نتائج استبيان منصة
التوظيف الذكي
“استقطاب”
هيئة اتحادية | Federal Authority

المقترحات التطويرية لمنصة التوظيف الذكي
“استقطاب”

 oتوفير قاعدة بيانات ضخمة وشاملة ودقيقة وتخدم موظفي الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية
o

سهلة ومرنة في استخدام النظام وتحسين التصميم

 oمخرجات النظام تكون دقيقة وتؤدي الغرض المطلوب
 oاإلعالن عن المنصة لدى الجمهور حتى يتمكنوا من استخدامها و إعداد قاعدة بيانات من الباحثين عن عمل في هذه المنصة
 oإجراء دورات تدريبية اضافية للموظفين
 oيجب إضافة تعليمات أوضح للمرشحين إلرفاق المستندات

اإلجراءات التصحيحية
 oالتركيز على ترويج المنصة لزيادة قاعدة البيانات
 oتحسين تصميم المنصة
 oتحسين نظام التقارير في المنصة
 oإعداد خطة بالددورات والدورا التدي تسداعد فدي توعيدة مدوظفي المدوارد البشدرية فدي الدوزارات والهيئدات

الحكومية بمميزات المنصة

اإلجراء القادم:
بعد إطالق النظام تجريبيا ً على مستوى الحكومة اإلتحادية ،تم األخذ بمرئيات غالبية المستخدمين من
مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة االتحادية من خالل استبيان خاص ،وإسقاطها على النظام ،لغايات
التحسين المستمر وتطويره.
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Development Proposal for Estiqtab Platform

o Providing a huge, comprehensive and accurate database that serves HR staff in ministries and government agencies
o Easy and flexible to use and to improve the design
o System outputs should be more accurate and serve the desired purpose
o Advertising the platform with the public so that they can use it and prepare a database of job seekers on this platform
o Conducting additional training courses for employees
o Clearer instructions for candidates must be added to attach documents

Corrective Action
o To focus on promoting the platform to increase the database
o Improve the platform design

o Improved platform reporting
o Preparing a plan for the courses and workshops that help in educating human resources employees in ministries and government
agencies about the advantages of the platform

Next Step:
After the system was launched experimentally at the level of the federal government, the
views of the majority of users were taken from HR officials in the federal government
through a special questionnaire, and enhance the system, for the purposes of continuous
improvement and development.

