
تقرير إنجازات عمادة الموارد البشرية لعام 
2020



التحول الرقمي

االجازت
%100: اإلنجاز 

أصبحت الكترونية كليا

االركاب 
%100: اإلنجاز 

أصبحت الكترونية كليا

االنتداب 
%100: اإلنجاز 

أصبحت الكترونية كليا

بدل سكن 
%100: اإلنجاز

تم تقليل التدخالت البشرية عن طريق قراءة بيانات الساكن وغير 

الساكن عن طريق قاعة بيانات اإلسكان

طلب سكن 
%100: اإلنجاز 

تم ادخال جميع أنواع المنازل والشقق والحدات 

السكنية

اخالء سكن
%100: االنجاز 

أصبحت الكترونية كليا

انتقال ساكن 
%100: اإلنجاز 

أصبحت الكترونية كليا

شاشة قراراتي 
%100: اإلنجاز 

انهاء خدمة 

%50: اإلنجاز 

نظام تقييم األداء الوظيفي 

%50: اإلنجاز 

نظام المسابقة الوظيفية 

%100: اإلنجاز 
تطبيق كفاءة اإلدارة وتقليل ساعات مراجعة البيانات 

للمتقدمين عن طريق االرتباط بالنفاذ الوطني

نظام بصمتي
%100: اإلنجاز 



الجودة

الخطة االستراتيجية للعمادة

:معايير االعتماد االكاديمي
أعضاء هيئة التدريس والموظفين: المعيار الثاني

والقيادة واالدارة  الحوكمة: المعيار الخامس

90%

90%

ISO 9001
10%

مؤشرات األداء للموارد البشرية 100%



التواصل 
المؤسسي

100

ايميل اعالني

100

اعالنيةتغريدة

3

مؤشرات اإلنجاز للخدمات



منصة بياناتي 

المنصات االلكترونية 

منصة التزاممنصة توثيق

شؤوننظاموالمدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامالعلميالمؤهلتسجيل•

185الموظفين

اصةالخالداتافيالمعاملةإرفاقالموظفينشؤونبنظامالعلميالمؤهلتسجيل•

1بالقسم

8المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامحكوميةجهاتدوراتتسجيل•

30المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامبالجامعةداخليةدوراتتسجيل•

1المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامحكوميةمعاهددوراتتسجيل•

2المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامخاصهمعاهددوراتتسجيل•

175المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامالعامةاإلدارةمعهددوراتتسجيل•

15المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظاماستثنائيةإجازةقرارتسجيل•

لخدمةابوزارة(توثيق)بنظاماإلداريةبالوظائفوالنقلالتحويرقرارتسجيل•

1المدنية

2المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامخدمةإنهاءإلغاءقرارتسجيل•

223المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامخدمةإنهاءقرارتسجيل•

21المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظاماستثنائيةترقيةقرارتسجيل•

7المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامبالمدةترقيةقرارتسجيل•

91المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامبالمؤهلترقيةقرارتسجيل•

18دنيةالمالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامالجامعةمجلسبقرارترقيةقرارتسجيل•

3نيةالمدالخدمةبوزارة(توثيق)بنظاموظيفيةبمسابقةترقيةقرارتسجيل•

119المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامجديدتعيينقرارتسجيل•

21المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامخدمةتمديدقرارتسجيل•

9المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامخارجينقلقرارتسجيل•

اتاالدفيالمعاملةإرفاق-الموظفينشؤوننظامفيداخلينقلقرارتسجيل•

7بالقسمالخاصة

2المدنيةالخدمةبوزارة(توثيق)بنظامآلخركادرمننقلقرارتسجيل•

1المدنيةالخدمةبوزارةتوثيقبنظاممشكلةحل•

90%

تم تحديث بيانات 

موظف 4492

942100%

سجل 2481563تم رفع 

من نظام الموارد البشرية 

الى منصة التزام

ةاالرشفة االلكتروني

30%

ملف2292تم أرشفة 



التوظيف

عدد المتقدمين

متقدم5010

عدد المرشحين لالختبار

مرشح2041
عدد المرشحين 

للمقابلة

مرشح 210

عدد التعيين

17

المعيدين

50



الترقيات

ترقية أستاذ

5

ترقية أعضاء هيئة 
التدريس

االستثنائيةالترقية

8

ترقية أستاذ مساعد

55

ترقية أستاذ مشارك

8

ترقية محاضر

36

عدد المرشحين

230

عدد المترقين

23



التدريب

التدريب الداخلي
متدرب  813

تدريب معهد اإلدارة 
متدرب  633

التدريب اإلثرائي
متدرب  1532



عدد المعامالت المنجزة عن طريق نظام الموارد البشرية

84499

متابعة مراسالت

%96بنسبة انجاز 
االستجابة على البريد االلكتروني 

الخاص بالعمادة

نظام المتابعة

6157

508



وحدة السعادة

مستفيد150

ساعة شاي

مستفيد100

اللقاء الودي لمنسوبي عمادة 

الموارد البشرية

مستفيد25

لقاء القيادات

(ساعة شاي ) 

مستفيد100

اليوم الوطني

مستفيد50

ن تكريم وتوديع الموظفين المنقولي

خارج الجامعة

مستفيد80

اللقاء التعريفي للمعيدين

الجدد

الوظيفيةللمفاضلةتعريففيديو

العمادةوخطاباتلنماذجموحدةهويةوضع



اللجان 

لجنة البدالت

البدالتالمتعلقةبالرأيوالتوصيةدراسة

ادة،عم)التدريسهيئةبأعضاءالخاصةالقيادة

(قسمرئاسةوكالة،

دراسة ومعالجة بدالت عضو هيــــئة 

التدريـــــس المعيـــن عضــو مجــلس شورى

داخلبالللمبتعثينالندرةبدلومعالجةدراسة
هيئةألعضاءالندرةبدلومعالجةدراسة

التدريس

اءألعضالناشئةالكلياتبدلومعالجةدراسة

التدريسهيئة
وبدلومراجعكتببدلصرفومعالجةدراسة

الداخليللمبتعثوتجليدطباعة

ن دراسة ومعالجة بدل التعليم الجامعي للمبتعثي

الداخليين 

دراسة ومعالجة رواتب وبدالت مبتعث خارجي

لجنة النقل والتدوير

37قرار نقل الى الجامعة •233قرار نقل داخلي •

2

7

250 15

1

2

11

لجنة التظلمات االدارية

70عدد التظلمات •

ةهيئألعضاءاليحاسببدلومعالجةدراسة

التدريس 7

13



اللجان 

لجنة الموارد البشرية

والمكافأتالبدالت

اإلعارة

اخرىطلبات

الداخليالنقل

الخارجيالنقل

التحويرالتكليف الداخلي 

4670 156

64

61

2

186



تقييم األداء الوظيفي

المستلمةالتقاريرعددمعهاالتعاونتمالتيالجهاتعدد 691840



خدمات االركاب

اركاب الكتروني

(للزائرين والطالب وطالب المنح الخارجية)اركاب ورقي 

1700

651

مبادرة ترشيد االنفاق
مليون ريال13تم ترشيد االنفاق بحوالي 



خدمات أعضاء هيئة التدريس غير 
السعوديين

إفادات تجديد عقود 

تعديل وضع تعاقدي 

511

30

تعويض تذاكر السفر 

صرف بدل السكن 

785

1055


