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جامعة متميزة تعليميًا وبحثيًا مسهمًة في خدمة المجتمع.

تقديــم تعليــم جامعــي متميــز لتخريــج كــوادر بشــرية مؤهلــة بالمعرفــة 
التنمويــة  والمشــاريع  المجتمــع  حاجــات  لتلبيــة  والمهــارات  والقــدرات 
بتبــوك وفــق بيئــة تعليميــة إداريــة متميــزة داعمــة للبحــوث اإلبداعيــة.

التميز في تقديم الخدمات للموارد البشرية بالجامعة.

 تقديــم الخدمــات للمــوارد البشــرية بأعلــى معاييــر الجــودة 
واألداء المهنــي مــن مرحلــة االســتقطاب حتــى نهايــة العمــل.

رؤية الجامعة

رسالة الجامعة

رؤية العمادة:

رسالة العمادة:



مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين وبعد.

ســعت عمــادة المــوارد البشــرية وفــي ضــوء مــن اســتراتيجيات الجامعــة وتطلعاتهــا إلــى القيــام 

بالمهــام واالدوار المناطــة بهــا كشــريك اســتراتيجي لــوكاالت وعمــادات وإدارات الجامعــة 

المختلفــة مــن خــالل مــا تقدمــه مــن خدمــات مرتبــة بصــورة رئيســية بالمــوارد البشــرية . وكخبيــر 

إداري مــن خــالل دورهــا البــارز ـفـي التطويــر اإلداري ـفـي كل مــا يتعلــق بالعمليــات اإلداريــة 

والتنظيميــة بالجامعــة مــن خــالل ضمــان تطبيــق اللوائــح واألنظمــة وتقديــم االستشــارات ذات 

ــة  ــادة الجامع ــن قي ــم م ــا وبدع ــالل تبنيه ــن خ ــر م ــدًا للتغيي ــادة رائ ــت العم ــا عمل ــة. كم العالق

إحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي العديــد مــن العمليــات واإلجــراءات ذات العالقــة بالمــوارد البشــرية 

مــن االســتقطاب وحتــى نهايــة الخدمــة.

ووفــق لدورهــا الهــام كمســاند للقــوى العاملــة حققــت العمــادة العديــد مــن اإلنجــازات كتنفيــذ 

ــات  ــع موظفــي وموظف ــاورية م ــاءات التش ــة واللق ــورش التطويري ــة وال ــة المهني ــج التنمي برام

ـى العنايــة بمالحظــات ومقترحــات القــوى العاملــة ذات العالقــة بمنــح  الجامعــة باإلضافــة إـل

الحقــوق ومتابعــة أداء الواجبــات الوظيفيــة، ويأـتـي هــذا التقريــر ليســلط الضــوء علــى أهــم 

إنجــازات العمــادة خــالل العــام الجامعــي 1442هـــ.

وهللا نسأل السداد والتوفيق.

تمثــل المــوارد البشــرية بالجامعــة مــن حيــث التطويــر والتنميــة وتقديــم الخدمــات المختلفــة 

المرتبطــة بهــا الغايــة األساســية للعمــادة، ولكــون العمــادة شــريك اســتراتيجي مــع وكالت 

وكليــات ووحــدات الجامعــة فــي هــذا الشــأن فقــد وضعــت تحقيــق هــذه الغايــة لــب االهتمام 

ــة  ــى نهاي ــتقطاب وحت ــن االس ــة م ــة بداي ــن بالجامع ــا للعاملي ــة أساس ــا الموج فــي برامجه

الخدمــة، وأهــم انجــاز العمــادة فــي هــذا المجــال للعــام الجامعــي 1442هـــ  تتمثــل فــي التالــي:

تنمية وتطوير 
الموارد البشرية

التطوير
اإلداري

الخدمات 
االلكترونية

مجاالت اإلنجاز الرئيسة

تنمية وتطوير الموارد البشرية والخدمات 
المقدمة لهم

برامج التنمية المهنية لموظفي 
وموظفات الجامعة.

برنامج ابتعاث موظفي وموظفات 
الجامعة.

الترقيات االعتيادية واالستثنائية 
لموظفي وموظفات الجامعة.

تكريم المتقاعدين والخدمات 
المقدمة لهم.

تدريب موظفي وموظفات الجامعة 
بالشراكة مع معهد اإلدارة العامة.

45



تدشين برامج العمادة برامج التنمية المهنية
التطويرية

أطلقــت عمــادة المــوارد البشــرية بتاريــخ 1442/2/25هـــ برنامــج التنميــة المهنيــة لموظفــي 

وموظفــات الجامعــة للعــام الجامــع 1442هـــ. وتضمــن البرنامــج ثالثــة مســارات تدريبيــة:

بلغ عدد المستفيدين

من البرامج التدريبية ..

عامتخصصي  إشرافي

المستفدين

718
356362

ساعة تدريبية

عدد أيام تنفيذ برنامج 
التنمية المهنية 

 عدد البرامج الحضورية 20 برنامجا

عدد البرامج المقدمة عن بعد 1 برنامج

مدربا

مدرب

مدربة

برنامجا تدريبيا

216

21
20
1

21

يوم
42

ـي   ـي رئيــس الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــدهللا بــن مفــرح الذياـب تدشــين معاـل
بتاريــخ  21-2-1442 هـــ علــى مســرح معالــي الدكتــور عبدالعزيــز العنــزي رحمــه هللا 

لبرامــج عمــادة المــوارد البشــرية التطويريــة.
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ـفـي إطــار دعــم الجامعــة لبرامــج التنميــة المهنيــة لموظفــي وموظفــات الجامعــة قــام 
معالــي رئيــس الجامعــة بتكريــم المشــاركين فــي تنفيــذ البرامــج مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
وموظفيــن وموظفــات فــي لقــاء مــع معاليــه فــي مكتبه عقــب نهايــة برامج الفصل الدراســي 

األول وعقــب نهايــة برامــج الفصــل الدراســي الثانــي.

                                
                      

 
 
 

  ووككااللةة  االلججااممععةة  
  ععممااددةة  االلمموواارردد  االلبب����ييةة  

 
 

امج التدر�ب�ة للفصل الدرا�ي األول   هـ١٤٤٢ال�ب
 

 تار�خ البدء الفئة المستهدفة  المدرب مدة البرنامج المسار  البرنامج التدر�بي م
ي  االول��ات إدارة ١

ا�ف ف + الموظفات د. محمد عبدالوهاب  يوم ٢ غ�ي ا�ش  هـ١٤٤٢/ ٢/ ٢٥ الموظفني

ي  الشاملة اإلدارة الق�اد�ة  ٢
ا�ف ي  أ�ام ٣ ا�ش

 ٢/٣ مديري اإلدارات + المساعدات د. أحمد الجهيف

ي  إدارة الوقت واالنجاز ٣
ا�ف ي يوم ٢ غ�ي ا�ش ف ف + الموظفات ا. ممدوح الع�ف  ٩/٣ الموظفني

ي بيئة العمل ٤
ي  االتصال الفعال �ف

ا�ف ف + الموظفات د. مصط�ف السحت يوم ٢ غ�ي ا�ش  ١٦/٣ الموظفني

ف وتع��ز االنتماء والوالء المؤس�ي  ٥ ف الموظفني ات�ج�ات تحف�ي ي  اس�ت
ا�ف  ٢٣/٣ مديري اإلدارات + المساعدات د. ماجد السل�ي  يوم ٢ ا�ش

ي المؤسسات التعل�م�ة اخالق�ات  ٦
ف + الموظفات د. خل�فة البلوي يوم ٢ عام العمل �ف  ١/٤ الموظفني

ي  مهارات العمل الجما�ي و�ناء فرق العمل  ٧
ا�ف  ٨/٤ مديري اإلدارات + المساعدات مزعل الد. منصور  يوم ٢ ا�ش

ي وموظفات إدارة االمن د. مر�ي العمري يوم ٢ عام ، مبيف كل�ة الطب)٤األول�ة ( م�ح رقم مبادئ اإلسعافات  ٨
 ١٥/٤ موظ�ف

ي  اإلنجاز وز�ادة االنتاج�ة  ٩
ا�ف ف  يوم ٢ غ�ي ا�ش ف +  د. عالء حسني  ١٥/٤ الموظفاتالموظفني

ي  ١٠
ي  تق��م األداء الوظ��ف

ا�ف ي عبدە  يوم ٢ ا�ش
 ه ١٤٢٢/ ٤/ ٢٢ مديري اإلدارات + المساعدات د. هايف

 مج:االتوقیت الزمني للبر 
 ظهرا.   ٢وحتى الساعة    ٩یبدأ البرنامج التدر�بي یوم االثنین من �ل أسبوع وفق التار�خ المحدد من الساعة    -
 دق�قة).   ٢٠(  ١١:٠٠ص�احا وتنتهي الساعة    ١٠:٤٠  األولى في البرامج من الساعة  ةاالستراحتبدأ    -
 دق�قة).   ١٥وحتى الساعة الواحدة ظهرا (  ١٢:٤٥تبدأ استراحة الصالة من الساعة    -

 مقر عقد  البرامج  التدر�ب�ة:

  .٤، مسرح رقم  الطب�رسي األمیر فهد بن سلطان �مبنى �ل�ة   فيالتدر�ب  تي  قاع  

 

 رؤیة العمادة: 
. بالجامعةد البشریة رالتمیز في تقدیم الخدمات للموا  

 رسالة العمادة:
تقدیم الخدمات للموارد البشریة بأعلى معاییر الجودة واألداء 

 .المھني من مرحلة االستقطاب حتى نھایة العمل
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الشراكة مع معهد اإلدارة العامة لتدريب 
موظفي وموظفات الجامعة 

التدريب عن طريق معهد 

اإلدارة العامة خالل العام 

الجامعي 1442هـ  214 322

برنامج ابتعاث
موظفي وموظفات الجامعة

أطلقــت عمــادة المــوارد البشــرية بتاريــخ 1442/6/4هـــ برنامــج االبتعــاث لموظفي 

وموظفــات الجامعــة مــن اإلدارييــن والفنييــن للعــام الجامعــة 1442هـــ وذلــك 

لدراســة الماجســتير فــي التخصصــات التاليــة:

1-  الهندسة المدنية

2- الهندسة الميكانيكية

3- إدارة المشاريع )اإلدارة الهندسية(

4- المختبرات

5- المالية والمحاسبة

6- إدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري

7- اإلدارة العامة أو إدارة االعمال

8- علوم الحاسب أو شبكات الحاسب

9- القانون

10- التمريض

وقد بلغ عدد المتقدمين للبرنامج ...

موظف
14

2

1

12

4

وقد انطبقت شروط االبتعاث 

ومتطلباته على  5 من المتقدمين 

للبدء في استكمال
إجراءات االبتعاث
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جائزة التميز اإلداري 

تأتــي جائــزة التميــز اإلداري لوحــدات وإدارات الجامعــة لتســهم فــي اســتمرار حالــة التميــز والجــودة التي 
تعيشــها الجامعــة بــدًء باالعتمــاد األكاديمــي المؤسســي ووصــواًل إلــى االعتمــاد البرامجــي؛ ولتكــون 
هــذه الجائــزة عونــًا بعــد توفيــق هللا ـفـي رفــع مســتوى األداء اإلداري إلدارات ووحــدات الجامعــة 

المختلفــة واالرتقــاء بجــودة خدماتهــا، وبمــا يحقــق رضــا أصحــاب المصلحــة والعالقــة.

وتهدف الجائزة إلى:

رفع مستوى األداء إلدارات ووحدات الجامعة المختلفة.. 1

المســاهمة فــي اســتمرار حالــة التميــز والجــودة التــي تشــهدها الجامعــة مــن خــالل ايجــاد . 2
حالــة مــن التنافــس بيــن اإلدارات المختلفــة.

وضــع معاييــر تســير عليهــا اإلدارات نحــو التميــز وبمــا يحقــق االرتقــاء بجــودة الخدمــات . 3
المقدمــة.

الداخلييــن . 4 اإلدارات  عمــالء  رضــا  برصــد  اإلدارات  واهتمــام  عنايــة  مــن  المزيــد  تحقيــق 
والخارجييــن.

نشر كفاءة االنفاق كمفهوم وممارسة.. 5

تعزيــز مفهــوم اإلدارة المتعلمــة ونقــل المعرفــة والممارســات المتميــزة بيــن موظفــي . 6
المختلفــة. الجامعــة  وإدارات 

وتشمل الجائزة المحاور التالية:    

1- التخطيط اإلداري

2- التنظيم اإلداري

3- التوجيه اإلداري

4- الرقابة اإلدارية

5- كفاءة االنفاق

6-  التحسين المستمر

7- اإلدارة المتعلمة

8- بيئة العمل اإليجابية

9- انجاز المعامالت

تســعى الجامعــة ممثلــة ـفـي عمــادة المــوارد البشــرية وضمــن مهامهــا الرئيســة وبالتعــاون مــع 
ــات لمنســوبي الجامعــة مــن  ــى إتمــام اجــراءات الترقي ــة ذات العالقــة عل ــة والخارجي الجهــات الداخلي
أعضــاء هيئــة تدريــس وموظفيــن وموظفــات بــأدق وأســرع صــورة ممكنــة؛ حيــث كان مــن حصيلــة ذلــك 

خــالل العــام الجامعــي 1442هـــ التالــي:

أوال: ترقية أعضاء هيئة التدريس

حيث تمكنت العمادة وبالتعاون مع الوكاالت واإلدارات ذات العالقة في انهاء إجراءات ترقية.

أ _ أعضاء هيئة التدريس السعوديين

ب- أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين 

استاذ

استاذ

أستاذ

أستاذ

2

0

4

4

أستاذ
مشارك

أستاذ
مشارك

أستاذ
مشارك

أستاذ
مشارك

7

4

16

9

أستاذ
مساعد

أستاذ
مساعد

أستاذ
مساعد

استاذ
مساعد

30

1

26

1

محاضرمحاضر

109

الترقيات

المجموع   49

المجموع   5

اإلجمالي   104

اإلجمالي   19

المجموع   55

المجموع   14
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ثانيًا: ترقية الموظفين

 أ- الترقيات االعتيادية

بلغ عدد المتقدمين للترقيات
وأجريت لهم المقابالت الشخصية 

 ب-  الترقيات االستثنائية 

عدد المتقدمين للمقابالت الشخصية 

موظف
وموظفة

موظف
وموظفة

 483

71

211

61

33
تم ترقيتهم

8
تم ترقيتهم

 272

 10

15
تم ترقيتهن

التطوير  اإلداري

      فــي ضــوء ســعيها الدائــب لتطويــر العمــل اإلداري 
ـفـي إدارات و وحــدات العمــادة المختلفــة وإدارات 
ووحــدات الجامعــة فــكان مــن أبــرز اإلنجــازات ـفـي 

هــذا المجــال:

1- تقديــم ورشـــــــــــة تدريبيــة عــن بناء وإعــداد األدلة 
ــغ عــدد  ــخ 10/ 1442/3هـــ  وبل ــة بتاريــــ اإلجرائيـــــ

المســتفيدين مــن هــذه الورشــة 7 مديــر إدارة.

2- إعــداد األدلــة اإلجرائيــة إلدارات العمــادة يوضــح 
ــوات  ــل فــي خط ــراءات العم ــام اإلدارات وإج مه

محــددة.

موظفــي  لجميــع  الوظيفــي  الوصــف  إعــداد   -3
البشــرية. المــوارد  عمــادة 

4-  إعــداد أدلــة إجرائيــة لعــدد 9 إدارات عقــب تنفيذ 
الورشــة التدريبية.

اإلدارات  مديــري  مــع  التشــاورية  اللقــاءات   -5
 . تهم ا عد مســا و

6- جائزة التميز اإلداري.
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الورش واللقاءات التطويرية 
لمديري اإلدارات

الورش التطويرية األولى:

بناء وتصميم األدلة اإلجرائية والتنظيمية 

وتوصيف الوظائف

المدرب: د. أحمد بن عطا هللا الجهني ، 

               وكيل عمادة الموارد البشرية

عدد المشاركين  7 من مديري اإلدارات

تكريــم عــدد مــن مديــري اإلدارات ممــن  تمكنــو مــن إعــداد 

الدليــل االجرائــي والوصــوف الوظائفيــة مــن قبــل عميــد عمــادة 

ـي القرـنـي ووكيــل  المــوارد البشــرية الدكتــور عبــدهللا بــن عاـل

العمــادة الدكتــور أحمــد بــن عطــاهللا الجهنــي.

الورش التطويرية الثانية: 

إدارة األداء

بتاريخ 1442/8/24هـ

المدرب: د. أحمد بن عطا هللا الجهني ، 

               وكيل عمادة الموارد البشرية

عدد المشاركين 

من مديري اإلدارات 44

من المساعدات 21

اإلجمالي 65

الورش التطويرية الثالثة: 

إعداد الدليل االجرائي وربطه

بميثاق األداء

بتاريخ 16/ 8/ 1442هـ

المدرب: د. أحمد بن عطا هللا الجهني ، 

               وكيل عمادة الموارد البشرية

عدد المشاركين 

من مديري اإلدارات 32

من المساعدات 20

اإلجمالي 52
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اللقاءات التشاورية مع مديري 
اإلدارات ومساعداتهم:

نفــذت عمــادة المــوارد البشــرية بتاريــخ 1442/01/12هـــ لقــاء تشــاوري بيــن عميــد المــوارد البشــرية 
الدكتــور عبــد هللا بــن عالــي القرنــي ووكيــل العمــادة الدكتــور أحمــد بــن عطــا هللا الجهنــي مــن 

جانــب وبيــن مديــري اإلدارات ومســاعداتهم مــن جانــب آخــر فــي مســرح رقــم 4 بكليــة الطــب.

أهداف اللقاء التشاوري: 

االستماع الى مالحظات ومقترحات مديري اإلدارات ومساعداتهم.	 

الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجــه إدارات ووحــدات الجامعــة المختلفــة وحصرهــا 	 
والعمــل علــى حلهــا والتغلــب عليهــا.

اطــالع الحضــور علــى خطــط عمــادة المــوارد البشــرية وتطلعاتهــا المســتقبلية وبيــان 	 
دور مديــري اإلدارات ومســاعداتهم فــي تحقيــق اهــداف ورؤى الجامعــة.

اإلدارات 	  مديــري  بيــن  الناجحــة  اإلداريــة  والممارســات  والتجــارب  األفــكار  تبــادل 
والمســاعدات.

تكريم المتقاعدين وذي المتوفين من منسوبي 
الجامعة )أعضاء هيئة تدريس، موظفين(

حرًصــا مــن الجامعــة ممثلــة فــي عمــادة المــوارد البشــرية فقــد نظمــت العمــادة بتاريــخ 18 / 11 /1442هـــ 
وبحضــور معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ الكتــور / عبدهللا بــن مفرح الذيابــي حفاًل لتكريــم المتقاعدين 

وذوي المتوفيــن مــن الجامعة.

أعضاء 
هيئة 

التدريس

أعضاء 
هيئة 

التدريس

أعضاء 
هيئة 

التدريس

أعضاء 
هيئة 

التدريس

3

1

3

2

التشكيالت 
اإلدارية 

التشكيالت 
اإلدارية 

التشكيالت 
اإلدارية 

التشكيالت 
اإلدارية 

7

3

2

1

مستخدمون مستخدمون 

21

أجور
عمال

أجور
عمال

أجور
عمال

أجور
عمال

الصحيين

الصحيين

الصحيين

الصحيين

0

0

3

1

1

0

0

1

المجموع   13

المجموع   4

االجمالي   17

المحالين للتقاعد

المتوفين

االجمالي

المجموع   9

المجموع   5

االجمالي   14
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نقل الموظفين

تقييم األداء الوظيفي ألعضاء 
هيئة التدريس

 لتحقيــق التــوازن بيــن القــوى العاملة في إدارات ووحــدات الجامعة 
المختلفــة فقــد قامــت العمــادة بوضــع إجــراءات ومحــددات واضحــة 
آلليــة النقــل الداخلــي بمــا يحقــق مصلحــة العمــل ورغبــة الموظــف 

والموظفــة وإجــراءات اعتمــاد الدليــل قيــد الدراســة.

للقناعــة التامــة بأهميــة تقييــم األداء الوظيفي 
حكمهــم  ـفـي  ومــن  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 

وأثــر ذلــك ـفـي تطويــر األداء وتحســينه وتحقيًقــا 
ألهــداف وتطلعــات برنامــج الملــك ســلمان لتطويــر 

المــوارد البشــرية فقــد شــكلت العمــادة وبتوجيــه مــن 
معالــي رئيــس الجامعــة فريــق عمــل إلعــداد دليــل إرشــادي 

لتقييــم األداء الوظيفــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن ـفـي 
حكمهــم والعمــل جــاري علــى اعتمــاده وتعميمــه ليكــون مرشــًدا 

ـفـي إدارة األداء األكاديمــي بالجامعــة.

عدد من تم نقلهم من موظفي الجامعة

وفقا لمتطلبات العمل 

69 موظًفا48 موظفة

الخدمات اإللكترونية

اســتحداث نظــام إلكترونــي يمكــن مــن 
خاللــه اســتالم طلبــات االبتعــاث الخارجــي 

للموظفيــن.

اإلنتهــاء مــن خدمــة إلكترونيــة يمكــن مــن 
خاللهــا طلــب اخــالء الطــرف مــن الجامعــة بعــد 

ــة. ــل المســتندات المطلوب تحمي

اإلنتهــاء مــن خدمــة إلكترونيــة يمكــن مــن 
براتــب  إلكترونيــا  اإلفــادة  طباعــة  خاللهــا 

راتــب. وبــدون 

مــن  يمكــن  إلكترونيــة  خدمــة  مــن  اإلنتهــاء 
خاللهــا طلــب اإلجــازة االعتياديــة وتحديــد المــدة 

آلًيــا. اإلجــازة  رصيــد  مــن  وحســمها  المطلوبــة 

اإلنتهــاء مــن خدمــة لطلــب اإلنتدابــات 
الخارجيــة والداخليــة بعــد تعبئــة وتســجيل 

ــا. ــات إلكتروني البيان

إلكتروـنـي  أرشــفة  نظــام  وبرمجــة  أتمتــة 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات لحفــظ القــرارات اإلداريــة 

الجامعــة. لمنســوبي  العلميــة  والشــهادات 
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الخدمات اإلدارية

إنهــاء عــدد مــن المتعاقديــن بمــا يتجــاوز )135( فــي مختلــف التخصصــات التــي 	 
لــم تعــد هنــاك حاجــة لتخصصاتهــم.

مطابقة الوظائف بين سجالت وزارة الموارد البشرية وسجالت الجامعة.	 
تحويل القرارات من ورقي إلى إلكتروني.	 

مــن  يمكــن  خدمــة  مــن  اإلنتهــاء 
بعــد  العمــل  مباشــرة  رفــع  خاللهــا 
اإلجــازة إلكترونيــا بعــد تعبئــة وتســجيل 

نــات. لبيا ا

اإلنتهــاء مــن خدمــة يمكــن مــن خاللهــا 
ــم  ــدل التعلي ــى ب ــب الحصــول عل رفــع طل

الجامعــي.

اإلنتهــاء مــن نظــام إلكتروـنـي متكامــل لمعالجــة عمليــة اإلعــالن 
مــن  للســعوديين  المختلفــة  اإلداريــة  للوظائــف  والفــرز  والتقديــم 

للجامعــة. المطلوبــة  التخصصــات 

ــات  ــر وبيان ــتخراج تقاري ــن اس ــاء م اإلنته
إحصائيــة لمنســوبي الجامعــة.

اإلنتهــاء مــن خدمــة يمكــن مــن خاللهــا رفــع 
هيئــة  وأعضــاء  للموظفيــن  اركاب  أمــر  طلــب 

التدريــس.

خاللهــا  مــن  يمكــن  خدمــة  مــن  اإلنتهــاء 
تحديــث بيانــات الجــوال واإليميــل ـفـي النظــام 

اإلداري. ـي  الماـل

متكامــل  إلكتروـنـي  نظــام  مــن  اإلنتهــاء 
والفــرز  والتقديــم  االعــالن  عمليــة  لمعالجــة 
التخصصــات  مــن  األكاديميــة  للوظائــف 

للجامعــة. المطلوبــة 

ضمــن ســعي عمــادة المــوارد البشــرية لتطويــر الجوانــب التنظيميــة بهــا اجــرت العمــادة 
مقارنــات مرجعيــة مــع عــدد مــن الجهــات  المماثلــة وخرجــت الدراســة بالهيــكل التالــي 

والمرفــوع العتمــاده مــن صاحــب الصالحيــة.

الهيكل اإلداري لعمادة الموارد البشرية

وكيل الجامعة

المجلس االستشاري

وكيل العمادة للخدمات 
االلكترونية

إدارة التواصل الداخلي

وحدة البيانات 
والتقارير

وحدة إدارة األداء 
الوظيفي

وحدة التشكيالت اإلدارية

وحدة التوثيق واألرشفة

وحدة الترقيات والندب واإلعارة

وحدة الحركات اإلدارية

وحدة الرواتب واالستحقاقات

وحدة متابعة الدوام

وحدة التعويضات والبدالت

وحدة الخدمات الحكومية

وحدة التدريب 
والتطوير المهني

وحدة تخطيط 
القوى العاملة

وحدة المواهب 
والتعاقب الوظيفي

وحدة التواصل 
وخدمة المستفيدين

وحدة الدعم الفني

إدارة تطوير الموارد 
البشرية

إدارة عمليات الموارد 
البشرية

عمادة الموارد البشرية

وكيل العمادة للتطوير 
والجودة

وكيلة عمادة الموارد البشرية

وكيل العمادة للعمليات
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