خطة االستغالل األمثل للموارد في الجامعة
ملخص لمحاور الخطة وعناصر هذه المحاور واإلجراءات المقترحة وأثرها و مؤشرات األداء
مقدمة:
في عام  8102بدأت الجامعة بإعداد خطة لالستغالل األمثل لمواردها حيث تم اعتماد الخطة في عام .8102
تكونت الخطة من  08محور وكل محور احتوى مجموعة من العناصر الواضحة والمحددة .كما تضمنت الخطة
قائمة باإلجراءات المطلوبة لكل عنصر وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ االجراء واالثر المتوقع لإلجراء وطريقة
قياس ذلك األثر او مؤشرات األداء .بعد إقرار خطة الجامعة شكل مجلس التعليم العالي لجنة لوضع خطة
لالستغالل األمثل لموارد كافة الجامعات الرسمية وكانت الجامعة ممثلة في هذه اللجنة حيث تم اعتمد معظم أجزاء
خطة الجامعة في الخطة المقدمة لمجلس التعليم العالي ،حيث تم رفع الخطة من قبل مجلس التعليم لرئاسة الوزراء
وتم اعتمادها كاستجابة للمشروع رقم  6من المرتكز رقم  3من خطة تحفيز النمو االقتصادي ()8188-8102
الجهات المسؤولة عن التطبيق:
كافة إدارات الجامعة الواردة تحت عنوان (الجهات المسؤولة عن التنفيذ) في الخطة
المنهجية التي اعتمدت في اعداد الخطة:
 -0جمع معلومات عن األداء قبل وضع الخطة
 -8تحليل الموازنات والحسابات الختامية للجامعة
 -3تحديد المحاور التي يمكن تحسين استغالل عناصرها
 -4تحديد مسؤوليات اإلجراء المطلوب
 -5وضع مؤشرات أداء تساعد على تقييم أثر التطبيق
المراجع األساسية:
 .0خطة االستغالل األمثل لموارد الجامعة
 .8الخطة االستراتيجية للجامعة
 .3قرار مجلس التعليم العالي رقم 8102/020
 .4المشروع رقم /6المرتكز رقم  3من خطة التحفيز االقتصادي ()8188-8102
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المحــــاور
 محورالموجودات

العناصــــر
أ .األراضي:
يُالحظظظظ أنظظظ ال يوجظظظد جهظظظة
مسظظظظظظؤولة عظظظظظظن االحتفظظظظظظاظ
بسظظجالت ممتلكظظات الجامعظظة
مظظظظظظن األراضظظظظظظي وقيمتهظظظظظظا
واستغاللها ،خاصة تلك غيظر
محظظظظظددة االسظظظظظتخدام ،وهظظظظظذا
يشظظظ عكل عائقظظظظا إ أمظظظظام إمكانيظظظظة
إعظظداد موازنظظات علظظى أسظظس
محاسظظظظبية فيمظظظظا لظظظظو رغبظظظظت
الجامعة بذلك.
ُ
كمظظا ال توجظظد سظظجالت تظهظظر
التكلفظظظة التاريخيظظظة أو القيمظظظة
التقديريظظة السظظوقية ليراضظظي
المملوكظظظظة للجامعظظظظة ،األمظظظظر
الذي ينعكس سلبا إ على تحديد
المركظظظظظز المظظظظظالي الحقيقظظظظظظي
للجامعظظظظة ،فيمظظظظا لظظظظو رغبظظظظت
الجامعظظة بإعظظداد قظظوائم ماليظظة
طبقظا إ لمعظايير اإلبظالل المظظالي
الدولية الخاصظة بالمؤسسظات
غير الهادفة للربح.
ب .المباني:
يوجظظظظد فظظظظي الجامعظظظظة لجنظظظظة
خاصظظظظظظظة للمبظظظظظظظاني تحظظظظظظظدعد
استخداماتها ،إال أ عن ال يتو عفر
قيم ولو تقديرية لهظذه المبظاني
وأعمارهظظظظظظظظظا االفتراضظظظظظظظظظية
ومعدالت اهتالكها ...الخ.
ج .الموجووووووودات المع ّموووووور
الملموسة األخرى:
كافظظظة الموجظظظظودات المُع عمظظظظرة
الملموسظظظظظظة عظظظظظظدا المبظظظظظظاني
واألراضي ،وتشمل مظا يلظي:
محطظظظظظات التوليظظظظظد والتنقيظظظظظة
وخزانظظظات الميظظظاه ومحطظظظات
الطاقظة الشمسظية ،واألثظاث...
الخ.

الجهة المكلفة

اإلجـــراء
 .1حصظظظظظظظظظر األراضظظظظظظظظظي  -المالية
المملوكظظظظظظظظظظظظظة للجامعظظظظظظظظظظظظظة  -صندوق
وصظظظناديقها وتحديظظظد كلفتهظظظا االستثمار
التاريخيظظظظة وتحديظظظظد الجهظظظظة
المسظظظظؤولة عظظظظن االحتفظظظظاظ
بسجالت تلك األراضي.
 .2إعظظظظظظظادة تقيظظظظظظظيم قيمظظظظظظظة
األراضظظظي سظظظنويا إ مظظظن قبظظظل
مختصعين.
 .3تحديظظظد ةليظظظة االسظظظتغالل
األمثل لهذه األراضي حاليظا إ
ومستقبالإ.

 .0حصر المباني المملوكظة  -الصيانة
للجامعظظظظة وتحديظظظظد تكلفتهظظظظا  -المشاريع
التاريخيظظظظة وتحديظظظظد الجهظظظظة
المسظظظظؤولة عظظظظن االحتفظظظظاظ
بسظظظجالت المبظظظاني وتحديظظظد
القيمة التقديرية لها من قبظل
المختصعين.
 .8تحديظظظد عمظظظر افتراضظظظي
ونسبة اهتالك للمباني.
 .0تحديظظظظظد قيمظظظظظة تقديريظظظظظة  -الصيانة
للموجظظظظظظظظظودات المُعمعظظظظظظظظظرة  -المشاريع
الملموسظظظظظظظظظة مظظظظظظظظظن قبظظظظظظظظظل
مختصعين.
 .8تحديظظظد عمظظظر افتراضظظظي
ونسظظظظظظظبة اهظظظظظظظتالك لهظظظظظظظذه
الموجودات.
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مؤ ّ
شــر األداء
األثــــر
 .1إمكانيظظظظظظظظظة إدخظظظظظظظظظال  .1انعكظظظظظظظظظظاس القظظظظظظظظظظيم
األراضظظظي فظظظي البيانظظظات السوقية ليراضي علظى
البيانات المالية للجامعة.
المالية للجامعة.
 .2اسظظظتغالل األراضظظظي  .2تحقيظظظق عائظظظد علظظظى
استثمار األراضي.
لتحقيق دخل إضافي.

 .0إمكانيظظظظظظظظظة إدخظظظظظظظظظال  .0انعكظظظظظظظظظظاس القظظظظظظظظظظيم
المبظظظظظاني فظظظظظي البيانظظظظظات السظظظوقية للمبظظظاني علظظظى
البيانات المالية للجامعة.
المالية للجامعات.
 .8اسظظظظظظتغالل المبظظظظظظاني  .8اعتمظظظظظظظاد األعمظظظظظظظار
االفتراضظظظظظظظية ونسظظظظظظظب
االستغالل األمثل.
االهظظظظظظظظتالك المناسظظظظظظظظبة
للمباني.
 إمكانيظظظظظظظظظظظة إدخظظظظظظظظظظظال  .0اعتمظظظظظظظظظظاد تقيظظظظظظظظظظيمالموجظظظظظظودات المُع عمظظظظظظرة الموجظظظظظودات المُعمعظظظظظرة
الملموسظظظة فظظظي البيانظظظات الملموسة.
 .8اعتمظظاد عمظظر ونسظظب
المالية للجامعة.
اهظظظظظظظظظظظظظظظتالك لهظظظظظظظظظظظظظظظذه
الموجودات.

د .األجهز والمعدات:
معظظظظظظظظظم هظظظظظظظظذه األجهظظظظظظظظزة
والمعظظظظظظدعات موجظظظظظظودة فظظظظظظي
مختبظظرات الجامعظظة ،ويُالحظظظ
أن معظظظظدعالت اسظظظظتخدام هظظظظذه
األجهظظظزة والمعظظظدات متدنيعظظظة
لعدة أسباب أهمهظا ازدواجيظة
تظظظظظو عفر تلظظظظظك المعظظظظظدعات فظظظظظي
الكليظظظات المختلفظظظة ،وطريقظظظة
إدارة وتشظظغيل هظظذه األجهظظزة
والمعظظظدعات ،وتكظظظرار شظظظظراء
االجهظظظزة والمعظظظدات بظظظالرغم
من توفر بعضها في الجامعة
هـ .اآلليات ووسائط النقل:
تمتلك معظم الجامعة أسطول
مظظظن ةليظظظات ووسظظظائط النقظظظل،
ممظظظظا يلظظظظزم معهظظظظا أنع يتظظظظو عفر
أمظظاكن وكظظوادر صظظيانة لهظظذه
اآلليظظات مظظع مظظا يرافظظق ذلظظك
مظظظظن ُكلظظظظو تظظظظ مين وإدارة...
الخ.
و .موجودات المستودعات:
يُالحظظظظظ أنع الجامعظظظظة لظظظظديها
مسظظظظظتودعات تحظظظظظوي مظظظظظواد
تخ عزن لسظد احتياجاتهظا  ،ممظا
يعني حجز مبالغ طائلة علظى
شظظكل مخظظزون وكلفظظة زائظظدة
فظظي إدارة المسظظتودعات .كمظظا
يُالحظظظظظ وجظظظظود مسظظظظتودعات
فرعية لدى الجهات المختلفظة
مثظظظظظل الكليظظظظظات والوحظظظظظدات
اإلداريظظظة ال تخضظظظع ألسظظظس
إدارة المخزون الصحيحة.
ز .الموجودات غير
الملموسة:
جميع ما تمتلك الجامعظة مظن
ملكيظظظظظات فكريظظظظظة وبظظظظظراءات
اختراع وبرمجيات ...الخ.
 محوووووووووووووووور  -وتشظظظظمل مصظظظظنع األلبظظظظان،الوحوووووووووووووودات والمظظظظظظظظظزارع ،والمشظظظظظظظظظاغل
الهندسظظظظظظظظظظظظظظظظية ،مركظظظظظظظظظظظظظظظظز
اإلنتاجية:
االستشظظظظظظظظظظارات ومحرقظظظظظظظظظظة
النفايظظظظات الطبيظظظظة ،ومحطظظظظة
المحروقظظظظظظظظظات و مرافظظظظظظظظظق
الجامعظظظظة القابلظظظظة للتظظظظ جير ،
والمراكز االنتاجية االخرى.

 .0إنشظظظظظاء قاعظظظظظدة بيانظظظظظات  -اللوازم
بظظاألجهزة والمعظظدات يمكظظن  -الصيانة
الوصظظظول إليهظظظا مظظظن كافظظظة
المعنيين.
 .8وضظظظظظظظظظظظظع تعليمظظظظظظظظظظظظات
لالسظظظظظظظتخدام ،تضظظظظظظظمن أن  -مجلس العمداء
تكظظظون األجهظظظزة والمعظظظدات  -الرقابة
 اللوازمبمتناول الجميع.

 .0رفظظع نسظظب اسظظتغالل  .0إقظظظظظظظظرار تعليمظظظظظظظظات
االسظظظظظظظتخدام ليجهظظظظظظظزة
األجهزة والمعدات.
 .8خفض ُكلفة اإلدارة .والمعدات.
 .3خفض ُكلفظة المعظدات  .8مالحظظظظظظظظة خفظظظظظظظض
ُكلفة اإلدارة.
بمنع التكرار.
 .4خفض كلفظة الصظيانة  .3انخفاض كلفظة شظراء
المعدعات.
وقطع الغيار.
 .4انخفظظظظظظظظظاض كلفظظظظظظظظظة
الصيانة وقطع الغيار.

 .3ضظظظظظظظظظظظظبط عمليظظظظظظظظظظظظات
واالسظظظظظظظظتخدام واإلحظظظظظظظظالل
والشراء لمنع التكرار.
 .0توحيظظظظظظد إدارة وسظظظظظظائط  -النقل
النقل واآلليات.
 .8تطبيق أُسظس علميظة فظي
عمليظظظظظظظظظظظظظظات اإلحظظظظظظظظظظظظظظالل
واالسظظظظظظتبدال مظظظظظظن خظظظظظظالل
دراسظظات مقارنظظة بظظين ُكلفظظة
االحتفظظظظظظظاظ مقابظظظظظظظل ُكلفظظظظظظظة
االستبدال.
 .3إمكانيظظظظة االنتقظظظظال مظظظظن
التملعك إلى االستئجار.
 .0الظظظظتخلعص مظظظظن المظظظظظواد
 اللوازمالراكدة.
 .8إتبظظظظظاع شظظظظظراء المظظظظظواد  -العطاءات
وتوريدها عند الحاجظة دون
الحاجظة للتخظظزين (Just
 كافة االدارات).on Time
 .3إتبظظظظظظظاع المسظظظظظظظتودعات والعمادات
الفرعيظظة لظظنفس أُسظظس إدارة
المستودعات الرئيسيعة.
 .4تطبيظظق الطظظظرق العلميظظظة
في إدارة المخزون.

 .0رفظظظظظظظظظظظظظظع نسظظظظظظظظظظظظظظب  -انخفاض ُكلفة النقل.
االستخدام.
 .8خفض تكلفة األداء.
 .3خفض ُكلفة التشغيل.

 .0خفض ُكلفة التخزين - .خفض ُكلفظة المخظزون
 .8خفظظظظظظظظظظض الكلفظظظظظظظظظظة والتخزين.
اإلدارية.
 .3خفظظظظظظظظض األمظظظظظظظظوال
المحجظظظوزة علظظظى شظظظكل
مواد في المستودعات.

 إمكانيظظظة تسظظظويق هظظظذه  -زيادة الدخل.الموجودات.

 .0حصظر تلظك الموجظظودات  -البحث العلمي
في قاعدة بيانات.
 .8تكليظظظظظو جهظظظظظة محظظظظظددة
لإلشظظظظظظظظراو وإدارة هظظظظظظظظذه
الموجودات.
 .0إعظظداد دراسظظات جظظدوى  -الجهوووووووووووووووووووات  -خفظظظظض الكلفظظظظة لتلظظظظك
الوحدات.
المسؤولة
اقتصادية لتلك الوحدات
 .8دراسظظظظظة إمكانيظظظظظة إدارة
بعضظظظظظظظظها عظظظظظظظظن طريظظظظظظظظق
التضمين فظي ضظوء دراسظة
الجدوى اإلقتصادية.
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 اتخظظظظظظظظظظاذ قظظظظظظظظظظراراتالتضظظظظظمين فظظظظظي ضظظظظظوء
دراسظظظظظظظظظظظة الجظظظظظظظظظظظدوى
اإلقتصادية.

 محوووووووووووووووورالموازنووووووووووات
والووووووووووووووووودعم
الحكومي:

 محوووووووووووووووورالموووووووووووووووووارد
البشرية:

أ .الموازنات:
يُالحظظظظ أنع الجامعظظظة ال تقظظظوم
بإعداد موازنة صفرية والتي
مظظظن خاللهظظظا ُتلظظظزم الجامعظظظة
ذاتهظظظا بحجظظظم إنفظظظاق مسظظظاوي
إليراداتها المتو عقعة،
ب .الحسابات الختام ّية:
إعظظداد حسظظابات ختاميظظة لكظظل
بشظظظكل مسظظظتقل ُتظهظظظر
كليظظظة
ل
(اإليظظظظظظظظظظظرادات والرسظظظظظظظظظظظوم
الجامعيظظظظظظظظظة ....وغيرهظظظظظظظظظا)
المرتبطظظظظة مباشظظظظرة بالكليظظظظة
ونفقظظظات الرواتظظظب ألعضظظظاء
هيئظظظة التظظظظدريس واإلداريظظظظين
واللظظظظظوازم المرتبطظظظظظة بهظظظظظذه
الكليظظة وأعظظداد العظظاملين فيهظظا
وأعظداد الطلبظظة فيهظظا للخظظرو
بمؤشظظرات عظظن مظظدى تغطيظظة
الكليظظظظظة لنفقاتهظظظظظا المباشظظظظظرة،
األمظظظظظر الظظظظظذي يتظظظظظيح إلدارة
الجامعظظظظظة اتخظظظظظاذ القظظظظظرارات
والتخطيط السليم.
ج .الدعم الحكومي:
يالحظظظظظظظ أن بعظظظظظظض أسظظظظظظس
توزيظظظظظظع الظظظظظظدعم الحكظظظظظظومي
تعاقظظب الجامعظظة علظظى اإلدارة
الكفظظظظؤة ،بتخصظظظظيص مبظظظظالغ
قليلظظظة مظظظن الظظظدعم الحكظظظومي
للجامعظظظظظة ،كمظظظظظا أن موعظظظظظد
تحديظظظد حصظظظة الجامعظظظة مظظظن
الدعم ال يتناسب مظع مواعيظد
إعداد الموازنظة .كظذلك هنظاك
عظظظظظدم وضظظظظظو صظظظظظالحيات
توزيظظظظظظظع مظظظظظظظا يظظظظظظظوفر مظظظظظظظن
مخصصات الدعم للجامعظات
المختلفظظة بنظظا إء علظظى السظظقوو
التي ترد للوزارة شهريا إ.
أ .األعداد:
تزيظظظظظظظظد أعظظظظظظظظداد العظظظظظظظظاملين
اإلداريين عن الحاجة الفعليظة
للجامعة ،ويمكن الحكظم علظى
ذلك مظن خظالل مظدى انسظجام
نسظظظظبة عظظظظدد اإلداريظظظظين فظظظظي
الجامعظظظة إلظظظى عظظظدد أعضظظظاء
هيئظظظظظة التظظظظظدريس حيظظظظظث أن
النسبة العالمية ( )0:0أي أن
يتسظظاوى عظظدد اإلداريظظين مظظع
عدد أعضاء هيئة التدريس

 .0إعظظظظظداد قائمظظظظظة تظظظظظدفقات  -المالية
نقديظظظة تنتهظظظي بظظظالتغير فظظظي
النقظظد مظظا بظظين بدايظظة ونهايظظة
العام المالي.
 .8تطبيق معايير اإلفصظا
في المؤسسات غير الهادفظة
للربح

 إعظظظظظظادة النظظظظظظظر ب سظظظظظظس  -مجلس التعليمتوزيظظظظظع الظظظظظدعم الحكظظظظظومي العالي
للجامعات.

 .0إيقظظظاو عمليظظظة التعيظظظين
لإلداريظظظين باسظظظتثناء عمليظظظة
استقطاب الكفظاءات المميظزة
من اإلداريين.
ُ
 .8إعظظظظداد دراسظظظظة تظهظظظظر
أعظظظظظداد اإلداريظظظظظين الظظظظظذين
سظظظظتنتهي خظظظظدماتهم بسظظظظبب
بلظظظظظوغهم السظظظظظن القانونيظظظظظة
ليعوام الخمسة القادمة
 .3تطبيظظظظظق مبظظظظظدأ التقاعظظظظظد
المبكظظر لإلداريظظين الظظراغبين
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 .0إعطظظظظظظظظظاء صظظظظظظظظظورة
حقيقيظظظظظة عظظظظظن الوضظظظظظع
المالي للجامعة.
 .8المسظظاعدة فظظي اتخظظاذ
القظظظظظظظظظظرارات الماليظظظظظظظظظظة
والتخطيط.

 .0تقظظظديرات أكثظظظر دقظظظة
مظظظظظظن خظظظظظظالل اعتمظظظظظظاد
الموازنظظظظظظات الصظظظظظظفرية
سنويا إ.
 .8تحسظظظظظظظظظين عمليظظظظظظظظظة
التخطيط والرقابة.

 .0تحقيظظظظق العدالظظظظة
بتوزيع الدعم.
 .8تشظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظجيع
االدارات الكفؤة.

ارتفظظظاع رضظظظا
.0
الجامعظظظات عظظظن ةليظظظة
التوزيع
ارتفظظاع الظظدعم
.8
الحكظظظومي لظظظإلدارات
الكفؤة.

 .0الوصظظظظظظظول للنسظظظظظظظبة  .0انخفظظظظظظظظظاض كلفظظظظظظظظظة
 المواردالعالميظظة لعظظدد اإلداريظظين الرواتظظظظظظظظب وتوابعهظظظظظظظظا
البشرية
إلظظظظظظظى أعضظظظظظظظاء هيئظظظظظظظة لإلداريين.
 المالية .8تحسظظظظظين مؤشظظظظظرات
 رئاسة الجامعة التدريس.الكفاءة للجامعة.
 .8خفض النفقات.

ب .الخبرات والمؤهالت:
يُالحظظظظ وجظظظود فجظظظوات فظظظي
الخبظظظظظظرات المعرفيظظظظظظة بظظظظظظين
العظظظاملين فظظظي نفظظظس المجظظظال
اإلداري ،وعدم وجود خطظط
لإلحالل الوظيفي.

ج .التقييم:
إنع عملية التقييم (لإلداريظين)
والتظظظي تظظظتم حاليظظظاإ ،تحظظظد مظظظن
قظظدرة المسظظؤول علظظى التقيظظيم
الموضظظوعي العلمظظي ،وذلظظك
ألنهظظظظظا مرتبطظظظظظة بالزيظظظظظادات
الماليظظة والترفيعظظات اإلداريظظة
والعقوبات ،وتعتقد اللجنة أن
للوصظظظظظظظظظول إلظظظظظظظظظى تقيظظظظظظظظظيم
موضظظظظظظوعي وعملظظظظظظي ألداء
الموظظظظو يجظظظب عظظظدم ربظظظط
التقيظظظظيم بالحظظظظظافز المظظظظظالي أو
المعنوي ،إنما محاولة إدخال
أطظظظراو أخظظظرى فظظظي عمليظظظة
التقيظظيم مثظظل متلقظظي الخدمظظظة
شظظظريطة أن يظظظتم التقيظظظيم بنظظظاء
علظظظى معظظظايير قابلظظظة للقيظظظاس
الرقمي.

بظظظذلك مظظظن خظظظالل تحسظظظظين
الراتب لمدة شهر ،ومظن ثظم
ع
الموظظو ممظا
قبول اسظتقالة
سظظيخفض مظظن كلفظظة رواتب ظ
المسظظظتقبلية ،ويحقظظظق هظظظدو
تخفيض أعداد اإلداريين.
 .5تطبيظظظظق مبظظظظدأ اإلعظظظظالن
الظظظظظداخلي للتوظيظظظظظو عنظظظظظد
وجظظظود شظظظاغر لتعبئتظظظ مظظظن
خظظظالل الكفظظظاءات المتظظظو عفرة
في الجامعة.
 .0وضظظع برنظظامر تظظدريبي
يتيح للجامعظة االسظتفادة مظن
العظظظظظاملين اإلداريظظظظظين فظظظظظي
أمظظاكن أخظظرى فظظي الجامعظظة
خظظظظظظظار مكظظظظظظظان عملهظظظظظظظم
األصظظلي ،لمواجهظظة الظظنقص
الموسظظظظظظظمي فظظظظظظظي أعظظظظظظظداد
اإلداريين كما هو الحال في
موسظظظظم االنتخابظظظظات (أمظظظظن
جظظامعي) أو مواسظظم القبظظول
(دائظظظرة القبظظظول والتسظظظجيل)
أو المظظظظظظظظؤتمرات (دائظظظظظظظظرة
العالقظظظظظظظات العامظظظظظظظة) .....
األمظظر الظظذي يضظظمن كفظظاءة
توزيع اإلداريين.
 .0تفعيظظظظظظظظظظل النصظظظظظظظظظظوص
الواردة في التشريعات التي
ُتجيظظظظظظظز إعفظظظظظظظاء شظظظظظظظاغلي
المناصب اإلداريظة دون أي
تبعات قانونيظة ممظا يتظيح مظا
يلي:
أ -تظظظظظوفير المرونظظظظظة لظظظظظدى
اإلدارة الجامعيظظظة السظظظتبدال
شظظاغلي المناصظظب اإلداريظظة
الظظظذين ث ُبظظظت عظظظدم كفظظظاءتهم
بنقلهم لوظائو إدارية أدنظى
أو إعفظظظظائهم مظظظظن المنصظظظظب
اإلداري.
ب -تحف ظـيز مظظن يشظظغل هظظذه
المناصظظظظب علظظظظى التطظظظظور
والتحسظظظن للمحافظظظظة علظظظى
مناصبهم اإلدارية.
 أن يظظظظتم االسظظظظتفادة مظظظظنتقييم اإلداريين فظي عمليظات
تحسين مستوى األداء بربط
احتياجات العاملين للتدريب
وتحسظظظظظظين األداء بتقظظظظظظارير
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 .0تقليظظل ُكلفظظة الرواتظظب
 .0تحسين األداء
وتوابعها.
الوظيفي.
 .8تقليل الكلفة اإلدارية .8 .رفع مسظتوى الرضظا
الوظيفي.

 رئاسة الجامعة  .0تحسين األداءاإلداري.
المواردُ
 .8خفض الكلو
البشرية
اإلداريعة.
 .3رفع مستوى الرضا
الوظيفي.

 .0تقليظظظظظظظظظظل الحاجظظظظظظظظظظة
لإلداريظظظظين ،والوصظظظظول
إلظظى نسظظبة إداريظظين إلظظى
أعضظظاء هيئظظة التظظدريس
مقبولة.
 .8خفض كلفة الرواتب
وتوابعها
 .3ارتفظظظظظظظاع مسظظظظظظظتوى
الرضا الوظيفي.

 محوووووووووووووووورالخدمات التوي
تقوووووووووووووووووودمها
الجامعوووووووووووووووة
للطلبوووووووووووووووووووة
والعاملين:

المؤسسوووووووووية
والحاكم ّية:

 تمتلك الجامعظة وتظدير عظددمظظظن الخظظظدمات مثظظظل التغذيظظظة
والنظافظظظظة واألمظظظظن ...الظظظظخ،
وذلك بالرغم من عدم وجظود
الخبرات الخاصة بإدارة هذه
الخظظدمات كونهظظا تقظظع خظظار
األهظظداو الرئيسظظة للجامعظظة،
كما أنها ُتكبعد الجامعة خسائر
غير مبررة.
لضظظظظمان العمظظظظل المؤسسظظظظي
ولحوكمظظة القظظرارات االداري
واالكاديميظظة ال بظظد مظظن اتخظظاذ
مجموع من اإلجراءات

التقيظظظظظظيم لوضظظظظظظع الخطظظظظظظط
التدريبية.
 .8توجظظظظظظد وظظظظظظظائو فظظظظظظي
الجامعظظظة ال تتظظظيح لشظظظاغليها
التق ظدعم الظظوظيفي علظظى مظظدى
فتظظـرة خظظدمتهم فظظي الجامعظظة
كمشظظظظظظظظظظظظظرو المختبظظظظظظظظظظظظظر
والسظظكرتيرة وغيرهظظا ،ممظظا
يظظظظؤثر علظظظظى حسظظظظن األداء
والرضظظظظظظظظظا الظظظظظظظظظوظيفي أو
االسظظظظظتمرار فظظظظظي العمظظظظظل،
وتعتقظد اللجنظة إن اسظظتحداث
مسظظظظظارات وظيفيظظظظظة تمظظظظظنح
زيظظظظظادات ماليظظظظظة وترقيظظظظظات
إداريظظظظظظة ستسظظظظظظاعد علظظظظظظى
االحتفظظظاظ بظظظذوي الكفظظظاءات
مظن شظاغلي تلظك الوظظائو،
ك ن يكون مشظرو المختبظر
برتبة مشرو أول ومشرو
ثاني وهكذا.
 .3سظظد الفجظظوات الخبراتيظظة
والمعرفيظظظة فظظظي المسظظظتويات
اإلداريظظظظظظة المختلفظظظظظظة فظظظظظظي
الجامعظظظظظات ،األمظظظظظر الظظظظظذي
يظظظنعكس سظظظلبا إ علظظظى وجظظظود
بدائل لإلحالل الوظيفي مما
يتطلب وضظع خطظة عاجلظة
لنقظظظل الخبظظظرات والمعظظظارو
إلظظظظى المسظظظظتويات اإلداريظظظظة
الظظدنيا عظظن طريظظق التظظدريب
ع
المكثو.
 اسظظظتئجار الخظظظدمات بظظظدلامتالكهظظظظا ،حيظظظظث أظهظظظظرت
الدراسات التي تظ عم إجراءهظا
لظظظظظظظظظبعض الجامعظظظظظظظظظات أنع
اسظظتئجار الخظظدمات يخ عفظظض
بشظظظكل جظظظوهري ُكلفظظظة تلظظظك
الخظظظظظدمات ،ويُح عسظظظظظن مظظظظظن
نوعيظظة الخدمظظة ،وقظظد يُحقظظق
عائد إضافي للجامعة.
 .0اسظظتحداث وظيفظظة مظظدير
إداري لكظظظل كليظظظة ووظيفظظظة
مشظظظظظظابهة علظظظظظظى مسظظظظظظتوى
الجامعة.
 .5تفعيظظظظظظظظل دور أجهظظظظظظظظزة
الرقابظظظظظظة الداخليظظظظظظة لتقظظظظظظوم
بمهامهظظظظا حسظظظظب نصظظظظوص
القانون.

6

 المواردالبشرية

 رئاسة الجامعة  -الحصظظول علظظى خدمظظة  .0انخفظظظظظظظظظاض ُكلفظظظظظظظظظةالخدمات.
أفضل بكلفة أقل،
 العطاءات تحقيق عوائد للجامعة .8 .زيظظادة رضظظا متل عقظظيالخدمة.
 .3تحقيظظظق عائظظظد مظظظالي
للجامعة.

 .0اإلختيظظظظظار المناسظظظظظب  .0تعظظظظظظظظظديل الهياكظظظظظظظظظل
التنظيميظظظظظة السظظظظظتحداث
 رئاسة الجامعة للقيادات األكاديمية. .8ترشظظظظظظظظيد قظظظظظظظظرارات مهمة مظدير إداري علظى
اإلدارات األكاديميظظظظظظظظظظظظة مسظظظظظظظظظظظتوى الكليظظظظظظظظظظظات
والجامعة.
واإلدارية.
 .3رفظظظع قظظظدرة األجهظظظزة
الرقابيظظظظظظظظظة علظظظظظظظظظى أداء
أعمالها.

محووووووووووووووووووووور
االسووووووووووووتفاد
والتقووووووووووووووووودّم
التقنوووووي فوووووي
األعمووووووووووووووووال
اإلدار ّية:

محووووووووووووووووووووور
اسووووووووووووتحداث
وإلغووووووووووووووووووواء
التخصصات:

 إن درجظظة اإللستعاضظظة مظظنالتقظظظدعم التقنظظظي فظظظي األعمظظظال
اإلدار عيظظظة تظظظتم دون االسظظظتفادة
القصوى من هذا التقدعم ،وأ عن
لم ينعكس على تقليل الحاجظة
لإلداريظظين أو خفظظظض الكلظظظو
التشظظغيلية ألنشظظطة الجامعظظة،
كمظظظا لظظظم يظظظنعكس علظظظى حجظظظم
المع ظدعات المسظظتخدمة أو د عقظظة
العمظظظل أو اسظظظتخدام التقنيظظظات
الحديثظظظظظظظظظة إلدارة المبظظظظظظظظظاني
لخفظظظض كلفظظظة تشظظظغيلها ،كمظظظا
يالحظظظ أن هظظذا التق ظدعم التقنظظي
لظظم يظظنعكس علظظى ُكلظظو كثيظظرة
مثظظظل كلفظظظة األمظظظن الجظظظامعي
والمكتبظظظظة والطاقظظظظة والميظظظظاه
...الخ.
 .0الطلب على
التخصصات:
ال يوجظظد وضظظو فظظي تحديظظد
الطلب علظى تخصظص معظيعن
مظظن حيظظث :هظظل الطلظظب علظظى
التخصظظظظظص هظظظظظو اسظظظظظتجابة
لرغبظظظظة الطلبظظظظة أم اسظظظظتجابة
لسوق العمل ؟
 .8هو عيظظظظظظة وفلسظظظظظظفة إنشظظظظظظاء
الجامعات:
إنع تكظظرار التخصصظظات فظظي
الجامعظظظظظات يتعظظظظظارض مظظظظظع
وجظظود هويظظة وفلسظظفة متم عيظظزة
لكل جامعة.
 .3التخصصظظظظظظظظظظظات فظظظظظظظظظظظي
الجامعات المجاورة:
إن تكظظرار التخصصظظات فظظي
الجامعظظظات المجظظظاورة يظظظؤدي
إلظظظظظى هظظظظظدر فظظظظظي المظظظظظوارد
صظظظظظظة بالبنيظظظظظظة التحتيظظظظظظة
الخا ع
للتخصظظظظظص .ومثظظظظظال ذلظظظظظك
الموافقظظظة علظظظى إنشظظظاء كليعظظظة
للطظظب فظظي جامعظظة اليرمظظوك
بظظظالرغم أنهظظظا ال تبعظظظد سظظظوى
بضظظع كيلظظومترات عظظن كل عيظظة
الطب في الجامعة

 .0أتمتظظة وحوسظظبة كظظل مظظا
يمكن مظن إجظراءات إداريظة
في الجامعات.
 .8اسظظظتحداث أنظمظظظة إدارة
المباني والمرافق.
 .3اسظظتخدام نفظظس المعظظدات
القابلظظظظظظة للظظظظظظربط بشظظظظظظبكات
الحاسظظوب ألكثظظر مظظن جهظظة
إدارية.
 .4تشظظجيع مشظظاريع الطاقظظة
المتجددة.
 .5تشجيع مشاريع الحصاد
المائي.

 .0خفض كلفظة األعمظال
اإلدارية.
 .8تحسظظظظظظظظظظين نسظظظظظظظظظظب
اإلداريظظظين إلظظظى أعضظظظاء
هيئة التدريس.
 .3تحقيظظق دخظظل إضظظافي
من بعض المشاريع.

 .0ظهظظظظظظظظظظظظظور أثظظظظظظظظظظظظظر
اإلجراءات فظي البيانظات
المالية للجامعات.
 .8ظهظظظور تحسعظظظن فظظظي
نسظظظظب اإلداريظظظظين إلظظظظى
أعضاء هيئة التدريس.

 مركزالحاسوب
والمعلومات
 الصيانة المشاريع اداراتالجامعة
 مركزالحاسوب
والمعلومات
 -رئاسة الجامعة

 رئاسة الجامعة  .0المحافظة على هويعظةوفلسفة الجامعات.
 .8تقليظظظل الطلظظظب علظظظى
التخصصظظظظظات الراكظظظظظدة
والمشبعة.
 .3المواءمة بين الرغبظة
فظظظظظظظظظظي التخصصظظظظظظظظظظات
والحصظظظول علظظظى قبظظظول
فيها.
 .4رفظظع نسظظبة الشظظهادات
 مجلس التعليم دون الجامعيعة (الفنيين).العالي

 .0إلغظظظظظاء تخصصظظظظظات
معيعنة.
 .8اسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظتحداث
تخصصات أخرى.
.3تعظظظظظظظظظظديل الخطظظظظظظظظظظط
الدراسيعة.
 .4ارتفظظظظظظظظظظاع حملظظظظظظظظظظة
الشهادات دون الجامعيعة
(الفنيين).

 .0الطلظظظظظظب مظظظظظظن مجلظظظظظظس
التعلظظظظظظيم العظظظظظظالي تعريظظظظظظو
واضظظح آلليظظة تحديظظد الطلظظب
على التخصصات.
 .8الطلظظظظظظب مظظظظظظن مجلظظظظظظس
التعلظظيم العظظالي عظظدم السظظما
باسظظظظظظظتحداث تخصصظظظظظظظات
متشظظظابهة علظظظى األقظظظل فظظظي
الجامعات المجاورة.
 .4المحافظظظظة علظظظى هويعظظظة
وفلسفة الجامعات المختلفة.
 .5اسظظظظظتحداث مظظظظظا يسظظظظظمى
اللجان االستشارية لمجظالس
األقسظظظظام والكليظظظظات وحتظظظظى
العمداء تساعد في رفد هظذه  -مجلس العمداء
المجظظظظظظالس بخبظظظظظظرات لهظظظظظظا
عالقة بسوق العمل.
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