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يعد االرتقاء بمستوى العمل اإلداري وترسيخ القيم والسلوك المهنية واالحترافية في بيئة العمل 

الجامعية من أحد المحاور الجوهرية التي توليها الجامعة اهتماماً بالغاً وأولوية في توفير كافة 

القيادات والهيئة اإلدارية وبيئة العمل لضمان رفع كفاءة اإلمكانات والمقومات الالزمة لتطوير 

األداء واإلنتاجية بما يحقق أهداف الجامعة الحالية والمستقبلية. ولذا فإن جامعة الملك عبد العزيز 

مثلة في وكالة الجامعة قد أخذت على عاتقها دراسة ومعالجة المظاهر واألسباب التجاوزات م  

م وقيم العمل االحترافي والعمل على نشر وتعزيز القيم والسلوك المهنية اإلدارية المنافية لمفاهي

 اإليجابية. 

 

 

 

التعريف بنتائج دراسة "التجاوزات اإلدارية )المظاهر واألسباب وأساليب الحد والعالج(  .1

من وجهة نظر الموظفين بالجامعة" التي تم إعدادها في العام الدراسي الماضي 

 هـ،1434/1435

تحديد اإلطار النظري للدراسة وصياغة األهداف التي ستعمل على تحقيقها من أجل   .2

 تقديم مقترح المرحلة الثانية من الدراسة.   

 

  

 م.  4/11/2014هـ الموافق  11/1/1436يوم الثالثاء  الزمان:

 

 القاعة الدائرية بمركز الملك فيصل للمؤتمرات،  المكان:

 

 

 

 

"التجاوزات اإلدارية بجامعة الملك عبد العزيز )األسباب والمظاهر قام بالمشاركة في لقاء 

نخبة من القيادات األكاديمية واإلدارية والمتخصصين في المجاالت اإلدارية وأساليب المعالجة(" 

هللا بن مصطفى  أ. د. عبدمن سعادة وكيل الجامعة  كل  قام المختلفة من مختلف القطاعات. وقد 

إدارة الحوار ب أ. د. إبراهيم بن اسماعيل كتبيوسعادة مركز الدراسات االستراتيجية  مهرجي

لقاء والتعرف على مرئيات الحضور في الدراسة القائمة للوصول إلى توصيات لمناقشة محاور ال

ستكمال المرحلة الثانية من الدراسة والتي بدورها ستعمل على تحسين بيئة العمل اهامة من أجل 

 الجامعية من خالل تطوير وتعزيز بيئة العمل اإلدارية في الجامعة. 

 

 األهداف

 المكان والزمان

 المشاركون

 الموضوع 
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شتمل لقاء "التجاوزات اإلدارية بجامعة الملك عبد العزيز )األسباب والمظاهر وأساليب ا

 المعالجة(" على المحاور التالية: 

 عرض تعريفي بدارسة التجاوزات اإلدارية.  المحور األول:

  التعرف على آراء المشاركين حول نتائج الدراسة. المحور الثاني:

 تبادل اآلراء والخبرات حول سبل الحد من التجاوزات اإلدارية في الجامعة.  :المحور الثالث

 تحديد أهداف المرحلة الثانية من دراسة التجاوزات اإلدارية. المحور الرابع:

 

 

 
من رؤى ومقترحات المشاركين في اللقاء، فقد تم استخالص أهم على ما دار من نقاش تض   بناء  

يمكن تنفيذها الستكمال المرحلة الثانية من  ملحةولويات التي يجب التركيز عليها كأ المواضيع

 وهي كالتالي:  ملموسةإيجابية تحقيق نتائج و اإلداريةدراسة التجاوزات 

 

وأسباب وأساليب معالجة  األخذ بآراء القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة حول مظاهر 1

 استكماالً لدراسة التجاوزات اإلدارية.التجاوزات اإلدارية 

تحليل نتائج الدراسة على بعض المتغيرات الهامة التي تعكس مؤشرات لبعض مظاهر  2

ظر نوالمستويات اإلدارية وجنس المبحوثين، إضافة إلى ضرورة السنوات الخبرة كمتغير 

 . ناسبةالحلول الم يجادعلى حدة إل في مسببات كل تجاوز كل تجاوز

3 

 

دراسة لقياس رضا المستفيدين عن أداء الموظفين في القطاعات المختلفة للتعرف علم 

 مواطن الخلل في أداء الموظفين لتطوير وتحسين العمل.  

بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة، األداء الوظيفي  دراسة لوضع معايير لتقييم

 .لى جميع القطاعات والمستويات اإلداريةالثواب والعقاب ع وربط معايير تقييم األداء بآلية

 

األداء الكترونياً عن طريق إنشاء برنامج وتقييم مؤشرات قياس دراسة تعنى بأتمتة  5

الوقت جودة اإلنجاز والكتروني لتقييم الموظف من خالل عدد المعامالت المنجزة و

 . لذلك المستغرق

 

 .ظامتبرز اإليجابيات والسلبيات لهذا النالدوران الوظيفي دراسة تعنى بتطوير نظام وآليات  6

 

يل إصدار دلباإلضافة إلى  ه،وواجبات هحقوقفيها للموظف يوضح تعريفية  أدلة إصدار 7

 الئحة تنظيم العمل المستقاة من األنظمة المعمول بها. يوضح
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