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 اجلهاز اإلداري – 5

 

 تنمية القيادات اإلدارية والعاملين 5/1/1
 

 والدعدجلاي  ةجدلايدل لد   دوز توايدم الةدتلجبي الةدتةيج  تم تحديدد الححتيجادجا الدتدبيةيدل داديدجدالا اليدالبيدل ي
 .وةنجَء عايه يتم إعدالد  طل الدتدبيب الد جصل ةجداهجا اليدالبيالدتدبيةيل دلعبفل الحتيجاجتهم 

                 (1-5)مرفق                                                           

 والداددددوز الدتدددجد  يووددد  الدددددوبالا  0200-0202فتدددبي لددد  تدددم إعددددالد  طدددل دتددددبيب الداهدددجا اليدالبي دا
داعدجم  وعدد الدلتددبةي  والدنةدةل لد  إالدجد  عددد الداهدجا اليدالبيالدتدبيةيل الدت  تم تنفيذهج ل  الدل طط 

0200-0200 
 

 

 الدورة التدريبية
 املتدربني

 العدد الكلي النسبة العدد
 %81 11 دورات تخصصية في مجال الشئون اإلدارية

181 

 %111 181 دورات في الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل

 %1105 58 تنمية وعى الجهاز اإلداري بمفهوم  الجودة واالعتماد

 %308 11 دورات في اإلسعافات األولية

 %8.3 5 رفع مهارات اللغة االنجليزية

 
 والعاملين  اإلداريةنظم تقييم أداء القيادات   5/1/2

فد  لددم لصددالويل  وذدد  داوودوع عادأ بأيهدم الدعدجلاي و  اليدالبيلل نظم دتدييم أدالء الدديجدالا تطةق الدلاي
ةواددده عدددجم يدددبم ه ووادددد أنددد ددددذد   تدددم علدددز الةدددتةيجنجاحيددد   أدالئهدددمالددددنظم الدحجديدددل الدلةدددت دلل دتديددديم 

 :لصدالويل ل  حي  الآلت الدعجلاي  الدذي  أددوال ةآبالئهم  أ  الدنظم الدلةت دلل تحدق الد
   وذد  ددبال إتدج  الدعلز %55ةنةةل  واد أنه يحدق لصدالويل  دالء الدعلز ولةتوالهأل  حي. 

 تتحدق ةهج الدلصدالويل ل  حي  الدددبي عاأ الدتصبع وتحلز الدلةئوديل ةنةةل الدددبالا اليدالبيل والدفنيل 
57%. 

 تنمية القيادات وتقييم األداء   5/1
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 الوظيفي  الرضا   5/2
 

 إدأ ةجيوجفللم ةعوهم الدةعض  اليدالبيلتتوفب ةهج لهجبالا عووجا الدهيئل  الدلهجبالا الدةاوليل 
 دلز عاأ الدةوالء% 57الحنوةجط دال ز الدعلز وود حددا الدلصدالويل ةنةةل 

  (2-5)مرفق                                                               

 تدددجبيب الادالء , دتديدديم أدالء الدعددجلاي  لنهددج الحةددتةيجنجا الدلعدددي دددذد   تةددت دم الدلايددل الدعديددد لدد  الدوةددجئز
الد جصدل ةدذد  الدلبالاعدل الددال ايدل نشب نتجئج وأيوج  عجلاي  فبصل الحطوع عايهجحي  يتجح دا الدةنويل

للددج تددم تطةيددق نظددجم الدةصددلل الحدلتبونيددل داحوددوب والحنصددبالع وهدد  لتصددال ,  وتدبيددب الدلايددل الدةددنوي
ةجدنظجم الحدلتبون  ةجدلايل حي  توفب دالوظع الدحصوز عاأ ةيجنجتده ولوالعيدد أ دذ الدةصدلل للدج تتدي  

 اليدالبيدددلتدددم أيودددج وودددم لعدددجييب دتديددديم أدالء الدديدددجدالا , الدلايدددل الدلتجةعدددل داحودددوب والحنصدددبالع يدالبي 
 (8-5)مرفق                                                                            . والدعجلاي  

   حةدب  الدعلدزعةدجء أيدم وتةت دم الدلايل آديجا دتعظديم الحةدتفجدي لد  الدلدوالبد الدةشدبيل الدلتجحدل لنهدج توا
جء الدعلددز وثيدددل دتوايددم أعةدد إعدددالدحيدد  تددم  أعدددالد الدعددجلاي  داعاددا فدد ودددب اليللددج  نظددبال الدت صدد  

لعبفل الححتيجاجا الدتدبيةيل دهم وتبشديحهم داددوبالا حةدب وتهتم الدلايل ة , ةجينتججووثيدل بةط الدحجفا 
أو لدن  شدهجدالا , دندوالا والددوبالا الدتدبيةيل لبالعجي الدلفجءي عند الدتبشي  دعدد الو , الححتيجاجا الدتدبيةيل

أيوج تدم وودم  طدل دوةدتفجدي .عند الدتددم داتبويللبالعجي الددوب والاودليل , الدتدديب أو الدللجفآا الدلجديل
الدلوالبد الدةشبيل وعوج الدند  ف  أعدالد الدعجلاي  وتم تحديد الححتيجاجا لد  الدعلجددل اليدالبيدل وتدم ل  

 .علز الدل جطةجا الدوالل

 
 

 

 

 الوظيفيوسائل قياس الرضا   5/2/1
 

  ةديددجا الدبوددج الدددوظيف  الحةددتةيج  الد ددج تددديا الدلايددل لةددتوم الدبوددج الدددوظيف  داعددجلاي  لدد   ددوز 
لصددالويل تلجلدج  عد  ل  نصع اليدالبيي  الدذي  أددوال ةآبالئهم بالويي   وزأ%( 9024)تةي  أ  وةتحاياه 

ةجدنةدةل دععةدجء . لدج عد  الدلشدجبلل فد  الت دجذ الدددبالب حي  أ  نفا الدنةةل بالويي  إدأ حد ف , اليدالبي
الدوظيفيل والددوبالا الدتدبيةيل وفجعايل وحدي ولج  الداودي وادد أ  لدج يايدد عد  الدنصدع بالوديي  تلجلدج  

أيوددج  واددد أ  الديجدةيددل الدعظلددأ .% ( 5520،% 5029, % 9024)عنهددج ةجدنةددب الآلتيددل عاددأ الدتددوالد  
   .دلتطاةجا الدوظيفيل والددعم غيب الدلجديل  اليدالبيي  بالويي  تلجلج  ع  ال

 (1-5)مرفق        
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 (القرارات المتخذة ومناقشة النتائج مع العاملين)  تحسين الرضا الوظيفي  في المؤسسةدور   5/2/2
 

. لدم الاوةدجم الدل تافدل  عدد وبشل علدزداعجلاي  ةجدلايل ل   وز  الدوظيف الدبوج  ويجا نتجئج لنجوشل تتم
إعدجدي توايدم الاعةدجء الدوظيفيدل حةدب الدت صد  يدتم  الدوظيف دالبي الدلايل عاأ تحةي  الدبوج وحبصج  ل  إ

عطددجئهم فبصددل  الحتيجاددجتهمةددنويج  إوددجفل إدددأ تعايددا الدلهددجبالا الدعلايددل داليددم الدعددجلاي  ةجدلايددل ولعبفددل  وال 
 .داتعةيب ع  لدم بوجئهم ل  عدله

 نقاط القوة
 .ةي عووجا ةيئيل لتلياي ةي  الدبؤةجء والدلبؤو  .1
 .واود  طل لتلجلال دتدبيب الداهجا اليدالبي وفدج  دوحتيجاجا الدتدبيةيل .2
 .تواد لعجييب والوحل ح تيجب الدديجدالا اليدالبيل .3
 .وجعدي  ةيجنجا ع  الدهيئل اليدالبيل .4

 .واود آديل دديجا لةتوي الدبوج الدوظيف  داعجلاي  .5

 لنجوشل نتجئج الدبوج الدوظيف  لم الدعجلاي  .6

 .الدةشبيل الدلتجحل الحةتفجدي ل  الدلوالبد .7
 

 نقاط حتتاج إىل حتسني 

 .تطةيق لعجييب ال تيجب وتعيي  الدديجدالا اليدالبيلعدم  .1

 .دتحةي  الدبوج الدوظيف الدلجفيل عدم توالفب اليابالءالا الدتصحيحيل  .2

  .تلدا الدللجتب اليدالبيل .3

 مقرتحات التحسني
 .لعجييب ال تيجب وتعيي  الدديجدالا اليدالبيل تطةيق .1
 .فيلج ي   الدل صصجا الدلجديل والدتلويز الدلطاوب اعجلاي تطويب  طل الدتدبيب د .2

 .دتحةي  الدبوج الدوظيف  الدلجفيل اليابالءالا الدتصحيحيل دعم .3

 .والدعجلاي  اليدالبيلدعم نظم تدييم أدالء الدديجدالا  .4

 .لم الدعجلاي  الدوظيف ل نتجئج الدبوج شلنجو .5

 الداديد اليدالبيل  الدلةنأ  الحنتهجءةبعل  .6


