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دائرة شؤوى الوىظفيي
أوالً :الوقدهــــت
تضم دائسة شؤَن المُظفيه قسميه ٌما:

قسم البعثات

قسم خدمات العاملين

ثاًياً :وفيوا يلي أهن األعوال التي تقىم بها الدائرة:
 oهتابعت قضايا الوىظفيي في الجاهعت هي حيث:
-

اإلجاااشاث شكشاااالٍا المة فاات َإدخالٍااا ػ ااج جٍاااش البا ااُ
السىُيت  ،االضطسازيت ،المسضيت ،المغادزاث .......إلخ ).
قضايا ال كميه الظبي َال كميه ػ ج البياة .
الصياداث السىُيت َ ،ال ؼييىاث .
اال قاالث َ ،إوٍاء الةدماث  ،إجساءاث شساءة الرمت .
إشسام ػقُد الؼمل َتجديدٌا.
مىح شٍاداث الةبسة لمه يط بٍا مه الؼام يه في الجامؼت .

(

 oتُفيس الؼدد المىا ب مه الماُظفيه لساد جاجات الا يااث َالادَائس ،
َفقاً لأل س ال ي جددٌا وظاام شاؤَن الماُظفيه ( )2لؼاام ، 2002
َشما يبقق مؼاييس االػ ماد الؼام َالةاص.
 oإػااداد َتىظاايم م فاااث المااُظفيه فااي الجامؼاات شمااا ي فااق َمؼاااييس
االػ ماد الؼام َالةاص َ ،شما يىسجم َقاوُن الجامؼاث الةاطت .
 oجُ بت شؤَن المُظفيه ضمه وظام ي ضمه جميغ البياوااث المط ُشات ػاه ال
مُظف إدازي .
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 oم اشؼت شؤَن المبؼُثيه الريه ي م اش ؼاثٍم مه الط بت الم ميصيه
ل بظُل ػ ج دزجت الماجس يس َالد ُزاي لسد جاجت الجامؼت مه
ال ةظظاث الىادزة .
 oتُفيس أقساص ممغىطت تب ُي ػ ج جميغ البياواث الةاطت شم اشؼت
شؤَن المبؼُثيه َالمُظفيه ،لسٍُلت السجُع الج البياواث َال قازيس
ال ي تةض المُظف أَ المبؼُث مه أجل تدقيقٍا َم اشؼ ٍا َتغري ٍا
شالمس جداث ال ي تطسأ ػ يٍا .
التي

شهدتها

الدائرة

خالل

العام

التطىراث
ثالثا:
:2002/2002
ا بداث َظيفت مساػد مديس الدائسة .
أ-
إػادة تُشيغ المٍام َالُاجباث ششال دقيق ػ ج
المُظفيه .
رابعاً :التطلعاث الوستقبليت لعام :2010/2002

ي م اخ ياز المُظفيه في الجامؼت مه ذَي الىُػيت َالافاءة الؼاليت َإلدامات ٌاري
الافاءة َمُا بتً ل طُزاث تتطلع الدائرة إلى:
 إقامت دَزاث تكٌي يت َتطُيسيت ل مُظفيه .
 إشساك المُظفيه شدَزاث خازجيت .
 تجٍيص دليل َطف الُظائف اإلدازيت َالفىيت َطباػ ً.

