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كل قسم يقوم بحرص و تصنيف الخدمات و االعمال المقدمة  * 

من القسم للسادة متلقر الخدمات سواء السادة الزمالء من 

االقسام االخرى او من جهات خارج الكلية

بيان بالخدمات و *

المهام المقدمة من 

كل قسم إدارى

حرص اجراءات ستر العمل لكل الخدمات المقدمة و وضع *

اجراءات لالعمال التر ليس لها اجراءات

تحديد الوقت الالزم لالداء كل خدمة او مهمة   *

حرص و تحديد  (ب

الجهات التر تتلقر 

الخدمات

االقسام -إدارة الكلية )تحديد الجهات التر تتلقر الخدمات أو  *

(الزمالء بنفس القسم- االخرى 

رئيس القسم 

االدارى

بيان بسادة متلقر *

الخدمات

تحديد المهارات المطلوب توافرها مؤدى الخدمات و االعمال *

امج الخاصة به و  من حبث مهارات استخدام الحاسب االىل و التى

ن و االجراءات الالزمة لستر العمل معرفة اللوائح و القوانيير

ن * اعداد جدول يوضح االعداد الفعلية الالزمة من السادة العاملير

 الهيكل 
ن

و امهارات المطلوبة لكل وظيفة بكل ادارة و قسم ف

التنظيىم

تحديد االجهزة و  (د

ات الالزمة  ن التجهتر

الداء االعمال

تحديد االعداد الالزمة من أجهزة الحاسب االىل بالمواصفات *

المحددة و ذلك طبقا لنوعية الخدمات و المهام المقدمة و 

كذلك تحديد االعداد المطلوبة من أجهزة الماسحات الضوئيةو 

الطابعات و ماكينات التصوير باختالف انواعها و فئاتها و اجهزة 

الخادمات

رؤساء االقسام 

ن الكلية و أمير

بيان باالحتياجات 

الفعلية من االجهزة 

الالزمة التمام 

االعمال

ود بيان - 2 وج

باالحتياجات 

الفعلية من أجهزة 

الحاسب االىل و 

مكاكينات التصوير 

و الطابعات واجهزة 

الماسح الضوئى و 

الخادمات

تحديد -1

االحتياجات الفعلية 

ن  من السادة العاملير

الداء المهام و 

االعمال المطلوبة

خطة التعامل مع 

العجز و الفائض 

من السادة 

 ضوء 
ن

ن ف العاملير

الخطة 

اتيجية  االستر

بإمتالك جهاز 

ة  إدارى عىل درج

عالية من الكفاءة

تحديد العدد  (ج

الالزم الداء االعمال

رئيس  القسم و 

ن الكلية أمير

بيان موضح به *

العدد الفعىل الالزم 

الداء االعمال و 

المهارات الالزمة لكل 

وظيفة

ود قائمة - 1 وج

باالحتياجات 

الفعلية من السادة 

ن موضح بها  العاملير

المهارات الالزمة 

الداء العمل بكل 

قسم

شهر واحد

حرص جميع  (أ

االعمال و الخدمات 

المقدمة من كل قسم 

عىل حدة من أقسام 

الكلية المختلفة

السادة رؤساء 

 
ن

االقسام ف

بيان بإجراءات ستر *الجهاز االدارى

العمل لكل المهام و 

االعمال
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حرص اعداد السادة  (ا
ن العاملير

ن و ذلك طبقا* حرص و تصنيف السادة العاملير

رئيس قسم 

ة  الشئون االداري

و رئيس قسم 

االحصاء و 

المتابعة

 قاعدة بيانات 

ن بكل  للسادة العاملير

االدارت

ود قائمة - 1 وج

باالعداد الفعلية 

ية من الموارد البشر

شهر واحد

 ذلك الوقت الالزم *
ن

تحديد الزمن الالزم الستالم الخدمة بما ف

العتمادها من السلطة المختصة

حرص بطاقات الوصف الوظيقن لجميع الوظائف الموجودة *

بالهيكل التنظىم

حرص اجراءات ستر العمل و النماذج المستخدمة  *

حرص اعداد اجهزة الحاسب االىل و اجهزة الماسحات الضوئية *

عىل اختالف انواعها و فئاتها و اجهزة الخادمات و الطابعات و 

ماكينات التصوير و تصنيفها طبقا المكانياتها و جودتها و حالتهاو 

ولها الخدمة و ذلك من واقع كروت الصيانة تاري    خ دخ

بيان باعداد - 1

االجهزة المتاحة و 

حالة كل جهاز من 

واقع كروت الصيانة

كات المعنية و ذلك * مة مع الشر حرص عقود الصيانة المتى

للحفاظ عليها و لضمان عدم توقف االجهزة عن العمل

كات - 2 بيان بالشر

المتعاقد معها عىل 

الصيانة

ن االدارات و االقسام بعضها و * تحديد قنوات التواصل االفقر بير

البعض

ن * ن االدرات و االقسام و بير تحديد قنوات التةاصل الرأىس بير

ادارة الكلية

دراسة الوضع - 2

الحاىل للجهاز 

االدارى

خطة التعامل مع 

العجز و الفائض 

من السادة 

 ضوء 
ن

ن ف العاملير

الخطة 

اتيجية  االستر

بإمتالك جهاز 

ة  إدارى عىل درج

عالية من الكفاءة

اسبوع واحد

حرص االمكانيات  (ج

التكنولوجية المتاحة

دراسة قنوات  (د

ل الجهاز  التواصل داخ

االدارى

شهر واحد

رئيس التوريدات 

رئيس الشئون +

الفنية تحت 

ن  اف امير اشر

الكلية

ود بيان - 2 وج

فعىل  باالجهزة 

الموجودة بالكلية و 

حالة كل جهاز

ن الكلية  أمير

عميد الكلية +

السادة وكالء +

الكلية

قياس معدالت  (ب

ن باالقسام  اداء العاملير

حتر ادئن مستوى

رئيس القسم 

رئيس +االدارى 

قسم الشئون 

ادارية تحت 

ن  اف امير اشر

الكلية

الوقت المحدد الداء 

ل النماذج  العمل داخ

و اجراءات ستر العمل

شهرين
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 حالة :-والا
ى

ف

العدد العجز 

المطلوب من السادة 

ن يزيد عن  العاملير

العدد المتاح و 

لتغطية هذه الفجوة 

يتم اتباع احد 

:-االساليب االتية 

ن * ية بالجامعة لجذب السادة العاملير مخاطبة ادارة الموارد البشر

 النقل او الندب من كليات اخرى
ن

ن ف الراغبير

عدم و جود -1

 
ن

ارتباكات فجائية ف

اداء االعمال

استقطاب  (1

أشخاص جدد للعمل 

من هيئات و 

مؤسسات اخرى 

بخالف الجامعة

ية بالجامعة لالعالن عن حاجة *  التنسيق مع ادارة الموارد البشر

وط محدد عن طريق الندب او النقل  الكلية لوظائف معينة و بشر

من جهات و مؤسسات بخالف الجامعة

 وضع معايتر االختيار*
ن

عدم التشدد ف

وط االختيار حيث يمكن تعويض هذا * التنازل عن بعض شر

التنازل من خالل التدريب بعد االلتحاق بالعمل

زيادة الحوافز (3
وضع نظام معلن للحوافز المادية و المعنويةحيث ان الحوافز *

ن الماهرين المادية تكون مصدر جذب خاصة العاملير

عميد الكلية 

ن الكلية+ امير

رفع مستوى  (4

انتاجية الفرد

عن طريق التدريب المكثف و رفع مستوى المهارة و ذلك *

 عدد االفراد من 
ن

لزيادة نواتج االداء دون ان يصاحبها زيادة ف

ن يتم اعالمهم بها و  ة تدريبية لجميع العاملير خالل وضع فتر

ة تجريبية يتبعها فتر

ادارة التدريب 

بالتنسيق مع 

ن الكلية امير

ود تخطيط * وج

للمستقبل الوظيقن 
ن للسادة العاملير

تكبتر الوظائف (5
اضافة بعض المهام للوظيفة بحيث يتمكن شاغل الوظيفة من *

كتى القيام بأعباء أ

رؤساء االقسام 

ن الكلية+ امير

زيادة انتاجية *

ن و  السادة العاملير

اتهم تنوع ختى

القدرة عىل سد - 2

 السادة 
ن

العجز ف
ن العاملير

قدرة أعىل عىل - 3

التخطيط و 

التنظيم و الرقابة

ستة أشهر

تسهيل عملية (2

االختيار

تحليل الفجوة و - 3

ىه عبارة عن 

حاصل طرح عدد 

ن  السادة العاملير

المتاح من عدد 

ن  السادة العاملير

ن الداء  الالزمير

االعمال

ادارة الموارد 

ية  البشر

بالتنسيق مع 

ن الكلية امير خطة التعامل مع 

العجز و الفائض 

من السادة 

 ضوء 
ن

ن ف العاملير

الخطة 

اتيجية  االستر

بإمتالك جهاز 

ة  إدارى عىل درج

عالية من الكفاءة
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االحالل  (6

التكنولوجى

امج المتخصصة للوصول * استخدام الوسائل التكنولوجية و التى
ن اىل نفس االنتاجية أو أعىل بنفس العدد من السادة العاملير

 Itمسئوىل 

رؤساء االقسام +

ة  ن +االداري أمير

الكلية

امج  مجموعة من التى

المتخصصة لجميع 

الخدمات و المهام 

المطلوبة

 حالة :-انيا ث
ى

ف

العدد المتاح الفائض 

ن  من السادة العاملير

يزيد عن العدد 

المطلوب و لتغطية 

هذه الفجوة يتم عن 

:-طريق االئر 

اعادة تأهيل - 1
ن السادة العاملير

هو تدريب الغرض منه رفع مهارة السادة لتدريب التحويىل ا*

ن بما يمكنهم من القيام باعمال جديدة و خاصة االعمال  العاملير

ن بمعدالت ترك الخدمة عالية نظرا للالحالة اىل المعاش التر تتمتر

ن الكلية + أمير

رؤساء االقسام 

التر بها معدالت 

ترك الخدمة 

عالية

 وظائفهم مع اعادة توزي    ع عبء *
ن

ن ف استبقاء السادة العاملير

العمل و بذلك يقومون باعباء عمل اقل

اسناد اعمال اخرى اليهم تكون ذات صلة بعملهم االصىل*

خطة التعامل مع 

العجز و الفائض 

من السادة 

 ضوء 
ن

ن ف العاملير

الخطة 

اتيجية  االستر

بإمتالك جهاز 

ة  إدارى عىل درج

عالية من الكفاءة

االحتفاظ بالسادة - 2

ن لمواجهه  العاملير

حاالت ترك الخدمة 

خاصة االعمال التر 

تتسم بالندرة

رؤساء االقسام 

التر بها فائض

تابع تحليل  (3

الفجوة

ستة اشهر

ود بيان اعداد  وج

الفائض من السادة 

ن  العاملير

 سد 
ن

الستخدامهم ف

 كليات و 
ن

العجز ف

معاهد تحتاج اىل 

ة  ن عىل درج العاملير

ة و  عالية من الختى

المهارة
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تابع تحليل  (3

الفجوة

ايجاد فرص عمل - 3

جديدة

 الكليات التر تمارس انشطة متشابهة 
ن

توفتر وظائف بديلة ف

ن من الكليات التر بها فائض اىل  بحيث يتم نقل السادة العاملير

الكليات التر بها عجز مع اعطاء بعض المزايا نتيجة انتقالهم اىل 

كليات جديدة مثل رئاسة قسم او ادارة او مكان اقرب اىل محل 

االقامة

ادارة الموارد 

ية  البشر

ن +بالجامعة امير

رؤساء +الكلية 

االقسام التر بها 

فائض

ستة اشهر










