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 الجهاز اإلداري – 5

 
 تنمية القيادات اإلدارية والعاملين 5/1/1

 

والعـاملين بالكليـة مـن خـالل توزيـع اسـتمارة اسـتبيان تم تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للقيـادات اإلداريـة ي •
 .وبناَء عليه يتم إعداد خطة التدريب الخاصة بالجهاز اإلداريالتدريبية لمعرفة احتياجاتهم 

)1-5(مرفق                                                             
                 

الـــدورات يوضــح والجــدول التـــالي  2010-2008للفتـــرة مــن تــم إعــداد خطـــة لتــدريب الجهــاز اإلداري  •
 : وعدد المتدربين والنسبة من إجمالي عدد الجهاز اإلداري بالكليةالتدريبية 

 

 الدورة التدريبية

 المتدربين

 العدد
النسب

 ة

 %31.2 39 دورات تخصصية في مجال الشئون اإلدارية

 %11.2 14 لعملدورات في الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة ا

 %100 125 دورات في اإلسعافات األولية

 %48 60 بمفهوم  الجودة واالعتماد ياإلدار تنمية وعى الجهاز 

 IT 20 16%رفع مهارات 

ــدورات  2012-2010تــم إعــداد خطــة لتــدريب الجهــاز اإلداري للفتــرة مــن و  • ــالي يوضــح ال والجــدول الت
 المتدربين والنسبة من إجمالي عدد الجهاز اإلداري وعددالتدريبية التي تم تنفيذها من المخطط 

 

 

 الدورة التدريبية

 المتدربين

 العدد
النسب

 ة

 %46.5 27 دورات تخصصية في مجال الشئون اإلدارية

 %28.5 10 دورات في الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل

 %50 58 تنمية وعى الجهاز اإلداري بمفهوم  الجودة واالعتماد

 %3.4 1 رفع مهارات اللغة االنجليزية

 والعاملين  اإلداريةنظم تقييم أداء القيادات   5/1/2

 مية القيادات وتقييم األداءتن   5/1
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 الرضاء الوظيفي   5/2
 

فـي مـدى مصـداقية  وذلك للوقـوف علـى رأيهـم العاملينو  اإلداريةتطبق الكلية نظم لتقييم أداء القيادات  •
ــيم  ــة المســتخدمة لتقي ــنظم الحالي ــذلك  تــم عمــل اســتبياناتحيــث  أدائهــمال ر مــن نصــف وجــد أن أكثــو  ل

حقـق المصــداقية فـي الـنظم المســتخدمة فـي تقيــيم تتالـذين أدلــوا بـآرائهم  قـالوا أنــه %) 54.8(العـاملين 
)2-5(مرفـــــق                                 .أداء العاملين

  
 تقـارير األداء, لتقيـيم أداء العـاملين منهـا االسـتبيانات المعـدة لـذلك  تسـتخدم الكليـة العديـد مـن الوسـائل •

الخاصـة بـذلك المراجعـة الداخليـة نشر نتائج وأيضا  حيث يتاح للعاملين فرصة االطالع عليها السنوية
كمـا تـم تطبيـق نظـام البصـمة االلكترونيـة للحضـور واالنصـراف وهـي متصـلة ,  وتقرير الكليـة السـنوي

صـمة كمـا تتـيح بالنظام االلكتروني بالكلية حيث توفر للموظف الحصول على بياناتـه ومواعيـد أخـذ الب
وتســــتخدم  )3-5(مرفــــق                                   .إلدارة الكليـــة المتابعــــة للحضـــور واالنصــــراف  

حسـب التخصـص  العمـلعبـاء أالكلية آليات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة منها توزيـع 
ـــدر اإلمكـــان نظـــرا  ـــيق ـــة ب , أعـــداد العـــاملين للعجـــز ف معرفـــة االحتياجـــات التدريبيـــة لهـــم وتهـــتم الكلي

مراعـاة الكفـاءة عنـد الترشـيح لعقـد النـدوات والـدورات و , وترشيحهم للدورات حسب االحتياجـات التدريبيـة
 .عند التقدم للترقيةمراعاة الدور واألقدمية , أو منح شهادات التقدير أو المكافآت المادية, التدريبية 

 
 

 

 الوظيفيوسائل قياس الرضا   5/2/1
وبتحليلـه  بقياس الرضا الوظيفي االستبيان الخاصتقيس الكلية مستوى الرضا الوظيفي للعاملين من خالل 

                       .أكثر من نصف اإلداريين الذين أدلوا بآرائهم راضيين بشكل مقبول%) 62.3(تبين أن 

 :ومن أهم عوامل الرضا 
 مصداقية اإلدارة •

 الدورات التدريبية  •

 ة وحدة ضمان الجودةفاعلي •
 

 

 :وعوامل عدم الرضا
 األعباء الوظيفية  •

 المتطلبات الوظيفية  •

 )4-5(مرفق                                                                               الدعم المادي  •
  

 :تحسين الرضا الوظيفي  في المؤسسةدور   5/2/2
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فقـد تـم اتخـاذ قـرارات لتحسـين الرضـا  مجتمـع الكليـة لدى الوظيفي  سعيا من الكلية لتحسين مستوى الرضا
الــى تعزيــز المهــارات  أضــافهالوظيفيــة حســب التخصــص  األعبــاءمثــال لــذلك يــتم توزيــع الــوظيفي لــديهم 

فرصـه للتعبيـر عـن مـدى  وٕاعطـائهممعرفـه احتياجـات العـاملين , بالتـدريب لجميـع العـاملين بالكليـة  العملية
وفيمــا يخــص , بـذلك  خاصــةاســتبيانات  استقصــاء هـذه البيانــات مــن خـالل يــتمو رضـائهم عــدم  أورضـائهم 

تـــم توزيــع كـــل تخصــص مـــع  الخصوصــيةولمزيــد مـــن  باإلمكانيــات المطلوبـــةمجهـــزة  فهــيالعمـــل  أمــاكن
ورعاية الشباب وتـم االتفـاق مـع الجامعـة علـى تخصـيص األرض خلـف مبنـى  بعضهم مثل شئون الطالب

لعـاملين لمناقشه نتائج قياس الرضا الـوظيفي يتم  وأيضا لتحقيق احتياجات األقسام إداري الكلية لبناء مبنى
  .واجتماعات مع األقسام المختلفة مجلس الكليةبالكلية من خالل 
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