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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن            

لتطوير الموارد البشرية       لتطوير الموارد البشرية       “ “ ارتقاءارتقاء””مشروع مشروع 
ومرآز تطوير الموارد البشرية     ومرآز تطوير الموارد البشرية     
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 لتطوير الموارد البشرية  ““ارتقاء  ارتقاء  ””اهداف مشروع     اهداف مشروع     
 ومرآز تطوير الموارد البشرية بالجامعة  

ز             ى التمي ة إل يهدف المشروع لالرتقاء بجميع العناصر المؤدي
:الوظيفي بالجامعة عن طريق 

التدريب والتطوير المهني الوظيفي 
ية       االت األساس ف المج ي مختل وظفين ف ارات الم سين مه تح

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

والمتخصص
. تأصيل روح االنتماء لدى موظفي الجامعة 
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الهيكل التنظيمى للمشروع             الهيكل التنظيمى للمشروع             

اللجنة التوجيهية ، اللجنة اإلشرافية ،                        : مكونات المشروع      
. مدير المشروع ، ومدير مرآز تطوير الموارد البشرية               

اللجنة التوجيهية  

إدارة الموارد 
البشرية

مرآز تطوير 
الموارد البشرية

اللجنة اإلشرافية       

مدير 

المشروع    
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اللجنة التوجيهية       اللجنة التوجيهية       مهام مهام 

إقرار الهيكل اإلداري والفني لمرآز تطوير الموارد البشرية                  
إقرار القواعد المنظمة لعمل مرآز تطوير الموارد البشرية                   

  إقرار الميزانية التأسيسية والتشغيلية لمرآز تطوير الموارد البشرية                          
رسم السياسات والرؤى العامة للتدريب ووضع األولويات التدريبية                               

) قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد              ( إقرار الخطة التدريبية         
إقرار ميزانية المشروع وميزانيات الدورات التدريبية                        

.متابعة اإلنجاز للمشروع وتوجيهه                 
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اللجنة اإلشرافية       اللجنة اإلشرافية       مهام مهام 

ل اإلد        شمل الهيك شرية ي وارد الب ز الم يس مرآ ة لتأس ة متكامل داد دراس ي إع اري والفن
ة     والميزانية التأسيسية والتشغيلية ، آما يشمل القواعد المنظمة لعمله          في الجوانب التنظيمي

.واإلدارية والمالية
ة      اإلشراف على إعداد الخطة التدريبية ومدى توافقها مع األهداف التدري            ا للجن ة ورفعه بي

. التوجيهية العتمادها
دو  ة ال ة وتلبي ن مواءم ق م ا والتحق ة ومكوناته رامج التدريبي اد الب ة إعتم رات التدريبي

.لمتطلبات التدريب بالجامعة
ز ت  ع مرآ سيق م دورات بالتن صيلية لل ة التف داد الميزاني ى إع وارد اإلشراف عل طوير الم

. البشرية ورفعها للجنة التوجيهية العتمادها
.إعتماد الصرف حسب الميزانيات المعتمدة

تقويم أداء المتدربين والمدربين في الدورات 
.ومدى تحقيقها لألهداف المحددة لها ) المخرجات ( تقويم شامل للبرامج التدريبية 

. متابعة سير المشروع بصورة عامة 
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""ارتقاء ارتقاء "" مهام مدير مشروع         مهام مدير مشروع        

امعة التنسيق بين عمادة شؤون األساتذة والموظفين واإلدارات المعنية بالج
.إلعداد اإلحتياجات التدريبية  

.إعداد مسودة الخطة التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية
.اإلشراف على الصرف من البنود المعتمدة في الميزانية

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

.متابعة إنجازات المشروع والرفع بذلك للجنة اإلشرافية
. إنشاء موقع للمشروع على شبكة الجامعة وتحديثه حسب المستجدات    

لمواد واإلشراف على النشرة اإلخبارية الدورية للمشروع وإعداد المقاالت وا 
 .اإلعالمية للنشر
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مهام مدير مرآز تطوير الموارد البشرية             مهام مدير مرآز تطوير الموارد البشرية             

.المشارآة في إعداد الخطة التدريبية
.تنفيذ الخطة التدريبية

.عقد البرامج والدورات وتجهيز متطلبات واحتياجات آل دورة
.إعداد الميزانيات للبرامج والدورات

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

ضور    هادات الح دار ش دربين وإص ات المت دة بيان ديث قاع تح
. واالجتياز للدورات التدريبية وفق أسس التقويم المعتمدة
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لتطوير الموارد البشرية            لتطوير الموارد 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     
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ماذا نريد من الموظف ؟       ماذا نريد من الموظف ؟       

محب لعمله  
منضبط فيه

يشعر باالنتماء و الوالء للجامعة 
يسعى من خالل الوظيفة لخدمة االخرين  

يسعى لتطوير المهارات الذاتية   
يعمل بمفرده و ضمن فريق عمل

يجيد اساليب االتصال و التعامل مع االخرين  
صاحب مبادرة

مثل الحاسب االلي ، الوسائط المتعددة ،  ( يجيد التعامل مع التقنيات الحديثة   
)االنترنت ، التعلم عن بعد ،  حسب إحتياجات العمل   

مؤهل
منتج 
قائد
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العمل ؟  العمل ؟    لبيئة   لبيئة     نريد نريد ماذا  ماذا  

بيئة عمل محفزة للعمل الجاد            
يكون الموظف فيها محور اهتمام                  

منظمة   
عادلة  
مهنية   

مطورة  
ترآز على جودة الخدمة و سرعتها          

اقتصادية      
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 الوظيفي و المهني          الوظيفي و المهني         التطوير   التطوير   

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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البشرية    البشرية        الموارد   الموارد   مرآز تطوير    مرآز تطوير    
مهام التدريب    مهام التدريب    

تدريب في الجامعة       
 تدريبية بجهود ذاتية  دورات
 تدريبية بالتعاون مع مراآز تدريب اخرى   دورات

تدريب خارج الجامعة       
المملكة  التدريب داخل و خارج    استمرار 

متطلبات الدورات التدريبية             
معتمدة للترقية 
متدرجة مهنيا 

 شاملة
متوائمة مع متطلبات العمل 
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  موجز مداخالت الحوار السابق          
)هـ26/12/1427بتاريخ  ( حول مقترح المشروع       

التدوير الوظيفي  1.

اعتماد الدورات التدريبية واحتسابها في نقاط الترقية      2.

اإللزامية في التدريب آواجب وظيفي     3.

حل اشكالية التباين بين المسمى الوظيفي والعمل الفعلي        4.

التنسيق بين ادارات العمل والمعنيين بالتطوير الوظيفي والتدريب         5.

الشفافية في اطالع الموظف على المسار الوظيفي التطويري ومتطلباته          6.

تعزيز الوالء الوظيفي واخالقيات المهنة       7.

معالجة الجمود الوظيفي       8.

ضرورة توفير التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف      9.
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لكم  لكم    شكراً شكراً 


