
 تطوير إدارة السمعة املؤسسية: (5)اهلدف االسرتاتيجي 

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

تطوير تطبيقات الجودة 
 وآليات تحسين الصورة

لجودة وفقًا الحتياجات تطوير ونشر معايير ا
 القطاعات المستهدفة 

تحليلللع معلللايير جودة ال لللدملللاتي ودتا لللللللللللللللللة احتيلللاجلللات 
القطاعات المسللللللللللللللتهدفة   دمات الوزاتة م      توزي  
ا تبانات ا تط ع الرأي وقياس تضا الجمهوت وتوظيف 

 وا تثمات كافة الو ائع لتحقيقها.

ى تعزيز االبتكات لتجسيد صوتة ذهنية دائمة لد
 متلقي ال دمة 

ابتكات وانتاج أفكات متقدمة لتغيير وتجسلللللللللللللليد ال للللللللللللللوتة 
االيجابية في أذهان الجمهوت  ما ينسللللللللللللللج  م  متطلبات 

 تقدي  ال دمة وحاجاته  لها.

بناء جسور الثقة وتعزيز 
 العالقة مع الجمهور

 االع مي  الوزاتةتطوير األداء 
عاملي  في ال زمة لتطوير أداءالجراءات ال وتنفيذ ا  وضلل

االع م  للالوزاتة وكللذلللر تطوير المللادة االع ميللة وتعزيز 
 ال اتجية التواصع م  الجهات االع مية والن بوية

تعزيز االنتماء االيجابي والفعا  لدى موظفي 
 الوزاتة

تنفيذ الفعاليات واالنشطة م  لقاءات ومحاضرات ومسا قا 
قلللللللاملللللللة التي تعزز انتملللللللاء الموظفي  لوزاتته   مثلللللللع  ا

االحتفاالتي واللقاءات الدوتيةي المشلللللللاتكة في النقا لللللللات 
و طط العمعي الخ( ليكونوا  عد ذلر ت لللللللللع لنقع صلللللللللوتة 

 الوزاتة االيجابية لدى الجمهوت 

 االيجابية الفعالةتعزيز المواطنة 

م  دتوس ومحاضلللللللللرات صللللللللليا ة االنشلللللللللطة والفعاليات 
وتعزيز  التي تعزز دوت الجمهوت في بناءولقاءات توعوية 

ثقة الوزاتةي ومسللللللللللاندتها للقيام بواجباتها  مثع  مشللللللللللاتكة 
أولياء أمو طلبة التحفيظ  احتفاالت التكري ي عقد لقاءات 

بناء التربويةي له  ال لللتشلللاتاته  في تطوير قي  و للللو  اال
 الخ(

تطوير آليات مشاتكة المهتمي  والمؤ سات ذات 
وير الع قة في إعداد ال طط وصيا ة النظ  وتط

 أعما  الوزاتة

وضلللللللل  االجراءات العملية وأفكات تطوير آليات مشللللللللاتكة 
المهتمي  والمؤ للللللللللللسللللللللللللات ذات الع قة في إعداد ال طط 

 وصيا ة النظ  وتطوير أعما  الوزاتة

مشاتكته تف  مستوى و  تفعيع الع قة م  الجمهوت
 في قراتات الوزاتة

م  بتعزيز الع قة وضلللللللللللل  االنشللللللللللللطة والفعاليات الكفيلة 
 ما  مشللللللللللاتكته في قراتات الوزاتةتف  مسللللللللللتوى و  الجمهوت
 تقيي  أداء الوزاتة وجودة ال دمات المقدمةيساه  في 

مشاتكة مؤ سات القطاع ال اص في لجان 
 األم   واال تثمات

ا للللللرا  القطاع ال اص  عجللللللوية لجان الت مي  ووضلللللل  
 للللللللنوات  3أفكات لتنمية أموا  الوقفي وتغيير اللجان كع 

 مرة
 

  


