خطة التدريب للموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
مقدمة:
أُعتمدُفيُإعدادُخطةُتدريبُالعاملينُفيُالجامعةةُعلةاُاعترةارُأنُعمليةةُالتةدريبُهةي منتج جنطبت
عليه نظريات الجودة .ومن المعروف ان جودة المنججات بشكل عام جعجمد على مايلي:
 -1جودة المدخالت :وججمثل جودة المدخالت في الجدريب بما يلي:
 :1-1جتتودة المتتدربين :والمقصتتود وجتتود متتدربين بخبتترة وكفتتا ة وعلتتى درايتتل بالمجطلبتتات
الالزمل لجحقي اهداف الجدريب
 :2-1جتتودة المجتتدربين :حيتتي يجتتب ان يجتتوفر فتتي المجتتدربين الحتتد اأدنتتى متتن المعتتارف
والمهارات الالزمل لدخول البرنام الجدريبي المعين
 :3-1جودة بيئل الجدريب :من حيي مالئمل المكتان والمعتدات والوئتائل المئتاعدة للبرنتام
الجدريبي
 4-1جودة البرام  :من حيي مالئمل محجوى البرنام لجحقي اأهداف
 -2جودة العمليات :وجشمل ضمان جودة الجونب الجاليل:
 :1-2جودة جحديد االحجياجات الجدريبيل
 :2-2جودة طريقل الجدريب من حيي مالئمل ائاليب الجدريب لألهداف
 :3-2جودة الجوقيت من حيي الوقت والمدة الزمنيل للبرنام
وبشكل عام فإن جحقي معايير جودة عناصر المدخالت وعناصر العمليات جؤدي الى جتودة المنتج  .وهنتا ال
بد من جعريف عناصر جودة المنج على شكل قيم ومؤشرات قابلل للقياس وهي:
 مقدار الجحئن في ادا المجدرب من حيي اإلنجاجيل مدى الجطور اإليجابي في ائاليب انجاز المهام مدى جحئن جودة العمل المنجز مقدار الخفض في الكلفل الالزمل إلنجاز المهام مدى ارجفاع الرضا الوظيفي لدى المجدرب مدى ارجفاع رضا مجلقي الخدملوحيتتي أ ن المطلتتوب متتن اللجنتتل هتتو وضتتر خطتتل للجتتدريب فتتإن لت يجطلتتب الجخطتتيط للمتتدخالت والعمليتتات
ووضر خطل لقياس النجائ .

أوال :خطة مدخالت التدريب :وجشمل مدخالت الجدريب ما يلي:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-

المدربين :يجولى المركز االئجشاري في الجامعل اخجيار المدربين ئوا من داخل أو خارج الجامعتل
وحئب جعليمات المركز وبما يج نائب مر المحجوى الجدريبي و ل قبتل متدة جكفتي الطتالع المتدربين
على مجطلبات البرنام واإلعداد المئب .
المجدربين :ججولى وحدة الموارد البشريل جحديد ائما المشتاركين بكتل برنتام جتدريبي فيمتا يخت
الدورات العامل واإلجباريل وجرئل االئما الى المركز االئجشاري.
على المركز االئجشاري جتممين أمتاكن الجتدريب والمعتدات الالزمتل لكتل برنتام ولته االئتجعانل بتمي
مراف او خدمات جقدمها اإلدارات اأخرى في الجامعل.
ججولى وحدة الموارد البشريل واي جهل ات اهجمام بالبرنام الجدريبي اعداد المحجوى العام للبرنام
في حتين يجتولى المركتز االئجشتاري وبالجعتاون متر كافتل المعنيتين بمتن فتيهم المتدربين ةعتداد المتادة
الجدريبيل قبل البد بالجدريب.
يلجتتزم المركتتز االئجشتتاري بإرئتتال ن جتتائ المجتتدربين لوحتتدة المتتوارد البشتتريل الجتتي جقتتوم بتتدورها
باعجمادها وحفظها في ملفات العاملين
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ويلخ

الجدول الجالي خطل مدخالت الجدريب

ملخص خطة مدخالت التدريب
البند
المدربين
المتدربين
بيئة التدريب

المحتوى التدريب

اإلجراء
اختيار المدربين
تحديددددددددددددد اسددددددددددددماء
المتددددددربين ددددد كددددد
برنامج
تحديدددددددددددددد امددددددددددددداكن
ومتطلبات التدريب لك
برنامج
 تحديد اإلطدار العداللمحتوى التدريب
 -2إعدددددددددداد المدددددددددادة
التدريبية التفصيلية

مالحظات

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
المركز االستشاري
وحدة الموارد البشرية والجهة
الت يعم لديها المرشح للبرنامج
المركز االستشاري
وحدة الموارد البشرية

للبرامج العامة يكتفى برأي
المركدددز االستشددداري +المددددرب+
الموارد البشرية
الجهة الت يعم لديها المتدرب

ثانيا :خطة العمليات( :تحديد االحتياجات التدريبية):
أ - -االحتياجات التدريبية العامة :وهي ما يهدف الى رفتر معرفتل العتاملين الجتدد بشتكل عتام وجشتمل
الدورات الجاليل وجحتدد عتدد مترات انعقادهتا ومواعيتدها عتن طريت وحتدة المتوارد
البشتتريل بالجنئتتي متتر المركتتز االئجشتتاري وبمتتا يجنائتتب متتر ائتتجراجيجيات وخطتتط
الجامعل على أن يججاز المجدربون بنجاح الجدريب الجالي:
أُ-1-1-الثقافةةةةُسالكةةةلظيُالةةةظ ي ي (الجشتتتريعات والظاجرةةةااُسالمكةةة سلياا) .لجميتتتر
المعينين الجدد
أُ-2-1-مهارااُاالتصال و ةدارة الوقت .لجمير المعينين الجدد
أُ-3-1-مهارااُالحاسظبُستطريقاتة ُ(تتضةمنُاألرشة ة) .لجميتر المعينتين الجتدد ويعفتى
منهتتا كتتل متتن نجتتة بمتتادة مهتتارات الحائتتوب ( )1بمعهتتد او جامعتتل جعجتترف بهتتا
الجامعل
أُ-4-1-مهارااُاللغةُاالنجليزيةُ(محادثةُسكتابة) .لجمير المعينين الجدد ويعفى منها:
 كل من نجة بمادة اللغل االنجليزيل ( )1بمعهد او جامعل جعجرف بها الجامعل. كل من حصل على العالمات الجاليل في امجحانات كفا ة اللغل اإلنجليزيل.IELTS Score TOEFL Score TOEFL PBT Score
714+

-

50+

0.5+

خريجو المعاهد المجوئطل الشامل وأعلى في جخصصات اللغل االنجليزيل المخجلفل
أ -2-االحتياجات التدريبية المتخصصة
أ 1-2-دورات في مجال ةدارة الجودة
أ -2-2-دورات في الصحل والئالمل المهنيل.
أُ-3-2-دسرااُفيُالمهارااُاالداريةُسإعدادُالمراسالاُسالتقارير.
أُ-4-2-دسرااُمتخصصةةةُحكةةبُيريعةةةُعم ة ُالمظ ة ُ(سةةظاإُإداريةةةُأسُفأيةةةُأسُ
حرفية) بجنئيب من مئؤول اإلدارة الجي يعمل فيها المجدرب وبما ينئجم مر
مجطلبات العمل.
أ -5-2-دورات المئار الوظيفي :وهي الدورات المعجمدة في خطل المئار الوظيفي
للموظف
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أ -3-دورات اإلحددال الددوظيف  :وهتتي التتدورات الجتتي جضتتمن وجتتود اشتتخا متتؤهلين
للحلول مكان العاملين في كافل المواقر حال جر اي منهم للعمل أي ئتبب ،وجحتدد
مواضير الدورات ومدجها ومكان انعقادها بنا ً على الوصف الوظيفي المطلوب
الدورات المطلوبة

البند

االحتياجات التدريبة
العامة

 الثقافة والسلوك الوظيفي(التشرررررريعات والواجبرررررات
والمسؤوليات)
 مهررارات االتلررراد و دارالوقت
 مهررررررررررارات الحاسرررررررررررووتطبيقاتررررررررر (تتضرررررررررمن
األرشفة)

الجهة المسؤولة
عن التنفيذ

 -جميع المعينين الجدد

 جميع المعينين الجددالموارد البشرية +
المركز االستشاري

 مهارات اللغة االنجليزية(محادثة وكتابة)

االحتياجات التدريبية
المتخللة

 تدري متخلص تدري في المسار الوظيفي -دورات اإلحالد الوظيفي

 جميرررع المعينرررين الجررردد (ويعفرررن مرررننجرررم بمررراد مهرررارات الحاسرررو ()1
بمعهد او جامعة تعترف بها الجامعة
 لجميع المعينين الجدد ويعفن منها كردمن نجم بمراد اللغرة االنجليزيرة ()1
بمعهد او جامعة تعترف بها الجامعة
 العاملون فري الوظرائف اإلشررافية مرنرئيس فرع وأعلن

 دار الجود اللحة والسالمة المهنية المهررارات االداريررة و عرردادالمراسالت والتقارير

الفئة المستهدفة

 كافة العاملين في الجامعةوحد الموارد
البشرية والمركز
االستشاري والجهة
التي يعمد لديها
المرشم للبرنامج

 -الوظائف المكتبية واإلشرافية

 تعليم مستمر في مجاد عمد الموظف الرردورات المعتمررد فرري خطررة المسررارالوظيفي للموظف
 -المرشحون للحلود الوظيفي

ثالثا :خطة المخرجات
المقصتتود بخطتتل المخرجتتات هتتو كيفيتتل قيتتاس متتدى جحقيت التتدورات لألهتتداف الجتتي
عقدت من أجلها وجشمل ائجبانل جصمم متن قبتل مركتز الجطتوير اأكتاديمي وضتمان
الجودة جغطي ما يلي:
 مدى الجحئن في ادا المجدرب من حيي اإلنجاجيل مقدار جحئن جودة العمل المنجز مدى ارجفاع مئجوى الرضى عند مجلقي الخدمل مقدارخفض الكلفل الالزمل إلنجاز المهام مدى ارجفاع الرضا الوظيفي لدى المجدربولمعالجتتل الوضتتر القتتائم للعتتاملين الحتتاليين (غيتتر المعينتتين الجتتدد) ججتتولى وحتتدة المتتوارد البشتتريل ضتتمان
اججيازهم لكافل الدورات الجدريبيل الجي لم يحضروها ئابقا ً
وأخيرا يعاد النظر في ه ه الخطل كل عامين أو كلما دعت الحاجل.
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