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إنطالقاً من رسالة ورؤية وأهداف عمادة املوارد البشرية وتوجيهات ودعم معالي رئيس اجلامعة، وسعادة وكيل اجلامعة 
سّخرت العمادة كل جهودها ومواردها املتاحة البشرية لتوفير اخلدمات النوعية جلمهورها الداخلي واخلارجي، واحلث على 
العمل لتسهيل اإلجراءات اإلدارية مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اجلامعة، وتذليل العقبات وحتقيق اإلجنازات، وبناء 

جسور تواصل فاعلة مع املستفيدين والشركاء، حيث حققت قفزة نوعية يف أمتتة الكثير من اإلجراءات اإلدارية، وربطها 
إلكترونياً وفق ما نصت عليه اللوائح واألنظمة والتعليمات وبناًء على ما تهدف إليه رؤية اجلامعة واململكة2030. 

وبهذه املناسبة ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى إدارة اجلامعة، وإلى كافة زمالئي وزميالتي يف العمادة، وإلى 
شركاء النجاح دائماً داخل اجلامعة وخارجها. 

كلمة العميد

أ . د / سالم بن صالح الرجيعي
عميد املوارد البشرية
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أنشئت عمادة املوارد البشرية مبوجب قرار مجلس التعليم العالي بجلسته الثالثة واألربعون يف شعبان من عام 142٧هـ بعد أن كانت إدارة عامة.
ويعود هذا التغيير إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه العمادة لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة وخدمة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني باعتبارها احملرك 
الرئيسي للعملية اإلدارية باجلامعة وبحكم اختصاصها يف كل ما يتعلق بالقوى العاملة باجلامعة من تعيني وتعاقد وتدريب وابتعاث وترقيات واستحقاقات وما إلى 

ذلك لكافة منسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفني.
وتتشرف هذه العمادة يف العمل على تيسير كل ما من شأنه خدمة اجلامعة لتحقيق الريادة يف التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع وذلك من خالل اهتمامها 

بالعنصر البشري الذي ميثل احملور األساس يف العملية التعليمية واإلدارية يف اجلامعة.
وتقوم العمادة بأدوار متعددة، فهي تشارك إلى جانب عمادات وإدارات اجلامعة األخرى بتخطيط القوى العاملة باجلامعة كماً ونوعاُ ومتابعة ذلك مع اجلهات 

املختصة كوزارة املوارد البشرية ووزارة املالية.
كما تقوم بدور كبير يف العمل على استقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني للعمل على حتقيق أهداف اجلامعة.

وتساهم كذلك بدور كبير يف رفع مستوى كفاءة أداء منسوبي اجلامعة من خالل تيسير عملية االبتعاث يف مختلف التخصصات داخل وخارج اململكة، أضف إلى ذلك 
مساهمتها يف تقدمي اآلراء واملقترحات واالستشارات للعديد من اجلهات داخل اجلامعة من خالل املشاركة الفاعلة يف أعمال اللجان املختلفة.

املقـدمــة
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الرقي يف اآلداء اإلداري وحتسني بيئة العمل لتقدمي 
خدمات متميزة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني. قيم العمادة : 

العدالة والوضوح:

التعامل مع اجلميع بعدالٍة وشفافية.

حتمل املسؤولية : 

 السعي نحول حتُمل كامل املسؤولية، وإدراك نتائج العمل.

جودة األداء: 

خدمة املستفيد بجودة، وسرعة يف االستجابة، ودقة يف العمل.

التـطوير : 

السعي لتطوير أداء منسوبي العمادة.

املـبادرة : 

استباق األحداث، والتصُرف بنظٍرة مستقبلية.
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استقطاب أفضل الكفاءات، وحتفيزها، وتطويرها، واحملافظة عليها من التسرب.
نشر ِقيم األداء املتمّيز بني منسوبي اجلامعة، وتعزيز هذه الِقيم.

التحسني املستمر جلودة األداء يف جميع التعامالت.
احملافظة على رضا منسوبي اجلامعة.

تعزيز الرضا والوالء لدى منسوبي اجلامعة.
التأكد من تطبيق األنظمة واللوائح مبا يكفل حقوق اجلميع.

تطبيق استخدامات التقنية، وتقنية اخلدمات الذاتية اإللكترونية ملنسوبي اجلامعة يف أماكن عملهم.
أمتتة العمل اإلداري، والتقليل من حجم الورق املُستخدم.

الوصول بخدمات العمادة إلى املستفيد األول.
بناء جسوٍر من التواصل مع القطاعات ذات العالقة داخل اجلامعة وخارجها.

أهداف العمادة :

رسالة العمادة: 
باســتخدام  عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  تقــدمي 
يف  الدقــة  لضمــان  متطــورة،  حديثــة  تقنيــات 
مــع  متوافقــًة  لتكــون  اإلجنــاز،  يف  والســرعة  العمــل، 
العامليــة. والريــادة  التميــز  نحــو  اجلامعــة  اســتراتيجية 
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قسم تطوير املوارد البشرية
وحدة املتابعة

وحدة اإلعـــــــالم

إدارة شؤون املوظفني إدارة الرواتب والبدالتإدارة عالقات املوظفنيإدارة شؤون إعضاء هيئة التدريس

وحدة االستحقاقاتوحدة االستحقاقات

وحدة الترقياتوحدة املشاركات العلمية

وحدة املساندة وحدة املساندة

وحدة االستحقاقات باملدينة الطبية

وحدة اجلوازات واالستقدام

وحدة خدمات
منسوبي اجلامعة واملتقاعدين 

وحدة اخلدمات املساندة

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة امللفات

وحدة امللفات باملدينة الطبية

وحدة إعضاء هيئة التدريس

وحدة املوظفني

وحدة املساندة

وحدة اجلوازات باملدينة الطبية

 وحدة عالقات املوظفات
باملدينة اجلامعية للطالبات

وحدة الرواتب والبدالت باملدينة الطبية

وحدة الرواتب والبدالت
باملدينة اجلامعية للطالبات

 وحدة شؤون املوظفات
باملدينة اجلامعية للطالبات

 وحدة الترقيات
باملدينة اجلامعية للطالبات

 وحدة شؤون عضوات هيئة التدريس
باملدينة اجلامعية للطالبات

قسم االتصاالت اإلدارية
باملدينة اجلامعية للطالبات
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إدارة اخلدمات االلكترونيةإدارة تنمية املوارد البشريةإدارة التوظيف

وحدة التعيني والتعاقد

وحدة التشكيالت

وحدة املسابقات

وحدة االبتعاث

وحدة التدريب

وحدة االستحقاقات

وحدة التطبيقات وإدارة االنظمة

وحدة التقارير واملعلومات

وحدة اخلدمات االلكترونية
باملدينة اجلامعية للطالبات

وحدة املتابعة والتطويروحدة املساندة

وحدة التوظيف
باملدينة اجلامعية للطالبات

الهيكل التنظيمي
لعمادة املوارد البشرية
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 تقوم اإلدارة بكافة املهام وجميع اإلجراءات املتعلقة باستحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم وذلك بإصدار القرارات أو اخلطابات اخلاصة 
بطلب الصرف أو اإلجازات وتهتم مبشاركتهم يف املؤمترات والندوات واحللقات العلمية واإلجتماعات بالداخل واخلارج.

املؤشرات اإلحصائية حلضور املؤمترات والندوات :
إمياناً بأن اجلامعة لن حتقق رؤيتها إال بدعم ومساندة اجلميع وبنقل صورة مشرفة عن اجلامعة يف احملافل الدولية والعاملية. لذا فاجلامعة تقدم خدمة 

حضور املؤمترات أو الندوات واملشاركات ألعضاء هيئة التدريس السعوديني واملتعاقدين، حيث بلغ عدد املؤمترات أو الندوات اخلارجية التي حضرها 
أعضاء هيئة التدريس ٩4 مؤمتر وندوة للعام 1441هـ، كما يف اجلدول )1( والشكل )1(.

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس : ١
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املجموع
دولة

جهة العمل
أفريقيا أمريكا عربية أوروبا آسيا

1 0 1 0 0 0 كلية إدارة األعمال
3 0 1 2 0 0 كلية اآلداب
10 0 10 0 0 0 كلية التربية
1 0 0 1 0 0 كلية السياحة واآلثار
10 0 6 0 4 0 كلية الصيدلة
٧ 0 4 0 2 1 كلية الطب
21 0 13 0 3 5 كلية العلوم
4 0 2 0 2 0 كلية العلوم الطبية التطبيقية
2 0 0 0 2 0 كلية املجتمع بالرياض
5 0 2 0 2 1 كلية الهندسة
23 0 13 0 10 0 كلية طب األسنان
2 1 1 0 0 0 كلية علوم األغذية والزراعة
4 0 0 0 2 2 كلية علوم احلاسب واملعلومات
1 0 0 0 0 1 معهد اللغويات العربية
٩4 1 53 3 2٧ 10 املجموع

جدول رقم )1( : حضور املؤمترات والندوات حسب جهة العمل ومكان إنعقاد املؤمتر
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املؤشرات اإلحصائية للمعارين من إعضاء هيئة التدريس واملوظفني :  
بلغ عدد املعارين من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني لعام 1441/1440هـ نحو 111 شخص موزعني حسب جهة اإلعارة كما هو موضح باجلدول رقم )2( :

الشكل رقم )1( : حضور املؤمترات والندوات حسب مكان انعقاد املؤمتر

%56.4

%1.1

%3.2

%10.6

%28.7
أمريكا

أوروبا

آسيا

عربية

أفريقيا
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املجموعالفئةجهة اإلعارة
املوظفنيهيئة التدريس

02525خارج اجلامعة

02828مستشفى امللك خالد اجلامعي

033مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

066مستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل

101امللحقية الثقافية

101امللحق الثقايف يف إيرلندا

202امللحق الثقايف باملغرب

01111مستشفى دلة

011وزارة الصحة - القريات

022جامعة طيبة

022وزارة املوارد البشرية

011جامعة جدة

055مدينة امللك فهد الطبية

022مركز األمير سلطان للقلب

011مركز الدراسات اجلامعية

011مكتب وكيل اجلامعة

044كلية طب األسنان

01515كلية الصيدلة

410٧111املجموع

جدول رقم )2(: املعارين من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
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ومن ناحية أخرى بلغ نسبة الذكور املعارين بنحو ) 1% ( بينما بلغ نسبة اإلناث املعارين بنحو ) ٩٩% ( كما هو موضح بالشكل رقم )2(:

الشكل رقم )2( :نسية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني املعارين ) حسب اجلنس (

%99

%1

ذكورإناث
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تقوم اإلدارة بخدمة منسوبي اجلامعة من موظفني سعوديني وغير سعوديني يف إستحقاقاتهم اإلدارية واملالية من مباشرته العمل بعد صدور قرار التعيني أو التعاقد 
وحتى إنتهاء اخلدمة، إستكمال إجراءات الترقية حسب إجراءات كل الئحة وما يتبعها من حصر للوظائف الشاغرة واملسحقني للترقية عليها والرجوع لبياناتهم عبر 

منصة مسار بالتزامن مع وزارة املوارد البشرية، إجراءات النقل املكاني والنقل الوظيفي، إجراءات حتوير الوظائف.

املؤشرات اإلحصائية للترقية : 
تسعى هذه العمادة إلى حفز منسوبيها من ناحية الترقية ومحاولة إيجاد فرص الترقية لهم، بحيث تسعى مع وزارة املالية إلى إحداث أو رفع الوظائف املناسبة 

للتدرج الوظيفي والرفع باملستحقني للترقية للمفاضلة بينهم عن طريق اللجان املختصة باجلامعة واجلدول رقم )3( يوضح أعداد من مت ترقيتهم من أعضاء هيئة 
التدريس ومن يف حكمهم واملوظفني واملستخدمني للعام 1441هـ.

إدارة شؤون املوظفني : 2
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جدول رقم )3(: املترقني من املوظفني واملستخدمني والعمال

املجموع
اجلنس

الرتبة
أنثى ذكر

110 1٩ ٩1 الرسميني
16٧ ٧6 ٩1 الوظائف الصحية
164 45 11٩ اخلدمات الطبية والصحية املساعدة
5 1 4 بند األجور

446 141 305 املجموع
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املؤشرات اإلحصائية إلنهاء اخلدمة :  
تتم إجراءات إنهاء اخلدمة بإختالف أسبابها مثل التقاعد املبكر، التقاعد لبلوغ السن النظامية، من السعوديني واملتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس وموظفني وعمال وهي من 

أجل التجديد للقدرات وتقديراً لظروف البعض وتطبيق األنظمة املتبعة للبعض اآلخر.

واجلدول رقم )4( يوضح أعداد من مت إنهاء خدمتهم خالل عام 1441هـ:

الشكل رقم )3( :نسبة املترقني من املوظفني واملستخدمني )حسب اجلنس(

%68.4 %31.6
ذكور إناث
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جدول رقم )4(: إنهاء اخلدمة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم واملوظفني والعمال واملستخدمني

املجموع
غير السعوديني السعوديني

الرتبة
أنثى ذكر أنثى ذكر

31 0 2 2 27 أستاذ
24 1 7 3 13 أستاذ مشارك
102 17 63 6 16 أستاذ مساعد
12 0 2 7 3 محاضر
16 0 1 9 6 معيد
4 0 2 0 2 مدرس

207 1 2 75 129 إداري وفني
173 1 7 68 97 الئحة صحية
6 0 0 0 6 مستخدمني
18 0 0 2 16 عمال
534 288 113 52 81 بنود

1127
308 199 224 396

املجموع
507 620
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الشكل رقم )4( :نسبة الذكور واإلناث للسعوديني 
)املنتهية خدماتهم(

الشكل رقم )5( :نسبة الذكور واإلناث لغير السعوديني 
)املنتهية خدماتهم(

بحيث بلغ نسبة الذكور السعوديني الذي مت إنهاء خدماتهم بجامعة امللك سعود 68،4%، ونسبة اإلناث السعوديات إلى نحو 31،6% كما هو موضح بالشكل رقم )4(:

بينما بلغ نسبة الذكور لغير السعوديني الذي مت إنهاء خدماتهم بجامعة امللك سعود إلى نحو 3٩،2%، ونسبة اإلناث فيها نحو 60،8% كما هو موضح بالشكل رقم )5(:

ذكور
%68.4 

إناث
%31.6 

ذكور
%39.2 

إناث
%60.8 
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تقوم اإلدارة بتنفيذ بإجراءات التعيني والتعاقد ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني ومبتابعة حركة الوظائف الشاغرة واملشغولة واإلعالن عنها مبتعاقدين لشغلها وما يتبع 
ذلك من تنسيق مع وزارة املوارد البشرية وإستقبال طلبات املتقدمني وعرضها على اللجان املختصة إلجراء املسابقات الوظيفية وإعتماد النتائج النهائية وإستكمال إجراءات 

املرشحني على الوظائف سواًء عن طريق املسابقة وتوجيههم للعمل حسب اجلهات احملتاجة وإجراءات النقل الوظيفي.

املؤشرات اإلحصائية ملن مت تعيينهم باجلامعة )أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ( :  
بلغ عدد من مت تعيينهم للعام 1441هـ من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 163 عضو وعضوة، ويبلغ عدد املعينني السعوديني 134 وغير السعوديني 2٩ عضو وعضوة.

إدارة التوظيف :

الشكل رقم )7( :نسبة املعينني السعوديات وغير السعوديات ) اإلناث (الشكل رقم )6( :نسبة املعينني السعوديني وغير السعوديني ) الذكور (

سعودينيغير سعوديني
%73.2 

%26.8 
غير سعودياتسعوديات

%4.5 
%95.5 

3
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املجموع
غير السعوديني السعوديني

الرتبة
أنثى ذكر أنثى ذكر

20 0 2 1 1٧ أستاذ

11 2 2 0 ٧ أستاذ مشارك

32 1 22 2 ٧ أستاذ مساعد

1 0 0 1 0 محاضر

٩٧ 0 0 5٧ 40 معيد

2 0 0 2 0 مدرس

163
3 26 63 ٧1

اإلجمالي
2٩ 134

جدول رقم )5( : أعداد من مت تعيينهم باجلامعة )أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم( :
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املؤشرات اإلحصائية للتعيني )عدا أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم(:

جدول رقم )6(: عدد املعينني واملتعاقدين من املوظفني واملوظفات

املجموع
غير السعوديني السعوديني

الرتبة
أنثى ذكر أنثى ذكر

43 0 0 33 10 إداري وفني

206 0 0 100 106 الالئحة الصحية

0 0 0 0 0 مستخدمني

0 0 0 0 0 عمال

1 0 0 1 0 بنود

250 0 0 134 116 اإلجمالي

إن حاجة اجلامعة إلى إستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم واملوظفني تتطلب السعي لتعيني أو التعاقد لشغل الوظائف الشاغرة بها وإختيار أفضل املتقدمني 
ممن ترى أنه سيكون يف دعم سياسة اجلامعة  إلى الريادة العالية.

واجلدول رقم )6( يوضح من مت تعيينهم أو التعاقد معهم من املوظفني واملوظفات خالل العام 1441هـ :
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الشكل رقم )9( :نسبة املوظفات املعينات للسعوديات وغير السعوديات ) اإلناث (الشكل رقم )8( :نسبة املوظفني املعينني للسعوديني وغير السعوديني ) الذكور (

سعودينيغير سعوديني
%100 

%0 

غير سعودياتسعوديات
%0 

%100 

املؤشرات اإلحصائية للمعينني على برامج كراسي البحث : 
بلغ مجموع املعينني على برامج كراسي األبحاث )اإلستقطاب( نحو 18٧ باحث وهم مقسمني على مسمى باحث، باحث فئة ) أ (، باحث فئة ) ب ( لألعوام )1438-1440-143٩-

1441هـ( كما هو موضح باجلدول رقم )٧( والشكل رقم )10(:
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جدول رقم )7(: املعينني على برامج كراسي البحث

املجموع
العام

الوظيفة
1441 1440 1439 1438

52 15 1٧ 4 16 باحث

٩2 5٩ 2 21 10 باحث ) أ (

43 30 0 5 8 باحث ) ب (

18٧ 104 1٩ 30 34 املجموع

الشكل رقم )10( :عدد املعينني على برامج كراسي البحث يف كل سنة

١٤٣٨0هـ١٤٣٩هـ١٤٤٠هـ١٤٤١هـ

20

40

60

80

100

120 104

19
3034
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تقوم اإلدارة باستكمال وانهاء إجراءات اإلبتعاث والتدريب واإليفاد يف داخل اململكة وخارجها جلميع منسوبي اجلامعة.

املؤشرات اإلحصائية للمبتعثني اجلدد : 
بلغ عدد املبتعثني اجلدد للعام الدراسي 1441/1440هـ إلى 13 مبتعث، بحيث بلغ عدد الذكور 5 مبتعثني، وعدد اإلناث نحو 8 مبتعثات، كما هو موضح باجلدول رقم )8(:

جدول رقم )8(: املبتعثني اجلدد حسب الدرجة العملية وجهة العمل

املجموع
الدرجة العلمية

دكتوراهجهة العمل
ماجستير 

دكتوراه
ماجستير زمالة بكالوريوس لغة

تخصص 
دقيق

تخصص
شهادة 
تدريب

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 كلية الطب
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0  كلية العلوم الطبية التطبيقية
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 كلية العلوم
3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 كلية طب األسنان
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 كلية إدارة األعمال
13 1 4 4 0 0 3 0 0 1 اإلجمالي

إدارة تنمية املوارد البشرية : ٤
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املؤشرات اإلحصائية للمبتعثني :  
بلغ مجموع املبتعثني واملبتعثات للخمس سنوات املاضية نحو 1366 مبتعث وهم مقسمني حسب العام الهجري كما هو موضح باجلدول رقم )٩( والشكل رقم )11(:

جدول رقم )9(: أعداد املبتعثني واملبتعثات للخمس سنوات املاضية 

املجموع
اجلنس

العام
أنثى ذكر

400 162 238 1437
28٧ 105 182 1438
2٧4 128 146 1439
241 104 13٧ 1440
164 ٧٧ 8٧ 1441
1366 5٧6 ٧٩0 املجموع

الشكل رقم )11( :أعداد املبتعثني واملبتعثات للسنوات اخلمس املاضية ) حسب اجلنس(

%58
%42

ذكور إناث
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الشكل رقم )12( :نسبة املبتعثني واملبتعثات لعام 1441هـ ) حسب اجلنس(

ومن ناحية أخرى بلغ إجمالي نسبة الذكور املبتعثني نحو 38،5%، بينما بلغت نسبة اإلناث بنحو 61،5% كما هو موضح بالشكل رقم )12(:

%61.5
%38.5

ذكور إناث

املؤشرات اإلحصائية للمبتعثني خارجيًا :
بلغ مجموع املبتعثني خارجياً إجماالً نحو 154 مبتعثاً وهم مقسمني حسب جهة العمل والدرجة العلمية كما هو موضح باجلدول رقم )10(:
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جدول رقم )10 أ(: أعداد املبتعثني خارجيًا حسب الدرجة العلمية وجهة العمل 

املجموع
الدرجة العلمية

جهة العمل
دكتوراه زمالة

اللغة 
والزمالة

تخصص 
دقيق

بورد
برنامج تدريب 

سريري وماجستير
ماجستير

لغة 
وماجستير

بكالوريوس
دبلوم 
عالي

دبلوم
دراسة 

لغة
٩ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 كلية إدارة األعمال

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 كلية إدارة األعمال التطبيقية 
باملزاحمية

٧ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 كلية اآلداب

4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
كلية األمير سلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات الطبية 
الطارئة

5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 كلية التربية
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلية التمريض
11 ٧ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 كلية احلقوق والعلوم السياسية
6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 كلية السياحة واآلثار
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلية الصيدلة
٩ 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 كلية الطب

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 كلية الطب واملستشفيات 
اجلامعية

22 6 0 0 0 0 0 10 1 0 5 0 0 كلية العلوم
14 ٧ 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلية العلوم باملدينة اجلامعية 
للطالبات
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املجموع
الدرجة العلمية

جهة العمل
دكتوراه زمالة

اللغة 
والزمالة

تخصص 
دقيق

بورد
برنامج تدريب 

سريري وماجستير
ماجستير

لغة 
وماجستير

بكالوريوس
دبلوم 
عالي

دبلوم
دراسة 

لغة
5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 كلية العمارة والتخطيط

٧ 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 كلية اللغات والترجمة

5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 كلية املجتمع بالرياض
6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 كلية الهندسة
2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 كلية الهندسة باملزاحمية
11 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 كلية طب األسنان
4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 كلية علوم األغذية والزراعة

2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 كلية علوم احلاسب 
التطبيقي باملزاحمية

٧ ٧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلية علوم احلاسب 
واملعلومات

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 كلية علوم الرياضة 
والنشاط البدني

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معهد اللغويات العربية
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 معهد ريادة األعمال

154 ٧5 3 1 2 1 1 52 1 2 6 2 8 املجموع

جدول رقم )10 ب(: أعداد املبتعثني خارجيًا حسب الدرجة العلمية وجهة العمل 



38

املؤشرات اإلحصائية للمبتعثني داخليًا: 
بلغ مجموع عدد املبتعثني داخلياً نحو10 من املبتعثني واملبتعثات وهم مقسمني حسب جهة العمل كما هو موضح باجلدول رقم )11(:

جدول رقم )11(: أعداد املبتعثني داخليًا حسب الدرجة العلمية وجهة العمل 

املجموع الدرجة العلمية شهادة اإلختصاص السعوديةجهة العمل زمالة دكتوراه دبلوم عالي بكالوريوس
3 0 0 3 0 0 كلية التربية

2 0 0 2 0 0 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة 
املجتمع

2 1 1 0 0 0 كلية الطب
1 0 0 0 1 0 كلية العمارة والتخطيط
1 0 0 1 0 0 كلية علوم احلاسب واملعلومات
1 0 0 0 0 1 مستشفى امللك خالد اجلامعي
10 1 1 6 1 1 املجموع
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الشكل رقم ) 13 ( :نسبة املبتعثني واملبتعثات داخليًا

ومن ناحية أخرى نسبة الذكور املبتعثني داخلياً نحو 20%، بينما بلغ نسبة اإلناث نحو 80% كما هو موضح بالشكل رقم )13(:

%80

%20

إناثذكور



40

الشكل رقم ) 14 ( :نسبة اإلبتعاث الداخلي واخلارجي

ومن ناحية أخرى بلغ نسبة اإلبتعاث الداخلي نحو 6%، بينما بلغ نسبة اإلبتعاث اخلارجي نحو ٩4% كما هو موضح بالشكل رقم )14(:

%6

%94

داخلي

خارجي

املجموع
اجلنس

جهة اإلبتعاث
أنثى ذكر

10 8 2 داخلي
154 6٩ 85 خارجي
164 ٧٧ 8٧ املجموع

اجلدول رقم )12( يوضح اإلجمالي للمبتعثني )داخلي وخارجي( حيث بلغ عدد املبتعثني نحو 8٧ مبتعث، واملبتعثات نحو ٧٧ مبتعثه بإجمالي 164 مبتعث ومبتعثة:

جدول رقم )12(: املبتعثني )داخلي وخارجي( 
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الشكل رقم ) 15 ( :نسبة إجمالي املبتعثني واملبتعثات )حسب اجلنس(

وبلغ إجمالي نسبة الذكور املبتعثني )داخلي وخارجي( نحو 53%، وإجمالي نسبة اإلناث املبتعثات )داخلي وخارجي( نحو 4٧%، كما هو موضح بالشكل رقم )15(:

املؤشرات اإلحصائية للمتدربني داخليًا:  
لقد مت إعداد املتدربني داخلياً للعام 1441هـ، حيث بلغ عددهم بنحو ٩4 متدرب وهم مقسمني حسب جهة العمل كما هو موضح باجلدول رقم )13(:

%53 %47

ذكور إناث
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املجموع
اجلنس

جهة العمل
أنثى ذكر

3 3 0 كلية إدارة األعمال
3 0 3 إدارة اإلحصاء واملعلومات
12 2 10 عمادة املوارد البشرية
3 3 0 إدارة النقل
3 2 1 إدارة املشتريات
2 2 0 إدارة الدراسات املؤسسية
1٧ 1٧ 0 اإلدارة املالية
6 6 0 عمادة البحث العلمي
1 0 1 عمادة التطوير واجلودة
2 2 0 عمادة السنة األولى املشتركة
1 1 0 عمادة القبول والتسجيل
1 1 0 عمادة تطوير املهارات
2 2 0 عمادة شؤون الطالب
1 1 0 كلية اآلداب
6 6 0 عمادة التعامالت اإللكترونية

1 0 1 كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 
الطبية الطارئة

جدول رقم )13 أ(: املتدربني داخليًا حسب جهة العمل 
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املجموع
اجلنس

جهة العمل
أنثى ذكر

٧ 0 ٧ كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
4 4 0 كلية الصيدلة
1 0 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية
1 1 0 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
2 2 0 معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو
2 0 2 وحدة املراجعة الداخلية
3 1 2 وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
4 0 4 وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واالكادميية
8 8 0 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات
٩6 64 32 املجموع

جدول رقم )13 ب(: املتدربني داخليًا حسب جهة العمل 
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الشكل رقم ) 16 ( :نسبة املتدربني داخليًا ) حسب اجلنس(

ومن ناحية أخرى بلغ نسبة املتدربني الذكور بنحو 33.3%، ونسبة اإلناث بنحو 66.6%، كما هو موضح بالشكل رقم )16(:

املؤشرات اإلحصائية للتدريب اخلارجي:  
بلغ مجموع عدد املتدربني خارجياً للعام 1441هـ بنحو ٧ متدربني وهم مقسمني حسب جهة العمل كما هو موضح باجلدول رقم )14(:

%33.3
%66.6

ذكور إناث
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املجموع
اجلنس

جهة العمل
أنثى ذكر

1 0 1 عمادة التعامالت اإللكترونية
2 0 2 كلية الصيدلة
2 0 2 كلية العلوم
1 0 1 كلية طب األسنان
1 0 1 كلية علوم احلاسب واملعلومات
٧ 0 ٧ املجموع

جدول رقم )14(: املتدربني خارجيًا حسب جهة العمل

الشكل رقم ) 17 ( :نسبة املتدربني خارجيًا للذكور واإلناث

ومن ناحية أخرى بلغ نسبة املتدربني الذكور نحو 100%، ونسبة اإلناث نحو 0%، كما هو موضح بالشكل رقم )1٧(:

%100

ذكور إناث
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تقوم اإلدارة بإجراءات صرف الرواتب والبدالت واملستحقات األخرى وتدقيقها جلميع منسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفني ومتعاونني.

املؤشرات اإلحصائية للمسيرات اإلفرادية: 
بلغ مجموع طباعة املسيرات اإلفرادية يف عام 1441هـ نحو 31350 مسير، كما بلغ عدد املسيرات اإلفرادية نحو 22٧٩13 مسير للخمس سنوات من عام 143٧هـ إلى العام 

1441هـ كما هو موضح باجلدول رقم )15( وبالشكل )18(:

عدد املسيرات السنة
41804 143٧
40٧66 1438
56202 143٩
5٧٧٩1 1440
31350 1441
227913 املجموع

جدول رقم )15(: املسيرات اإلفرادية 

إدارة الرواتب والبدالت : 5
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الشكل رقم )18( :أعداد املسيرات اإلفرادية من عام 1437هـ إلى عام 1441هـ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000 57791

31350

 ١٤٣٧هـ ١٤٣٨هـ ١٤٣٩هـ ١٤٤٠هـ ١٤٤١هـ

41804 40766

56202
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تقوم اإلدارة بتنظيم عمليات املعامالت الواردة والصادرة من وإلى إدارات العمادة املختلفة، وإنهاء متطلبات إجراءات اجلهات احلكومية ملنسوبي اجلامعة 
)األحوال املدنية - اجلوازات - املرور - اإلستقدام( وتنظيم وتسجيل امللفات، وإصدار بطاقات العمل والتعريف بالراتب ملنسوبي اجلامعة واملتقاعدين0

املؤشرات اإلحصائية للمعامالت الصادرة والواردة :  
تتولى وحدة اإلتصاالت اإلدارية تسجيل جميع املعامالت الصادرة والواردة والعروض حيث بلغ عدد املعامالت الصادرة )20468( معاملة، وبلغ مجموع املعامالت الواردة 

)1٧5٧4( معاملة، والشكل رقم )1٩( يوضح ذلك:

الشكل رقم )19( :املعامالت الصادرة والواردة

إدارة عالقات املوظفني :
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املؤشرات اإلحصائية للجوازات:  
تتولى وحدة اجلوازات واإلستقدام جميع األعمال املتعلقة بجوازات منسوبي اجلامعة املتعاقدين حيث مت إصدار عدد )112( إقامة جديدة، وبلغ عدد اإلقامات املجددة )4٧03( 
إقامة وعدد تأشيرات اخلروج والعودة )22٧5( تأشيرة، وبلغ عدد معامالت نقل املعلومات )4٩5( جوازاً، وبلغ عدد تأشيرات اخلروج النهائي )1003( تأشيرة، وبلغ عدد من مت 

إضافتهم )340( فرداً، وبلغ عدد التأشيرات التي مت إلغائها )546( تأشيرة، وبلغ عدد من مت تعديل بياناتهم )٧٩( فرداً، وبلغ عدد تأشيرات القدوم زيارة للعوائل )380( تأشيرة، 
وبلغ عدد تأشيرات القدوم إلقامة العوائل )٩4( تأشيرة، والشكل رقم )20( ورقم )21( يوضح ذلك:

الشكل رقم )21( :اإلقامات الشكل رقم )20( :التأشيرات والتعديل واإلضافة
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املؤشرات اإلحصائية خلدمات منسوبي اجلامعة واملتقاعدين:  
تتولى وحدة خدمات منسوبي اجلامعة واملتقاعدين العديد من اخلدمات منها: إصدار التعاريف والبطاقات اجلامعية وإنهاء بعض اخلدمات احلكومية للمنسوبني من إنهاء 

إجراءات بطاقات األحوال واإلقامات واملرور وغيرها من اخلدمات باإلضافة للخدمات اخلاصة باملتقاعدين، واجلدول رقم )16( والشكل رقم )22( يوضح ذلك:

العدد املنجز العمل

2200 إصدار التعاريف

28٧ إخالء الطرف
1120 البطاقات اجلامعية
50 املرور

100 اجلوازات للسعوديني

25 اجلوازات للمقيمني )نقل معلومات(

30 األحوال املدنية

120 اإلقامات

40 تأشيرات القدوم للعمل

3٩٧2 املجـمــــــــوع

جدول رقم )16(: عدد األعمال املنجزة 
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الشكل رقم )22( :األعمال املنجزة لوحدة خدمات منسوبي اجلامعة واملتقاعدين
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وتستخدم إدارة عالقات املوظفني بعض التطبيقات واالنظمة والبرامج إلجناز مهامها : 

 اخلدمات اخلاصة باملتقاعدين : 
منح املتقاعد بطاقة ذكية إلكترونية.

منح املتقاعد تعريف إلكتروني ويدوي.

كافة اخلدمات السابقة باجلدول رقم )16( يتم خدمة املتقاعد فيها.

مدار الوسيطة

مدار

ديوان

نظام البطاقة الذكية

أبشر

بوابة اخلدمات اإللكترونية

نظام تواصل
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تقوم إدارة اخلدمات اإللكترونية بتحقيق اإلستفادة املثلى من تقنيات املعلومات لدعم نشاطات العمادة وتطويرها بشكل مستمر حيث تقوم اإلدارة بأمتتت جميع إجراءات 
اإلدارة وتطويرها على بيئة نظم حديثة من أجل تسهيل احلصول على معلومة وتقوم اإلدارة أيضا بجمع وحفظ جميع البيانات واملعلومات اإلحصائية ذات العالقة بشؤون 

أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وتوفير البيانات واملعلومات اإلحصائية الصحيحة واملوثوقة للمسؤولني والباحثني واملهتمني.

البرامج التطويرية :

بوابة العمادة : 
معلومات متكاملة عن اإلدارات املختلفة يف العمادة ووسائل اإلتصاالت.

معلومات عن اللوائح واألنظمة.

بوابة ألخبار العمادة.

بوابة اخلدمات اإللكترونية املتنوعة.

بوابة للمعرفة.

إدارة اخلدمات اإللكترونية : 7
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برنامج التوظيف اإللكتروني :
برنامج معد بالكامل من قبل مبرمجي العمادة يف إدارة اخلدمات اإللكترونية.

يستقبل طلبات التوظيف اإلداري للجامعة إلكترونياً.

يشمل التعامل مع جلان املسابقة الوظيفية.

برنامج املؤمترات :

يهدف إلى الربط مع نظام وزارة التعليم العالي املطبق حالياً يف اجلامعة.

مشروع مشترك بني العمادة وعمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت.

يغطي جميع اجلهات املختلفة ) كليات - عمادات مساندة - إدارة عليا(.

يتكون من مستويات متدرجة للصالحيات.

أول إجراء رسمي يف العمادة تتم ميكنته بالكامل.

يعتبر إطالق رسمي للتوقيع اإللكتروني )إعتماد رئيس القسم والعميد .... إلخ(.

يدار من خالل وحدة التطبيقات وإدارة األنظمة يف العمادة.
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مشروع مدار : 

برنامج مقيم : 

مشروع ميكنة األعمال اإلدارية واملالية باجلامعة.

إجناز األعمال اإلدارية ذات اإلجراءات الطويلة بشكل سريع وفعال.

حتقيق التكامل بني عمليات اإلدارات املختلفة.

الوصول للمعلومات بشكل حلظي.

املساعدة يف إتخاذ القرار.

تقوم إدارة عالقات املوظفني للسنة الثانية عشر بإستخراج التأشيرات إلكترونياً.

مت نشر البرنامج يف جهات اجلامعة املختلفة )كاملستشفيات والفروع ...(.

برنامج مناذج اإلستقدام واجلوازات : 
تعبئة وتخزين بيانات منوذج اإلستقدام اخلاص باجلوازات إلكترونياً.

حتميل وطباعة مناذج الكفالة لغرض السفر.

خدمة االستعالم عن الطلب.
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برنامج اإلقتراحات والشكاوي : 

برنامج إخالء الطرف اإللكتروني : 

إستقبال اإلقتراحات والشكاوي وإدارتها.

الرد على اإلقتراحات والشكاوي من قبل كل جهة على حده.

متابعة املشتكي لكل الردود التي وردت من اجلهة املعنية بالشكوى.

متابعة الشكاوي اخلارجية )املوجة للجامعة(.

تقرير عن الشكاوي واإلقتراحات حسب اجلهة املوجة إليها الشكاوي أو اإلقتراحات.

إدارة حسابات مستخدمي اإلدارات واملشرفني واملديرين.

ميكنة كاملة جلميع أجزاء إخالء الطرف ملنسوبي اجلامعة.

مشروع بدعم تقني من كلية علوم احلاسب واملعلومات.

يتكون من عدة مراحل، يجري العمل حالياً على إنهاء املرحلة األخيرة.
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برنامج متابعة معامالت اإلستقدام واجلوازات : 

برنامج التواصل التقني : 

متابعة جميع املعامالت اخلاصة باإلستقدام واجلوازات وإجراءاتها.

متابعة املعامالت لكل معقب واإلجراءات التي متت على كل معاملة.

حتديث ومعاجلة بيانات املعامالت اجلديدة.

حتديث ومعاجلة بيانات اإلجراءات التي متت على كل املعامالت.

البحث واإلستعالم عن املعامالت حسب التاريخ أو رقم املعاملة أو املعقب.

حتديث البيانات اخلاصة باملنسوبني ومرافقيهم من قاعدة النظام احلالي.

إنشاء مجموع بريد إلكتروني ملنسوبي العمادة.

إنشاء مجموع رسائل هاتفية SMS ملنسوبي العمادة.

إستخدام البريد اإللكتروني ورسائل اجلوال للتواصل مع املستفيد من خدمات العمادة.

 تبادل محطات عمل باستخدام برنامج MS Groove وهي:
تبادل امللفات، تواصل مباشر )محادثة(، جدول حجز قاعة اإلجتماعات، جدول املواعيد، ومجموعات خاصة بكل إدارة.
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مشروع الربط بالشبكة الذكية للجامعة : 

برنامج الرد اآللي : 

حتديث البنية التحتية التقنية للعمادة )بحيث يوجد بها قرابة 300 نقطة شبكة(.

حتديث أجهزة العمادة.

.KSU1 ربط األجهزة بنطاق

توحيد نظام التشغيل يف أجهزة العمادة.

تأهيل منسوبي العمادة لالرتباط.

توفير معلومات أساسية لكافة اإلجراءات واملعامالت يف العمادة.

تلقي الطلبات آلياً.

مشروع الدعم الفني : 
فريق للدعم الفني يف العمادة.

التعامل مع فريق خدمات املستفيدين يف اجلامعة.

حتقيق سرعة وفعالية خدمة الدعم الفني.

دعم أجهزة وبرامج العمادة.
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برنامج التعريف اإللكتروني : 
تقدمي خدمة التعريف اإللكتروني ملنسوبي اجلامعة.

إعتماد التوقيع اإللكتروني.

تضمني جميع صيغ التعاريف املطلوبة.

التعامل من خالل الشبكة الذكية واحلسابات اإللكترونية املوحدة ملنسوبي اجلامعة.

برنامج األرشفة اإللكترونية : 

متابعة الطلبات آلياً.

متابعة األداء الوظيفي.

رفع مستوى اجلودة يف التعامل مع املستفيدين.

حفظ الوثائق إلكترونياً.

املرونة والسرعة يف آداء اإلجراءات التي تطلب التوثيق.

إختصار اجلهد والتكلفة يف التعامل مع الوثائق.

إستخراج التقارير حول التعامل مع امللفات.
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يقوم املكتب بتنظيم ومتابعة إجراءات املعامالت الواردة أو الصادرة لعميد املوارد البشرية، وترتيب وتنظيم إجتماعات العميد، وإستقبال املراجعني والعمل 
على تلبية مطالبهم.

تقوم الوحدة مبراقبة إنتظام دوام موظفي اجلامعة، ومتابعة املعامالت الهامة والعاجلة واملتأخرة يف العمادة، والتنسيق ومتابعة طلبات اجلهات الرقابية، 
وإدارة البريد اإللكتروني للعمادة. 

مكتب العميد :

وحدة املتابعة :

8

9
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تقوم بالوحدة بتغطية فعاليات ونشاطات وإجنازات العمادة، ونشر األخبار واإلعالنات اخلاصة بالوظائف واملسابقات الوظيفية عبر الصحف احمللية ورسالة 
اجلامعة وصفحة األخبار مبوقع العمادة اإللكتروني، إضافة إلى إدارة حساب العمادة بوسيلة التواصل اإلجتماعي »تويتر« وإدارة البريد اإللكتروني.

وحدة اإلعالم :

املؤشرات اإلحصائية لعدد املواد املنشورة حسب تصنيف التقرير : 
قامت وحدة اإلعالم بنشر 264 مادة وتغريدة خالل العام 1441هـ كما باجلدول رقم )1٧( والشكل )23(.

عدد املواد املنشورة نوع التصنيف

31 مادة أخبار موقع العمادة اإللكتروني

53 مادة الصحف املقروءة

156 تغريدة حساب العمادة بتويتر

24 مادة تصميم الوسائل والرسائل اإلعالمية

264 مادة وتغريدة املجـمــــــــوع

جدول رقم )17(: عدد املواد املنشورة 

١0
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الشكل رقم )23( : عدد املواد املنشورة حسب التصنيف
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الشكل رقم )24( : عدد املواد املنشورة حسب الصحف
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تصاميم الوسائل والرسائل اإلعالمية لوحدة اإلعالم 
لعام ١٤٤١هـ/١٤٤2هـ 
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انطالقــاً مــن ســعي جامعــة امللــك ســعود نحــو التميــز والريــادة، يركــز قسم تطوير املوارد البشرية عــلى تقديــم املبــادرات التطويريــة للرقــي بتطبيقــات 
وأســاليب العمــل وتســهيلها خلدمــة منســوبي اجلامعــة.  كــما تســعى إلى تبنــي اجلــودة يف األداء الفّعــال يف جانبيه النوعــي والكمي. ولقسم تطويــر 

املوارد البشرية رؤيــة مثــلى يف تقديــم خدمــات متميــزة للمســتفيدين مــن أعضــاء هيئــة التدريس واملوظفــني لتحقيــق أهداف التطوير وحتســني األداء.                                                                                               
ويســعى هــذا التوجــه الى تطويــر وجــودة األداء يف مجــاالت املــوارد البشريــة والتدريــب، إجــراءات العمــل، اخلدمــات اإللكترونيــة، والشــؤون املاليــة واإلداريــة، 

وذلــك للوصــول ألعــلى معايــير اجلــودة واألداء املهنــي. ويعمــل قسم تطوير املوارد البشرية لتحقيــق عــدد مــن املبــادئ واإلجنــازات، ومنهــا:

قسم تطوير املوارد البشرية :

اإلرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة ملنسوبي اجلامعة.

تطوير آليات العمل لتحسني اآلداء للمهام احلالية.

تيسير إجراءات التعامل داخل العمادة ومع اجلهات ذات العالقة باجلامعة وخارجها.

توظيف التقنية يف تسهيل وتسريع املهام.

نشر وتعزيز قيم اآلداء بني منسوبي العمادة.

السعي نحو تطبيق مبادئ اجلودة ونشر ثقافة الوضوح والشفافية.

التأكيد على تطبيق األنظمة واللوائح ضمن بيئة تنظيمية عادلة.

١١
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إحصائيات تقييم اآلداء ملنسوبي ومنسوبات جامعة امللك سعود لألعوام
(١٤38هـ - ١٤39هـ - ١٤٤0هـ - 2020م) 

1- عدد الطلبات املقدمة ملوقع األداء الوظيفي واملنتهية : 

إحصائيات تقييم األداء الوظيفي بناءًا على السنة

الشكل رقم )26( الشكل رقم )25(
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2- عدد الطلبات حتت اإلجراء : 

3- عدد طلبات اإلستثناء : 
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الشكل رقم )30( الشكل رقم )29(

الشكل رقم )28( الشكل رقم )27(
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4- عدد مصادقني املعلومات
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5- عدد الطلبات املكلفني خارج اجلامعة
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الشكل رقم )34( الشكل رقم )33(
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تقييم األداء الوظيفي لعام ١٤38هـ

1- عدد الطلبات املنتهية بحسب جهة العمل واجلنس

%47.7 %53.3
إناثذكور

املجموع
اجلنس

الكادر الوظيفي
أنثى ذكر

538٧ 2302 3085 أعضاء هيئة التدريس
٧4٧ 3٧4 3٧3 الوظائف الصحية
1403 530 8٧3 اخلدمات الطبية والصحية املساعدة
٩2٧0 4٧12 4558 الرسميني
121 2٩ ٩2 املستخدمني
104 46 58 الوظائف التعليمية
2٩1 100 1٩1 بند األجور

1٧323 80٩3 ٩230 املجموع

2- نسبة الطلبات املنتهية بحسب اجلنس

الشكل رقم )35(

جدول رقم )19(
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تقييم األداء الوظيفي لعام ١٤39هـ

املجموع
اجلنس

الكادر الوظيفي
أنثى ذكر

4686 2034 2652 أعضاء هيئة التدريس
٧15 353 362 الوظائف الصحية
1284 45٧ 82٧ اخلدمات الطبية والصحية املساعدة
8٩56 45٧8 43٧8 الرسميني
138 36 102 املستخدمني
88 43 45 الوظائف التعليمية
302 12٧ 1٧5 بند األجور

1616٩ ٧628 8541 املجموع

1- عدد الطلبات املنتهية بحسب جهة العمل واجلنس

%52.8 %47.2

ذكور إناث

2- نسبة الطلبات املنتهية بحسب اجلنس

الشكل رقم )36(

جدول رقم )20(
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تقييم األداء الوظيفي لعام ١٤٤0هـ

املجموع
اجلنس

الكادر الوظيفي
أنثى ذكر

4221 1828 23٩3 أعضاء هيئة التدريس
648 316 332 الوظائف الصحية
1186 42٩ ٧5٧ اخلدمات الطبية والصحية املساعدة
8٧88 4522 4266 الرسميني
132 34 ٩8 املستخدمني
٧٩ 40 3٩ الوظائف التعليمية
28٩ 134 155 بند األجور

15343 ٧303 8040 املجموع

1- عدد الطلبات املنتهية بحسب جهة العمل واجلنس

%52.4 %47.6

ذكور إناث

2- نسبة الطلبات املنتهية بحسب اجلنس

الشكل رقم )37(

جدول رقم )21(
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تقييم األداء الوظيفي لعام 2020م

املجموع
اجلنس

الكادر الوظيفي
أنثى ذكر

3340 136٧ 1٩٧3 أعضاء هيئة التدريس
61٩ 318 301 الوظائف الصحية
1064 3٩٧ 66٧ اخلدمات الطبية والصحية املساعدة
860٧ 454٩ 4058 الرسميني
118 33 85 املستخدمني
61 25 36 الوظائف التعليمية
268 133 135 بند األجور

140٧٧ 6822 ٧255 املجموع

1- عدد الطلبات املنتهية بحسب جهة العمل واجلنس

٪٤٧٫٧ ٪٥٣٫٣%51.5 %45.5

ذكور إناث

2- نسبة الطلبات املنتهية بحسب اجلنس

الشكل رقم )38(

جدول رقم )22(
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إحصائيات خدمة املنسوبني بالبريد اإللكتروني
الفترة من 2020/12/27 م  إلى 2021/3/22 م

عدد من مت خدمتهم
878 مراجع

عدد الردود
١207 رد

متوسط الوقت للرد
5١ ثانية
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إعادة هيكلة العمادة.

احلصول على شهادة اآليزو ٩001 - 2000.

تطوير اجلزء األول من إستراتيجية العمادة.

حتديد الصالحيات واملسؤوليات.

حصر جميع إجراءات العمادة.

قياس رضا املستفيدين.
.) Corrective Action ( حتديد آلية تصحيح اإلجراءات

معايير وآلية حتفيز موظفي العمادة.

معايير وآلية حتفيز موظفي اجلامعة.

منوذج تقومي عضو هيئة التدريس.

تبسيط إجراءات التعاقد.

تدريب املوظفني على إستخدام التقنية.

التقييم األول والثاني للعمادة.

تفويض بعض الصالحيات للجانب النسائي.

فرق اجلودة.

أهم إجنازات العمادة
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تهيئة املوظفني اجلدد.

ملتقى منسوبي العمادة.

إعادة تصميم وحتسني بيئة العمل.

تقومي أداء موظفي اجلامعة.

جائزة اآلداء املتميز.

خدمة مندوبي الكليات.

حتديد إحتياجات اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس.

اإلهتمام بسنة التجربة.

بنك للمعلومات واملسابقات.

إعادة النظر يف جلان املسابقات ومعايير التوظيف.

رابطة املتقاعدين.

دراسة ظاهرة تسرب أعضاء هيئة التدريس من اجلامعة.

دراسة سلم الرواتب للمتعاقدين.

تخفيضات القطاع اخلاص ملنسوبي اجلامعة.

توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي متثل الدليل اإلرشادي لإلجراءات واملعطيات اإلدارية والفنية للعمادة.
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