجموعة من األدلة االسترشادية

.مدونة الميثاق األخالقي•

.مدونة التوظيف•

.دليل عضو هيئة التدريس•

.دليل الموظف•

.دليل العمل عن بعد•

.دليل الجودة في العمادة•



إنجازات اعداد خطة القوى العاملة

ية، خطة القوى العاملة االستراتيجية في المراحل النهائ•
.وسيتم تسليمها قريباً بإذن هللا تعالى



إنجازات إدارات العمادة



عمليات الموارد البشرية األكاديمية

خدمة أعضاء هيئة التدريس •

607عدد المعامالت المنجزة •



عمليات الموارد البشرية اإلدارية

خدمة موظفي الجامعة اإلداريين والصحيين•

.معاملة570عدد المعامالت المنجزة •

.منصة العمل التطوعي:اإلدارةالمبادرات التي أطلقتها •



إنجازات األداء الوظيفي

متالجديدالوظيفياألداءنظامتطبيقبدايةفي:العملورش•
وأهدافهالجديدبالنظامللتعريفعملورشة(2)عددعقد

.واإلداريةاألكاديميةللقياداتالمستخدمةوالنماذج

.دورة تدريبية في فروع الجامعة2تم عقد عدد •

.  وثيقة أداء3000تم تدقيق •



الرواتب والنفقات

مسير رواتب232المسيرات المنجزة عدد •



الخدمات المساندة

خدمة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين•

.تأشيرة ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين176انجاز •

معاملة3700استقبال •



ارقام االتصال

رقم الهاتفالجهة

2300/2311سكرتارية مكتب العميد

2331سكرتارية مكتب الوكيل

1172سكرتارية مكتب الوكيلة

2332مدير شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

2340عمليات الموارد البشرية اإلداريةمدير 

2380مدير التطوير والجودة

2320البشرية األكاديمية عمليات المواردمدير 

2350مدير الخدمات المساندة

2390مدير تنمية الموارد البشرية

2370مدير الرواتب والنفقات

2382مدير األداء الوظيفي

لالتصال من خارج

588:الجامعة 

ارةمتبوعاً برقم اإلد



نهاية العرض

شكراً لكم


