
 

 

 (%72)معدل الرضا العام                                                            ( ـه9143) اإلجراءات االداريةعن  املشرفنيتقرير رضا 

 مقدمات هامة: ❖
  على النحو التايل: مت تقسيمهممشارك  135عدد املشاركني تقريباً  مشرف .......من أصل  -
 :الوظيفيالدور  -

79
% 

15 مشرف تربوي
% 

 أخرى %7 مدير جممع

 : مركز االشراف -

23
% 

19 اجملمعات املسائية
% 

 البلد %13 الوسط

12
% 

10 الشمال
% 

 الشرق %10 اجلنوب

7% %4 املرافق العامة   مركز اشراف التعليم عن بعد %1 اجملمعات الصباحية 
 

 ونقاط الضعفأهم السلبيات  أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

جز تن  ( منهم %74) هلا مناذج حمددة ومتوفرة االجراءات االدارية( من املشرفني يرون أن 77%) -
 .يف وقت معقول دون أتخري ممعامالهت

من املشرفني ونفس النسبة  (%31)يف رأي  تصف االجراءات االدارية ابلشفافية واملصداقيةال ت -
حتافظ على تقدمي خدماهتا بنفس املستوى من اجلودة يف كل مرة تقريبا ترى أن اإلدارات ال 

 .تطلب منها
ونفس  أبن االجراءات االدارية ابجلمعية تتحسن ابستمرار( من املشرفني ال يشعرون 28%) -

 االدارية بسرية وخصوصية ابإلجراءاتالتعامل مع الواثئق اخلاصة النسبة تقريبا يرون أنه ال يتم 
 .مناسبة

 أهم التوصيات

 للتحسني مهم العمل عليها ومن أمهها:( منهم يرون أن هناك فرص %30مع وجود نسبة غري قليلة من املشرفني يثنون على توفر النماذج اإلدارية وتكاملها وسرعة اجناز املعامالت غري أن ) -



 

 

 تطوير برانمج تقييم املعلمني. ✓
 إجياد الية ملتابعة سري العملية اما برسائل بريدية أو نصية وحنوه. ✓
 تطوير برامج حلقايت وبوابة املشرف والشؤون التعليمية. ✓
 معاجلة مشاكل توقف الربامج وعدم عملها يف أوقات حمددة من اليوم. ✓
 املوظف البديل يف حال تغيب املوظف الرئيسي إلجازة رمسية أو اضطرارية.تفعيل دور  ✓
 تفعيل تقييم اخلدمات واملوظفني مقدمي اخلدمة. ✓
 اعالن الوظائف اجلديدة كمنافسة بني االفراد. ✓
 توضيح اإلجراءات واملدد الزمنية املناسبة هلا. ✓
 د الية واضحة للشكوى.حماسبة املعامالت املتأخرة عن وقتها املقدر واحملدد أو إجيا ✓

ولكننا نوصي أبن يكون هذا التطبيق واضح وحمدد وسريع وفعال ألنه ميكن أن يتم تعليق كثري من فرص التحسني عليه يف حال  ERPمن املعلوم أن هذا العام سيتم العمل على برامج التعليمية يف  -
 وضوحه وسرعة إجنازه.

 


