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رؤية
اململكة العربية السعودية

السعـوديــــة ...

العمق العريب واإلسالمي ...
قــوة استـثـمـاريــة رائـدة ...
ومحور ربط القـارات الثـالث ...

رؤية جامعة امللك خالد.
جامعة امللك خالد ضمن أفضل  200جامعة عاملياً بحلول عام 2030م

رسالة جامعة امللك خالد.
بيئة أكادميية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي واالسهام املجتمعي بالتوظيف األمثل ملواردنا

األهداف االسرتاتيجية للجامعة-:
تطوير جودة التعليم والتعلم

تطوير الدراسـات العليـا

توفيـر بيئـة أكادمييـة جاذبـة

تطوير األداء املؤسيس

تعزيز الرشاكة الفاعلة مع املجتمع

تنميـة املـوارد املاليـة

دعم البحث العلمي وتطويره

املحتـويــات
الصفحة

م

1

املقدمة

٨

9

2

نبذة عن العامدة

٩

3

الهيكل التنظيمي للعامدة

١١

4

أقسـام ووحـدات العمـادة

١٢

5

إحـصـاءات بعـدد العامليـن بالعـمـادة

6

لجان العامدة

١٥

7

األهداف االسرتاتيجية للعامدة وارتباطها
باألهداف االسرتاتيجية للجامعة

١٦

8

األنشطة والفعاليات بالعامدة

املوضوع

م

١٤ - ١٣

١٨ – ١٧

املوضوع
إنجــازات العمــادة

الصفحة
٥٣ – ١٩

10

املعوقات التي واجهتهـا العمـادة
واملقرتحات املناسبة للتغلب عليها
وآلية التنفيذ

11

التطلعات املستقبلية

٥٥

12

املرفقات وأدلة اإلنجاز

٥٧ - ٥٦

13

املرفـقـات

٦٣– ٥٨

14

التواصل مع العمـادة

٦٥ - ٦٤

٥٤
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الـمــقــدمــــة
نتفــق جميعـاً عــى أن التغيــر يُعــد ســمة مــن ســات العــر  ،واعتــاده كسياســة عمــل مل يعــد ترفـاً إداريـاً  ،بــل أصبــح أمــرا ً

إلزاميــاً ورضورة ملحــة  .إن عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن بجامعــة امللــك خالــد  ،تســعى دامئــاً لخــوض

ســباق البقــاء  ،والنــاء  ،واملنافســة ســوا ًء عــى مســتوى مثيالتهــا يف الجامعــات  ،أو عــى مســتوى جهــات الجامعــة

املختلفــة  ،لذلــك أولــت العــادة اهتامم ـاً بالغ ـاً بالتغيــرات املســتمرة يف احتياجــات وتوقعــات املســتفيدين مــن خدماتهــا ،
والتغــرات الحتميــة يف الهيــاكل واألنظمــة وأســاليب العمــل .

ولعــل مــا ســتتطلع عليــه أخــي املســتفيد داخــل طيــات هــذا التقريــر مــن إنجــازات لهــو الشــاهد الحقيقــي الــدال عــى ســر

العــادة نحــو التغيــر اإليجــايب .

إن خُطــى العــادة نحــو التغيــر تتســم بالثقــة  ،والبــذل  ،واالســتمرارية  ،والتخطيــط  ،واألهــداف الواضحــة  ،والتي يكمــن وراءها

جهــودا ً متظافــرة  ،تظافــرا ً ميتــاز بالتناغــم  ،وتبــادالً للخــرات  ،واحرتام ـاً لــآراء  ،وكل ذلــك باعتــاد العمــل الجامعــي التعــاوين

كأســاس لإلنجــاز  ،ونبــذ لألســلوب الفــردي  ،ليكــون النجــاح هــو املحصلــة النهائيــة التــي يســعى الجميــع بالعــادة لتحقيقــه ،
واعتــاده كعالمــة مميــزة لــكل إنجازاتهــا .

وسنرتك لك عزيزنا املستفيد حرية الغوص يف ثنايا « درة إنجازاتنا »  ،مع دعواتنا لك بتحقيق الفائدة اإلدارية املرجوة .
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نبذة عن العامدة
النشأة-:

أنشــئت عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن مبوجــب قــرار مجلــس التعليــم العــايل رقــم ( 1434/73/13هـــ)
بجلســته الثالثــة والســبعني يف رجــب مــن عــام  1434هـــ .

رؤية العامدة-:

الســعي لــدور ريــادي يف تقديــم خدمــات إداريــة وماليــة مميــزة للمســتفيدين بدقــة ورسعــة وفاعليــة مــن خــال االســتثامر
للمــوارد املاليــة والبرشيــة والتقنيــة .

رسالة العامدة-:

تقديــم خدمــات إداريــة وماليــة مميــزة ملنســويب الجامعــة مــن خــال أفضــل املامرســات العامليــة املدعمــة بالجــودة والتقنيــة
العاليــة لتحقيــق أعــى مســتويات الرضــا للمســتفيدين .
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األهداف االسرتاتيجية للعامدة-:
الهدف االسرتاتيجي ( ) 1

الهدف االسرتاتيجي ( ) 2

االرتقاء مبستوى أداء القيادات

تقديم خدمات للمستفيدين ذات

لتحقيق التوجهات االسرتاتيجية

جودة عالية تلبي احتياجاتهم

الهدف االسرتاتيجي ( ) 4

الهدف االسرتاتيجي ( ) 5

للعامدة .

رفع كفاءة املهارات املهنية
واإلدارية للموظفني .

وتطلعاتهم .

تعزيز التعاون والرشاكة

املجتمعية مع كافة الجهات
داخلياً وخارجياً .
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الهدف االسرتاتيجي ( ) 3
رفع مستوى الكفاءة والجودة
للعمليات اإلدارية بالعامدة .

الهدف االسرتاتيجي ( ) 6
توفري بيئة عمل جاذبة
ومحفزة للموظفني .
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الهيكل التنظيمي
للعامدة 1439هـ

ﻋﻤــﺎﺩﺓ ﺷــﺆﻭﻥ ﻫﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳـﺲ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﻴــﻦ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺍﳌﺴـﺘـﺸــــﺎﺭﻭﻥ

ﻭﺣﺪﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ

ﺃﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟـﻠـﺠـــــﺎﻥ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻭﻛﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﺎﺩﺓ ﻟﺸــﺆﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻋﻀﻮﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﺎﺕ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻄـﻮﻳـــﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺙ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻨﺴﻮﰊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻨﺴﻮﰊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ

ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻗﺴﻢ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﺎﺕ
ﻗﺴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﻋﻀﻮﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ
ﻗﺴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻀﻮﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﺎﺕ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ

ﻗﺴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﻋﻀﻮﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ

ﻗﺴﻢ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ
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إدارات ووحـــدات
العامدة 1439هـ

املوضوع

م
1

وكالة العامدة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفـني

2

وكالة العامدة لتطوير املوارد البرشية

3

وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات

4

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

5

إدارة شـؤون املوظفيـن

6

إدارة شؤون املتعاقدين

7

إدارة الرواتب

8

إدارة التشكيالت اإلدارية

9

إدارة التطـويــر اإلداري

10

إدارة نظـم معلوماـت املـوارد البرشيـة

11

إدارة عالقات هيئة التدريس واملوظفني

12

وحدة ضامن الجودة

12
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إحصاءات بعدد العاملني بالعامدة

الوظائف اإلدارية العليا بالعامدة
الجنسية

الوظائف اإلدارية العليا

املجموع

رجال

نساء

سعودي

5

1

6

غري سعودي

-

-

-

املجموع

5

1

6

13
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الوظائف الفنية واملستخدمون واملعينون عىل بند أجور العامل
الوظائف الفنية

الجنسية

املستخدمون

املجموع

بند أجور العامل

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

االجاميل

سعودي

-

-

4

-

2

2

6

2

8

غري سعودي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

-

-

6

2

8

4

4

الوظائف اإلدارية حسب املؤهل
الجنسية

ماجستري

دكتوراه

بكالوريوس

دبلوم متوسط

املجموع

أخرى

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء االجاميل

سعودي

3

1

2

4

38

23

24

2

24

10

91

40

131

غري سعودي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

4

6

26

61

14

34

131
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لجــان العـمـــادة

م

لجان العامدة

1

لجنة النقل والتكليــف

2

لجنة توزيع املوظفني

3

لجنة التطويــر اإلداري

4

لجنة الوقوعات الوظيفية

5

لـجـنــة الـتـرقـيـــــات

مالحظات

15
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األهداف االسرتاتيجية للعامدة

وارتباطها باألهداف االسرتاتيجية للجامعة
األهداف االسرتاتيجية للجامعة
األهداف االسرتاتيجية للعامدة

تطوير جودة
التـعـلـيـــم
والتعلم

توفري بيئة
أكادمييـة
جاذبة

تعزيز الرشاكة
الفاعلــة مـع
املجتمع

تنميــة
تطوير
دعم البحث تطـويــر
املوارد
األداء
العلـمـــي الدراسات
وتطـويــره العلـيـــا املؤسيس املالية

هدف 1

االرتـقـاء مبسـتــوى أداء القيــادات لتحقـيــق
التوجهات االسرتاتيجية للعامدة

**

**

***

**

*

***

*

هدف 2

تقديم خدمات للمستفيديـن ذات جـودة عاليــة
تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم .

***

***

***

**

**

***

**

هدف 3

رفــع مسـتـوى الكـفـاءة والجـودة للعمليــات
اإلدارية بالعامدة .

***

***

***

**

**

***

**

هدف 4

رفــع كفـاءة الـمهــارات املهـنـيــة واإلداريـة
للموظفني .

**

**

***

**

**

***

**

هدف 5

تعزيز التعاون والرشاكة املجتمعـية مــع كافــة
الجهات داخلياً وخارجياً .

**

**

***

**

**

***

*

هدف 6

توفري بيئة عمل جاذبة ومحفزة للموظفني .

**

**

**

*

*

***

***

*** يسهم يف تحقيـق الهـدف بشكـل قــوي
** يسهم يف تحقيق الهدف بشكل متوسـط
* يسهم يف تحقيق الهـدف بشكـل محـدود
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األنشطة والفعاليات بالعامدة
املجال
الجوائز

اللقاءات

املناسبات

إحصاء مبا تم تنفيذه

ما تم تنفيذه
جائزة إتقان

تم تكريم عدد (  ) 8موظفني

لقاء معايل مدير الجامعـة باملوظفيــن يـوم
األثنني 1439/5/9هـ

تم تنفيذ اللقاء

لقــاء معالــي مديـر الجامعــة بأعضـــاء هيئة
التدريس يوم األثنني  1439/5/12هـ

تم تنفيذ اللقاء

إقامة حفل تكريـم املتقاعديــن لعــام 1439هـ
يوم األربعاء 1439 / 8 / 23هـ

تم تكريم عدد (  ) 28متقاعد

تجهيز حفل تكريم املتقاعــدات لعــام  1439هـ
يوم األثنني 1439 / 7 / 2هـ

تم تكريم عدد(  ) 9متقاعدات

17

ódÉN ∂∏ŸG á©eÉL

الفـعـالـيــــات واألنـشـطــــة

التي أقيمت بوكالة شؤون عضوات هيئة
التدريس واملوظفات للعام املنرصم 1439هـ
م

اسم املستشار

تاريخها

مكان اقامتها

1

لقاء رشح الئحة األداء الوظيفي الجديد ملديرات
اإلدارة بالجامعة

1439/1/18هـ

قاعة االجتامعات باملركز الجامعي

2

لقاء رشح الئحة األداء الوظيفي الجديد ملوظفات
الوكالة

1439/1/26هـ
1439/1/28هـ

قاعة االجتامعات بالوكالة

3

احتفالية اليوم الوطني ()87

1439/1هـ

قاعة االجتامعات بالوكالة

4

لقاء مديــرات اإلدارة الثالــث

1439/7هـ

قاعة االجتامعات بالوكالة

5
6

لقاء رشح الئحة األداء الوظيفي الجديد ملنسوبات
الجامعة من أكادمييات واداريات

1439/7هـ

مرسح املركز الجامعي بالسامر

فعالية اليوم العاملـي للطفـل

1439/4/2هـ

قاعة االجتامعات بالوكالة

7

حفل جائزة اتقان

1439/5هـ

قاعة االجتامعات بالوكالة

8

حـفــل تقـاعــد الدكتـــورة /ايـمــان مـيـمـش

1439/8هـ

صالة الضيافة بالعصان

9

حفل تكريم املتقاعدات من منسوبات الجامعة

18

صالة الضيافة بالعصان
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إنجازات العامدة
الحصـول علـى خطـاب شكـر من معالـي مديـر الجامعـة
يســهم مــروع القيــاس الــدوري لالرتبــاط الوظيفــي ملوظفــي الخدمــة املدنيــة يف
تحديــد التوجهــات واتخــاذ القــرارات التصحيحيــة وتبنــي االســراتيجيات الفعالــة ووضــع
األولويــات التــي تســهم يف تطويــر بيئــة العمــل ورفــع إنتاجيــة املوظــف  ،لــذا قامــت
عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن ممثلــة يف وحــدة ضــان الجــودة
بقــراءة نتائــج قيــاس االرتبــاط الوظيفــي ملوظفــي جامعــة امللــك خالــد واملقــدم مــن
وزارة الخدمــة املدنيــة واعــدت ونفــذت خطــة متكاملــة لرفــع معــدل االرتبــاط الوظيفــي
بالتعــاون مــع الجهــات املســتهدفة.

19
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الحصـول علـى شهـادة إدارة نظـام الجـودة األيـزو ( ) Iso 9001- 2015
ســعياً مــن عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن إىل تجويــد إجــراءات
العمــل وأداء العاملــن بهــا للرقــي مبســتوى الخدمــات املقدمــة ملنســويب الجامعــة
وتهيئــة البيئــة املناســبة لذلــك ،قامــت العــادة بإنشــاء نظــام إدارة الجــودة وفقــاً
ملتطلبــات املواصفــة الدوليــة ( األيــزو  ) 2015 : 9001ووثقتــه وتعمــل عىل تطبيقه وتحســينه
باســتمرار  .وبفضــل مــن اللــه حصلــت العــادة عــى شــهادة ( األيــزو . ) 2015 : 9001

20
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تحديث األنظمة اإلدارية واملالية بالجامعة

إن التغيــر يعــد ســمة مــن ســات املنظــات الحديثــة  ،وكــون عــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن كذلــك ،
فقــد تبنــت التغيــر والتطويــر عــى برنامجهــا اإلداري واملــايل وذلــك متاشــياً مــع احتياجاتهــا مــن أجــل صناعــة املواءمــة بــن
واقعهــا الراهــن والنتائــج الخدميــة املميــزة التــي ترغــب يف الوصــول إليهــا .
وقــد جــاء هــذا التغيــر بنــا ًء عــى رصــد دقيــق ودراســة متعمقــة للعائــد عليهــا والــذي يعــد اســتثامرا ً يف التقنيــة لجنــي

ســمعة إداريــة مرموقــة  ،وتوثيقــاً للربــط اإلداري واملــايل بــن املســؤولني واملوظفــن داخــل العــادة مــن جهــة  ،وبــن
العــادة وجهــات الجامعــة مــن جهــة أخــرى .
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تحديث األنظمة اإلدارية واملالية بالجامعة
م

األعامل التي متت عىل النظام املايل واإلداري

1

اإلصدار الجديد لبوابة الخدمة الذاتية

2

إضافة خدمات جديدة عدد ( )5عىل بوابة الخدمة الذاتية

3

إضافة كادر جديد للنظام املايل و اإلداري  -شؤون املوظفني  -كادر بند التشغيل

4

إضافة بوابة جديدة  -بوابة املستودعات و املشرتيـات

٥

التعديالت الخاصة باألوأمر امللكية مبا يخـص االجــازات االعتياديــة و املرضيــة

٦

الهيكل التنظيمي للجامعة  -اعتامد هيكل تنظيمي جديد وتطبيقه يف النظام

٧

تعديالت عىل أنظمة املوارد البرشية (شؤون موظفني و رواتب و ابتعاث و تدريب) عدد ( )31

٨

تعديالت عىل أنظمة اإلمداد والتموين (مستودعات و مشرتيات و عهد ) عدد ( ) 15

٩

تعديالت عىل النظام املايل و امليزانية عدد ( )9

22
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تحديث األنظمة اإلدارية واملالية بالجامعة
تحديث البيانات
عدد الحركات التي تم التأثري عليها
547

اسم النظام
نظام امليزانية
النظام املايل

18,958

نظـام شــؤون املوظفيـن و الرواتـب

392,033

شؤون املوظفني – البيانات التاريخية

40,006

نظـام املستودعـات

3,960

نظام الرشاء املبارش

265

نظــام املنافســـات

2

املجموع

836,578

359,089

نـظــــام العـهـــــد

21,718

النـظــــام العـــــام

23
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إنجاز املعامالت يف العمـادة

24
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إنجازات إدارات الـعـمـــادة
إدارة التشكيالت اإلدارية
املجال

التوظيف والنقل

املسابقات
الوظيفية

ما تم تنفيذه

التفاصيل
عـدد قـرارات التكليـف الصـادرة

( )143قرار

عدد قرارات النقل الصادرة (للتصحيح او بناء عىل طلب مـن املستفيد)

( )98قرار

عدد قـرارات التعيــني الصــادرة

( )165قرار

عدد قرارات طي القيد الصـادرة بناء عىل نقل الخدمات

( )9قرار ات

الوظائف الهندسية والوظائف الهندسيـة املساعــدة

عـــدد الوظائــف املعلنــة ( - )6عــدد
املتقدمني ( - )878عدد املقبولني ()3

وظائف فني مختـرب ووظائــف مراقبي األمن والسالمة

عدد الوظائف املعلنة ( - )23عدد
املتقدمني ( - )2772عدد املقبولني ()16

وظائف بند األجور واملستخدمني

عــدد الوظائــف املعلـنــة ( - )44عــدد
املتقدمني ( - )3270عدد املقبولني ()41

وظائف كليتي ظهران الجنوب ورساة عبيده وعامدة شؤون الطالب

عــدد الوظائــف املعلنــة ( - )10عــدد
املتقدمني ( - )2268عدد املقبولني ()9

25
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إدارة التشكيالت اإلدارية
املجال

التفاصيل
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين متت
ترقيتهم

الرتقيات

التشكيالت
اإلدارية

عدد اإلداريـني باملراتـب العليــا الذين تم
ترقيتهم من 14-11
عدد اإلداريني الذين متت ترقيتهم من
 10-1يف عدد محرضين
عدد املستخدمني وعمــال بنــد األجور

ما تم تنفيذه
( )12عضو تدريس
( )5موظف
عدد ا ملتقدمني ( - )2004عدد املرتقني
()248
عدد املتقدمني ( - )34عدد املرتقني ()22

عدد الوظائف التي تم اثبات ملكيتهــا
للجامعة مع وزارة الخدمة

( )20وظيفة

عدد الوظائف التي تم تصحيح مقراتها
بالتنسيق مع وزارة املالية

( )174وظيفة

عدد الوظائف التي تم طلب رفعها يف
ميزانيــة  1441/1440بعد دراســة جميــع
السالســل الوظيفية

( )189وظيفة

عدد الوظائف التي تم تحويرها من وزارة
الخدمة املدنية
عدد عمليات الحجز التي تـمــت عـلــى
الوظـائف إلجـراء اي وقوعات وظيفية

26

( )30وظيفة
( )871عملية حجز
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املجال

إدارة شؤون املوظفني

ما تم تنفيذه

إجــازات بجميــع أنواعهــا

4309

رصف بدالت بجميع أنواعها

4105

قرار تكليف بالعمل خارج وقت الدوام

1269

قرار انتداب

987

أوامر إركاب

677

حسم لصالح صندوق التنمية العقارية أو بنك التسليف

186

رصف مكافأة

48

273

حسم غياب

إيقاف حسم لصالح البنك

42

قرار تكويــن لجنــة

21

19

إنهاء خدمة موظف

27
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إدارة شؤون املوظفني
ما تم تنفيذه

املجال
إيقاف رصف

7

قـرار إنــذار

5

إعفاء من حسم غياب

4

منـح درجــة إضافيــة

2

قـرار توجيـــه لـــوم

2

إنهاء كف يد

1

املجمــوع

11962

5

كـــف يــــد

28
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إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس
املجال

ما تم تنفيذه

بدل السكن

136

بدل الرضر

245

بدل التعليم الجامعي

379

بدل النـدرة

206

بدل التميز

62

مجالس األقسام والكليات

228

قطع اإلجازة للعمل اإلداري والفصل الصيفي

747

املؤمترات والندوات

77

اللجــان الدامئـة

77

االنتداب الداخيل

1859

االنتداب الخارجي

159

املسريات وأوامر الرصف

2157

أوامر االركاب

1463

املجموع

7795
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إدارة شؤون املتعاقدين
املجال

ما تم تنفيذه

تعيني متعاقد غري سعودي عىل وظيفة دامئـة

9

تعيني متعاقد غري سعودي عىل وظيفة مؤقتة

107

قرار زيادة استثنائية للمتعاقدين

38

قـرار التكليـف بالفصـل الصيفــي

274

إجــازة عـاديـــة للمتعـاقــديـــن

539

اإلجازة الجامعية للمتعاقدين من اعضاء هيئة التدريس

1841

إجازة اضطرارية للمتعاقدين

388

إنهاء عقد متعاقد

284

قرار انتداب داخيل

48

صــــرف بـــــــدالت

45

رصف تعويض تذاكر سفر

212

إيقاف رصف بــدل

6

إصدار أوامر اركاب

371

رصف مكافأة الوحدات التدريسية الزائدة

223

30

`g 1439-1438 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

إدارة شؤون املتعاقدين
ما تم تنفيذه

املجال
قرار رصف نفقة تعليم األبناء

119

إلغاء القرار

539

إفادة أداء مهمة انتداب داخيل

43

تعديل وضع موظف

20

قرار تعديل تاريخ املبارشة من اإلجازة

4

تغيري وجهة ومقــر عمــل املوظــف

145

خطاب تعريف

120

مناذج جوازات

5

قرار تجديد عقد للمتعاقدين غري السعوديني

1832

قرار حسم غياب

24

قرار تكوين لجنة

1

إجازة اضطرارية

1

إجازة عادية للموظفني

28

قـــرار حـســـم نفقــة

189

31
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إدارة شؤون املتعاقدين
ما تم تنفيذه

املجال
قرار إعادة املتعاقد إىل الخدمة

1

إجـازة استثنائيــة

7

قطع أو إلغاء إجازة

3

نقل موظف من وظيفة إىل اخرى

12

تعيني متعاون

2

إجــازة وضــع

3

رصف مكافأة الفصل الصيفــي

8

تعديل تواريخ الخدمة للموظف

2

قرار تعديل عدد أيام اإلجازة املستحقة للمتعاقدين

3

شهادة خدمة

2

إجازة مرضية بسبب خارج العمل

1

قرار تكليف بالعمل خارج الدوام

19

قـــرار تعـديـــل اســـم

1

تغيري مسمى الوظيفة

2

املجموع

6896

32
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إدارة الرواتب
ما تم تنفيذه

املجال
املسريات الشهرية

تدقيق ومراجعة الرواتب الشهرية وطباعة املسريات وأمر الرصف ( العدد ) 48

إيقاف صــرف بــدالت

تفعيل إيقاف رصف بدل ومراجعته وتدقيقه ( العــدد ) 45

حسم غياب

تفعيل قرار حسم غياب ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 297

قرار اعفاء من حسم غيـاب

تفعيل قرار اعفاء من حسم غياب ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 4

قرارات حسم لصالح البنوك الحكومية

تفعيل قرار حسم لصالح صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 203
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تابع إدارة الرواتب
ما تم تنفيذه

املجال
إيقاف قرارات حسم لصالح البنوك الحكومية

تفعيل قرار إيقاف حسم لصالح البنوك الحكومية ( العدد ) 45

الـزيــادات االستثنـائيـــة للمتعاقدين

تفعيل قرار زيادة استثنائية للمتعاقدين ( العدد ) 56

اجازات اضطرارية للمتعاقدين

تفعيل قرارات اإلجازة االضطرارية للمتعاقديــــن ومراجعتــه وتدقيقه ( العدد ) 388

قرار رصف بدالت للمتعاقدين

قرار رصف بدالت للمتعاقدين ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 45

قرار صـرف تعليــم جامعــي

تفعيل قرار تعليم جامعي ومراجعته وتدقيقــه ( العدد ) 90

قرار رصف بدل ندره

تفعيل بدل ندرة ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 80

قرار رصف بدل رضر وعدوى

تفعيل بدل رضر وعدوى ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 60

قــرار بــدل متـيــز

تفعيل بدل متيز ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 48

قرار ترقية موظف

تفعيل قرار ترقية ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 267

قرار إجازة استثنائية +قرار متديد

تفعيل قرار االجازات االستثنائية ومراجعته وتدقيقه ( العدد )72
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إدارة الرواتب
ما تم تنفيذه

املجال
قرار رعاية مولود +قرار متديد

تفعيل قرار إجازة رعاية املولود +قرار التمديد ( العدد )98

عقــود متعـاقــديــن الـجــدد

تفعيل عقود املتعاقدين الجدد ومراجعتها وتدقيقهــا ( العدد ) 289

تكليف باملناصب اإلدارية

تفعيل املناصب اإلدارية ومراجعته وتدقيقه لجميع منسويب الجامعة من وكيل جامعة –عميد كلية – وكيل
عامدة – رؤساء االقسام  +موظف عام ( العدد ) 286

قرارات املبتعث الخارجي

تفعيل قرارات املبتعثني للخارج ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 142

قرارات املبتعث الداخيل

تفعيل قرارات املبتعثني للداخل ومراجعته وتدقيقه ( العدد )37

قرار تسجيل متغريات ابتعاث

تفعيل تأثري متغريات ابتعاث ملنسويب الجامعة من املبتعثني ( العدد )220

قرارات تعديل وضع موظــف

تفعيل تعديل وضع موظف ( العدد ) 67

تجديد العقود

تفعيل قرارات تجديد العقود بعد عودة اعضاء هيئة التدريس املتعاقدين ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 1832

بدل السكن للمجددة عقودهم

تفعيل بدل السكن للمتعاقدين املجددة عقودهم ومراجعته وتدقيقه وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله
لإلدارة املالية ( العدد ) 1608

تكملة بدل التأثيث ملتعاقدي
العام السابق

إعداد تكملة بدل التأثيث للمتعاقدين للعام السابق ومراجعته وتدقيقه وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله
لإلدارة املالية ( العدد ) 168

بدل السكن للمتعاقدين الجدد

إعداد بدل السكن للمتعاقدين الجدد وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة املالية ( العدد )286

بل التأثيث للمتعاقدين الجدد

إعداد بدل التأثيث للمتعاقدين الجدد ( العدد ) 286
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إدارة الرواتب
ما تم تنفيذه

املجال
طالب وطالبات االمتياز

تفعـل قـرارات طـالب وطالبات االمتيـاز ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 431

تسجيل حسابات طـالب وطالبــات االمتيــاز

تسجيل حساب طالب وطالبات االمتياز ومراجعتها ( اآليبان ) ( العدد ) 431

بدل غالء املعيشة لطالب وطالبات االمتياز

تفعيل التأثري املايل ألطبـاء وطالبـات االمتيـاز ومراجعتهـا وتدقيقـها ( العدد ) 431

العــالوة الدوريــة
بدل غالء املعيشة

تفعيل العالوة الدورية لجميع منسويب الجامعـة سعودييـن ومراجعتـه وتدقيقـه
( العدد ) 4159
تفعيل بدل غالء املعيشة لجميع منسويب الجامعة سعوديني ومراجعته وتدقيقه
( العدد ) 4159

مكافأة نهاية الخدمة عضو هيئة تدريس +
موظف عام +مستخدم  +بند اجور

إعداد مكافـأة نهايـة الخدمـة لعضـو هيئـة التدريـس  +موظف عام  +مستخدم  +بند اجور
(سعودي ) ومراجعتها وتدقيقها وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة املالية ( العدد ) 44

مكافأة نهاية الخدمة عضو هيئة تدريس متعاقد

إعداد مكافأة نهاية الخدمة لعضو هيئة التدريس ( متعاقد ) ومراجعتها وتدقيقها وعمل
االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة املالية ( العدد ) 230

تعويض االجازات للمحالني للتقاعــد موظـــف -
مستخدم  -عامل

إعداد تعويض االجازات ومراجعتها وتدقيقها وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة املالية
( العدد ) 44

التصفيات السنوية للمتعاقديــن

إعـداد مسيــرات التصفيـات السنوية ملتعاقدي الجامعة ومراجعتها وتدقيقها ( العدد ) 1841

بدل كتب ومراجع ملبتعثي الداخل

إعداد مسري لكل مبتعث ومراجعته وتدقيقه وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة املالية
( العدد ) 164
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إدارة الرواتب
املجال
بـــدل طبـــاعــة وتجليــد
بدل ترحيل ملبتعثي الداخل
تسجيل حسابات املتعاقدين
الجدد
بدل تعيني للموظف الجديد
أقساط رواتب ضم الرواتب
الشهرية
تعيني موظــف رسمــي
إعارة وندب

تكليف موظف خارج الجهة

تـمــديـــد مـنــصـــب اداري

تكليف موظف مبنصب اداري

قطع وإنهاء تكليف مبنصب اداري
كف اليد
املجموع النهايئ للقرارات

ما تم تنفيذه
إعـداد مسيـر بـدل طباعـة وتجليــد ومراجعته وتدقيقه وعمـل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة
املالية ( العدد ) 56
إعداد مسري بدل الرتحيل لكل مبتعث ومراجعته وتدقيقه وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة
املالية ( العدد ) 37
تسجيل حساب املتعاقد ( اآليبان ) ( العدد ) 268
إعداد مسري بدل التعيني ومراجعته وعمل االرتباط وأمر الرصف وارساله لإلدارة املالية ( العدد ) 78
إعـداد أقسـاط رواتـب ملن لهـم استحقـاق فـي الشهـر السابـق للشهـر املحتسـب باثر رجعي
( العدد ) 3180
تفعيل تأثري قرار تعيني موظف رسمي ( العدد ) 78
تفعـيـل تأثـيــر قـرارات اإلعـارة والنــدب ( العدد ) 6

تفعيل تأثري تكليف موظف خارج الجهة ومراجعتها وتدقيقها ( العدد ) 15
تفعيل تأثري متديد منصب اداري ( العدد ) 173

تفعيــل تأثيــر تكليــف موظـف مبنصب اداري ( العدد ) 250
تفعيل تأثري قطع وإنهاء تكليف مبنصب اداري ( العدد ) 65
تفعيل تأثري كف اليد ومراجعته وتدقيقه ( العدد ) 6
18494
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إدارة التطوير اإلداري
املجال

عقود التدريب

ما تم تنفيذه
تم ترسية عقود التدريب ملوظفي الجامعة الستهداف تدريب (  )1355متدرب
ومتدربة عىل النحو التايل:
 (  ) 21دورة داخل الجامعة تستهـدف (  )630موظف و( )180موظفة. ( )19دورة داخل اململكة تستهـدف ( )200موظــف و(  )135موظفة. (  )9دورة خارج اململكــة تستهـدف ( )180موظــف و( )20موظفــة. متت إقامة (  ) 12دورة داخل اململكة . متت إقامة (  ) 9دورة خارج اململكــة .تم ترشيح عدد  734موظفا وموظفة للتدريب يف معهد اإلدارة العامة
وتوزيعهم عىل النحو التايل:
تم ترشيح عدد  275للتدريب يف معهد اإلدارة – فرع منطقة مكة املكرمة

التدريب مبعهد
اإلدارة العامة

تم ترشيح عدد  260للتدريب يف معهـــد اإلدارة – فــرع منطقـــة عسيــر
تم ترشيح عــدد 62للتدريـــب فــــي معهـــد اإلدارة – املركـــز الرئيـــس
تم ترشيح عدد  61للتدريب يف معهد اإلدارة – فـرع املنطقــة الرشقيــة
تم ترشيح عدد 60للتدريب يف معهد اإلدارة – الفرع النســوي بالريــاض
تم ترشيح عدد 61للتدريب يف معهد اإلدارة – الفرع النسوي بالرشقيــة
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إدارة نظم معلومات املوارد البرشية
املجال

ما تم تنفيذه
اإلصدار الجديد لبوابة الخدمة الذاتية
إضافة خدمات جديدة عدد ( )5عىل بوابــة الخدمــة الذاتيــة

األعـمـــــال
التـي متــت
عىل النظام
املـالـــي و
اإلداري

إضافة كادر جديد للنظام املايل و اإلداري  -شؤون املوظفني  -كادر بند التشغيل
إضافة بوابــة جديــدة  -بوابــة املستودعــات و املشرتيــات
التعديالت الخاصة باألوامر امللكية مبا يخـص االجــازات االعتياديــة و املرضيــة
الهيكل التنظيمي للجامعة  -اعتامد هيكل تنظيمي جديد وتطبيقه يف النظام
تعديالت عىل أنظمة املوارد البرشية (شؤون موظفني و رواتب و ابتعاث و تدريب) عدد( )31
تعديــالت علــى أنظمــة اإلمــداد والتمويــن (مستودعــات و مشرتيات و عهـد ) عــدد () 15
تعديالت عىل النظام املايل و امليزانية عدد ( )9
مسابقة البنود واملستخدمني وامن وسالمة وفنيـي املخترب تــم استقبــال عــدد ( ) 6042
متقدم

املسابقات
الوظيفيــة

املسابقة األكادميية بتهامة تم استقبال عدد (  ) 230متقدم
املسابقة األكادميية أبها تم استقـبال عـدد (  ) 758متقــدم
املسابقة الهندسية والهندسية املساعدة تم استقبال عدد ( ) 878متقدم
وظائف شاغرة من املرتبة  8-2تم استقبال عدد ( ) 2268متقدم
مســابقــة املعيــديــن تــم استقبــال عــدد ( ) 8826متقــدم
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إدارة نظم معلومات املوارد البرشية
املجال

تحديث البيانات

ما تم تنفيذه
اسم النظام

عدد الحركات التي تم التأثري عليها

نظام امليزانية

547

النظام املايل

18,958

نظام شـؤون املوظفـني و
الرواتب

392,033

شؤون املوظفني – البيانات
التاريخية

40,006

نظام العهد

359,089

نظـام املستودعــات

3,960

نظام الرشاء املبارش

265

نظــام املنافـســات

2

النظام العام

21,718

املجموع

836,578
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إدارة نظم معلومات املوارد البرشية
قسم سجالت املوظفني – قسم التوثيق
املجال

ما تم تنفيذه
تم حفــظ  5000قرار إجــازة

ما تم حفظه خالل السنة
املاضية

تم حفظ  400قرار إنهاء عقد
تم حفظ  2500قرار ابتعاث وإنهاء البعثة
تم فتح  350ملف جديد
تم نقل عدد  899ملف موظفني بند  105إىل إدارة الوثائق
واملحفوظات

تسجيل الوقوعات

واقعة املؤهل = 455
واقعة االجازات = 6
واقعة التكليف = 3
واقعة التعيني = 233

يف برنامج توثيق

واقعة إلغاء القرار = 2

وزارة الخدمة املدنية

واقعة النقل = 104
واقعة إنهاء خدمة = 17
واقعة إنهاء خدمة موظف غري سعودي = 140
واقعة الرتقية = 627
واقعة متديد خدمة موظف = 3
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إدارة عالقات هيئة التدريس واملوظفني
املجال
اللقاءات

املناسبات
التدريب وورش
العمل

ما تم تنفيذه
لقاء معايل مدير الجامعة باملوظفني يوم األثنني 1439/5/9هـ
لقاء معايل مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس يوم األثنني  1439/5/12هـ
إقامة حفل تكريم املتقاعدين لعام 1439هـ يوم األربعاء 1439 / 8 / 23هـ
تجهيز حفل تكريم املتقاعـدات لعام  1439هـ يـوم األثنـني 1439 / 7 / 2هـ
تجهيز ورشة العمل للتطويـر اإلداري ملـدراء اإلدارات يوم األحد 1439 / 7 / 8هـ
تجهيز القاعات واالحتياجــات لعــدد ( )42دورة تدريبيــة إلدارة التطويــر اإلداري
تم إصدار وتجديد بـدل فاقــد (  ) 2200بطاقــة عمــل وظيفيــة

اإلصدارات

تم إصدار ( ) 32إخالء طرف ملنسويب الجامعة من السعوديني
تم إصدار (  ) 190إخالء طرف من املتعاقدين لغيــر السعوديـني

نادي أعضاء
هيئة التدريس
واملوظفني

تم استقبال وتجهيز (  ) 112طلب لصالة الضيافــة واملناسبــات
تم استقبال وتجهيز (  ) 309طلب لالستفادة من املالعب الرياضية
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وحدة ضامن الجودة
املجال

نظام إدارة الجودة Iso 9001-2015

ما تم تنفيذه
 نظام املراجعة الداخلية بشكل مستدام وفقاً للخطوات التالية :• صياغة معايري موضوعية لعملية املراجعة .
• بناء خطة عمل .
• تعبئة قوائم املراجعة الداخلية  • .صياغة تقرير املراجعة الداخلية .
• مبارشة اإلجــراءات التصحيحيــة .
 -االستعانة باملقيم الخارجي واالستفادة من مردود التقييم .

دليـل إجــراءات العمـــل بالعمــادة

 العمل املستدام ملواءمة إجراءات العمل بالعامدة مع التحديثات التي تطـرأ علــى النظــاماملايل واإلداري

دليل التوصيف الوظيفي بالعامدة

 تم إنشاء قاعدة أساسية من املعلومات والبيانات الفنية واإلدارية والتنظيمية عن الوظائفوتضمينها كمحتوى لإلصدار املوسوم بعنوان « دليل التوصيف الوظيفي بالعامدة » .

مبادرات العامدة ضمن الخطة االسرتاتيجية

 تم اعتامد عدد(  ) 6اسرتاتيجيات للعامدة  ،وانبثق منها عدد( ) 23مبـادرة  ،وسينفذ لتحقيقها() 132برنامج ونشاط  ،لتحقيق األهداف الستة االسرتاتيجية للعامدة  ،واملنبثقــة مــن األهداف
االسرتاتيجية للجامعة .
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وحدة ضامن الجودة
املجال

مرشوع قياس االرتباط الوظيفي

متطلبات وحدة التصنيفات الدولية
تقييم القيادات اإلدارية بالجامعة

ما تم تنفيذه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـتم صياغة تقرير القراءة النهائية للمشــروع .
ـحددت الجهات املستهدفة مبحاور التحسني .
ـبنيت خطة عمل ملرشوع االرتــباط الوظيفــي للجهات املستهدفة بعمليات التحسني .
ـزودت الجهات املستهدفــة بخطـة العمــل .
عقدت اجتامعات مع الجــهات املستهدفــة لبيان آليات القيــام بعمليــات التحسيــن .
ـ ُ
ـتم استالم العمليات التحسينية مــن برامــج وأنشطة لعمليات التحسني ورفعت لصاحــب
الصالحية .

ـ

ـزودت الوحدة مبا تم االتفاق عليه يف خطة العمل الخاصة مبؤشـرات وحــدة التصنيفـات
الدولية ذات العالقة بأعضاء هيـئة التدريــس.

ـ

ـتـم بـنــاء مؤشـــرات ( كمية ــ تطبيقــية ــ توجيهية ــ علمية ) دقيقة متتاز بالشفافيــة
وفقاً ألسس علمــية لقــياس أداء القيــادات اإلدارية بالعامدة .
ـتم ترشيح الصف األول للقــيادات بالعمــادة لربامج تدريبية فكرية ونوعية .

ـ

44

`g 1439-1438 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
إدارة  /قسم عضوات هيئة التدريس السعوديات
املجال
قرارات التعيني واملبارشات واستكامل باقي
إجراءات الفرز

ما تم تنفيذه
(  ) 100قرار تعيني

قرارات الرتقية

(  ) 11ترقية

قرارات الندب واإلعارة

(  ) 15قرار

قرارات رصف بدل التعليم الجامعي

(  ) 193قرار

قرارات رصف بدل تفرغ وساعات إضافية

(  ) 23قرار

قرارات رصف بدل عدوى ورضر

( ) 78قرار

قرارات رصف بــدل ردم فجــوة

(  ) 14قرار

قرارات رصف مكافآت بدل التميز

(  ) 7قرارات

بدل الحاسب اآليل

(  ) 15قرار

قرارات اإلجازات االضطرارية

(  ) 110قرار

قرارات رصف بدل الندرة

(  ) 54قرار
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
إدارة  /قسم عضوات هيئة التدريس السعوديات
ما تم تنفيذه

املجال
قرارات اإلجازات املرضية

( ) 65قرار

قرارات اإلجازات االستثنائية واالستثنائية بغرض املرافقة

(  ) 21قرار

قـرارات إجــازات األمومــة

(  ) 39قرار

قــرارات إجـــازات الوضــع

(  ) 30قرار

قرارات إجــازات املرافقــة

(  ) 21قرار

قرارات اإلجازات التعويضية

(  ) 6قرار

مجالس األقسام والكليات واللجان

(  ) 73قرار

اإلنتدابات

(  ) 29قرار
(  ) 14قرار

قرار رصف الساعات الزائدة
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
إدارة  /قسم شؤون املوظفات السعوديات
ما تم تنفيذه

املجال
إصدار قرارات إجازات عادية  ،وعادية عن أيام غياب خالل العام الحايل

(  ) 4366قرار

إصدار قرارات إجازات مرضية ومرافقـة ووضــع خــالل العــام الحالــي

(  ) 1793قرار

إصدار قــرارات إجــازات أمومــة  ،واستثنائيــة خــالل العــام الحالــي

(  ) 86قرار

إصدار قرارات انتداب داخيل وخارجي خالل العام الحايل

(  ) 270قرار

إصدار قرارات حسم مــن الراتــب خــالل العــام الحالــي

(  ) 30قرار

إصدار قرارات طي قيد خالل العـام الحالــي

(  ) 3قرارات

إصدار قرارات بدالت وخارج دوام ولجان خالل العام الحايل

(  ) 50قرار

إنجاز معامالت واردة عىل برنامج إنجاز خالل العام الحايل

(  ) 3100قرار
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
قسم الجوازات واالستقدام النسايئ
ما تم تنفيذه

املجال
إصدار تأشرية خروج وعودة

إصدار (  ) 835تأشرية

إصدار تأشريات خروج نهايئ

إصدار (  ) 75تأشيـرة

تجديد هوية مقيم

تجديد (  ) 300هوية مقيم

نقل كفاالت

نقل (  ) 30كفالة محارم وأبناء لألعضاء املتعاقدين

نـقــل مشـروعـيــة الـجــوازات

نقل (  ) 45بيانات جوازات قدمية إىل الجديدة

تسجيل واعتامد الكشف الطبي

اعتامد (  ) 25كشف طبي

إكامل ما يلزم نحو استقدام محارم األعضاء

إنجاز (  ) 76معاملة استقدام آباء وأبناء ومحارم لألعضاء املتعاقدين

إصدار (  ) 25هوية مقيـم

إصدار هوية مقيم
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
قسم التوثيق
ما تم تنفيذه

املجال
توثيق قرارات التعيني

(  ) 116قرار تعييـن

توثيق قرارات الرتقية

(  ) 9قرارات ترقية

توثيق قرارات النقــل

(  ) 2قــرار نــقـــل

توثيق قرارات إنهاء الخدمة

(  ) 1قرار تقاعد مبكـر

توثيق املؤهــالت العلميــة

(  ) 24مؤهـل علمـي

إعداد (  ) 21تقرير لقسم التوثيـق

(  ) 12تقرير

تـدقـيــق وظائــف املتعاقديــن

(  ) 502وظيفة
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
إدارة الرواتب واالستحقاقات  /قسم االستحقاقات
ما تم تنفيذه

املجال
إصدار أوامر رصف ومسريات انتداب ( داخيل ــ خارجي ) وأداء مهمة العمل ( داخيل ــ خارجي )

(  ) 396أمر رصف ومسري

إصدار أومر رصف ومسريات ( تعويض تذاكر ) ألعضاء هيئة التدريس

(  ) 70أمر رصف ومسري

إصدار أوامر رصف ومسريات ( نفقات تعليــم أبنــاء املتعاقــدات )

(  ) 50أمر رصف ومسري

إصدار أوامر رصف ومسريات ( مجالس كليات ــ مجالس أقسام ــ لجان دامئة وغري دامئة )

(  ) 146أمر رصف ومسري

إصدار أوامر رصف ومسريات ( ساعات زائدة ) ألعضاء هيئة التدريس )

(  ) 282أمر رصف ومسري

إصـدار أوامــر صــرف ومسيــرات ( متعاونات مـن خــارج الجامعــة )

(  ) 60أمر رصف ومسري

إصدار أوامر رصف ومسريات ( بدل السكــن لكليــة طــب األسنــان )

(  ) 12أمر رصف ومسري

إعداد وكتابة الخطابات الداخلية

(  ) 32خطاب

عمل ارتباط مايل عن طريق النظام املايل

(  ) 300ارتباط استحقاق
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
إدارة  /مكتب االتصاالت اإلدارية ــ سكرتارية اإلدارة ــ قسم أوامر اإلركاب
ما تم تنفيذه

املجال
إصدار أوامر اإلركاب

(  ) 250أمر إركاب

إعـــداد خطــابـــات

(  ) 207خطاب خارج الجامعة  ) 100 ( ،خطاب داخل
الجامعة

البطاقة الوظيفية

(  ) 400بطاقة وظيفية
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
قسم شؤون املتعاقدات
ما تم تنفيذه

املجال
إعداد عقود التعيني

(  ) 40عقد

إعداد مبارشات وبدالت سكن

(  ) 1178مبارشة وبدل سكن

إعداد أوامر إركاب

(  ) 472أمر إركاب

إعداد تعويضات تذاكر سفر

(  ) 303تعويض تذاكر سفر

إعداد قرارات إجازة بكافة أنواعها

(  ) 228قرار إجازة

إعداد نفقات تعليم أبناء لغري الناطقني باللغة العربية

(  ) 200قرار نفقة تعليم

إعداد قرارات رصف ساعات زائدة

(  ) 260قرار ساعات زائدة

إعداد قرارات نقل تغري جهة ومشاهد تعريف وانتدابات

(  ) 230قرار متنوع
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وكالة العامدة لشؤون عضوات هيئة التدريس واملوظفات
إدارة  /النقل والتوظيف
ما تم تنفيذه

املجال
قرارات التعيني

(  ) 12قرار تعيني

قرارات التكليف الداخيل

(  ) 35قرار تكليف داخيل

قرارات التكليف الخارجي

(  ) 18قرار تكليف خارجي

قــرارات قطـع التكليــف

(  ) 3قرارات قطع تكليف

قـــرارات طــي القـيــــد

(  ) 6قـرارات طــي قيــد

قرارات تكليف من خارج الجامعة

(  ) 7قرارات تكليف من خارج الجهة

قرارات مبنصب إداري

(  ) 8قرارات مبنصب إداري

خطابات خارج الجهة

(  ) 23خطاب خـارج الجهـة
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املعوقات التي واجهتها العامدة واملقرتحات املناسبة للتغلب عليها وآليه التنفيذ
م

املعوقات

املقرتحات املناسبة

آليات التنفيذ

1

اتساع حجـم
املسؤوليات

 زيادة عدد الكوادر البرشيةالعاملـة واملؤهلـة .
 -التمكني الوظيفي .

 الزيادة يف عمليات االستقطاب . زيــادة الصالحيــات . -إرشاك املوظفيـن فــي اتخــاذ القرارات .

2

التصــاعـــد املستمــر
الحتياجات املستفيدين

 مضاعفة عمليـات تأهيل موظفيالخطوط األمامية بالعامدة .

 تقديم دورات تخصصية و نوعية ذات عالقة بخدمات املستفيديــن . -الزيارات امليدانية لجهات خارجية متميزة يف خدمات املستفيدين .

3

النمو التقني
والتكنولوجي املتسارع

 اعتامد خدمات إليكرتونية إضافيةمن القيادة العليا .

 االطالع املسـتــدام مـن الجهــة ذات العـالقــة عــىل كـــل جـديــديف عالـم التقنيــة والتكنولوجــيا واالستفادة منه .

4

تسارع التنافس

 بناء قاعدة بيانات قابلة للتحديثعن الجهات املنافـسـة « الداخلية
والخارجية ».

 إجراء مقارنات مرجعية مستدامـة مع الجهات املامثلــة واملنافســة« الداخلية والخارجية» .

5

قـلة التمويــل

 -تنويع مصادر التمويل .

 -التعاقـد مع الجهات الربحيـة الخارجية لزيادة مـوارد العامدة املالية .
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التطـلـعــات املستقبلـيـــة
م

املبادرة

املستهدف للعام القادم

آليات التنفيذ

1

إعداد برامج تطويرية
وتثقيفيـة وتدريبيــة نوعية
لغــرض إعــداد صفاً ثانياً من
القيادات املستقبلية .

 ترشيح عدد ( ) 9موظفني إلعدادهم كقادة
مستقبليني .

 بناء قاعدة بيانات باملوظفني املؤهلني كقادة مستقبليني . تحديد االحتياج التدريبي  - .إمتام عمليات الرتشيـح . إمتام عمليات التدريـب  - .إمتام عمليات التقييــم . -قياس األثـر التدريبــي .

2

تطوير نظم التدريب وربطها
بقياس األداء .

 تحقيـق املواءمــة بيــناملهام الوظيفية الفعلية
للموظف وقياس األداء .

 تحديد املهام الوظيفيـة مبـا يتفق مع التوصيف الوظيفي . صياغة األهداف السلوكية مبا يتالءم مـع املهـام الوظيفيـة -قياس أداء املوظفيـن وفقـاً ملعـدالت األداء املستـهدفـة .

3

تعزيز التعاون والرشاكة
املجتمعية مــع كافــة
الجهــات داخلياً وخارجياً.

 بناء عالقة رشاكة متميزةمع جهات رائدة يف خدمة
املجتمع عىل املستويني
الداخيل والخارجي .

 حرص الجهات الرائدة . تصنيف أبرز إنجـازات الجهـات الرائــدة مجتمعيـاً وتطويـر مـايتناسب مع هوية العامدة .

4

توفري بيئة عمل جاذبة ومحفزة
للموظفــني .

 تطوير بيئـة العمــلبالعامدة وفقاً ألحدث
املواصفات العامليـة .

 توفري املستلزمات الالزمة . التوعـية والتثقيف بخصائـص بيئة العمل الجاذبة ( املعنويةواملادية ) .
 -اعتمــاد جــائـزة ألفضـل بيئــة العمل .
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الـمـرفـقــات وأدلـة اإلنـجـــاز
كود املرفق  /الدليل

اسم املرفق  /الدليل

001

جائزة إتقان

002

لقاء معايل مدير الجامعة باملوظفني

003

لقاء معايل مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس

56

وصف املرفق  /الدليل
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004

حفل تكريم املتقاعديــن

005

التدريب عىل الئحة األداء الوظيفي الجديدة

006

االحتفال بالحصول عــىل شهادة األيزو 2015 - 9001

007

الدورات التدريبية
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جــائــزة إتقــان
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لقاء معايل مدير الجامعة باملوظفني
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لقاء معايل مدير الجامعة بأعضاء هيئة التدريس

60

`g 1439-1438 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

حـفــل تـكـريـــم الـمـتـقـاعـديـــــن
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التدريب عىل الئحة األداء الوظيفي الجديدة
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الحصول عىل شهادة األيزو 2015 - 9001
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معد التقرير

معد التقرير

أ  .محمد يحيى عبدالله آل ريبة

أ  .محمد عبدالله فهد الرسيعي

مدير وحدة ضامن الجودة
بالعامدة

منسق وحدة ضامن الجودة
بالعامدة
التوقيع:

التوقيع:

د  .محمد بن حامد البحريي
عميد شؤون أعضاء هيئة
التدريس واملوظفني
التوقيع:
التـاريـخ:
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التواصل مع العامدة
الربيد االلكرتوين للعامدة ( )Electronic mail

hr@kku.edu.sa
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