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تتجههههم ةامعههههة امميههههر اههههطال طههههأ ضبهههه  الع  هههه  لتطبيههههق    ههههل 

ة ضمهل المماراات والمفاهيم  ي حقل الموارد البشر ة، لبنها  طيئه

ملهمههة وراةعههة، ت ههاض  ضلهه  االنجهها  وااطهه اف، وطنهها  مو هه  ل  ههم 

ق لهم وتحفه   لتقه  م    هل  دا ، وتحقه. وا  وارتباط طمكان ضملهم

نتاةيةليصبح مو فا  ت م طالتركي  واالت ال واال.الرضا الو يفي

مكهأ وتشمل طيئة العمل ةميع العناصر الماد ة والمعنو ة التهي ت

.المو   مأ  دا  المهال المطلوطة منم طكل  اضلية وكفا ة

ولتوةهههم الجامعهههة ااهههتقطاد كهههوارد ة  ههه ة ومميههه ة للعمهههل  هههي 

توةههها الجامعة، لتشارك  ي تنفيذ المشهار ع التطو ر هة وتنفيهذ

اااههههتراتيجي كأحهههه     ههههل الجامعههههات ضلهههه  الم ههههتو  الههههو ني 

ة لهههذلا تامههد ط ضههه اد طرنههاما ااهههتقباد الكههوادر الج  ههه . والهه ولي

باضها  تكون نقطة ط ا ة العالتة طهيأ المو ه  والجامعهة ليتهرك انط

طر هع ذهنيا  ل  م طأهمية ال ور المناط طم تحقيقم واهتمال الجامعة

نيهة م توا  المعر ي والمهار  وااهتمال طصحتم واهالمتم المه

اثنههها  تأد هههة مهامهههم، ولههه ما المو ههه  طبيئهههة وثقا هههة العمهههل  هههي 

.الجامعة

تعر   طالبرناما
ضمي  الموارد 

البشر ة
ماة  طأ نا   . د

الشيباني
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مصطلحات 

ةامعة اممير اطال طأ ضب الع   الجامعة

ضمادة الموارد البشر ة
الجهة الم ؤولة ضأ تنفيذ ترارات التو ي  

والتطو ر والت ر ب لمن وطي الجامعة

المنظميأ للعمل ح  ثا  طالجامعةالج   ةالو يفية الكوادر 

التوةيم ضل  ر س العمل

تعليمات المو   الخبير  و الرةيس المباشر 

للمو   الج    النجا  المهال المطلوطة منم 

وامدوات الم تخ مة التمال امضماد

الرةيس المباشر
الشخص الم ؤود ضأ دما المو   الج    مع 

. ر ق العمل وتوةيم وإرشاد  طشكل مباشر وداةم

المو   الخبير
المو   الذي ل  م خبرة  ي مجاد العمل مكثر مأ 

ثالث انوات
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وضع. طامدا  تعلق يماواضحةتوتعات1

تي ير. المو  تطو رضملية2

ر ع. و يفتمضأورضا طالعملالمو  انخراطم تو 3

إضفا . واانتما والفخراالت الحس4

تعر  . المكان يالمتبعةوامضرافطالمعا يرالمو  5

وضع. ومكانالمو  طيأالم  و و لةإ جاطيةلعالتةامااس6

العمل

 ه اف طرناما تهيئة
الج   ةالكوادر 
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نظال. .الم نيةالخ مة1

الالةحة. .البشر ةللمواردالتنفيذ ة2

ام ر. .البشر ةللمواردالتنظيمية3

اةحة. .الذاتيالتشغيلطن 4

اةحة. .الم تخ ميأ5

اةحة. .امةورطن ضل المعينيأ6

اةحة. .الماليةوالم ا االحقوق7

المرةعيات النظامية
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نطاق التطبيق
الكوادر. .للجامعةح  ثا  المنظمةالو يفية1

الكوادر. ، كثر وانةلم ةالعملضأغاطدالتيالو يفية2

يةالنظامامابادمأوغير الت ر ب، وااطتعاثماباد

امخر 
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مراحل طرناما 
التهيئة

االضالن ضأ تعييأ 
مو   ة   

ال  ارات المي انية 

مت ال االدارة

الت ر ب التوةيهي

تقر ر امدا  الفعلي 
يالو يفوخطة التطو ر 
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مراحل طرناما 
التهيئة 

المرحلة امول 

ت ليم. .الج   للمو  الجامعةرةيسمأترحيبخطاد1

االضالن. وح اتلجميع(تعميم)راميخطاد ر قضأ2

.الج   الو يفيطالمرك لمالمباركة ت مأالجامعة

التعر  . مرا قضل تعر فيةةولةخالدمأطالمو  3

الجامعة

:االضالن ضأ ان مال مو   ة    لفر ق العمل طالجامعة
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مراحل طرناما 
التهيئة 

المرحلة الثانية

تقول. الهالتاطعاالدارة يالمباشرالم  رمعطالتعاونالبشر ةالمواردضمادة1

هالالمضل تعر فم تمطحيثالج   ،للمو  مي انيةةولةطتنظيمالمو  

ومهامماالدارةضملططبيعةوتعر فمالو يفيالوص طح بمنمالمطلوطة

.اليومية

ته ف. امضمادططبيعةالج دالمو فيأتعر  إل المي انيةال  ارات2

واالداراتالقطاضاتطاختصاصاتتعر فهم ر قضأإليهمالموكلة

 يمعهم تعاونمأضمل بيعةمعر ةالمو  ضل   هلطحيثالمختلفة،

.الجامعةتطاضاتمختل 

م ة. . تص طح ضمل ابوف تع  االمي انيةال  اراتطرناما3

متطلبات. :المي انيةال  ارةطرناماإض اد4

ة ود .الج   للمو  ال  اراتطرناماالنجا المطلودال منياال ار وضح- 

تح    .ال  ارةطرناما يت مينها جبالتيالجامعةإدارات-د

.ضليهاالت ر ب ومعر تهاالمطلودوالمهالالعمل بيعةتح   -ت

:ال  ارات المي انية مت ال االدارة
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مراحل طرناما 
التهيئة 

المرحلة الثالثة

:الت ر ب التوةيهي

 نق م الت ر ب التوةيهي إل  ت ميأ

طرناما التعر   العال و تناود المواضيع التالية. 1:

المحتو الموضوفل

نظاميةمعلومات 1

ت ليمم ن خة مأ دليل المو   

المختصر، وت و    طقاةمة القرا ة تبل

مباشرة مهامم

ل مان  همم لحقوتم وواةباتم 

الو يفية

2

المتطلبات 

اماااية

االدار ة

ت و    طمكتب وموت  ايارة

ت و    طأةه ة الحااب اآللي

ت و    طبطاتة العمل

ت و    طبر   الكتروني وهات  اتصاد

3
ثقا ة العمل 

طالجامعة

ل ت و    ططر قة ااتصاات االدار ة وت ل 

ال لطة وخطوط ااتصاد الر اي 

وام قي وإتيكيد المرااالت  
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مراحل طرناما 
التهيئة 

المرحلة الثالثة

:الت ر ب التوةيهي

:الت ر ب اماااي و ت مأ التاليطرناما . 2

المحتوىالموضوعم

1
الوصف 

الوظيفي

ف اطالع الموظف على المهام التي يتوقع منه تأديتها واألهدا

السنوية والجدارات المطلوبة

2
دليل 

االجراءات

يجب اطالع الموظف الجديد على خطوات االجراءات للمهام 

التي يعمل عليها

3
تعيين موظف

خبير

ه على يوضع الموظف الجديد تحت إدارة موظف خبير ليقوم بتدريب

رأس العمل بطريقة التوجيه والدعم الفني المباشر

فرق العمل4
جودة من يقوم الرئيس المباشر بدمج الموظف الجديد بفرق العمل المو

خالل اجتماع تعريفي رسمي أو اجتماعي



1414

المرحلة الراطعة

امدا  الفعليتقر ر 

بالكاملالمرحلةهذهعنالمسؤولالمباشرالرئيسيعد

تتقييماخاللمنالجديدالموظفوسلوكأداءيقيمبحيث

هدافاألبتحقيقالتقدمقياسوالعملوزمالءالمستفيدين

رعناصوقياس(السنوية-األسبوعية–اليومية)المطلوبة

.الوظيفيةلمهامهتأديتهأثناءالموظفسلوك

أوالمعرفية)األداءفجواتبتحديدالمباشرالرئيسليقوم

التطويرخطةيضععليهاوبناءً،(السلوكيةأوالمهارية

.التدريبيةاالحتياجاتنماذجوفقالوظيفي،
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خطوات ااتقباد 
المو   الج     ي 

صور

له يذهب عبدهللا الستالم عم
في جامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز

يتم تسجيل بصمته في وحدة 
المتابعة ويزود بتصريح دخول 

المواقف وبطاقة العمل

هللا المدير المباشر بعبديرحب 
ويعرفه على فريق العمل

يلتقي عبدهللا بزميله 
المكلف ( الموظف الخبير)

ولىبتوجيهه خالل األسابيع األ

ي يحضر عبدهللا البرنامج التوجيه
للموظفين الجدد الذي تنظمه 

عمادة الموارد البشرية
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التواصل مع 
العمادة

ضمادة الموارد البشر ة

امودال ور (6)مبن  رتم –الم  نة الجامعية 

المملكة العرطية ال عود ة-11942الخرج :   د.ص

2301588011:  اكس 2300588011:   هات 

https://dfpa.psau.edu.sa/ar: االكترونيالموتع 
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