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نتائج اإلستبيان مع اإلجراءات التصحيحية

بعد تحليل نتائج االستبيان الذي يقيس مستوى الرضا عن بوابة التعلم االلكتروني في الحكومة االتحادية (المورد) ،تم األخذ بمقترحات
ومرئيات أصحاب االختصاص من الحكومة االتحادية التطويرية ،التي من شأنها المساعدة في تطوير البوابة وإجراء التحديثات الالزمة
وأيضا في وضع آلية للتسويق ورفع مستوى التوعية بالبوابة والبرامج التعليمية والتدريبية
ً
عليها؛ بما يتناسب مع احتياجاتهم.
المتوفرة في المنصة .تم الوقوف على النتائج واستالم ما يقارب  20مقترح ،وتم أخذها بعين االعتبار ،ومن ثم البناء عليها في وضع
اإلجراءات التصحيحية.
حيث تجدون في هذا العرض بعض المقترحات مع اإلجراءات التصحيحية.
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االقتراحات والمالحظات
بعض اقتراحات ومالحظات المتعاملين:
• السماحًللموظفًباختيارًباقةًتدريبيةًلنفسهًسواءًكانتًبرسومًاوًمنًغيرًرسومً
• نشرًالرسائلًالتوعويةًباللغتينًالعربيةًواالنجليزيةً
• عملًدورةًللتعريفًبالبوابةًوكيفيةًالتعاملًمعًايقوناتهاًعلىًسبيلًالمثالًفيديوًتوضيحيًومبسط
• زيادةًالدوراتًالمجانيةًليتسنىًلناًاالنضمامًألكبرًعددًممكنًمنًالدورات

• تحسينًالخصائصًالفنيةًللبوابةًلتسهيلًاستخدامها
• تصميمًبوابةًالموردًبشكلًيتناسبًمعًالبرامجًالناطقةًللمكفوفينًلكونهاًاآلنًالًتتوافقًابداًمعهاً
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اإلجراءات التصحيحية
تمًإطالقًاالستبيانًلقياسًمستوىًالرضاًعنًبوابةًالتعلمًااللكترونيًفيًالحكومةًاالتحاديةً(المورد)ًوتمًوضعًاإلجراءاتً
التصحيحيةًبناءًعلىًمالحظاتًالمشاركينًوأخذهاًبعينًاالعتبارًلتطويرًالبوابةًبشكلًأفضل.
اإلجراءاتًالتصحيحيةً

االطار الزمنيًللتنفيذ

 السماحًللموظفًباختيارًباقةًتدريبيةًلنفسهًسواءًكانتًبرسومًاوًمنًغيرًرسومً

 نشرًالرسائلًالتوعويةًباللغتينًالعربيةًواالنجليزيةً
 عملًدورةًللتعريفًبالبوابةًوكيفيةًالتعاملًمعًايقوناتهاًعلىًسبيلًالمثالًفيديوًتوضيحيًومبسط

مستمرةًعلىًمدارًالسنة

 زيادةًالدوراتًالمجانيةًليتسنىًلناًاالنضمامًألكبرًعددًممكنًمنًالدورات
 تحسينًالخصائصًالفنيةًللبوابةًلتسهيلًاستخدامها
 تصميمًبوابةًالموردًبشكلًيتناسبًمعًالبرامجًالناطقةًللمكفوفينًلكونهاًاآلنًالًتتوافقًابداًمعهاً

يناير 2021

Results and Corrective Actions
Satisfaction with the e-learning Portal of the Federal
Government "Al Mawrid"

January 2021

Results and Corrective Actions
After analyzing the results of the questionnaire that measures the level of satisfaction with the e-learning Portal in
the Federal Government (Al Mawrid), the development proposals and opinions of the specialists from the Federal
Government were taken into consideration, which would help in developing the portal and making the necessary
updates on it; Commensurate with their needs. Also in setting up a marketing mechanism and raising the level of
awareness of the portal and the educational and training programs available on the platform. The results were
examined and nearly 20 proposals were received, and these were taken into consideration, and then based on them
in developing corrective actions.
In this presentation, you will find suggestions with corrective actions.
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Suggestions and Feedbacks
Some of the suggestions and observations of customers:
• Allowing the employee to choose a training package for himself, whether with or without fees
• Sending awareness messages in both Arabic and English

• Conducting a course to introduce the portal and how to deal with its icons, for example an explanatory and
simplified video
• Increasing the free courses so that we can join the largest number of courses possible

• Improving the portal's technical characteristics to facilitate its use
• Designing the resource portal to suit the speaking programs for the blind, as it is now not compatible with it
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Corrective Actions
The questionnaire was launched to measure the level of satisfaction with the e-learning Portal in the
Federal Government (Al Mawrid). Corrective actions were developed based on the feedback of the
participants and took into consideration to develop the Portal better.
Corrective Actions

Time Frame

 Allowing the employee to choose a training package for himself, whether with or without fees
 Sending awareness messages in both Arabic and English
 Conducting a course to introduce the portal and how to deal with its icons, for example an explanatory
and simplified video
 Increasing the free courses so that we can join the largest number of courses possible
•

Improving the portal's technical characteristics to facilitate its use

•

Designing the resource portal to suit the speaking programs for the blind, as it is now not compatible
with it
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Continued throughout the year

