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 انجازات االدارة العامة

 وحتى االن 1/1/2016لشئون العاملين اعتبارا  من 

************* 
 نسبة التنفيذ المؤشرات المسئول الفترة ما تم تنفيذه الهدف

حصر جميع العاملين  -1 هيكلة العاملين

باالدارات المختلفة 

وتصنيفهم  حسب 

مؤهالتهم ودرجة 

 كفاءتهم.

تحديد كمية االعمال  -2

 ة لكل ادارة.المطلوب

تحديد مدى العجز او  -3

الزيادة او العمالة 

غير المناسبة لهذا 

 العمل

نقل العاملين الغير  -4

متخصصين او الغير 

مناسبين للعمل الى 

وظائف تتناسب مع 

 مؤهالتهم وخبراتهم .

( من 8وتم االستغناء عن عدد )

العاملين كعمالة زائدة تعوق 

 تنفيذ الخطة

 

كان محدد لتنفيذ الهدف 

( شهر اعتبارا 18دة )م

 . 2015اكتوبر  19من 

مدير عام شئون 

العاملين ومديرى 

االدارات التابعة 

 له

كل موظف فى 

تخصصه حسب بطاقة 

وصف الوظيفة  

 الخاصة بوظيفته .

% من اجمالى 75

الهدف ونسبة 

% مما هو 100

 مخطط 
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 الهدف

 

 نسبة التنفيذ المؤشرات المسئول الفترة ما تم تنفيذه

فة بالوظيفة المعر

 ومسئوليتها

  تصوير بطاقة وصف

الوظيفة لكل عامل 

 وتوزيعا عليهم .

  تنظيم دورات تدريبية

متخصصة لتعريف 

العامل بالواجبات 

والمسئوليات 

 .لوظيفته

  تعريف دائم للموظف

ببطاقات وصف 

 الوظائف.

كان مخطط لتنفيذ هذا 

الهدف مدة ستة اشهر 

اعتبارا من 

19/10/2015 

ن مدير عام شئو

العامين ومديرى 

االدارات التابعة 

 له.

معرفة كل موظف بالمهام 

والمسئوليات الخاصة 

 بالوظيفة

% 100تم تنفيذ 

 من الهدف.

تم ادخال    ميكنة العمل

% من 80بيانات

العاملين واعضاء 

هيئة التدريس على 

 نظام الفاروق. 

  تم تخصيص موظف

مدرب على تحديث 

 البيانات 

 

 

 مخطط لها ثالث سنوات

 2015من اكتوبر 

مدير عام شئون 

العاملين ومديرى 

االدارات التابعة 

 له .

 

جميع الخدمات المالية 

واالدارية التى تقدم 

للعاملين تقدم من خالل 

 الحاسب االلى .

% من الهدف 40

وتم تجاوز نسبة 

% مما هو 100

 مخطط.
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 ما تم تنفيذه الهدف

 

 نسبة التنفيذ المؤشرات المسئول الفترة

ب العاملين على تدري

البرامج المتخصصة فى 

 مجال العمل

  دراسة االحتياجات

التدريبية لالدارات 

 المختلفة.

  تم تحديد اوجه القصور

لدى السادة العاملين 

وتحديد االحتياجات 

التدريبية والبرامج 

 المطلوبة .

 ( 5تم تنظيم عدد )

دورات تدريبية فى 

 -مجال :

شئون اعضاء هيئة  .1

 التدريس .

 ت .التسويا .2

 شئون العاملين  .3

الكسب غير المشروع  .4

ومدونة السلوك 

 الوظيفى .

نشر ثقافة الشفافية  .5

 ومكافحة الفساد .

يتم مرة كل اسبوع تنظيم لقاء او 

ادارة  ورشة عمل بموظفى كل

فرعية لمناقشة معوقات العمل 

ومحاولة وضع الحلول لها 

وسماع مقترحات السادة 

  العاملين.

مخطط له ان يكون 

 برنامج مستمر .

وتم تنفيذه اعتبارا 

 1/11/2015من 

مدير عام شئون 

العاملين ومدير 

عام التنظيم 

واالدارة ومديرى 

االدارات التابعة 

لالدارة العامة 

 لشئون العاملين

معرفة العاملين 

باجراءات العمل وعقد 

الدورات فعال والحصول 

 على شهادات بالحضور

% مما هو 100

 مخطط
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 تنفيذهما تم  الهدف

 

 نسبة التنفيذ المؤشرات المسئول الفترة

تسجيل جميع العاملين 

واعضاء هيئة التدريس 

على الحاسب االلى 

للهيئة العامة للتامين 

 والمعاش

  تم حصر جميع

العاملين وبيانات 

الرقم التامينى لكل 

 منهم .

  تم اعداد استمارة

بيانات لكل منهم 

 واعتمادها .

  تم ارسالها للهيئة

ة للتامين العام

 والمعاش لتسجيلها .

  تم مراجعة بيانات

 جميع العاملين .

مخطط لهذا الهدف عام 

 2016من يناير 

مدير عام شئون 

العاملين السيد / 

ياسر محمد 

الحاج وباقى 

العاملين بادارة 

 المعاشات 

تسجيل جميع العاملين 

بالهيئة العامة للتامين 

 والمعاش

% من الهدف 75

وتعدينا نسبة 

لما هو  100%

 مخطط.

استكمال السجالت 

الورقية كمصدر امن 

 لتوثيق البيانات

  تم حصر جميع

 السجالت الموجودة .

  تم تحديد السجالت

 الناقصة.

  من 50تم استكمال %

السجالت الموجودة 

 وتحديثها.

  انشاء السجالت الغير

الية  موجودة تم ووضع

 لتحيثه

مخطط لتنفيذ هذا 

شهر من  18الهدف 

   2016يناير 

مدير عام شئون 

العاملين ومديرى 

االدارات التابعة 

 له 

% من الهدف 50 وجود السجالت

% 100عموما و

مما هو مخطط 

 لتنفيذه.
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 ما تم تنفيذه الهدف

 

 نسبة التنفيذ المؤشرات المسئول الفترة

وضع معدالت اداء 

 تترجم كميا 

تحديد الوقت المستغرق 

 لكل عملية.

تحديد نسبة الخطا 

بها لكل  المسموح

 عمليه.

 

  وضع معدالت اداء

 تترجم كميا 

  تحديد الوقت

المستغرق لكل 

 عملية.

  تحديد نسبة الخطا

المسموح بها لكل 

 عمليه.

  اعالنها على السادة

 العاملين.

  تحديد نسبة

االنحراف عن اداء 

 العمل .

  محاسبة العاملين او

مكافاتهم على 

االنحراف عن 

المعدالت الموضوعة 

. 

 

 

 

 18ا الهدف خطط لهذ

شهر اعتبارا من يناير 

2016 

مدير عام شئون 

العاملين  

ومديرى 

االدارات التابعة 

 له

وجود المعدالت ويعرفها 

جميع العاملين ومتلقى 

 الخدمة

% من اجمالى 50

% 100الهدف و

 مما هو مخطط له

 


