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اإلدارية  وتجديد عملي ته ه  التنظيمية قدرات طويرتب للقي م المرموقةالت ليمية  ؤسععععسعععع  المتسعععع   

تي قد بغية تذليل التحدي   وال قب   ال يةالتنظيمته  ثق فتقييم ومراج ة من خالل بصععععسة مسععععتمر  

له   بم  يحققبه   يطالمختلسة التي تحللمتغيرا   اسععععععتج بةتواجهه  أثن ء مراحل نموه  وتطوره  

جدد المسععععععتمر المرونة  مل مع  طوير التنظيميالتتحقيق  ويتطلب والت قة للت   ج د  ومت م سة  وق

التي  تطويرالو    التغييرالمثبطة ل مليو المتغيرا  المحيطة المتسععع رعةت وتحليل ال وامل المقيد 

والتي تشعععمل مجموعة من  توتحول دون تحقيق أهدافه  التطويريةمؤسعععسعععة التحد من ف علية أداء 

هي كل التنظيمية الهرميةت واإلدارية اإلجراءا  البيروقراطيةت ب ل مسععععععع  لتالم وق   التنظيمية ك

 والسلوكية ك لمركزية    

ت رف لوتنبثق أهمية هذا الموضوع إيم ن ً من الج م ةت ممثلة في قي داته  اإلدارية ال لي  بضرور  ا

وتقييم الوضعععع الح لي للبنية التنظيمية للج م ة وفق ً للواقع التنظيمي للج م ة وللمسعععتجدا  ال لمية 

لتحقيق المزيد من اإلنج زا  هن ك مسعععععع حة  تنه م زالواإلدارية الحديثةت وإدراك ً من الج م ة بأ

 في مج ل التطوير التنظيمي 

 

 

 

التنظيمي ب لج م ة ومن قشة الم وق   التي تواجه الج م ة الت رف عل  واقع التطوير   1

  ك لبيروقراطية والمركزية أجل الخروج بتوصي   ومقترح   للحد منه 

 

  

ح  وحت   9:30: الزمان ب  هـعععععععععععع الموافق 1436/  7/ 15 ثنينظهرا من يوم اإل 12:30صعععععع

 م 4/5/2015

  الق عة الدائرية-للمؤتمرا مركز المل  فيصل : المكان

 

 

التطوير التنظيمي بجامعة المؤسسسسسسسس: نحو ثقافة التغيير  "ق م ب لمشععععععع ركة في ور عععععععة عمل 

نخبة من عمداء وعميدا  وكالء وكيال  وأعضععععع ء هيرة تدريا وإداريين واداري   "  اإليجابي

  ج م ة المل  عبد ال زيز

 

 األهداف

 المكان والزمان

 المشاركون

 الموضوع 
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شتمل محاور " على ال التطوير التنظيمي بجامعة المؤسس: نحو ثقافة التغيير اإليجابي لقاء " ا

 التالية: 

 .مفهوم وخصائص التطوير التنظيميالمحور األول: 

 .تطوير التنظيمي بالجامعةالمحور الثاني: واقع ال

المركزية، التجاوزات المحور الثالث: أهم معوقات التطوير التنظيمي بالجامعة )البيروقراطية، 

 اإلدارية(.

 التغلب على معوقات التطوير التنظيمي بالجامعة.سبل  المحور الرابع:

 النتائج والتوصيات. :خامسالمحور ال

 

 

من نقاش تّضمن رؤى ومقترحات المشاركين في اللقاء، تم استخالص  ما داربناًء على 

توصيات من أهمها:

 محاور اللقاء

 النتائج والتوصيات
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من قشة موضوع التطوير التنظيمي بشكل دوري واالهتم م بتثقيف منسوبي الج م ة ب إلدار   .1

 التطوير اإلداري   التنظيمية 

ل قدرته  تس يلج له  أكثر مرونة ولقط ع   الج م ة وكلي   السروع تطوير الهي كل التنظيمية   2

 التطوير اإلداري   عل  إحداث التطور السريع 

يا وال ملي   الخ صة به ت ول فهداحسب األ قط ع  الوظيسية للبن ء الهي كل النظر في إمك نية   3

 ال كا 
  التطوير اإلداري 

 فريق متخصص لت ديل الهي كل التنظيمية بحيث تتن سب مع احتي ج   القط ع  تشكيل   4

ت لتس يل ال مل المؤسسي مع االهتم م ب لتوصيف الوظيسي الدقيق جهة مرج يةواعتم ده  من 

 لجميع الموظسين 

  التطوير اإلداري 
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عم د  تقنية 

 الم لوم  

 وك لة الج م ة   إيج د آلية واضحة الستخدام ممتلك   الج م ةت وت ميمه  عل  جميع الجه     11

 وك لة الج م ة   ب لحوافزت خ صة لإلداريين إيج د آلية ع دلة وواضحة للثواب وال ق بت وفي المق بل االهتم م   12
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