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 التعاقب تخطيط جراءاتإو سياسة

 المفتوحة العربية للجامعة الوظيفي
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 الوظيفي للجامعة العربية املفتوحةجراءات تخطيط التعاقب إسياسة و 

 املقدمة:

همية تخطيط التعاقب الوظيفي خاصة في ظل امتدادها الكبير في تسع دول أتدرك الجامعة العربية املفتوحة 

عربية والتطور الكبير في البرامج االكاديمية املطروحة والنمو في عدد الطالب والخدمات املساندة التي تقدمها 

ن يكون أ هميةألجميع املنتفعين. وقد أكد التحليل املؤسس ي ملواضع القوة والضعف والفرص والتهديدات على 

 عمالها في كل األوقات وفق معايير جودة عالية.أسس الستمرارية أللجامعة خطة واضحة للتعاقب الوظيفي و 

 نص السياسة:

 بالتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتحرص على أن توظف جميع انظمتها  
ً
 تاما

ً
تلتزم الجامعة العربية املفتوحة التزاما

 الجامعة.  ومواردها البشرية لتحقيق أهداف وغايات

 ماهية تخطيط التعاقب الوظيفي وأهدافه:

تعرف عملية تخطيط التعاقب الوظيفي بأنها عملية تحديد االحتياجات املستقبلية الستمرارية األعمال؛ وذلك 

من خالل تحليل الفجوة بين املوارد املاحة واملهارات املتوفرة. والعمل على سد تلك الفجوة عن طريق تفعيل 

 على بالحرص وذلك العمل وتدريب املوظفين. ويهدف تخطيط التعاقب الوظيفي إلى استمرارية أنشطة تأهيل

 أي مللء ومسؤوليات أكبر بصالحيات التأهيل من عال قدر على موظفين تعيين خالل الوظائف من ملء جميع

 .بالعمل شواغر

 أهداف السياسة:

 تأهيل قيادات مستقبلية لإلدارات واألقسام املختلفة للجامعة. 

 تهدف هذه السياسة إلى البناء االستراتيجي للقدرات )الوظائف الحرجة او الحاسمة( 
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وذلك عن طريق بناء القدرات باإلدارات املختلفة للقيام بأدوار استراتيجية ومسؤوليات هامة في حال غياب 

ألسباب شخصية او تتعلق بالعمل )مثال لذلك اإلجازات/ املهام الرسمية /التقاعد  موظف /املوظفين عن العمل

 او االستقالة(.

 

 بناء القدرات املستقبلية:

مقدرات ومهارات محددة من  إلىحالل الوظيفي للمناصب التي تحتاج ذلك عن طريق التخطيط للتعاقب /اإل و 

 خالل تنفيذ األنشطة التدريبية التطويرية. 

 تخطيط التعاقب الوظيفي /اإلحالل:تعريف 

الحرجة او الحاسمة( في الجامعة )دوار االستراتيجية الوظيفي هو تخطيط منظم لتحديد األ تخطيط التعاقب 

تاحة فرص التدريب لتمكينهم من شغل إوتحديد الخلفاء املحتملين وتحديد املهارات والكفاءات املناسبة و 

 .و املستقبليةأاملناصب الحالية 

 لالستقرار اإل وذل
ً
داري لكل الوظائف املهمة في كل األوقات، حتى ال يتأثر عمل الجامعة وسعيها في تحقيق ك ضمانا

 رسالتها.

 يشتمل تخطيط التعاقب الوظيفي على العناصر التالية: 

  تعريف الوظائف املهمة )الحرجة( على كافة املستويات والتي يمكن أن تؤثر بدرجة كبيرة على سير العمل

 بالجامعة.

  ن دعت إتحديد املوظفين الذين لديهم رغبة في العمل ويتميزون بإمكانيات وقدرات عالية لشغل تلك الوظائف

 الضرورة.

 .رصد موارد كافية لتوفير فرص التدريب التخصص ي والتطوير املنهي املناسب 

  ،نواب الرئيس، العمداء، وضع خطة للتوظيف الداخلي من الجامعة للوظائف القيادية التنفيذية )الرئيس

 مدراء الجامعة ورؤساء االقسام(.
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 تعريف الوظائف الرئيسية واالساسية)الحرجة( وتحديد مهامها ومسؤولياتها  .1

على أهمية املنصب، واملخاطر املتوقعة في حال شغر املنصب،  يتم تحديد الوظائف االساسية بالجامعة وذلك بناًءا

وتأثيره الكبير على جميع مناحي العمل أو في بعض الحاالت في ناحية محددة او جانب محدد مثل إدارة عمليات التعليم 

 والتعلم، أو تسجيل الطالب كما ويشمل التعريف الوظائف التي تحتاج الي مهارات تقنية عالية.

 لكفاءات تحديد ا .2

تتطلب كل وظيفة مجموعة معينة من الكفاءات، واملهارات، وذلك للقيام بالدور املطلوب وانجاز العمل على أكمل وجه. 

، وذلك الختيار حدالذا من الضروري في تخطيط التعاقب الوظيفي تحديد الكفاءات واملهارات الالزمة لكل وظيفة على 

ك عن طريق اعداد قائمة بالكفاءات واملهارات املطلوبة، لكي يتم انتقاء املرشحين املرشحين املناسبين )الخلفاء( ويتم ذل

نظمة املوارد البشرية بالجامعة، وذلك باالطالع على التوصيف الوظيفي ومعاينة املرشحين الحاليين أاملحتملين من خالل 

 لراهنة التي تشهدها.وشاغلي الوظائف السابقين، وتقييم ذلك في ضوء أهداف الجامعة، واملستجدات ا

 تحليل الفجوة  .3

تقوم الجامعة بتقييم احتياجات العمل الحالية واملستقبلية، ومقارنتها مع املتوفر من املوارد البشرية بغرض تحديد 

 دارات ورؤساء األقسام ورفع توصياتهم بذلك إلدارة املوارد البشرية.الفجوة ويتم ذلك بواسطة مدراء اإل 

 تصميم الفرص التطويرية  .4

تحديد الفرص التطويرية لكل مجموعة من الكفاءات لسد الفجوة والعمل على تالفي الشواغر عن طريق التفويض 

واإلنابة ملن يليه باملسؤولية لكل منصب، وتدريب وتطوير املوظفين الحاليين، وتعيين موظفين جدد ذوي كفاءة عالية او 

 عت الضرورة. االستعانة بعقود خارجية ان د

 :املحتملين املرشحين تحديد .5

تتولى إدارة الجامعة العليا بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية اختيار املرشحين املناسبين من موظفي الجامعة أو خارجها 

 بناء على قائمة املرشحين النهائية.
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 : برامج التدريب والتطوير تنفيذ  .6

لتدريب وتهيئة املرشحين ليكونوا على استعداد تام مللء الوظائف في حال حدوث أي تعتمد الجامعة الخطوات املناسبة 

 شواغر

 والتقويم املستمر: املتابعة .7

 
ً
 املتابعة والتقويم املستمر يتم تقويم فعالية برامج التهيئة والتدريب. نتائج إلى استنادا

  

 إشعار:

إلعداد هذه . القوة والضعف والفرص والتهديدات للجامعةالتحليل املؤسس ي ملواضع هذه السياسة هي نتيجة نتائج 

 بعض الوثائق للجامعات األخرى  تم االستناد السياسة
ً
 .للوائح وسياسات الجامعة العربية املفتوحة وأيضا
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 خطوات واجراءات تخطيط التعاقب الوظيفي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة األولى

 الخطوة الثانية

 الخطوة الثالثة

الرابعةالخطوة   

 الخطوة الخامسة

 الخطوة السادسة

 الخطوة السابعة

تحديد األدوار و المسؤوليات والحرجة وتحديد الوظائف الرئيسية   

 تحديد المهارات األساسية لكل وظيفة

 تحليل الثغرات ) الفجوة(

 تصميم الفرص التطويرية لكل مهارة

 اختيار المرشحين المناسبين

البرامج التطويرية ذتنفي  

 المتابعة و التقويم المستمر لتحديد التقدم الكلي


