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  مقدمة
 قصـد المتـدربین واتجاهـات سـلوك ومعـارف فـي تغییـرات إحـداث فـي التدریبیـة والعملیـة التـدریب مـن األساسـي الهـدف یتمثـل
یهـدف الـوظیفي، حیـث  لـألداء اإلنتاجیـة الكفـاءة رفـع أجـل مـن والمحتمـل حـدوثها القائمـة والمعوقـات المشـكالت علـى التغلب
 وبین الرؤساء التي یحددها األداء معاییر بین توجد التي الثغرات أداء العمل من خالل سد وسرعةالى رفع فاعلیة  التدریب
 للمناصـب للترقیـة تـؤهلهم بمقومـات وصـقلهم المـوظفین وقـدرات مهـارات للمـوظفین، كمـا یهـدف الـى زیـادة الفعلـي األداء

  األعلى. 
 أو تنمیتهـا یراد فنیة أو سلوكیة معینة قدرات مهارات أو أو اتجاهات أو معلومات بأنها التدریبیة ویمكن تعریف االحتیاجات

 ذلـك غیـر إلـى التـنقالت أو الترقیة بسبب أو إنسانیة أو تكنولوجیة ألسباب تنظیمیة أو تغیرات بسبب إما تعدیلها أو تغییرها
 المـوارد البشـریة یتعلقـان بـأداء وضـعین بـین فجـوة وهـذا یعنـي أن هنـاك. لمواجهتهـا مالئمـا إعدادا التي تتطلب الظروف من

 أو المهـارات أو معـارفالفـي  نقـص نتیجـة غـوب، وذلـك المر  الوظیفـة والثـاني یمثـل األداء فـي الفعلـي األداء أحـدهما یمثـل
 .الموظفین لدى االتجاهات

 بهـا، یقـوم التـي للمهـام والتحلیل التدریب إلى حاجته حیث الموظف من بتحلیل القیام یتطلب التدریب إلى الحاجة تحدید إن
 بحاجـة العوامـل هـذه ارتبـاط ومـدى الشخصـیة العوامـل وتحلیـل والعقلیـة الجسـمیة وارتباطهـا بقدراتـه بهـا، القیـام والمتوقـع

 الوزارة، في الوظیفي وتحلیل الوصف بدراسة للموظفین التدریب عملیة ربط خالل من إال یتأتى لن وهذا .الموظف التدریبیة
 الحالي للموظف األداء في عجز من خالل مالحظة ظهور إما الحقا، وتبرز الحاجة الى التدریب الیها التطرق سیتم والتي
للتغیـرات التــي تحــدث علـى الهیكــل التنظیمـي والوصــف الــوظیفي  نتیجـة تدریبیـة جدیــدة احتیاجـات ظهــور مـن خــاللأو 

  للمسمیات الوظیفیة القائمة أو المستحدثة في الوزارة.
 بـذلك فهـي، معینـة تطویریـة جوانـب الـى تمتـد ولكنهـا القصـور أو الخلـل جوانـب علـى فقـط التدریبیـة الحتیاجـاتا وال تقتصر

 تغییرها أو صقلها یراد أو ناحیة من األشخاص من عدد أو شخص في یراد تنمیتها اتجاهات أو مهارات أو معلومات تعني
 . شخص ما لترقیة استعدادا أو تكنولوجیة أو تنظیمیة متوقعة تغیرات لمواجهه وذلك أخرى من ناحیة وتعدیلها

)  إن  عملیــةتعتبــر  ،تكــون شــاملة لكــل مســتویاتهاو عملیــة اجــراء مســح أولــي لالحتیاجــات التدریبیــة فــي أي مؤسســة (عمومــًا
 : التالیة لألسباب وذلكضروریة، 

 المؤسسة. في المختلفة العامة والوحدات االداریة في اإلدارات الضعف مواطن تحدید   . أ
 . التدریبیة حیث احتیاجاتها من والوحدات اإلداریة اإلدارات التعرف على أولویات  . ب
بكـل  والخاصـة المختلفـة األعمـال النجـاز والمعرفـة حیـث المهـارات مـن المهنیـة او الوظیفیـة تحدیـد االحتیاجـات  . ت

 مسمى وظیفي.
 ألفـرادل االحتیاجـات الخاصـة عـن وذلـك مـن خـالل البحـث ،األفـراد مسـتوى علـى التدریب احتیاجاتالتعرف على   . ث

 أو ألدائهـا إلـیهم الموكولـة األعمـال فـي انجـاز والمعرفـة المهـارة حیـث مـن الضـعف مـواطن فـیهم تظهـر الـذین
 التدریب. من بعد االنتهاء المستقبل في أداؤها منهم المطلوب األعمال

  
 عملیـة األخـرى، حیـث أن اإلنتـاج عناصـر علـى ولـیس المتدرب على تركز اإلداري التدریب عملیة فإن سبق ما على وبناء

 بموجبهـا المتـدربین اختیـار یـتم التـي األسـالیباألولى تتمثـل فـي  :أساسیتین نقطتین عین االعتبار في تأخذ المتدربین اختیار
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 فـي تتـوافر أن یجـب التي الشروطوالتي تعتمد في غالب االحیان على الترشیحات الداخلیة أو الخارجیة، والثانیة تتمثل في 
  :م والتي من أهمهاتدریبه المطلوب األفراد
  .التنمیة اإلداریة عوامل من األساس العامل یمثل وأنه التدریب بأهمیة التام المتدرب إقتناع  . أ
 .التدریبي البرنامج الفعالة في المشاركة من لتمكنه المتدرب لدى المتخصصة الخبرة من األدنى الحد توافر  . ب
 یكون أن یجب حیث. البرنامج التدریبي موضوعات استیعاب له یتسنى حتى المتدرب لدى العلمي المستوى توافر  . ت

 یعرقـل سـوف الصـدد هـذا فـي فجـوة أي وجـود وأن، النوعیـة والخبـرة العلمـي المسـتوى فـي وتناسـق انسـجام هنـاك
 .له خطط ما وسیره وفق التدریبي البرنامج

 سـوف فإنـه وبالتـالي ، مهـارة جدیـدة لـتعلم قویـة حاجـة فـي وأنـه منهـا یعـاني مشكلة لوجود مدركاً  المتدرب یكون أن  . ث
 المتدرب. كفاءة رفع في جدا هام أمر جدیدة ومهارات اكتساب خبرات في الرغبة وأن .التدریبیة العملیة من یستفید

  
  الدورات التدریبیة

، 2010-2008لقــد تــم توجیــه مجموعــة مــن األســئلة للمــوظفین المبحــوثین تتعلــق بحضــورهم لــدورات تدریبیــة خــالل الفتــرة 
ً كانت هذه الدورات داخلیة أو خارجیة، وسواء كانت عن طریق الوزارة أو عـن غیـر طریـق الـوزارة، مـع تحدیـد أسـباب  سواء

  حضور أو عدم حضور دورات خالل الفترة المذكورة. 
االخیرة لسبب محدد وهو ان هذه السنوات تمثل الواقع القائم و لیس الواقع كما كان قبل الثالث لقد تم اختیار السنوات 
ار قد جاء للتعرف على مدى انسجام هذا الواقع في الوزارة مع مسیرة البناء المؤسسي في السلطة یذلك، كما ان هذا االخت

ولدراسة مدى توفر االمكانیات التي تتعلق ببرامج الوزارة من ناحیة التدریب والتأهیل لتلبیة  ،والخطط المقرة بهذا الشأن
  وفیما یلي تحلیل إلجابات المبحوثین المتعلقة بأسئلة الدورات. طموحات الوزارة في االطار التطویري الشامل.

 2010-2008الدورات التدریبیة عن طریق الوزارة خالل الفترة  .1
 174 اجاب  ،2010-2008 الفترة خالل العمل وزارة طریق عن تدریبیة دورات في مشاركتهم عن موظفینال سؤال عند

 موظفاً  141 اجابة كانت فیما ،األقل على واحدة ندریبیة دورة في شاركوا بانهم المبحوثین الوزارة موظفي بین من موظفاً 
 أن) 1( جدول معطیات من ویالحظ. السؤال هذا على موظفین 8 یجب لم حین في تدریبیة، دورة اي في المشاركة بعدم
 حسب النسبة هذه توزعت الوزارة، طریق عن األقل على واحدة تدریبیة دورة على حصلوا الوزارة موظفي من% 55 نحو

 ونحو المهني التدریب مراكز في الموظفین من% 58.7و  الوزارة مقر في الموظفین من% 60.5 بواقع العمل مكان
   .العمل مدیریات في الموظفین من% 51.2

 طریق عن االقل على واحدة دورة حضروا الذین الموظفین ونسب أعداد توزیع) 1( جدول من الثاني الجزء یظهر كما
 من االستنتاج یمكن حیث ،خارجیة أم داخلیة كانت اذا فیما الدورات هذه مكان حددوا ثم ومن المذكورة، الفترة خالل الوزارة

 أو داخلیة الدورات كانت اذا ما یحددوا لم االقل على واحدة دورة حضروا الذین الموظفین خمس من اكثر أن الجدول
 النوعین كال من األقل على واحدة دورة على حصلوا منهم% 38 فإن الدورة، مكان حددوا الذین الموظفون أما. خارجیة
 مراكز في سیما ال فقط، داخلیة دورات على حصلوا الذین الموظفین نسبة ارتفاع یالحظ حین في ،والخارجیة الداخلیة
  %. 66.7 الى نسبتهم وصلت حیث المهني، التدریب
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 األقل على واحدة خارجیة دورة على حصلوا الوزارة موظفي من% 51 نحو أن المذكور الجدول في الواردة البیانات وتظهر
 موظفي من% 56.3 الوزارة، مقر موظفي من% 55.6 بواقع النسبة هذه توزعت حیث ،2010-2008 الفترة خالل

  .المهني التدریب مراكز موظفي من% 33.4 و المدیریات،

 2010-2008): توزیع أعداد ونسب الموظفین حسب حضورھم لدورات تدریبیة عن طریق الوزارة خالل الفترة 1جدول (
ھل حضرت دورة تدریبیة خالل الفترة 

 عن طریق الوزارة 2008-2010
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 53.9 174 56.9 37 49.7 84 59.8 52 نعم
 43.7 141 40.0 26 47.3 80 39.1 34 ال

 2.5 8 3.1 2 3.0 5 1.1 1  غیر محدد
 100.0 323 100.0 63 100.0 169 100.0 87 المجموع

حضروا دورة واحدة على االقل الذین 
  حسب مكان الدورة

 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 48.9 67 66.7 20 43.7 31 44.4 16  فقط داخلیة
 13.1 18 6.7 2 15.5 11 13.9 5  خارجیة فقط

 38.0 52 26.7 8 40.8 29 41.7 15  داخلیة وخارجیة
 100.0 137 100.0 30 100.0 71 100.0 36  المجموع

  

 2010-2008الدورات التدریبیة عن غیر طریق الوزارة خالل الفترة  .2
، 323 بین من -2008 الفترة خالل الوزارة طریق غیر عن تدریبیة دورات على لهمحصو  فقط موظفاً  62 أكد موظفًا

 على یجیبوا لم الذین نسبة مع متقاربة نسبة وهي الموظفین، إجمالي من% 19.2 نسبة الموظفین هؤالء ویشكل ،2010
ً یعملون في مقر  16وقد توزع ھؤالء الموظفین حسب مكان العمل بواقع  %.18.9 والبالغة السؤال هذا  38 الوزارة،موظفا

 موظف عمل مكان یعرف لم فیما المهني، التدریب مراكز في یعملون موظفین 7 و العمل، مدیریات في یعملون موظفاً 
  ).2( جدول خالل من الفئة هذه عمل لمكان النسبي التوزیع على االطالع یمكن .واحد
 عدد أن تبین ،)خارجیة أو داخلیة( الدورة مكان حسب الوزارة طریق غیر عن دورات حضروا الذین الموظفین توزیع وعند

ً ( علیها حصلوا التي الدورات عدد حددوا الذین الموظفین ، 48 هو)  معاً  االثنتین أو الخارجیة أو الداخلیة سواء  موظفًا
 18 أن) 2( الجدول من ویالحظ. الوزارة طریق غیر عن دورات على حصلوا الذین الموظفین أرباع ثالثة من أكثر یشكلون
 دورات على الحاصلین الموظفین اجمالي من% 37.6 یشكلون الوزارة، طریق غیر عن خارجیة دورات على حصلوا موظفاً 

 الحاصلین الوزارة مركز موظفي من% 23.1 بواقع العمل مكان حسب النسبة هذه توزعت حیث ،الوزارة طریق غیر عن
 واحدة دورة على الحاصلین العمل مدیریات موظفي من% 36.7 و الوزارة، طریق غیر عن األقل على واحدة دورة على
 األقل على واحدة دورة على الحاصلین المهني التدریب مراكز موظفي من% 80.0 و الوزارة، طریق غیر عن األقل على
  .فقط موظفین 5 عددهم والبالغ الوزارة طریق غیر عن

 2010- 2008): توزیع أعداد ونسب الموظفین حسب حضورھم لدورات تدریبیة عن غیر طریق الوزارة خالل الفترة 2جدول (
 ھل حضرت دورة تدریبیة خالل الفترة

 عن غیر طریق الوزارة 2008-2010
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 19.2 62 10.8 7 22.5 38 18.4 16 نعم
 61.9 200 58.5 38 62.7 106 63.2 55 ال

 18.9 61 30.8 20 14.8 25 18.4 16  غیر محدد
 100.0 323 100.0 65 100.0 169 100.0 87 المجموع

الذین حضروا دورة واحدة على االقل 
  حسب مكان الدورة

 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
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 62.5 30 20.0 1 63.3 19 76.9 10  فقط داخلیة
 18.8 9 40.0 2 20.0 6 7.7 1  خارجیة فقط

 18.8 9 40.0  2 16.7 5 15.4 2  داخلیة وخارجیة
 100.0 48 100.0 5 100.0 30 100.0 13  المجموع

  .اعملهم مكان الوزارة طریق غیر عن التدریبیة بالدورات المتعلق السؤال على اجابوا ممن موظفان یحدد لم: مالحظة

 2010- 2008 الفترة خالل تدریبیة دورة أي حضور عدم أسباب .3

 عدم وراء الكامنة االسباب عن 2010- 2008 الفترة خالل تدریبیة دورة أي یحضروا لم الذین الموظفین سؤال وعند
 األقل على منها واحداً  یكون قد سبب 14 عن بال أو بنعم اجاباتهم خالل من وذلك التدریبیة، الدورات من ألي حضورهم

  . الدورات هذه من ألي حضورهم عدم وراء

 لم الذین للموظفین تدریبیة دورة أي حضور عدم وراء شیوعاً  األسباب أكثر أن) 3( جدول في الواردة النتائج وتشیر
 نحو أكد حیث تدریبیة، دورة ألي الموظفین هؤالء ترشح عدم هو 2010- 2008 الفترة خالل تدریبیة دورة أي یحضروا

، الدورات بهذه الموظفین اعالم عدم یلیه السبب، هذا الموظفین من الفئة هذه أرباع ثالثة  نحو السبب هذا أقر حیث مسبقًا
 األكثر حسب مرتبة نسبها على االطالع یمكن ضعیفة،حیث أهمیة ذات األسباب باقي. الموظفین من الفئة هذه نصف
  . أدناه) 3( جدول خالل من  تكراراً  فاألقل تكراراً 

  2010-2008حضورهم لدورات تدریبیة خالل الفترة االسباب الكامنة وراء عدم  حولالموظفین  تكرارات اجابات): 3جدول (

 السبب تسلسل
عدد 

 المجیبین
االجابة 

 نعم
االجابة 

 المجموع ال

 100.0 26.0 74.0 73 هل السبب انه لم یتم ترشیحي ألي من الدورات التدریبیة 9
 100.0 49.3 50.7 71 انه لم یتم إعالمنا بالمطلق.اإلعالن والتحضیر المسبق لهذه الدورات التدریبیة، حیث  2
 100.0 72.2 27.8 72 هل السبب أن الدورات التدریبیة ال تناسب مع طبیعة العمل. 3

 100.0 72.5 27.5 69 هل التسلسل الهرمي في الوزارة یعیقك من حضور الدورات التدریبیة. 12
 100.0 78.1 21.9 64 اإلعالن والتحضیر المسبق لهذه الدورات التدریبیة، حیث انه تم إعالمنا متأخرا  1

 100.0 80.0 20.0 65 مصاریف الدورة التدریبیة من مواصالت وغیره ال یتم استالمها. 14
 100.0 81.7 18.3 71 هل السبب أن الدورات التدریبیة تتطلب شهادات وتخصصات ال أحملها. 6
 100.0 86.8 13.2 68  هل السبب أن الدورات المحلیة غیر مجدیة ومضیعة للوقت. 4

11 
هل السبب عدم تثبیتك في المخطط الهیكلي للوزارة وبالتالي عدم وضوح المهام 

 100.0 87.3 12.7 71 والمسؤولیات التي یجب علیك تنفیذها.

 100.0 88.2 11.8 68 طویلة بالعمل.هل السبب أن الدورات التدریبیة تتطلب خبرة  5
 100.0 88.4 11.6 69 عدم وجود كادر وظیفي یحل مكانك أثناء الدورة. 13
 100.0 91.4 8.6 70 هل السبب أن الدورات التدریبیة تتعارض مع وقت الدوام. 7
 100.0 92.8 7.2 69 هل السبب أن الدورات التدریبیة تتعارض مع وقت العطل الرسمیة. 8

 100.0 98.6 1.4 69 هل السبب هو أن حضور دورات تدریبیة قد یعطل حضورك لدورات ومنتدیات دولیة. 10
  



 

 6 وزارة العمل –وحدة الدعم الفني  –نزیھ عرمان 
 

  تدریبیةال دورةال حضورة أسباب ،2010-2008 الفترة خالل األقل على واحدة تدریبیة دورة حضروا لمن .4

 حصلوا الذین الموظفین نصف من أكثر حصول في سبباً  منها أي كان أسباب 6 وجود) 4( جدول في الواردة النتائج تبین
  :هي االسباب هذه ،2010- 2008 الفترة خالل تدریبیة دورات على

  .تدریبیة دورات على الفئة هذه من% 89 نحو حصول الى السبب هذا أدى: مسؤوله قبل من الموظف ترشیح .1

 .تدریبیة دورات على الفئة هذه من% 85 نحو حصول الى السبب هذا أدى: للوظیفة والمعرفة المهارة الدورة توفر .2

 دورات على الفئة هذه من% 81 نحو حصول الى السبب هذا أدى: لعمله الدورة باهمیة المسبقة الموظف معرفة  .3
 .تدریبیة

 الفئة هذه من% 72 نحو حصول الى السبب هذا أدى: تقریباً  الوظیفي المسمى نفس لهم آخرین موظفین مع التشبیك .4
 .تدریبیة دورات على

 دورات على الفئة هذه من% 57 نحو حصول الى السبب هذا أدى: مسبقاً  الموظف بإعالم الوحدة أو الدائرة قیام .5
 . تدریبیة

 .تدریبیة دورات على الفئة هذه من% 52 نحو حصول الى السبب هذا أدى: الوظیفي المسمى .6

  .  التالي) 4( جدول في أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة االسباب باقي نسب على االطالع یمكن

  2010- 2008حضورهم لدورات تدریبیة خالل الفترة االسباب الكامنة وراء  حولالموظفین  تكرارات اجابات): 4جدول (

 السبب تسلسل
عدد 
 المجیبین

االجابة 
 نعم

االجابة 
 المجموع ال

 100.0 11.1 88.9 153 حضرت الدورة التدریبیة ألنه تم ترشیحي من قبل مسئولي. 2
 100.0 14.8 85.2 142 الدورة التدریبیة ألنها سوف توفر المهارات الالزمة والمعرفة الضروریة للوظیفة التي أشغلها.حضرت  6

 100.0 18.9 81.1 143 حضرت الدورة التدریبیة لمعرفتي المسبقة بان هذه الدورة سوف تفید عملي في الوزارة في المستقبل. 10

7 
مع موظفین آخرین وتأسیس عالقات مهنیة مع أطراف لدیهم نفس حضرت الدورة التدریبیة للتشبیك 

 100.0 28.1 71.9 135 المسمى الوظیفي تقریبا.

 100.0 42.8 57.2 138 لوحدة، فقمت بتقدیم الطلب. احضرت الدورة التدریبیة ألنه تم إعالمي شخصیا من قبل الدائرة أو  1
 100.0 47.9 52.1 140 الوظیفي.حضرت الدورة التدریبیة بناء على المسمى  13
 100.0 59.4 40.6 133 حضرت الدورة التدریبیة ألنه تم ترشیحي من قبل زمالئي في الوزارة. 3
 100.0 67.9 32.1 131 حضرت الدورة التدریبیة للحصول على شهادة في نهایة الدورة. 8
 100.0 68.2 31.8 129 الوزارة.حضرت الدورة التدریبیة ألنه تم ترشیحي من قبل لجنة متخصصة في  4
 100.0 70.5 29.5 129 حضرت الدورة التدریبیة ألنه قد حان دوري لحضور هذه الدورة. 9

 100.0 76.4 23.6 127 حضرت الدورة التدریبیة ألنها سوف تساهم في حصولي على ترقیة. 11
 100.0 78.4 21.6 134 حضرت الدورة التدریبیة بناء على الدرجة الوظیفیة. 14

12 
حضرت الدورة التدریبیة لندرة التخصص األكادیمي الذي أحمله، وبالتالي كنت الشخص األكثر 

 100.0 79.4 20.6 131 مؤهال لحضورها.

 100.0 86.6 13.4 141 حضرت الدورة التدریبیة ألنني تقدمت بطلب للجهات المختصة بضرورة توفیر هذه الدورة. 5
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 التدریبیة االحتیاجات .5

 إذا فیما یحدد أن موظف كل من طلب حیث لهم، بالنسبة المختلفة الدورات من نوع 112 أهمیة عن الموظفین سؤال تم
 مدى تقسیم تم فقد التحلیل عند أما. مهمة غیر أو منخفضة أو متوسطة أو مهمة أو جدا مهمة له بالنسبة الدورة كانت

  :التالي النحو على دورة كل نحو للموظفین العام االتجاه تحدید اجل من وذلك اقسام ثالثة الى االجابة

  5.00 و 3.41 بین یتراوح االجابات متوسط كان إذا مهمة الدورة

  3.40 و 2.61 بین یتراوح االجابات متوسط كان إذا األهمیة متوسطة الدورة

  2.60 و 1.00 بین یتراوح االجابات متوسط كان إذا مهمة غیر الدورة

  .الموظفین نظر وجهة من مهمة اعتبرت التي الدورات على التحلیل عملیات خالل التركیز وسیتم

 واإلداریة المالیة الدورات  . أ

 اجاباتهم خالل من اتضح حیث لهم، بالنسبة والمالي االداري المجالین في دورة 39 أهمیة في رأیهم عن الموظفین سؤال تم
 في  دورة، لكل النسبي الوزن الى النظر خالل من النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة لهم بالنسبة مهمة دورات 27 وجود
 الدورات أكثر أن )5( الجدول من ویتضح. البحث استبانة في ظهرت كما الدورة رقم" تسلسل" عمود في االرقام تبین حین

 الموظفین نصف من أكثر اعتبرها حیث ،"والنزاهة الشفافیة دور تعزیز" دورة هي الوزارة موظفي لدى أهمیة والمالیة اإلداریة
ذا ،جداً  مهمة بأنها ٕ  دوراتال ترتیب یوضح أدناه) 5( الجدول%. 83 الى النسبة ترتفع مهمة اعتبروها من الیهم أضفنا وا
 .لألهمیة النسبي الوزن حسب للموظفین مالیةالو  داریةاال

  دورات اإلداریة والمالیةال من دورة لكل tواختبار  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة النسب): 5جدول (

 اسم الدورة تسلسل
غیر 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 
 جدا

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

 tقیمة 
مستوى 
 الداللة

 االتجاه

5 
تعزیز دور الشفافیة والنزاهة ( 

 السلوك اإلداري)
 مهمة 000. 18.89 84.62 4.23 52.7 30.3 9.5 2.7 4.9

 مهمة 000. 17.12 82.83 4.14 49.3 30.1 11.6 3.6 5.4 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1

 مهمة 000. 16.57 82.09 4.10 47.1 30.6 13.7 2.9 5.8 لغة انجلیزیة –محادثة  9

 مهمة 000. 18.19 81.72 4.09 38.4 41.8 13.4 2.6 3.7 اإلشراف والتقییم 3

6 
والمسؤولیات تحدید وتصمیم المهام 

 الوظیفیة للموظفین
 مهمة 000. 15.32 81.24 4.06 44.8 32.0 12.7 5.4 5.0

 مهمة 000. 14.37 80.08 4.00 38.7 40.6 10.3 3.1 7.3 بناء الخطط التشغیلیة 4
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39 
األسالیب الحدیثة في تحلیل 

 المشكالت واتخاذ القرار
 مهمة 000. 14.14 79.55 3.98 38.3 37.9 14.0 3.0 6.8

 مهمة 000. 14.41 79.48 3.97 38.8 35.1 16.4 4.1 5.6 إدارة المشاریع 7

38 
استراتیجیات التفكیر االبتكاري 

 واالبداعي والوظیفي
 مهمة 000. 9.93 75.21 3.76 33.8 33.8 15.2 8.7 8.4

 مهمة 000. 8.53 73.68 3.68 35.3 27.1 18.0 9.8 9.8 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18

 مهمة 000. 7.97 72.66 3.63 30.5 31.3 19.7 8.1 10.4 ادارة االجتماعات 30

 مهمة 000. 7.93 72.55 3.63 30.8 30.8 18.6 9.9 9.9 دورة الهیكلیة اإلداریة للوزارة 8

 مهمة 000. 7.17 71.74 3.59 31.4 28.4 19.7 8.3 12.1 إدارة مشاریع التشغیل والعمل 21

37 
والتطویر  ادارة شؤون الموظفین

 الوظیفي
 مهمة 000. 7.03 71.15 3.56 29.6 26.9 22.3 11.9 9.2

 مهمة 000. 6.10 69.85 3.49 25.8 31.9 20.0 10.4 11.9 إدارة العملیات اإلداریة 34

 مهمة 000. 6.07 69.81 3.49 26.1 30.7 22.2 8.4 12.6 كتابة محاضر االجتماعات 35

 مهمة 000. 5.21 68.58 3.43 26.5 28.4 20.1 11.6 13.4 اإلدارة والتخطیط المالي 10

 مهمة 000. 5.11 68.37 3.42 24.3 31.2 19.8 11.4 13.3 حفظ وصیانة السجالت والوثائق 17

2 
إعادة بناء وهندسة المؤسسات ( 

 الهندرة)
 مهمة 000. 4.98 68.19 3.41 21.2 36.7 19.3 7.3 15.4

24 
إدارة األعمال لإلدارة العلیا 

 والوسطى
 مهمة 000. 4.95 68.08 3.40 21.2 35.8 20.8 6.9 15.4

33 
مهارات التوظیف وكتابة/ صیاغة 

 العقود
 مهمة 000. 3.99 66.64 3.33 24.0 26.0 23.7 11.8 14.5

23 
التثقیف القانوني (النظام المالي، 

قانون اللوازم العامة، قانون الموازنة 
 العامة)

 مهمة 001. 3.26 65.70 3.29 23.8 26.2 22.7 9.4 18.0

32 
اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة 

 الدولیة
 مهمة 006. 2.78 64.83 3.24 22.2 28.4 18.8 12.6 18.0

 مهمة 007. 2.74 64.69 3.23 20.0 31.2 19.2 11.5 18.1 تنمیة المهارات المالیة للمدراء 19

 مهمة 016. 2.42 64.14 3.21 19.2 31.6 20.3 8.6 20.3 إعداد التقاریر المالیة 12

20 
االتجاهات الحدیثة في التدقیق 

 والرقابة الداخلیة المالیة
 مهمة 041. 2.05 63.55 3.18 19.7 28.2 22.4 9.7 20.1

 مهمة 035. 2.12 63.54 3.18 19.6 25.0 25.4 13.5 16.5 إدارة المكاتب والسكرتاریة 36

 متوسطة 227. 1.21 62.09 3.10 20.9 19.0 29.5 10.9 19.8 والمصروفاتالرقابة على اإلیرادات  22

 متوسطة 297. 1.04 61.75 3.09 17.1 26.2 24.0 13.7 19.0 إدارة العطاءات والمشتریات 11

 متوسطة 565. 0.58 61.01 3.05 19.4 22.5 22.5 15.1 20.5 تحلیل التكالیف 31

 متوسطة 614. 0.50 60.92 3.05 22.1 20.6 19.8 14.5 22.9 إعداد الخطط المالیة 27
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 متوسطة 792. 0.26 60.46 3.02 16.3 26.2 24.3 9.5 23.6 دورة إعداد الموازنات 13

 متوسطة 800. 0.25- 59.53 2.98 20.6 20.6 19.1 15.2 24.5 إعداد وتطویر السیاسات المالیة 28

26 
الرقابة المالیة في مؤسسات 

 والعاونیاتالمجتمع المدني 
 متوسطة 583. 0.55- 59.00 2.95 18.5 23.5 18.5 13.8 25.8

 متوسطة 211. 1.26- 57.79 2.89 17.9 17.6 25.2 14.1 25.2 المحاسبة الحكومیة 15

25 
اإلدارة المالیة داخل التعاونیات 

 والرقابة علیها
 متوسطة 186. 1.32- 57.58 2.88 16.8 22.3 21.5 10.9 28.5

 متوسطة 116. 1.58- 57.22 2.86 16.2 20.5 21.6 16.6 25.1 اللوازم والمخازن والرقابة علیهاإدارة  14

 غیر مهمة 034. 2.13- 56.22 2.81 13.9 24.7 17.8 15.8 27.8 معاییر المحاسبة الدولیة 29

 غیر مهمة 018. 2.39- 55.98 2.80 11.4 22.4 25.6 15.7 24.8 المحاسبة لغیر المحاسبین 16

  

 البشریة الموارد دورات  . ب

 جمیعها هااعتبار  یمكن أنه إجاباتهم من تبین البشریة، الموارد دورات من أنواع 8 أهمیة في رأیهم الموظفین سؤال عند
ً  وذلك مهمة،  هذه) 6( جدول ویرصد. دورة كل أهمیة تقدیر في لیكرت مقیاس على واعتماداً  دورة لكل النسبي الوزن بناء

 األهم" البشریة الموارد وتنمیة التدریب في الحدیثة االستراتیجیات"  دورة اعتبرت حیث ،النسبیة أهمیتها حسب مرتبة الدورات
  %. 78.75 نسبي ووزن 3.94 بمتوسط بینها

  دورات الموارد البشریةال من دورة لكل tواختبار  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة النسب): 6جدول (

 اسم الدورة تسلسل
غیر 
 مهمة

 مهمة متوسطة منخفضة
مهمة 
 جدا

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

 tقیمة 
مستوى 
 الداللة

 االتجاه

40 
االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد 

 البشریة
 مهمة 000. 12.86 78.75 3.94 41.2 31.6 14.7 4.8 7.7

 مهمة 000. 10.75 75.88 3.79 33.7 34.5 17.6 6.0 8.2 دید االحتیاجات التدریبیةتح 42

41 
طیط المسار الوظیفي وتقییم أداء الموظفین بناء تخ

 على الوصف والتوصیف الوظیفي
 مهمة 000. 9.45 74.61 3.73 31.1 38.2 14.6 4.9 11.2

 مهمة 000. 8.28 73.44 3.67 33.6 30.2 17.2 8.0 11.1 ریب المدربینتد 46

 مهمة 000. 6.85 71.07 3.55 29.0 29.8 20.2 9.5 11.5 ادارة عملیات التدریب 45

 مهمة 000. 6.87 70.38 3.52 23.5 33.8 23.1 10.4 9.2 تدریب الفعال وقیاس عائد  التدریبال 44

 مهمة 000. 6.41 69.20 3.46 19.4 34.6 27.0 10.6 8.4 تحلیل وتصمیم نظم التدریب 43

 مهمة 000. 5.51 68.99 3.45 24.4 32.2 20.2 10.5 12.8 الفهرسة وحفظ الملفات 47
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 االتصال ومهارات العامة العالقات دورات  . ج

 دوراتال جمیع أن النتائج هذه أكدت وقد للموظفین، االتصال ومهارات العامة العالقات دورات أهمیة البیانات نتائج أظهرت
 حیث النسبیة، اهمیتها حسب مرتبة) 7( جدول في الدورات ذهه ادراج تم وقد للموظفین، مهمة اعتبرت المجال هذا في

 هااعتبر  فیما ،%81.64 بلغ الذي النسبي وزنهال نظراً  أهمیة األكثر" العمل ضغط وتحمل الجماعي العمل" دورة اعتبرت
  . جداً  مهمة الموظفین من% 46 نحو

  دورات العالقات العامة واالتصالال من دورة لكل tواختبار  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة النسب): 7جدول (

غیر  اسم الدورة تسلسل
مھمة  مھمة متوسطة منخفضة مھمة

الوزن  المتوسط جدا
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

العمل الجماعي وتحمل ضغط  48
 مھمة 000. 15.93 81.64 4.08 45.9 31.0 14.2 3.4 5.6 العمل

مھارات وفن التعامل مع  53
 مھمة 000. 14.47 80.74 4.04 44.6 33.6 10.0 4.4 7.4 الجمھور

 مھمة 000. 15.46 80.52 4.03 40.1 37.1 13.5 4.1 5.2 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 14.48 80.00 4.00 41.0 35.2 13.2 4.0 6.6 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 12.76 78.35 3.92 37.2 37.2 13.2 4.9 7.5 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 000. 10.25 75.79 3.79 35.0 34.2 15.8 4.9 10.2 الخطابةمھارات  49
 مھمة 000. 5.44 68.80 3.44 25.6 28.9 22.2 10.5 12.8 المراسم والبرتوكول 52

 

 القیادیة الدورات  . ح

 تحت ادرجت التي العشرة دوراتال أن النتائج بینت حیث الوزارة، لموظفي بالنسبة مهمة جمیعها القیادیة الدورات تعتبر
ً  للموظفین بالنسبة مهمة اعتبرت القیادة بند  ترتیب) 8( جدول ویظهر. t إلختبار الداللة مستوىو  t قیمة على بناء

ً  المهمة القیادیة الدورات ً  أهمیة األكثر" القیادیة المهارات" دورة كانت حیث النسبي، الوزن على بناء  ناحیة من سواء
 . جداً  مهمة إلى مهمة اعتبروها الذین الموظفین نسبة ناحیة من أو النسبي الوزن

  دورات القیادةال من دورة لكل tواختبار  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة النسب): 8جدول (

غیر  اسم الدورة تسلسل
مهمة  مهمة متوسطة منخفضة مهمة

الوزن  المتوسط جدا
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مهمة 000. 15.53 82.21 4.11 49.6 29.8 10.3 2.6 7.7 المهارات القیادیة 55

 مهمة 000. 13.69 80.46 4.02 47.3 27.1 13.4 5.0 7.3 قانون العمل 64

 مهمة 000. 11.98 77.82 3.89 38.0 35.7 11.7 6.8 7.9 آلیات صنع واتخاذ القرار 59

 مهمة 000. 11.95 77.70 3.88 36.4 39.0 9.7 6.3 8.6 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58

 مهمة 000. 9.32 75.02 3.75 37.5 29.0 15.6 6.7 11.2 مهارات التفاوض وحل النزاعات 61



 

 11 وزارة العمل –وحدة الدعم الفني  –نزیھ عرمان 
 

 مهمة 000. 9.75 74.87 3.74 33.8 31.6 19.3 5.6 9.7 إدارة الصراع واألزمات 60

 مهمة 000. 9.39 74.35 3.72 31.7 33.2 19.8 5.7 9.5 إدارة الطوارئ 56

 مهمة 000. 8.54 73.82 3.69 34.7 29.0 17.6 8.0 10.7 إدارة التغییر 57

 مهمة 000. 5.55 69.58 3.48 32.3 21.7 22.1 9.5 14.4 صیاغة التشریعات والقوانین 63

 مهمة 000. 4.35 67.20 3.36 24.1 26.4 25.3 9.6 14.6 المناصرة وتشكیل جماعات ضغط 62
 

 الحاسوب استخدام مهارات دورات  . خ

 بأن علماً  لهم، بالنسبة مهمة بأنها دورات 8 الموظفون أعتبر الحاسوب، باستخدام عالقة ذات دورة 15 بین من
 تخصصات لدیهم الذین الموظفین من محددة فئة تناسب جداً  متخصصة دورات تعتبر المجال بهذا المتعلقة الدورات

 من مرتفعة نسبة هناك أن نجد ذلك ورغم. بالحاسوب العالقة ذات الهندسیة التخصصات وأ الحاسوب مجال في
 العلمي المؤهل الى نظرنا لو المثال، سبیل على.لهم بالنسبة جداً  مهمة الدورات هذه یعتبرون أقل أو ثانوي مؤهل حملة

، مهمة Share point  دورة اعتبروا الذین) موظف 56( للموظفین  مؤهل یحملون) موظف 14( ربعهم أن لوجدنا جدًا
 الدورة، هذه على للحصول مسبقاً  المطلوبة والمهارات المؤهالت الموظفین هؤالء یعرف ال وغالباً  أقل، أو ثانوي

 الدورات جمیع التالي) 9( جدول ویوضح. بالحاسوب عالقة ذات شيء أي تعلم في لرغبتهم جداً  مهمة واعتبروها
  .النسبیة اهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة الحاسوب استخدام بمهارات المتعلقة

  دورات القیادةال من دورة لكل tواختبار  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة النسب): 9جدول (

غیر  اسم الدورة تسلسل
مهمة  مهمة متوسطة منخفضة مهمة

الوزن  المتوسط جدا
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مهمة 000. 10.01 77.19 3.86 47.8 22.6 10.4 6.3 13.0 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65

 مهمة 000. 7.14 72.71 3.64 39.5 22.9 14.7 7.5 15.4 دورة طباعة متقدمة 67
 مهمة 000. 5.07 68.79 3.44 26.5 33.0 16.3 6.4 17.8 دورة بناء قاعدة بیانات 71

سوق  دورة تحلیل إحصائي لبیانات 79
 مهمة SPSS( 17.3 8.7 15.7 29.9 28.3 3.43 68.66 4.84 .000العمل بواسطة برنامج (

 مهمة 000. 4.16 67.85 3.39 33.5 21.5 16.2 8.5 20.4 دورة طباعة أولیة 66

 Developerدورة قواعد بیانات  78
Oracle 10G DBA 22.0 9.1 18.5 26.4 24.0 3.21 64.25 2.31 .022 مهمة 

 مهمة 023. 2.28 63.77 3.19 17.7 29.2 24.6 11.2 17.3 دورة شبكات أولیة 68

 مهمة 040. 2.06 63.50 3.18 19.8 25.7 24.1 12.8 17.5 دورة شبكات متقدمة 69

 متوسطة Sharepoint 22.4 11.4 16.9 27.2 22.0 3.15 62.99 1.63 .105دورة  73

 متوسطة Microsoft Silver Light   21.3 11.1 20.9 24.9 21.7 3.15 62.92 1.62 .107دورة  72
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 متوسطة 108. 1.62 62.82 3.14 19.2 27.8 20.4 12.9 19.6 متقدمة Web Designدورة  77

دورات برمجة متخصصة مثل أوراكل  70
 متوسطة 135. 1.50 62.64 3.13 20.5 24.8 22.1 12.4 20.2 وغیره

 متوسطة 365. 0.91 61.70 3.09 22.3 22.7 19.4 12.6 23.1 من میكروسوفت MCITPدورة  74

 Red Hatدورة نظام تشغیل  76
(RHCE( 21.0 11.3 24.5 24.9 18.3 3.08 61.63 0.94 .347 متوسطة 

 متوسطة CCNP( 23.4 11.5 22.6 23.0 19.4 3.04 60.71 0.39 .694دورة سیسكو متقدمة ( 75
  

  الفنیة الدورات  . د

 االدارات من مقترحة دورات هي االستبانة في البند هذا تحت الواردة الدورات جمیع ،"والتزویر التحایل كشف" دورة باستثناء
). الحاسوب استخدام مهارات في دورات بند ضمن مقترحاتها ضمنت التي الحاسوب وحدة باسثناء( التخصصیة والوحدات

 المتعلقة الدورة أهمیة أكثرها كان مهمة، دورات البند هذا تحت مدرجة دورة 33 بین من دورة 12 الموظفون اعتبر وقد
 نسبي بوزن ومحادثة كتابة العبریة اللغة دورة تلتها ،%74.6 لها النسبي الوزن بلغ حیث ولوائحه، المدنیة الخدمة بقانون
  .  البند هذا تحت المدرجة الدورات باقي تفاصیل) 10( جدول ویوضح%. 72.9

  دورات الفنیةال من دورة لكل tواختبار  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة النسب): 10جدول (

 تسلسل
غیر  اسم الدورة

مهمة  مهمة متوسطة منخفضة مهمة
الوزن  المتوسط جدا

مستوى  tقیمة  النسبي
 االتجاه الداللة

دورة في قانون الخدمة المدنیة  94
 مهمة 000. 8.78 74.59 3.73 37.1 29.3 14.7 7.3 11.6 ولوائحها

 مهمة 000. 7.37 72.87 3.64 36.4 27.1 15.1 7.0 14.3 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109

 مهمة 000. 6.24 70.60 3.53 30.7 26.3 20.7 10.0 12.4 المهارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110

دورة في حقوق المرأة في تشریعات  95
 مهمة 000. 5.63 69.76 3.49 30.6 26.2 17.5 13.1 12.7 العمل

 مهمة 000. 5.30 69.29 3.46 29.5 27.2 18.9 9.1 15.4 كتابة مقترحات المشاریع 111

دورة في مجال التشغیل الذاتي  108
 مهمة 000. 5.05 68.71 3.44 27.8 27.1 20.8 9.4 14.9 والمشاریع الصغیرة

دورة في مجال التوجیه واالرشاد  107
 مهمة 000. 4.53 68.49 3.42 32.5 24.2 15.1 9.5 18.7 المهني

دورة في آلیات تحدید احتیاجات  90
 مهمة 000. 4.20 67.61 3.38 28.6 27.5 14.5 12.2 17.3 سوق العمل وبرامج التدریب المهني
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 مهمة 006. 2.78 65.04 3.25 23.2 29.9 15.7 11.0 20.1 اصول كتابة مقترحات المشاریع 98

 مهمة 020. 2.35 64.42 3.22 26.5 21.7 21.3 8.4 22.1 دورة كشف التحایل والتزویر 80

التخطیط والتقییم والمتابعة في  99
 مهمة 016. 2.41 64.38 3.22 24.6 25.0 17.2 14.1 19.1 المؤسسات الحكومیة

 مهمة 020. 2.34 64.26 3.21 23.7 26.5 14.9 17.3 17.7 دورة في تقییم ومراجعة التشریعات 96

السالمة والصحة المهنیة وبتنظیم  104
 متوسطة 124. 1.54 62.97 3.15 26.1 21.3 17.7 11.2 23.7 مع شهادة دولیة NEBOSHمن 

 متوسطة 104. 1.63 62.87 3.14 20.7 23.9 23.1 13.5 18.7 الیات االقراض الصغیر 112

دورة حول المفاهیم األساسیة بالنوع  91
 متوسطة 115. 1.58 62.74 3.14 19.0 25.0 25.4 12.1 18.5 والعنف ضد المرأةاالجتماعي 

دورة في إعداد مدربین لإلرشاد  87
 متوسطة 217. 1.24 62.35 3.12 23.9 24.3 16.5 10.2 25.1 المهني

دورة في نظم المعلومات المتعلقة  85
 متوسطة 313. 1.01 61.85 3.09 20.6 24.6 21.0 11.3 22.6 بالتدریب المهني

ادارة السالمة وطرق التحكم في  102
 متوسطة 361. 0.91 61.68 3.08 21.2 23.2 21.2 11.6 22.8 المخاطر الصناعیة

االتجاهات الحدیثة في التدقیق  101
 متوسطة 766. 0.30 60.56 3.03 21.6 23.2 15.2 16.4 23.6 والرقابة الداخلیة اإلداریة

التوصیف دورة في إعداد أدلة  89
 متوسطة 857. 0.18 60.32 3.02 16.9 25.8 21.8 12.9 22.6 والتصنیف المهني

دورة في مجال جمع المعلومات  82
 متوسطة 854. 0.18- 59.68 2.98 16.5 23.4 23.4 15.3 21.4 وكتابة التقاریر اإلعالمیة

 متوسطة 793. 0.26- 59.51 2.98 17.1 27.3 18.0 11.0 26.5 دورة في إعداد كادر للتلمذة المهنیة 88

 متوسطة 593. 0.54- 59.04 2.95 17.6 21.6 22.4 15.2 23.2 التشبیك مع وسائل االعالم 84

دورة في اعداد الموازنة من منظور  93
 متوسطة 516. 0.65- 58.87 2.94 14.2 25.5 23.5 14.2 22.7 النوع االجتماعي

دورة متخصصة في التفتیش  105
 متوسطة 516. 0.65- 58.77 2.94 21.3 16.4 22.5 14.3 25.4 قطاع االنشاءاتالعمالي على 

92 
دورة حول التحلیل بمنظور النوع 

االجتماعي وادماج وتطویر 
 المؤشرات

 متوسطة 249. 1.16- 57.99 2.90 15.3 20.9 24.9 16.5 22.5

 متوسطة 239. 1.18- 57.82 2.89 19.4 16.9 22.6 15.7 25.4ملوثات بیئة العمل وأجهزة القیاس  103
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 المختلفة

دورة متخصصة في التفتیش  106
 متوسطة 209. 1.26- 57.63 2.88 20.0 15.1 25.3 12.2 27.3 العمالي على قطاع الزراعة

اعداد وتحلیل دراسات الجدوى  97
 مهمةغیر  008. 2.68- 55.18 2.76 15.0 19.0 21.7 15.4 28.9  االقتصادیة للجمعیات التعاونیة

 غیر مهمة 000. 3.58- 53.77 2.69 11.3 19.4 25.1 15.0 29.1 صیاغة وتحریر األخبار الصحفیة 83

دورة في التصویر الفوتوغرافي  81
 غیر مهمة 000. 3.87- 53.58 2.68 8.5 20.3 29.3 14.2 27.6 والتلفزیوني

 غیر مهمة 000. 3.92- 53.14 2.66 11.0 19.2 24.1 15.9 29.8 الصیاغة القانونیة للمستشارین 100

دورة في الصیانة العامة  86
 غیر مهمة 000. 6.08- 49.96 2.50 6.6 17.4 27.0 17.0 32.0 (كهرومیكانیك)

  

 وردت دورة 112 أصل من دورة 72 قیموا االستبانة على أجابوا الذین العمل وزارة موظفي أن االستنتاج یمكن سبق، مما
  .مهمة غیر بأنها دورات 7 قیموا فیما األهمیة، متوسطة دورة 33 و مهمة، بأنها االستبانة في

 فئات اختیار عند مهمة ذاتها هي ستكون هل مهمة بأنها قیمت التي الدورات هذه هل هنا، طرحه یمكن الذي والسؤال
 بالنسبة المهمة الدورات هل المثال، سبیل على. أكثر أو بخاصیة فئة كل موظفو یشترك بحیث الموظفین، من محددة
 وبنفس ذاتها هي لإلناث المهمة الدورات هل األخرى؟، اإلدارات من ألي األهمیة مستوى وبنفس ذاتها هي اإلدارات إلحدى
 لمدراء بالنسبة األهمیة مستوى وبنفس ذاتها هي العامین للمدراء بالنسبة المهمة الدورات هل للذكور؟، بالنسبة األهمیة

 قیمت التي الدورات یلي فیما سنستعرض سبق، ما على كأمثلة. األسئلة لهذه مشابهة كثیرة أسئلة من ذلك وغیر الدوائر؟،
  .الدورات هذه تخصص مجال الى النظر دون الموظفین من محددة فئات قبل من مهمة بأنها

 النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة والمالیة اإلداریة للشؤون العامة اإلدارة لموظفي مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 1
  .المذكورة اإلدارة لموظفي بالنسبة

  ): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة والمالیة مرتبة حسب أهمیتها النسبیة11جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 12.380 92.31 4.62 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 000. 8.380 87.18 4.36 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53

 مھمة 000. 6.745 85.56 4.28 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 000. 7.594 84.62 4.23 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48

 مھمة 000. 5.557 83.16 4.16 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
 مھمة 000. 5.865 82.63 4.13 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 000. 5.756 82.63 4.13 قانون العمل 64
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 مھمة 000. 5.891 82.56 4.13 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 6.586 81.90 4.10 لغة انجلیزیة –محادثة  9

 مھمة 000. 4.785 81.21 4.06 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94
 مھمة 000. 5.559 81.08 4.05 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39
 مھمة 000. 4.813 81.08 4.05 المھارات القیادیة 55
 مھمة 000. 5.957 81.05 4.05 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 5.826 81.05 4.05 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 5.268 80.00 4.00 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 000. 4.721 80.00 4.00 حفظ وصیانة السجالت والوثائق 17
 مھمة 000. 4.804 79.49 3.97 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40
 مھمة 000. 4.334 79.47 3.97 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 000. 4.667 78.42 3.92 استراتیجیات التفكیر االبتكاري واالبداعي والوظیفي 38

 مھمة 000. 4.227 78.42 3.92 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 000. 4.452 78.38 3.92 بناء الخطط التشغیلیة 4

 مھمة 000. 4.105 78.38 3.92 اإلدارة والتخطیط المالي 10
 مھمة 000. 3.892 77.44 3.87 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18
 مھمة 000. 4.541 77.30 3.86 مھارات الخطابة 49

 مھمة 000. 4.419 76.84 3.84 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 3.980 76.76 3.84 الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفيتخطیط المسار الوظیفي وتقییم أداء  41
 مھمة 000. 3.989 76.67 3.83 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 001. 3.727 76.67 3.83 ادارة شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي 37
 مھمة 002. 3.371 76.67 3.83 الموازنة العامة)التثقیف القانوني (النظام المالي، قانون اللوازم العامة، قانون  23
 مھمة 001. 3.729 76.41 3.82 إعداد التقاریر المالیة 12
 مھمة 000. 3.894 76.32 3.82 إدارة العطاءات والمشتریات 11
 مھمة 003. 3.186 75.79 3.79 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 001. 3.601 75.14 3.76 كتابة محاضر االجتماعات 35
 مھمة 001. 3.485 75.14 3.76 دورة إعداد الموازنات 13
 مھمة 002. 3.431 75.14 3.76 إدارة العملیات اإلداریة 34
 مھمة 002. 3.361 75.00 3.75 الفھرسة وحفظ الملفات 47
 مھمة 001. 3.793 74.59 3.73 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42
 مھمة 008. 2.810 73.94 3.70 العمل دورة في حقوق المرأة في تشریعات 95
 مھمة 003. 3.174 73.71 3.69 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 004. 3.066 73.71 3.69 ادارة عملیات التدریب 45
 مھمة 001. 3.632 73.51 3.68 إدارة الطوارئ 56
 مھمة 004. 3.053 73.33 3.67 إدارة اللوازم والمخازن والرقابة علیھا 14
 مھمة 007. 2.870 73.33 3.67 تدریب المدربین 46
 مھمة 006. 2.896 73.16 3.66 إدارة األعمال لإلدارة العلیا والوسطى 24
 مھمة 006. 2.905 72.97 3.65 إدارة المكاتب والسكرتاریة 36
 مھمة 009. 2.744 72.97 3.65 الرقابة على اإلیرادات والمصروفات 22

 مھمة 017. 2.500 72.78 3.64 كتابة ومحادثةدورة لغة عبریة  109
 مھمة 019. 2.478 72.73 3.64 التخطیط والتقییم والمتابعة في المؤسسات الحكومیة 99

 مھمة 020. 2.443 72.73 3.64 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة اإلداریة 101
 مھمة 010. 2.702 72.63 3.63 تنمیة المھارات المالیة للمدراء 19
 مھمة 010. 2.702 72.63 3.63 ادارة االجتماعات 30
 مھمة 008. 2.835 72.22 3.61 إدارة التغییر 57
 مھمة 014. 2.582 72.22 3.61 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 014. 2.585 72.11 3.61 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة المالیة 20
 مھمة 003. 3.179 72.00 3.60 التدریب الفعال وقیاس عائد  التدریب 44
 مھمة 027. 2.318 71.76 3.59 دورة كشف التحایل والتزویر 80
 مھمة 013. 2.608 71.58 3.58 المحاسبة الحكومیة 15
 مھمة 039. 2.137 70.81 3.54 دورة طباعة أولیة 66
 مھمة 012. 2.646 70.00 3.50 تحلیل وتصمیم نظم التدریب 43
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 لموظفي بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة للتشغیل العامة اإلدارة لموظفي مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 2
  .المذكورة اإلدارة

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة للتشغیل): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي اإلدارة العامة 12جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 10.442 90.56 4.53 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 000. 7.714 87.65 4.38 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 000. 13.561 87.43 4.37 والنزاھة ( السلوك اإلداري)تعزیز دور الشفافیة  5

 مھمة 000. 8.249 87.22 4.36 إدارة مشاریع التشغیل والعمل 21
 مھمة 000. 7.554 86.11 4.31 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53

 مھمة 000. 7.285 85.64 4.28 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
 مھمة 000. 6.418 83.89 4.19 التشغیل الذاتي والمشاریع الصغیرةدورة في مجال  108

 مھمة 000. 7.690 83.33 4.17 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 6.185 83.24 4.16 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40
 مھمة 000. 6.902 82.78 4.14 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 6.215 82.78 4.14 مھارات االتصال الفعال 51

 مھمة 000. 7.071 82.70 4.14 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 000. 6.667 82.35 4.12 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 000. 6.118 82.22 4.11 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة SPSS( 4.09 81.71 5.062 .000بواسطة برنامج (دورة تحلیل إحصائي لبیانات سوق العمل  79
 مھمة 000. 5.022 81.18 4.06 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94

 مھمة 000. 4.800 80.54 4.03 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 4.508 80.00 4.00 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 000. 4.132 80.00 4.00 المھارات القیادیة 55

 مھمة 000. 4.461 79.47 3.97 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 000. 4.155 79.44 3.97 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 000. 4.055 78.24 3.91 مھارات الخطابة 49

 مھمة 001. 3.761 77.89 3.89 دورة في مجال التوجیھ واالرشاد المھني 107
 مھمة 001. 3.819 77.30 3.86 آلیات تحدید احتیاجات سوق العمل وبرامج التدریب المھنيدورة في  90
 مھمة 002. 3.455 76.25 3.81 قانون العمل 64

 مھمة 007. 2.911 75.63 3.78 المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110
 مھمة 000. 4.098 75.43 3.77 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18
 مھمة 001. 3.530 74.86 3.74 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42
 مھمة 005. 3.006 74.86 3.74 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58

 مھمة 007. 2.851 74.71 3.74 كتابة مقترحات المشاریع 111
 مھمة 002. 3.361 73.71 3.69 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 004. 3.100 73.53 3.68 وتقییم أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي تخطیط المسار الوظیفي 41
 مھمة 004. 3.072 72.94 3.65 المراسم والبرتوكول 52
 مھمة 011. 2.700 72.90 3.65 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39
 مھمة 010. 2.744 72.78 3.64 دورة بناء قاعدة بیانات 71

 مھمة 017. 2.518 72.57 3.63 الیات االقراض الصغیر 112
 مھمة 024. 2.373 72.35 3.62 إدارة التغییر 57
 مھمة 017. 2.507 71.89 3.59 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
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 مھمة 018. 2.474 71.89 3.59 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 025. 2.351 71.76 3.59 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 024. 2.373 70.97 3.55 استراتیجیات التفكیر االبتكاري واالبداعي والوظیفي 38
 مھمة 033. 2.232 70.30 3.52 الفھرسة وحفظ الملفات 47
 مھمة 039. 2.150 69.71 3.49 تدریب المدربین 46
 مھمة 046. 2.084 69.03 3.45 إدارة العملیات اإلداریة 34

  

 النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة العمل وحمایة للتفتیش العامة اإلدارة لموظفي مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 3
  .المذكورة اإلدارة لموظفي بالنسبة

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة للتفتیش وحمایة العمل): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي اإلدارة العامة 13جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 15.203 94.71 4.74 قانون العمل 64
 مھمة 000. 12.736 93.53 4.68 مع شھادة دولیة NEBOSHالسالمة والصحة المھنیة وبتنظیم من  104
 مھمة 000. 13.895 92.94 4.65 العمالي على قطاع االنشاءاتدورة متخصصة في التفتیش  105
 مھمة 000. 15.143 92.12 4.61 المھارات القیادیة 55

 مھمة 000. 11.706 92.12 4.61 ملوثات بیئة العمل وأجھزة القیاس المختلفة 103
 مھمة 000. 10.944 90.30 4.52 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53

 مھمة 000. 8.953 90.30 4.52 متخصصة في التفتیش العمالي على قطاع الزراعةدورة  106
 مھمة 000. 11.811 90.00 4.50 استراتیجیات التفكیر االبتكاري واالبداعي والوظیفي 38

 مھمة 000. 9.705 89.68 4.48 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 000. 13.719 88.82 4.44 المشكالت واتخاذ القرار األسالیب الحدیثة في تحلیل 39
 مھمة 000. 10.333 88.48 4.42 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 000. 7.856 88.24 4.41 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 10.160 87.88 4.39 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 000. 8.023 87.88 4.39 التشریعاتدورة في تقییم ومراجعة  96
 مھمة 000. 7.562 87.88 4.39 صیاغة التشریعات والقوانین 63

 مھمة 000. 8.613 87.43 4.37 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
 مھمة 000. 7.187 87.06 4.35 ادارة السالمة وطرق التحكم في المخاطر الصناعیة 102
 مھمة 000. 8.428 86.88 4.34 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 000. 7.693 86.25 4.31 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة 000. 8.920 85.63 4.28 إدارة الطوارئ 56
 مھمة 000. 6.544 84.85 4.24 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 6.804 84.24 4.21 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 000. 5.714 84.24 4.21 التفاوض وحل النزاعاتمھارات  61

 مھمة 000. 7.305 83.03 4.15 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 000. 5.910 82.94 4.15 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94

 مھمة 000. 6.122 82.50 4.13 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 6.294 82.42 4.12 الخطابةمھارات  49
 مھمة 000. 6.844 82.29 4.11 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40
 مھمة 000. 5.685 81.88 4.09 إدارة التغییر 57
 مھمة 000. 5.754 81.21 4.06 المراسالت اإلداریة 54

 مھمة 000. 5.402 80.00 4.00 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 001. 3.698 80.00 4.00 دورة في مجال التوجیھ واالرشاد المھني 107
 مھمة 000. 4.330 79.39 3.97 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 001. 3.796 78.24 3.91 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
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 مھمة 000. 4.473 78.13 3.91 المناصرة وتشكیل جماعات ضغط 62
 مھمة 000. 5.104 77.65 3.88 تخطیط المسار الوظیفي وتقییم أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي 41

 مھمة 000. 4.145 76.97 3.85 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 4.214 76.25 3.81 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8

 مھمة 001. 3.588 76.25 3.81 المراسم والبرتوكول 52
 مھمة 001. 3.673 76.13 3.81 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18
 مھمة 001. 3.638 75.76 3.79 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42

 مھمة 002. 3.436 75.76 3.79 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 005. 3.028 75.76 3.79 دورة بناء قاعدة بیانات 71
 مھمة 001. 3.821 75.63 3.78 التدریبالتدریب الفعال وقیاس عائد   44
 مھمة 001. 3.571 75.63 3.78 ادارة عملیات التدریب 45
 مھمة 001. 3.498 75.63 3.78 إدارة العملیات اإلداریة 34
 مھمة 003. 3.191 75.63 3.78 مھارات التوظیف وكتابة/ صیاغة العقود 33

 مھمة 000. 3.890 75.15 3.76 إعادة بناء وھندسة المؤسسات ( الھندرة) 2
 مھمة SPSS( 3.76 75.15 3.709 .001دورة تحلیل إحصائي لبیانات سوق العمل بواسطة برنامج ( 79
 مھمة 001. 3.627 75.15 3.76 تدریب المدربین 46
 مھمة 002. 3.392 74.55 3.73 ادارة االجتماعات 30

 مھمة 017. 2.517 72.90 3.65 دورة في مجال التشغیل الذاتي والمشاریع الصغیرة 108
 مھمة 005. 3.056 72.50 3.63 ادارة شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي 37
 مھمة 008. 2.846 72.12 3.61 حفظ وصیانة السجالت والوثائق 17
 مھمة 003. 3.221 71.88 3.59 تحلیل وتصمیم نظم التدریب 43
 مھمة 020. 2.462 71.88 3.59 إدارة مشاریع التشغیل والعمل 21

 مھمة 032. 2.252 71.25 3.56 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 029. 2.285 70.91 3.55 دورة طباعة أولیة 66
 مھمة 027. 2.333 70.67 3.53 الفھرسة وحفظ الملفات 47
 مھمة 030. 2.278 70.63 3.53 كتابة محاضر االجتماعات 35

 مھمة 033. 2.232 70.32 3.52 المشاریعكتابة مقترحات  111
 مھمة 037. 2.184 70.00 3.50 المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110

  

 لموظفي بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة للتعاون العامة اإلدارة لموظفي مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 4
  .المذكورة اإلدارة

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة للتعاون): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي اإلدارة العامة 14جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 7.814 89.66 4.48 اعداد وتحلیل دراسات الجدوى االقتصادیة للجمعیات التعاونیة 97
 مھمة 000. 11.718 88.89 4.44 اصول كتابة مقترحات المشاریع 98
 مھمة 000. 6.539 88.15 4.41 اإلدارة المالیة داخل التعاونیات والرقابة علیھا 25
 مھمة 000. 6.746 86.92 4.35 الرقابة المالیة في مؤسسات المجتمع المدني والعاونیات 26
 مھمة 000. 6.339 86.90 4.34 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65

 مھمة 000. 6.254 85.52 4.28 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 000. 6.271 84.44 4.22 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 000. 6.892 83.57 4.18 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
 مھمة 000. 6.342 83.57 4.18 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 6.288 82.96 4.15 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 5.263 82.96 4.15 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5

 مھمة 000. 6.183 82.22 4.11 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 5.026 82.14 4.11 اإلدارة والتخطیط المالي 10
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 مھمة 000. 5.676 82.07 4.10 التقاریرمھارات كتابة  50
 مھمة 000. 5.623 81.54 4.08 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 000. 5.401 81.54 4.08 ادارة االجتماعات 30
 مھمة 000. 5.292 80.74 4.04 المھارات القیادیة 55
 مھمة 000. 4.816 80.71 4.04 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53
 مھمة 000. 5.862 80.00 4.00 الخطابةمھارات  49
 مھمة 000. 4.361 79.29 3.96 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 000. 4.673 78.57 3.93 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39

 مھمة 000. 3.988 78.52 3.93 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 000. 4.584 77.86 3.89 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 000. 4.294 77.86 3.89 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48

 مھمة 000. 4.169 77.86 3.89 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 000. 4.399 77.78 3.89 كتابة مقترحات المشاریع 111
 مھمة 001. 3.852 77.14 3.86 إدارة التغییر 57
 مھمة 001. 3.753 77.14 3.86 االلكترونیة والوثائقاألرشفة  18
 مھمة 001. 3.576 77.14 3.86 إعداد الخطط المالیة 27
 مھمة 003. 3.266 76.55 3.83 دورة إعداد الموازنات 13
 مھمة 000. 4.600 76.43 3.82 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 001. 3.659 76.43 3.82 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 001. 3.698 76.30 3.81 إدارة الطوارئ 56
 مھمة 001. 3.565 75.71 3.79 قانون العمل 64
 مھمة 004. 3.161 75.71 3.79 دورة طباعة أولیة 66
 مھمة 006. 3.017 75.56 3.78 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة المالیة 20
 مھمة 001. 3.689 75.00 3.75 التدریبیةتحدید االحتیاجات  42
 مھمة 003. 3.292 75.00 3.75 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40

 مھمة 004. 3.135 74.81 3.74 الیات االقراض الصغیر 112
 مھمة 005. 3.058 74.81 3.74 تخطیط المسار الوظیفي وتقییم أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي 41
 مھمة 010. 2.798 74.81 3.74 إعداد وتطویر السیاسات المالیة 28

 مھمة 004. 3.116 74.29 3.71 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 010. 2.785 74.29 3.71 إعداد التقاریر المالیة 12
 مھمة 013. 2.663 73.33 3.67 العامة، قانون الموازنة العامة)التثقیف القانوني (النظام المالي، قانون اللوازم  23
 مھمة 026. 2.353 72.86 3.64 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94
 مھمة 016. 2.565 72.59 3.63 المحاسبة لغیر المحاسبین 16
 مھمة 027. 2.352 72.59 3.63 دورة كشف التحایل والتزویر 80

 مھمة 013. 2.685 72.31 3.62 الریادیة لبدء مشروع جدیدالمھارات  110
 مھمة 003. 3.232 72.14 3.61 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 017. 2.555 72.14 3.61 دورة بناء قاعدة بیانات 71
 مھمة 030. 2.302 71.85 3.59 كتابة محاضر االجتماعات 35
 مھمة 040. 2.167 71.85 3.59 الرقابة على اإلیرادات والمصروفات 22
 مھمة 030. 2.295 71.43 3.57 تدریب المدربین 46
 مھمة 040. 2.161 71.43 3.57 صیاغة التشریعات والقوانین 63

 مھمة 029. 2.308 71.11 3.56 إعادة بناء وھندسة المؤسسات ( الھندرة) 2
 مھمة 033. 2.253 71.11 3.56 التخطیط والتقییم والمتابعة في المؤسسات الحكومیة 99

 مھمة 049. 2.063 70.71 3.54 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة اإلداریة 101
 مھمة 050. 2.054 70.37 3.52 استراتیجیات التفكیر االبتكاري واالبداعي والوظیفي 38
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 بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة العمل لعالقات العامة اإلدارة لموظفي مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 5
  .المذكورة اإلدارة لموظفي

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة لعالقات العمل): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي اإلدارة العامة 15جدول (

 تسلسل
الوزن  المتوسط اسم الدورة

مستوى  tقیمة  النسبي
 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 14.571 95.79 4.79 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 000. 11.907 92.63 4.63 قانون العمل 64
 مھمة 000. 11.339 91.58 4.58 المھارات القیادیة 55
 مھمة 000. 12.969 90.53 4.53 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 6.296 89.47 4.47 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53
 مھمة 000. 6.493 89.00 4.45 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48

 مھمة 000. 7.163 88.89 4.44 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
 مھمة 000. 7.180 87.37 4.37 صیاغة التشریعات والقوانین 63
 مھمة 000. 5.896 87.37 4.37 مھارات الخطابة 49
 مھمة 000. 5.277 87.06 4.35 الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القراراألسالیب  39
 مھمة 000. 7.655 86.32 4.32 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 5.175 86.32 4.32 إدارة الصراع واألزمات 60

 مھمة 000. 7.210 85.56 4.28 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 000. 5.657 85.56 4.28 المراسالت اإلداریة 54

 مھمة 000. 5.326 85.56 4.28 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 000. 5.265 85.26 4.26 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58

 مھمة 000. 5.250 84.71 4.24 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 5.404 84.21 4.21 أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي تخطیط المسار الوظیفي وتقییم 41
 مھمة 000. 6.667 83.53 4.18 ادارة االجتماعات 30
 مھمة 000. 7.000 83.33 4.17 المناصرة وتشكیل جماعات ضغط 62

 مھمة 000. 5.772 83.33 4.17 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 000. 6.615 82.35 4.12 االجتماعاتكتابة محاضر  35
 مھمة 000. 5.953 82.11 4.11 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42
 مھمة 001. 4.191 82.11 4.11 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 001. 3.745 82.11 4.11 إدارة الطوارئ 56

 مھمة 000. 5.532 80.00 4.00 إدارة المشاریع 7
 مھمة 001. 3.979 80.00 4.00 متقدمةدورة طباعة  67

 مھمة 001. 3.775 80.00 4.00 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 002. 3.729 80.00 4.00 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18
 مھمة 004. 3.269 80.00 4.00 إدارة التغییر 57
 مھمة 004. 3.256 78.95 3.95 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 000. 4.994 78.89 3.94 مھارات التوظیف وكتابة/ صیاغة العقود 33
 مھمة 004. 3.332 77.78 3.89 تدریب المدربین 46

 مھمة 004. 3.281 76.84 3.84 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 011. 2.819 76.84 3.84 دورة طباعة أولیة 66
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 مھمة 001. 4.123 76.67 3.83 قانون اللوازم العامة، قانون الموازنة العامة)التثقیف القانوني (النظام المالي،  23
 مھمة 002. 3.589 76.67 3.83 إدارة العملیات اإلداریة 34
 مھمة 007. 3.073 76.67 3.83 إعداد التقاریر المالیة 12
 مھمة 007. 3.073 76.67 3.83 إدارة األعمال لإلدارة العلیا والوسطى 24
 مھمة 007. 3.073 76.67 3.83 اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولیة 32
 مھمة 007. 3.073 76.67 3.83 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40
 مھمة 006. 3.160 76.47 3.82 ادارة شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي 37
 مھمة 004. 3.289 75.56 3.78 واالبداعي والوظیفي استراتیجیات التفكیر االبتكاري 38
 مھمة 021. 2.517 75.00 3.75 ادارة عملیات التدریب 45

 مھمة 023. 2.535 75.00 3.75 المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110
 مھمة 022. 2.582 74.67 3.73 حفظ وصیانة السجالت والوثائق 17
 مھمة 003. 3.424 74.44 3.72 للمدراءتنمیة المھارات المالیة  19
 مھمة 011. 2.853 74.44 3.72 إدارة مشاریع التشغیل والعمل 21
 مھمة 036. 2.300 73.75 3.69 التخطیط والتقییم والمتابعة في المؤسسات الحكومیة 99
 مھمة 019. 2.577 73.68 3.68 المراسم والبرتوكول 52
 مھمة 033. 2.306 73.68 3.68 اإلدارة والتخطیط المالي 10
 مھمة 024. 2.486 73.33 3.67 دورة بناء قاعدة بیانات 71
 مھمة 024. 2.486 73.33 3.67 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 029. 2.380 73.33 3.67 الرقابة على اإلیرادات والمصروفات 22
 مھمة 035. 2.287 73.33 3.67 الداخلیة المالیةاالتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة  20
 مھمة 048. 2.129 73.33 3.67 إعداد الخطط المالیة 27

  

 لموظفي بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة المهني للتدریب اإلدارة لموظفي مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 6
  .المذكورة اإلدارة

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة للتدریب المهني): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي اإلدارة العامة 16جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 8.980 80.00 4.00 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 6.008 79.08 3.95 لغة انجلیزیة –محادثة  9

 مھمة 000. 5.794 78.41 3.92 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة 000. 5.422 78.41 3.92 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 000. 5.546 78.15 3.91 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40
 مھمة 000. 5.467 77.54 3.88 التدریبیةتحدید االحتیاجات  42
 مھمة 000. 6.326 77.14 3.86 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 4.882 76.88 3.84 تدریب المدربین 46

 مھمة 000. 5.226 76.62 3.83 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
 مھمة 000. 5.655 76.36 3.82 إدارة المشاریع 7

 مھمة 000. 5.533 76.36 3.82 الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القراراألسالیب  39
 مھمة 000. 4.833 76.27 3.81 دورة في آلیات تحدید احتیاجات سوق العمل وبرامج التدریب المھني 90
 مھمة 000. 4.987 75.69 3.78 ادارة عملیات التدریب 45
 مھمة 000. 4.924 75.31 3.77 التدریب الفعال وقیاس عائد  التدریب 44

 مھمة 000. 4.604 75.31 3.77 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 000. 4.585 75.16 3.76 قانون العمل 64
 مھمة 000. 4.813 75.08 3.75 المھارات القیادیة 55

 مھمة 000. 4.103 73.77 3.69 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 000. 3.851 73.45 3.67 مجال التوجیھ واالرشاد المھنيدورة في  107
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 مھمة 000. 4.601 73.33 3.67 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 3.771 73.02 3.65 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6

 مھمة 000. 4.072 72.50 3.63 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53
 مھمة 000. 3.965 72.19 3.61 تحلیل وتصمیم نظم التدریب 43
 مھمة 000. 3.819 71.88 3.59 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 003. 3.109 71.67 3.58 دورة في نظم المعلومات المتعلقة بالتدریب المھني 85
 مھمة 001. 3.446 71.43 3.57 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 002. 3.263 71.33 3.57 إعداد كادر للتلمذة المھنیةدورة في  88
 مھمة 004. 2.965 70.97 3.55 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 004. 3.009 70.79 3.54 دورة في إعداد مدربین لإلرشاد المھني 87
 مھمة 001. 3.341 70.63 3.53 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 003. 3.065 70.61 3.53 واالبداعي والوظیفياستراتیجیات التفكیر االبتكاري  38
 مھمة 003. 3.155 70.49 3.52 دورة في إعداد أدلة التوصیف والتصنیف المھني 89
 مھمة 005. 2.926 70.16 3.51 ادارة شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي 37

 مھمة 009. 2.705 69.67 3.48 المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110
 مھمة 004. 2.980 69.52 3.48 الفھرسة وحفظ الملفات 47

 مھمة 015. 2.506 69.49 3.47 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 006. 2.844 69.03 3.45 إدارة الطوارئ 56

 مھمة 010. 2.664 68.85 3.44 دورة في مجال التشغیل الذاتي والمشاریع الصغیرة 108
 مھمة 015. 2.515 68.57 3.43 االجتماعاتكتابة محاضر  35

 مھمة 034. 2.170 68.14 3.41 مع شھادة دولیة NEBOSHالسالمة والصحة المھنیة وبتنظیم من  104
 مھمة 019. 2.401 68.13 3.41 تخطیط المسار الوظیفي وتقییم أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي 41
 مھمة 026. 2.284 68.00 3.40 والعملإدارة مشاریع التشغیل  21

 مھمة 041. 2.084 68.00 3.40 كتابة مقترحات المشاریع 111
 مھمة 032. 2.188 67.19 3.36 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 050. 1.996 67.19 3.36 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18
 مھمة 044. 2.058 66.88 3.34 مھارات الخطابة 49
 مھمة 049. 2.006 66.88 3.34 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 047. 2.023 66.67 3.33 إدارة التغییر 57

  

 أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة الحاسوب هندسة او بالحاسوب المتخصصین للموظفین مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 7
  .الموظفین من الفئة لهذه بالنسبة النسبیة

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة تخصصات الحاسوب): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من موظفي 17جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 8.502 84.83 4.24 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة Developer Oracle 10G DBA 4.21 84.29 5.366 .000دورة قواعد بیانات  78
 مھمة Red Hat (RHCE( 4.14 82.76 5.607 .000دورة نظام تشغیل  76
 مھمة 000. 4.405 82.22 4.11 من میكروسوفت MCITPدورة  74
 مھمة 000. 6.056 82.00 4.10 المھارات القیادیة 55
 مھمة CCNP( 4.07 81.43 4.350 .000دورة سیسكو متقدمة ( 75

 مھمة 000. 5.757 81.33 4.07 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 4.113 80.00 4.00 متقدمة Web Designدورة  77
 مھمة 000. 4.030 80.00 4.00 دورة شبكات متقدمة 69
 مھمة Sharepoint 3.97 79.31 3.780 .001دورة  73

 مھمة 001. 3.757 78.62 3.93 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1
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 مھمة 001. 3.946 78.57 3.93 دورة بناء قاعدة بیانات 71
 مھمة Microsoft Silver Light   3.93 78.57 3.691 .001دورة  72
 مھمة 003. 3.299 77.24 3.86 دورات برمجة متخصصة مثل أوراكل وغیره 70
 مھمة 000. 4.500 77.14 3.86 مھارات االتصال الفعال 51

 مھمة 001. 3.667 75.71 3.79 والمسؤولیات الوظیفیة للموظفینتحدید وتصمیم المھام  6
 مھمة 001. 3.667 75.71 3.79 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48

 مھمة 008. 2.895 75.56 3.78 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 002. 3.473 75.00 3.75 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 005. 3.066 75.00 3.75 ( السلوك اإلداري) تعزیز دور الشفافیة والنزاھة 5

 مھمة SPSS( 3.72 74.48 2.669 .013دورة تحلیل إحصائي لبیانات سوق العمل بواسطة برنامج ( 79
 مھمة 004. 3.186 72.41 3.62 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 013. 2.642 72.41 3.62 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 015. 2.585 72.41 3.62 االلكترونیة والوثائقاألرشفة  18
 مھمة 009. 2.842 71.85 3.59 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39

 مھمة 036. 2.209 71.85 3.59 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 019. 2.489 71.72 3.59 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 011. 2.730 71.03 3.55 التقاریرمھارات كتابة  50
 مھمة 030. 2.289 71.03 3.55 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42
 مھمة 040. 2.156 71.03 3.55 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40
 مھمة 029. 2.295 70.34 3.52 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53
 مھمة 040. 2.164 69.63 3.48 استراتیجیات التفكیر االبتكاري واالبداعي والوظیفي 38

  

 النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة C-A الوظیفیة الدرجة ضمن الدوائر مدراء للموظفین مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 8
  .الموظفین من الفئة لهذه بالنسبة

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة قبل مدراء الدوائر): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من 18جدول (

 تسلسل
الوزن  المتوسط اسم الدورة

مستوى  tقیمة  النسبي
 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 13.573 88.65 4.43 المھارات القیادیة 55
 مھمة 000. 13.250 85.00 4.25 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 11.133 84.93 4.25 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 000. 11.640 84.86 4.24 إدارة الفریق وبناء فرق عمل 1

 مھمة 000. 10.354 84.32 4.22 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 000. 10.644 84.17 4.21 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40

 مھمة 000. 11.114 82.94 4.15 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 10.420 82.65 4.13 بناء الخطط التشغیلیة 4

 مھمة 000. 10.313 82.57 4.13 تخطیط المسار الوظیفي وتقییم أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي 41
 مھمة 000. 9.281 82.19 4.11 تحلیل المشكالت واتخاذ القراراألسالیب الحدیثة في  39
 مھمة 000. 8.991 82.00 4.10 آلیات صنع واتخاذ القرار 59

 مھمة 000. 8.646 81.94 4.10 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 000. 10.125 81.45 4.07 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6

 مھمة 000. 8.619 81.43 4.07 االتصال الفعالمھارات  51
 مھمة 000. 7.948 80.87 4.04 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة 000. 8.854 80.85 4.04 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42
 مھمة 000. 8.219 80.56 4.03 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 000. 7.664 80.56 4.03 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 000. 7.955 80.00 4.00 إدارة الطوارئ 56
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 مھمة 000. 7.365 80.00 4.00 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 000. 7.345 79.71 3.99 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53
 مھمة 000. 7.182 79.71 3.99 قانون العمل 64
 مھمة 000. 7.268 78.87 3.94 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 000. 6.994 78.86 3.94 استراتیجیات التفكیر االبتكاري واالبداعي والوظیفي 38
 مھمة 000. 6.994 78.86 3.94 تدریب المدربین 46
 مھمة 000. 6.531 78.55 3.93 إدارة التغییر 57
 مھمة 000. 6.184 78.00 3.90 مھارات الخطابة 49
 مھمة 000. 6.216 77.39 3.87 التدریبادارة عملیات  45
 مھمة 000. 6.083 77.01 3.85 إدارة العملیات اإلداریة 34
 مھمة 000. 6.355 76.97 3.85 تنمیة المھارات المالیة للمدراء 19
 مھمة 000. 6.467 76.47 3.82 إدارة مشاریع التشغیل والعمل 21
 مھمة 000. 5.759 76.42 3.82 ادارة االجتماعات 30

 مھمة 000. 6.411 76.18 3.81 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 000. 6.295 76.12 3.81 إدارة األعمال لإلدارة العلیا والوسطى 24
 مھمة 000. 5.410 75.15 3.76 اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولیة 32
 مھمة 000. 4.162 74.65 3.73 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 000. 5.360 74.49 3.72 التدریب الفعال وقیاس عائد  التدریب 44
 مھمة 000. 5.839 74.29 3.71 تحلیل وتصمیم نظم التدریب 43
 مھمة 000. 4.969 73.73 3.69 ادارة شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي 37

 مھمة 000. 4.291 73.64 3.68 كتابة مقترحات المشاریع 111
 مھمة 000. 4.277 73.62 3.68 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94
 مھمة 000. 4.441 73.14 3.66 المراسم والبرتوكول 52
 مھمة 000. 4.181 73.13 3.66 اصول كتابة مقترحات المشاریع 98
 مھمة 000. 4.063 72.94 3.65 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18
 مھمة 000. 4.037 72.68 3.63 والقوانین صیاغة التشریعات 63

 مھمة 001. 3.638 72.50 3.63 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 000. 4.890 72.46 3.62 اإلدارة والتخطیط المالي 10

 مھمة 000. 3.987 71.88 3.59 المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110
 مھمة 000. 4.331 71.69 3.58 الھندرة)إعادة بناء وھندسة المؤسسات (  2

 مھمة 002. 3.281 71.52 3.58 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 001. 3.657 70.88 3.54 المناصرة وتشكیل جماعات ضغط 62
 مھمة 001. 3.359 70.43 3.52 دورة بناء قاعدة بیانات 71
 مھمة 003. 3.079 69.57 3.48 كتابة محاضر االجتماعات 35
 مھمة 003. 3.074 69.55 3.48 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة المالیة 20
 مھمة 010. 2.670 69.09 3.45 دورة كشف التحایل والتزویر 80
 مھمة 010. 2.648 69.09 3.45 التخطیط والتقییم والمتابعة في المؤسسات الحكومیة 99
 مھمة 017. 2.459 68.96 3.45 تحدید احتیاجات سوق العمل وبرامج التدریب المھنيدورة في آلیات  90
 مھمة 004. 3.025 68.70 3.43 مھارات التوظیف وكتابة/ صیاغة العقود 33
 مھمة 005. 2.931 68.66 3.43 التثقیف القانوني (النظام المالي، قانون اللوازم العامة، قانون الموازنة العامة) 23
 مھمة 019. 2.410 68.53 3.43 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 027. 2.266 68.31 3.42 دورة في تقییم ومراجعة التشریعات 96
 مھمة 012. 2.577 68.06 3.40 تحلیل التكالیف 31
 مھمة 021. 2.365 67.16 3.36 حفظ وصیانة السجالت والوثائق 17
 مھمة SPSS( 3.33 66.67 2.021 .047بواسطة برنامج (دورة تحلیل إحصائي لبیانات سوق العمل  79
 مھمة 049. 2.004 66.57 3.33 الفھرسة وحفظ الملفات 47
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 من الفئة لهذه بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة الوزارة في العامون للمدراء مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 8
  .الموظفین

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة قبل المدراء العامون): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من 19جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 7.000 95.00 4.75 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 001. 6.000 94.29 4.71 إدارة المشاریع 7
 مھمة 000. 8.881 92.50 4.63 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 001. 5.612 90.00 4.50 اإلشراف والتقییم 3

 مھمة 004. 4.500 85.71 4.29 اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولیة 32
 مھمة 005. 3.989 85.00 4.25 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 034. 2.907 83.33 4.17 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40

 مھمة 015. 3.361 82.86 4.14 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 038. 2.553 82.50 4.13 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8

 مھمة 004. 4.583 80.00 4.00 المشكالت واتخاذ القرار األسالیب الحدیثة في تحلیل 39
 مھمة 004. 4.583 80.00 4.00 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94

 مھمة 018. 3.055 80.00 4.00 إعادة بناء وھندسة المؤسسات ( الھندرة) 2
 مھمة 038. 2.646 80.00 4.00 اإلدارة والتخطیط المالي 10
 مھمة 017. 3.286 77.14 3.86  االجتماعاتادارة  30

 مھمة 017. 3.286 77.14 3.86 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 030. 2.828 71.43 3.57 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95

  

 أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة سنة 40 عن أعمارهم وتقل فأكثر بكالوریوس مؤهل لحملة مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 9
  .الموظفین من الفئة لهذه بالنسبة النسبیة

مرتبة حسب أهمیتها  سنة 40قبل حملة البكالوریوس الذین تقل اعمارهم عن ): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من 20جدول (
  النسبیة

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 15.264 88.89 4.44 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 000. 13.229 86.86 4.34 االستراتیجیات الحدیثة في التدریب وتنمیة الموارد البشریة 40

 مھمة 000. 12.089 86.29 4.31 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 000. 11.194 84.79 4.24 دورة في تقییم ومراجعة التشریعات 96
 مھمة 000. 8.413 84.11 4.21 إعداد الخطط المالیة 27
 مھمة 000. 9.255 84.00 4.20 دورة في إعداد أدلة التوصیف والتصنیف المھني 89
 مھمة 000. 9.395 83.14 4.16 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 000. 8.816 83.10 4.15 معاییر المحاسبة الدولیة 29

 مھمة 000. 9.894 81.43 4.07 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5
 مھمة 000. 7.654 81.43 4.07 اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولیة 32
 مھمة 000. 8.015 81.41 4.07 تحلیل وتصمیم نظم التدریب 43
 مھمة 000. 7.643 80.56 4.03 التدریب المھنيدورة في آلیات تحدید احتیاجات سوق العمل وبرامج  90
 مھمة 000. 7.310 80.29 4.01 إدارة العملیات اإلداریة 34

 مھمة 000. 6.889 80.00 4.00 اإلشراف والتقییم 3
 مھمة 000. 6.309 79.44 3.97 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة اإلداریة 101
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 مھمة 000. 5.716 78.31 3.92 لإلرشاد المھني دورة في إعداد مدربین 87
 مھمة 000. 6.246 78.29 3.91 دورة في اعداد الموازنة من منظور النوع االجتماعي 93
 مھمة 000. 6.272 77.97 3.90 التدریب الفعال وقیاس عائد  التدریب 44

 مھمة 000. 6.236 77.94 3.90 تحدید وتصمیم المھام والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 6
 مھمة 000. 5.382 77.75 3.89 ادارة شؤون الموظفین والتطویر الوظیفي 37
 مھمة 000. 5.472 77.22 3.86 مھارات التوظیف وكتابة/ صیاغة العقود 33
 مھمة 000. 5.605 76.52 3.83 إدارة الطوارئ 56
 مھمة 000. 4.826 75.14 3.76 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 000. 4.675 74.78 3.74 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 000. 4.140 74.49 3.72 دورة طباعة متقدمة 67
 مھمة 000. 4.437 74.20 3.71 إدارة مشاریع التشغیل والعمل 21
 مھمة 000. 4.322 74.00 3.70 الفھرسة وحفظ الملفات 47
 مھمة 000. 4.255 74.00 3.70 االجتماعي والعنف ضد المرأةدورة حول المفاھیم األساسیة بالنوع  91
 مھمة 000. 4.223 74.00 3.70 المحاسبة الحكومیة 15
 مھمة 000. 4.306 73.73 3.69 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة 000. 4.173 73.62 3.68 التخطیط والتقییم والمتابعة في المؤسسات الحكومیة 99
 مھمة 000. 4.015 73.33 3.67 عملیات التدریبادارة  45
 مھمة 000. 3.836 73.14 3.66 تنمیة المھارات المالیة للمدراء 19
 مھمة 000. 4.378 72.94 3.65 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42

 مھمة 001. 3.406 72.86 3.64 دورة متخصصة في التفتیش العمالي على قطاع االنشاءات 105
 مھمة 000. 3.770 72.68 3.63 وفن التعامل مع الجمھورمھارات  53
 مھمة 001. 3.656 72.35 3.62 اإلدارة المالیة داخل التعاونیات والرقابة علیھا 25
 مھمة 001. 3.570 72.17 3.61 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39
 مھمة 000. 3.711 72.06 3.60 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 000. 3.816 71.30 3.57 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 001. 3.333 71.30 3.57 اعداد وتحلیل دراسات الجدوى االقتصادیة للجمعیات التعاونیة 97
 مھمة 003. 3.049 70.72 3.54 دورة في الصیانة العامة (كھرومیكانیك) 86
 مھمة Red Hat (RHCE( 3.53 70.59 2.817 .006دورة نظام تشغیل  76
 مھمة 001. 3.390 70.57 3.53 الرقابة المالیة في مؤسسات المجتمع المدني والعاونیات 26
 مھمة 001. 3.504 70.15 3.51 إدارة الصراع واألزمات 60

 مھمة 003. 3.123 70.15 3.51 إدارة المشاریع 7
 مھمة 003. 3.068 70.00 3.50 أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفيتخطیط المسار الوظیفي وتقییم  41
 مھمة 008. 2.742 70.00 3.50 التشبیك مع وسائل االعالم 84

 مھمة 002. 3.197 69.71 3.49  المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110
 مھمة 006. 2.841 69.71 3.49 الیات االقراض الصغیر 112
 مھمة 004. 2.992 69.55 3.48 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 014. 2.517 69.14 3.46 دورة متخصصة في التفتیش العمالي على قطاع الزراعة 106
 مھمة Developer Oracle 10G DBA 3.45 68.96 2.411 .019دورة قواعد بیانات  78
 مھمة 019. 2.408 68.70 3.43 اللوازم العامة، قانون الموازنة العامة)التثقیف القانوني (النظام المالي، قانون  23
 مھمة 026. 2.272 68.66 3.43 المھارات القیادیة 55
 مھمة 020. 2.376 68.57 3.43 دورة حول التحلیل بمنظور النوع االجتماعي وادماج وتطویر المؤشرات 92
 مھمة 008. 2.735 68.41 3.42 إعداد وتطویر السیاسات المالیة 28
 مھمة 019. 2.409 68.41 3.42 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة المالیة 20
 مھمة 015. 2.485 67.94 3.40 دورة إعداد الموازنات 13
 مھمة 011. 2.621 67.71 3.39 الرقابة على اإلیرادات والمصروفات 22
 مھمة 045. 2.046 67.06 3.35 دورة في إعداد كادر للتلمذة المھنیة 88
 مھمة 046. 2.031 67.06 3.35 اصول كتابة مقترحات المشاریع 98
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  .لإلناث بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة فأكثر بكالوریوس حملة لإلناث مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 10

  مرتبة حسب أهمیتها النسبیة اإلناث): أسماء الدورات التدریبیة التي اعتبرت مهمة من 21جدول (

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة 000. 12.647 87.86 4.39 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 000. 11.097 87.78 4.39 دورة لغة عبریة كتابة ومحادثة 109
 مھمة 000. 12.197 87.17 4.36 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58

 مھمة 000. 10.454 86.79 4.34 الیات االقراض الصغیر 112
 مھمة 000. 11.287 86.43 4.32 تعزیز دور الشفافیة والنزاھة ( السلوك اإلداري) 5

 مھمة Developer Oracle 10G DBA 4.27 85.36 9.162 .000دورة قواعد بیانات  78
 مھمة 000. 8.715 85.26 4.26 المھارات القیادیة 55
 مھمة 000. 8.670 85.19 4.26 إعداد الخطط المالیة 27
 مھمة 000. 8.670 85.19 4.26 التشبیك مع وسائل االعالم 84
 مھمة 000. 8.439 84.81 4.24 التثقیف القانوني (النظام المالي، قانون اللوازم العامة، قانون الموازنة العامة) 23
 مھمة 000. 8.328 84.40 4.22 نظم المعلومات المتعلقة بالتدریب المھنيدورة في  85
 مھمة 000. 6.912 83.70 4.19 قانون العمل 64
 مھمة 000. 8.039 83.64 4.18 مھارات التفاوض وحل النزاعات 61
 مھمة 000. 6.849 83.14 4.16 األرشفة االلكترونیة والوثائق 18

 مھمة 000. 9.898 81.48 4.07 بناء الخطط التشغیلیة 4
 مھمة 000. 6.765 81.15 4.06 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة 000. 6.587 80.77 4.04 دورة في إعداد أدلة التوصیف والتصنیف المھني 89

 مھمة 000. 5.850 80.74 4.04 المھارات الریادیة لبدء مشروع جدید 110
 مھمة 000. 5.678 80.36 4.02 دورة إعداد الموازنات 13
 مھمة 000. 5.769 80.00 4.00 دورة حول التحلیل بمنظور النوع االجتماعي وادماج وتطویر المؤشرات 92
 مھمة 000. 6.293 79.62 3.98 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39
 مھمة 000. 5.582 79.29 3.96 االتجاھات الحدیثة في التدقیق والرقابة الداخلیة المالیة 20

 مھمة 000. 4.863 79.25 3.96 دورة في مجال التشغیل الذاتي والمشاریع الصغیرة 108
 مھمة 000. 5.255 78.87 3.94 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 000. 4.864 78.52 3.93 إعداد وتطویر السیاسات المالیة 28
 مھمة 000. 5.865 78.46 3.92 ومراجعة التشریعاتدورة في تقییم  96
 مھمة 000. 5.543 78.08 3.90 معاییر المحاسبة الدولیة 29
 مھمة 000. 5.302 77.86 3.89 الرقابة على اإلیرادات والمصروفات 22
 مھمة 000. 5.074 77.86 3.89 دورة في التصویر الفوتوغرافي والتلفزیوني 81
 مھمة 000. 4.769 77.65 3.88 متخصصة مثل أوراكل وغیرهدورات برمجة  70

 مھمة 000. 5.575 77.04 3.85 دورة متخصصة في التفتیش العمالي على قطاع االنشاءات 105
 مھمة 000. 5.000 76.67 3.83 التدریب الفعال وقیاس عائد  التدریب 44
 مھمة 000. 4.547 76.36 3.82 التعاونیةاعداد وتحلیل دراسات الجدوى االقتصادیة للجمعیات  97
 مھمة 000. 4.782 75.64 3.78 دورة في الصیانة العامة (كھرومیكانیك) 86
 مھمة 000. 4.158 74.72 3.74 مھارات التوظیف وكتابة/ صیاغة العقود 33
 مھمة 000. 4.089 74.34 3.72 تحدید االحتیاجات التدریبیة 42
 مھمة SPSS( 3.71 74.29 3.693 .001لبیانات سوق العمل بواسطة برنامج (دورة تحلیل إحصائي  79
 مھمة 000. 3.777 73.85 3.69 تخطیط المسار الوظیفي وتقییم أداء الموظفین بناء على الوصف والتوصیف الوظیفي 41
 مھمة 001. 3.586 73.46 3.67 كتابة محاضر االجتماعات 35

 مھمة 001. 3.567 73.33 3.67 العمالي على قطاع الزراعةدورة متخصصة في التفتیش  106
 مھمة 002. 3.274 73.08 3.65 ادارة االجتماعات 30
 مھمة 002. 3.289 72.92 3.65 حفظ وصیانة السجالت والوثائق 17

 مھمة 002. 3.193 72.22 3.61 إدارة المشاریع 7
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 مھمة 004. 3.053 71.54 3.58 تنمیة المھارات المالیة للمدراء 19
 مھمة 005. 2.912 70.98 3.55 متقدمة Web Designدورة  77
 مھمة 006. 2.839 70.37 3.52 اإلدارة المالیة داخل التعاونیات والرقابة علیھا 25
 مھمة 012. 2.604 70.00 3.50 دورة في إعداد كادر للتلمذة المھنیة 88
 مھمة 020. 2.407 70.00 3.50 اصول كتابة مقترحات المشاریع 98
 مھمة 004. 3.009 69.81 3.49 الرقابة المالیة في مؤسسات المجتمع المدني والعاونیات 26
 مھمة 005. 2.902 69.80 3.49 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 017. 2.471 68.68 3.43 إدارة الصراع واألزمات 60
 مھمة 043. 2.073 67.92 3.40 اإلدارة المتقدمة للعالقات العامة الدولیة 32
 مھمة 047. 2.033 67.92 3.40 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53
 مھمة Red Hat (RHCE( 3.36 67.17 2.156 .036دورة نظام تشغیل  76

  

  

  .لهم بالنسبة النسبیة أهمیتها حسب تنازلیاً  مرتبة للقانونیین مهمة بأنها قیمت التي الدورات. 11

الوزن  المتوسط اسم الدورة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 مھمة - - 100.00 5.00 صیاغة التشریعات والقوانین 63
 مھمة - - 100.00 5.00 قانون العمل 64

 مھمة - - 100.00 5.00 الصیاغة القانونیة للمستشارین 100
 مھمة 001. 9.000 96.00 4.80 دورة في تقییم ومراجعة التشریعات 96

 مھمة 001. 7.906 93.33 4.67 لغة انجلیزیة –محادثة  9
 مھمة 001. 7.906 93.33 4.67 دورة في رخصة قیادة الحاسوب 65
 مھمة 001. 7.906 93.33 4.67 دورة في قانون الخدمة المدنیة ولوائحھا 94
 مھمة 003. 6.532 92.00 4.60 دورة في حقوق المرأة في تشریعات العمل 95
 مھمة 001. 6.708 90.00 4.50 مھارات كتابة التقاریر 50
 مھمة 001. 6.708 90.00 4.50 المھارات القیادیة 55
 مھمة 001. 6.708 90.00 4.50 بناء الخطط اإلستراتیجیة 58
 مھمة 005. 5.715 88.00 4.40 التثقیف القانوني (النظام المالي، قانون اللوازم العامة، قانون الموازنة العامة) 23
 مھمة 005. 5.715 88.00 4.40 العمل الجماعي وتحمل ضغط العمل 48
 مھمة 005. 5.715 88.00 4.40 مھارات الخطابة 49
 مھمة 005. 5.715 88.00 4.40 آلیات صنع واتخاذ القرار 59
 مھمة 001. 6.325 86.67 4.33 األسالیب الحدیثة في تحلیل المشكالت واتخاذ القرار 39
 مھمة 001. 6.325 86.67 4.33 المراسالت اإلداریة 54
 مھمة 004. 6.000 84.00 4.20 مھارات االتصال الفعال 51
 مھمة 004. 6.000 84.00 4.20 مھارات وفن التعامل مع الجمھور 53

 مھمة 033. 3.207 84.00 4.20 دورة الھیكلیة اإلداریة للوزارة 8
 مھمة 033. 3.207 84.00 4.20 ادارة االجتماعات 30
 مھمة 033. 3.207 84.00 4.20 المراسم والبرتوكول 52
 مھمة 033. 3.207 84.00 4.20 إدارة الصراع واألزمات 60
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  االستخالصات
: الدورات التدریبیة خالل الفترة    عن طریق الوزارة 2010-2008أوًال

  الفترة المذكورة.% من موظفي الوزارة لم یشاركوا بأي دورة تدریبیة خالل 45نحو  -
% مــن المــوظفین المشــاركین بــدورات تدریبیــة شــاركوا بــدورة واحــدة علــى األقــل مــن كــل مــن الــدورات الداخلیــة 38 -

 والخارجیة.
التــوزع النســبي للمــوظفین المشــاركون بــدورات داخلیــة مــن اجمــالي المشــاركین بــدورات تدریبیــة حســب مكــان العمــل  -

% مــن مـــوظفي 93.4% مــن مــوظفي مـــدیریات العمــل، و 84.5، % مــن مــوظفي مركـــز الــوزارة86.1بالشــكل: 
 مراكز التدریب المهني.

بالمقابل، التوزع النسبي للموظفین المشاركون بدورات خارجیة من اجمالي المشاركین بدورات تدریبیة حسـب مكـان  -
% مـــن 33.4% مـــن مـــوظفي مـــدیریات العمـــل، و 56.3% مـــن مـــوظفي مركـــز الـــوزارة، 55.6العمـــل بالشـــكل: 

 موظفي مراكز التدریب المهني.
  

: الدورات التدریبیة خالل الفترة    عن غیر طریق الوزارة 2010-2008ثانیًا
 موظفین تقریبًا حصل على دورة تدریبیة عن غیر طریق الوزارة خالل السنوات الثالث السابقة. 5واحد من كل  -
كـل مـن مركـز الـوزارة ومـدیریات العمـل  تقاربت نسب الموظفین الحاصلین على دورات عن غیر طریق الـوزارة فـي -

% على التوالي، فیما انخفضت النسبة المقابلة لها لموظفي مراكز التدریب المهنـي 22.5% و 18.4حیث بلغت 
 %.10.8إلى 

% مــن المــوظفین الحاصــلین علــى دورات تدریبیــة عــن غیــر طریــق الــوزارة كانــت دوراتهــم داخلیــة، حیــث 80نحــو  -
ـــوزارة، و 92.3كـــان العمـــل بواقـــع توزعـــت هـــذه النســـبة حســـب م % مـــن مـــوظفي 80.0% مـــن مـــوظفي مركـــز ال

 % من موظفي مراكز التدریب المهني.60.0مدیریات العمل، و 
حیـث  % من الموظفین الحاصلین على دورات تدریبیة عن غیر طریـق الـوزارة كانـت دوراتهـم خارجیـة،37.6نحو  -

ـــوزارة، و  % مـــن23.1توزعـــت هـــذه النســـبة حســـب مكـــان العمـــل بواقـــع  % مـــن مـــوظفي 36.7مـــوظفي مركـــز ال
 موظفین فقط. 5% من موظفي مراكز التدریب المهني البالغ عددهم 80.0مدیریات العمل، و 

  
: أسباب عدم حضور الموظفین لدورات تدریبیة خالل الفترة    2010-2008ثالثًا

عـزوا سـبب ذلـك الـى  2010-2008نحو ثالثة أرباع المـوظفین الـذین لـم یحضـروا أي دورة تدریبیـة خـالل الفتـرة  -
 عدم ترشحهم من قبل رؤسائهم أو إداراتهم ألي من الدورات التدریبیة. 

بالمقابــل، قــال نحــو نصــف هــؤالء المــوظفین أن الســبب فــي عــدم حضــورهم أي دورة یرجــع إلــى عــدم قیــام الجهــات  -
  مسؤولة في الوزارة بإعالمهم مسبقًا عن هذه الدورات. ال
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: أسباب حضور الموظفین لدورات التدریبیة خالل الفترة    2010-2008رابعًا
 أسباب ستة حددوا 2010-2008 الفترة خالل األقل على واحدة تدریبیة دورة حضروا الذین الموظفین نصف من أكثر

 وجه على% 52 و% 89 بین األسباب هذه أكدوا الذین الموظفین نسبة تراوحت حیث الدورات، هذه حضورهم وراء رئیسیة
  :یلي كما أهمیة األقل إلى أهمیة األعلى من مرتبة األسباب هذه. التقریب

  .المباشر مسؤوله قبل من للدورة الموظف ترشح .1

 المطلوبة المهام انجاز في تساعده التي الوظیفیة والمهارة المعرفة للموظف یوفر موضوعها ألن للدورة الموظف ترشح .2
 .منه

 .الوظیفیة بواجباته القیام حیث من له مهمة الدورة هذه بأن المسبق لعلمه للدورة الموظف ترشح .3

 مشابه وظیفي مسمى لهم الوزارة في آخرین موظفین مع التشبیك في تساعده الدورة هذه ألن للدورة الموظف ترشح .4
 .تقریباً  الوظیفي لمسماه

 .الدورة هذه عن مسبقاً  بإبالغه قامت الیها ینتمي التي اإلداریة الوحدة أو الدائرة ألن للدورة الموظف ترشح .5

 .الموظف لهذا الوظیفي المسمى مهام مع یتوافق الدورة موضوع ألن للدورة الموظف ترشح .6

  
: االحتیاجات التدریبیة   خامسًا

االهمیـــة و الـــوزن النســـبي فـــان درجـــه مهمـــة بالنســـبة لكافـــة حســـب التحلیـــل الـــوارد فـــي الوثیقـــة فـــان وبالعالقـــة بـــین  -
الدورات الواردة تعتبر المؤشر األهم في صیاغة االحتیاجات التدریبیة في اطار استراتیجیة الوزارة لبناء القـدرات و 

ب في اعداد الخطة التدریبیة في اطارها على ان یعاد تصنیف هذه الدورات وفق منطـق الخطـه التدریبیـة التـي یجـ
ان تراعي باالضافة الى عامل االهمیة عوامل اخرى ومنها: التكلفة، االولویة، مـدى انسـجامها مـع خطـة التطـویر 

  والبناء، مدى خضوع العملیة التدریبیة لالجراءات المؤسسیة وقدرتها على استثمارها بصورة فعالة.
نـوع مـن  112حـول ا تـوفر قاعـدة بیانـات تكمن أهمیة جمع البیانات حول االحتیاجات التدریبیة للمـوظفین فـي أنهـ -

 یمكن استخدامها لتحدید أكثر الدورات أهمیة ألي فئة من الموظفین.الدورات، التي 
أظهــرت البیانــات أن أكثــر الــدورات أهمیــة لمــوظفي الــوزارة هــي دورة تعزیــز دور الشــفافیة والنزاهــة التــي بلــغ وزنهــا  -

، إذا أضـــفنا الـــیهم الموظفـــون الـــذین % مـــن المـــو 53%، فیمـــا اعتبرهـــا نحـــو 84.6النســـبي  ظفین بأنهـــا مهمـــة جـــدًا
 \%.83اعتبروها مهمة، ترتفع النسبة إلى 

أشــارت النتــائج الــى اخــتالف أهمیــة الــدورات بــین إدارة عامــة وأخــرى، وذلــك الخــتالف المهــام الموكلــة بكــل إلدارة،  -
 وفیما یلي سرد ألكثر دورتین أهمیة لكل إدارة عامة:

مهــارات  %، و92.3بــوزن نســبي  تعزیــز دور الشــفافیة والنزاهــةللشــؤون االداریــة والمالیــة: اإلدارة العامــة  -
 %.87.2بوزن نسبي  وفن التعامل مع الجمهور

وتحدیــد وتصــمیم المهــام  %،90.6بــوزن نســبي بنــاء الخطــط التشــغیلیة اإلدارة العامــة لخــدمات التشــغیل:  -
 %.87.7بوزن نسبي والمسؤولیات الوظیفیة للموظفین 
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والســالمة والصــحة المهنیــة  %،94.7بــوزن نســبي قــانون العمــل اإلدارة العامــة للتفتــیش وحمایــة العمــل:  -
 %.93.5بوزن نسبي مع شهادة دولیة  NEBOSHوبتنظیم من 

بـــوزن نســـبي  اعـــداد وتحلیـــل دراســـات الجـــدوى االقتصـــادیة للجمعیـــات التعاونیـــةاإلدارة العامـــة للتعـــاون:  -
 %.88.9بوزن نسبي  مقترحات المشاریعأصول كتابة %، و 89.7

%، وقــانون العمــل 95.8بــوزن نســبي  مهــارات التفــاوض وحــل النزاعــاتاإلدارة العامــة لعالقــات العمــل:  -
 %.92.6بوزن نسبي 

لغــة انجلیزیــة بــوزن -%، و محادثــة80.0بــوزن نســبي  اإلشراف والتقییماإلدارة العامــة للتــدریب المهنــي:  -
 %.79.1نسبي 

 Developerدورة قواعد بیانات %، و84.8بوزن نسبي  لغة انجلیزیة –محادثة الحاسوب: المتخصصون في  -

Oracle 10G DBA  84.3بوزن نسبي.% 
  

 
 
 


