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تطوير مستوى الخدمات االلكترونية. 1

نظييييم قسييييم)التنسيييييق مييييع عدارا املعلومييييات واملتا عيييية ❖

( املعلومات

:لتطوير تطبيق الجنوبية. أ

م إلظهييييييييار ا يييييييي... )تطييييييييوير برنييييييييامج املحاد يييييييية ال ورييييييييية❖

(صاحب الطلب أ ناء اال ت سار

( احنيييا نوصيييل )تلقيييي صييياحب الشيييكوى ع يييعار مييي  ❖

. عد قيامه بإر ال الشكوى، ورقم للمراجعة

.تخصيص خدمة خاصة بمو م األمطار❖



تنفيذ التحسني عىل اخلدمة



تنفيذ التحسني عىل اخلدمة



املوقع االلكتروني. ب

.تطوير االستمارات في املوقع االلكتروني للمحافظة❖

شاشات املكتب الذكي. ج

ود أي خليييت التنسيي ب كلييست رسيييتمر رييع قسييم تظيييم اململورييات كلييست  يييوري فييي  الييةو ❖

.تقني في أي  هاز في املكتب الذكي أو االستقبال



تنفيذ التحسني عىل اخلدمة



خدرة االتصال املرئي. د

السييييييييخي ة ييييييييملر خدريييييييية االتصييييييييال املرئييييييييي رييييييييع ❖

 يييية الممييييملث   ييييد أ  ا مدريييية فييييي ررا لهييييا ال  ا 

.لإل ملر

❖



:إ ملر خدرة حجز املواع د. هي

ة عيييييييييييق  رييييييييييييب تطب يييييييييييب ا ج و  ييييييييييية  واملت يييييييييييم ❖

.لتصن ف لسافة خدرات املحافظة



(راض ياملجلس األسبوعي االفت)تطوير آل ة ق اة . وي

يقيييو  اليييذي  لتقيييي  يييا سيييمو املحييياف  ريييع األهيييا ي و ❖

.ارات مف ا املوا  ي   طرح شساوي م واستفس

هييذ    ييد تييم تطييوير آل يية اسييتقبال اللييسو  رييق❖

خص ص امل صة  وآل ة التسج ت في ا عق  ريب ت

majlis@southern.gov.bh ريد إلكتروني 



(امةقسم العالقات الع)ابلتنس يق معتطوير مس توى اخلدمات. 2

من    لن  ( سن تاتالبو )مت التنس يق مع مدير ا دارة املعلومات واملتابعة بشأ ن ا عداد عدد من  الفيندهوتات و❖

اوى حبين  هنلك   وضعها عىل اكفة قننوات التوالن  امتعي نل ولنلوف  افنة ال ننوات اسن ت  ا  الشن

.  س بوع تزنه  بوست وفيدهو خمتلف لتعرهف ال تايل ابل نوات امتلكلونية

. ات والبياانت املطلوبةالتنس يق لوضع اكفة خدمات احملافظة بني فلة و  خرى عىل امتنس تغرام وما يه املرف❖

.وضع ت ارير امتحصائيات ونرشتا بشلك دوري❖



 متالبوس تات اليت

تزنهلها عىل 

  وسائ  التوال

امتعي ل 

 نوات ولتعرهف ابل 

امتلكلونية

التحسني



 متالبوس تات اليت

تزنهلها عىل 

  وسائ  التوال

امتعي ل 

 نوات ولتعرهف ابل 

امتلكلونية

التحسني



مت البوس تات اليت

ائ  تزنهلها عىل وس

 ل التوال  امتعي

نوات ولتعرهف ابل  

امتلكلونية

التحسني



مت البوس تات اليت

ائ  تزنهلها عىل وس

 ل التوال  امتعي

نوات ولتعرهف ابل  

امتلكلونية

التحسني



عدارا الخدمات الهند ية )تطوير مستوى الخدمات بالتنسيق مع . 3
-واال تثمار

(أمين  ر املجلس التنسيقي

.... ت يييييمالتنسييييي ب املسيييييتمر ومليييييست  يييييوري ريييييع ريييييد ر إدارة ا ميييييدرات و رسيييييال الطلبيييييات ةدار ❖

ألسيبوع ة وه اك تنس ب عق  ريب الهاتف في  الة و ود أي  لب رستعجت أث اث اة ازة ا

.للبت ف ا رع ا جهات املم  ة

  ي  رييق أ ييت التنسي ب رييع أرييي  سيير املجليس التنسيي قي و رسييال الرتييد كلي    لبييات املييوا❖

  مليارمة رممنيي ريق كافية اليوزارات لل ر ها في املجلس التنسي قي
م
بيت فيي اليذي عمقيد شيهريا

. لبات املوا  ي 



عدارا البرامج )تطوير مستوى الخدمات بالتنسيق مع . 4
(ضابط التنسيق األمني-االجتماعية و ئون املجتمع 

ورتاكمية .... ت يمالتنس ب املستمر وملست  يوري ريع ريد ر إدارة الميرارر و رسيال الطلبيات ةدار ❖

.ردود الطلبات رمهم رق قبت الوزارات كل   كافة اللساو  واالستفسارات

فيييييي كمييييي  التنسييييي ب ريييييع ييييييا   التنسييييي ب األرنيييييي فيييييي الطلبيييييات كليييييست رسيييييتمر  و ييييياألخص❖

.ات الطويلةالطلبات املستعجلة التي تحتاج للبت في ا في اة ازة األسبوع ة واة از 



(ةموظ ي مركز خدمة العمالء باملحافظ)تطوير مستوى األداء  . 5

وت يييية ا جد ييييدة تييييم تييييدريب رييييو في االسييييتقبال عنييييب م ف يييية اسييييتقبال الطلبييييات رييييق الق ييييوات االلكتر❖

تو  ييف عييدد و رتييارر تواتييت ل سييو  املييو في  عنييب درا يية   ل يية اسييتخدا  هييذ  المييرارر   ييد أ  تييم

.رق املو في  املستجد ق

هييييد اةدارة  م ييييع رييييو في ررمييييز خدريييية الممييييملث تييييم إشييييرامهم فييييي الييييدورة التدري  يييية  التنسيييي ب رييييع رم❖

( دورة خدرة الممملث)المارة 

 ف يية التمارييت رييع تييدريب املييو في  عنييب آل يية إعييداد التقييارير واملقتر ييات واال صييا  ات   اةيييافة لك❖

.أتماط الممملث الذ ق   تو  إ ب املبنى أو الذ ق  قورو   االتصال الهاتفي

.ات الهييييييييياتفاسيييييييييتخدا  امليييييييييو في  فيييييييييي االسيييييييييتقبال لملسيييييييييتمارات االلكتروت ييييييييية لتسيييييييييج ت استفسيييييييييار ❖



لكلوين1 تزوهد املركز باشف حرارة ا 

2

اخلدماتتطوير مس توى 

م ىن مركز خدمة العمالء

تزوهد املركز ابولوحات اجلدهدة اخلالة ابا عراءات امتحلازهة

ا رشادهةخدمة العمالء جبهاز املع م امتلكلوين والكاممات، واكفة العالمات اتزوهد مركز 3




