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تعمؿ مؤسسات اليـو في بيئة يغمػ  لمييػا لالػة مػف التغيػع سػعيا ا يذػاع  و لػؾ 
عية؛ السياسية منيػا  واقتتاػاةية  واقجتماليػة  والفذافيػة  المجتم أوضاليالمى اختالؼ 

ة لنػة سػعييا لتلذيػؽ ذ  ت  بي ه المؤسسات في تلةي م   ج  ز  ولعؿ ى ا ما  وك لؾ التكنولوجية 
األمع ال ي يفعض لمييػا ضػعوعة إلػاةة النظػع   ملاولتيا لمتكيؼ والبذاء أوميزة تنافسية  

نيا مف تلذيؽ انتذاؿ منظـ مف موتؼ لالي إلى ك  م  ي   بما  باستمعاع في خططتيا وتوجياتيا
 موتؼ مستذبمي معغو . 

بػػؿ والتػػي منيػػا الجامعػػة ػ وتطوعىػػا   جػػةيع بالػػ كع  أف نجػػاح ىػػ ه المؤسسػػات ػ
  بما Human Resources مواعةىا البشعيةًنا بنولية واستمعاعىا أو انتكاسيا أضلى عى  

 وافع الموااػػفات الالزمػػة لذيػػاميـ بػػ ةواعىـلػػف تػػ يمتمكػػوف مػػف ميػػاعات  ومعػػاعؼ  فضػػالً 
في عػػة المػػوعة البشػػعي مػػف أىػػـ أاػػوؿ المؤسسػػة وأفمنيػػا ؛ " المنوطػػة لمػػى النلػػو المطمػػو 

وأكفعىا ت فيعًا في مستوى ا نتاجية؛ ليث يعتمة تلذيؽ أىةاؼ المؤسسػة فػي المذػاـ األوؿ 
ة المؤىمػة تػ تي فػي طميعػة وكػ ف المػواعة البشػعي  (1)لمى مستوى فالمية مواعةىا البشػعية"

العوامػػؿ التػػي تمتمػػؾ مفػػاتيا إنجػػاح المؤسسػػة فػػي تلذيذيػػا ألىػػةافيا المنشػػوةة  وبػػةونيا 
البشعي ىو الػ ي  فالعناع  (2)وتكنولوجية  ومالية  تتعطؿ جميا المواعة األخعى مف ماةية

 ويذةـ المععفة.   ويبةع  وينتج  يكتشؼ
المنشػػوةة   وأىػػةافياا لتلذيػػؽ عسػػالتيا ف الجامعػػة فػػي سػػعييإا لمػػى  لػػؾ فػػت سيًسػػ

يمكنيػا تنفيػ  األنشػطة المختمفػة سػواء ا ةاعيػة أـ " مػواعة بشػعية مؤىمػة  إلػىيي تلتاج ف
العمميػػة  وىػػ ا بطبيعػػة اللػػاؿ يفػػعض لمييػػا ػ الجامعػػة ػ تلةيػػة التياجاتيػػا مػػف المػػواعة 

ة المناسػبة مػف المػواعة ا وكيًفا  لمى التبػاع أف لسػف تلةيػة النوليػات واأللػةاالبشعية كمً 
 . (3)البشعية يكفؿ ليا نجاح تنفي  األنشطة بةعجة لالية مف الجوةة  وب تؿ تكمفة ممكنة"

مؤسسػات المجتمػا  كإلػةى أوف جامعػة المنيػا ػ كغيعىػا مػف الجامعػات  إولميػو  فػ
لتياجاتيػا العممػي فػي تلةيػة ا باألسػمو ت خػ   أفف لمييػا إلكي تنيض وتتذةـ  ف المةني ػ
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  وكيًفػا؛ أي بالموااػفات المناسػبة  و لػؾ المطموبػة باأللػةاةا؛ أي ف المواعة البشػعية كًمػم
مػف  ىياكميػا الوظيفيػةمف معالجة ما تعػاني منػو  لؾ يمكنيا  وتةخالؿ فتعة زمنية ملةةة  

تمكينيػا مػف عأ  الفجػوة لػف     لؾ فضػالً أخعى أماكففي لجز ملةةة  و  أماكفتضخـ في 
   ( مف مواعةىا البشعية.Supply(  والمععوض )Demandبيف المطمو  )

 البحث:ًًمشكلةـً

الجامعػػة  البشػػعية  وةوعىػػا الفالػػؿ فػػي تلذيػػؽ عسػػالة المػػواعة أىميػػةبػػالعغـ مػػف 
العػامميف  أةاءوأىةافيا المنشوةة  كما انو عغػـ جيػوة الجامعػة المب ولػة لالعتذػاء بمسػتوى 

التخطيط فمة مؤشعات تؤكة ضعؼ  أف إق  عىأخمف نالية  ا ةاعيبيا مف نالية  والجياز 
خػػالؿ فتػػعة  لػػؾ ا  و ا وكيًفػػالعممػػي قلتياجػػات الجامعػػة مػػف المػػواعة البشػػعية )العػػامميف( كًمػػ

 . ملةةةزمنية 
 لجامعػػة المنيػػاعبمػػا يت كػػة  لػػؾ مػػف خػػالؿ مػػا جػػاء فػػي سػػياؽ الخطػػة ا سػػتعاتيجية 

  :  (4)ليث أشاعت إلى  2119/2121ػ  2115/2116
 طبًذا لاللتياجات الفعمية لمجامعة.   توجوة خطة خمسية لمتعيينا لةـ -
 انو ق توجة خطة إستعاتيجية لمييكؿ ا ةاعي بالجامعة.  -
 لةـ مواكبة بعض العامميف بالجامعة لمتطويع.  -
لةـ مالئمة تخاص بعض العامميف بالجامعة ما متطمبػات شػغؿ الوظيفػة  أي  -

 الوظيفة الموكمة إلييـ. ق تتناس  مؤىالتيـ ما مياـ 
 التماة بعض األتساـ وا ةاعات بالجامعة لمى العمالة المؤتتة.  -
 وجوة بطالة مذنعة في اغم  ا ةاعات خااة بعة تطبيؽ نظاـ الميكنة.  -

ملاولة يمفؿ التخطيط قلتياجات الجامعة مف المواعة البشعية  أابا  لؾ في ليف
 ب نس  م مولة أىةاؼفي النتائج المستذبمية لبع انجاز والية لمواجية مشكالتيا والتلكـ 

 تالذػعاعاومواعةىػا لػف طعيػؽ مجمولػة مػف  إمكاناتيػا  مػا توجيػو واسػتفماع كافػة الوسائؿ
   .(5)والعالمية المعموتة وا تميميةالعشيةة التي تلذؽ ليا المكانة الملمية 

 ومف فـ  ت تي مشكمة البلث لتتبموع في األسئمة التالية: 
 ما األسس الفكعية لعممية التخطيط لممواعة البشعية؟. 1
 (؟ العامميف. ما مؤشعات تخطيط جامعة المنيا قلتياجاتيا مف المواعة البشعية )2
 . ما متطمبات وآليات تفعيؿ تخطيط جامعة المنيا قلتياجاتيا مف المواعة البشعية؟ 3
ًأهدافًالبحث:ًـً
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مالمػػا يس لمبلػػث ليتمفػػؿ فػػي الكشػػؼ لػػف اليػػةؼ الػػعئ يػػ تيا لمػػى  لػػؾ  ت سيًسػػ
تخطػػيط جامعػػة المنيػػا قلتياجاتيػػا مػػف المػػواعة البشػػعية )العػػامميف(  ومػػف فػػـ  ومؤشػػعات
التخطػػيط العممػػي مػػف ػ الجامعػػة ػ تػػة تمكنيػػا التػػي  واآلليػػاتالمتطمبػػات  إلػػىالواػػوؿ 

وخػػالؿ فتػػعة   لتياجاتيػا اللاليػػة والمسػتذبمية مػػف المػػواعة البشػعية بػػالكـ والكيػػؼ المناسػق
 . زمنية ملةةة

ًـًمنهجًالبحث:ً

ا لميػةؼ الػػعئيس ًذػي  وتلذإلييػػا ا شػاعةالبلػػث سػالؼ  أسػئمةلػف   جابػػةافػي سػبيؿ       
 ا لمخطوات التالية: تة التمة لمى المنيج الوافي؛ و لؾ وفذً  وفان منو 

 الفكعية لعممية التخطيط لممواعة البشعية.  األسستناوؿ  -
تخطػػيط جامعػػة المنيػػا قلتياجاتيػػا مػػف المػػواعة شػػعات الكشػػؼ لػػف بعػػض مؤ  -

 البشعية.

لتفعيػؿ تخطػيط جامعػة المنيػا قلتياجاتيػا مػف  واآللياتالمتطمبات بعض  تذةيـ -
  المواعة البشعية. 

ًـًحدودًالبحث:ً

لمػػى التخطػػيط لممػػواعة البشػػعية بجامعػػة المنيػػا لعمميػػة  تناولػػوفػػي يذتاػػع البلػػث 
 للةوة التالية: ا
ىيئػػػة  ألضػػػاءليػػػث يذتاػػػع البلػػػث لمػػػى العػػػامميف بالجامعػػػة مػػػف ةوف : يةلػػػةوة بشػػػع  -

 . ا ةاعييف إلى با ضافةالتةعيس ومعاونييـ  
لمى ةعاسة التخطيط لممواعة البشعية مف ليث: المفيـو   البلثيذتاع : لةوة موضولية -

 إلػى با ضػافةالتنبػؤ بػالععض والطمػ    وأسػالي   ومعالؿ التخطيط  واألىةاؼ  واألىمية
بعػض  إلػىالبلػث  أشػاعتععؼ بعض معوتات نجاح التخطيط لممواعة البشعية  ك لؾ فذػة 

 قلتياجاتيا مف المواعة البشعية.  تخطيط جامعة المنيا المؤشعات والمالما التي تعكس

  التخطيط لممواعة البشعية بجامعة المنيا.  تناوؿاع البلث لمى : يذتلةوة مكانية -
ا ٌا  :ًاإلطارًالنظريًـًثان
 HRP:ىم واألهمية: المفهالبشرية للمىارد تخطيطال .1

Concept and Importance  

 تلةية يتـ خالليا مف التي العممية أنيا لمى البشعية لممواعة التخطيط إلى ي نظع
 الالـز والمعاعؼ المياعات تلةية ليث) وكيفاً  كماً  البشعية المواعة مف المؤسسة التياجات

 المةى أـ الذعي  المةى لمى أكاف سواء  ملةةة زمنية فتعة في( ةعالكوا ى ه في توافعىا
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 مف التياجاتيا قستباؽ المؤسسة تب ليا التي الجيوة أنيا لمى إلييا نظعي   كما  (6)البعية
  (7)ليا والمستذبمية اللالية األةواع ظؿ في أىةافيا تلذيؽ يضمف بما البشعية  المواعة

 المؤسسة قلتياجات المسبؽ التلةية ضعوعة لمى ليعكز يالفان التععيؼ في تيولميو  
 وأةواعىا المؤسسة أىةاؼ ضوء يكوف  لؾ لمى أف  لمى البشعية المواعة مف المستذبمية

 . والمستذبمية اللالية
 إنيا لمى البشعية لممواعة التخطيط إلى ي نظعفانو  والطم   الععض بنظعية إلماقً       
 الذوى مف المتاح) بالمؤسسة العاممة لمذوى العاىف االوض لتلميؿ منيجية لممية
 ؛(الطم ) البشعية المواعة مف المؤسسة لي ه المستذبمية اقلتياجات وتلةية  (العاممة
 المؤسسة يمّكف بما لمييا  لمتغم  اللموؿ وضا وملاولة بينيما الفجوة لجـ لتذةيع و لؾ
 ليست وأنيا  مستمعة لممية أنيا ستنتجي   ومنو  (8)المنشوةة وأىةافيا عسالتيا تلذيؽ مف

 إ  ؛ىاةفة لممية أنيا كما المؤسسة   ستعاتيجية وفذاً  ملةة لنظاـ تخضا بؿ لشوائية؛
 ل ا  (9)المناس  الوتت وفي المناس   المكاف في المناسبة  البشعية الكواةع توفيع تيةؼ
 نولية ومياعات ةكمي متطمبات إلى المؤسسة أىةاؼ تعجمةتولى ت إةاعية لممية فيي

 الذايع األجميف لمى المتطمبات ى ه لتلذيؽ وتسعى البشعية  المواعة مف مطموبة
 .أىةافيا تلذيؽ مف المؤسسة يمكف بما والطويؿ 
 وتتبايف ليناً  تتفؽ التععيفات مف لةةاً  أفعزت التي النظع وجيات تعةة مف بالعغـ      
 فمة اتفاؽ بينيا لوؿ: أف إق أخعى  ألياناً 
 .البشعية لمواعةىا األمفؿ اقستفماع خالؿ مف إق يتـ لف المؤسسة أىةاؼ تلذيؽ أف -
 مف اقلتياجات تلةية ليث  لؾ؛ في ةوع ليا البشعية لممواعة التخطيط لممية أف  -

 ةعجات أتاى لمى اللاوؿ في يسيـ مما  وكيًفا كماً  ةتيؽ بشكؿ البشعية المواعة
 .منيا اقستفاةة

 لمؿ في ليوياً  لناعاً  تمفؿ البشعية لممواعة التخطيط لممية فأ بال كع جةيع  
 البشعية  المواعة وخطط لممؤسسة العامة الخطة بيف العالتة توفيؽ ليث المؤسسة؛
 الشاممة بالبيانات ا ةاعة تزوية لمى تعمؿ كما فعاؿ  بشكؿ بينيما التكامؿ تلذيؽ وبالتالي

 مجاقت معظـ في سةيةة تعاعات إلى لمواوؿ ضعوعة تعة والتي اللالييف  العامميف لف
 العاممة الذوى تكمفة لمى العتابة مف نظاـ توفيع في ةوعىا إلى با ضافة المؤسسة  لمؿ
 .   (11)بيا
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 ىناؾ بؿ اللة  ى ا لنة تتوتؼ ق البشعية لممواعة التخطيط لممية أىمية أف كما      
 المؤسسة تمكف التي المعمومات جما فتتضم أنيا: منيا األىمية  ى ه تبعز أخعى لوامؿ

 تطبيؽ أف كما بفالمية  أىةافيا تلذيؽ مف تمكنيا التي الذعاعات واتخا  األىةاؼ تلةية مف
 ا جابة يتضمف البشعية  المواعة إةاعة مجاؿ في اليا بشكؿ البشعية لممواعة التخطيط

 اللالي؟  الوتت في سسةالمؤ  تمتمكيا التي العاممة الذوى لةة كـ: التالية األسئمة لمى
 لممؤسسة يمكف وكيؼ المؤسسة؟  تمتمكيا التي والجةاعات والمياعات الموظفيف نولية وما

 ما لمى اللفاظ لممؤسسة يمكف وكيؼ المتالة؟  البشعية لممواعة األمفؿ اقستخةاـ تلذيؽ
 مؤسسةال تمكف البشعية لممواعة التخطيط لممية أف لف فضالً  بشعية؟  مواعة مف تمتمكو

 لممية وتيسيع ضبط في ةوعىا إلى با ضافة استعاتيجي  منظوع مف مواعةىا إةاعة مف
 . (11) التةعي 

          :       البشرية للمىارد التخطيط أهذاف. 2

H.R. Planning Objectives      

 التياجات تلةية في البشعية لممواعة التخطيط لعممية األساس اليةؼ يتمفؿ
 المتاح تذةيع ما نالية  مف الالزمة والكفاءات بالمياعات البشعية المواعة مف المؤسسة

 لمؿ  ستعاتيجية وفذاً  و لؾ بينيما  التوفيؽ وملاولة أخعى  نالية مف بالمؤسسة منيا
 األىةاؼ مف لةة في لنو التعبيع يمكف العئيس  اليةؼ لي ا اوتوضيلً   (12)المؤسسة
 : (13)إلى البشعية لممواعة طالتخطي لممية تيةؼ ليث الفعلية؛
 العجز مفؿ   بالمؤسسة العمالة ىيكؿ لمى تلؿ تة والتي الملتممة بالمشكالت التنبؤػ 

 .المشكالت ى ه ما التعامؿ وملاولة العاممة  الذوى في الفائض أو

 والكفاءات المياعات مف واقستفاةة البشعية مواعةىا استفماع مف المؤسسة تمكيفػ 
 .العامميف بيف تواجةةالم والخبعات

 والخبعات والمياعات بالعةة لممؤسسة البشعية المواعة مف المطمو  استذطا ػ 
 .المؤسسة قلتياجات وفذاً  المطموبة

 المليطة البيئة ما التكيؼ لمى تةعة أكفع يجعميا بما لممؤسسة العاممة الذوى تطويعػ 
 .والمتغيعة

 فييا تشتعؾ ليث بالعمومية؛ تتسـ ياأن ماللظة يمكف األىةاؼ  ى ه في بالتةتيؽ
ؿ  التبػايف يظيػع بينمػا البشػعية  المػواعة مف التياجاتيا لسة خطة تضا التي المؤسسات ج 
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 فػػي وكػػ لؾ المسػػتيةفة  البشػػعية الكػػواةع فػػي توافعىػػا الػػالـز الميػػاعات فػػي المؤسسػػات بػػيف
 . المالئمة البشعية لمكواةع والتعييف ع واقختيا  اقستذطا  سبؿ

 تتػوزع األىػةاؼ ىػ ه أف البشػعية  لممواعة التخطيط أىةاؼ لعض خالؿ مف اللظي  
 مػػف المؤسسػػة التياجػػات تػػوفيع ليػػث النػػولي؛ اليػػةؼ فػػي يتمفػػؿ: األوؿ: اػػنفيف لمػػى

 الكمػي؛ اليػةؼ فػي يتمفػؿ: واآلخػع الالزمة  والكفاءات والخبعات بالمياعات البشعية المواعة
 الاػػنفيف ىػػ يف يتخمػػؿ كمػػا لممؤسسػػة  البشػػعية اعةالمػػو  مػػف المطمػػو  العػػةة تلةيػػة ليػػث
 لمػى المؤسسػة تػةعة ليػث تلذيذيمػا؛ مف المؤسسة لمى يعوة ما في تتمفؿ بينية؛ أىةاؼ
 مواعةىػا مف المفمى اقستفاةة تلذيؽ لمى ومسالةتيا المليطة  البيئة تغييعات ما التكيؼ

 وتذيػيـ كػالتوظيؼ  البشػعية واعةالمػ إةاعة لمميػات لبػاتي اقسػتعةاة إلػى با ضافة البشعية 
 . وغيعىما والتةعي   األةاء 

 Planning:البشرية للمىارد التخطيط وخطىات مراحل.3

Stages& Steps   HR 

 Human Resources Planning البشػػعية لممػػواعة التخطػػيط ةتمػػع لمميػػ

Process  (14)كالتالي ىي أساسية  معالؿ بخمس بالمؤسسة: 
 وتلةيػػة البيئػػي  التلميػػؿ يشػػتمؿ والػػ ي ؛المؤسسػػة بشػػ ف عاتيجياقسػػت التفكيػػع معلمػػة .1

 .المؤسسة أىةاؼ

 .البشعية المواعة مف المؤسسة بالتياجات التنبؤليث : بالطم  التنبؤ معلمة .2

 .بالمؤسسة البشعية المواعة متاح ىو بما التنبؤليث : بالععض التنبؤ معلمة .3

 البشػعية المػواعة مػف والعػعض الطمػ  بػيف التوافػؽ مػةىليث تلةيػة : الفجوة تلميؿ .4
 منيػا المتػاح مػا البشػعية المػواعة لمػى الطمػ  مذابمػة خػالؿ مف و لؾ بالمؤسسة 
 .بالمؤسسة

 

 .البشعية لممواعة التخطيط مباةعات .5

 :  (15)التالي الشكؿ خالؿ مف الخمسة المعالؿ ى ه توضيا ويمكف 

 

 

 

  

1. Strategic 

Reflection: 

 التفكير االستراتيجي

-Analysis of 

the 

environment 

 التحليل البيئي

- 

Organizational 

objectives 

 األهذاف التنظيميت

5. Planning 

HR 

Initiatives 
مببدراث التخطيط 

 للموارد البشريت

 
3. HR availability 

 2. HR requirement 

forecast 

 ببلطلبالتنبؤ 

 

 
 تحذيذ الفجوة

4. Gap analysis  
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 مراحم انتخطيط نهموارد انبشريت (:1) شكم

 :البشعية لممواعة التخطيط لممية لمعالؿ توضيا يمي افيم
 : Strategic Reflection اقستعاتيجي التفكيع: األولى المعلمة.3/1

 بظػػعوؼ لإللاطػػة المؤسسػػة  مسػػتذبؿ بشػػ ف العذػػؿ إلمػػاؿ يػػتـىػػ ه المعلمػػة  وفػػي
 ىػػامواعة بشػػ ف والبعيػػة الذعيػػ  المسػػتذبؿ فػػي يلػػةث أف يمكػػف ومػػا فييػػا  البشػػعية المػػواعة

 البيئػة تلميػؿ خػالؿ مف و لؾ لممؤسسة  البيئي المسا لمى المعلمة ى ه وتعتمة البشعية 
 التغيػػػعات المػػػالي  الموتػػػؼ المسػػػتيةفة  الفئػػػة المؤسسػػػة  تذػػػةميا التػػػي الخػػػةمات والعسػػػالة  العؤيػػػة) الةاخميػػػة

 سػػوؽ متطمبػػات ) يػػةالخاعج   وكػػ لؾ البيئػػة(اللاليػػة لمعمالػػة الشخاػػية الممفػػات العمػػؿ  ةوعاف المتوتعػػة 

 البيئػي التلميػؿ ىػ ا يسػالةولميػو    (16)(التنافسػية الميزة التكنولوجيا  المستيةفة  الفئة توتعات العمؿ 
 لمبيئػػة الملتممػػة والتيةيػػةات الفػػعص تلةيػػة فػػي البشػػعية لممػػواعة التخطػػيط لػػف المسػػئوليف
 الةاخميػػة البيئػػة فػي الكامنػػة الضػػعؼمػواطف و  الذػػوةجوانػػ   لػف الكشػػؼ وكػػ لؾ الخاعجيػة 
 عسػػـ يمّكػػف ممػػا بالمؤسسػػة  البشػػعية لممػػواعة الفعمػػي الواتػػا عاػػة يمكػػف ومنػػو  لممؤسسػػة
  (17)المسػتذبؿ فػي لميو تكوف أف تطما ما تلةة والتي  ليا المعغوبة المستذبمية األىةاؼ

التي  المستذبمية المفمى الاوعة أو   المستذبمية أىةافيا تلذيؽ وتة ياع  لمى المؤسسة
و لػؾ مػف خػالؿ لمميػة التخطػيط   وكيًفػا كماً  مواعةىا البشعية في النظع تطما إلييا  ةوف
 بمعالميا الخمس.

 : Demand Forecast     بالطم  التنبؤ: الفانية المعلمة.3/2
 األىػػػةاؼ لػػػف الكشػػػؼبعػػػة  وكػػػ لؾ لممؤسسػػػة  اللػػػالي الوضػػػا لمػػػى الوتػػػوؼ لذػػػ 

 مختمػػؼ فػػي البشػػعية المػػواعة مػػف المسػػتذبمية ياجػػاتاقلت تلةيػػة معلمػػة تػػ تي ليػػا  المسػػتذبمية
 لمػى المعلمػة ىػ ه وتنطػوي األىةاؼ  ى ه تلذيؽ تتولى والتي  (الطم ) وتخاااتيا مستوياتيا

 والنػوع بػالكـ و لػؾ ملػةةة  مستذبمية زمنية فتعة في بشعية مواعة مف المؤسسة تلتاجو ما تلةية
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 المعلمػػػة لنيػػػا أسػػػفعت والتػػػي ؤسسػػػة الم وأىػػػةاؼ ومتطمبػػػات ظػػػعوؼ ضػػػوء فػػػيالمناسػػػ   و 
ليػث  ؛فػي  ات الوتػت وأىميػة اػعوبة المعالػؿ أكفػع مػف بالطمػ  التنبؤ معلمة عةوت    (18)السابذة
 :(19)أىميا مف والتي العوامؿ  مف لعةة وفذًا أنما تعسفي  بشكؿ تتـ أنيا ق
 .األعبا ب بعاةه البيئية لممؤسسة البيئي التلميؿ -

 .لممؤسسة عاتيجيةا ست والخطط األىةاؼ -

 .المؤسسة مخعجات لمى المستذبمي ا تباؿ معةؿ توتا -

  Job Description لموظػػائؼ تواػػيؼ مػػف لنػػو تسػػفع ومػػا الوظػػائؼ  تلميػػؿ -
 .Job Specification معيةييا ومواافات

 .المخااة والميزانيات المالية المواعة -

 .التذةـ عك  لمواكبة المستذبؿ في المؤسسة تذةميا تة وخةمات أنشطة توتا -

 فػػػػي المسػػػػتخةمة األسػػػالي  فتنولػػػػت واػػػعوبتيا  المعلمػػػػة ىػػػػ ه أىميػػػة مػػػػف انطالتػػػاً 
 وصففففف يت أسػػػػػالي  فينػػػػػاؾ  (الطمػػػػػ ) البشػػػػػعية المػػػػػواعة مػػػػػف المؤسسػػػػػة بالتياجػػػػػات التنبػػػػػؤ

Qualitative Methods  الخبػػػػعاء تذػػػػةيع أسػػػػمو : مفػػػػؿ Technique  Delphi   
 التياجػػػػات أسػػػػمو و    Nominal Group Technique اقسػػػػمية المجمولػػػػة أسػػػػمو 
 كميػػػػػػة أخػػػػػػعى وأسػػػػػػالي    Managerial Requirements Technique ا ةاعة

Quantitative methods  الزمنيػػػػػػة السالسػػػػػػؿ تلميػػػػػػؿ: مفػػػػػػؿ Time-Series 

Analysis  اقنلػػػػػػةاع تلميػػػػػػؿ Regression Analysis  لػػػػػػ ء (ةعاسػػػػػػة) تلميػػػػػػؿ و 
 :  (21)األسالي  لي ه لعضاً  يمي وفيما  Work Study العمؿ

 :Qualitative methods الوافية األسالي .أ
   أعاء لمى اقلتماة ليث ؛Delphi Technique الخبعاء تذةيعأسمو   ػ

 اقلتياجػػػػات لتلةيػػػػة وتذػػػػةيعاتيـ - المػػػػةيعيف مػػػػف يكونػػػػوا مػػػػا غالبػػػػاً  - الخبػػػػعاء مػػػػف لػػػػةة
 والتذػػػػةيعات عاءاآل ىػػػػ ه لمػػػػى اللاػػػػوؿ ويػػػػتـ لممؤسسػػػػة  البشػػػػعية المػػػػواعة مػػػػف المسػػػػتذبمية

 مػػػف تػػػةع إلػػػى الواػػػوؿ يػػػتـ أف إلػػػى المختمفػػػة  بجوقتػػػو ةلفػػػاي أسػػػمو  اسػػػتخةاـ خػػػالؿ مػػػف
 الالزمػػػػة لػػػػةاةباأل تاػػػػوع إلػػػػى اقتفػػػػاؽ ىػػػػ ا تػػػػعجـوي   الخبػػػػعاء  آعاء بػػػػيف واقتفػػػػاؽ التوافػػػػؽ

 الاػػػػةة ىػػػػ ا فػػػػي الخبػػػػعاء آعاء تسػػػػتنة لػػػػؾ لمػػػػى أف و   (21)البشػػػػعية المػػػػواعة مػػػػف لممؤسسػػػػة
 لمظػػػػعوؼ اوفًذػػػػ إسػػػػتعاتيجية أىػػػػةاؼ مػػػػف تتضػػػػمنو بمػػػػا لممؤسسػػػػة  العامػػػػة تعاتيجيةا سػػػػ إلػػػػى

 .  لممؤسسة والمستذبمية اللالية
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 وفيػو ؛Nominal Group Technique(NGT) اقسػمية المجمولػة أسمو  ػ
  Participantsمشفبريي  خمسػة إلػى أعبعػة بػيف مػا المؤسسػة ألضػاء مػف لػةة يجتما
 التوجيييػػػػة ا عشػػػػاةات يعطػػػػي  Coordinator منسػػػػؽ أو Mediator وسػػػػيط بيػػػػنيـ

 المؤسسػة التياجػات بشػ ف مذتعلاتػو بتسػجيؿ المشػاعكيف مػف لضػو كػؿ ويذػـو ا جعائية 
 ليػـ ويسما مذتعلاتيـ  لعض المنسؽ منيـ يطم  فـ سعية  بطعيذة البشعية المواعة مف

 بشػكؿ لضػو كؿ ـيذو  فـ والتذييـ  التوضيا بيةؼ المطعولة األفكاع بش ف المناتشة بفتا
لطائيا المععوضة المذتعلات بتعتي  فعةي  أىميػة األكفػع بليػث 1-5 مػف تتػعاوح ةعجة وا 
 لاػمت التػي األفكػاع بتجميا المنسؽ يذـو النياية وفي وىك ا  4 تمييا فـ 5 الةعجة ت خ 
 مػف المؤسسة بالتياجات تاوع إلى تعجمتيا ويتـ المشاعكيف  آلعاء اوفذً  ألمى ةعجة لمى
 العاػػػػػػؼ طعيذػػػػػػة  و األسػػػػػػمو  ىػػػػػ ا بػػػػػػيفولعػػػػػػؿ فمػػػػػة تشػػػػػػابو   (22)البشػػػػػػعية اعةالمػػػػػو 

 مػػػف لكػػػالا  التنفيػػػ  ليػػػاتآو  فمسػػػفة اخػػػتالؼ مػػػا   Method Brainstormingالػػػ ىني
 .األسموبيف

 يبػػةأ ؛Managerial Requirements Technique ا ةاعة التياجػػات أسػػمو  ػػػ
 يذػػـو ليػػث ؛Bottom-Upة مسػػتوى إلػػى ألمػػى مسػػتوى بالمؤسسػػ أسػػفؿ مػػف األسػػمو  ىػػ ا

 ىػػػ ه عفػػػات   فػػـػ البشػػػعية  المػػػواعة مػػػف  الذسػػـػ أو الولػػػةة التياجػػػات بتذػػػةيع الولػػػةات مػػػةيعي
 كمػػي التيػػاج اػػوعة فػػي ووضػػعيا بتجميعيػػا تذػػـو بػػةوعىا والتػػي العميػػا  ا ةاعة إلػػى اقلتياجػػات
 لػاقت وكػ لؾ مميف العػا األفعاة أةاء ومستوى ولةة  لكؿ المتوتعة األىةاؼ معالاة ما لممؤسسة 

   .   (23)اقستذالة أو العمؿ  ةوعاف أو الوفاة  أو المعض بسب  العمؿ مف الخعوج

 واأللكػػػاـ التذػػػةيعات إلػػػى تخضػػػا أنيػػػا ي اللػػػظ  السػػػابذة  األسػػػالي  فػػػي بالتػػػةتيؽ
 لممؤسسػة  المسػتذبمية األىػةاؼ إلػى تسػتنة ومذتعلات آعاء اغمبيا في ىي والتي ا ةاعية 

 لملكػػـ مذػػاييس إلػػى تخضػػا ق األسػػالي  ىػػ ه أف إق ليػػا  العامػػة لإلسػػتعاتيجية وفذػػاً  و لػػؾ
 تتجعلػو نتػائج مػف بػو تػ تي فمػا وبػ لؾ لةمػو  مػف نجاليػا مػةى لذيػاس أو كفاءتيا لمى

 الطػػعؽ خػػالؿ مػػف لمذيػػاس تخضػػا كميػػة أخػػعى أسػػالي  وجػػوة يذتضػػي ممػػا المؤسسػػة 
 .ا لاائية

 : Quantitative Methods الكمية األسالي . 
 ىػػػ ا ينطمػػػؽ ؛Time-Series Analysis الزمنيػػػة السالسػػػؿ تلميػػػؿ ػػػػ أسػػػمو 

 لجـ تلةية يمكف وب لؾ لمماضي  امتةاة المستذبؿ أفمؤةاه:  أساس افتعاض مف األسمو 



 324 

 مػا لمػى االتمػاةً  المتوتا والنذص الزياةة معةؿ لسا  خالؿ مف المستذبمية العاممة الذوى
 لممؤسسػة  العػاـ اقتجػاه اقلتبػاع فػي األخػ  مػا لعاممػة ا الذػوى بشػ ف الماضػي في لةث

  (24)المؤسسة ليا تتععض التي الععضية والتغيعات الةوعية  التغيعاتو  الموسمية  التغيعاتو 
 وىػػي تػػابا واألخػػع الػػزمف  وىػػو مسػػتذؿ الػػةىما متغيػػعيف لمػػى الزمنيػػة السمسػػة وتلتػػوي
 . (25)بلتة إلاائية طعؽ وىي  (العاممة الذوى لجـ) الظاىعة

 بػػيف لالتػػة افتػعاض ليػػث ؛Regression Analysis اقنلػػةاع تلميػؿأسػػمو  ػػ 
 يمكػػف المتغيػػعيف ألػػة تيمػػة بمععفػػة فإنػػو فػػـ ومػػف تػػابا  واألخػػع مسػػتذؿ لػػةىماأ متغيػػعيف

 الخػط تمفػؿ عياضػية معاةلػة اػوعة في العالتة ى ه لف عبعوي   األخع  المتغيع بذيمة التنبؤ
 بػػػػيف لمعالتػػػػة العػػػػاـ اقتجػػػػاه يعسػػػػـ والػػػػ ي اقنلػػػػةاع  خػػػػط المييػػػػ طمػػػػؽوي   المسػػػػتذيـ 
 ليػػػ ا اوفًذػػػ البشػػػعية المػػػواعة مػػػف المؤسسػػػة التياجػػػات لمػػػى وبػػػالتطبيؽ  (26)المتغيػػػعيف
 المتغيػػػع يمفػػػؿ ا نتػػػاج لجػػػـ بينمػػػا تػػػابا  كمتغيػػػع العػػػامميف لػػػةة إلػػػى فينظػػػع األسػػػمو  
 ا نتػاج  لجػـ بتغيػع يتغيػع( فالعػاممي لػةة) العاممػة الذػوى لجػـ فػإف  لؾ ولمى المستذؿ 

 فػػـ  المتغيػػعيف بػػيف العالتػػة تلةيػػة يمكػػف العياضػػية المعػػاةقت مػػف مجمولػػة باسػػتخةاـو 
 . البشعية المواعة مف التياجات المؤسسة تذةيع في توظيفيا

 أسػػاس لمػػى األسػػمو  ىػػ ا يذػػـو ؛Work Study العمػػؿ لػػ ء تلميػػؿػػػ أسػػمو  
 ا نتػاج لجػـ توتػا تػـ فإ ا ؛(العمؿ ل ء) العمؿ جـول المتوتا ا نتاج لجـ بيف اقعتباط

 تلةيػة وبالتالي المطمو   العمؿ ل ء تلةية ب لؾ أمكف ملةةة  زمنية فتعة في المستذبمي
 العةة لمى لملاوؿ اللالي العامميف بعةة ومذاعنتو  العمؿ  لؾ  نجاز الالـز العامميف لةة

 مفػػؿ والمعمومػػات  البيانػػات بعػػض األسػػمو  اىػػ  ويتطمػػ   (27)العػػامميف مػػف الػػالـز النيػػائي
  العمؿ توة الالزمة  العمؿ سالات لةة أنتاجيا  المخطط الولةات لةة

 .  (28)العمؿ ل ء تلميؿ وخطوات معالؿ لمى تتوزع والتي البيانات مف وغيعىا اللالية 

 المػػواعة مػػف المؤسسػػة بالتياجػػات التنبػػؤ فػػي المسػػتخةمة األسػػالي  تتعػػةة ولميػػو 
 النظػع وجيػات لمػى األولػى وتعتمػة والكمية  الوافية بيف األسالي  ى ه فجاءت عية البش

ةاعة العميا ا ةاعة مف الخبعاء تبؿ مف والتذةيعات  وىػ ا مػا يجعميػا تتمتػا البشػعية  المواعة وا 
 التذػةيعات  لي ه والةتة الموضولية في ضعؼ ىناؾ ولكف والةيناميكية  المعونة مف بةعجة
 يجعميػا ممػا ا لاػائية  والطػعؽ المعػاةقت لمػى تعتمػة التػي الكميػة األسػالي  ت تي بينما
 مػا المؤسسػة  ةاخؿ الفبات مف ةعجة وتتطم  المعونة  لناع إلى تفتذع ولكف ةتة  أكفع



 325 

 أكفػع ا نتاجيػة لممؤسسػات مناسػبة يجعميػا ممػا بالمسػتذبؿ  لمتنبػؤ الماضي لمى اقلتماة
 .  عميميةالت الخةمية المؤسسات في منيا
 :Supply Forecast بالععض التنبؤ: الفالفة المعلمة.3/3

 مػػف يكػػوف لػػف ونولػػاً  كمػػاً  البشػػعية المػػواعة مػػف المؤسسػػة بالتياجػػات التنبػػؤ إف 
 البشػػػعية المػػػواعة مػػػف( المتػػػاح) بػػػالععض التنبػػػؤ ويذابمػػػو يعافذػػػو لػػػـ مػػػا بمكػػػاف األىميػػػة

 الالزمػة البشػعية المػواعة مػف المتاح ةةالع لتلةية بالععض التنبؤ معلمة وت تي بالمؤسسة 
 لاػػع لمميػة بػإجعاء المؤسسػة تذػػـو ليػث  (29)السػابذة المعلمػة فػػي تلةيػةه تػـ لمػا وفذػاً 

 معالػاة مػا و لػؾ العػامميف  مػف التياجاتيا سة مف لتتمكف لاليًا  المتالة البشعية لممواعة
 .لعامميفا مف المتاح تلةية لنة بيا المضطما ومواافات  الوظيفة توايؼ

 األوؿ؛: ىمػػػا أساسػػػييف نػػػوليف البشػػػعية المػػػواعة مػػػف بػػػالععض التنبػػػؤ معلمػػػة تتضػػػمف
 بالمؤسسػة  اللاليػة البشػعية المػواعة مخػزوف في ويتمفؿ  Internal Supply الةاخمي الععض
 اقلتيػاج أمػاكف بعػض أو كػؿ لتسػة المؤسسػة ةاخػؿ تػعتيتيـ أو نذميـػ  أو تػةعيبيـ  يمكف والتي
 يتمفػؿ والػ ي  External Supply الخػاعجي العػعض واألخع؛ بالمؤسسة  ولةاتال مختمؼ في
 المؤسسػة التياجػات لمواجيػة العمػؿ سػوؽ مػف لمييػا اللاػوؿ يمكػف التػي البشػعية المواعة في

 المػػواعة مػػف العمػػؿ التياجػػات لتمبيػػة النػػوليف كػػال ويسػػعى  (31)المطموبػػة والموااػػفات بالشػػعوط
 .الشاغعة لموظائؼ لمناس ا والمستوى بالعةة البشعية

 المؤسسػة لاػع بغيػة ؛الػةاخمي بػالععض التنبػؤ في المستخةمة والطعؽ األسالي  تتعةة
 أىـػ ومػف فييػا  الشػاغعة األماكف طبيعة ما يتناس ما و   البشعية المواعة مف لةييا متاح ىو لما
 والػ ي ؛Skills/Competency Inventory الكفػاءات أو الميػاعات مخػزوف أسػمو : األسالي  ى ه
 مواعةىػا فػي متمفمػة المؤسسػة تمتمكيػا التي والكفاءات المياعات مخزوف تلميؿ أساس لمى يذـو

 ىنػػاؾ كمػػا بالطمػػ   التنبػػؤ لمعلمػػة وفذػػاً  المطموبػػة والكفػػاءات الميػػاعات مػػا مذابمتيػػا فػـػ اللاليػػة 
 الكائنػػػة الوظػػائؼ لجميػػا توضػػيلياً  تعطػػي والتػػػي ؛Staffing Tables التوظيػػؼ جػػةاوؿ أسػػمو 

 العػامميف أللػةاة كميػة اوعة المؤسسة تمنا وب لؾ وظيفة  بكؿ العامميف لاع ومنو بالمؤسسة 
 ا لػػػػالؿ خػػػػعائط أسػػػػمو  أيضػػػػاً  ويوجػػػػة  (31)ونولػػػػاً  كمػػػػاً  العاممػػػػة الذػػػػوى تعكيبػػػػة لػػػػتفيـ فييػػػػا

Replacement Chartsالمسػػتويات فػػي الشػػاغعة الوظػػائؼ وتلةيػػة تذػػةيع مبػػةأ لمػػى ويذػػـو ؛ 
 فػػي العػػامميف بػػيف الةاخميػػة اللعكػػات خػػالؿ مػػف وسػػةىا اسػػتيعابيا وملاولػػة بالمؤسسػػة االعميػػ

 التوظيػؼ بسياسػات اقلتػزاـ ما وأنوالو  ب ساليبو لمتةعي  إخضاليـ بعة و لؾ الةنيا  المستويات
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 وأسػمو   Markov Analysis مػاعكوؼ أسػمو : مفػؿ أخػعى  أسالي  وىناؾ المؤسسة  ةاخؿ
Trend Analysis اقتجػػػاه تلميػػؿ

 التعميميػػػة المؤسسػػػات طبيعػػػة مػػػا تتناسػػػ  ق والتػػػي  (32)
 .ا نتاج ومنظمات مؤسسات تماعسيا بينما الخةمية 

 سػػػة لػػػف المؤسسػػػة تعجػػػز لنػػػةما البشػػػعية لممػػػواعة الخػػػاعجي العػػػعض ةوع يػػػ تي
 لػػةة تذمػػص إلػػى  لػػؾ يعجػػا وتػػة مخػػزوف  مػػف لػػةييا بمػػا البشػػعية المػػواعة مػػف التياجاتيػػا

 العػامميف بػيف توجػة ق مسػتلةفة مياعات تتطم  الشاغعة الوظيفة كوف أو البشعية  المواعة
 مػػف التياجاتيػػا المؤسسػػة منػػو لتسػػتذي العمػؿ سػػوؽ إلػػى المجػػوء يسػػتوج  ممػػا اللػالييف 
 اقسػتذطا   الػفالث؛ ب نشػطتيا التوظيػؼ لمميػة إلى اقنتذاؿ فـ ومف  (33)البشعية الكواةع

 .والتعييف اقختياع و 
 :  Gap Analysisان جوة تلميؿ: العابعة المعلمة.3/4

 مػا بػيف التػوازف فذػةاف أو الفػاعؽ مةى تلةية في الفجوة تلميؿ معلمة ةوع يتمفؿ
 وليػػ ه  (العػػعض) منيػػا متػػاح ىػػو ومػػا  (الطمػػ ) البشػػعية المػػواعة مػػف المؤسسػػة تلتاجػػو
 المؤسسػة لتػوفيع الالزمػة الخطػط لوضػا اقنطػالؽ نذطػةتمفؿ  ليث كبعى؛ أىمية المعلمة

 الطمػ  بػيف تػوازف: فػالث اػوع فػي التلميػؿ نتػائج وتػ تي  البشعية المواعة مف التياجاتيا
 المػػواعة فػػي نذػػص) العػػعض لػػف الطمػػ  زيػػاةة أو   Labor Equilibriumوالعػػعض
 البشػعية المػواعة فػي زيػاةة) الطمػ  لف الععض زياةة أو   Labor Shortage (البشعية

Labor Surplus (المطمو  لف
 المعلمػة خػالؿ مػف النتػائج ىػ ه مػا التعامػؿ ويػتـ  (34)

 .البشعية لممواعة التخطيط لممية معالؿ مف الخامسة
 :   HR Planning Initiatives البشعية لممواعة التخطيط مباةعات: الخامسة المعلمة.3/5

  إلىا ػالتي سبؽ تلةيةى والتذةيعات التوتعات تعجمة لمى المعلمة ى ه تعمؿ 
 مػف و لػؾ معيػا  والتكيػؼ المتوتعػة التغيػعات مواجيػة مػف المؤسسة تمكف مستذبمية خطط
 تػوازف بوجػوة أفػاةت فػإ ا السػابذة  المعلمػة لنيػا أسػفعت التػي النتيجػة مػا التعامؿ خالؿ

Balance وانعفر  الطمػ  بيفsupply matches the actual demandمػا ونػاةعاً  ـف 
 مواعة مف المؤسسة لةى يتوافع بما ةاخمياً  الشاغعة ائؼالوظ شغؿ يتـ فعنةىا  ػ  لؾ يلةث

 أو  Transferringانتحويفففففم أو  Training التػػػػػةعي  خػػػػػالؿ مػػػػػف و لػػػػػؾ بشػػػػػعية؛
 مسػػػاعاتيا تغييػػػع إلػػػى بلاجػػػة ليسػػػت المؤسسػػػة تاػػػبا وىنػػػا   Promotionانترقيفففت

 مػةالالز  البشػعية المػواعة فػي Labor Shortage لجػز لػف أسػفعت إ ا أمػا المستذبمية 
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Demand exceeds supply  مػػف التياجاتيػػا سػػة لػػف المؤسسػػة لجػػز يعنػػي وىػػ ا 
 لتلذيػػؽ بػػةائؿ وضػػا يػػتـ فعنةئػػ  اللاليػػة  العاممػػة الذػػوى مػػف تمتمكػػو بمػػا البشػػعية المػػواعة
 : اللالة ى ه في بةائؿ فالفة وىناؾ التوازف 
 خػػالؿ مػػف و لػػؾ  Increase external supply الخػػاعجي المعػػعوض زيػػاةة أوليمػػا؛

 .والتعييف اقختياع إجعاءات مف يتبعيا وما الخاعجي اقستذطا 
 خػالؿ مػف و لػؾ  Increase internal supply الػةاخؿ مػف المعػعوض زيػاةة فانييمػا؛
 . Reduce absenteeism الغيا  وتذميص التعتية  اللالييف  العامميف تةعي 

 system انفذاله  تعاتػةال خػالؿ مػف و لػؾ   Reduce demandانطهف  تذميص فالفيما؛
Subcontractingكمػا ا لالػة  إلػى واػموا ممػف المتميػزيف العػامميف خةمػة مػة ليث ؛ 

Over time system الزائةة العمؿ سالات أسمو  إلى المجوء أيضاً  يمكف
(35). 

 وىػػو أق والطمػػ   العػػعض بػػيف الفجػػوة تلميػػؿ معلمػػة لنػػو تسػػفع تػػة فالػػث التمػػاؿ ىنػػاؾ
 بالمؤسسػة المتالػة البشػعية المػواعة زيػاةة وفيػو  Labour surplus ضالعػع  في فائض وجوة
 التعامػؿ ويػتـ  Internal supply exceeds the organization's demand الطمػ  لػف
 مػف و لػؾ  Decrease supply العػعض تذميص أوليما؛: فالث بةائؿ خالؿ مف اللالة ى ه ما

 ؛Sharing job الوظػػائؼ اتتسػػاـ أو  Early retirement المبكػػع التذالػػة بعنػػامج خػػالؿ
 أو بعضػػيـ  لػػف اقسػػتغناء مػػف بػػةقً  الوظػػائؼ أو الميػػاـ بعػػض فػػي يتشػػاعكوف العػػامميف بجعػػؿ
 ؛Hiring freeze التوظيػػؼ لمميػػة تجميػػة أو  Layoff وتسػػعيليا المؤتتػػة العمالػػة خفػػض
 عػػػػامميفبال اقلتفػػػػاظ تعميػػػػؽ فانييمػػػػا؛ جػػػػةة  لػػػػامميف اسػػػػتذباؿ لػػػػف المؤسسػػػػة توتػػػػؼ ليػػػػث

Discourage retention  تاػػيعة زمنيػػة لفتػػعات التعاتػػة خػػالؿ مػػف و لػػؾ Short-term 

contracts  انجسئففف  التعاتػػػة أوPart-time contracts  الطمػػػ  وتعزيػػػز زيػػػاةة فالفيمػػػا؛ 
Increase demand  أف يمكػػف خػةمات أو تخااػات اسػػتلةاث خػالؿ مػف  لػؾ يلػػةث وتػة 

 بالمؤسسػة والمتالػة الفائضػة البشػعية المػواعة خالؿ مف تغ يتيا يتـ وب لؾ  (36)المؤسسة تذةميا
 أق بشػػعط ولكػف المسػتلةفة  األنشػطة أو الوظيفػة ومتطمبػات يتناسػ  بمػا وتػ ىيميـ تػةعيبيـ بعػة

 لعسػػػالة يخضػػػا والػػػ ي البشػػػعية  لمواعةىػػػا وتخطيطيػػػا المؤسسػػػة توجيػػػات مػػػا  لػػػؾ يتعػػػاعض
 .  وأىةافيا المؤسسة

 التخطػيط لمميػة أف أكػةت والتػي البشعية  لممواعة التخطيط لممية معالؿ ىي فتمؾ
 مػف أي ونجػاح األخػعى  تخػةـ منيػا كػالٌ  متتالية بمعالؿ تمع أنما جزافي  بشكؿ تتـ ق ى ه
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تخطػػػيط المؤسسػػػة  أىميػػػة يؤكػػػة مػػػا وىػػػ ا تبميػػػا  مػػػا فالميػػػة لمػػػى يعتمػػػة المعالػػػؿ ىػػػ ه
  قلتياجاتيا مف المواعة البشعية. 

 HR Planning: البشـرية للمـىارد طيطالتخ معىقاتـ 4

Obstacles                    والتػي البشػعية  لممػواعة التخطػيط لمميػة أىميػة مػف بػالعغـ 
 مػف وتلػة تعوتيػاتػة  التػي والمشػكالت المعوتات مف لةة ىناؾ أف أق منيا  التلذؽ سبؽ

 ما المعوتات  ى ه أىـ ومف المعجوة   ألىةافيا تلذيذيا وبيف بينيا تلوؿ وعبما فالميتيا 
 :  (37)يمي
 Lack of HRانبشففريت لممػػواعة التخطػػيط لمميػػة لػػف المسػػئوليف كفػػاءة ضػػعؼ -

planning skillsالالزمػػة الميػػاعات إلػػى العمميػػة ىػػ ه لمػػى الذػػائميف افتذػػاع ليػػث ؛ 
 .فعاؿ بشكؿ الجوان  كافة معالجة مف تمكنيـ والتي

 Lack of البشػعية لممػواعة التخطػيط مميػةلع الالزمػة والمعمومػات البيانػات تػوافع تمػة -

Data & information needed   واللةافػة  الةتػة بعةـ اتسمت وجةت إف والتي 
 .منيا والمتاح اقلتياجات لتذةيع الالـز التلميؿ إجعاء يعوؽ مما

 مػا قلتػواء المؤسسػة تمكػف والتػي   Lack of Flexibility المعونػة إلػى اقفتذػاع -
 لػةة وضػا يسػتوج  مػا وى ا المختمفة  باوعىا التغييعات ومواكبة ظعوؼ مف ستجةي  

 .المعونة مف تةع لتوفع المستذبؿ سيناعيوىات مف

 التخطػيط لمميػة بيف التنسيؽ ضعؼ ليث  Lack of Integration التكامؿ ضعؼ -
 كػالتوظيؼ  البشػعية  المػواعة  ةاعة األخػعى واألنشػطة العمميػات وبػيف البشػعية لممواعة

 . وغيعىا والتنمية  والتةعي 

 لوامػؿ أىـػ فمػف ؛ Lack of Prioritization (38) األولويػات تعتي  لمى الذةعة ضعؼ -
   إ ا والتي األوليات وتعتي  تلةية في الةتة لةـ في يتمفؿ يالتذمية التخطيط إخفاؽ

 .أةائيا ومستوى المؤسسة إنتاجية لمى مباشع بشكؿ  لؾ أنعكس تلذذت ما        

 وتفذػػة البشػػعية  لممػػواعة التخطػػيط مسػػيعة تععتػػؿ تػػة أخػػعى معوتػػات ىنػػاؾأف  كمػػا
 وجػػػوة نػػػةعة: ومنيػػػا بيػػػا  العاممػػػة الذػػػوى بمسػػػتوى النيػػػوض فػػػي وةوعه تيمتػػػو المؤسسػػة

 العنايػػة التخطػػيط مػػف النػػوع ىػػ ا إلطػػاء لػػةـو  البشػػعية  لممػػواعة التخطػػيط فػػي متخااػػيف
 تنعكس والتي والسياسية  واقجتمالية تتااةيةاق الظعوؼ با ضافة إلى الكافي  واقىتماـ

 العاممة الذوى مااةع في انخفاضاً  أو اتضخمً  لتفعز المؤسسة ظعوؼ لمى
(39). 
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 لممػواعة التخطػيط لمػؿ تعػوؽ والتػي السػابذة المعوتػات فػي النظع إمعاف خالؿ مف
 قفتذػاعكا ؛(المؤسسػة تخػص)  ةاخميػة معوتػات إلػى تتػوزع أف يمكػف أنػو اللػظي   البشػعية 

 األولويات  تعتي  لمى الذةعة ضعؼو  المياعات  ضعؼو  المجاؿ  ى ا في المتخاايف إلى
 كػػػػالظعوؼ ؛(لممؤسسػػػػة الخاعجيػػػػة البيئػػػػة تخػػػػص)  خاعجيػػػػة أخػػػػعى ومعوتػػػػات وغيعىػػػػا 

 .والسياسية واقجتمالية اقتتااةية
 أةت قوا   ليػا  التاػةي المؤسسػة لمػى يفػعض فػاألمع المعوتػات  ى ه ماةع تبايف ميما 

 الذػوى فػي فػائض وجػوة لميػو يتعت مما "  بالمؤسسة  البشعية لممواعة التخطيط سوء أو غيا  إلى
 لػةـ إلػى با ضػافة خػع اآل بعضيا في لجز وجوة ليف في الوظائؼ  بعض في بالمؤسسة العاممة
تة يػؤةي    وى ا مالممؤسسة المطمو  والعةة النوع ليث مف اقلتياجات ما المختاعة العمالة تناس 

 .   (41) التغيعات المفاجئة في تعكيبة الذوى العاممة نتيجة األةاءاضطعا   إلى
 :ن(ت)العاملًلمواردًالبشرٌةاًمؤشراتًتخطٌطًجامعةًالمنٌاًلحتٌاجاتهاًمنًا:ًثالثًا

مالما ومؤشػعات تخطػيط  أىـالبالث في سعيو لمكشؼ لف  أف إلى  ا شاعةتجةع 
 با لاػػػاءاتفذػػػة اسػػػتعاف   مػػػف المػػػواعة البشػػػعية )العػػػامميف(جامعػػػة المنيػػػا قلتياجاتيػػػا 

ةاعات المتعمذػػة بعػػةة العػػامميف   فضػػاًل لػػف مطالعػػة الةعاسػػات بالجامعػػة مػػوزليف كميػػات وا 
زيػػاعات الملاكػػاة لػػبعض كميػػات الجامعػػة واقسػػتفاةة ممػػا   كػػع لػػوؿ واتػػا  عال اتيػػة  وتذػػاعي

شػعات التػي تعكػس واتػا تخطػيط جامعػة المؤ   ومػف فػـ الخػعوج بػبعض الجياز ا ةاعي بيػا
وفيما يمي  المنيا قلتياجاتيا مف العامميف بالكـ والكيؼ والمناس   وفي خالؿ فتعة ملةةة 

ةاعات الجامعة خالؿ فتعة زمنية ملػةةة  فضػاًل  تتبا تطوع إجمالي ألةاة العامميف بكميات وا 
ةاعات الجامعةلف بياف توزيا الع  :امميف لمى كميات وا 

ــ1 ــات وإدارات . تط ــامليا بولي ــذاد الع ــالأ أع ىر إجم

 الجامعة: 

 عاة الواتا اللالي لعممية التخطيط لمعامميف مف ةوف ألضاء ىيئة التةعيس  لعؿ
بالجامعة  يتطم  الكشػؼ لػف معطيػات الواتػا المعػيش؛ ليػث تتبػا معػةقت النمػو فػي ألػةاةىـ 

 لؾ: فتعات زمنية متتالية  وي تي الجةوؿ التالي ليوضا   ؿخال 
 (1جذول )

تطور إجمبن  أعذاد انعبمهي  بكهيبث وإداراث جبمعت انمنيب لالل ان ترة انسمنيت م  

 ( 2014/ 2013إنى  2010/ 2002)

 اإلجمالً العاملٌنًبالداراتً العاملٌنًبالكلٌات العامًالجامعً

9002/9000 9092 0921 4293 
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 ػ الماةع: مف إلةاة البالث  التماةا لمى: 
  111/2111  19/2111لمعػاـ الجػامعي  ا لاائيالمعكزية  الةليؿ  ا لااءات إةاعةجامعة المنيا  ػ 

ةاعات.  العامميف بالجامعة موزليف كميات ةب لةا  بياف 113/2114  و112/2113  111/2112  وا 
 ضا بيانات الجةوؿ السابؽ مف خالؿ الشكؿ التالي:تت وعبما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور إجمبن  أعذاد انعبمهي  بكهيبث وإداراث جبمعت انمنيب  :(2شكم ) 

 (2014/ 2013إنى  2010/ 2002لالل ان ترة انسمنيت م  )

  وكػ لؾ بػالنظع فػي الشػكؿ التوضػيلي لػو  فػي معطيػات الجػةوؿ السػابؽ بالتةتيؽ
 يتضا ما يمي: 

فمة نمًوا في ألةاة العامميف بالجامعة سواء لمػى مسػتوى الكميػات أو ا ةاعات؛  أف
( موظًفػػا لمعػػاـ الجػػامعي 2129وي اللػػظ لمػػى مسػػتوى الكميػػات زيػػاةة لػػةة العػػامميف مػػف )

(  و لػؾ 2113/2114( موظًفا في العػاـ الجػامعي )2371(  إلى لةة )2119/2111)
%(  أما لمى مستوى ا ةاعات  فذة زاة لةة العامميف بيا مف  11.31بنسبة زياةة تةعىا )

في العاـ  ًفا( موظ2152(  إلى لةة )2119/2111( موظًفا في العاـ الجامعي )1695)
%(  ىك ا بالنسػبة  21.16(  وكانت ى ه الزياةة بنسبة تةعىا )2113/2114الجامعي )

9000/9000 9009 0999 4043 

9000/9009 9009 0999 4043 

9009/9004 9929 9099 3402 

9004/9003 9400 9019 3399 

 90001 2099 00242 الجملةً
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( موظًفػػا لمعػػاـ 3824فػػي إجمػػالي ألػػةاة العػػامميف بالجامعػػة  نجػػةىا زاةت مػػف )لمزيػػاةة 
( موظًفػػػػػػػا فػػػػػػػػي العػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػامعي 4422(  إلػػػػػػػى لػػػػػػػػةة )2119/2111الجػػػػػػػامعي )

%(  وتػ تي نسػ  الزيػاةة ىػ ه كميػػا  15.6(  و لػؾ بنسػبة زيػاةة تػةعىا )2113/2114)
 في فتعة زمنية ق تزية لف خمس سنوات.

  ي اللػػظ أف معػػةؿ الزيػػاةة فػػي ألػػةاة العػػامميف بػػا ةاعات  والػػ ي بمػػ  ليػػ ه النسػػ  تلمػػيالً 
%(  ولعؿ فػي  لػؾ لالمػة اسػتفياـ  11.31%(  يفوؽ نظيعه لةى الكميات  وال ي بم  )21.6)

نػػو إ ا كانػػت الزيػػاةة فػػي لػػةة العػػامميف بالكميػػات تػػة يعجػػا إلػػى زيػػاةة ألػػةاة الطػػال  أمؤةاىػػا: 
وتػة يت كػة   با  إً ا وعاء النمػو المتزايػة فػي لػةة العػامميف بػا ةاعات؟المذيةيف بكؿ كمية  فما األسػ

ىػػ ا الخمػػؿ مػػف خػػالؿ نسػػبة العػػامميف بالكميػػات إلػػى إجمػػالي العػػامميف بالجامعػػة  والتػػي بمغػػت 
%( مػػف ا جمػػالي  45.4%( مػػف ا جمػػالي  فػػي لػػيف بمغػػت نسػػبة العػػامميف بػػا ةاعات )54.6)

ة بما يوكؿ لمعامميف بالكميػات مػف ميػاـ وأةواع  خااػة وأف ىػؤقء وتعة نسبة األخيعة لالية مذاعن
العػػامميف بالكميػػات يكونػػوا تلػػت ا شػػعاؼ المباشػػع  ةاعة الكميػػة ممفمػػة فػػي العميػػة والػػوكالء مػػف 
ناليػػة  وأمػػيف الكميػػة مػػف ناليػػة أخػػعى  ممػػا يػػوفع نظػػاـ لممعاتبػػة والمتابعػػة يفػػوؽ فػػي ةتتػػو  لػػؾ 

ليػث انػو بمتابعػة  لخمػؿ ا ابا ةاعات  ولعػؿ مممًلػا أخػع يؤكػة لمػى ىػ ال ي يخضا إليو العامميف 
ليػث زياةتيػا فػي  ه؛اللػظ ت بػ   فػي معػةقت النمػو ىػ معةؿ النمػو خػالؿ السػنوات المػ كوعة  ي  

تفػػزة فػػي ألػػواـ أخػػعى   وجػػوةخػػع  با ضػػافة إلػػى آلػػاـ جػػامعي ملػػةة  وفباتيػػا فػػي لػػاـ جػػامعي 
جتمعػػة لتشػػيع إلػػى ضػػعوعة إلػػاةة النظػػع فػػي ىيكػػؿ العمالػػة وتػػ تي مالمػػا ومظػػاىع ىػػ ا الخمػػؿ م

لاليػة مػف إجمػالي العػامميف  نسػبةبالجامعة لامػة  ولمػى مسػتوى ا ةاعات خااػة  والتػي تمػتيـ 
 بالجامعة. 

 . تىزيع العامليا على كليات ومعاهذ الجامعة: 2 

  يسػيـ فػي عبما متابعة وتلميؿ توزيا العامميف بالجامعة لمى الكميات الكائنػة بيػا
  ومػف فػـ الت كيػة لمػى مػا سػبؽ بيػاالوتوؼ لمى طبيعة وواتػا لمميػة التخطػيط لمعػامميف 

الخمؿ التي تكتنؼ ى ه العممية  ويمكف توضيا  لػؾ مػف ومؤشعات ا شاعة إليو مف مالما 
 خالؿ الجةوؿ التالي: 

 (2جذول ) 

 2012/2013توزيع انعبمهي  عهى يهيبث انجبمعت نهعبو انجبمع  

 إجمالً أنثى ذكر الكلٌة م

 034 11 22 التربٌةً 0

 922 29 029 الزراعةً 9
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 إجمالً أنثى ذكر الكلٌة م

 900 20 003 اآلداب 4

 090 12 009 العلومً 3

 923 03 900 الهندسةً 1

 012 03 21 الفنونًالجمٌلة 9

 902 22 040 الطب 0

 03 92 31 التربٌةًالرٌاضٌة 2

 044 10 09 دارًالعلومً 2

 24 34 10 الصٌدلة 00

 001 10 13 طبًاألسنان 00

 91 99 42 األلسن 09

 20 42 12 السٌاحةًوالفنادق 04

 01 92 30 التربٌةًالنوعٌة 03

 000 19 31 التمرٌض 01

 02 09 0 معهدًفنًًتمرٌض 09

 42 90 02 الحاسباتًوالمعلومات 00

 30 09 91 رٌاضًاألطفال 02

 9929 200 0429 الجملة

 بالث  التماةا لمى: ػ الماةع: مف إلةاة ال
  111/2111  19/2111ػ جامعة المنيا  إةاعة ا لااءات المعكزية  الةليؿ ا لاائي لمعاـ الجامعي  

   بياف ب لةاة العامميف بالجامعة موزليف كميات. 113/2114  و112/2113  111/2112
 :التالي الشكؿ خالؿ مف لتتعجـ السابؽ الجةوؿ معطيات وت تي
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 2012/2013توزيع انعبمهي  عهى يهيبث انجبمعت نهعبو انجبمع   :( 3شكم )
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فؽ  : يمي ما يتضا لو  التابا الشكؿ تضمنو وما السابؽ  الجةوؿ معطيات و 
 بمػػ  ليػػث بيػػا؛ العػػامميف لػػةة فػػي الجامعػػة كميػػات جميػػا لتتذػػةـ الزعالػػة كميػػة جػػاءت 

 ويمييػا الجامعػة  بكميػات العػامميف إجمالي مف%( 12.54) تةعىا بنسبة موظفًا ( 288) لةةىـ
 موظًفػا ( 219) الطػ  كميػة فـػ  %(12.3) تةعىا بنسبة موظفًا ( 284) الينةسة كمية  لؾ في

 الطػػال  ليػػث مػػف الجامعػػة فػػي الذميمػػة األلػػةاة  ات الكميػػات مػػف وىػػي  %(9.5) تػػةعىا بنسػػبة
 مػف ناػيبيا فػي متػ خع تعتيػ  لتلتػؿ الكبيػعة األلػةاة  ات الكميات جاءت ليف في بيا  المذيةيف
 تػػػةعىا بنسػػػبة و لػػػؾ موظًفػػػا ( 133) وبيػػػا العمػػػـو ةاع كميػػػة مفػػػؿ بالجامعػػػة؛ العػػػامميف إجمػػػالي

 الجامعػػة كميػػات بػػيف الفػػامف التعتيػػ  فػػي جػػاءت والتػػي بالكميػػات  العػػامميف إجمػػالي مػػف%( 5.7)
 .تعبيةال وكمية اآلةا   كمية وك لؾ بيا  العامميف لةة ليث مف

 ىيئػػػة ألضػػػاء ةوف مػػػف العػػػامميف فػػػي ممػػػفالً  بالكميػػػة ا ةاعي الجيػػػاز أف معمػػػـو
 ناليػػػة  مػػػف الطػػػال  بػػػيف ياػػػؿ الػػ ي الجسػػػع أو الواػػػؿ ىمػػػزة بمفابػػػة يعمػػػؿ التػػةعيس 
 الطبيعػي مػف فكػاف اللػاؿ  ىػو  لػؾ كػاف وا  ا أخػعى  ناليػة مف التةعيسية الييئة وألضاء

 لػةة إجمػالي مػف الكميػة ىػ ه وناي  كمية ال في ذيةيفالم الطال  ألةاة بيف لالتة وجوة
 الجػػةوؿ بيانػػات جػػاءت بػػؿ و اؾ  ىػػ ا بػػيف لالتػػة أيػػة ملػػظي   لػػـ ولكػػف بالجامعػػة  العػامميف
 العػامميف  مػف األكبع الناي  الذميمة األلةاة كميات أخ ت ليث  لؾ؛ لكس لتفبت السابؽ
 تػةعىا نسػبة العمػـو ةاع كميػة ف خػ ت المذيػةيف  الطػال  مػف الكبيػعة األلةاة بكميات مذاعنة

  مف%( 18.3) نسبة تضـ أنيا مف بالعغـ  لؾ بالكميات  العامميف إجمالي مف%( 5.7)
 .(2112/2113لمعاـ الجامعي ) بالجامعة المذيةيف الطال  إجمالي

 لعؿ النتيجة المنطذية والمباشعة لي ا الخمؿ الواضا في توزيا العامميف لمى كميات
 ليف في  لؾ بالجامعة  الكميات بعض لةى العامميف في فائض وجوة لتؤكة  تيت الجامعة 

 فيػ تي الجامعػة؛ لمػى سػمبًيا تػ فيعًا يمفػؿ اللػالتيف كمتػا وفػي أخػعى  كميػات في لجز وجوة
 لكػػؿ العامػػة الموازنػة مػػف األوؿ البػػا  ناػي   لػػؾ يتضػاو  ػػػ لميػػةع ماػةعًا ليمفػػؿ الفػائض

  بفالمية المنوطة وأةواعىا مياميا أةاء لف الكمية ليعوؽ عجزال ي تي كما ػ  بالجامعة كمية
 ألػػةاة فػػي النظػػع ضػػعوعة يذتضػػي الػػ ي األمػػع التعميميػػة  العمميػػة مسػػتوى لمػػى خااػػة
 .الجامعة بكميات العامميف

 . تىزيع العامليا على إدارات الجامعة: 3

ا ةاعات والتػػي يبمػػ   أمػػا بالنسػػبة لمعػػامميف بػػإةاعات الجامعػػة  فانػػو نظػػعًا لكفػػعة لػػةة ىػػ ه
ات فػػػي جػػػةوؿ كمػػػا فػػػي لالػػػة   األمػػػع الػػػ ي ياػػػع  معػػػو إةعاج كػػػؿ ىػػػ ه ا ةاع (41) ( إةاعة72)
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  كمػا أف الذػوؿ بػ ف إةاعة مػا بيػا فػائض فػي العػامميف  وأف إةاعة أخػعى تعػاني مػف لجػز  الكميات
ه ا ةاعة    ومف فـ تععؼ مياـ واختاااػات ىػ Work analysisيذتضي الذياـ بتلميؿ العمؿ 

التػػي تتضػمنيا ىػػ ه ا ةاعة  األمػػع الػػ ي  Job descriptionجػػعى تواػػيؼ لموظػائؼ وبعػةىا ي  
ف مف تلةية لةة العامميف المطمو  لكؿ إةاعة بالجامعة تلةيًةا ةتيذًا  وتة يسيؿ  لػؾ فػي ظػؿ مك  ي  

 ةاعة المػواعة  توافع نظػاـ معمومػاتي شػبو متكامػؿ لممػواعة البشػعية بالجامعػة  مفػؿ نظػاـ الفػاعوؽ
البشػػػعية  والػػػ ي يتضػػػمف لػػػةة العػػػامميف بالجامعػػػة  ومػػػؤىالتيـ  وةعجػػػاتيـ الوظيفيػػػة  وطبيعػػػة 

يسيؿ مف خاللػو تلةيػة أمػاكف العجػز والزيػاةة فػي الذػوى العاممػة  إق  مماالمساع الوظيفي ليـ  
ؤةي إلػػى ف مفػػؿ ىػػ ا األمػع تػػة يػػ لػؾ أل  ؛أف  لػؾ يتطمػػ  مبػػاةعة مؤسسػية  وليسػػت جيػػوة بلفيػػة

إلػػاةة ىيكمػػة الجامعػػة ب كمميػػا لمػػى مختمػػؼ مسػػتوياتيا ا ةاعيػػة  و لػػؾ إ ا قتػػت نتائجػػو تطبيًذػػا 
 فعمًيا.

لعؿ ى ا  ق يمنا مف اقسػتناة إلػى معطيػات الواتػا المعػيش  با ضػافة إلػى النظػع 
ةى فائض في العامميف ل سيمكف تمم   ونإفي طبيعة توزيا العامميف لمى إةاعات الجامعة  ف

بعض ا ةاعات بالجامعة  خااة تمؾ التػي يمكػف ميكنػة وأتمتػة مياميػا مػف خػالؿ البػعامج 
والتجييػػزات التكنولوجيػػة  ومػػف ىػػ ه ا ةاعات ػ لمػػى سػػبيؿ المفػػاؿ ق اللاػػع ػ بػػؿ وفػػي 

( موظًفػا  23مذةمتيا إةاعة مشعوع تطويع نظـ المعمومات ا ةاعية بالجامعة  والتي تضػـ )
ا  مكانية التوفيع في لةة العػامميف  ا لمميً مشعوع قبة واف يمفؿ نمو جً في ليف أف ى ا ال

و لؾ مف خالؿ ميكنػة األنشػطة ا ةاعيػة بالجامعػة  ولعػؿ  لػؾ يمفػؿ الفمسػفة التػي ينطمػؽ 
ةاعة شئوف ألضػاء ىيئػة التػةعيس  والتػي تضػـ ) ( موظًفػا لمعػاـ 11منيا ى ا المشعوع  وا 

ةاعة شػػػئ(2112/2113)الجػػػامعي  ( موظًفػػػا 51وف العػػػامميف المعكزيػػػة  والتػػػي بيػػػا )  وا 
ةاعة الموازنة  والتي بيا ) ةاعة اللسػابات المعكزيػة  12لنفس العاـ الجامعي  وا  ( موظًفػا  وا 

( موظًفا  وبالتةتيؽ في مياـ ى ه ا ةاعات  ي اللظ انو يمكف انجازىػا ب تػؿ 41والتي تضـ )
لويمي لمعمالة الفائضة  ومف فـ تلػويميـ مف ناؼ لةة العامميف بيا ػ ما إجعاء تةعي  ت

لوظػػائؼ أخػػعى تعػػاني مػػف لجػػز فػػي لػػةة العػػامميف ػ خااػػة فػػي ظػػؿ التلػػوؿ العتمػػي 
وىػػو ضػػعوعة ت ىيػػؿ  أقلممؤسسػػات لامػػة والجامعػػة خااػػة  ولعػػؿ فػػي  لػػؾ مممًلػػا ميًمػػا  

يػا فػي العامميف بالجامعة وتةعيبيـ لمى اػوع التطػوع والتذػةـ التكنولػوجي  واقسػتفاةة من
 .مجاؿ لمميـ
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مػػا سػػبؽ بشػػ ف الواتػػا اللػػالي لمتخطػػيط لممػػواعة بػػالنظعة التلميميػػة لنػػو إوبعػػة... ف
نػػػو انطالًتػػا مػػػف المفيػػػـو العممػػي لمتخطػػػيط لممػػػواعة أالبشػػعية )العػػػامميف( بالجامعػػة  كمػػػا 

البشػػعية  يتضػػا أنػػو بػػالعغـ ممػػا تمتمكػػو الجامعػػة مػػف فػػعوة بشػػعية وفيػػعة  وبػػالعغـ مػػف 
ةخاؿ نظـ التكنولوجيا اللةيفة في األنشطة المختمفة لمجامعة  إق أف الواتا يشيع ملاولة إ

إلى وجوة أوجو تاوع ومشكالت كفيعة تكتنؼ لممية التخطيط لممواعة البشػعية )العػامميف( 
فييػا اقلتياجػات  ىعالبالجامعة؛ ليث أف ى ه العممية ق تتـ وفؽ أسس لممية واضلة  ت  

العامميف  ولعؿ مف أىـ مالما ى ا الخمؿ في لمميػة التخطػيط لممػواعة الفعمية لمجامعة مف 
 البشعية )العامميف( بالجامعة ما يمي:

أف الجامعة ق تضا خطة مستذبمية قلتياجاتيا مػف الذػوى العاممػة  كمػا أنيػا ق تذػـو  -
 بإجعاء التذييـ المستمع لما لةييا مف مواعة بشعية.

ف كػػػاف يتػػػوفع لػػػةى بعػػػض غيػػػا  التواػػػيؼ الػػػوظيفي الػػػةتيؽ ل  - وظػػػائؼ الجامعػػػة  وا 
ا ةاعات  فانو يذتاػع لمػى أسػـ الموظػؼ  ومسػمى الوظيفػة  واقختاااػات العئيسػة 
فذػػط التػػي تػػ تي فػػي اػػوعة ألمػػاؿ عوتينيػػة يوميػػة يؤةييػػا الموظػػؼ  وكانػػت النتيجػػة 
المباشعة ل لؾ  انو ل ولظ وجوة أشخاص )لامميف بالجامعػة( يلممػوف مػؤىالت لمميػة 

تتفؽ مطمًذا ما طبيعة العمؿ المكمفوف بو والمنوط بيـ أةائػو  ممػا اوجػة فجػوة بػيف  ق
 مؤىالت لةة كبيع مف العامميف بالجامعة وبيف متطمبات الوظائؼ واختااااتيا.

ىناؾ سوء في توزيا الذوى العاممة اللاليػة بالجامعػة  ولعػؿ أىػـ مظػاىع  لػؾ  تتمفػؿ  -
عى مػف وجػوة لجػز فػي ليف تعاني أمػاكف أخػفي وجوة فائض في بعض األماكف  في 

نو يوجة لجػز فػي بعػض التخااػات الفنيػة وا ةاعيػة بالجامعػة  أ  كما الذوى العاممة
 في ليف يوجة فائض في تخااات أخعى.

ا:ًمتطلباتًتفعٌلًتخطٌطًالجامعةًلحتٌاجاتهاًمنًالمواردًالبشرٌة  ً:رابعا

تخطػػيط لممػػواعة البشػػعية بجامعػػة فػػي ضػػوء نتػػائج تلميػػؿ الواتػػا اللػػالي لعمميػػة ال 
تلةيػة الجامعػة قلتياجاتيػا مػف فػي  لػف مؤشػعات تعكػس وجػوة خمػالً  أسػفعالمنيا  والػ ي 

لمميػة  أسػسا  وخالؿ فتعة زمنية ملػةةة  و لػؾ وفػؽ ا وكيفً المواعة البشعية )العامميف( كمً 
ة فػػي فػػاف األمػػع يذتضػػي اسػػتخالص بعػػض المتطمبػػات واآلليػػات التػػي تػػة تفيػػ ومنيجيػػة 

التخطيط الناجا قلتياجات الجامعة مف المػواعة البشػعية  ويمكػف تاػنيؼ ىػ ه المتطمبػات 
  معالؿ لممية التخطيط لممواعة البشعية  و لؾ لمى النلو التالي:واآلليات وفؽ 
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 . متطمبات تتاؿ بمعلمة التفكيع اقستعاتيجي: 1
    وضع انحبن  نمواردهب انبشريت.تحهيم انبيئت انذالهيت وانخبرجيت نهجبمعت؛ نرصذ ان. 1/1
 ويمكف تلذيؽ  لؾ مف خالؿ اآلليات اآلتية:  
تلةية الاوعة المفمى التي تتطما الجامعػة أف تكػوف لمييػا فػي المسػتذبؿ ومػا ينبغػي تلةية الاوعة المفمى التي تتطما الجامعػة أف تكػوف لمييػا فػي المسػتذبؿ ومػا ينبغػي    -

 توافعه مف كواةع بشعية مؤىمة تمكنيا مف  لؾ.توافعه مف كواةع بشعية مؤىمة تمكنيا مف  لؾ.
 تنبؤ بالطم : . متطمبات تتاؿ بمعلمة ال2

ً  عهفى اتفبئل انتحهيفم . . 11//22 تحذيذ االحتيبجبث انحبنيت وانمستقبهيت م  انموارد انبشريت بنفب

 ورنك م  لالل:  انبيئ  )تحذيذ انطه (.

  تلميؿ الخطط ا ستعاتيجية بالجامعة وما تذتضيو مف كواةع بشعية كًما وكيًفا.تلميؿ الخطط ا ستعاتيجية بالجامعة وما تذتضيو مف كواةع بشعية كًما وكيًفا.  --

  JJoobbعوج بتوايؼ لكؿ وظيفة عوج بتوايؼ لكؿ وظيفة إجعاء تلميؿ لموظائؼ جميعيا بالجامعة؛ ومف فـ الخإجعاء تلميؿ لموظائؼ جميعيا بالجامعة؛ ومف فـ الخ  --

DDeessccrriippttiioonn   ومواافات شاغؿ الوظيفػة   ومواافات شاغؿ الوظيفػة  JJoobb  SSppeecciiffiiccaattiioonn ويػتـ الخػعوج   ويػتـ الخػعوج  
( لكػػؿ ( لكػػؿ JJoobb  DDeessccrriippttiioonn  CCaarrddمػػف  لػػؾ بمػػا يسػػمى بػػػ )بطاتػػة واػػؼ وظيفػػي مػػف  لػػؾ بمػػا يسػػمى بػػػ )بطاتػػة واػػؼ وظيفػػي 

  وظيفة مف وظائؼ الكاةع العاـ بالجامعة.  وظيفة مف وظائؼ الكاةع العاـ بالجامعة.  

ةة تواكػ  ةة تواكػ  اقستفاةة مف نتائج ةعاسػة سػوؽ العمػؿ فػي اسػتلةاث أنشػطة وظيفيػة جةيػاقستفاةة مف نتائج ةعاسػة سػوؽ العمػؿ فػي اسػتلةاث أنشػطة وظيفيػة جةيػ  --
  عك  التذةـ. عك  التذةـ. 

إلػةاة تالػةة بيانػػات شػاممة لجميػا المػػواعة البشػعية بالجامعػة  مػػف ليػث مػػؤىالتيـ  إلػةاة تالػةة بيانػػات شػاممة لجميػا المػػواعة البشػعية بالجامعػة  مػػف ليػث مػػؤىالتيـ    --
  خبعاتيـ  مخزونيـ المياعي  تاعيخ استالـ العمؿ  وتاعيخ بموغ سف التذالة.خبعاتيـ  مخزونيـ المياعي  تاعيخ استالـ العمؿ  وتاعيخ بموغ سف التذالة.

إتباع أسالي  لممية ومتنولة في التنبؤ بالطم ؛ مفؿ: األسالي  الواػفية )تذػةيع الخبػعاء  إتباع أسالي  لممية ومتنولة في التنبؤ بالطم ؛ مفؿ: األسالي  الواػفية )تذػةيع الخبػعاء      --
         لات اقسمية(  األسالي  الكمية )أسمو  تلميؿ أو ةعاسة ل ء العمؿ(.  لات اقسمية(  األسالي  الكمية )أسمو  تلميؿ أو ةعاسة ل ء العمؿ(.  المجمو المجمو 

 . متطمبات تتاؿ بمعلمة التنبؤ بالععض: 3

معاجعػػة وتلميػػؿ عؤيػػة الجامعػػة وعسػػالتيا ومػػا تذتضػػياه مػػف كػػواةع بشػػعية تمكنيػػا مػػف معاجعػػة وتلميػػؿ عؤيػػة الجامعػػة وعسػػالتيا ومػػا تذتضػػياه مػػف كػػواةع بشػػعية تمكنيػػا مػػف   --
  تلذيؽ  لؾ.تلذيؽ  لؾ.

تلميػػؿ الخػػةمات التػػي تذػػةميا الجامعػػة لمفئػػات المسػػتيةفة ومػػا يمكػػف أف تذةمػػو فػػي تلميػػؿ الخػػةمات التػػي تذػػةميا الجامعػػة لمفئػػات المسػػتيةفة ومػػا يمكػػف أف تذةمػػو فػػي     --
  ةع البشعية اللالية ل لؾ.ةع البشعية اللالية ل لؾ.المستذبؿ ومةى مناسبة الكواالمستذبؿ ومةى مناسبة الكوا

  تلميؿ الوضا المالي اللالي لمجامعة.تلميؿ الوضا المالي اللالي لمجامعة.  --
  فلص الممفات الشخاية لمذوى العاممة بالجامعة.فلص الممفات الشخاية لمذوى العاممة بالجامعة.    --
تععؼ متطمبات سوؽ العمؿ اللالية والمستذبمية وما تفعضو لمى الجامعػة مػف تػوافع تععؼ متطمبات سوؽ العمؿ اللالية والمستذبمية وما تفعضو لمى الجامعػة مػف تػوافع     --

  كواةع بشعية مؤىمة لتخعيج منتج بشعي يتناس  ومتطمبات سوؽ العمؿ المتجةةة. كواةع بشعية مؤىمة لتخعيج منتج بشعي يتناس  ومتطمبات سوؽ العمؿ المتجةةة. 
يص الموتؼ التكنولوجي لمجامعة وما تفعضو التطبيذػات التكنولوجيػة لمييػا مػف يص الموتؼ التكنولوجي لمجامعة وما تفعضو التطبيذػات التكنولوجيػة لمييػا مػف تشختشخ    --

  تغيعات في طبيعة المياـ واألةواع الوظيفية.تغيعات في طبيعة المياـ واألةواع الوظيفية.
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 . تحذيذ مب تمتهكه انجبمعت م  موارد بشريت )تحذيذ انعر  أو انمتبح(.3/1

 الالزمة: اآللياتوفيما يمي بعض 
بشػعية كًمػا وكيًفػا فػي مختمػؼ بشػعية كًمػا وكيًفػا فػي مختمػؼ إجعاء لاع شامؿ لما يتوافع لةى الجامعػة مػف مػواعة إجعاء لاع شامؿ لما يتوافع لةى الجامعػة مػف مػواعة   --

  مستوياتيا ا ةاعية  ولمى مستوى الفئات والمجمولات الوظيفية المختمفة.مستوياتيا ا ةاعية  ولمى مستوى الفئات والمجمولات الوظيفية المختمفة.

تلةية ما يتوافع لةى الجامعة )الععض الةاخمي( مف مػواعة بشػعية يمكػف تػةعيبيـ  أو تلةية ما يتوافع لةى الجامعة )الععض الةاخمي( مف مػواعة بشػعية يمكػف تػةعيبيـ  أو   --
نذميػػـ  أو تػػػعتيتيـ ةاخػػػؿ الجامعػػػة لسػػػة كػػػؿ أو بعػػػض أمػػػاكف اقلتيػػػاج بيػػػا  و لػػػؾ نذميػػـ  أو تػػػعتيتيـ ةاخػػػؿ الجامعػػػة لسػػػة كػػػؿ أو بعػػػض أمػػػاكف اقلتيػػػاج بيػػػا  و لػػػؾ 

  ي  العممية المتنولة مفؿ: ي  العممية المتنولة مفؿ: باستخةاـ األسالباستخةاـ األسال
    SSkkiillllss  IInnvveennttoorryyػ  أسمو  مخزوف المياعات ػ  أسمو  مخزوف المياعات 
    SSttaaffffiinngg  TTaabblleessػ  أسمو  جةاوؿ التوظيؼ ػ  أسمو  جةاوؿ التوظيؼ 

  .    .    RReeppllaacceemmeenntt  CChhaarrttssػ أسمو  خعائط ا لالؿ ػ أسمو  خعائط ا لالؿ 
تلةيػػػة مػػػا يمكػػػف اللاػػػوؿ لميػػػو مػػػف كػػػواةع بشػػػعية مػػػف خػػػاعج الجامعػػػة )العػػػعض تلةيػػػة مػػػا يمكػػػف اللاػػػوؿ لميػػػو مػػػف كػػػواةع بشػػػعية مػػػف خػػػاعج الجامعػػػة )العػػػعض   --

  سة التياجاتيا بما يتوافع لةييا.سة التياجاتيا بما يتوافع لةييا.لف لف   ةةالخاعجي(  و لؾ في لالة لجز الجامعالخاعجي(  و لؾ في لالة لجز الجامع
 . متطمبات تتاؿ بمعلمة تلةية الفجوة: 4
) مقفذار موارد بشريت ومب هفو متفبح نفذي ب  ان جوة بي  مب تحتبجه انجبمعت م   . تحهيم4/1

 ورنك م  لالل: ان جوة بي  انطه  وانعر (.

   ومػا ىػو    ومػا ىػو المذاعنة بيف ما تلتاجو الجامعػة مػف مػواعة بشػعية بػالكـ والكيػؼ المناسػالمذاعنة بيف ما تلتاجو الجامعػة مػف مػواعة بشػعية بػالكـ والكيػؼ المناسػ  --
    متاح لةييا مف ى ه اقلتياجات )مذاعنة بيف الطم  والععض أو المتاح(.  متاح لةييا مف ى ه اقلتياجات )مذاعنة بيف الطم  والععض أو المتاح(.  

تفسيع نتائج المذاعنة بيف الععض والطم   و لؾ لتلةية مذةاع فذةاف التوازف بينيما  تفسيع نتائج المذاعنة بيف الععض والطم   و لؾ لتلةية مذةاع فذةاف التوازف بينيما    --
  والتلذؽ ما إف كانت:والتلذؽ ما إف كانت:

  ..LLaabboorr  EEqquuiilliibbrriiuummفي لالة توازف بيف الطم  والععض في لالة توازف بيف الطم  والععض   --
  ..LLaabboorr  SShhoorrttaaggeeف الععض ف الععض أـ في لالة زياةة الطم  لأـ في لالة زياةة الطم  ل  --
  ..LLaabboorr  SSuurrpplluussأـ في لالة زياةة الععض لف الطم  أـ في لالة زياةة الععض لف الطم    --

 . متطمبات تتاؿ بمعلمة مباةعات التخطيط لممواعة البشعية: 5
. تعجمة النتائج السابذة إلى خطط مسػتذبمية تمكػف الجامعػة مػف سػة التياجاتيػا مػف 5/1

لمػػى تعكيبػػة الذػػوى المػػواعة البشػػعية  ومػػف فػػـ مواجيػػة التغيػػعات المفعوضػػة 
العاممة بالجامعة )تلذيؽ التوازف بيف الطم  والععض(  ويمكػف تلذيػؽ  لػؾ 

 مف خالؿ:
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اقسػػتفاةة مػػف نتػػائج تلميػػؿ الفجػػوة فػػي الوتػػوؼ لمػػى الوضػػا الػػعاىف لمسػػتوى كفايػػة اقسػػتفاةة مػػف نتػػائج تلميػػؿ الفجػػوة فػػي الوتػػوؼ لمػػى الوضػػا الػػعاىف لمسػػتوى كفايػػة   --
    المواعة البشعية بالجامعة. المواعة البشعية بالجامعة. 

 لػؾ فػي لالػة  لػؾ فػي لالػة الذياـ بسة التياجات الجامعة بما ىػو متػاح لػةييا مػف مػواعة بشػعية  و الذياـ بسة التياجات الجامعة بما ىػو متػاح لػةييا مػف مػواعة بشػعية  و   --
وجوة توازف بيف الطمػ  والعػعض أو المتػاح  و لػؾ مػف خػالؿ: التػةعي  التلػويمي  أو وجوة توازف بيف الطمػ  والعػعض أو المتػاح  و لػؾ مػف خػالؿ: التػةعي  التلػويمي  أو 

  التعتية  أو النذؿ  أو النة .التعتية  أو النذؿ  أو النة .

      DDeemmaanndd  eexxcceeeedd  ssuuppppllyyالذياـ بطعح بةائؿ في لالة زياةة الطمػ  لػف المتػاحالذياـ بطعح بةائؿ في لالة زياةة الطمػ  لػف المتػاح  --
  ويمكف التغم  لمى  لؾ مف خالؿ اقختياع بيف البةائؿ التالية:ويمكف التغم  لمى  لؾ مف خالؿ اقختياع بيف البةائؿ التالية:

  مػػف خػػالؿ اقسػػتذطا    مػػف خػػالؿ اقسػػتذطا    IInnccrreeaassee  eexxtteerrnnaall  ssuuppppllyy  ػي ػي عػػعوض الخاعجػػعػػعوض الخاعجػػزيػػاةة المزيػػاةة الم    --
   ..الخاعجي الفعاؿالخاعجي الفعاؿ

  مػػف خػػالؿ التػػةعي  أو   مػػف خػػالؿ التػػةعي  أو IInnccrreeaassee  IInntteerrnnaall  SSuuppppllyyزيػػاةة المعػػعوض مػػف الػػةاخؿ زيػػاةة المعػػعوض مػػف الػػةاخؿ   --
        التعتية  أو تذميص الغيا   واألجازات ب نواليا.التعتية  أو تذميص الغيا   واألجازات ب نواليا.

  SSuubbccoonnttrraaccttiinngg  مػف خػالؿ التعاتػة الػةاخمي   مػف خػالؿ التعاتػة الػةاخمي RReedduuccee  DDeemmaannddتذمػيص الطمػ  تذمػيص الطمػ    --

SSyysstteemm مػػا المميػػزيف ممػػف واػػموا إلػػى سػػف التذالػػة  أو تفعيػػؿ نظػػاـ العمػػؿ بالسػػالات مػػا المميػػزيف ممػػف واػػموا إلػػى سػػف التذالػػة  أو تفعيػػؿ نظػػاـ العمػػؿ بالسػػالات
  .    .    OOvveerr  TTiimmee  SSyysstteemmالزياةة الزياةة 

؛ أي أف المتػػاح مػػف ؛ أي أف المتػػاح مػػف LLaabboorr  SSuurrpplluussأمػػا فػػي لالػػة وجػػوة فػػائض فػػي العػػعض أمػػا فػػي لالػػة وجػػوة فػػائض فػػي العػػعض    -
المواعة البشعية بالجامعة يفوؽ المطمو  )تضخـ اليياكؿ الوظيفية(  فإنو يتـ التعامػؿ المواعة البشعية بالجامعة يفوؽ المطمو  )تضخـ اليياكؿ الوظيفية(  فإنو يتـ التعامػؿ 

      عو مف خالؿ التالي:عو مف خالؿ التالي:مم

  EEaarrllyy  و لػػؾ مػػف خػػالؿ؛ بػػعامج التذالػػة المبكػػع   و لػػؾ مػػف خػػالؿ؛ بػػعامج التذالػػة المبكػػع DDeeccrreeaassee  SSuuppppllyyػػػ تذمػػيص العػػعض ػػػ تذمػػيص العػػعض 

RReettiirreemmeenntt أو اتتساـ الوظائؼ   أو اتتساـ الوظائؼ  SShhaarriinngg  JJoobbss أو تسعيا العمالة المؤتتة  أو تجمية   أو تسعيا العمالة المؤتتة  أو تجمية  
    ليث توتؼ الجامعة لف استذباؿ لامميف جةة.  ليث توتؼ الجامعة لف استذباؿ لامميف جةة.SSttaaffffiinngg  FFrreeeezzeeلممية التوظيؼ لممية التوظيؼ 

؛ و لؾ مف خالؿ استلةاث أنشطة أو خػةمات ؛ و لؾ مف خالؿ استلةاث أنشطة أو خػةمات IInnccrreeaassee  DDeemmaannddم  م  تعزيز الطتعزيز الط  --
جةيػػةة تذػػةميا الجامعػػة  ويػػتـ تغػػ يتيا بػػالمواعة البشػػعية الفائضػػة لػػةييا  و لػػؾ بعػػة جةيػػةة تذػػةميا الجامعػػة  ويػػتـ تغػػ يتيا بػػالمواعة البشػػعية الفائضػػة لػػةييا  و لػػؾ بعػػة 

ولكف بشعط أق يتعاعض  لػؾ مػا توجيػات الجامعػة  وأف يػتـ فػي ولكف بشعط أق يتعاعض  لػؾ مػا توجيػات الجامعػة  وأف يػتـ فػي     تةعيبيـ وت ىيميـتةعيبيـ وت ىيميـ
            إطاع مف الموائا والذوانيف المنظمة ل لؾ. إطاع مف الموائا والذوانيف المنظمة ل لؾ. 

اللػظ اللػظ   ي    ي  لمتنفيػ لمتنفيػ   آليػاتآليػاتالسػابذة ومػا تضػمنتو مػف السػابذة ومػا تضػمنتو مػف   المتطمبػاتبمعاجعػة بمعاجعػة ختاًما ... فانو ختاًما ... فانو             
التخطيط العممي لممواعة البشعية  و لؾ وفؽ معالؿ التخطيط العممي لممواعة البشعية  و لؾ وفؽ معالؿ لزمة والةة متكاممة لضماف لزمة والةة متكاممة لضماف   ت تيت تي  أنياأنيا

ى ه المتطمبات تة تمفؿ نذطة ى ه المتطمبات تة تمفؿ نذطة   أفأفكما كما     إليياإلييا  ا شاعةا شاعةلممية التخطيط لممواعة البشعية سالؼ لممية التخطيط لممواعة البشعية سالؼ 
  بليػث   بليػث البشػعية بجامعػة المنيػاالبشػعية بجامعػة المنيػاالنظػع فػي لمميػة التخطػيط لممػواعة النظػع فػي لمميػة التخطػيط لممػواعة    لػاةة لػاةةة ة انطالؽ وخطػو انطالؽ وخطػو 
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مسػػتوياتيـ وفئػػاتيـ مسػػتوياتيـ وفئػػاتيـ تياجاتيػػا مػػف المػػواعة البشػػعية بتياجاتيػػا مػػف المػػواعة البشػػعية بيكػػوف لػػةى الجامعػػة خطػػة فعميػػة قليكػػوف لػػةى الجامعػػة خطػػة فعميػػة قل
؛ خااػػة وأف األمػػع يتعمػػؽ بػػ غمى وأفمػػف مػػواعة الجامعػػة  ؛ خااػػة وأف األمػػع يتعمػػؽ بػػ غمى وأفمػػف مػػواعة الجامعػػة  المختمفػػةالمختمفػػة  ومجمولػػاتيـ الوظيفيػػةومجمولػػاتيـ الوظيفيػػة

  كمػا   كمػا SSttrraatteeggiicc  RReessoouurrcceeالمػوعة اقسػتعاتيجي المػوعة اقسػتعاتيجي   طمػؽ لميػو بمغػة اقتتاػاةييفطمػؽ لميػو بمغػة اقتتاػاةييفوالػ ي ي  والػ ي ي  
  ..HHuummaann  CCaappiittaallطمؽ لميو أيًضا عأس الماؿ البشعي طمؽ لميو أيًضا عأس الماؿ البشعي ي  ي  

ػػ ػػ ػ مفميا في  لؾ مفؿ جميا مؤسسػات المجتمػا المػةني ػ مفميا في  لؾ مفؿ جميا مؤسسػات المجتمػا المػةني   جةيع بال كع  أف الجامعةجةيع بال كع  أف الجامعة
لمميػػة مذننػػة  بليػػث لمميػػة مذننػػة  بليػػث   ألسػػالي ألسػػالي ا ا مؤىمػػة ومنتذػػاة وفًذػػمؤىمػػة ومنتذػػاة وفًذػػتػػوافع كػػواةع بشػػعية تػػوافع كػػواةع بشػػعية   إلػػىإلػػىفػػي لاجػػة ماسػػة فػػي لاجػػة ماسػػة 

تنميػة تنميػة   أـأـالبلػث العممػي  البلػث العممػي    أـأـضػطالع بوظػائؼ الجامعػة  سػواء لمػى مسػتوى التػةعيس  ضػطالع بوظػائؼ الجامعػة  سػواء لمػى مسػتوى التػةعيس  يمكنيا اقيمكنيا اق
وفيػؽ وفيػؽ   إنمػاإنمػاالفالفػة  الفالفػة    األةواعاألةواعى ه ى ه بالجامعة ليس ببعية لف بالجامعة ليس ببعية لف   ا ةاعيا ةاعيالبيئة وخةمة المجتما  والجياز البيئة وخةمة المجتما  والجياز 

الامة بيا  وةوعه يتخمؿ ةوق  العمؿ الجػامعي بمسػتوياتو المختمفػة  وىػ ا بطبيعػة اللػاؿ يفػعض الامة بيا  وةوعه يتخمؿ ةوق  العمؿ الجػامعي بمسػتوياتو المختمفػة  وىػ ا بطبيعػة اللػاؿ يفػعض 
نجػاح نجػاح   إفإفامعة ضعوعة التلةية الةتيؽ قلتياجاتيا مف المػواعة البشػعية كمػا وكيفػا؛ ليػث امعة ضعوعة التلةية الةتيؽ قلتياجاتيا مف المػواعة البشػعية كمػا وكيفػا؛ ليػث لمى الجلمى الج

مواعة البشػعية بيػا  ومػف فـػ تلذيػؽ األىػةاؼ مواعة البشػعية بيػا  ومػف فـػ تلذيػؽ األىػةاؼ الال  إةاعةإةاعةيكفؿ لمجامعة النيوض بعمميات يكفؿ لمجامعة النيوض بعمميات ى ه العممية ى ه العممية 
              المنشوةة  وتنفي  األنشطة المطموبة ب لمى ةعجة مف الكفاءة  وب تؿ تكمفة ممكنة. المنشوةة  وتنفي  األنشطة المطموبة ب لمى ةعجة مف الكفاءة  وب تؿ تكمفة ممكنة. 
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