جامعة سبها – مركز التدريب والتطوير
استمارة تحديد االحتياجات التدريبية للموظف
الهدف من تعبئة االستمارة -:
▪ يوضح تحديد االحتياجات التدريبية لألفراد المطلوب تدريبهم  ،ونوع التدريب المطلوب  ،والنتائج المتوقعة منهم
▪

إكساب الموظف بعض المهارات والمعارف واالتجاهات الالزمة لتحسين االداء الحالي

اوال :بيانات اساسية للموظف
البيانات الشخصية

االسم
الجهة التابع لها
البريد اإللكتروني
سنة الحصول عليها

المؤهل العلمى

جهة العمل:
كلبة  /مركز  /ادارة /مكتب  /قسم

مسمى الوظيفة الحالية:

تاريخ شغلها

اعتبارا ً من

/

/

المهام الوظيفية األساسية التي تمارسها فعليا:

البيانات الوظيفية

................................................................... .1
................................................................... .2
.3

...................................................................................

جيد

متوسط

ضعيف

مدى إجادتك الستخدام الحاسوب جيد

متوسط

ضعيف

مدى إجادتك للغة اإلنجليزية

بيان حاجتك لدورات في اللغة او استخدام الحاسوب :
المستوى :
اللغة :
المستوى :
الحاسوب

•

مالحظات :
مالحظات :

يرجى تعبئة جدول االحتياج التدريبي بعد االطالع على الخطة التدريبية كي يتم تحديد االحتياج بدقة
الدورات التدريبية االدارية التي تقترحها حسب أولوية اإلحتياج التدريبي

اسم الدورة

هام
وعاجل

هام

الدورات التدريبية االدارية التي سبق لك حضورها

هام وغير
عاجل

اسم البرنامج

األحتياج التدريبي

.1
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.2
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.3

.3

.4

.4

دورات الحاسوب التدريبية التي سبق لك حضورها

دورات الحاسوب التي تقترحها حسب أولوية اإلحتياج التدريبي

اسم البرنامج

هام
وعاجل

هام

اسم البرنامج

هام وغير
عاجل

.1

.1

.2

.2

.3

.3

.4

.4
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تاريخه

عدد
الساعات

الجهة
المدربة
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الدورات التدريبية الفنية التي سبق لك حضورها(البدء باألحدث)

الدورات الفنية الخاصة بعملك التي تقترحها حسب أولوية االحتياج التدريبي

األحتياج التدريبي

هام
وعاجل

اسم البرنامج

اسم البرنامج

هام وغير
عاجل

هام

1

1

2

2

3

3

4

4

تاريخه

عدد
الساعات

الجهة
المدربة

ثانيا  :راى المدير المباشر
المدير المباشر:

جهة المرشح

غير موافق
موافق
رأي المدير المباشر:
االسباب (في حالة عدم الموافقة )............................................................................................... .
إعتماد المدير المباشر........................ :
المسمى الوظيفي.................................:
2018 /م
/
التاريخ:

رأي المدير المباشر :الدورات التي يحتاجها الموظف

االحتياجات
التدريبية

فجوة المهارة
عالي

متوسط

منخفض

أثرها على العمل
عالي

متوسط

التدريب حسب األولوية

الحلول التدريبية الموصى بها

منخفض

مالحظات:
-

-

يتم تعبئتة ( اوال  -من قبل الموظف المرشح للدورة ) (ثانيا -من قبل المدير المباشر )
استمارة االحتياجات بعد تعبئتها يتم االحتفاظ بها بالجهة التابع لها الموظف
يتم تحليل استمارة تحليل االحتياجات من قبل الجهة التابع لها الموظف ويتم إحالة قائمة باالحتياجات الى مركز التدريب والتطوير
بحيث تشمل القائمة أسماء الدورات واعداد المحتاجين اليها
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الدورات املقرتح تنفيذها من قبل مركز التدريب والتطوير ابجلامعة
اهداف الدورة

اسم الدورة
 -1ادارة المووووادرد البشووورية (تخطوووي – تووودريب –
توظيف)
 -2التخطي االستراتجى

 -3ادارة االزمات

•

•
•
•
•
•
•
•

 -4تنمية المهارات القيادية
•
 -5المشتريات العامة

 -6ادارة المشاريع

•

•
•
•
•

 -7مهارات االتصال الفعال

-8

ادارة الوقت

-9

مهارات إعداد و كتابة التقارير

 -10قيادة فرق العمل

•
•
•
•

 -11إدارة النزاعات
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تطوير قدرة المشاركين على تحديد سياسة الموارد البشرية المكيّفة الحتياجات البلدية او
جهات العمل االخرى (التخطي  ،التوظيف ،التدريب) .فهم كيفية نشر الوسائل وفقًا
للوضع المستوفى (لموازنة الوسائل واالحتياجات) لتعزيز النتائج.
إكساب المشاركين المهارات الالزمة ألهمية التخطي االستراتيجي وإدارته باإلضافة إلى
أساليب وطرق إعداد الخط .
دور البلدية في إدارة األزمات.
المبادئ واالستراتيجيات والتقنيات إلدارة األزمات  /النزاعات.
أسباب وآثار حالة األزمة .ما هي عوامل األزمة؟
كيفية إدارة البلدية في وقت األزمات (التحوالت ،التنازالت ،إلخ)؟ التفكير في أو تنقيح
بروتوكول أو دليل إلدارة األزمات.
مسائل تكميلية :تقنية المعلومات في إدارة األزمات.
تنميووة مهووارات القيووادة لوودى القيووادات اإلداريووة بالمؤسسووات  ،و تعووريفهم بكيفيووة الت و ثير فووي
المووظفين لتسوويير العموول اإلداري لوحووداتهم اإلداريووة  ،باإلضووافة إلووى إتاحووة فر ووة للموووظفين
لتنمية مهاراتهم على القيادة مما يؤهلهم لتولي منا ب قيادية في المستقبل
لفهم فكرة عملية المشتريات العامة ورسم الحدود.
لفهم مختلف خطوات سير عملية المشتريات العامة وتبعاتها ،وأ حاب المصلحة المختلفين
وعالقاتهم في هذه العملية.
لتعزيز قدرة المشاركين في فهم وتنفيذ وادارة المشاريع.
لتعزيز التفاهم حول أسباب وكيفية إشراك جهات المعنية المناسبين في عملية إدارة المشروع.
لوضع إطار رسمي على القدرات واألدوات واألساليب المطلوبة إلدارة المشروع
تنمية و صقل مهارات المشااركين الخاصاة بعملياة ااتصاال و التاي تمثال الجهااز العصابي و
الحسااي لكافااة المنظمااات علاان أساااف ماان المعرفااة بمباااد ااتصااال وعناصاار و معو اتااه
ووسائل التغلب عليها و تزويد المشاركين بسبل إعادة بناء نظم ااتصاالت اادارية بما يحقق
فعاليته
تنمية إحسااف المشااركين بمهمياة االساتثمار األمثال للو ات  ،وكاللك مجااالت عوامال ضايا
الو اات  ،وكيفيااة تخطاايط و تنظاايم و إدارة الو اات بمااا ياافدي إلاان زيااادة فاااعليتهم  ،و كااللك
فاعلية منظماتهم من خالل االستغالل األمثل للو ت
تنمية درة المشارك علن إتبا األسااليب و األساف العلمياة فاي إعاداد و كتاباة التقاارير  ،و
كللك إكسابه المهارات الفنية الالزمة  ،بما يفدي إلن تحسين أدائه في للك المجال.
تنمية روح الجماعة بين المشاركين  ،وزيادة درجة تماسكها  ،وتمصيل يم الجماعة و توحيد
الرفية بين أعضاء الفريق مما يزياد مان فاعلياة فارع العمال وتقليال االحتكااك و النازا باين
الفرع داخل المنظمة من خالل وحدة الرفية .
فهم أسباب وآثار النزاع في البلدية أو بين جهة وهيكل آخر .ومعرفة نوع النزاعات التي
يمكن أن تواجهها البلدية .معرفة كيفية تشخيص حالة النزاع .تطوير أساليب وحاالت
إدارة النزاعات .تطوير االستراتيجيات والمواقف لمنع النزاعات .تبادل الخبرات بين
المشاركين للتعلم من اآلخرين حول إدارة النزاعات.
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 -12أساسيات الحاسوب واالنترنت

 -13تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج
SPSS

 -14السالمة الرقمية

-15

•

معرفة المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات

•

ادارة نظام التشغيل بيئة النوافذ Windows

•

تنسيق الرسائل والجداول باستخدام برنامج WORD

•

استخدام برنامج الجداول اإللكترونية EXCEL

•

استخدام برنامج العروض التقديمية Point Power

•

استخدام اإلنترنت Internet

•

البريد اإللكتروني

•
•

عليم أهم المهارات في كيفية اختيار التقنية اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات.
كيفية تقديم وتحليل وتفسير البيانات باستخدام حزمة برمجيات التحليل اإلحصائي spss

•
•

تطوير ثقافة واعية وخلق بيئة

•

تطبيق أفضل الممارسات لضمان الحفاظ على سالمة البيانات الرقمية.

•
•
•
•

التعريف باالستراتيجيات وتقنيات الحماية الرقمية
المعرفة بقطع الحاسوب ومسمياتها وأنواعها ومحتوياتها ( الموا فات الفنية)
القادرة على فك وتركيب القطع ومعرفة كيفية إستبدال التالف أو لغايات التحديث أو األضافة.
الحصول على المعرفة والتطبيق للتعامل مع برامج الويندوز وكيفية عمل (فورمات لألجهزة
وإعادة بناء نظام الويندوز وتعريف أجزاء الجهاز على النظام.
تشخيص االعطال المادية والبرامجية
كيفية عمل نسخ احتياطية ( صورة من القرص الصلب )
الصيانة الو ائية

يانة الحاسوب
•
•
•
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القدرة على تحليل البيانات إلنتاج التقارير وتقديم العروض على النتائج
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حية للسالمة في الفضاء اإللكتروني
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