
 

 مديريات التنظيم والإدارة إنجازات 

 

 : تقييم الأداء –إدارة التطوير  

والادارات  الاجتماعيالتضامن  )لمديرية أداء وتطبيق كتب دورية  تم تقييم .1

 .الصحة والسكان( -الاسكان والمرافق –لها  التابعة

 الاجتماعيالتضامن  )مديرية تم متابعة تطوير نماذج الخدمات الجماهيرية .2

 لها(. التابعةالصحة والادارات  -والادارات التابعة لها

العمل الداخلية للخدمات المقدمة للجمهور   لإجراءات إرشادييتم اعداد دليل  .3

 (.ق والنقلالطر )مديرية

 .والمعاش المبكر( )التعاقداتتم استيفاء البيانات الخاصة بقاعدة البيانات  .4

طلب تحويل طالب مريض  )دراسة تم الانتهاء من عمل دراسة تبسيط اجراءات  .5

دراسة طلب عمل لجنة خاصة لطالب   -الثانويالى التعليم  الفنيمن التعليم 

 .مريض(

   

 إدارة التدريــب: 

    :في مجال الانجازات التدريبية

للتنظيم والادارة لكل المديريات   المركزي تم ارسال الانجازات التدريبية للجهاز  •

الصحة   -التربية والتعليم –الشئون الاجتماعية  -والادارة )التنظيمالآتية 

 .العاملة(القوى –الديوان العام  -والسكان 

 التدريبية: مجال الخطط  في

 )الديوان لكل من  الحكوميالقادة للقطاع  لإعدادتم ارسال الخطط التدريبية  •

 .والتعليم(التربية -العام

 . يتم تعميم خطة الهيئة العامة للخدمات الحكومية •

 

 : إدارة التفتيش

 : المحاضـــر 

 .الزراعة( -الطرق والنقل  -التربية والتعليم –العام  )الديوانتم مراجعه محاضر  •

 .التموين()يتم مراجعة محاضر لمديرية  •

 :والاستفساراتالشكاوى 

 .شكوى صادر  (7)وعدد شكوى وارد    (6تم الرد على عدد ) •

الصحة  –لها    التابعةوالوحدات    الاجتماعيالتضامن    مديرية)لتم التفتيش الدوري   •

 .التربية والتعليم( -والادارات التابعة لها

 التابعة ات  مديرية الزراعة والادار   -الطرق والنقل  لمديرية) المفاجئ  تم التفتيش   •

 .لها(



 

 ة: إدارة تخطيط قوى عامل

من دراسة المقررات الوظيفية وتحديد معدلات    إنجازهيتم متابعة ومراجعة ما تم   •

  وهي الاداء وفقا لتوجيهات السيدة / وزيرة التخطيط والمتابعة لعدد من الجهات  

                                     .العام(الديوان  - الزراعة -الشباب والرياضة  -)الطرق والنقل

ت وديوان عام المحافظة  يتم مخاطبة الجهات التابعة من مديريات الخدما •

على   وذلك بناء جهةلكل  التابعةلموافاتنا ببيان العجز والفائض من الوظائف 

 توجيهات السيد الوزير/ المحافظ لتوزيع العاملين حسب حاجة العمل ومتطلباته 

  وشخصي الجهات التابعة لموافاتنا ببيان سرى    مديرييتم اعداد خطابات للسادة   •

زيع بعض العاملين الوارد اسماؤهم من الجهات الأخرى لسد  وفقا له تو يتم

  .لديها عجز التيالجهات  فيالعجز 

تم الرد على المكاتبات والاستفسارات الشخصية فيما يتعلق بطلب شغل  •

 . الوظائف

تم التواصل مع المديريات بشأن المرشحين لشغل الوظائف العامة للمصابين  •

القوى    -والرياضة  الشباب)الشهداء  الثورة وأسر    ومصابيالعمليات الحربية    في

 .والتعليم(التربية -العاملة
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