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املقدمة
إن األداء التحفيزي للموظف هو من أهم األعمدة اليت تستند عليها أي منظمة يف النجاح .خاصة فى
احلاالت اليت تشكل فيها املوارد البشرية جزء كبري من منوها ومع التطور التكنولوجي ال شيء يضاهى أهمية
املوارد البشرية بالنسبة للمنظمة .و إجراءات التسيري اليت تنجح يف التأثري على سلوك و أداء األفراد العاملني
وفعاليتهم يف اإلدارة نادرة  ،وكما نعلم بإن أهم عامل من عوامل اإلنتاج يف اإلدارة هو العنصر البشري الذي
يعتربه الباحثون ركيزة من ركائز اليت تبين اإلدارة اسرتاتيجيتها عليه  ،حيث أن هذا العنصر الثمني القادر على
التطور والسعي إىل حتقيق أهداف اإلدارة إذا شعر بالوالء واالنتماء واخلوف على مصاحلها وبتحقيق اجلو املالئم
لالستفادة من كفاءته باستعمال نظام حتفيز فعال والذي يعترب كسياسة تنتهجها اإلدارة لرفع معنويات املوظفني
وزيادة الطاقة احملركة هلم لتقديم أداء راقي ،والتحفيز واحلوافز عامل واسع من القيم املادية واملعنوية وحمور
مركزي لفعاليات ونشاطات املنظمات املعاصرة يف بيئة العمل ومن هنا يتضح أن احلوافز مبثابة املقابل لألداء
املتميز سواء كان ذلك يف الكمية أو اجلودة أو الوفرة يف وقت العمل أو يف التكاليف.
واإلدارة الناجحة هي تلك اإلدارة اليت تعرف كيف تستغل كفاءة وفعالية منسوبيها فقد عمل الباحثون
يف سبيل احلصول على الوصفة الكاملة لرفع الكفاءة املهنية لألفراد العاملني بها وقيام اإلدارة باختيار العناصر
الفعالة للمنظمة وربط أهدافها باألهداف الشخصية للموظفني واليت تنعكس إجيابيا على أدائهم .وميكن القول
بان اإلدارة الناجحة تقوم بوضع نظام حوافز فعال قادر على التأثري باإلجياب على أداء العاملني بالشكل الذي
يزيد من والئهم للمنظمة ومساعدتها على الربح املادي او املعنوي والبقاء.

التَّحفيز يف ديننا احلنيف:
إن التحفيز منهج ربَّاني ،ورد ذِكْرُه يف العديد مِن ييات القرين ،مفاده فدفْع النا

إىل اخلري والعمل،

وحتذيرهم ِمنف الشرِّ والفشل؛ إذ ورفدفت يف غري ما موضع من كتاب اهلل يياتٌ حتثُّ على التحفيز بشفتَّى أنواعها :
سنِ مفا
ح ف
قال تعاىل ﴿:فمنْ فعمِلف صفالِحًا مِنْ ذفكَرٍ أَوْ ُأنْثفى فوهُوف مُؤْ ِمنٌ فََلنُحْيِيفنَّهُ حفيفاةً طَيِّبفةً فولَنفجْ ِزيفنَّهُمْ أَجْ فرهُمْ ِبأَ ْ
كَانُوا يف ْعمفلُونف ﴾[النحل .79 :وقال تعاىل﴿ فمنْ فع ِملف صفالِحًا ِمنْ ذفكَرٍ أَوْ ُأنْثفى وف ُهوف مُؤْ ِمنٌ فََلنُحْيِيفنَّهُ حفيفاةً طَيِّبفةً ﴾،
اجلنفة ،وقيل :يف الدُّنيا بالقناعة ،أو الرِّزق احلالل قال تعاىل ﴿:إِنَّ الَّذِينف ي فمنُوا وف فعمِلُوا الصَّالِحفاتِ
قيل :هي حياةُ َّ
سنف عفمفلًا ﴾[الكهف ،]03 :األجر
ح ف
إِنَّا لَا ُنضِيعُ أَجْرف فمنْ أَ ْ

اهداف التحفيز العامة:
إن من أهداف ومهام اإلداري الناجح حتفيز األفراد العاملني وتقديرهم واالعرتاف بإجنازاتهم ومكافأتهم
مبنحهم أشياء مادية ومعنوية وفق الصالحيات وليست بالضرورة أن تكون مكلفة يف مقابل جهودهم ،وأن األجر
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ليس وحده ما يعمل األفراد من أجله ،فاملوظفون يبحثون عن العديد من األمور األخرى نظري ما يكرسونه للمنظمة
او اإلدارة اليت يعملون بها من وقت وطاقة وجهد.

اهداف التحفيز:
 تشجيع املنافسة بني األفراد
 حتسني األداء
 إبراز أنشطة اإلدارة.
 رفع الروح املعنوية للموظفني والعاملني.
 االحتفاظ باملوظفني املمتازين وتشجيعهم.
 مكافأة األداء املتميز
 تشجيع اإلبداع واالبتكار وكل جديد يضيف لإلدارة متيز.
 حفز ذوي األداء املتوسط إىل التقدم واالرتقاء.
 ضمان أداء العمل بفعالية وسرعة وسد الثغرات اليت توجد بني معايري األداء للموظفني

تعريف التحفيز :
ميكن تعريف التحفيز بأنه إثارة سلوك الفرد بهدف إشباع حاجات معينة .كما ميكن تعريفه على أنه
تنمية الرغبة يف بذل مستوى أعلي من اجلهود حنو حتقيق أهداف املنظمة ،على أن تؤدي هذه اجلهود إىل إشباع
بعض االحتياجات عند األفراد .أي أن احلوافز هي املثريات اليت حترك اإلنسان لالستجابة والقيام بسلوك معني
لتحقيق هدف معني ومساعدة املؤسسة على اجناز أداء معني .أما الدوافع فهي الرغبات واحلاجات اليت تسري
وتوجه السلوك اإلنساني حنو أهداف معينة.
يقول العامل النفسي وليم جيمس" :من أعمق الصِّفات اإلنسانية لدى اإلنسان :أن رحر

دائمًا على أن

يكون مُقدَّرًا خري تقدير من قِبفل اآلخرين ".الفرق بني الدافع واحلافز الدافع للعمل :شيء ينبع من نفس الفرد
ويثري فيه الرغبة يف العمل أي هو دفعة من الداخل أو قوة داخلية تكتمل يف نفس اإلنسان وتدفعه للبحث عن
شيء حمدد ،وبالتالي توجه تصرفاته وسلوكه باجتاه ذلك الشيء أو اهلدف .وأهم تلك الدوافع هي احلاجات
اإلنسانية باختالف أنواعها اليت تنبع من شعور اإلنسان باحلاجة إىل شيء معني فتخلق تلك احلاجة رغبة حمددة
يف احلصول على ذلك الشيء فيسعى إىل البحث عما يشبع تلك احلاجة.
احلافز على العمل :هو شيء خارجي يوجد يف اجملتمع أو البيئة احمليطة بالشخص جيذب إليه الفرد
باعتباره وسيلة إلشباع حاجاته اليت يشعر بها.
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أنواع التحفيز :
حتفيز معنوي :فهي اليت ختاطب يف الفرد حاجاته النفسية واالجتماعية والذهنية ،مثل املشاركة يف صنع
القرارات ،كتب الشكر والتقدير ،الرتقية .كأن تقول ألحد قام بشيء أحسنت ،أتقنت ،جزاك اهلل خريا
يكون هذا حتفيزا له على االستمرار واإلتقان ،أو لو فعلت كذا سيكون لك مكانة عندي أو سيكون لك
مكانه يف املنظمة ،كذلك فإن حتديد هدف واضح وإجيابي ومؤثر للعمل يعترب حتفيزا معنويا.
حتفيز مادي :هي اليت تشبع حاجات الفرد املادية مثل األجور والعالوات والبدالت واملكافأة.

من حيث الفئة املستهدفة:
احلوافز الفردية :هي احلوافز اليت تقدم إىل فرد بعينه
احلوافز اجلماعية :هي اليت تقدم للجماعة مادامت أهداف املؤسسة رهينة يف حتقيقها جبهود اجملموعة ،ومدى
تعاونهم ،واحلوافز اجلماعية هلا تأثريها باملقارنة مع احلوافز الفردية وال تعين احلوافز اجلماعية منح نصيب
موحد لكل فرد يف اجملموعة بل وفق ما يقدم كل فرد ضمن جمموعته.
التحفيز يف ميدان العمل

أصناف

التحفيز:

حتفيز داخلي :وهو عبارة عن الدَّوافع الذاتية اليت حتفِّزنا داخليًّا؛ مثل :مراقبة اهلل ،والرغبة ،والطموحات.
حتفيز خارجي :وهو عبارة عن الدوافع اخلارجية اليت حتفِّزنا خارجيًّا؛ مثل :املكافآت والعالوات والسُّلوكيات.

العوامل الثالث املهمة يف حتفيز العامل:
-1

التعاون مع اإلدارة  /اإلدارة :يشعر العاملون بتحفز أكثر للعمل عندما يدركون أهمية التعاون مع
مرجعتيهم العملية اليت يتعاملون معها.

-2

القناعة :حينما يدرك العاملون أن ما يقومون به من عمل يشكل إضافة نوعية إىل عمل اإلدارة
/اإلدارة اليت ينتمون اليها يتحفزون لالستمرار بنفس اجلد واالجتهاد.

-0

االختيار :يشعر العاملون بالتحفز للعمل أكثر وجبدية عندما تعطيهم الصالحية الختاذ القرار أثناء
العمل ،ومع ذلك حاول أن تفتش عن طرق أخرى مناسبة للتشجيع :شهادات الشكر ،الثناء رئاسة
قسم  ،فريق ،جلنة واذا كان لديه الصالحية ( كمنحهم العالوات  ،أو توفري مكتب جديد ،أو
إعطائهم يوماً ،أو يومني عطلة إضافية وهكذا )  .ولكن يف كل األحوال جيب أن تركز على
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العوامل اليت تؤثر على محا

العاملني يف العمل؛ وخاصة العوامل الكامنة يف داخل كل واحد

منهم.

معوقات التحفيز:
فيما يلي بعض املمارسات اليت تثبط من عزمية املوظفني.
• ملئ جو اإلدارة /االدارة بالسياسات.
• تكوّين توقعات غري واضحة عن أداء املوظفني
• وضع قواعد كثرية غري ضرورية على املوظفني اتباعها.
• حتدد اجتماعات غري مفيدة على املوظفني حضورها.
• تشجيع املنافسة الداخلية بني املوظفني.
• حجب معلومات مهمة عن املوظفني هم حباجة هلا ألداء عملهم.
• تقديم النقد بدال من التعليقات البنّاءة.
• قبول مستوى األداء املنخفض ،بالتالي سيشعر املوظفون ذوو األداء العالي بأنهم قد استغلوا.
• معاملة املوظفني بشكل غري عادل واستنفاذ احلد األدنى من طاقة املوظفني.
• خوف أو رهبة من اإلدارة  /اإلدارة.
• كثرة اإلجراءات الشكلية اليت ليس منها فائدة  ،واليت ميكن اختصارها أو جتاوزها .
• تعارض وتقاطع األوامر الصادرة من مصادر ختلفة .
• قلة التدريب و التوجيه واالشراف .
• كثرة سوء التفاهم بني املسئولني واإلدارة .
• التقاطع بني أهداف اإلدارة  /اإلدارة بعيدة املدى مع األهداف قصرية املدى .
• الرؤية  ،الرسالة ،األهداف غري واضحة .
• قلة الوقت وقلة املصادر اليت رحتاج هلا إلجناز العمل .
• عدم اكرتاث اإلدارة بتقييم املوظفني اجليدين وإسهاماتهم املميزة .

الوسائل املفيدة لكسب تعاون

املوظفني:

• العمل على بناء الشعور باالحرتام والتقدير للعاملني بإطرائهم والثناء على ما أجنزوه من أعمال
جيدة .والشكر والتقدير على االداء املتقن واملميز.
• االبتعاد عن الروتني القاتل يف اإلدارات واملنظمات.
• التحلي بالصرب ،وأشعار املوظفني بأهميتهم التفاعل والتواصل مع املوظفني.
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• أفسحا اجملال للموظفني ومشاركتهم يف حتمل املسؤولية لتحسني العمل ،والعمل على تدريبهم.
• متابعة نقاط الضعف والعمل عليها من خالل ورش عمل دورات ليشعر املوظف بأهمية حتسني
أدائه.
• حتديد نقاط الضعف والقوة  ،املستنتجة من مناذج التقييم
• إشعار املوظفني اهلادئني والصاخبني  ،بالرضا على حد سواء .
• أشراك املوظفني يف خطط وتصورات االدارة ،وحثهم على املزيد من األفكار .
• العمل على تعليم املستجدين وإجناز االعمال بأنفسهم وتوفري مقومات العمل التقنية وتشجيعهم
على ذلك
• ربط الكفاءات أي كان نوعها باإلجناز اجليد للعمل  ،وليس باملعايري الوظيفية واألقدمية يف
العمل
• تشجيع املبادرات اجلانبية والعمل الذي يقومون به .
• تشجيع املوظفني على حل مشاكلهم بأنفسهم .
• تقيِّيم إجنازات املوظفني ،وما أضافته هذه اإلجنازات لإلدارة •.تكرار وجوب قرن العمل
باإلخال

.

• جعل جمموعات العمل متناسبة يف التوزيع و املهام .
• توفري احتياجات املوظفني يف بيئة عمل يمنة وصحية والرفاهية ختلق فكر ابداعي وطاقة ال
تنفذ .
أهم النظريات التحفيزية لالحتياجات البشرية وكيفية ربطها ببيئة العمل.

نظرية ما سلو (التسلسل اهلرمي لالحتياجات):
صدرت هذه النظرية عام 1790م ،حيث اعتمد املفكر ابرهام ما سلو على وجود مخس عوامل مؤثرة موجودة يف
كل شخص.
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تعترب نظرية ما سلو من النظريات اليت تركز على اجلانب البشري وأهمية مراعاة االحتياجات البشرية يف ختلف
بيئات العمل ،حيث يظهر تسلسل هرمي لالحتياجات اخلمس األساسية لكل انسان:

احلاجات الفيزيولوجية:
يدخل من ضمن هذه اجملموعة كافة احلاجات األساسية واليت رحتاج إليها كافة البشر ،مبسمى يخر ميكن
اعتبارها وسائل الراحة للحياة ،فأي شخص رحرم من هذه العوامل بشكل بديهي سوف يفقد حافز العطاء
وبفقدان جزء أو أجزاء من هذه الوسائل يتغري السلوك البشري ال إراديا مما يؤثر على األداء الكلي.
لذلك جتد املؤسسات الكربى تهتم مبثل هذه اجلوانب بل أن بعضها يقدم بطاقات شرائية كمكافأة لبعض
موظفيها أو مساعدة هلم من أجل شراء املستلزمات األساسية؛ هذا بدوره يرفع من أداء املوظفني ويزيد من
التنافسية احلميدة بينهم.

حاجات األمان:
يدخل من ضمن هذه اجملموعة السالمة اجلسدية والبيئية والعاطفية من خالل توفري احلماية والدعم املطلوبان
لكل العاملني ،بعض األمثلة هلذه اجملموعة احلماية يف بيئة العمل ومحاية املوظف وهو يؤدي واجباته سواء داخل
املؤسسة أو خارجها حبيث جيب توفري كل ما يلزم للحماية الشخصية واجلسدية ،واحلماية املالية من خالل
ضمان تسليم املستحقات بطريقة يمنة وسلسة ،حتى احلماية العائلية فهي تعترب غاية يف األهمية حبيث يكون
هناك ضمانات واجراءات تضمن للموظف احلماية ألسرته أثناء قيامه بواجباته املهنية أو ضمان وجوده بالقرب
من أسرته.

احلاجات االجتماعية:
يدخل يف نطاق هذه اجملموعة توفر بيئة اجتماعية تضمن استمرارية العالقات األسرية لكافة املوظفني وتدعم
كل ما من شأنه التأثري على العالقات األسرية ،حيث ال ينبغي تشتيت املوظفني أو إبعادهم عن عوائلهم مما يؤثر
سلبا على راحة املوظف وعلى التماسك األسري اجملتمعي ،فبيئات العمل هي تداخالت مع بيئات اجملتمع وتهدف
إىل خلق أجواء اجتماعية تسهم يف رقي اجملتمع ككل.
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احلاجة للتقدير:
تنقسم هذه اجملموعة إىل قسمني وهما التقدير الداخلي (احرتام الذات والثقة والكفاءة والعطاء واحلرية
الشخصية) والتقدير اخلارجي (االعرتاف بشهادات وخربات املوظف اعطاء السلطة والصالحيات حبسب املنصب
وتعديل الوضع مع مرور الوقت والتقدير واالعجاب واالشادة جبهود كافة العاملني)

احلاجة لتحقيق الذات
تشمل هذه اجملموعة الدعم يف حتقيق طموحات املوظفني وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مشاركني يف االجناز
وحتقيق األهداف األساسية للمؤسسة ،جيب على املؤسسة توفري كل ما يلزم لزيادة معرفة املوظف واطالعه على
كافة اخلطط والقرارات ليكون مستعدا ومثابرا ومساهما فتشمل هذه اجملموعة الدعم يف حتقيق طموحات
املوظفني وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مشاركني يف االجناز وحتقيق األهداف األساسية للمؤسسة ،جيب على
املؤسسة توفري كل ما يلزم لزيادة معرفة املوظف واطالعه على كافة اخلطط والقرارات ليكون مستعدا ومثابرا
ومساهما.
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الية التحفيز بإدارة التخطيط والتطوير
تتفق الية التحفيز بإدارة التخطيط والتطوير مع منهجية التحفيز بإدارة التعليم مبحافظة الطائف وتتناول
ما يتناسب ووضع اإلدارة وما يتفق معها ومدى الصالحيات املتوافرة بها .اال أن إدارة التخطيط تنفرد بألية متيزها
عن اإلدارات األخرى حيث تنقسم ألية التحفيز اىل قسمني:

الية التحفيز
في ادارة
التخطيط
والتطوير

ألية التحفيز المعنوي
دوري

ألية التحفيز (بصمات وأثر)
سنوي

أوالً /ألية التحفيز (بصمات وأثر):
تتضمن ألية (بصمات وأثر) أربع مستويات كل مستوى خصص لعام ميالدي
وسام الموظف المتميز

4

بصمة إبداع

3

بصمة تميز

2

بصمة إنجاز

1
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التكريم

املستوى

التحفيز

األول

بصمة اجناز

شهادة شكر من مدير اإلدارة

الثاني

بصمة متيز

درع من مدير اإلدارة

الثالث

بصمة إبداع

الرابع

وسام املوظف املتميز

شهادة شكر من مدير اإلدارة
شكر على تويرت
شهادة شكر من املدير العام للتعليم
نشره يف تويرت
وسام املوظف املتميز

.1متطلبات احلصول على املستوى األول:
-1

أن يكون املوظف حاصل على امتياز يف األداء الوظيفي (.)133-79

-2

أال يكون للموظف غياب بدون عذر.

-0

أال يتجاوز تأخري املوظف خالل العام امليالدي  5مرات بعذر.

-9

أن يتمتع املوظف حبسن التعامل مع الرؤساء والزمالء.

.2متطلبات احلصول على املستوى الثاني:
-1

أن يكون املوظف حاصل على امتياز يف األداء الوظيفي (.)133-79

-2

أال يكون للموظف غياب بدون عذر.
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-0

أال يتجاوز تأخري املوظف خالل العام امليالدي 0مرات بعذر.

-9

أن يتمتع املوظف حبسن التعامل مع الرؤساء والزمالء.

.0متطلبات احلصول على املستوى الثالث:
-1

أن يكون املوظف حاصل على امتياز يف األداء الوظيفي (.)133-79

-2

أن يقدم املوظف عمالً رحسن األداء باإلدارة أو يطوره.

-0

أال يكون للموظف غياب بدون عذر.

-9

أال يكون للموظف تأخري خالل العام امليالدي بدون عذر.

-5

أن يتمتع املوظف حبسن التعامل مع الرؤساء والزمالء.

.9متطلبات احلصول على املستوى الرابع:
-1

أن يكون املوظف حاصل على امتياز يف األداء الوظيفي (.)133-77

-2

أن يقدم املوظف عمالً رحسن األداء باإلدارة أو يطوره.

-0

أن يشارك املوظف بعمل باسم اإلدارة على مستوى اإلدارة العامه للتعليم مبحافظة الطائف.

-9

أال يكون للموظف غياب بدون عذر.

-5

أال يكون للموظف تأخري خالل العام امليالدي بدون عذر.

-9

أن يتمتع املوظف حبسن التعامل مع الرؤساء والزمالء.

ثانياً /التحفيز املعنوي:
.1

الثناء:
عادة ما رحتاج املوظفني إىل الشعور بالتقدير على العمل املنجز ،حيث ال بد من وجود فرق بني املوظف

الذي يقوم بإجناز عمله واآلخرين؛ حيث يهتم املوظف بزيادة إجنازه للحصول على تقدير أكثر من املدير ،وعندما
يقوم املوظف حبل مشكلة معيّنة ،أو رحسّن عمله املنجز ،أو رحقّق هدفاً ما ،يكون هذا العامل فخوراً مبا قام
بتحقيقه ،لذلك يقوم مدير توجيه رسالة شكر شفوية  ،بطاقة شكر إىل هذا املوظف تُعبّر فيها عن فخر اإلدارة
مبا قام به املوظف من عمل منجز ،وأيضاًذكر االجناز يف االجتماع الذي تعقده اإلدارة.
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.2

متكني العاملني:

يقوم مدير اإلدارة بتمكني املوظفني بأفضل ما لديه ،بتوفري ما رحتاجون له من املوارد ،وكذلك تفويض املهام
املهمّة هلم.

.0

الرتقية:

املوظفون املتفوّقون واألذكياء يبحثون عن التحدّي الذي ميكّنهم من إظهار قدراتهم وجدارتهم بشكلٍ متكرّر،
وهذا األمر ال ميكن حدوثه إال عن طريق السلّم الوظيفي ،الذي يتيح للشخص االنتقال من منصب آلخر ،ويسعى
مدير اإلدارة اىل مساعدتهم وإعطائهم الفر

.9

كلما حانت هلم.

مساعدتهم على التقدم والنمو:

تسعى اإلدارة دوماً اىل تدريب العاملني لديها يف برامج التدريب املهنيّة والشخصيّة والفنية والتقنية؛ حتّى يتمكّنوا
من أداء وظائفهم بكفاءة أكثر ،وتهتم اإلدارة بالنمو الشخصي للموظفني لديها بشكلٍ مدرو  ،األمر الذي
جيعل املوظف يشعر بالتقدير ،األمر الذي يفيد االدارة الحقاً
.5

اظهار االمتنان ملوظفي اإلدارة يتم من خالل:

التقدير``شكراً`` فمن اليشكر النا

اليشكر اهلل .

 9مشاركتهم مناسباتهم وأفراحهم ومواساتهم يف أحزانهم
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اخلامتة

يتضح من خالل ما سبق أهمية تنمية اإلبداع اإلداري يف املنظمات احلكومية كون ذلك ركيزة للتطوير اهلادف
إىل رفع مستوى األداء ،وال يتأتى ذلك إال من خالل تلمس عوائق اإلبداع اإلداري داخل وخارج املنظمات ،إذ تُعد
تهيئة األجواء املناسبة للعاملني يف اإلدارة هي الركيزة األساسية إلطالق مواهبهم وإبداعاتهم يف إجناز األعمال
وحل املشاكل وتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط ، .وال ريب أن ما وصل إليه الغرب من تقدم ليس وليد الصدفة
بل يعتمد على تهيئة األجواء املالئمة للموهوبني يف إبراز طاقاتهم واستثمارها االستثمار األمثل ،إذ إن حضارات
األمم والشعوب تنهض على أكتاف املبدعني من أبنائها ،إضافة إىل شيوع ثقافة تنظيمية حمفزة على اإلبداع.
وتؤكد خطط التنمية يف كثري من البلدان على أهمية إيالء العنصر البشري العناية التامة باعتباره ركيزة
التنمية ،وتضمنت أنظمة اخلدمة فيها العديد من احلوافز ،فاحلاجة قائمة على اتباع انتهاج سياسة حتفيز مالئمة
تنمي اإلبداع وتساعد على استثمار طاقة املوظفني واملبدعني ،حيث ثبت أن احلوافز تتأثر بعوامل الزمان واملكان
واألشخا  ،فما يعد حافزاً اليوم قد ال يعد غداً حمفزاً لإلبداع ،لذلك جيب تلمس سياسة التحفيز املتبعة من
حيث كونها تشجع على اإلبداع والنمو املستمر للمنظمة واستثمار طاقاتها البشرية واملادية.

إعداد مساعدة إدارة التخطيط والتطوير

مراجعة واعتماد

سلطانه بنت عبداهلادي العمري

مدير إدارة التخطيط والتطوير

سلطانة بنت عبد اهلادي العمري

عبدالرمحن بن عيضه الثبييت

عبدالرمحن بن عيضه الثبييت
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