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الجامعة تستضيف اللقاء الخامس لعمداء و مدراء
شؤون هيئة التدريس و الموظفين بالجامعات السعودية
تســـتضيف جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز يـــوم
اخلميـــس  1439/6/ 27هـــ اللقـــاء اخلامـــس
لعمـــداء هيئـــة التدريـــس واملوظفـــن ومـــدراء
العمــوم يف اجلامعــات الســعودية ،برعايــة معالــي
مديـــر اجلامعـــة األســـتاذ الدكتـــور عبدالرحمـــن
ابـــن عبيـــد اليوبـــي ،مبشـــاركة  28جامعـــة.
ويناقـــش اللقـــاء أربعـــة محـــاور :عـــرض نظـــام
تعاق ــد (وزارة التعلي ــم) يقدم ــه الدكت ــور عب ــداهلل
القحطان ــي مدي ــر ع ــام اإلدارة العام ــة للعالق ــات
أ .د .عبدالرحمن اليوبي
اجلامعيـــة ،ومحـــور جتربـــة جامعـــة امللـــك
عبدالعزيـــز يف تطبيـــق نظـــام إدارة األداء الوظيفـــي اجلديـــد ،يقدمـــه األســـتاذ
عبدالرحمــن بــن ســعيد املالكــي مديــر اإلدارة العامــة لشــؤون املوظفــن باجلامعــة ،
باإلضافــة إلــى محــور جتربــة جامعــة حائــل يف التحــول إلــى إدارة املــوارد البشــرية
يقدم ــه الدكت ــور محم ــد ب ــن عبدالوه ــاب الوهي ــب املش ــرف عل ــى اإلدارة العام ــة
للم ــوارد البش ــرية بجامع ــة حائ ــل ،وس ــيتطرق االجتم ــاع يف احمل ــور الراب ــع إل ــى م ــا
يس ــتجد م ــن أعم ــال مش ــتركة.
ويه ــدف املش ــاركون يف اللق ــاء م ــن خ ــال ه ــذه احمل ــاور إل ــى إلق ــاء الض ــوء عل ــى
األنظمــة التــي ســتقدمها وزارة التعليــم ملنســوبي التعليــم اجلامعــي ،واالطــاع علــى
دور األداء الوظيفــي اجلديــد ومــدى االســتفادة مــن هــذه التجــارب احلديثــة إلدارات
عم ــادات هيئ ــة التدري ــس واملوظف ــن باجلامع ــات ،وأيضـ ـاً مش ــروع التح ــول إل ــى
إدارة امل ــوارد البش ــرية ،وم ــدى تطبي ــق ه ــذه التج ــارب ب ــن اجلامع ــات واالس ــتفادة
م ــن ه ــذه اخلب ــرات ،وحتس ــن أدائه ــا
ويهت ــم اللق ــاء اخلام ــس ال ــذي تس ــتضيفه جامع ــة املل ــك عبدالعزي ــز ،بالنظ ــر يف
عم ــادات ش ــؤون أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس واملوظف ــن وإعطائه ــا ال ــدور الري ــادي
يف تخطي ــط وتنمي ــة امل ــوارد البش ــرية عل ــى الوج ــه األكم ــل م ــن خ ــال بيئ ــة عم ــل
آمنــة وظيفيـاً ومحفــزه علــى البــذل والعطــاء والتميــز وتعزيــز التعــاون املتبــادل بــن
اجلامع ــات الس ــعودية مب ــا يس ــهم يف تطوي ــر العم ــل اإلداري كمنظوم ــة واح ــدة م ــن
خ ــال تب ــادل اخلب ــرات ب ــن املختص ــن واالس ــتفادة م ــن التج ــارب املش ــتركة.

في داخل العدد ..
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نظام «تعاقد» األبعاد واألهمية
استعراض تجربة الجامعة إلدارة
األداء الوظيفي
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اللقاء الخامس
برؤية 2030

تبنت حكومة خــادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ،مبتابعة وتوجيه من سمو ولي العهد
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم
اهلل ،-رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030والتي تضمنت
العديد من األهــداف االستراتيجية منها رفع كفاءة رأس
املال البشري ،ورفع مستوى الشراكات االستراتيجية بني كل
من وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية من جهة واجلهات
احلكومية األخ ــرى ومنها اجلــامــعــات مــن خــال االرتــقــاء
مبستوى أداء وإنتاجية املوظفني ،وال ــذي يع ّد أحــد أهم
األهداف املتوخاة ضمن برنامج امللك سلمان بن عبدالعزيز
لتنمية املوارد البشرية.
تعتبر إدارة شؤون املوظفني العمود الفقري للعمليات اإلدارية
واملالية ملوظفي اجلامعة ،حيث تقدم العديد من اخلدمات
احملورية لكافة املنسوبني بد ًء من التعيني إلى حني انتهاء
عالقة املوظف باجلامعة ،بل إن خدمات هذه اإلدارة متتد
ملوظفي اجلامعة املتقاعدين من خالل تقدمي بعض اخلدمات
اللوجستية للمتقاعدين ،تتمثل يف االستفادة من اخلدمات
واألنشطة التي تقدمها اجلامعة أسوة باملوظفني على رأس
العمل.
من هذا املنطلق يسعد جامعة امللك عبدالعزيز استضافة
اللقاء اخلامس لعمداء أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
باجلامعات ،والذي سيناقش العديد من احملاور ذات العالقة
املباشرة برؤية اململكة  ،2030وبرنامج امللك سلمان بن
عبدالعزيز لتنمية املوارد البشرية ،ويأتي يف مقدمتها جتارب
إنشاء إدارة األداء وتفعيلها باجلامعات من خالل استعراض
جتربة جامعة امللك عبدالعزيز يف إنشاء هذه اإلدارة ونشر
الوعي بها وتطبيقها من خالل استحداث برنامج إلكتروني
خاص بها ضمن باقة األنظمة اإللكترونية بجامعة املؤسس،
وصوالً إلى الهدف األسمى واملتمثل بتحسني جودة مخرجات
رأس املــال البشري للموظفني اإلداريــن والفنيني ومن يف
الموارد البشرية ..وإعادة ترتيب
الهيكل التنظيمي لإلدارات الحديثة حكمهم بشطري الطالب والطالبات بكافة فروع اجلامعة.
عرض األنظمة إاللكترونية في
الشؤون اإلدارية والمالية

أ.د .عبداهلل مصطفى ُمهرجي
وكيل اجلامعة
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نظام (تعاقد)..األبعاد واألهمية للجامعات السعودية

يتوقع أن يعالج نظام اجلامعات اجلديد كثيرا
من املشكالت البيروقراطية احلالية ومواجهة
التحديات املستقبلية ،وذلك كونه يأتي متوافقاً
مع املمارسات الدولية يف جامعات دول العالم
املتقدم ،ويحقق يف نفس الوقت مضامني رؤية
اململكة .2030
ومينح النظام استقاللية حقيقية للجامعات
كمؤسسات تعليم عال وبحث علمي ،وسيوفر
نظام حوكمة جــديــدا بحيث ميكنها مــن بناء
أنظمتها ولوائحها األكادميية ،واملالية ،واإلدارية
بــحــســب إمــكــانــاتــهــا وظــروفــهــا االقــتــصــاديــة
واجلغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها
الدولة ،كما سيدفع النظام اجلديد اجلامعات
إلى تنافس إيجابي يف ما بينها لتجويد العملية
التعليمية ،وسيسهم النظام اجلديد يف تخفيض
اعتماد اجلامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها
إلى إيجاد مصادر متويل جديدة .ووفق مسودة
النظام فإنه سيسهم يف تخفيف البيروقراطية
اإلدارية وترشيد اإلنفاق ،إذ سيتم حتويل وظائف
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني إلى
عقود سنوية حتت نظام التأمينات االجتماعية.
ويؤسس النظام اجلديد حلقبة جديدة للتركيز
على التعليم الفني والتطبيقي ،إذ قضت إحدى
مواد املشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى
«مجلس أمناء اجلامعات التطبيقية» وتطرقت
املسودة إلى اعتبار مجلس اجلامعة هو السلطة
اإلشرافية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية،
واإلداريـ ــة ،واملالية ،وتنفيذ السياسة العامة
للجامعة ،كما أكد النظام على أن تتولى املجالس

العلمية عملية اإلشراف على تعيني أعضاء هيئة
التدريس ،والترقيات العلمية.
وكان معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى،
قد كشف عن انتقال كل األكادمييني واملوظفني
يف اجلــامــعــات الــســعــوديــة للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية على نظام العقود بعد
إقرار نظام اجلامعات اجلديد.
وسيتيح النظام للجامعات فرصة بناء لوائحها
وأنظمتها بنفسها ووفق السياسات التي يقرها
مجلس األمــنــاء يف اجلــامــعــة ،فيما استبعد
العيسي أن يــكــون األم ــر فيه تهديد لألمان
الوظيفي لألكادميي ،وأنه وجد للمصلحة العامة
ولالرتقاء باملهنة.
وحددت املادة  16من املشروع اجلديد اختصاص
مجلس أمناء اجلامعة وهو املرجعية العليا يف
كل جامعة بإقرار لوائح اجلامعة املالية ،وإقرار
اللوائح اخلاصة مبنسوبي اجلامعة من أعضاء
هيئة تدريس وهيئة إدارية وفنية وغيرهم ،مبا
يف ذلك املزايا املالية مبا ال يتعارض مع اللوائح
املشتركة.
ويكون تكليف مدير اجلامعة بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس األمناء،
ويــكــون الــقــرار بتأييد رئــيــس مجلس شــؤون
اجلــامــعــات ،ويعامل مــن حيث املــزايــا معاملة
موظفي املرتبة املمتازة ويحدد مجلس األمناء
راتبه ومزاياه املالية ،وذلك بحسب املادة  33من
املشروع.
وتنص املادة على أن األمانة العامة تتبع ملجلس
ش ــؤون اجلــامــعــات وهــي مــســؤولــة عــن العمل

اإلداري ولها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية
ـاصــا لها
الــــوزارة وح ــدد املــشــروع  13اخــتــصـ ً
من بينها تنفيذ السياسات واالستراتيجيات
والتوجهات العامة يف التعليم اجلامعي.
ويتوافق نظام التعاقد يف التعليم اجلامعي
مع مشروع اإلصالح االقتصادي واإلداري ،إذ
سيضمن العدالة والشفافية ،ويتيح التمايز بني
األكادمييني واملوظفني
ومع اجتاه الرؤية الوطنية التي تتيح فرصا أكبر
للشباب والشابات من األكادمييني واألكادمييات
للعمل يف مؤسسات التعليم العالي.
وتقوم وزارة التعليم بتطوير نظام آلــي تقني
حديث يسهل ملن يرغب التعاقد مع اجلامعات
السعودية أن يرفع شهاداته على هذا النظام،
ويــتــم الــتــأكــد مــن صــحــة وســامــة شــهــاداتــه
ومؤهالته التي حصل عليها بشكل آمن ودقيق،
وهذا سيعني الكثير من اجلامعات وسيخفف
أيضا من الوقت الذي كان ينتظره املتعاقد إلنهاء
إجــراءات املصادقة ،وستكون هذه اإلجــراءات
أكثر سهولة من ناحية الدقة وضبط اجلودة،
والتسهيل بدرجة عالية ،وأن املتبع حاليا هو أن
تخضع الشهادات للتأكد من صحتها بالطريقة
التقليدية عن طريق املخاطبات مع املالحق
الثقافية ومصادقتها منهم ،وما يدعم ذلك هو
ما طرح يف االجتماع اليوم وهو ما ميكننا عمله
من أجل التسريع بهذه اإلجــراءات باستخدام
الــتــواصــل إاللــكــتــرونــي مــع املــاحــق الثقافية
لسرعة إجناز مصادقة تلك الشهادات.
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جدول االجتماع للقاء الخامس لعمداء هيئة
التدريس والموظفين ومدارء العموم بالجامعات
م

املواضيع

الوقت

1

- 8.00

8:30

االستقبال والتسجيل

2

- 8.30

8.40

كلمة االفتتاح لسعادة وكيل اجلامعة

3

- 8.40

9.40

احملور االول

يقدمه
4

- 9.40

عرض نظام تعاقد
)وزارة التعليم(
د.عبداهلل بن علي
القحطاني

مدير عام اإلدارة العامة
للعالقات اجلامعية

10

استراحة

10.15

ترحيب معالي مدير اجلامعة بالضيوف

5

- 10.00

6

11.15 -10.15

7

- 11.15

12.15

8

12.45 -12.15

9

- 12.45

1.15

استراحة وصالة الظهر

10

- 1.15

2.00

إقرار التوصيات واخلتام

11

2.00

احملور الثاني

جتربة جامعة امللك
عبدالعزيز يف
تطبيق نظام إدارة االداء
الوظيفي اجلديد

يقدمه

أ .عبدالرحمن بن سعيد
املالكي
مدير عام اإلدارة العامة
لشؤون املوظفني

احملور الثالث

جتربة جامعة حائل يف
التحول
إلى إدارة املوارد البشرية

يقدمه

املشرف على اإلدارة
العامة للموارد البشرية
د .محمد بن عبدالوهاب
الوهيب

احملور الرابع

مايستجد من إعمال

حفل الغداء الصحاب السعادة ضيوف
اجلامعة الكرام

لقاء الرواد اإلداريين
تأت ــي اس ــتضافة اجلامع ــة للق ــاء اخلام ــس لعم ــداء أعض ــاء
هيئ ــة التدري ــس واملوظف ــن وامل ــدراء العم ــوم يف جامع ــات
اململكـــة متزامنـــا مـــع انطـــاق برنامـــج خـــادم احلرمـــن
الشـــريفني لتنميـــة املـــوارد البشـــرية ،وتطويـــر قدراتهـــا
الوظيفي ــة ،وإع ــداد وبن ــاء الق ــادة ،واالس ــتثمار األمث ــل يف
رأس املـــال البشـــري باعتبـــاره ميثـــل محـــورا مهمـــا مـــن
مح ــاور العم ــل اإلداري ،وركي ــزة أساس ــية يف ركائ ــز التمي ــز
واإلبـــداع اإلداري.
وانطالقـــا مـــن هـــذا املفهـــوم فـــإن لقـــاء أعضـــاء هيئـــة
التدريـــس واملوظفـــن ومـــدراء العمـــوم اخلامـــس ميثـــل
فرص ــة رائ ــدة لتعزي ــز ه ــذا املفه ــوم ،والعم ــل م ــن خالل ــه
ولتبــادل املعلومــات واخلبــرات واألفــكار ملــا تتطلبــه املرحلــة
القادمــة مــن تطلعــات وأهــداف ،واســتكماال ملــا حتقــق مــن
إجن ــازات م ــن خ ــال اللق ــاءات الس ــابقة ،والت ــي تش ــرفت
باملشــاركة فيهــا مــن خــال اللقائــن الثالــث والرابــع ممثــا
جلامع ــة املؤس ــس ،والت ــي كان له ــا أكب ــر األث ــر يف تعزي ــز
مفه ــوم العم ــل املش ــترك ،حي ــث طرح ــت م ــن خ ــال ه ــذه
اللقــاءات العديــد مــن احملــاور املهمــة ،ونوقشــت يف ثناياهــا
العدي ــد م ــن األف ــكار وال ــرؤى الت ــي تص ــب يف مجمله ــا يف
مصلح ــة جامعتن ــا الغالي ــة ومنس ــوبيها.
وهـــا نحـــن اليـــوم جنـــدد الترحيـــب بكافـــة القيـــادات
اإلداريــة ورواد العمــل اإلداري بجامعــات اململكــة يف جامعــة
املؤســـس ،متطلعـــن مبشـــيئة اهلل تعالـــى إلـــى أن يكـــون
ه ــذا اللق ــاء لق ــاء خي ــر وبرك ــة يس ــعى م ــن خالل ــه اجلمي ــع
إلـــى مناقشـــة العديـــد مـــن احملـــاور املهمـــة التـــي تتنـــاول
املوضوع ــات الت ــي ن ــرى أهمي ــة اس ــتمرار تقدميه ــا حلاج ــة
جامعتن ــا جميع ــا إليه ــا ،وب ــن ه ــذه املوضوع ــات اإلداري ــة
اجلديـــدة متامـــا والتـــي فرضتهـــا املتغيـــرات احلديثـــة
يف هـــذا املجـــال ،باإلضافـــة إلـــى تبـــادل اخلبـــرات حـــول
تطوي ــر العم ــل اإلداري واالرتق ــاء ب ــكل عناص ــره م ــن خ ــال
نش ــر الثقاف ــة اإلداري ــة واالس ــتفادة م ــن التقني ــات احلديث ــة
وتطويرهــا ملصلحــة العمــل اإلداري واألكادميــي ،باعتبارهــا
الس ــبيل األمث ــل يف تس ــهيل اإلج ــراءات اإلداري ــة والتعليمي ــة
واألكادمييـــة يف اجلامعـــات ،وإلحـــداث نقلـــة نوعيـــة مـــن
مفهـــوم التنميـــة اإلداريـــة التقليديـــة إلـــى مفهـــوم أحـــدث
وأش ــمل ملفه ــوم التنمي ــة اإلداري ــة ..
وفقنــا اهلل جميعــا خلدمــة ديننــا وقيادتنــا ووطننــا وجامعتنــا
الغاليــة وجميــع منســوبيها .واهلل ولــى التوفيــق.
مدير عام إدارة شؤون املوظفني
عبدالرحمن بن سعيد املالكي
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يعكس اللقاء اخلامس لعمداء هيئة التدريس
واملــوظــفــن ومـــدراء العموم ال ــذي تستضيفه
جامعة املــلــك عبدالعزيز بــجــدة ،تــكــامـ ً
ا يف
األهـــداف والـــرؤى بــن اجلــامــعــات السعودية
احلكومية ،خاص ًة وأن تطوير العمل اإلداري
داخــل املؤسسات األكادميية يصب يف تطوير
مــهــارات أعــضــاء هيئة الــتــدريــس ،وذل ــك من
خالل إعداد البرامج وعقد الندوات مبا يضمن
حتقيق أعــلــى مستويات التميز واإلبـ ــداع يف
اإلدارة اجلامعية ومخرجاتها.
ويهتم امللتقى اخلامس لعمداء هيئة التدريس
واملوظفني وم ــدراء العموم ،الــذي تستضيفه
جامعة امللك عبدالعزيز ،بالنظر يف عمادات
شـ ــؤون أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس واملــوظــفــن
وإعطائها الــدور الريادي يف تخطيط وتنمية
املــوارد البشرية لتكون رعاية شــؤون منتسبي
اجلامعات السعودية على الوجه األكمل من
خالل بيئة عمل آمنة وظيفياً ومحفزة على البذل
والعطاء والتميز للسعوديني وغير السعوديني،
وذلك بتفعيل دور املعرفة الضمنية والصريحة
واملمارسات املوثقة لتحقيق األداء املؤسسي
املتقارب واألمثل بني اجلامعات احلكومية.
وتوصف إدارة املوارد البشرية داخل اجلامعات،
بأنها اإلدارة التي تـدير القوى العاملة بكفاءة
وفعالية عالية لتحقيق األهــداف املنوطة بهـا
سـواء أهـداف املؤسسة أو أهداف العاملني أو
أهداف املجتمع من خالل وظائف محدده مثل:
حتليل وتخطيط القوى العاملة واالستقطاب

واالختيار وتطوير أداء العاملني ،واحملافظة
على العناصر املميزة ،وذلك من خالل منظور
استراتيجي يرتبط باالستراتيجيات واألهداف
املراد حتقيقها.
وتعتبر املؤسسات األكادميية وسيلة أساسية
لبناء اإلنسان الصالح وأداة املجتمع الرئيسة
لتحقيق التقدم والتنمية وعليه تأتي أهمية ربط
اجلامعة باملجتمع من خالل ربط مواقع العلم
مبواقع اإلنتاج ،بحيث يكون هناك جسور اتصال
ثابتة وواضحة بني اجلامعة وتلك املواقع لضمان
حتقيق تدفق املعلومات بينهما .ويتطلب ذلك
تبني نظاماً مفتوحاً وتطبيق نهجا دميقراطياً
يف صناعة القرارات ،واتباع األسلوب العلمي يف
التنظيم ومراعاة التخصص الوظيفي والتعامل
مع مشاكلها ومشاكل املجتمع.

وتظهر أهمية بناء تطوير املؤسسات اجلامعية
على أسس سليمة وواضحة خاصة ما يتعلق
بنظم اإلدارة فيها ،ومن هنا بدأت الدراسات
والبحوث تهتم بقضايا حديثة كإعادة هندسة
العمليات اإلداريــة ،واإلدارة املفتوحة واإلدارة
الــتــشــاركــيــة يف اجلــامــعــات ،مــن أج ــل وضــع
أســس سليمة وواضــحــة لنظام اإلدارة بكل
مستوياته ،وأح ــد القضايا املهمة الــتــي يتم
التركيز عليها عند تطبيق تلك األساليب هي
الشفافية اإلدارية ،وتتضمن الشفافية اإلدارية
يف مؤسسات التعليم العالي جملة العالقات
واملمارسات والتعامالت والسلوكيات التي تتسم
بالشفافية ،وتوفير مناخ تنظيمي صحي على
كافة املستويات اإلداريــة واألكادميية يتضمن
املصداقية والثقة بني اإلدارة واألفراد.
وتــتــعــامــل اإلدارة اجلــامــعــيــة مــع نــوعــن من
القوى :النوع األول يتعلق بقوى داخلية (تأتي
من داخل النظام اجلامعي نفسه) ،والنوع الثاني
يرتبط بقوى من خارج النظام اجلامعي (البيئة
اخلارجية للجامعة) ،وهذا يستلزم من اجلامعة
أو املؤسسة األكادميية تعزيز الشفافية اإلدارية
الداخلية وما يرتبط بها من توفير مناخ تنظيمي
صحي يشمل التنسيق بني مختلف املستويات
وتوزيع املسؤوليات بشكل واضح للحد من التوتر
وتضارب الصالحيات بني العاملني وتشجيع
العمل بروح الفريق ،وبناء الثقة بني أفرادها،
وموضوعية تقييم أدائهم ،وإشراكهم يف صناعة
الــقــرار ،وحتفيزهم ،وتنمية الرقابة الذاتية،
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ووضــوح قنوات االتصال هذا من جانب ،ومن
جانب آخر فإن اجلامعة كمؤسسة تقدم العديد
من اخلدمات وتتأثر بعوامل البيئة اخلارجية
من خالل املستفيدين من األبحاث والدراسات
واالســتــشــارات ومؤسسات التوظيف ومراكز
الــبــحــوث واجلــامــعــات األخــــرى واملــؤســســات
الوطنية والدولية ذات العالقة باجلامعة.
وتعتبر الشفافية اإلدارية التي تعتمد على خلق
بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف
والقرارات واألعمال متاحة ومنظورة ومفهومة
وصادقة للمستفيدين ،من املفاهيم اإلداريــة
احلديثة واملتطورة التي يتوجب على اإلدارات
الواعية ضــرورة األخــذ بها ،ملا لها من أهمية
يف إحداث التنمية اإلداريــة الناجحـة ،إضـاف ًة
إلـى مساهمتها يف تنمية التنظيمات اإلداريــة
والوصول إلى بناء تنظيمـي سـليم قـادر علـى
مواجهـة التحديات اجلديدة والتغيرات احمليطة،
وقــد دعــا الكثير من رواد الفكر اإلداري إلى
ضـرورة بـذل اجلهود ملعاجلة املشاكل اإلدارية
والتعرف على املعوقات التي تواجه التنميـة
اإلداريـة ،والروتني ،وامللل ،والغموض يف أساليب
العمل وإجــراءاتــه ،فكانـت محـاوالت تطبيـق
الشفافية يف العمليات اإلدارية من األمور املهمة
الواجب مراعاتها يف املمارسـات اإلداريـة فـي
أجهزة اإلدارة املختلفة.
ويكون لدى إدارة املــوارد البشرية دلي ً
ال تقوم
بإعداده يتوافق مع سياسات العمـل ،ويحدد
األطــر ويوضح سياسات ونظم العمل املتعلقة
بإدارة املوارد البـشرية ،ممـا يـساعد املديرين
ورؤســـاء األقــســام يف التعامل مــع املــرؤوســن

وتوجيههم ومتابعتهم ،ويهدف هذا الدليل إلى
احلفاظ على الروح املعنويـة للموظفني ،وتطوير
األداء وتوحيد نظم وسياسات التعامل يف كل
إدارات املنظمة ،ويجب أن ينشر هذا الدليل يف
موقع إدارة املــوارد البشرية اإللكتروني ليكون
متاحاً االطالع عليه من قبل كل العاملني.
ومن املفاهيم اإلدارية احلديثة أيضاً املشاركة
اإلدارية بني املوظفني ،والتي تعتمد على تبادل
األف ــك ــار بــهــدف حتــديــد وصــيــاغــة األهـــداف
التنظيمية ،ومشاركة العاملني يف صنع القرارات،
ومشاركة رئيس القسم أو املدير مرؤوسيه يف
القرارات أو اللوائح التي سيتم اتخاذها لتنظيم
العمل ،وهو ما يخلق إميان القيادة التنظيمية

بــإبــداعــات وطــاقــات املــوظــفــن ..خــاص ـ ًة وأن
التغيرات الهائلة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة
يــكــون هــو احمل ــرك الــرئــيــس لتطـوير آليـات
وأساليب جديدة يف العمل اإلداري ،والتي تؤكد
على أهمية دور العاملني فـي إحـداث التكيـف
املطلوب مع البيئة اخلارجية ،األمر الذي تطلب
تبني اسـتراتيجيات تـدعم قـدرات العـاملني
ومتكينهم من حرية التصرف املباشر الستغالل
الــفــرص املتاحة وجتنب املخاطر أو التقليل
مـن آثارها ،وبالتالي أصبح االهتمام مبشاركة
العاملني متطلباً حديثاً يعتمد بشـكل رئيس على
جودة اخلدمات التي يقدمها العاملني من خالل
توظيف مهاراتهم وقدراتهم.
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اسم اجلامعة

املنصب

االسم

1

جامعة أم القرى

مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني

أ  /سعيد بن رزيق السلمي

2

اجلامعة اإلسالمية

مدير عام إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

أ  /سليمان بن سليم الصاعدي

3

جامعة اإلمام محمد بن
سعود االسالمية

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس

د  /يوسف بن عبدالرحمن
الشبل

4

جامعة امللك عبدالعزيز

مدير عام إدارة شؤون املوظفني

أ  /عبدالرحمن بن سعيد
املالكي

5

جامعة امللك سعود

املشرف العام على شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني

أ  .د  /سالم بن صالح الرجيعي

6

جامعة امللك فيصل

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /عبداهلل بن حمود النفيعي

7

جامعة امللك فهد للبترول
واملعادن

عميد شؤون األساتذة واملوظفني

د  /عمر بن عبداهلل السويلم

8

جامعة امللك خالد

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /محمد بن حامد البحيري

9

جامعة القصيم

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /عبداهلل بن حسني العايد

10

جامعة طيبة

مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني

أ  /عبدالكرمي بن محمد
املطيري

11

جامعة الطائف

مدير عام اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة
التدريس واملوظفني

أ  /عبداهلل بن خلوفة
آل السريحة

12

جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية

املدير العام للشؤون املالية واإلدارية

أ  /سعود عبدالعزيز البكر

13

جامعة األميرة نورة بن
عبدالرحمن

عميدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /سارة بنت عبداهلل العديلي

14

جامعة حائل

مدير عام اإلدارة العامة للموارد البشرية

د  /محمد بن عبدالوهاب
الوهيب

15

جامعة تبوك

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /صالح بن حامد احلربي

16

جامعة جنران

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

أ  .د  /منصور بن نايف العتيبي

17

جامعة جازان

مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني

أ  /صالح بن محمد رجب

18

جامعة الباحة

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /عماد بن جمعان الزهراني

شعار اجلامعة
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شعار اجلامعة

م

اسم اجلامعة

املنصب

االسم

19

جامعة اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل

مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني

أ  /عبداهلل بن سعيد أبو راس

20

جامعة األمير سطام بن
عبدالعزيز

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /مشرف بن أحمد الزهراني

21

جامعة املجمعة

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /احلميدي بن محمد
الضيدان

22

جامعة احلدود الشمالية

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /فرج بن عبداهلل الغامدي

23

جامعة اجلوف

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /محمد بن ضحوي العنزي

24

جامعة بيشة

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /سعيد بن عبداهلل القرني

25

جامعة حفر الباطن

مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني

أ  /صالح بن حماد الشعيبي

26

جامعة شقراء

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

د  /محمد عواض الطريس

27

جامعة جدة

املشرف العام على اإلدارة العامة لشؤون أعضاء
هيئة التدريس واملوظفني

د  /فهد بن عبداملنعم السلمي

28

اجلامعة السعودية
إاللكترونية

عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

أ .د  /عبدالعزيز بن سليمان
الدويش
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8
معايير التخطيط االستراتيجي للجامعات مفاهيم إدارية حديثة

تتبنـى جامعـات السـعودية معاييـر التخطيـط
االسـتراتيجي كأحـد املفاهيـم اإلدارية احلديثة،
وأداة ف ّعالـة لتحقيـق أهـداف إداريـة وتعليميـة
طويلـة األمـد مـن أجـل حتسين وحتقيـق معاييـر
ضمـان اجلـودة املقدمـة ملنسـوبيها وللمجتمـع،
حيـث يعتبـر التخطيـط االسـتراتيجي مرحلـة
أساسـية ومهمـة مـن مراحـل العمليـة اإلداريـة،
كونـه ميثـل أسـلوب يف التفكيـر واملفاضلـة بين
أسـاليب وطـرق العمـل ،الختيـار أفضـل البدائـل
مالءمـة مـع اإلمكانـات املتاحـة مـن ناحيـة،
وطبيعـة األهـداف املرغـوب حتقيقهـا مـن ناحية
أخـرى.
ويأتـي اللقـاء اخلامـس لعمـداء هيئـة التدريـس
واملوظفين ومـدراء العمـوم الـذي تسـتضيفه
جامعـة امللـك عبدالعزيـز ،ضمـن منظومـة
املشـاريع التطويريـة للجامعـات السـعودية مبـا
يحقـق رؤيـة  2030ويناقـش تطويـر وتنميـة
املـوارد البشـرية يف اجلامعـات ،ويبحـث تبـادل
اخلبـرات بين اجلامعـات ،ويسـتعرض التجـارب
الناجحـة بين اجلامعـات وسـبل تفعيلهـا يف
اجلامعـات األخـرى ،باإلضافـة إلـى مناقشـة
االتفاقيـات بين اجلامعـات وإمكانيـة االسـتفادة
منهـا ،والدعـوة إلـى ٍ
مزيد من التبـادل األكادميي

بين اجلامعـات ،لإلسـهام يف تطويـر العمليـة
التعليميـة داخـل جامعـات اململكـة.
وتعــ ّد املــوارد البشريــة يف اجلامعــة مــن أهــم
عناصـر العمليــة اإلنتاجيـة فيهــا ،إذ البـد مـن
توافــر الكفـاءات اجليــدة القـادرة عــلى األداء
والعطـاء املتميــز ،فهنــاك عالقــة تكامليــة
مهمــة بين إدارة املــوارد البشـرية وغيرهــا مــن
اإلدارات أو الوظائـف األخـرى للجامعــة ،لتجعل
من العنصر البشـري قوة عمــل حقيقية وفعالــة
ومفيـدة داخــل اجلامعـة ،ويديــن لهــا باالنتــماء
والــوالء ،ويعمــل بــكل طاقاتــه وإمكانياتــه لرفـع
شــأن اجلامعـة مــن خلال خطـة اســتراتيجية
تشــتمل على رؤيــة واضحة ،وسياســات وبرامـج
وإجــراءات يف مجــال التحفيــز املعنــوي واملــادي
ً
فضلا عــن القيـام بــأداء
لهــذا املــورد البشـري،
واجبـات عملـه.
واالســتثمار يف املــوارد البشريــة داخـل
اجلامعـات أمــراً مهمـاً وضروريــاً ،ال سـيما وأن
أعضـاء هيئـة التدريـس واملوظفـون يف األعمـال
اإلداريـة هـم الــثروة احلقيقيـة والرئيســة لتقـدم
اجلامعـات سـواء علـى املسـتوى األكادميـي أو
املسـتوى اإلداري ،فالعنصـر البــشري مبـا لديـه
مــن قــدرة عــلى التجديــد واإلبــداع واالبتــكار

والتطويـر ،ميكنـه أن يتغلـب عـلى أي عائـق نحـو
النمــو والتقـدم ،مبـا يـؤدي إلـى حتقيــق امليــزة
التنافســية وحتسـين أوضــاع اجلامعــة ونتائــج
أعمالهـا.
ونظــرا ألهميــة التخطيــط االســتراتيجي يف
تطويـر العمـل واالرتقـاء باجلامعـات واملؤسسـات
املختلفــة ،فقــد أجريــت دراســات خلصـت إلـى
العديـد مـن النقـاط املشـتركة التـي تسـهم يف
تطويـر مؤسسـات التعليـم العالـي ومـن أبرزهـا:
(وضـوح دور القيـادة العليـا والتزامهـا) ،حيـث
يتوجـب علـى رئيـس اجلامعـة أن يكـون لـه صورة
مرئية واضحة يف عملية التخطيط ،خاص ًة وأن
اهتمام رئيس اجلامعة باخلطة يعزز من قيمتها
ومينحهـا مشـاركة واسـعة مـن قبـل أعضـاء هيئة
التدريـس والطلاب واإلدارايين وكافـة منسـوبي
اجلامعـة ،ومـن النقـاط املهمـة أيضـاً (االنخراط
احلقيقـي ألعضـاء هيئـة التدريـس ومديـري
اإلدارات يف عمليـة التخطيـط االسـتراتيجي)،
ال سـيما وأن أعضـاء هيئـة التدريـس واإلداريين
واملوظفين يكـون لهـم دوراً كبيـراً ومؤثـراً يف
جنـاح اخلطـة االسـتراتيجية كونهـم أحـد أهـم
املـوارد البشـرية داخـل اجلامعـة ،ويقـع عليهـم
عـبء كبيـر يف العمـل األكادميـي واإلداري داخـل
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اجلامعـة ،حيـث يكـون اجلميـع علـى قلـب رجـل
واحـد لتعظيـم وتطويـر املـوارد البشـرية داخـل
اجلامعـة علـى كافـة املسـتويات واإلدارات.
ومتثـل اجلامعـات قمـة الهـرم التعليمـي ليـس
ملجـرد كونيـا آخـر مراحـل السـلم التعليمـي
فحسـب ،بـل ألنهـا تضطلـع مبهام عظيمـة تتمثل
يف تنميـة الثـروة احلقيقيـة للمجتمـع وتنميـة
الطاقـات البشـرية وإعـداد الكـوادر البشـرية
بوصفها من أعلى درجات االسـتثمار الذي يعود
بالنفـع مسـتقب ً
ال علـى اجلامعـة وعلـى املجتمـع
وعلـى األجيـال اجلديدة ،وأخـذت العناية بتنمية
املـوارد البشـرية داخـل جامعـات اململكـة أبعـاداً
عـدة منهـا :االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة
ً
فمثلا يف األبعـاد االقتصاديـة
والتعليميـة،
اهتمـت جامعـات اململكـة بتوفيـر كافـة عناصـر
التأهيـل للكـوادر البشـرية مـن خلال جلـب
أحـدث أنـواع األجهـزة والتكنولوجيـا التي تسـهم
يف إعـداد كفـاءات مؤهلـة ومدربـة ،فاملوظـف
املؤهـل تأهيلا تعليميا يف ضوء اجلودة الشـاملة
وبجـودة عاليـة وتدريـب مسـتمر سـيحافظ علـى
الدقـة يف العمـل ويزيـد مـن فرص التعليم اجليد
ويحافـظ علـى الوقـت.
أما البعد الثقايف لتنمية املوارد البشرية فيتمثل
يف تزايـد نسـبة املثقفين مـن املـوارد البشـرية يف
التنميـة احلضاريـة للمجتمـع ،ويزيـد مـن معرفة
الفرد ومتسكه بهويته الثقافية من حيث التراث
واللغـة والفلكـور ويـزداد مسـتوى الوعـي لديـه ملا

يـدور مـن حولـه مـن التحديات والتغيـرات ليكون
مواكباً وعنصر مرناً يف العمل والبيئات اإلدارية
والتنظيميـة التـي تتسـم بسـرعة التحـول والتغير
وغيرهـا مـن التغيـرات .وترتكـز اجلامعـات يف
اململكـة علـى البعـد االجتماعـي لتنميـة املـوارد
البشـرية لدورهـا املهـم يف عمليـات التنمية حيث
تشـير إحصائيـات منظمة العمـل الدولية إلى أن
العمـل يعـد مـن أهـم العناصـر اإلنتاجيـة املؤثـرة
يف املجتمـع والتنميـة.
واالسـتثمار يف رأس املـال البشـري ذو فائـدة
عظيمـة للدولـة وللفـرد ،إذ يقـدم للفـرد معـارف
ومهـارات تزيـد يف دخولـه املاديـة ،وتعـزز بيئـة
العمـل يف املؤسسـات التـي يعمـل فيهـا الفـرد،
وتسـاعده علـى اسـتغالل التقنيـة احلديثـة
واسـتخدامها مبـا ينفـع ،وقـد يكـون اإلنفـاق
ً
عاملا مسـاعداً يف
علـى تعليـم الفـرد وتدريبـه
إظهـار الفـرد لقدراتـه ومهارتـه يف املجـال الـذي
يقـوم فيـه ،وهـذا مـن ثـم يؤدي إلى زيـادة التنمية
البشـرية ،ولذلـك ميكننـا أن نعـد الفـرد الـذي
أهـل يف اجلامعـات التـي طبقـت مفاهيـم اجلودة
ّ
ً
ً
الشـاملة بـكل عناصرها عنصـرا مفيدا من أجل
القيام مبا يطلبه سوق العمل من قدرات وكفاية
واملنافسـة يف سـوق العمـل احمللـي والعاملـي.
وتولـي اجلامعـات السـعودية اهتمامـاً كبيـراً
بتطبيـق اجلـودة يف اجلامعـات سـواء يف البرامج
األكادمييـة للطلاب أو التدريـب والتأهيـل
ملنسـوبيها مـن أعضـاء هيئـة التدريس واملوظفني

واإلداريين ،بهـدف إعـداد أجيـال وكفـاءات يف
املعرفـة واسـتخدام التقنيـة احلديثـة لتضـع
نفسـها يف خارطـة املؤسسـات العاليميـة التـي
تهتـم بالتعليـم العالـي وتدريـب القـوى العاملـة
املاهـرة واسـتمرار حتسين وتطويـر الدارسـة
ً
خاصـة وأن مفهـوم اجلـودة الشـاملة
واإلدارة،
وتطبيقهـا علـى اجلامعـات لهـا أثـر كبيـر يف
تنميـة املـوارد البشـرية والتـي من أهم عناصرها
الطالـب واألكادميـي واملوظـف واإلداري ،والتـي
تسـهم يف التجديـد واإلبـداع والعطـاء وحتسين
الوضـع املـادي للفرد ،وحتسين مسـتوى املعيشـة
للمجتمـع .
حيـث بـات التنافـس بين جامعـات اململكـة علـى
تخطيـط املـوارد البشـرية االسـتراتيجي شـيئاً
محوريـاً ويسـهم يف إعـادة تفحـص االفتراضـات
واالسـتراتيجيات واخلدمـات التـي تقدمهـا
ملنسـوبيها وكيفيـة تقوميهـا أو تعديلهـا أو
إيقافهـا ،كمـا يشـجع التخطيـط االسـتراتيجي
علـى التفكــير املبـدع ،واتخـاذ املبـادرات يف
ً
فضلا عـن
تقـدمي كل مـا هـو جديـد ومختلـف،
تقليـل الفجـوة بين موقـع اجلامعـة احلالـي وبين
نظرتهـا املسـتقبلية إلـى مـا تصبـو أن تصل إليه،
فيشـجع التخطيط االسـتراتيجي املديرين علــى
التفكيــر للمسـتقبل ،وعلـى إحـداث التغييـر،
واسـتخدام مـوارد اجلامعات احلكوميـة باململكة
بكفـاءة وفعاليـة يف ســبيل تعزيــز مركزهــا
التنافسـي.

دورة إدارة اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻌﺎم  ١٤٣٨ﻫـ
اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ

ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ وﺑﻨﻚ اﻷﻫﺪاف

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻴﺜﺎق اﻷداء إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ

� ﺗﻘﺪﻳﻢ ورش ﻋﻤﻞ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم

ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻹدارة اﻷداء

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دورة اﻷداء
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ
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الخدمات اإلدارية بالجامعات ..كفاءات تسهل اإلجراءات وتذلل العقبات
يشـــهد العالـــم يف اآلونـــة األخيـــرة تغيـــرات
وتطـــورات متســـارعة يف جميـــع املجـــاالت
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والتكنولوجيـــة
والتعليمية ،وقد عكســـت تلك التغيرات نفســـها
علـــى طبيعـــة العمـــل اإلداري يف املنظمـــات
واملؤسســـات التعليميـــة ،ممـــا اســـتوجب عليها
الســـعي للمنافســـة علـــى املســـتوى احمللـــي
واإلقليمـــي والدولـــي للحفـــاظ علـــى مركزهـــا،
عبـــر اعتمـــاد مداخيـــل إدارة اجلودة الشـــاملة
يف املؤسســـات والتـــي تســـهم يف تغييـــر رؤيـــة
العاملـــن مـــن العمـــل التقليـــدي إلـــى العمـــل
املتقـــن واملجـــ ّود ،ســـعيا إلى حتقيـــق اجلودة يف
كل املراحـــل والعمليـــات من أجـــل الوصول إلى
مخرجـــات تتصـــف بالتميـــز واجلـــودة العالية.
وجنـــاح اخلدمـــات التـــي تقدمهـــا اجلامعـــات
مـــن خدمة التدريـــس وخدمة املجتمـــع وخدمة
البحـــث العلمـــي وغيرهـــا مـــن اخلدمـــات
األكادمييـــة واملجتمعية األخرى ،يتوقف بشـــكل
رئيـــس على جـــودة اخلدمات اإلداريـــة املعاونة،
ال ســـيما وأن ميكانيكية العمل اجلامعي تتطلب
مســـؤولية إداريـــة كبيـــرة وشـــاقة تتمثـــل يف
تســـهيل اإلجـــراءات وتقدمي اخلدمـــات وتذليل
العقبـــات وتوفيـــر اجلـــو اآلمن املطمئـــن بحيث
يتفـــرغ أعضاء هيئة التدريـــس للعمل األكادميي
يف التدريـــس والبحـــث العلمـــي ،وحتـــى تتكامل
هـــذه األدوار يســـتلزم علـــى الوحـــدات اإلدارية
املســـاندة داخـــل اجلامعات أن يكـــون على قدر
كبير مـــن التدريـــب والتأهيـــل العالي.
ومـــن املعـــروف أن اجلامعـــات العامليـــة يف
مختلـــف دول العالـــم تتنافـــس علـــى إعـــداد
هيـــكل إداري متميز يســـه ّل اإلجـــراءات ويكون
عمـــوداً ومرتكـــزاً يف العمليـــة األكادميية ،وذلك
عبـــر توفيـــر مناخ جيـــد للعمل ممزوج بســـهولة
اإلجـــراءت أمـــام أعضـــاء هيئـــة التدريـــس
والطـــاب وكافـــة منســـوبي اجلامعـــة ،وهو ما
دفـــع جامعـــات اململكـــة إلـــى وضـــع رؤى بعيدة
املـــدى يف اســـتقطاب وجـــذب الكفـــاءات للعمل
يف اجلامعـــات والكليـــات مـــن أجـــل االرتقـــاء
مبســـتواها اإلداري ،واإلســـهام يف الوقت نفسه
يف توطـــن الوظائـــف بهـــا ،مبـــا يتماشـــى مـــع
سياســـة الســـعودة التي تتبناهـــا الدولة ،خاص ًة
وأن اســـتقطاب الكفـــاءات يســـهم يف التنميـــة
البشـــرية ،ومن ثـــم يف التنمية الشـــاملة للبالد،
التـــي مـــن ثمارها الصـــروح العلميـــة احلكومية
واألهليـــة علـــى مســـتوى التعليم العـــام والتعليم

العالـــي ،التـــي تبـــرز حجم مـــا يبذل مـــن جهد
يف إعـــداد الكفـــاءات التـــي تقـــود حركـــة البناء
والتطـــور يف املؤسســـات التعليميـــة باململكـــة.
وتولـــي جامعـــات اململكـــة اهتمامـــاً متزايـــداً
برعايـــة الكفـــاءات املتميزة وفق رؤيـــة واضحة
تســـتند إلى رؤيـــة اململكـــة  ،2030وذلك بتأمني
بيئـــة جاذبـــة للعناصـــر املتميـــزة ،والتخطيـــط
إليجـــاد أعضـــاء جـــدد يشـــغلون الوظائـــف
الشـــاغرة لالســـتفادة من طاقاتهـــم وإمكاناتهم
لتحقيـــق اجلـــودة والتميـــز ،ومنحهـــم الفـــرص
املناســـبة للترقـــي ،ومكافـــأة األداء املتميـــز مبا
يعـــزز القـــدرة التنافســـية للجامعة بـــن أعضاء
هيئـــة التدريـــس ،وضمـــان تواصـــل أجيـــال
الكفـــاءات ،وإتاحـــة الفرصـــة أمـــام الكفـــاءات
املتميـــزة للتقـــدم الوظيفـــي ،كوســـيلة جلـــذب

لــم تغفــل الجامعــات الحكوميــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية
االهتمــام بالتدريــب ألعضــاء الهيــاكل
اإلداريــة داخــل هــذه المؤسســات،
كــون التدريــب يلعــب دورًا فعــاالً فــي
تطويــر األفــراد والعمــل علــى زيــادة
إنتاجيتهــم وتطويــر مهاراتهــم
وقدراتهــم

العناصـــر املتميزة واالحتفـــاظ بها ،ومبا يتوافق
مـــع تطـــور األداء األكادميـــي وخطـــط اجلامعة
لتعظيـــم مكانتها العلميـــة واألكادميية والبحثية
وصـــوالً إلـــى امليـــزة التنافســـية املتواصلـــة مبا
يشـــجع على االلتزام بالتحســـن املستمر داخل
جامعـــات اململكة.
وعـــززت اجلامعـــات الســـعودية مكانتهـــا مـــن
الناحيـــة اإلدارية وفق تفعيـــل اجتاهات مختلفة
نحـــو التنمية املســـتقبلية التي تنتهجهـــا اململكة
للوصـــول إلـــى مجتمـــع معـــريف واعـــد متســـلح
بالعلـــم والتكنولوجيـــا ،وتهتـــم جامعـــات اململكة
باســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات مـــن الداخـــل
لالرتقـــاء باملنظومـــة اإلداريـــة واختيـــار أفضل
العناصـــر ليكونـــوا نـــواة اجلامعة يف املســـتقبل
وأحـــد دعائم وركائـــز التنمية اإلداريـــة املواكبة
للعصـــر احلديـــث القائـــم علـــى التكنولوجيا.
ويعـــد حتســـن أداء املؤسســـات احلديثـــة مبـــا
فيهـــا املؤسســـات التعليميـــة ،اهتمامـــا عامليـــا
يف جميـــع دول العالـــم ،يضـــاف إلـــى ذلـــك
أن قـــدرة أي مجتمـــع علـــى إدارة مؤسســـاته
وبرامجـــه احليويـــة ،ليـــس فقـــط بفاعليـــة
وكفـــاءة ،وإمنا بعدالـــة وابتكار ،تعتبـــر من أهم
اخلصائـــص التـــي متيـــز أي مجتمع عـــن غيره
مـــن املجتمعات ،ومن أبرز مميـــزات املجتمعات
املتقدمة ومؤسســـاتها ،ما يتوفر يف مؤسســـاتها
مـــن قـــدرات أو طاقـــات ،ومـــا ميتلكـــه األفراد
فيهـــا من مهـــارات ،وخاصة املهـــارات اإلدارية.
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التنظيم اإلداري ..سياسات عادلة لمواجهة مشاكل الموظفين وتحفيز الذات
تزداد احلاجة للتنظيم اإلداري كلما زاد حجم
املؤسسة وتنوعت أنشطتها وخدماتها التي
تقدمها ،ولعل املؤسسات اجلامعية بالسعودية
من أكبر وأهم املؤسسات احلكومية التي تهتم
بالتنظيم اإلداري ،خاص ًة وأنها تتعامل يومياً مع
مئات اآلالف من الطالب ،فض ً
ال عن اآلالف
من املوظفني وأعضاء هيئة التدريس ،وهو ما
يلقي مبهام جسيمة على عاتق املنظومة اإلدارية
داخل اجلامعات لتنظيم العمل والتعامل السلس
مع أزمات ومشاكل العملية التعليمية واإلدارية
ووضع خطط وسبل التغلب عليها.
وتنقسم املــــوارد الــبــشــريــة داخ ــل اجلــامــعــات
احلكومية يف اململكة إلــى العديد من الفئات
الرئيسة هي( :أعضاء هيئة التدريس ،والطالب،
واملوظفني ،ومنسوبي اخلدمات املساندة ذات
العقود مع اجلامعات) ،وكل فئة من هؤالء يكون
لهم تعامل مختلف وفق نظام مؤسسي والئحة
داخلية تضعها اجلامعة لتنظيم العمل بني هذه
الفئات ،فأعضاء هيئة التدريس يعملون وفق
الئحة تتضمن تسهيالت يف االبتعاث واإلعارات
واملكافآت وحضور الندوات داخلياً وخارجياً
ونــظــام متميز للحوافز والــبــدالت والــرواتــب
اجلــيــدة .أمــا الــطــاب فتم تسهيل إج ــراءات
التسجيل والقبول داخل كافة جامعات اململكة،
وبات النظام إلكترونياً ويسمح للطالب بتسجيل
كافة رغباته إلكترونياً واختيار أماكن االختبار
واألنــظــمــة املتاحة وبــرامــج الــدراســة واملوعد
املناسب.
يف حني يجد املوظفون داخل جامعات اململكة
أنفسهم أمــام لوائح إداري ــة متعددة ومختلفة
مــن جامعة إلــى أخ ــرى ،فمعظمهم يتعاملون
وفق أوضاع وظيفية متباينة مثل سلم الرواتب
املغاير من جامعة إلى أخرى ،ويصل االختالف
إلى نظام الترقيات واحلوافز والتدريب وإثبات
احلــضــور واالنـــصـــراف عــن طــريــق البصمة
اإللكترونية ،رغــم إن املوظفني أكــثــر الناس
تعام ً
ال مع اجلمهور ومع املستفيدين وتتداخل
أعمالهم يف العالقات العامة ،واألمن والسالمة،
والقبول والتسجيل ،وشــؤون الطالب ،وشؤون
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ،بجانب مهام
إدارية أخرى.
وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الهدف
األســاســي مــن معاجلة مشاكل العاملني هو
اإلحساس بالرضا الوظيفي مما يدفع العاملني
إلــى بــذل املــزيــد مــن اجلهد وحتسني مستوى

األداء الوظيفي ،وبالتالي املساهمة الفعالة يف
حتقيق أهداف اجلامعة ،خاص ًة وأن اجلامعات
احلــكــومــيــة تــزخــر مبــجــمــوعــات مختلفة من
القوى البشرية العاملة لديها والتي تختلف
فيما بينها من حيث املشاعر واألحاسيس
والــرغــبــات واالحــتــيــاجــات الــتــي تسعى إلى
إشباعها ،مبا أن كل فرد يختلف عن األفراد
األخرين يف كثير من النواحي مما يؤدي إلى
حدوث مشاكل يف العمل.
وهــنــاك الــعــديــد مــن املــشــاكــل الــتــي تــواجــه
الــعــامــلــن يف إدارة املــــوارد الــبــشــريــة عند
تعاملها مع املوظفني العاملني يف املؤسسات
التعليمية أو اجلهات احلكومية بشكل عام
وهي :الترقية :حيث يجب أن تتوفر سياسات
عادلة وواضحة متكن إدارة املــوارد البشرية
من القيام بهذه املهمة بشكل سليم ومحفز
للموظفني ،واملقصود بالترقية هي الترقية
الوظيفية الــتــي يــتــم عــلــى أســاســهــا ترقية
املوظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى يف السلم
الهرمي للوظائف وتترافق مع زيادة يف األجر
يف غالب األحيان .وهناك أيضاً النقل :ويعني
االنتقال من وظيفة إلى أخرى دون االرتقاء
يف السلم الوظيفي وقد يكون النقل لسبب
إيجابي أو سلبي كأن يكون وسيلة تأديب أو
عقاب للموظف.
ومن املشاكل التي تواجه املوظفني هي :ضعف
االلــتــزام :واملــقــصــود بضعف االلــتــزام عدم
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إحساس الفرد بالرغبة يف حتمل املسؤولية
والقيام باملهام املناطة به وعدم استغالل كافة
طاقاته ملساعدة املنظمة على حتقيق أهدافها.

كيفية التواصل مع الموظفين غير
المتحمسين للعمل:
• الــتــعــرف عــلــى املشكلة وحتــديــد
األســبــاب الــتــي رمب ــا أدت إل ــى أن
يصبح املوظفون غير عابئني بالعمل.
• إجراء نقاشات مع املوظفني وجها
لوجه ويف هــذا الــشــأن يتعني على
املــديــر أن يــحــرص على أن ينصت
إليهم خاللها أكثر مما يتحدث.
• إتاحة الفرصة للموظفني لتخصيص
وقت أطول للعمل على األشياء التي
يهتمون بها أكثر من غيرها
• توفير مناخ تشيع فيه أجواء العمل
اجلماعي وروح الفريق بشكل أكبر.
• عقد اجتماعات لتحفيز املوظفني
وجعلهم أكثر اهتماماً وحماساً.
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نتيجـــة الزديـــاد تغلغل تكنولوجيـــا املعلومات يف
حياتنـــا اليومية ،شـــجعت األجهـــزة اإللكترونية
ووســـائل التواصـــل احلديثـــة املوظفـــون علـــى
االرتبـــاط مبـــكان العمـــل طـــوال الوقـــت وعلى
مـــدار الســـاعة ،حيـــث تشـــير الدراســـات إلى
أن املوظفـــن الذيـــن يحصلـــون علـــى أجهـــزة
وبرامـــج متطـــورة يكونـــوا أكثـــر فاعليـــة وقدرة
على تســـه ّل بيئـــة العمل وتســـريع التواصل بني
اجلهـــات اإلداريـــة الداخليـــة ،حيـــث يشـــعرون
بأنهم يظلـــوا على اتصال وترابـــط دائم بالعمل
طـــوال الوقـــت ،وأن عليهـــم مســـؤوليات كبـــرى
جتـــاه مؤسســـاتهم يف القيـــام بأفضـــل األعمال
وتطويـــر األداء.
وميتاز اســـتخدام التكنولوجيا يف العمل اإلداري
بتوفيـــر العناصـــر التاليـــة( :تقـــدمي اخلدمـــات
للمســـتفيدين بصـــورة مرضيـــة ،وحتقيـــق
الســـرعة املطلوبة إلجناز العمـــل وبتكلفة مالية
مناســـبة ،وتعميق مفهوم الشـــفافية والبعد عن
احملســـوبية ،واحلفاظ على حقوق املوظفني من
حيـــث تنمية روح اإلبـــداع واالبتـــكار ،واحلفاظ
علـــى أمن وســـرية املعلومـــات و تقليـــل مخاطر
فقدهـــا) .واســـتطاعت اجلامعـــات احلكوميـــة

يف الســـعودية أن تواكـــب الركـــب التكنولوجـــي،
ســـعياً لتحقـــق الربـــط اإللكترونـــى بـــن كافـــة
اإلدارات ،ســـواء يف عمـــادات شـــؤون الطـــاب
أو يف عمـــادات شـــؤون املوظفـــن ،وغيرهـــا
مـــن العمـــادات التـــي تتعامـــل بشـــكل إلكتروني
داخلـــي ،يســـه ّل اإلجـــراءات علـــى املتعاملـــن
واملتردديـــن علـــى هـــذه العمـــادات ،وأيضـــاً
لإلســـراع يف إنهـــاء األعمـــال الداخلية بشـــكل
يحقـــق إجناز اإلجـــراءات للموظف واملنســـوبني
يف آن واح ،بعيـــداً عن الروتـــن املعتاد واألوراق
ا ملكتبة .
وتزامنـــاً مع أهداف ومعايير اخلطـــة التنفيذية
للتعامـــات اإللكترونيـــة احلكوميـــة "يســـر"،
اســـتطاعات العديـــد مـــن جامعـــات اململكة أن
تتبـــوأ موقعـــاً متقدمـــاً بني اجلهـــات احلكومية
األكثـــر تطبيقـــاً للنظـــم اإللكترونيـــة يف مجـــال
التعامـــات احلكوميـــة اإللكترونيـــة ،حيـــث
يعـــ ّد البرنامـــج تقيي ًمـــا حكوم ًيـــا لقيـــاس نضج
اخلدمـــات اإللكترونيـــة احلكوميـــة جلميـــع
قطاعات الدولة مـــن هيئات ووزارات وجامعات
ومؤسســـات احلكوميـــة والتـــي تصل إلـــى أكثر
مـــن  160جهـــة حكوميـــة.

وتســـتهدف عمـــادات التعامـــات اإللكترونيـــة
أو تقنيـــة املعلومـــات يف جامعـــات اململكـــة ،بكل
مـــا يخص البنيـــة التحتية التقنيـــة يف اجلامعة،
واإلشـــراف على إجـــراءات التعليـــم اإللكتروني
بتوفيـــر بيئـــة إلكترونية محفزة للتعلـــم وداعمة
لألداء ،وميكنة اخلدمـــات واإلجراءات اإلدارية
لغـــرض حتويلها إلـــى تعامـــات إلكترونية ،كما
توفـــر العمـــادة طاقـــم مؤهـــل لتقـــدمي خدمات
وبرامـــج التعليـــم اإللكترونـــي وخدمـــات الدعم
واملســـاندة التقنيـــة جلميـــع أجهـــزة وأنظمـــة
اجلامعـــة وقواعد املعلومات واخلـــوادم وأجهزة
االتصـــاالت والشـــبكة الســـلكية والالســـلكية،
وتقوم إدارة الشاشـــات اإلعالمية بدور اجلانب
اإلعالمـــي يف توفيـــر املعلومـــات واإلرشـــادات
لدى منســـوبي اجلامعة ،وتقدم خدمات العناية
باملســـتفيدين يف جميع قطاعـــات اجلامعة ،وما
يتبـــع ذلك من إجراءات لضمـــان أمن املعلومات
داخل نطـــاق اجلامعة.
ويف بعـــض اجلامعـــات تـــؤدي عمـــادة التقنيـــة
خدمـــات إلكترونيـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس
واملوظفـــن ،مـــن خـــال املعلومـــات العامـــة
للموظـــف مـــن رقـــم التوظيـــف واإلجـــازات
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اﻟﻨﻤﺎذج إﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﺷﺢ
ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﺪراء اﻹدارات
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ورد

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺟﺮد اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻃﻠﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﻋﻴﺎن

اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ

ﻃﻮر ﻻﺑﺘﻌﺎث وﺗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻦ

اﻹﺟﺎزات
دواﻣﻲ

والرواتـــب وطلب االلتحاق بالـــدورات التدريبية
وغيرهـــا من اإلجـــراءات الشـــخصية للموظف،
إذ يســـهل هـــذا النظـــام علـــى أعضـــاء هيئـــة
التدريـــس إجناز اخلدمات الوظيفيـــة إلكترونياً
بـــدالً مـــن اإلجـــراءات اليدوية.
ويف ظـــل بيئـــة العمـــل التـــي تتســـم بالتغيـــر
الســـريع اســـتطاعت املؤسســـات التعليميـــة
داخـــل اململكة أن تكون على قدر املســـؤولية يف
اتبـــاع واســـتخدام البرامج والنظم التي تســـه ّل
العمل اإلداري داخـــل اجلامعات ،نظراً للحاجة
املتزايـــدة إلـــى الســـرعة يف اإلجنـــاز ،والقيـــام
بخدمـــات عديدة وبصـــورة أكثر تطـــوراً وبدقة
متناهيـــة يف اجلوانـــب اإلداريـــة املختلفة ،حيث
أســـهمت التكنولوجيا يف إحداث تغييرات كبيرة
ومهمـــة ،متثلـــت يف تخفيض الوقت ،وحتســـن
اجلـــودة املقدمة ملنســـوبي اجلامعـــات ،وحتقيق
املؤسســـات التعليميـــة أهدافهـــا يف النمـــو
والتوســـع يف أداء أعمالهـــا ،باالعتمـــاد على ما
توفـــره هـــذه التكنولوجيـــا مـــن وســـائل وأدوات
مناســـبة تواكـــب متطلبـــات العصر.
وباتـــت مخرجـــات تكنولوجيا املعلومـــات داخل
املنظومـــة اإلدارية جلامعات الســـعودية ،منفذاً
لظهـــور العديد من مجـــاالت التطويـــر اإلداري
مثـــل :اســـتخدام البرامج املتطـــورة على أجهزة
الكمبيوتـــر ،وتطوير قواعـــد البيانات الداخلية،
وأرشـــفة املعلومـــات الداخليـــة لكافـــة الطالب

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮاء

وأعضاء هيئـــة التدريس واملوظفـــن واإلداريني
والعمـــال ،وأيضـــاً إمكانيـــة إســـتخدام البريـــد
اإللكترونـــي امل ّوحـــد لـــكل إدارة حفاظـــاً علـــى
ســـرية العمـــل الداخلي وســـرعة التجـــاوب بني
املوظفني داخـــل املكتـــب اإلدارة الواحدة ،حيث
يتـــم معاجلـــة البيانـــات والتي تتضمـــن التنظيم
والتبويـــب والتخزيـــن والترميـــز وصـــوالً إلـــى
النتائـــج املترتبـــة لالســـتفادة منهـــا يف الوقـــت
والشـــكل املناســـبني بكل ســـهولة.
وســـاعدت التكنولوجيـــا أيضـــاً يف تعميـــق روح
العمـــل اجلماعـــي ورفع كفـــاءة وفعاليـــة األداء
اإلداري ،نظـــراً لوجـــود عالقـــة إيجابيـــة بـــن
التكنولوجيا وعناصـــر األداء اإلداري من ناحية
الفاعليـــة والكفاءة ،كمـــا أســـهمت التكنولوجيا
يف تغييـــر األســـلوب التقليـــدي يف أداء جميـــع
األعمـــال اإلدارية واالهتمام بالكوادر البشـــرية
وتطويـــر مهاراتهم ،حتى أصبحـــت التكنولوجيا
ً
عامـــا محفزاً للمنافســـة والتميز يف مخرجات
اجلامعـــات ويف الكفـــاءة والفعاليـــة يف أدائهـــا
جتـــاه منســـوبيها مـــن طـــاب وأعضـــاء هيئـــة
التدريـــس ،ولذلك تســـارع جامعـــات اململكة يف
اســـتخدام أحـــدث أنوع النظـــم اإلدارية وربطها
بالتكنولوجيـــا لرفـــع مســـتوى األداء الوظيفـــي
وحتســـن القرارات اإلدارية وتبســـيط وتسهيل
اإلجراءات واالســـتغالل األمثل للقـــوى العاملة.

فوائد تكنولوجيا
المعلومات إداريًا
الـــســـرعـــة والـــدقـــة
يف إجنـــــاز األعـــمـــال
املطلوبة
احلـــد مــن اســتــخــدام
امللفات الورقية
أرشـــــفـــــة وحـــفـــظ
البيانات واملعلومات
القدرة على التنسيق بني
الدوائر واألقسام اإلدارية
املختلفة
اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات عن
طريق جتهيز املعلومات
بشكل مختصر ويف الوقت
املناسب
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يتعاظـــم دور اجلامعـــات الســـعودية يف تفعيـــل
رؤيـــة  ،2030مبخرجاتهـــا مـــن الكـــوادر املهنية
والعلميـــة املطلوبة لبناء الوطـــن وحتقيق التقدم
والرخـــاء ،حيـــث تســـعى اجلامعـــات لتحقيـــق
الرؤيـــة والســـعي لســـد الفجوة بـــن مخرجات
التعليـــم العالـــي ومتطلبـــات ســـوق العمـــل،
وتطويـــر التعليـــم العـــام  ،وتطويـــر مخرجاتها ،
لتصبـــح خمـــس جامعات ســـعودية علـــى األقل
مـــن أفضـــل ( )200جامعـــة دولية بحلـــول عام
(2030م) ،وســـيتمكن طـــاب اململكة من إحراز
نتائـــج متقدمـــة مقارنـــة مبتوســـط النتائـــج
الدوليـــة واحلصـــول علـــى تصنيـــف متقـــدم يف
املؤشـــرات العامليـــة للتحصيـــل التعليمـــي.
ومن املؤمـــل أن يخرج امللتقـــى اخلامس لعمداء
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس واملوظفـــن ومـــدراء
العمـــوم باجلامعـــات الـــذي تســـتضيفه جامعة
امللـــك عبدالعزيـــز بجـــدة بتوصيات تتســـق مع
رؤيـــة اململكـــة  ،2030ال ســـيما وأن اجلامعـــات
الســـعودية تهـــدف من خالل الرؤيـــة إلى إعداد
مناهـــج تعليميـــة متطـــورة تركز علـــى املهارات
األساســـية باإلضافة إلى تطويـــر املواهب وبناء
الشـــخصية ،وتعزيز دور املعلم وتأهيله ،ونشـــر
نتائج املؤشـــرات التي تقيس مســـتوى مخرجات
التعليم بشـــكل ســـنوي ،والعمل مع املتخصصني
لضمـــان مواءمة مخرجـــات التعليـــم العالي مع
متطلبـــات ســـوق العمـــل ،وعقد الشـــراكات مع
اجلهات التـــي توفر فـــرص التدريب للخريجني
محليـــاً ودوليـــاً ،وإنشـــاء املنصـــات التـــي تعني
باملـــوارد البشـــرية يف القطاعـــات املختلفـــة من
أجل تعزيـــز فرص التدريـــب والتأهيل ،وتطوير
املعاييـــر الوظيفية اخلاصة بكل مســـار تعليمي،
ومـــن أجل متابعـــة مخرجات التعليـــم وتقوميها
وحتســـينها ســـيتم إنشـــاء قاعدة بيانات شاملة
ّ
للطـــاب بـــدءاً من
لرصـــد املســـيرة الدراســـية
مراحـــل التعليـــم املبكرة إلى املراحـــل املتقدمة.
ويشـــهد التعليـــم اجلامعـــي يف اململكـــة العربية
ً
الســـعودية دعماً ســـخياً
ومتواصـــا من حكومة
خـــادم احلرمـــن الشـــريفني امللـــك ســـلمان بن
عبدالعزيـــز (يحفظـــه اهلل) ،وســـعياً مـــن وزارة
التعليـــم لتحقيـــق رؤيتهـــا وإدراكاً منهـــا ألهمية
التحـــول ملجتمـــع املعرفـــة وتطويـــر العمليـــة
التعليميـــة يف اجلامعات الســـعودية ،فقد قامت
الـــوزارة بتخصيـــص ميزانيـــات لدعـــم عـــدد
من املبـــادرات واملشـــاريع التطويريـــة يف مجال
التعليـــم اجلامعـــي ،حيـــث تشـــير التوجهـــات

العامليـــة املعاصـــرة إلـــى زيـــادة اعتمـــاد الدول
مســـتقب ً
ال علـــى جـــودة اإلجنـــازات التعليميـــة
فيهـــا ،وعلـــى مســـتوى االســـتثمار املعـــريف يف
املوارد البشـــرية.
ً
ومـــن املتوقـــع أن يشـــهد العالم تنافســـا يف هذا
املجـــال قـــد يجعل املعرفـــة بدي ً
ال منافســـاً يحل
محـــل الثـــروات املاديـــة لتعمـــل كدافـــع رئيـــس
للتنميـــة االقتصادية ،ومن هـــذا املنطلق ،بادرت
وزارة التعليـــم  -التعليـــم اجلامعـــي بتوجيه من
القيـــادة الرشـــيدة يف القيـــام مبشـــروع إعـــداد
خطـــة مســـتقبلية للتعليـــم اجلامعـــي يف اململكة
تبنـــى علـــى أســـاليب التخطيط االســـتراتيجي
وآلياته.
ويهـــدف هـــذا املشـــروع إلـــى صياغـــة خطـــة
اســـتراتيجية بعيـــدة املـــدى لفتـــرة خمـــس
وعشـــرين ســـنة ،مع حتديـــد الرؤية والرســـالة
واألبعـــاد االســـتراتيجية ،ووضـــع آليـــة عمليـــة
للتنفيذ ،وأخذت يف حســـبانها الشمولية ملجمل
القضايـــا ذات العالقـــة ،وحتقيـــق متطلبـــات
النجـــاح ،وتوســـيع قاعـــدة املشـــاركة ،والصلـــة
باجلهـــات واخلطـــط التنمويـــة ذوات العالقـــة،
واالســـتفادة من اخلبرات والتوجهـــات الدولية،
وضمـــان اجلـــودة ،وتطويـــر ثقافـــة توضع محل
التطبيـــق إلحـــداث األثـــر املنشـــود ،وحتقيـــق
األهداف االســـتراتيجية املطلوبة مع وضع آلية

ومؤشـــرات لقيـــاس مـــدى التحســـن يف األداء.
وتهـــدف اململكـــة العربيـــة الســـعودية ألن تكون
يف صـــدارة احملافـــل الدوليـــة املتخصصـــة يف
التعريف مبؤسســـات التعليـــم اجلامعي احمللية
واإلقليميـــة والعامليـــة ،وأن يصبـــح أداة فاعلـــة
يف حتويـــل املجتمع الســـعودي ومؤسســـاته إلى
مجتمـــع معريف منافـــس .وميثل املعـــرض جزءاً
مـــن جهـــود وزارة التعليـــم  -التعليـــم اجلامعي
املتواصلـــة للرقـــي بنوعيـــة التعليـــم اجلامعـــي
وفتـــح قنـــوات للتواصل مـــع مؤسســـات التعليم
اجلامعـــي العامليـــة املرموقـــة .ومـــن أهدافه:
• إتاحـــة الفرصة للمجتمع مبختلف مؤسســـاته
وفئاته وأفراده وبخاصـــة الراغبني يف االبتعاث
يف التعـــرف علـــى مؤسســـات التعليـــم اجلامعي
العامليـــة مبـــا يف ذلـــك اســـتيعاب أنظمتهـــا
وإجراءاتهـــا التعليميـــة والعلميـــة ،والتفاعـــل
معها .
• حتفيـــز مؤسســـات التعليـــم اجلامعـــي يف
اململكـــة نحـــو االرتقـــاء بقدراتهـــا العلميـــة
والعمليـــة للوصـــول إلى أفضل املســـتويات التي
تتمتـــع بهـــا نظيراتهـــا العريقـــة.
• متكـــن اجلامعـــات احملليـــة وأعضـــاء هيئـــة
التدريـــس من التعرف على اخلبرات والوســـائل
واإلمكانـــات العاملية.
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دور الجامعات السعودية في خلق بيئة عمل آمنه وظيفيًا

حتــظــى بيئة الــعــمــل بــاهــتــمــام عــاملــي متزايد
كونها مــن اجلــوانــب واملــقــومــات املهمة لنجاح
املؤسسات ،على اعتبار أن رضاء العاملني يف
املؤسسة عن بيئة العمل ينعكس على كفاءتهم
وأدائهم ،وبالتالي جناح املؤسسة ،وإذا نظرنا
إلــى اجلــامــعــات الــســعــوديــة فإنها تــقــدم بيئة
عمل آمنة ومتميزة جتاه منسوبيها ســواء من
الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني
واإلداري ــن ،نظراً العتمادها على العديد من
اجلــوانــب واملعايير املطبقة عــاملــيـاً يف إدارة
اجلــامــعــات ،وإنتهاجها أســالــيــب وممــارســات
اإلدارة والقيادة وتقييم األداء ،وبرامج التدريب
والتطوير والسياسات احملفزة للنجاح ،ودعم
العمل اجلماعي ،والرواتب واألجــور واحلوافز
واملكافآت والتقدير املادي واملعنوي ،والعالقة

أخبار
الجامعة

املتميزة بني الــرؤســاء واملــرؤوســن ،وأساليب
غرس االنتماء بني املوظفني ومؤسسة العمل،
ووسائل الترفيه واجلوانب االجتماعية ملنسوبي
اجلامعة ،إلــى غير ذلــك من معايير وعوامل
ج ــاذب ــة تــســهــم يف س ــع ــادة ورضــــا املــوظــفــن
وشعورهم باألمن واألمان الوظيفي ،واجتذاب
املزيد من الكفاءات والعناصر البشرية املتميزة.
وتساعد بيئة العمل اآلمــنــة يف توفير األمــن
واالستقرار الوظيفي مبا ينعكس إيجاباً على
تفعيل رسالة اجلامعات يف حتسني حياة األفراد
وخلق مجتمعات أفضل ،وتقدمي أساليب منهجية
بسيطة تــقــوم على الــبــحــث ،وبــنــاء اخلــبــرات
وقياس مدى الرضا الوظيفي للعاملني ،حيث
يع ّد الرضا الوظيفي مــاذاً يشعر به املوظف
جتاه نفسه ووظيفته ومؤسسة العمل ،وهو من
املشرف العام
مدير اجلامعة

أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

املــؤشــرات املهمة لتحديد مــجــاالت التحسني
والتطوير يف األنظمة واإلجراءات الداخلية يف
املؤسسة ،لتوفير أفضل بيئة داعمة للموظفني،
لضمان تطويرهم وجناح مؤسسة العمل.
ولتحسني وتطوير بيئة العمل دور مهم يف انتماء
العاملني ملؤسسات عملهم ،فعندما يجد العامل
أو املــوظــف يف املؤسسة أفــضــل بيئة للعمل،
سيشعر بانتمائه إليها وأنه فرد مرغوب فيه،
وبالتالي ســوف يقدم كل ما لديه من قــدرات
وطاقات كامنة ،أي إن بيئة العمل املثالية ،قد
ساهمت يف رفع مستوى كفاءة وأداء املوظفني
وزيــادة إنتاجيتهم ،وبالتالي العمل على تطور
املؤسسة ورفع مكانتها ومتيزها.

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .شارع بن مزيد البقمي

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .أحمد بن علي الزهراني

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .رمي بنت علي الرابغي

مدير التحرير
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األنظمة اإللكترونية إلدارة شؤون الموظفين بالجامعة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
� ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ
� ﻣﻠﻒ اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻘﺮارت
اﻹدارﻳﺔ

� ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺘﻌﺜﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
� اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
� اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ
�اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

� ﻗﺮارت إدارﻳﺔ
� ﻗﺮارت اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺒﺪﻻت

� ﻧﻤﻮذج
اﻟﺪوران اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻧﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺆون
اﻟﻤﻮ

� اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ
� اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ) اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ(
� ﻣﻴﺜﺎق اﻹداء
� اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻺداء
� ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹداء

� اﻟﺮواﺗﺐ
� ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻮاع اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات

� اﻟﻤﺴﻴﺮات
واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

� ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻮاع اﻹﺟﺎزات

� دوام
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

� ﻧﻤﻮذج اﻻﺳﺘﺌﺬان
� ﻧﻤﻮذج ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺧﺮوج
ﻧﻬﺎﺋﻲ  /ﺧﺮوج وﻋﻮدة

اﻻﺟﺎزات

اﻟﻨﻤﺎذج
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

دواﻣﻲ

أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮد:
اﻷﺟﻮر ١٠٥ -اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ:
أﻃﺒﺎء أﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ -ﺻﻴﺎدﻟﺔ -ﻓﻨﻴﻴﻦ

0:00/2:56

اﻻﺑﺘﻌﺎث

� اﺑﺘﻌﺎث
� ﺗﻤﺪﻳﺪ  -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ او ﺗﺨﺼﺺ
� اﻧﻬﺎء ﺑﻌﺜﺔ  /اﻟﻐﺎء ﺑﻌﺜﺔ
� رﺣﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ

ﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

� اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻻدارﻳﺔ
� اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ) داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺔ(
� اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(

اﻟﺘﺪوﻳﺮ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻷﻧﻈﻤﺔاﻹﻟﻜ
ﺘﺮو

اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺎت

"جامعات المملكة نحو
تثمين رأس المال البشري"

اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷداء

تتشرف جامعة امللك عبدالعزيز باستضافة "اللقاء
اخلــامــس لــعــمــداء أعــضــاء هيئة الــتــدريــس واملوظفني
ومــدراء العموم باجلامعات" ،وميثل هذا اللقاء الفرصة
األبرز لتبادل اخلبرات واآلراء بني جامعات اململكة من
خالل مناقشة احملاور املتعلقة بتنمية رأس املال البشري
يف اجلامعات والذي ميثل اآلن العامل األساسي لنجاح
املشروعات يف رؤية (.)2030
إذ أن سلسلة هذه اللقاءات ستثمر يف رفع جودة عمل
الكوادر البشرية يف اجلامعات من خالل توظيف قدرات
الفرد وتوجيهه نحو العطاء؛ إذ أن املوارد املادية من أموال
ومواد ومعدات ستكون مختزلة دون القوى البشرية التي
تديرها وتعمل على تشغيلها وتلك القوى البشرية متثل
استثما ًرا مثم ًرا من شأنها حتقيق أهداف املؤسسة وزيادة
إنتاجها إذا ما أحسنت إدارتــهــا وتوجيهها وحتفيزها
وتطويرها بإنصاف وموضوعية لكي يبرز أفضل ما لديها
فاإلنسان أثمن رأس مال وذلك ليس بالنظر إلى أهميته
وإمنــا لإلمكانيات الغير مــحــدودة لتطويره ،ومــن هنا
يظهر لنا أهمية دور إدارة شؤون املوظفني لتحقيق ثالثة
أهداف (زيادة االنتاجية ورفع كفاءة األداء ،كفالة العدالة
واملساواة ،تنمية روح التعاون لتحقيق أهداف املنظمة).
لذا فإنه من واجبنا كقيادات عليا وضع آليات موحدة
للعمل تنصب يف خدمة األهــداف العليا لــوزارة التعليم
ورؤيــة اململكة ( )2030لتنمية مــواردنــا البشرية وهذه
اللقاءات من شأنها متكني هــذا التوحد بتبادل اآلراء
واألفــكــار واالســتــفــادة مــن جتــارب اآلخــريــن ،ونحن يف
جامعة املؤسس لدينا الكثير من السياسات واآلليات
املنظورة والتي من شأنها ميكنة اإلجــراءات؛ كما أن لنا
جتارب ناجحة يف تفعيل تقييم إدارة األداء اجلديد وآلية
التوظيف اإللكترونية وآلية الدوران والتي جميعها تنصب
يف سبيل تسهيل كافة اخلدمات اإلداريــة على منسوبي
اجلامعة.
ويف النسخة اخلامسة من هــذا اللقاء ستكون جامعة
املؤسس بإذن اهلل سباقة يف عرض ونشر جتاربها لتحقيق
االستفادة القصوى املمكن تبادلها مع اجلامعات األخرى
سع ًيا لتحقيق هدف وطني واحد تسعى إليه اململكة قياد ًة
ناجحا ورائ ًــدا يف
منوذجا
وشع ًبا وهو (أن تكون بال ُدنا
ً
ً
العالم على كافة األصعدة).
وكيلة شطر الطالبات
أ.د.هناء بنت محمد جمجوم

