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 معيار الجهاز االداري
السادة الزمالء أعضاء الجهاز االداري بكلية الصيدلة بناء على اقتراحاتكم المسبقة بشأن تحديد 

االحتياجات التدريبية ثم بناء على تحليل االستبيانات اليكم الخطة التفيذية عن العام الجامعي 
2017-2018 

 

الفئات  اليات التنفيذ مسؤول التنفيذ أسلوب التنفيذ التاريخ مؤشرات النجاح
 المستهدفة

 اسم النشاط الهدف

تنفيذ عدد من -
-الدورات  
-تقارير  

-احصائيات  
 قاعدة بيانات

٢٠١٧سبتمبر  تركي م.م/ محمد دورة توعية  تحديد - 

االحتياجات 

التدريبية 

عن طريق 

 االستبيان.

اعداد خطة -

تنفيذية 

للتدريب 

طبقا 

لالحتياجات 

الفعلية 

 التدريبية.

النشر -

واإلعالن عن 

مواعيد 

الدورات 

التدريبية 

)الجدول 

 الزمني(.

اعداد -

تقارير 

دورية عن 

مدي التقدم 

وتحديد 

جوانب 

 القصور.

اتخاذ -

االجراءات 

التصحيحية 

االزمة 

 للتطوير.

قياس أثر 

التدريب 

على 

اإلداريين 

 والعاملين.

تقييم -

االنجازات 

السنوية 

 للتدريب.

اعداد -

تقرير عن 

الدورات 

التي تم 

 تنفيذها.

-اداري  
-فني  

 عمال

نشر ثقافة والتوعية 
بين اإلداريين 

 والعاملين
 

توزيع 

أعباء 

العمل على 

الموارد 

البشرية 

 بالجامعة

٢٠١٧أكتوبر  -اداري د/ عبد هللا محمد محاضرة   
-فني  

نشر التوعية 
بأهمية اإلسعافات 

 االولية

 اإلسعافات االولية

تنفيذ عدد من -
-الدورات  
-تقارير  

-احصائيات  
 قاعدة بيانات

٢٠١٧نوفمبر  -اداري مم/ محمد تركي دورة توعية   
-فني  

 عمال

 
نشر ثقافة والتوعية 

 بأهمية الجودة

تقييم األداء للجهاز 
 االداري

٢٠١٧ديسمبر  محمد تركي م.م/ دورة توعية  -اداري   
-فني  

 عمال

نشر التوعية بكيفية 
رفع مستويات 

 االداء
 

ربط الحوافز 
 بمستويات االداء

تنفيذ عدد من -
-الدورات  
-تقارير  

-احصائيات  
 قاعدة بيانات

٢٠١٧يناير   د/فاخر محاضرة 
 د/عبد هللا محمد

 الفنيين
 والعمال

نشر التوعية 
بأهمية تعليمات 
 السالمة واالمان

االمن والسالمة في 
التعامل والوحدات 
 ذات الطابع الخاص

٢٠١٨فبراير  نشر ثقافة الساعات  االداريين د/عالء الحداد ورشة عمل 
 المعتمدة

إدارة نظم الساعات 
 المعتمدة

تنفيذ عدد من -
-الدورات  
-تقارير  

-احصائيات  
 قاعدة بيانات

٢٠١٨مارس  -اداري م.م/ محمد تركي دورة توعية   
-فني  

 عمال

 
نشر ثقافة والتوعية 

 بأهمية الجودة

تحقيق الرضا 
 الوظيفي

٢٠١٨ابريل -اداري م.م/ محمد تركي دورة توعية   
-فني  

 عمال
 
 

نشر ثقافة والتوعية 
 بأهمية الجودة

 

تلقي الشكاوى 
ومقترحات أعضاء 
الجهاز االداري 
 والتعامل معها
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٢٠١٨مايو    -اداري  د/مجدي عوني ورشة عمل 
 -فني

نشر التوعية 
بأهمية اإلسعافات 

 االولية

معايير اختيار 
 القيادات األكادمية

تنفيذ عدد من -
-الدورات  
-تقارير  

-احصائيات  
 قاعدة بيانات

٢٠١٨مايو  ا.م.د/ سمير  محاضرة 
 عثمان

نشر التوعية  الفنيين
بأهمية المهارات 

 االشرافية

 المهارات االشرافية


