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 هيئة التدريس والموظفين  أعضاءكلمة عميد شئون 

 

ريس ن أعضاء هيئة التدادة عميد شسع كله
محمد، وعلى م على نبينا الالسالة ورب العالمين، والصهلل حمد ال

عمـل عمـادة شـؤون أعضـاء هيئـة  إن :وبعدآله وصحبه أجمعين 

ة ل السـنالظفيـن المسـتمر، والـدؤوب خـالتدريـس والمو

للعمادة كل  التقرير الســنويمــا مميــزا، يتــم تجســيده فــي اماضيـة، يعــد عال

. ويضــم هــذا التقريــر حقائــق ومعلومــات لكافــة جوانــب العمــل فــي عام

ـو تنظيــم العمــل، شــك بــأن العمــادة خطــت خطــوات مميــزة نحـال العمــادة. و

، وتقديــم الخدمــة لهــم فــي االوقات المحــددةجــاز فــي االنوالحــرص علــى 

وتشــارك العمــادة بشــكل فعــال، مــع الكليــات المختلفــة   .الوقــت المناســب

س، بالجامعــة، فــي اســتقطاب الكفــاءات المميــزة مــن أعضــاء هيئـــة التدريـــ

والفنيـــة اإلدارية وكذلـــك مـــع لجـــان التوظيـــف فـــي اختيـــار الكفـــاءات 

نظمــة وتحــرص كل الحــرص علــى تطبيــق اال .للعمـــل فـــي الجامعـــة

واللوائــح المختلفــة التــي تخــص العمــل فيهــا؛ لتحقيــق مبــدأ العدالــة 

أتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر، لجميـع منسـوبي العمـادة،  ويسـرني أن .والشـــفافية

علـى مـا يبذلونـه مـن جهـد فـي أداء مهامهــم علــى أكمــل وجــه، وفــي الوقــت 

نفســه، أحثهــم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد؛ للوصــول إلــى التميــز فــي 

 ،،،،،التوفيق،ولي هللا و .عــةتقديــم الخدمــة لجميــع منســوبي الجام
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 جامعة الجوف  في والموظفين التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة عن نبذة

موافقة خادم  الجوف بموجببجامعة  أنشئت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

يحفظه هللا بالتوجيه البرقي الكريم  لوزراء رئيس مجلس التعليم العاليالشريفين رئيس مجلس ا

وذلك بناء على توصية مجلس التعليم العالي في  هــ 1430\11\14م ب وتاريخ \9353رقم 

قرار معالي مدير الجامعة  هــ وصدور 1430\7\11جلسته )السادسة والخمسين( المعقودة في 

ن تكون أالقاضي بتنفيذ التوجيه الكريم على  هــ 1430\12\25في  30\ص م م\1701رقم 

 مرجعية العمادة لمدير الجامعة.

ل ذلك إدارة عامة ونظرا ألهمية الدور الذي تختص به لكونها المحرك وقد كانت العمادة قب

الرئيسي في العملية اإلدارية ولتأثيرها الملموس على جودة األنشطة التعليمية والبحثية 

والمجتمعية واإلدارية، وفي ظل التطوير الكبير والمتسارع والتغير المستمر الذي تشهده جامعة 

عمادة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لمواكبة هذه الجوف كان البد من انشاء 

التطورات المتالحقة ولكي تعمل على تحقيق رؤية ورسالة واهداف الجامعة من خالل االهتمام 

 بالعنصر البشري.

 -اقسام العمادة: 

 أوال: إدارة العمادة

 ثانيا: إدارة شؤون الموظفين

 ثالثا: إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 عا: إدارة الرواتب والبدالتراب

 خامسا: إدارة العالقات االجتماعية

 سادسا: إدارة تنمية الموارد البشرية

 سابعا: إدارة التطبيقات االلكترونية

 ثامنا: وحدات شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين فرع الجامعة في مجمع الطالبات.
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 والقيم والرسالة الرؤية

  الرؤية 

داخل الجامعة بما يضمن  واالجتماعيةمثالية تدعم الحياة الوظيفية والتعليمية  توفير بيئة عمل

 وصول الخدمة وجودتها لكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة.

 -الرسالة: 

 أفضلالعمل على خلق منظومة متميزة على مستوى عالي من األداء وذلك من خالل استقطاب 

لعمل على رفع مستوى األداء من خالل تسهيل كاديمية واإلدارية واالكوادر والكفاءات األ

 االتقان.ول بأول وبدرجة عالية من أنجازها إإجراءات العمل و

 -القيم: 

 االلتزام باألخالق االسالمية  -1

 إلخالص في العملا -2

 الموضوعية والشفافية  -3

 االلتزام بأخالقيات المهنة  -4

 العمل الجماعي  -5

 االتقان في العمل -6

 -األهداف: 

 .العمادة تقدمها التي واألعمال الخدمات لجميع الشاملة الجودة معايير طبيقت في المساهمة -1

 .التسرب من عليها والمحافظة وتطويرها وتحفيزها الكفاءات أفضل استقطاب -2

 .التدريس هيئة لألعضاء المالئمة والرياضية والترفيهية الصحية والخدمات السكن توفير -3

 االشتراك خالل من المهارات وتطوير الكفاءة تنمية خالل من العمادة بمنسوبي االرتقاء -4

 أفضل لتقديم. والتميز االبداع على والتشجيع العمل وورش التدريبية الدوارات في

 .بالجامعة التدريس هيئة واعضاء للموظفين الخدمات

تسهيل وتحسين اإلجراءات اإلدارية والمالية والخدمية لجميع منسوبي الجامعة وتحقيق  -5

 جودة األداء.

 نشاء قاعدة بيانات لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.إ -6
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 :للعمادةستراتيجية صة الخطة االالخ اوال:

التابعـة للعمـادة  المختلفةدارات وبي العمادة من االبعض منستـم تشـكيل لجنـة مـن العميـد و

السـنوات الل خـ والموظفين التدريس هيئة أعضاء شئون لعمادة لوضـع خطـة إسـتراتيجية

المسـتند الرسـمي لجميـع أعمـال العمـادة االستراتيجية هــ. وتشـكل هـذه الخطـة 1438-1443

سـتراتيجية العامـة للجامعـة كمـا وقـد اسـتندت اللجنـة إلـى الخطـة األ .فيهـااإلدارية والوحـدات 

عمـادات أخـرى، وقامـت بعقـد لـى تجـارب االطالع عقامـت بدراسـة الوضـع الحالـي للعمـادة و

 باالتفاقسلسـلة اجتماعـات ومقابـات مـع مختصيـن ومسـؤولين فـي الجامعـة، وتكللـت جهودهـا 

اإلدارية للعمـادة. وتمـت مراجعتهـا مـن متخصصيـن فـي المجـالت  االستراتيجيةعلـى الخطـة 

كخارطـة طريـق للمسـار الـذي  ةاالستراتيجيجـاءت الخطـة  وقـدواالستراتيجية رائيـة واالج

سـوف تسـلكه العمـادة فـي سـعيها نحـو التميـز فـي مجـال تقديـم خدمـات متميـزة لجميـع 

ـداف ترجمـة حقيقيـة لرؤيـة ورسـالة وأه االستراتيجيةمنسـوبي الجامعـة، كمـا تضمنـت الخطـة 

ـادة شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس لعماالستراتيجية الخطـة المح العمـادة. ولعـل مـن أهـم م

الكامـل بمبـادئ النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة فـي العمـل، االلتزام والموظفيـن، التأكيـد علـى 

وتؤكـد  .تلـك المبـادئ هـي الضمانـة القويـة للنجـاح فـي تحقيـق أهدافهـا والتميـز فـي أدائهـاوان 

بـكل تفاصيلهـا، وكذلـك  االستراتيجيةكامـل بتنفيـذ الخطـة ـزام الاللتالعمـادة علـى أهميـة ا

تفاعـل وحمـاس منسـوبي العمـادة للتطبيـق، فـكل موظـف فـي العمـادة فـي أي مسـتوى إداري 

ة لـه دور مهـم فـي نجـاح الخطـة أو فشـلها، والمطلـوب مـن جميـع الموظفيـن فـي العمـاد

أن نجـاح تطبيقهـا فـي  .سـتراتيجية للجامعـةالطبيـق الخطـة االمسـاهمة الفاعلـة فـي نجـاح ت

العمـادة يعنـي جزئيـا وفـي هـذا السـياق تحـرص العمـادة علـى أن تكـون نشـاطاتها وقراراتهـا 

مبنيـة علـى أسـاس راسـخ مـن الوعـي والموضوعيـة، ومراعـاة ظـروف العمـل ومتطلباتــه، 

ـة، وحســن تنفيــذ ــن بشــكل يضمــن اســتمرار مســيرة الجامعـومراعــاة ظــروف العاملي

داريـة فيهـا. وتجـدر اإلشـارة هنـا إلالنشــطة األكاديميــة والثقافيــة وااللمنهجيــة واألعمــال وا

يتطلـب تكييـف الدعـم المالـي والبشـري مـن  االستراتيجيةإلـى أن النجـاح فـي تنفيـذ الخطـة 

 .وبتتمكـن العمـادة مـن تقديـم خدماتهـا علـي الوجـه المطلارة الجامعـة لكـي قبـل إد

 

  -األداء: مؤشرات   -1

 األهداف االستراتيجيةلتي تقيس مدى التقدم في إنجاز حددت العمادة مجموعة من المؤشرات ا .

الكمي س بكل موضوعية في الوقت المحدد. وتم مراعاة اختيار المؤشرات التي تساعد على القيا

 المختلفة، اإلداريةبحيث تسهل تحديد مدى تقدم العمل على مستوى العمادة ووحداتها  لألداء

، والعمل على تصحيح االنحرافاتنجازات بدقة وتحديد االوتمكين إدارة العمادة من متابعة 

 .هداف المرجوة في الوقت المحددلالمسار أو تعديله بما يفي بتحقيق ا

  -اقبة: والمرتحسين األداء  -2

فـي العمـادة لمتابعـة اإلدارات تعمـل إدارة العمـادة علـى تشـكيل لجنـة مـن العميـد ومـدراء 

مرحلـة التنفيـذ، كمـا  لالومراقبـة تنفيـذ الخطـة والعمـل علـى تذليـل الصعوبـات والعقبـات خـ
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ء علـى المسـتجدات فـي تقـوم اللجنـة بالعمـل علـى التحسـين المسـتمر للخطـة وتطويرهـا بنـا

هـذا  .واللوائـح التـي تحكـم العمـل فـي العمـادة ألنظمةداري والتطويـر المسـتمر الالعمـل ا

سـتراتيجية للعمـادة فـي ضـوء الخطـة وتعمـل العمـادة هـذا العـام علـى مراجعـة الخطـة اال

ا واعـادة صياغتهـا، وتمـارس العمـل علـى تحديثهـاآلن  يجـرى والتيللجامعـة  االستراتيجية

العمـادة اختصاصهـا فـي كل مـا يتعلـق بالمـوارد البشـرية فـي الجامعـة وقـد بلـغ عـدد العامليـن 

مـن تعيينـات وتعاقـدات وتدريـب  ( موظفـا32) هــ1438/1439فـي العمـادة فـي نهايـة سـنة 

ـة منسـوبي الجامعـة مـن أعضـاء هيئـة وابتعـاث وترقيـات واسـتحقاقات ومـا إلـى ذلـك لكاف

التـي تعتبـر  واالدوار المتعـددةالتدريـس وموظفيـن سـعوديين. وتضطلـع هـذه العمـادة بالمهـام 

حيويـة فـي خدمـة الجامعـة لتحقيـق الريـادة فـي التدريـس، والبحـث العلمـي، وخدمـة المجتمـع، 

فـي العمليـة االساس بشـري الـذي يمثـل المحـور ل اهتمامهـا بالعنصـر الالوذلـك مـن خـ

  -يلـي: ـل فيمـا الجامعـة، وهـي تتمث واالدارية فـيالتعليميـة 

التنســيق مــع   وتنوع اب الكفــاءات مــن المواطنيــن فــي اســتقطاب أصحــ المســاهمة-أ 

للجامعــة كمــا الســعوديين فــي الجامعــة لتخطيــط المــوارد البشــرية  األخرىالجهــات 

ومتابعــة تعيينهــم فــي الجامعــة مــع الجهــات المختصــة كــوزارة الخدمــة المدنيــة ووزارة 

  .الماليــة

العليــا التــي  األكاديمية المؤهالتفــي البحــث عــن المتميزيــن مــن حملــة  المســاهمة-ب 

رافقهــا مــن خــارج المملكــة، والعمــل علــى اســتقطابهم تحتاجهــا كليــات الجامعــة وم

يوجــد مواطنيــن مؤهليــن  الإلــى كــوادر الجامعــة وشــغل الوظائــف التــي  لالنضمام

 لشــغلها 

قة سواء داخل المملكة أو خارجها كالملحقيات البالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الع القيام- ج 

 • .لقنصليات السعودية في الخارجالثقافية وا

فــي  المســاهمةخالل من الفعالة في رفع مستوى كفاءة أداء منسوبي الجامعة  المساهمة-د 

فــي مختلــف التخصصــات  واإلناثعمليــة ابتعــاث الموطنيــن الســعوديين مــن الذكــور 

ـود المبتعثــون ويعملــوا فــي الجامعــة التــي تحتاجهــا الجامعــة داخــل وخــارج المملكــة ليعـ

للعديد  واالستشاراتوالمقترحات اآلراء المساهمة في تقديم  › .ويســاهموا فــي تحقيــق أهدافهــا

وتسـعى  .المشاركة الفاعلة في أعمال اللجان المختلفة خاللمن الجهات داخل الجامعة من 

أفضـل لجميـع منسـوبي الجامعـة ألنهـا تعتبرهـم  العمـادة لتطويـر إمكاناتهـا لتقديـم خدمـات

ساسـي فـي نجـاح الجامعـة فـي تحقيـق أهدافهـا، لـذا فإنهـا تحـرص علـى أن توفـر االالعنصـر 

 .لهـم كل سـبل وأدوات النجـاح كـي يضطلعـوا بالمهـام الموكلـة إليهـم

  -كمهم :المؤشرات اإلحصائية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حثانيا 

 التطور في أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم -1

من المالحظ ان هناك زيادة في عدد اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل 

 ( 1) شكل يبين كما السنوات االخيرة نتيجة لزيادة عدد الكليات واالقسام العلمية بالجامعة 

الجنسية والجنس  حسب عاممهم لتطور في أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكا
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 شكل ( وب-ا2)   شكل وكذلك يوضح  1438/1439-1434/1435خالل االعوام 

( تطور اعداد هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل العامين األخيرين من حيث  ب-أ3) 

والجنسية والرتبة االكاديمية ويتبين من الجدولين ان نسبة السعودة في جامعة  سالجن

 للمملكة العربية السعودية.  2030قها نحو تحقيق رؤية الجوف تسير في طري

 

 

 الجنسية والجنس حسب عامفي أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  التطور (أ-1شكل )

 



   

6 
 

 

الجنسية  حسب عامفي أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  التطور (ب-1شكل )

 والجنس
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 حسب عامومن في حكمهم السعوديين في أعداد أعضاء هيئة التدريس  التطور (أ-2شكل ) 

 الجنس

0%
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 محاضر  مساعد  أ مشارك أ استاذ

36 97
374

69

5 14
156

70

ه           أعضاء هيئة التدريس   ير السعوديين 

 انثى 

 ذكر 

 

 حسب عامفي حكمهم  ومن نالسعودييغير في أعداد أعضاء هيئة التدريس  التطور( ب-2شكل )

 الجنس
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 مدرس معيد  محاضر  مساعد  أ مشارك أ استاذ

3
11

84 124

215
8

0
1

35 63

254
7

ه           أعداد أعضاء هيئة التدريس السعوديين عام 

 انثى 

 ذكر 

 حسب عامومن في حكمهم السعوديين في أعداد أعضاء هيئة التدريس  التطور (أ-3شكل ) 

 الجنس

 

 حسب عامفي حكمهم  ومن نالسعودييغير في أعداد أعضاء هيئة التدريس  التطور( ب-3شكل )

 الجنس
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 .هـ 1439-1438خالل العام الجامعي أعضاء الذين تم ترقيتهم  -2

ومن في حكمهم على الترقي في  التدريسمن اعضاء هيئة  ايضا منسوبيهاكما تشجع الجامعة 

حيث الرتبة  منالذين تم ترقيتهم عدد أعضاء ( 4)شكل  والوظيفية ويوضحدرجاتهم االكاديمية 

 .هـ 1439-1438العام الجامعي  والجنسية خالل االكاديمية

 

العام الجامعي  والجنسية خالل حيث الرتبة االكاديمية منالذين تم ترقيتهم عدد أعضاء  (4)شكل  

 هـ 1438-1439

 :هـ         السنوات  خاللماتهم الذين تم إنهاء خدهيئة التدريس عداد ا -3

تحـرص إدارة الجامعـة علـى اسـتقرار مواردهـا البشـرية، وتسـعى جاهـدة لتوفيـر بيئـة عمـل  

سـليمة تضمـن الرضـا والراحـة النفسـية للمنسـوبين، وبالرغـم مـن ذلـك فهنـاك العديـد مـن 

في  إمـا بنـاء علـى رغبتهـميئة التدريس اعضاء هالخدمـات لبعـض إلنهاء المسـببات والدواعـي 

هيئة  ( أعـداد5) شكلـباب تتعلـق بمصلحـة العمـل. ويظهـر ألس االستقالة أوعدم تجديد العقد او 

 هـ 8143-/7143-6143/7143تـم إنهـاء خدماتهـم خـالل السـنوات الذين  ريسدالت
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 هـ7143/8143تـم إنهـاء خدماتهـم خـالل السـنوات الذين  ريسدالتهيئة  عـدادا( 5شكل ) 

 :اريين والفنييناإلدحصائية للموظفين اإل: المؤشرات ثالثًا

علـى شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن فـي  باإلشرافإضافـة إلـى مهـام العمـادة المتعلقـة 

المتعلقـة بتعييـن وتدريـب ونقـل وترقيـة الموظفيـن المهام  حكمهـم فتتولـى العمـادة أيضـا

ـا مـن النشـاطات. وفيمـا يلـي سـوف نسـلط الضـوء علـى وصـرف رواتبهـم، وغيره اإلداريين

 .التـي تعكـس جهـود العمـادة فـي هـذا الصـدد اإلحصائيةعـدد مـن المؤشـرات 

فعليا في الجامعة  تعيينهم تم الذين والفنيين داريينواال الموظفين أعداد في التطور -1

 .هـ9143-5143 خالل السنوات

دور هام في عملية سير  الموظفون في الجامعة لهلذي يقوم به مما ال شك فيه ان الدور ا 

العملية التعليمية والبحثية واالدارية ودور الجامعة بشكل عام. وبناء عليه حرصت جامعة 

للعمل بداخل الجامعة بل والعمل على الكوادر اإلدارية والفنية  أفضلالجوف على انتقاء 

مع  يتالءممهارتهم مما  لتطويرتطويرهم وذلك توفير لهم الورشات والدورات التدريبية 

يتبيـن ويالحظ زيادة عدد في السنوات االخيرة كما  طبيعة عمل كل موظف بالجامعة.

 893الـي عـدد الموظفيـن اإلداريين والفنييـن قـد تزايـد مـن حو ( أن6) شكلمـن 

( موظـف فـي ويتبيـن مـن الشـكل 1013هــ إلـى ان بلـغ )1437/1438فـي  موظفـا

 لعـام موظفـا 637السـابق أن عـدد الموظفيـن اإلداريين والفنييـن قـد تزايـد مـن حوالـي 

وذلـك نظـرا ً لزيـادة عـدد كليـات الجامعـة والعمـادات والوحـدات  .هــ1438/1439

النشـاطات وعـدد أعضـاء هيئـة التدريـس ممـا يتطلـب وجـود كادر إداري وتزايـد حجـم 

 اإلداريينالموظفيـن  ( توزيـع6) شكليتولـى تنفيـذ النشـاطات المتعلقـة بهـم. كمـا يظهـر 

  :األخيرة ربعخـالل السـنوات االلجنس والفنييـن حسـب نـوع ا
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-    الت ور في أعداد الموظفين وا داريين والفنيين اخالل  السنوات 
   هـ    

 انثى  

 ذكر   

خـالل السـنوات لجنس والفنييـن حسـب نـوع ا اإلداريينالموظفيـن  توزيـع (6) شكل 

  :األخيرة ربعاال

  1438/1439ن المعينين خالل عام عدد الموظفي

والوحـدات وتزايـد حجـم النشـاطات وعـدد  اداتموالعنظـرا ً لزيـادة عـدد كليـات الجامعـة 

 أعضـاء هيئـة التدريـس ممـا يتطلـب وجـود كادر إداري يتولـى تنفيـذ النشـاطات المتعلقـة بهـم

وذلك  للعمل بداخل الجامعةدارية والفنية الكوادر اإل أفضلحرصت جامعة الجوف على انتقاء لذا 

بتعين من تحتاجه الجامعة لهذا والفنيين والمستخدمين وذلك  الموظفين االداريينبزيادة اعداد عدد 

عام خالل ين نفوال اإلداريينمن الموظفين  عدد من تم تعيينهم( 7) شكل الغرض. ويوضح

 هــ 1438/1439

 

 هــ 1438/1439عام خالل ين نفوال اإلداريينمن الموظفين  عدد من تم تعيينهم( 7) شكل
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 حسب المؤهالت الحاصين عليها  الموظفينتوزيع  -2

عة الفرص لمن اراد ان يرتقي من الموظفين في مؤهالتهم وذلك بإتاحة لهم كما اتاحت الجام

والماجستير والدكتوراه في الجامعات المناسبة والتي يختارونها  تالفرص في التسجيل للديبلوما

هذا االمر الى تشجيع الموظفين واالداريين الى السعي  وأدى. لهم للدراسةوتوفير الوقت المناسب 

ذا في النهاية الى تطوير كفاءة الموظفين مما هالتهم العلمية والوظيفية. ويؤدي للترقي في مؤه

توزيع موظفي الجامعة حسب  (8) شكليخدم سير العمل االدري والفني بجامعة الجوف ويوضح 

 المؤهل العلمي والجنس خالل عام التقرير
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36

تو ي  موظفي الجامعة  س  المؤهل الع مي والجنس 
خالل عام التقرير

 انثى 

 ذكر 

 توزيع موظفي الجامعة حسب المؤهل العلمي والجنس خالل عام التقرير (8) شكل 

 

 .هـ         السنوات  خاللتم ترقيتهم  والفنيين الذين اإلداريينالموظفين 

تسعى العمادة جاهدة لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، وهي تتيح لموظفي الجامعة فرصة الترقي 

 هــ 1438/1439موظفا من منسوبي جامعة الجوف خالل عام  123لقد تم ترقية و .في عملهم

 هـ1438/1439عام تم ترقيتهم  والفنيين الذين اإلداريينالموظفين  (9) شكليوضح كما 
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102
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 الموظفين اإلداريين والفنيين الذين تم ترقيتهم خالل السنوات
هـ         

 انثى

 ذكر

 هـ1438/1439السنوات  خاللتم ترقيتهم  والفنيين الذين اإلداريينالموظفين  (9) شكل 

 :هـ    -     عام  خاللين الذين تم إنهاء خدماتهم أعداد الموظف -3

تحـرص إدارة الجامعـة علـى اسـتقرار مواردهـا البشـرية، وتسـعى جاهـدة لتوفيـر بيئـة عمـل  

سـليمة تضمـن الرضـا والراحـة النفسـية للمنسـوبين، وبالرغـم مـن ذلـك فهنـاك العديـد مـن 

 ـبابألسـات لبعـض العامليـن إمـا بنـاء علـى رغبتهـم أو الخدمإلنهاء المسـببات والدواعـي 

والفنييـن الذيـن تـم  اإلداريينالموظفيـن  أعـداد (10)شكل تتعلـق بمصلحـة العمـل. ويظهـر 

 .هـ1438/1439عام  خـاللإنهـاء خدماتهـم 

 

عام  خـاللوالفنييـن الذيـن تـم إنهـاء خدماتهـم  اإلداريينالموظفيـن  أعـداد (0 )شكل 

 هـ8143/9143
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 -انجازات العمادة : رابعا:

ام الجامعي في كل عام من خالل التقرير السنوي يتم تسجيل االنجازات التي تمت خالل الع

 هــ  1438/1439عام للعمادة وفيما يلي اهم االنجازات التي خالل 

 ادارة الرواتب والبدالت  -1

 يوضح عدد المعامالت المنجزة في وحدة الرواتب والبدالت( 1)جدول 

 العدد نوع المعاملة الوحدة

على نظام تيسير + النظام  وحدة الرواتب

 الداري والماليا

216 

على نظام تيسير + النظام  وحدة البدالت

 االداري والمالي

3093 

على نظام تيسير + النظام  وحدة اوامر االركاب

 االداري والمالي

1690 

 

بدل تذاكر ألعضاء هيئة  %50قرار تعويض  384كما قامت وحدة اوامر االركاب بإصدار عدد 

 التدريس المتعاقدين.

 

 هــ   14/04/1439الى  14/01/1439من   -لجوازات: واالتعقيب  -2

 والجوازات ببالتعقي المنجزة وعدد الطلباتيوضح نوع  (2جدول )

 عدد الطلبات المنجزة مهمة العمل م

 1 اجازة مرضية 1

 181 اجازة اضطرارية 2

 86 طلب استقدام 3

 61 طلب زيارة عائلية 4

لى طلبات رد ادارة شؤون االستقدام في الرياض ع 5

 االستقدام

37 

 27 طلب تمديد تأشيرة 6
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 13 طلب نقل كفالة 7

 222 تسليم جوازات السفر العضاء هيئة التدريس 8

 130 تسليم االقامات ألعضاء هيئة التدريس 9

تعريف بالموظف لغرض فتح حساب بنكي واصدار  10

 رخصة

130 

 10 تعديل بيانات اعضاء هيئة التدريس في الجوازات 11

 9 تحديث بيانات اعضاء هيئة التدريس في الجوازات 12

 65 تجديد اقامة عن طريق نظام مقيم 13

 181 اصدار تأشيرة خروج وعودة عن طريق نظام مقيم 14

 4 الطالب الوافدين على كفالة جامعة الجوف 15

 11 المعامالت الصادرة من وحدة التعقيب والجوزات 16

 

 

 

 عضاء هيئة التدريسإنجازات إدارة شؤون ا -3

  
وقد بلغت عدد المعامالت إلدارة شؤون اعضاء هيئة التدريس المنجزة خالل عام اعداد التقرير 

 معاملة 5631

 المتعاقدين: وحدة شئون  -4

ميع ونتيجة لتطور الجامعة واتساعها من حيث عدد الكليات وافتتاح اقسام علمية جديدة بج

قامت  .طبرجل والقرياتالجامعة بالمدينة الجامعية بمدينة سكاكا ودومة الجندل و أفرع

اعضاء هيئة  عضوا من 170بالتعاقد مع هـ  1437/1438وحدة شئون المتعاقدين عام 

بالكليات المنسوبة  التدريس اعمالهموتم تسليم اعضاء هيئة  نالتدريس غير السعوديي

من عدد اعضاء هيئة التدريس للعام السابق.  كما  %10نسبة . وهو يمثل زيادة بإليهم

هيئة  عضوا من 103هــ بالتعاقد مع  1436/1437قامت وحدة شئون المتعاقدين عام 

من عدد اعضاء هيئة التدريس  %6.7. وهي تمثل زيادة بنسبة نالتدريس غير السعوديي

 للعام السابق 
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 انجازات وحدة شئون المتعاقدينومن اهم 

 في لجان اإلحالل. المشاركة -1

 متابعة لجان التعاقد  -2

 إصدار قرارات طي القيد فيما يخص اإلحالل .  -3

 تفعيل قرارات مجلس الجامعة فيما يخص المتعاقدين  -4

ة بعنوان )دليل المتعاقدين ( وضع اللوائح الخاصة بالمتعاقدين على موقع العماد  -5

 لتسهيل رجوع المتعاقد للوائح واألنظمة التي تخصه.

وتسكينهم بفندق الضيافة على حساب  إجراءات استقبال المتعاقدين الجدد تسهيل -6

 .الجامعة وانهاء اإلجراءات الطبية واإلدارية وتسليمهم  خطابات العمل الى كلياتهم .

  

 ن الموظفين.إنجازات شؤو -5

  
 هـ1438المسابقة الوظيفية للوظائف االدارية لعام  -1

صرف جميع مستحقات منسوبي الجامعة من خارج دوام ومن انتدابات ولجان   -2

 دائمة.

 هـ.1438تم انجاز محاضر الترقيات لعام   -3

 1439محضر الترقيات الثاني لعام  بأعدادالبدء  -4

إنهاء إجراءات المكلفين والمكلفات من داخل الجامعة إلى خارج الجامعة  -5

 والعكس.

 تم اصدار عدد من قرارات النقل الداخلي والخارجي  -6

 1439ات الخاص بالمستخدمين وبند األجور لعام البدء بأعمال محضر الترقي  -7

  

ما  1439/ 1/8الى تاريخ اعداد التقرير  \1\1تم انجاز عدد معامالت اإلدارة منذ بداية تاريخ  

 معاملة. 6000يقارب 

 إنجازات وحدة الجودة 

الجيد،  لعل من أهم مبادئ الجودة مبدا التوثيق والتسجيل والذي يعد بمثابة عنوان لنتائج التخطيط

 ومن هذا المنطلق حرصنا في وحدة الجودة على ان يكون هذا المبدأ على راس اولوياتنا.

الجودة في العمادة ونؤكد بأن هناك الكثير من التطلعات  وحدة وفيما يلي تم تدوين إنجازات

 ه.المستقبلية والتي مازلنا في مرحلة التخطيط لتنفيذها ولتمثل بأذن هللا إضافة لما تم إنجاز

 ) توفير بنية تحتية لوحدة الجودة  بالشطرين( تهيئة الوحدة وتجهيزها بما يلزم   -1

 القيام بزيارات للزمالء في اإلدارات التابعة للعمادة والتعريف بالوحدة   -2

 صياغة الرؤيا والرسالة واهداف للعمادة بما يتوافق مع رؤيا ورسالة واهداف الجامعة   -3

 ز الدليل العام )الخطة التنفيذية( لتطبيق الجودة بالعمادةانجا   -4

 بالعمادة  اعداد الخطة التنفيذية ونشر ثقافة الجودة   -5

 البدء في تطبيق الخطة التنفيذية   -6

 التواصل المستمر مع عمادة الجودة والتطوير األكاديمي   -7

بياناتهم بشكل دوري لتكوين قاعدة بيانات حصر أسماء كافة الموظفين بالعمادة وتحديث    -8

 محدثة

 تصميم لوحات تعريفية وتثقيفية بالعمادة     -9

 المشاركة في اعداد تقرير عن الصعوبات التي واجهتها العمادة وانجازاتها وتطلعاتها  -10

 وضع خطة للوحدة على أساس تحديد أولوية االستعجال واالهمية والبدء في تنفيذها  -11

 تحديد اسهامات وانشطة منسوبي العمادة في خدمة المجتمع  -12
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 لخاتمة ا 
هللا بســـم هللا والحمـــد هلل والصــالة والســـالم علـــى الرســـول األمين محمـــد بـــن عبـــد 

 .وصحبـــه أجمعيـــن آلة وعلـــى

السنوي  ــع المهتميــن بشــؤون الجامعــة التقريــرقدمنــا لزمالئنا األعزاء فــي الجامعــة ولجمي

 1438/1439الجوف لعام لعمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيـن فــي جامعـة 

وحاولنـا أن نسـلط الضـوء علـى الـدور الهــام الــذي تضطلـع بـه العمــادة منــذ تأسيسـها  هـ.

وتحقيــق طموحاتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم ســعيا لتحقيــق  فــي خدمـة منســوبي الجامعــة

أهــداف جامعتنــا الغــراء. وذلــك بعــد التوســع الكبيــر فــي أعـداد أعضـاء هيئـة التدريـس 

 الجوف.منطقـة انحاء والموظفيـن واتسـاع الخدمـات التعليميـة التـي تقدمهـا الجامعـة فـي جميـع 

نـــا فـــي إعـــداد هـــذا التقريـــر منهجيـــة علميـــة ســـليمة تقـــوم علـــى التوثيـــق وقـــد انتهج

وعرضهـــا فـــي جـــداول مبســطة ســهلة الفهــم وتمثيلهــا برســوم  وتلخيـــص البيانـــات

مــن حداثــة عهــد  بيانيــة تســاعد فــي تقريــب الصــورة وتوضيحهــا للقــارئ. وعلــى الرغــم

هـــذه العمـــادة فقـــد عملـــت طـــوال الســـنوات الماضيـــة مـــن عمرهـــا وبـــكل جـــد 

، وأثمـــرت جهودهـــا علـــى شـــكل وضـــع خطـــة اســـتراتيجية واضحـــة للســـير وإخالص

ــا وقيـــاس مـــدى التقـــدم فـــي ، حيـــث جـــاري العمـــل علـــى تطبيقهـمستقبالعليهـــا 

وســـاهم عمـــل العمـــادة الـــدؤوب فـــي تســـهيل توفيـــر الكـــوادر المؤهلـــة  .انجازاتهـــا

والفنيـــة. وإننـــا نعاهـــد  اإلداريةوالوظائـــف  األكاديميةوالمدربـــة لشـــغل الوظائـــف 

ـة علـــى الـــدوام بـــأن نســـتمر فـــي بـــذل كل مـــا فـــي وســـعنا أنفســـنا وجامعتنـــا الحبيبــ

مـــن جهـــد لتحقيـــق مـــا نصبـــوا إليـــه مـــن أهـــداف وخدمـــة لرفعـــة الجامعـــة 

حول نشاطات العمادة  مالحظاتوفي حالة وجود أي استفسار أو  .وازدهـــار مجتمعنـــا العزيـــز

 .تها يرجى المراسلة على بريد العمادةوخدما

                                                عميد شئون أعضاء                                                                                                                                                                        

 هيئة التدريس والموظفين

 د. محمد بن ضحوي العنزي
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