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 بأسماء السادة العاملين بكلية الصيدلةبيان 

 المؤهل العمل القائم به االسم م

 بكالورٌوس تجارة أمٌن الكلٌة حاتم محمود عاصًأ/  1

 فنً تمرٌض مدٌر مكتب العمٌد نهال الباز علً أحمدأ/  2

 بكالورٌوس هندسة ITمسئول وحدة  م/ شٌماء محفوظ عبدالرحٌم 3

 بكالورٌوس هندسة ITالصٌانه بوحدة مسئول  م/ رٌهام رفعت محمد 4

رئٌس قسمً الموارد البشرٌة وشئون  أ/ إسماعٌل محمد هالل 5
 أعضاء هٌئة التدرٌس

 بكالورٌوس علوم زراعٌة

أ/ نهاد حسن محمد علً  6
 الوكٌل

مسئول قسمً الموارد البشرٌة وشئون 
 هٌئة التدرٌس أعضاء

 بكالورٌوس تربٌة

 بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة رئٌس قسم شئون الطالب أ/ محمد عبدهللا عتمان 7

مسئول شئون التعلٌم والطالب ومسئول  أ/ أمل محمد عالم 8
 فرقة طالبٌة

 دبلوم معلمات

 بكالورٌوس تربٌة مسئول قسم شئون الخرٌجٌن أ/ راندا الحسٌنً محمد 9

 بكالورٌوس خدمة إجتماعٌة مسئول فرقة طالبٌة والتكافل اإلجتماعً سكران  أ/ هٌام طاهر 10

 بكالورٌوس تربٌة نوعٌة مسئول فرقة بشئون الطالب أ/ سامح قطب الهواري 11

 بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة مسئول فرقة بشئون الطالب أ/ إبراهٌم أبوالٌزٌد رمضان 12

بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة  علٌا مسئول قسم الدراسات ال أ/ منً أحمد العاصً 13
 )ماجستٌر(

 لٌسانس أداب  والترجمه مسئول العالقات الثقافٌة  أ/ شٌماء عادل  14

 بكالورٌوس خدمة إجتماعٌة المكتبةمسئول  أ/ عمر إسماعٌل منتصر 15

 بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة رئٌس قسم رعاٌة الشباب أ/ ولٌد السٌد الشربٌنً 16

 لٌسانس أداب بابأخصائً رعاٌة الش أ/ أمال كامل متولً 17

 بكالورٌوس تجارة أخصائى رعاٌة شباب أ/ ٌاسر فرحات مجاهد 18

 بكالورٌوس علوم زراعٌة أخصائً معمل أ/ محمد محمود عبدالحمٌد 19

 فنً تمرٌض  أخصائً معمل  أ/حنان السٌد محمد عزام 20

 بكالورٌوس زراعة أخصائً معمل أ/ ٌاسمٌن محمد عطٌه 21

 بكالورٌوس تجارة مسئول اإلستحقاقات  ٌز السٌدأ/ هناء عبدالعز 22

 دبلوم تجارة أمٌن خزٌنة أ/ سحر السٌد الدسوقً 23

 دبلوم صناعة مسئول الشئون الهندسٌة وكاتب شطب أ/ عوض هللا إبراهٌم الصٌاد 24

 معهد فنً تجاري أمٌن المخازن أ/ أحمد محمد إٌهاب 25

 دبلوم تجارة خازنأمٌن الم أ/ إبراهٌم عبدالحمٌد غازي 26

 دبلوم تجارة معاون الكلٌة أ/ رزق متولً رزق 27

 إبتدائٌة سائق العمٌد عصام حسن عبدالجواد 28

 محو األمٌة رئٌس العمال زكرٌا أحمد عامر 29

 لٌسانس أداب سكرتٌرة الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة  أ/ هدٌر متولً بدٌر 30

 إبتدائٌة عامل شعبان رجب نصر 31
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 دبلوم تجارة عاملة نظافة )شركة الشروق( عبد الجواد عبدالمنعمفرٌدة  32

 دبلوم تجارة عاملة نظافة )شركة الشروق( همت خمٌس محمد 33

 دبلوم زراعة عاملة نظافة )شركة الشروق( هاجر فضل الششتاوي 34

 ربة منزل عاملة نظافة )شركة الشروق( سكٌنة مصباح عبدالباقً 35

 دبلوم زراعة عاملة نظافة )شركة الشروق( سامٌة سامً محمد 36

 دبلوم تجارة عاملة نظافة )شركة الشروق( أمال فرج عبدالحلٌم 37

 ثانوي ازهري عاملة نظافة )شركة الشروق( هناء إسماعٌل عبد ربه 38

 دبلوم تجارة عاملة نظافة )شركة الشروق( نرمٌن محمد شحاتة 39

 دبلوم تجارة شركة الشروق(عاملة نظافة ) هالة السعٌد شحاتة 40

 دبلوم تجارة عاملة نظافة )شركة الشروق( إنتصار إبراهٌم ناصف 41

 

 عميد الكلية                                                                                                               رئيس قسم الموارد البشرية

 دومانيل                                                                                                               أ.د/ رمضان الأ/ إسماعيل هال      
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 للتوصيف الوظيفي دراسة ألعداد و نسب المعينين طبقا  

 
 التوصٌف الوظٌفً العدد النسبة

 أمٌن الكلٌة 1 2.27%

 صٌدلً ثالث 1 2.27%

 مدٌر مكتب العمٌد 1 2.27%

 رئٌس قسمً الموارد البشرٌة وشئون أعضاء هٌئة التدرٌس 1 2.27%

 رئٌس قسم شئون الطالب 1 2.27%

 مسئول شئون التعلٌم والطالب ومسئول فرقة طالبٌة 1 2.27%

 مسئول قسم شئون الخرٌجٌن 2 4.5%

 مسئول فرقة طالبٌة والتكافل اإلجتماعً 1 2.27%

 مسئول فرقة بشئون الطالب 3 6.8%

 رئٌس قسم رعاٌة الشباب 1 2.27%

 أخصائً رعاٌة الشباب 1 2.27%

 ITمسئول بوحدة  1 2.27%

 أخصائً معمل 3 6.8%

 مسئول اإلستحقاقات 1 2.27%

 مسئول حسابات الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 1 2.27%

 أمٌن خزٌنة 1 2.27%

 بمسئول الشئون الهندسٌة وكاتب شط 1 2.27%

 كاتب شطب 1 2.27%

 أمٌن المخازن 2 4.5%

 معاون الكلٌة 1 2.27%

 سائق العمٌد 1 2.27%

 رئٌس العمال 1 2.27%

 سكرتٌر الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة ) سركً( 1 2.27%

 عامل 1 2.27%

 عاملة نظافة )شركة الشروق( 10 22.7%
 

 عميد الكلية                                                                                                               رئيس قسم الموارد البشرية

 أ.د/ رمضان الدوماني أ/ إسماعيل هالل                                                                                                                    
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 سماء السادة العاملين بكلية الصيدلةبأبيان  

 المؤهل العمل القائم به االسم م

 بكالورٌوس تجارة أمٌن الكلٌة أ/ شعبان محمد الخطٌب 1

 بكالورٌوس الصٌدلة صٌدلً ثالث ص/ عبدهللا عبدالرحمن الجزار 2

 بكالورٌوس خدمة إجتماعٌة مدٌر مكتب العمٌد أ/ عبٌر نبٌل عبدالغفار 3
 )ماجستٌر(

رئٌس قسمً الموارد البشرٌة وشئون  أ/ إسماعٌل محمد هالل 4
 أعضاء هٌئة التدرٌس

 بكالورٌوس علوم زراعٌة

 بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة رئٌس قسم شئون الطالب أ/ محمد عبدهللا عتمان 5

مسئول شئون التعلٌم والطالب  أ/ أمل محمد عالم 6
 ومسئول فرقة طالبٌة

 دبلوم معلمات

بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة  مسئول قسم شئون الخرٌجٌن مد العاصًأ/ منً أح 7
 )ماجستٌر(

 بكالورٌوس تربٌة مسئول قسم شئون الخرٌجٌن أ/ راندا الحسٌنً محمد 8

مسئول فرقة طالبٌة والتكافل  أ/ هٌام طاهر سكران  9
 اإلجتماعً

 بكالورٌوس خدمة إجتماعٌة

 بكالورٌوس تربٌة نوعٌة الطالب مسئول فرقة بشئون أ/ سامح قطب الهواري 10

 بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة مسئول فرقة بشئون الطالب أ/ إبراهٌم أبوالٌزٌد رمضان 11

 بكالورٌوس خدمة إجتماعٌة مسئول فرقة بشئون الطالب أ/ عمر إسماعٌل منتصر 12

 بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة رئٌس قسم رعاٌة الشباب أ/ ولٌد السٌد الشربٌنً 13

 لٌسانس أداب أخصائً رعاٌة الشباب أ/ أمال كامل متولً 14

 بكالورٌوس هندسة ITمسئول بوحدة  م/ شٌماء محفوظ عبدالرحٌم 15

 بكالورٌوس علوم زراعٌة أخصائً معمل أ/ محمد محمود عبدالحمٌد 16

 بكالورٌوس علوم أخصائً معمل أ/ أمل عبدالحكٌم طه 17

 بكالورٌوس زراعة معملأخصائً  أ/ ٌاسمٌن محمد عطٌه 18

 معهد فنً تجاري مسئول اإلستحقاقات أ/ نبٌه السٌد الجناٌنً 19

 دبلوم تجارة مسئول حسابات الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة أ/ هناء عبدالعزٌز السٌد 20

 دبلوم تجارة أمٌن خزٌنة أ/ سحر السٌد الدسوقً 21

 دبلوم صناعة كاتب شطبمسئول الشئون الهندسٌة و أ/ عوض هللا إبراهٌم الصٌاد 22

 دبلوم تجارة كاتب شطب أ/راندا عبدالنبً ابراهٌم خفاجً 23

 معهد فنً تجاري أمٌن المخازن أ/ أحمد محمد إٌهاب 24

 دبلوم تجارة أمٌن المخازن أ/ إبراهٌم عبدالحمٌد غازي 25

 لٌسانس أداب رئٌس قسم المكتبة جٌهان مصطفى متولًأ/  26

 إبتدائٌة سائق العمٌد وادعصام حسن عبدالج 27

 محو األمٌة رئٌس العمال عبدالعزٌز إسماعٌل النجار 28

 لٌسانس أداب سكرتٌر الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة ) سركً( أ/ هدٌر متولً بدٌر 29

 عامل عادي) سركً(  عامل شعبان رجب نصر 30
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 مؤسسة ونشاطهاداري لحجم العداد الجهاز اإلأمدى مالئمة 

 طالب و طالبة1875 م : 2016/2017عداد طالب الكلٌة للعام الجامعً أجمالً إ 

 

 عضو 04م : 2016/2017عداد اعضاء الجهاز االداري للعام الجامعً أجمالً إ 

 

  عداد الجهاز االداري لحجم المؤسسة ونشاطها : أمدى مالئمة 

1875:40 =1 :45 

 نشطة المؤسسةأمع حجم وطبٌعة  (40:1ٌتالئم فً العدد )ا ال ذو ه

 داريعداد الجهاز اإلأٌرجى زٌادة ا ذل
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 بٌة التى اجتازتها القٌادات اإلدارٌة والعاملٌنٌالدوارت التدر

 السنة الدورة التدرٌبٌة االسم/الوظٌفة

 شعبان محمد الخطٌب 

 أمٌن الكلٌة

  برنامج تدرٌبً فً مجال نظم

 (ICTT)ت وتكنولوجٌا المعلوما
2112 

 2112 تقوٌم أداء الفرد 

 ًالتخطٌط االستراتٌج 

  ًالجوانب المالٌة والقانونٌة ف
 الجامعات

2112 

 إسماعٌل محمد هالل 

رئٌس قسمى الموارد البشرٌة 

 وشئون أعضاء هٌئة التدرٌس

 5102نوفمبر  الموارد البشرٌة 

 5102ابرٌل  إعداد التقارٌر المالٌة واإلدارٌة 

 5102 ة الشاملة وتطور الفكر اإلداريالجود 

 ً2113 تطوٌر األداء المؤسس 

 ICDL 2112 

  برنامج تدرٌبً فً مجال نظم
 (ICTT)وتكنولوجٌا المعلومات 

 Introduction to PC 
Maintenance Protection 

2111 

  برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات
العاملٌن فً مجال تغذٌة طالب المدن 

 الجامعٌة

2112 

  الشبكة العالمٌة األنترنت(Internet) 

  برنامج تدرٌبً فً مجال تكنولوجٌا
 المعلومات واإلتصاالت

2111 

 محمد عبدهللا عتمان

 رئٌس قسم شئون الطالب

 ً5102 تطوٌر األداء المؤسس 

  برنامج تدرٌبً فً مجال نظم
 (ICTT)وتكنولوجٌا المعلومات 

5101 

 5112 شئون الطالب 

 إدارة األزمات والكوارث  هابأحمد محمد إٌ
 إعداد التقارٌر المالٌة واإلدارٌة 

5102 
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رئٌس قسم المشترٌات 
 والمخازن
 

 5100 المشترٌات والمخازن 

  برنامج تدرٌبً فً مجال نظم
 (ICTT)وتكنولوجٌا المعلومات 

5101 

 ولٌد السٌد الشربٌنً

 رئٌس قسم رعاٌة الشباب

 5102 ريالجودة الشاملة وتطور الفكر اإلدا

 5100 إدارة األزمات والكوارث

برنامج تدرٌبً فً مجال نظم وتكنولوجٌا 

 (ICTT)المعلومات 
5101 

 محمد عبدالحمٌد عبده

 أخصائً معامل

 5102 المشترٌات والمخازن 

 5102دٌسمبر  إدارة األزمات والكوارث 

 5102 اإلطفاء والحماٌة المدنٌة 

  برنامج تدرٌبً فً مجال نظم
 (ICTT)كنولوجٌا المعلومات وت

5101 

  برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات
العاملٌن فً مجال تغذٌة طالب المدن 

 الجامعٌة

5112 

 عوض هللا ابراهٌم الصٌاد
 عامل ( 5باإلضافة لعدد)

 فنً الشئون الهندسٌة

 5102دٌسمبر  إدارة األزمات والكوارث 

 5102 اإلطفاء والحماٌة المدنٌة 

 شٌماء محفوظ 

 عبدالرحٌم     

 هناء عبدالعزٌز السٌد 

 سامح قطب الهواري 

 ITوحدة 

 نظم المعلومات اإلدارٌة 

  تفعٌل وتسوٌق المقررات اإللكترونٌة
 بالكلٌة 

  خدمات المكتبة الرقمٌة 
 تكنولوجٌا  دورة فً اساسٌات

 المعلومات واإلتصاالت
 نظم المعلومات اإلدارٌة 
 صٌانة األجهزة والنقاط الشبكٌة 
 مواقع الكلٌة والمواقع الداعمة إدارة 

5102 

   دورة فً تكنولوجٌا المعلومات 
  المشترٌات والمخازن 

5102 

 هناء عبدالعزٌز السٌد
 مسئول اإلستحقاقات

 دورة فً الضرائب على الدخل 
 إعداد التقارٌر المالٌة واإلدارٌة 

5102 

 عبٌر نبٌل عبدالغفار 
 مدٌر مكتب العمٌد

 5102 عاتإدارة الوقت واإلجتما 
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 م              0/8/5102تحرٌرا فً 

 رئٌس قسم الموارد البشرٌة                               

 لى العدد الجمالًإنسبة المتدربٌن 

 النسبة العام 

2016 20% = 30/6 

2017  7.7% = 30/2 
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 اإلداري الجهاز -الخامس: المعٌار

 وفقا   موزعون والعاملون المؤسسة أنشطة وطبٌعة حجم مع مالئم اإلداري الجهاز -5/1

 للتعامل آلٌات وتوجد ، الوظٌفة مهام مع ٌتناسب وبما المختلفة الوظائف علً وقدراتهم لمؤهالتهم

 أفراده. فً والزٌادة النقص مع

 وتوضح ومؤهالتهم الفنٌٌن( فٌه )بما اإلداري الجهاز أعضاء بأعداد بٌان المؤسسة تعد -5/1/1

 المؤسسة نشاط طبٌعة وفق وغٌرها والمكتبة والورش والقاعات والمعامل اإلدارات فً توزٌعهم

 الهٌئة. عن الصادرة القٌاسٌة والمواصفات

جامعة كفر الشٌخ بوجود جهاز إدارى مؤهل وكفء لتحقٌق  –تتمٌز كلٌة الصٌدلة  -

 .ٌة وبما ٌكفل تحقٌق رسالة وأهداف الكلٌةاألداء بكفاءة فى جمٌع األعمال اإلدار

( بما فٌه الفنٌٌن وعمال النظافة)ٌتوفربالكلٌة بٌان بأعداد أعضاء الجهاز اإلداري  -

 (1-5/1/1.)ومؤهالتهم ٌوضح توزٌعهم فً اإلدارات والمعامل والقاعات والمكتبة

 .إدارات الكلٌةتوجد بالكلٌة قاعدة بٌانات إلكترونٌة بأعداد ومؤهالت جمٌع العاملٌن ب -

ٌتم تطبٌـق مٌكنـة العمـل اإلدارى من خالل برنامج طموح لمٌكنة العمل اإلدارى على  -

لٌشمل إدارة   Management Information System (MIS)مستوى الجامعة

الخرٌجٌن ، الشئون اإلدارٌة ، الشئون المالٌة ، إدارة المكتبة لزٌادة سرعة ومرونة 

 .ارات الكلٌة وربطها بعضها البعضوكفاءة العمل بمختلف إد

 المؤسسة لحجم الفنٌٌن( فٌه )بما اإلداري الجهاز أعداد مالءمة مدي المؤسسة تدرس - 5/1/2

 نشاطها. وطبٌعة

بما فٌه من الفنٌٌن وعمال )عضواً من أعضاء الجهاز اإلداري  40ٌوجد بالكلٌة عدد  -

ومالئم جزئٌاً لتلبٌة احتٌاجات الجودة ( 47:1)وهذا ٌتالئم الى حد ما مع عدد الطالب (النظافة

 (1-5/1/2.)وتم تقدٌم طلب الى السٌد عمٌد الكلٌة لزٌادة أعداد العاملٌن(40:1)

المتاحة وفقاً لالحتٌاجات المتخصصة فى اإلدارات ( العاملٌن)ٌتم توزٌع الموارد البشرٌة  -

حتٌاجات اإلدارات المختلفة وٌتم واألقسام المختلفة بالكلٌة بحٌث ٌتالئم توزٌع العاملٌن وفقاً ال
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األخذ فً االعتبار كم العمل المطلوب وطبٌعته ومالئمته لمؤهل العامل وكذلك الحٌز المتاح 

 .للعمل وإجادة مهارات تكنولوجٌا نظم المعلومات

بكفاءة حٌث ٌوكل لكل عامل أداء العمل الذى ( العاملٌن)ٌتم استخدام الموارد البشرٌة المتاحة  -

 .فى المكان األكثر إحتٌاجاً للموارد البشرٌةٌتقنه و

 للتوصٌف وفقا   العلمٌة واألقسام اإلدارات علً والفنٌٌن العاملٌن المؤسسة توزع - 5/1/3

 ٌضمن وبما العمل عبء علً بناء   البشرٌة المواد توزٌع فً التوازن تحقق من للتأكد الوظٌفً

 األداء. كفاءة

من اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة بالجامعة ٌتصف ٌوجد بالكلٌة توصٌف وظٌفى معتمد  -

بالشمولٌة وٌغطى جمٌع فئات الوظائف بالكلٌة موثق ومعلن لجمٌع وظائف الكلٌة وٌستخدم هذا 

التوصٌف فى التعٌٌن والنقل والندب للوظائف المختلفة كما أنه متوافر فى جمٌع اإلدارات 

بثق من لوائح الكلٌة وقانون المجلس األعلى وهذا التوصٌف من. واألقسام العلمٌة بالكلٌة

للجامعات بما ٌضمن وضع الفرد المناسب فى المكان المناسب وٌحقق التوافق بٌن سٌاسات 

 (1-5/1/3).ولوائح وقوانٌن الكلٌة

توزع الكلٌة العاملٌن والفنٌٌن علً اإلدارات واألقسام العلمٌة وفقاً للتوصٌف الوظٌفً للتأكد من  -

 .فً توزٌع المواد البشرٌة بناًء على عبء العمل وبما ٌضمن كفاءة األداء تحقق التوازن

 والفنٌٌن. العاملٌن أعداد فً فائض أو عجز وجود مع المؤسسة تتعامل - 5/1/4

ٌتم االستفادة من الموارد البشرٌة المتاحة بوضع كل فرد فى مكانه المناسب وتشغٌله حسب  -

بالفعل إعادة توزٌع بعض العاملٌن حسب مؤهالتهم وذلك التوصٌف الوظٌفى كلما أمكن ذلك وتم 

 (1-5/1/4).ألن الفرد ٌعطى أكثر فى مجاله عن أى مجال آخر

تتعامل الكلٌة مع العجز فً أعداد العاملٌن والفنٌٌن حٌث ٌتم تعٌٌن أوائل الخرٌجٌن  -

 (2-5/1/4).بالكلٌات

 (3-5/1/4) .ٌةأٌضاً تم توزٌع العمال على المعامل للعمل باألقسام العلم -

 لتنفٌذ المالئمة اإلجراءات وتتخذ ، دورٌة بصورة تحدد للعاملٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات -5/2

 فئة. لكل التدرٌبٌة االحتٌاجات تلبً التً البرامج
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 اإلداري الجهاز ألعضاء التدرٌبٌة االحتٌاجات لتحدٌد مالئمة وسائل المؤسسة تستخدم -5/2/1

 دورٌة. بصفة

ات اإلدارٌة متمثلة فى السٌد أمٌن الكلٌة ورؤساء األقسام اإلدارٌة بتحدٌد االحتٌاجات تقوم القٌاد -

 (1-5/2/1.)التدرٌبٌة لإلدارٌٌن وفقاً لمتطلبات العمل الفعلٌة

ثم تقوم باختٌار المناسب من البرنامج التدرٌبى الدوري الذى ٌتم إرساله إلى الكلٌة من إدارة  -

 (2-5/2/1.)امة للتنظٌم واإلدارة بالجامعةالتدرٌب التابعة لإلدارة الع

ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للقٌادات اإلدارٌة والعاملٌن بالكلٌة من خالل عمل استبٌان  -

لإلدارٌٌن لبٌان االحتٌاجات التدرٌبٌة ألهمٌة حصول العاملٌن على هذه الدورات التدرٌبٌة 

ج التدرٌبٌة الذٌن هم فى حاجة إلٌها وكذلك باإلضافة إلى استفتاء العاملٌن فى نوعٌة البرام

 (3-5/2/1) .تقارٌر المتابعة اإلدارٌة والرؤٌة الحتٌاجات التطوٌر

 وعدد المنفذة التدرٌبٌة البرامج بعدد بٌان وتعد قدراتهم لتنمٌة برامج المؤسسة تنفذ -5/2/2

 اإلجمالً. العدد إلً فئة كل من سنوٌا   المتدربٌن ونسبة

رٌبٌة متكاملة لتنمٌة المهارات اإلدارٌة والسلوكٌة والفنٌة والمالٌة للقٌادات تم وضع خطة تد -

اإلدارٌة والعاملٌن بالجهاز اإلدارى و تتضمن عدد ونوعٌة البرامج التدرٌبٌة وآلٌات تنفٌذها، 

كما تشمل الخطة التدرٌبٌة الجدول الزمنى لتنفٌذ الدورات التدرٌبٌة، وتم اعتمادها من عمٌد 

 (1-5/2/2).الكلٌة

تم تحدٌث الخطة التدرٌبٌة  وأعٌد اعتمادها من عمٌد الكلٌة ، واشتملت الخطة على الرؤٌة  -

 (2-5/2/2) .المستقبلٌة ألهداف الجودة الشاملة

تحرص الكلٌة على تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التى اعتمدتها وتوجد مستندات توضح الدورات  -

. اً من اإلعالن عنها وردود األقسام بالمشاركٌنالتدرٌبٌة والندوات التى تم تنفٌذها بدء

(5/2/2-3  ) 

تمت دراسة نسبة الدورات التدرٌبٌة التى تم تنفٌذها من الخطة التدرٌبٌة للجهاز اإلدارى فى  -

 (4-5/2/2. )السنوات السابقة لكل من القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن

 مناسبة. بوسائل األداء علً التدرٌب مردود بقٌاس المؤسسة تقوم - 5/2/3
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تم عمل استبٌان لمعرفة مردود البرامج التدرٌبٌة للقٌادات اإلدارٌة وانعكاس ذلك على  -

 .آدائهم

ٌتم توزٌع استقصاء على المتدربٌن لإلجابة عن بعض األسئلة التى توضح مدى استفادة  -

. المتدربٌن من المادة العلمٌة ولتقٌٌم أداء المدرب وظروف التدرٌب وتوقٌته وزمنه

(5/2/3-1) 

 وتخطرهم ، ومعلنة موضوعٌة معاٌٌر ٌتضمن اإلداري الجهاز أداء لتقٌٌم نظام للمؤسسة -5/3

 التقٌٌم نتائج استخدام علً وتحرص ، الضرورة عند فٌها وتناقشهم ، التقٌٌم بنتائج القٌادة

 والتطوٌر. التدرٌب برامج ولوضع للمحاسبة

 اإلداري. الجهاز أعضاء لتقٌٌم لٌاتوأ موضوعٌة معاٌٌر المؤسسة تتبع -5/3/1

تعتمد الكلٌة فى تقٌٌم أداء القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن على معاٌٌر موثقة ومعلنة بناء على  -

حٌث ٌقوم أمٌن الكلٌة ورئٌس القسم المعنى بتحرٌر ( ٨١)مادة  ٨٧٤١لسنة  ٧٤القانون 

مٌد الكلٌه وٌتم رفعها إلى تقارٌر كافٌة عن جمٌع الموظفٌن بالكلٌة ثم ٌتم عرضها على ع

إدارة شئون العاملٌن فى تقرٌر مجمع  وتتاح الفرصة إلطالع األفراد على نتائج هذه 

التقارٌر فى نهاٌة كل عام وٌحق للموظف التظلم من نتٌجة هذه التقارٌر حٌث ٌتم ربط 

 ((1-5/3/3)نتائج التقارٌر ( )1-5/3/1).العالوة التشجٌعٌة لإلدارٌٌن بنتٌجة تقرٌر الكفاٌة

تم اعداد نماذج االستبٌانات الخاصة باستطالع رأى الطالب وعضو هٌئة التدرٌس فى  -

 (2-5/3/1. )اإلدارات المختلفة فى الكلٌة

 :ولتعظٌم االستفادة من الموارد البشرٌة المتاحة تستخدم الكلٌة آلٌات متنوعة منها -

ً التأهٌل العلمً والكفاءة فً األداء التزام الكلٌة بمعاٌٌر موضوعٌة وموثقة ومعلنة وتعتمد عل -

بالنسبة للتعٌٌنات  1978لسنة  47والتخصص والتارٌخ الوظٌفً حٌث تلتزم الكلٌة بالقانون 

 (3-5/3/1. )والترقٌات

 (4-5/3/1) .كتٌب التوصٌف الوظٌفى وإعتماده من التنظٌم واإلدارة -

 .تم عمل قاعدة بٌانات الكترونٌة بها بٌانات جمٌع اإلدارٌٌن -
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تقوم الكلٌة بتوزٌع الموارد البشرٌة وفق التوصٌف و المؤهل وتراعى التوازن فً التوزٌع  -

وتراعً عدالة توزٌع عبء العمل، هذا باإلضافة إلى تحدٌد مدى كفاٌة أعداد اإلدارٌٌن بكل 

 (5-5/3/1. )قسم إداري بواسطة السٌد أمٌن الكلٌة

 مناسبة. سائلبو واأللٌات المعاٌٌر تلك المؤسسة تعلن -5/3/2

 على بناء ومعلنة موثقة معاٌٌر على والعاملٌن اإلدارٌة القٌادات أداء تقٌٌم فى الكلٌة تعتمد -

 (1-5/3/2(.)٨١) مادة ٨٧٤١ لسنة ٧٤ القانون

 عند فٌها وتناقشهم تقٌٌمهم بنتائج اإلداري الجهاز أعضاء بإخطار المؤسسة تقوم - 5/3/3

 اللزوم.

اد على نتائج هذه التقارٌر فى نهاٌة كل عام وٌحق للموظف تتاح الفرصة إلطالع األفر -

التظلم من نتٌجة هذه التقارٌر حٌث ٌتم ربط العالوة التشجٌعٌة لإلدارٌٌن بنتٌجة تقرٌر 

 (.1-5/3/3)الكفاٌة 

 تنمٌة خطط ووضع ، المحاسبة )مثل التقٌٌم نتائج من اإلستفادة أوجه المؤسسة تحدد - 5/3/4

 وغٌرها(. ألداءا وتطوٌر المهارات

وضع تعلٌمات تنظٌمٌة فً ضوء نظم الجودة فً المساءلة والمحاسبة ومكافأة المتمٌزٌن  -

 (1-5/3/4. )ومحاسبة المقصرٌن

 (2-5/3/4.)شهادات تقدٌر للتمٌز اإلداري -

 (3-5/3/4.)مجازاة المقصرٌن فً العمل -

 (4-5/3/4.)تحفٌز اإلدارٌٌن بمراعاة الظروف الخاصة بهم -

 الالزمة اإلجراءات وإتخاذ اإلداري الجهاز أعضاء أراء لقٌاس مناسبة وسائل سةللمؤس -5/4

 التصحٌحٌة. اإلجراءات إتخاذ فً النتائج من واإلستفادة ، لدراستها

 )مثل المناسبة الوسائل بإستخدام اإلداري الجهاز أعضاء أراء بقٌاس المؤسسة تقوم -5/4/1

 فً والعدالة العمل بٌئة عن إستقصاء المثال سبٌل علً متضمنة – وغٌرها ولقاءات استبٌانات

 وغٌرها(. العمل عبء توزٌع

 (1-5/4/1.)تم عمل استبٌان لقٌاس الرضا الوظٌفى بٌن مختلف العاملٌن بالكلٌة -

تم ارسال نتٌجة تحلٌل إستبٌان الرضا الوظٌفى للسٌد أمٌن الكلٌة لمناقشته مع  -

 (2-5/4/1.)اإلدارٌٌن
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 اإلداري. الجهاز أعضاء أراء وتقٌم المؤسسة تحلل -5/4/2

 (1-5/4/2.)تم تحلٌل إستبٌان الرضا الوظٌفً للجهاز اإلداري ومناقشته -

 المناسبة. التصحٌحٌة اإلجراءات وتتخذ النتائج من المؤسسة تستفٌد -5/4/3

 (1-5/4/3.)محضر إجتماع مناقشة استبٌان الرضا الوظٌفً بالكلٌة -

 :نقاط القوة

 .ل ٌشمل جمٌع األقسام اإلدارٌة والوحدات والمراكزجهاز  إدارى متكام .1

 .تم عمل كتٌب التوصٌف الوظٌفى .2

 .MISوجود وحدة تكنولوجٌا المعلومات  .3

 .توزٌع الموارد البشرٌة طبقاً للمؤهل  .4

 .وجود خطة متكاملة لتدرٌب الجهاز اإلدارى وفقاً لإلحتٌاجات التدرٌبٌة .5

 .ت اإلدارٌةتوجد معاٌٌر واضحة ومعلنة إلختٌار القٌادا .6

 .تحفٌز العاملٌن بربط المكافأت التشجٌعٌة باألداء .7

 .القٌاس الدورى لمستوى الرضا الوظٌفى لإلدارٌٌن .8

 .المصداقٌة فً كتابة التقارٌر الخاصة بالعاملٌن وعرضها علٌهم .9

 .تشجٌع العاملٌن المتمٌزٌن .10

 .مناقشة القضاٌا التً تخص العاملٌن والعمل علً حلها .11

 .المختلفة بالكلٌةمٌكنة اإلدارات  .12

 :نقاط الضعف

 .نقص عدد العاملٌن باإلدارات المختلفة بالكلٌة .1

 


