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 ““ارتقاء ارتقاء ””اهداف مشروع اهداف مشروع 

ى       الى   يهدف المشروع    االرتقاء بجميع العناصر المؤدية إل
:التميز الوظيفي بالجامعة عن طريق 

.التدريب والتطوير المهني الوظيفي 
.  تحسين مهارات الموظفين في مختلف المجاالت 

ه     دريب الموج ق الت ن طري ة ع ة العام ع  أداء الوظيف رف
.والمتخصص 

.تأصيل روح االنتماء لدى موظفي الجامعة 

يعمل المشروع بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ويقدم  
برامجه من خالل مرآز تطوير القوى البشرية، ويضع  

ضمن أهدافه الرئيسة التطوير الوظيفي والمهني لالرتقاء  
وتطويرًا )  ترفيعًا في السلم الوظيفي والمهني   (بالموظف  

ألدائه، وتأآيدًا لمفهوم مبدأ الجدارة آمعيار أساسي لشغل    
.الوظائف والترقية 

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

التدريب     مهارات تحسين

تأصيل روح االنتماء     أداء الوظيفةرفع

ارتقاءارتقاء
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الهيكل التنظيمى للمشروع             الهيكل التنظيمى للمشروع             

 اللجنة التوجيهية، اللجنة                  الهيكل التنظيمى للمشروع            يشمل    
اإلشرافية، مدير المشروع، ومدير مرآز تطوير القوى                 

اللجنة التوجيهية    . البشرية   

) برئاسة معالي مدير الجامعة  (

مدير مرآز تطوير مدير الموارد البشرية

القوى البشرية    

اللجنة اإلشرافية 
برئاسة سعادة عميد شؤون    (

) االساتذة والموظفين 

مدير المشروع 

ارتقاءارتقاء
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""ارتقاء ارتقاء ""اللجنة التوجيهية لمشروع            اللجنة التوجيهية لمشروع            مهام مهام 

إقرار الهيكل اإلداري والفني لمرآز تطوير القوى     
البشرية 

إقرار القواعد المنظمة لعمل مرآز تطوير القوى    
البشرية 

إقرار الميزانية التأسيسية والتشغيلية لمرآز تطوير    
القوى البشرية   

رسم السياسات والرؤى العامة للتدريب بالجامعة        
ووضع األولويات التدريبية 

قصيرة ومتوسطة وطويلة   (إقرار الخطة التدريبية  
) األمد

إقرار ميزانية المشروع  وميزانيات الدورات    
التدريبية  

. متابعة اإلنجاز للمشروع  وتوجيهه   

ارتقاءارتقاء
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""ارتقاء ارتقاء ""اللجنة اإلشرافية لمشروع             اللجنة اإلشرافية لمشروع             مهام مهام 
إعداد دراسة متكاملة لتأسيس مرآز القوى البشرية يشمل   
الهيكل اإلداري والفني والميزانية التأسيسية والتشغيلية ،     
ة       واحى التنظيمي ن الن ة م د المنظم مل القواع ا يش آم

.واإلدارية والمالية
ا مع              ة ومدى توافقه اإلشراف على إعداد الخطة التدريبي

. األهداف التدريبية ورفعها للجنة التوجيهية العتمادها
ة           اعتماد البرامج التدريبية ومكوناتها والتحقق من مواءم

.وتلبية الدورات التدريبية لمتطلبات التدريب بالجامعة
دورات   يلية لل ة التفص داد الميزاني ى إع راف عل اإلش

. ورفعها للجنة التوجيهية العتمادها
.اعتماد الصرف حسب الميزانيات المعتمدة

تقييم أداء المتدربين والمدربين في الدورات 
يم داف   تقي ا لأله دى تحقيقه ة وم رامج التدريبي امل للب  ش

.المحددة لها 
. متابعة سير المشروع بصورة عامة 

ارتقاءارتقاء
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""ارتقاء ارتقاء "" مهام مدير مشروع         مهام مدير مشروع        

ات        يل الحاج داد تفاص ة إلع ة بالجامع ين اإلدارات المعني يق ب التنس
.التدريبية

. إعداد مسودة الخطة التدريبية والتنسيق لتنفيذها
. اإلشراف على الصرف من البنود المعتمدة في الميزانية

.اإلشراف على تقييم البرامج  والدورات التدريبية
. إعداد التقارير واإلحصائيات التدريبية

.متابعة إنجازات المشروع والرفع بذلك للجنة اإلشرافية
ه حسب المستجدات             ة وتحديث .  إنشاء موقع للمشروع على شبكة الجامع

االت           داد المق ة للمشروع، وإع ة الدوري واإلشراف على النشرة اإلخباري
 .والمواد اإلعالمية للنشر

ارتقاءارتقاء
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مهام مرآز تطوير القوى البشرية          مهام مرآز تطوير القوى البشرية          

.المشارآة في إعداد الخطة التدريبية
.تنفيذ الخطة التدريبية

.عقد البرامج والدورات وتجهيز احتياجات آل دورة
.إعداد الميزانيات للبرامج والدورات

. إعداد التقارير واإلحصائيات التدريبية
.رفع بيانات التقييم واإلنجاز للجنة اإلشرافية

تحديث قاعدة بيانات المتدربين وإصدار شهادات الحضور          
. واالجتياز للدورات التدريبية وفق أسس التقييم المعتمدة

ارتقاءارتقاء



8لتطوير الموارد البشرية " ارتقاء"مشروع  09/03/1429

لتطوير القوى البشرية          لتطوير القوى البشرية           العناصر االساسية      العناصر االساسية      

هو العمود الفقري الذي تقوم علية ومن اجله المورد البشري(  الموظف   
) .سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية

بيئة العمل  
 االنظمة و اللوائح   
 االمكانيات المالية

السياسات و التوجهات     
مفهوم التعليم والتدريب  

التعليم والتدريب هو عملية حصول الفرد على    
مجموعة من المهارات والمعلومات واالتجاهات او 
تزويده بها او تطويرها لديه بشكل يؤدي الى تغيير 
في سلوكه و إرادته ليصبح قادراً على القيام بجزء  
من عمل او بعمل متكامل او مجموعة من األعمال 

.بمستوى محدد ومناسب من األداء   

ارتقاءارتقاء
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التطوير الوظيفي و المهني            التطوير الوظيفي و المهني            

ارتقاءارتقاء

الوظيفي  التطوير
الترقية 
 في السلم االداري  االرتقاء 
 المهني التطوير

المهني    في السلم  االرتقاء
هدف التطوير الوظيفي والمهني من  

خالل التدريب ومجاالت التحفيز    
االخرى

 االرتقاء بالموظف
 االرتقاء بالوظيفة
 االرتقاء بالمهنة 
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مرآز تطوير القوى البشرية          مرآز تطوير القوى البشرية          
اهداف التدريب و مهام التدريب          اهداف التدريب و مهام التدريب          

يهدف التدريب إلى تكوين             
المهارات وتطوير القدرات          
للموظفين بغض النظر عن            

مستواهم التعليمي وبالتالى إلى                    
تحسين األداء الوظيفي ورفع            

. الكفاءة االنتاجيه         
“ ارتقاء ”متطلبات برامج    

 معتمدة للترقية ،       :التدريبية     
متدرجة مهنيا ،  شاملة ،            

. متوائمة مع متطلبات العمل            



11لتطوير الموارد البشرية " ارتقاء"مشروع  09/03/1429

 مرآز تطوير القوى البشرية           مرآز تطوير القوى البشرية          
مفهوم وأهمية تقييم البرامج التدريبية              مفهوم وأهمية تقييم البرامج التدريبية              

.  يهدف التدريب الى زيادة فعالية وجودة مخرجات االداء بالجامعة 
مرحلة ما قبل التدريب –

 تحديد  االحتياجات التدريبية 
 تصميم او اختيار البرنامج التدريبي 

مرحلة التقييم اثناء التدريب –
 تقييم خطوات تنفيذ البرنامج التدريبي 

 تقييم اداء المدرب  
 تقييم اداء المتدرب 

مرحلة ما بعد التدريب –
  تقييم يقوم به المتدربون بعد نهاية التدريب مباشرة وفي اخر يوم من

البرنامح 
 تقييم اثر التدريب بعد انتهائه وعودة المتدرب الى العمل  
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موجز مداخالت المتدربين فى اللقاءات            موجز مداخالت المتدربين فى اللقاءات            
مع المسئولين بالجامعة حول مشروع ارتقاء               مع المسئولين بالجامعة حول مشروع ارتقاء               

جدولة أوقات التدريب حفاظا على وقت العمل            1.
ومستوى االداء  

اعتماد الدورات التدريبية واحتسابها في نقاط الترقية            2.

تحقيق اهداف الجامعة من خالل التدريب        3.

اإللزامية في التدريب آواجب وظيفي     4.

حل اشكالية التباين بين المسمى الوظيفي والعمل        5.
الفعلي    

التنسيق بين ادارات العمل والمعنيين بالتطوير          6.
الوظيفي والتدريب    

مبدأ الجدارة آمعيار اساس لشغل الوظائف والترفيع          7.

الشفافية في اطالع الموظف على المسار الوظيفي            8.
التطويري ومتطلباته   

حصر المهارات التدريبية المستهدفة   9.
تعزيز الوالء الوظيفي واخالقيات المهنة        10.
معالجة الجمود الوظيفي       11.
ضرورة توفير التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف      12.

ارتقاءارتقاء
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"ارتقاء" مسارات التدريب لمشروع  

:تم تقسيم المسارات المقدمة في المشروع إلى مسارين ، ومسار ثانوي  
 برامج تشتمل على دورات مختلفة لتنمية :المهارات األساسية    

أربعة (اللغة اإلنجليزية  : المهارات األساسية لدى الموظف ومنها
رخصة القيادة الدولية للحاسب  (، الحاسب اآللي ) مستويات متدرجة
، مهارات االتصال، إدارة الوقت، أخالقيات العمل،   ) اآللي األساسية

. المهارات الشخصية  
وقد قسمت المهارات األساسية إلى برنامجين متوازيين، يمكن 

. للموظف أخذ أحدهما، على ان يأخذ البرنامج اآلخر في وقت الحق  
ويمكن تكرار هذه البرامج خالل العام الدراسي أآثر من مرة  

وهذه البرامج متطلب أساسي لجميع موظفي . وحسب الحاجة 
ارتقاءارتقاء.الجامعة ، آلِّ حسب احتياجه ، وبحد أدنى برنامجين فى السنة  
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"ارتقاء" مسارات التدريب لمشروع  

 وهي برامج تشتمل على دورات فى آل :الدورات المتخصصة     
مجال تخصصي تحتاج له إدارات الجامعة المختلفة بحيث تلبي       

احتياجات جميع الموظفين من واقع مؤهالتهم وخبراتهم ومهاراتهم    
. مع التقييم والمتابعة والتطوير 

 ويتم تدريب  ) :تدريب الموظفين الجدد   (المسار الثانوي     
الموظفين الجدد بدورات قصيرة لتعريفهم بالمسؤوليات المناطة بهم  
وتعريفهم بالجامعة وسلوآها المتميز، على أن يتم تهيئتهم لإللتحاق 

ويتم إقامة هذه الدورات حسب . بمسار المهارات األساسية فيما بعد 
ارتقاءارتقاء.برامج التوظيف
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"ارتقاء "  اعتماد الدورات التدريبية لمشروع               

لجنة االبتعاث والتدريب بالجامعة         
لجنة االبتعاث والتدريب بالجامعة هي الجهة المختصة بالموافقة على  

اعتماد الدورات التدريبية لموظفي الجامعة، سواًء التي تنفذ داخل 
بالنسبة لموظفي الجامعة ( الجامعة أو خارجها ، أو خارج المملكة 

)فقط
"ارتقاء  "توصيات لجنة االبتعاث والتدريب فيما يتعلق بمشروع       

: الموافقة على الوحدة األساسية للتدريب والتي تعرف آالتالي  ) :1(توصية –
)  4(الوحدة األساسية للتدريب بالجامعة هي يوم تدريبي واحد يتضمن   { 

.}دقيقة للمحاضرة الواحدة ) 50(محاضرات على األقل بحد أدنى   
)حسب الجدول  (الموافقة على اعتماد الدورات   ) : 2(توصية –
الموافقة على أن يكون احتساب الدورات المعتمدة من اللجنة     ) : 3(توصية –

وأن يكون ) وليس مجرد حضورها(لغرض الترقية مشروطًا باجتيازها   
.حسب معايير التقييم لكل دورة % 60االجتياز بنسبة ال تقل عن 

ارتقاءارتقاء
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:لجنة االبتعاث والتدريب بالجامعة         
 الموافقة على اعتماد الدورات            

ارتقاءارتقاء
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البرنامج التدريبي األول          
المهارات األساسية       ": م2007ــ ) 1(ارتقاء  "

هـ  26/06/1428هـ إلى 1428/ 01/06عقد البرنامج التدريبى األول فى الفترة من 
)  80(أسابيع ، بإجمالي ) 4(خالل  ، م11/07/2007م إلى  16/06/2007الموافق    

.ساعات يوميًا ، طوال أيام األسبوع  ) 4(ساعة دراسية ، وبمعدل   

)   ساعة دراسية 60(الحاسب اآللي    :  الموضوع األول       
ة لقيادة الحاسب      يناقش هذا البرنامج  التدريب على شهادة الرخصة الدولية األساسي   

مقدمة إلى تقنية : والمكونة من أربع  وحدات تدريبية هي  ) ICDL START(اآللي 
 File(، استخدام الحاسب وإدارة الملفات   ) Concepts of IT(المعلومات  ،   

Management  (    معالجة الكلمات ،)Word Processing (  الجداول ،
 .)(Spreadsheets" إآسل"اإللكترونية 

)   ساعة دراسية   20(المهارات    :  الموضوع الثاني     
) ساعة دراسية12(مهارات االتصال )   أ(–
) ساعات دراسية8(إدارة الوقت )   ب( –

ارتقاءارتقاء
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البرنامج التدريبي األول          
المهارات األساسية       ": م2007ــ ) 1(ارتقاء  "

قسم  ) 51(مرشحُا من )  140(تقدم للبرنامج 
متدربُا ) 86(أآاديمي و إداري ، و تم قبول  

) .من المتقدمين   % 61,4بنسبة (
شعب دراسية ،  )  4(تم جدولة البرنامج ليضم  

متدربُا انتظموا في ) 21(تضم آل شعبة حوالي 
ساعات تدريبية و لفترة )  4(الدراسة يوميُا لمدة   

.أسابيع ) 4(
تم قياس مدى التزام المتدربين المشارآين في     
البرنامج للعودة إلى أعمالهم بعد انتهاء فترة     

التدريب اليومي بالبرنامج ، ووفق نماذج   
االستبيان التي تم تعبئتها وآانت نسبة االلتزام 

".ممتازة"
تخلل البرنامج عدة جلسات حوار مباشر بين   

.المتدربين و بعض المسئولين بالجامعة    
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التسجيل للبرنامج التدريبي األول    
ßìîÛa@kí‰†nÛa@†Èi@ábàÇc@µg@ñ…ìÈÛbi@´i‰†n½a@âaŒnÛa@ô†ß@bîÓëï 

ارتقاءارتقاء
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@@òîjí‰†nÛa@@wßaÛa@åß@ñ…bÐnüa@ô†ß@bîÓ

@ÝàÈÛa@ò÷îi@óÜÇ@bèbØÈãgë

:ل تؤثر عوامل كثيرة ومتداخلة على أداء الموظف إيجاباً ومن هذه العوام
 لـم   ما يتعلق بمقارنة أداء الموظفين الذين تم تدريبهم مع نظرائهم الذين          

. يتدربوا ، كما يمكن مقارنتهم مع أنفسهم من خالل أدائهم السابق
، ويمكن قياسه مـن خـالل محـورين         ” إرتقاء"بتأثير برنامج   ما يتعلق   
: أساسيين 

.  يتعلق بإعداد استبانات تقويم للبرنامج :المحور األول
محتوى البرنامج ، طريقـة تقـديم       : وتشتمل على استبانة المتدربين   1.

 البرنامج ، مناسبة الكتب المستخدمة في الدورة ، مناسبة مكان الدورة          
، مناسبة توقيت البرنامج

: وتشـتمل علـى  استبانة أصحاب العالقة من مـدراء ومسـؤولين      2.
محتوى البرنامج ، مدى التزام الموظـف بسـاعات العمـل خـالل             

.التدريب ، أثر التدريب على أداء الموظف 

ارتقاءارتقاء
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@@@@@@@@@@@@@@@@òîjí‰†nÛa@@wßaÛa@åß@ñ…bÐnüa@ô†ß@bîÓ
@@@@@@ÝàÈÛa@ò÷îi@óÜÇ@bèbØÈãgë

  هو دراسة مدى فعالية البرنامج فـي تحسـين أداء             :المحور الثاني 
المتدربين ، والتي تمكننا من تقييم أثر البرنـامج علـى المشـاركين             

:بطريقة مباشرة وذلك من خالل 
 إعداد إختبارات قبلية واختبارات بعدية لدراسة اتجاه التغيير فـي     –

. المهارات المراد التدريب عليها 
متابعة تحسن أداء الموظف من خالل دراسة مقدار التغييـر فـي            –

التقييم السنوي قبل التدريب مقارنة بالتقييم السنوي       (تقييمه السنوي   
) .بعد التدريب

دراسة تحسن أداء الموظفين المشاركين بالبرنـامج مـن خـالل           –
مقارنة أدائهم الوظيفي مع بقية الموظفين الذين لم يشـاركوا فـي            

.البرنامج

ارتقاءارتقاء
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ارتقاءارتقاء



23لتطوير الموارد البشرية " ارتقاء"مشروع  09/03/1429

من نتائج استبانة المتدربين            

ارتقاءارتقاء
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توصيات عامة للبرنامج التدريبي األول               

. ضم رئيس برنامج قياس بالجامعة، إلى اللجنة اإلشرافية للمشروع     –
. ألساسيةضم برنامج اللغة اإلنجليزية وأخالقيات العمل إلى برنامج المهارات ا    –
. ة التدريساالستعانة بمدربين معتمدين لبرامج الحاسب اآللي عوضًا عن أعضاء هيئ   –
حتى ال تتعارض جداول التدريب مع ساعات   "  ارتقاء "توفير معامل مستقلة لمتدربي برنامج   –

. العمل بمعامل الحاسبات اآللية بالجامعة   
. لمشروع ارتقاء صرف مكآفات قياس لجميع المتدربين الذين يجتازون الدورات التدريبية      –
ج حتى يتعرف توضيح ضوابط اجتياز الدورات التدريبية بصورة دقيقة قبل بدء البرنام   –

.المشارآين عليها 
.تحديد عدد مرات إعادة اختبار الرخصة الدولية للحاسب اآللي     –
تحديد المستوى المالئم  إجراء اختبارات تحديد مستوى لجميع المتدربين في اللغة اإلنجليزية ل   –

.لكل متدرب
ة الالزمة لبرامج توفير المساحات الالزمة للفصول الدراسية ومعامل الحاسب اآللي واللغ    –

.التدريب
. م 2007/2008الموافقة على ميزانية المشروع للعام القادم  –
جزء من البرنامج زيادة عدد المحاضرات واللقاءات بين المسؤولين والمتدربين ، وتخصيص    –

.لألنشطة االجتماعية   
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 م 2008برامج المهارات األساسية للعام         
)  فترات7تكرار البرنامج      (
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@@@@@@wßaŠi@¿@´×‰b’½a@…a†Çc2007@–@2008â@ 

ارتقاءارتقاء
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" ارتقاء " لمشروع   ) 2008-1( الفترة   

ارتقاءارتقاء
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@@ñÐÛaI1M2008@H@@ÊëŠ’½BõbÔm‰a@B

المهارات األساسية   : البرنامج األول    
أسابيع، بإجمالي  ) 6(يضم البرنامج ثالثة مواضيع مختلفة خالل     

ساعات يوميًا ، طوال أيام ) 4(ساعة دراسية ، وبمعدل )  80(
:وتشمل هذه الدورات المواضيع التالية  .  األسبوع 

)  ساعة دراسية60(الحاسب اآللي :  الموضوع األول  –
) . ساعة دراسية12(مهارات االتصال :  الموضوع الثاني  –
 ) . ساعات دراسية8(إدارة الوقت :  الموضوع الثالث  –

ارتقاءارتقاء
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@ñÐÛaI1M2008@H@@@ÊëŠ’½B@@õbÔm‰aB

اللغة اإلنجليزية ومهارات االتصال المتقدمة     : البرنامج الثاني
 ص يوم 10: 30يلزم حضور اختبار تحديد المستوى للغة االنجليزية الساعة         (

.) 54م بالصالة الرئيسية لمبنى 2007 ديسمبر  11الثالثاء  

ساعة ) 80(أسابيع ، بإجمالي   ) 6(ويضم البرنامج ثالثة مواضيع مختلفة خالل 
وتشمل هذه .  ساعات يوميًا ، طوال أيام األسبوع ) 4(دراسية ، وبمعدل 

:الدورات المواضيع التالية   
)  ساعة دراسية60(اللغة اإلنجليزية :  الموضوع األول  –
)  ساعات دراسية8(العالقات الشخصية والتفاعلية :  الموضوع الثاني  –
ارتقاءارتقاء)  ساعة دراسية12(أخالقيات العمل  :  الموضوع الثالث  –



30لتطوير الموارد البشرية " ارتقاء"مشروع  09/03/1429

@ò·b

لتطوير الموارد " ارتقاء"تطرقت هذه الورقة بإيجازإلى مشروع 
.البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالجامعة

تم استكمال البرنامج التدريبي األول بنجاح،  والذى ضم تقنية  
الحاسب اآللي ممثلة في شهادة الرخصة الدولية األساسية لقيادة 

الحاسب اآللي، والمهارات ممثلة في إدارة الوقت ومهارات 
. االتصال

آما تم االستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتدريس  
بالبرنامج واعتماد شهادة البرنامج في الترقيات باإلضافة إلى 

ارتقاءارتقاء.توفير حوافز مادية ومعنوية للمتميزين
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@ò·b

تم تقييم مخرجات البرنامج من واقع دراسة عطاء المتدربين    
.  ومدى تفاعلهم مع المدربين الذين تم اختيارهم بعناية  

التي يرأسها (تم تقييم آامل المشروع من ِقَبل اللجنة التوجيهية      
التي يرأسها سعادة عميد (واللجنة اإلشرافية ) معالي مدير الجامعة

). شؤون األساتذة الموظفين
وبناء على تقويم البرنامج التدريبي األول من ِقَبل اللجنة  

التوجيهية للمشروع ، وما تم إقراره من توصيات ، فقد تم   
) م2008(هـ 1429اإلعداد للبرنامج التدريبي للعام الحالي 

.والتي تم عرض الخطوط العريضة له في هذه الورقة
تأمل الجامعة بعرض تجربتها من هذا المشروع حث الجهات 
الحكومية األخرى في اتخاذ خطوات مماثلة لالرتقاء بالموارد 
البشرية السعودية لتحسين األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتأآيد 

■■. مفهوم الجدارة آمعيار أساسي لشغل الوظائف والترقية 

ارتقاءارتقاء
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@aŠØ‘@áØÛ
 òÜ÷üaë@pa‰bÐnüaë@pýa†½a@lbi@æŁa@|nÐã 


