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خطخ تطىير انًهبراد اإلداريخ نهؼبيهيٍ ثقطبع شئىٌ انتؼهيى وانطالة
أوال  :تقذيى
يسعى قطاع شئون التعميم والطالب بالكمية الى زيادة كفاءة أعضاء الجياز اإدارى عن طريق توفير االحتياجات التدريبية
المناسبة لمعاممين بالقطاع وتزويدىم بالميارات والمعمومات واإلمكانات الضرورية الالزمة لجعميم فى تحديث مستمر لما ىو
موجود عمى الساحة فى مجاالت تخصصاتيم لضمان تقديم أفضل خدمة تعميمية وادارية لكل من طالب الكمية وخريجييا .
ومن المنتظر أن يؤدى تنظيم ال برامج التدريبية إلى الوقوف عمى الحديث فى أمور عدة ستفيد فى حل المشاكل فى العديد من
األمور بما يواجو التحديات والمتطمبات المحمية واإلقميمية .ولذا فمن المتوقع أن يوفر ىذا التدريب الكثير من المال والجيد

والوقت لمكمية من خالل االرتقاء بأداء العاممين بالقطاع.
انهذف انؼبو :
رفغ هسزىٌ كفبءح األداء اإلدارٌ للؼبهلُي ثبلمطبع االداري.
األهذاف انتفصيهيخ :
رفع مستوي األداء والكفاءة اإلنتاجية و المينية لمعاممين بالقطاع.
تحسين السموك اإلداري لمعاممين في القطاع.

تعزيز التفاىم والتعاون الفني واإلداري بين األقسام المختمفة لتحقيق التنسيق

اإلطبر انًُهجً نُظبو ػًم انقطبع :
يتبني القطاع أسموب التخطيط اإلستراتيجي الذي يضمن -:
االسترشاد باألىداف المعمنة لمجامعة والتقيد باليدف االشتقاقي لإلدارة.
تحميل وتقييم الوضع الراىن لعناصر أداء اإلدارات المنتفعة.

تقدير االتجاىات المستقبمية لما قد يستجد في ميادين عمل ىذه اإلدارات واآلثار المترتبة عمي ذلك..
تحديد مستوي األداء المستيدف عمي ضوء الوضع الراىن واستقراء المستقبل.
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وضع المشروعات وبرامج العمل التي يمكن من خالليا تحقيق مستوي األداء المستيدف.

ثبَيب  :أسهىة ػًم انقطبع
وضع برامج الدراسات المستمرة.
انتياج أسموب العمل الجامعي وتكوين فرق عمل ذات تخصصات عممية وعممية متشعبة سواء من داخل اإلدارات المنتفعة أو
خارجيا.
االستعانة بالكفاءات العممية من داخل الجامعة أو خارجيا لتقديم االستشارة اإلدارية.
استخدام المؤشرات والمعايير الكمية والنوعية.

اقتباس ما يستجد من تقنية وابتكارات لالرتقاء بمستوي أداء القطاع والعاممين بيا.
تصميم نظم الرقابة الذاتية لإلقسام المختمفة.
رصوُن الجراهج الزذرَجُخ الزٍ رزالءم هغ هزطلجبد المطبع .
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ثبنثب :انًشبركىٌ فً انذراسخ وانتحهيم
 -1وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

-2

رؤساء األقسام المختلفة

راثؼب  :آنيبد انقطبع وتحهيم االستجيبٌ
 -1توزيع االستبيان المرفق

عمى جميع األقسام (شئون الدراسة واالمتحان – شئون الطالب – شئون

الخريجين  -رعاية الطالب )
 -2تحميل االستبيان ودراسة نقاط الضعف فى الدرات السابقة لتالفييا فى الدورات المستقبمية
 -3تحديد الدورات المطموبة وتقسييم العاممين الى مجاميع
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 -4مخاطبة وحدة التدريب بالكمية
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استجيبٌ يذي حبجخ انؼبيهيٍ ثقطبع شئىٌ انتؼهيى وانطالة نهذوراد انتذريجيخ
 -1األسن :
 -2الؼور:
ألل هي 22
 -3الوؤهل الؼلوٍ:

21 – 30

 41فوب فىق

31 – 4

دكزىراٍ
هبجسزُر
ثكبلىرَىس
دثلىم
ثبًىَخ
 -4هل سجك لك حضىر دورٍ رذرَجُخ هي لجل؟ إرا كبًذ اإلجبثخ ثٌؼن فبلرجبء رسوُخ الذوراد الزٍ رن حضىرهب ثن أكول ثبلً
الفمرح :4
ًؼن

ال

ممتاز

البيان

جيد جدا

متوسط

جيد

ضعيف

 .1هل استفدت من الدورة التى قمت بحضورها
 .2قدرة المدرب على توصيل المعلومات
 .3طريقة تنظيم العرض (من حيث الوضوح والكفاية)
 .4قدرته على شرح محتوى الدورة
 .5مدى تعاونه مع المتدربين
 .6تنوع األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة
 .7قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على التفاعل.

 -5الدورات التى تحتاج الييا اختر من الخطة التالية أو أضف ما تراه مناسبا

الخطخ الكبهلخ للزذرَت الوسزور
 1سكرتبريخ إنكتروَيخ )(hard and soft filing

3ايبو

 2انهغخ االَجهيزيخ

3ايبو

ICDL 3

3ايبو

 4انصيبَخ انسريؼخ ألجهزح انحبست وانطبثؼبد

3ايبو

 5انسبػبد انًؼتًذح و اإلرشبد االكبديًً

3ايبو

 6تُظيى انًؤتًراد وانُذواد وورش انؼًم
 7اػذاد و كتبثخ انتقبرير

قبػخ
انتذريت
ثكهيخ
انهُذسخ

3ايبو

انًىظفىٌ ثشئىٌ
انطالة  +انذراسخ
وااليتحبَبد +
انخريجيٍ +رػبيخ
انطالة  +سكرتبريخ
انجرايج ثبنسبػبد
انًؼتًذح
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و

يىضىع انتذريت (ػُىاٌ انذورح)

يكبٌ اَؼقبد
انذورح

يذح انذورح

انفئخ انًستهذفخ

يصبدر انتًىيم

انرغجخ

صُىق انخذيبد
انتؼهيًيخ
وتسترد قيًخ
انذورح فً حبنخ
تؼثر انًتذرة

3ايبو

 8انتىاصم انفؼبل يغ انطالة

3ايبو

 MIS 9األَظًخ اإلنكتروَيخ

3ايبو
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