
 

 

 (%83)معدل الرضا العام                                                            ( ـه9143) اإلجراءات االداريةعن  مديرات الدورتقرير رضا 

 مقدمات هامة: ❖
  على النحو التايل: نمت تقسيمه ةمشارك 61 اتعدد املشاركتقريباً  مديرة دار .......من أصل  -
 :الدور الوظيفي -

56
% 

44 مشرفة
% 

 مديرة دار

 : مركز االشراف -

63
% 

35 اشراف الدور
% 

 اشراف التعليم عن بعد %2 اشراف املساجد

 

 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

للربامج االلكرتونية املعمول هبا يف اجلمعية يسهل  هناستخدام( من مديرات الدور يرون أن 90%) -
االجراءات ونفس النسبة تقريبا يؤكدن على أن  كثريا يف احلصول على اخلدمة املطلوبة  عليهن

 .االدارية ابجلمعية تتحسن ابستمرار

 من مديرات الدور. (%25)حبسب رأي  بتأخر واضحتنجز املعامالت البا ما غ -
واضحة لإلجراءات اإلدارية كما أن مناذج حمددة و من مديرات الدور يرين أنه ال توجد  (20%) -

تنفذ، ونفس النسبة تقريبا يؤكدن بنفس املستوى من اجلودة يف كل مرة اخلدمة املقدمة ال تكون 
 أكثر سرية وخصوصية.على أمهية أن تكون اإلجراءات أكثر شفافية والتعامل مع الواثئق 

 أهم التوصيات

ن أن هناك فرص ي( منهم ير %25غري أن )التحسن املستمر لإلجراءات اإلدارية وعلى الفائدة املتحصلة من استخدام الربامج االلكرتونية على  يثنني مدبرات الدورمع وجود نسبة غري قليلة من  -
 للتحسني مهم العمل عليها ومن أمهها:

 )أكثر قضية تكرر طلبها( .التواصل ابهلاتفجتويد عملية  ✓
 التنسيق والتكامل بني اإلدارات لعدم تكرار وازدواجية الطلبات والتعليمات. ✓
 تفعيل دور املوظف البديل يف حال تغيب املوظف الرئيسي إلجازة رمسية أو اضطرارية. ✓
 ختصيص دورات لإلدارايت ومعلمات املساجد أسوة مبوظفات الدور. ✓



 

 

 ية التعاميم ابالجتماعات قدر اإلمكان السيما يف بعض القرارات والتعليمات اليت حتتاج نوع من النقاش والتوضيح واالستيضاح.استبدال ال ✓
 االستقرار اإلداري. ✓
  االختبارات.تفعيل برانمج نور كبديل عن برانمج الشؤون التعليمية أو تطوير الربانمج حبيث ال يتطلب تكرار تسجيل الطالبات والبياانت السيما يف ✓
 ابمييل أو واتس ملديرة القسم النسائي مباشرو أو من تنيبها. حماسبة املعامالت املتأخرة عن وقتها املقدر واحملدد أو إجياد الية واضحة للشكوى ✓
 إصدارها.أسابع حىت يتم  3ملقابلة( وبطاقة الربكة تستغرق مراجعة زمن تنفيذ العمليات فمثالً اإلجراءات املتعلقة بتعيني معلمة تستغرق شهر )أسبوعني مقابلة واسبوعني نتيجة ا ✓
 إعادة النظر يف فعالية املوظفات الكبار يف السن ومدى قدرهتم على التعامل مع األطفال يف الروضات. ✓

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.

 


