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 وتقييم األداءتنمية القيادات    5/1
 

 تنمية القيادات اإلدارية والعاملين 5/1/1
 

ستبيان إستمارة إتوزيع  التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين بالكلية من خالل اإلحتياجات تم تحديد  •
 ) 9مرفق(                            .التدريبية حتياجاتهم إلمعرفة 

                

عددها (البرامج والدورات التدريبية التي تم تنفيذها من المخطط لكل فئة خالل السنوات الثالث السابقة  •
 :وهي كالتالي )منها 5وتم تنفيذ  7

 

 الدورة التدريبية
 دربينالمت

 النسبة العدد

 %31.2 39 دورات تخصصية في مجال الشئون اإلدارية

 %11.2 14 الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل في اتدور

 %100 125 اإلسعافات األولية ات فيدور

 %48 60 بمفهوم  الجودة واالعتماد داريإلاتنمية وعى الجهاز 

 IT 20 16%رفع مهارات 
 
 

 والعاملين اإلداريةم تقييم أداء القيادات نظ 5/1/2
 

سـتبيانات إسـيتم عمـل  أدائهـمرأي العاملين في مدى مصداقية الـنظم الحاليـة المسـتخدمة لتقيـيم  لمعرفة •
 .وتوزيع وتحليل نتائجه 

تقــارير األداء , سـتبيانات المعــدة لـذلك ئل لتقيــيم أداء العـاملين منهــا اإلتسـتخدم الكليــة العديـد مــن الوسـا •
 .لسنوية وأيضا تفعيل المراجعة الداخلية وتقرير الكلية السنويا

حســب  العمـلعبـاء أسـتفادة مـن المــوارد البشـرية المتاحـة منهـا توزيـع وتسـتخدم الكليـة آليـات لتعظـيم اإل •
مراعـاة , التدريبيـة اإلحتياجـاتالتدريبية لهـم وترشـيحهم للـدورات حسـب  اإلحتياجاتمعرفة , التخصص 

, أو مـنح شـهادات التقـدير أو المكافـآت الماديـة, رشـيح لعقـد النـدوات والـدورات التدريبيـة الكفاءة عنـد الت
عمـل خطـة لزيـادة عـدد أعضـاء هيئـة التـدريس وتشـجيعهم , عنـد التقـدم للترقيـة مراعاة الـدور واألقدميـة 
 .على البقاء داخل الكلية
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 الوظيفيالرضاء    5/2
 

 الوظيفيوسائل قياس الرضا  5/2/1
الرضا الـوظيفي للعـاملين كـان حـوالي  نسبةستبيانات الخاصة بقياس الرضا الوظيفي تبين أن اإلبعد تحليل 

  ) 10مرفق(                    % .85
 :ومن أهم عوامل الرضا 

 العدالة والموضوعية •

  اإلدارةمن قبل  متعسفةعم وجود قرارات  •

 مع الزمالء والعمل الجماعي يجابيةاإل العالقة •

 العمل فيلما يبذل من مجهود دير الرؤساء تق •

 مجال العمل فيتوفير الدورات التدريبية  •

 للعمل الالزمة اإلمكانياتتوفير العديد من  •

  المهنيةتوافر فرص تنميه المهارات  •
 وعوامل عدم الرضا

 . الخاصة اإلحتياجات و لمشاكل ل اإلدارةعدم تقدير  •

 بالقسم الغير مرضيةرارات الق اتجاهفعل الالتعبير عن رد  في الفرصة •

 الخصوصيةالعمل من حيث التجهيز وتوافر بالمكان الخاص  •

 ستقرارواإل باألمان اإلحساس •

 الوظيفية األعباءتناسب  •
 

 :تحسين الرضا الوظيفي في المؤسسةدور  5/2/2
لــديهم تخــاذ قــرارات لتحســين الرضــا الــوظيفي إنظـرا لوجــود عوامــل عــدم رضــا لــدى العــاملين بالكليــة فقــد تــم 

ــتم توزيــع  ــذلك ي بالتــدريب  العمليــةتعزيــز المهــارات  إلــى ضــافهإالوظيفيــة حســب التخصــص  األعبــاءمثــال ل
عـدم  أوفرصـه للتعبيـر عـن مـدى رضـائهم  وٕاعطـائهمحتياجـات العـاملين إلمعرفـه , لجميع العـاملين بالكليـة 

مســتوي  أحسـنهـزة علـى مج فهـيالعمـل  أمـاكنوفيمـا يخــص , بـذلك  خاصـةسـتبيانات إرضـائهم يـتم توزيـع 
ـــل شـــئون الطـــالب  الخصوصـــيةولمزيـــد مـــن  ـــع كـــل تخصـــص مـــع بعضـــهم مث ـــم توزي ـــوم وأيضـــات ـــه  تق لجن

 شـيهقانلعـاملين بالكليـة مـن خـالل عمـل لقـاءات وحلقـات لمناقشه نتائج قيـاس الرضـا الـوظيفي بستبيانات اإل
  .معهم


