
 ٔصاسح األشغبل انعبيخ ٔاالسكبٌ

 ٔحذج انتقٍٍى ٔانتًٍش

 و 2014/دساسبد انشضب 

 سضب انًٕظفٍٛ



 تًٓٛذ

 حكٕيخ فٙ األسبسٛخ األرسع يٍ سكبٌٔاال انعبيخ األشغبل ٔصاسح تعتجش

 يجبالد فٙ ْبو دٔس يٍ ثّ طهعضت نًب انٓبشًٛخ، األسدَٛخ انًًهكخ

 ٔ تطٕٚش ٔ تحذٚث ٔ اَشبء عجش انٕطُٙ انصعٛذ عهٗ انتًُٕٚخ انعًهٛخ

 انًتطٕسح انتحتٛخ انجُٛخ ثؤٌ نقُبعتٓب انًًهكخ فٙ انتحتّٛ انجُٛخ دًٕٚيخ

 االستثًبساد استقطبة ٔ انٕطُٙ االقتصبد ًَٕ فٙ اسبسٙ دٔس نٓب

 عهٗ اَعكبط يٍ نزنك ٔيب انًحهٛخ االستثًبساد ٔتٕطٍٛ انخبسجٛخ

 انتًُٕٚخ انعًهٛخ يحٕس ْٕ انز٘ االسدَٙ انًٕاطٍ ٔسفبْٛخ يعٛشخ

   .شبيم ثشكم

 



 انجششٚخ انًٕاسد أداء تطٕٚش يجبل فٙ كجٛشا   أْتًبيب   انٕصاسح تٕنٙ

 ٔرنك انٕصاسح، نٓزِ عًم كؤسبط انتًٛض ٔيعبٚٛش يُٓجٛبد ثبعتًبد

 سٕاء   ثبنٕصاسح انجششٚخ انكٕادس ٔتؤْٛم ٔتذسٚت األداء يستٕٖ نشفع

 يٍ انًئسسٛخ انقٛى نتحقٛق ٔانًبنٛخ ٔاإلداسٚخ انفُٛخ ثبنُٕاحٙ

 ٔانشفبفٛخ انًستًش ٔانتحسٍٛ انٕاحذ انفشٚق ثشٔح انعًم حٛث

 .ٔانُضاْخ ٔانعذانخ ٔاالثذاع انًجبدسحٔ ٔانًسبئهخ

:انًقذيخ  



 -: انٗ انذساسخ ْزِ تٓذف

 

انتعشف عهٗ يستٕٖ انشضب انٕظٛفٙ نذٖ انًٕظفٍٛ انعبيهٍٛ فٙ 1.
 .انٕصاسح 

 .انتعشف عهٗ اسجبة انفشٔقبد فٙ االداء انٕظٛفٙ ثٍٛ انًٕظف2ٍٛ.

 

:ْذف انذساسخ  



 انذراسح ْذِ يٍ انًُشٕد انٓذف نتحقٍق انتانٍح انؼًم انٍاخ انؼًم فزٌق اتثغ
ًْٔ:- 

 .يُٓا ٔاالستفادج ساتقح ٔدراساخ َظزٌاخ يٍ انذراسح ْذِ تًٕضٕع ٌتؼهق يا نكم انتؼزض (1

 .االستثاَح تصًٍى (2

 .ٔاػتًادْا تصًًٍٓا ٔاػادج انٕسارج فً انتخطٍط نجُح يغ ٔيُاقشتٓا ػزضٓا (3

 يٍ ػشٕائٍح ػٍُح قثم يٍ ٔضٕحٓا يؼٓا انتؼايم سٕٓنح يٍ نهتحقق االستثاَح فحص (4
   .انٕسارج يزكش فً انٕسارج يٕظفً

انهجٕء انى انجاَة انؼًهً انًٍذاًَ ٔفٍّ قاو فزٌق انؼًم تتطثٍق اداج انذراسح ًْٔ ( 5
تاالضافح انى تُذٌٍ ٌتؼهقاٌ تانًؼٌُٕاخ فً انؼًم  سؤاالا  36ػثارج ػٍ استثٍاٌ يكٌٕ يٍ 

 ٔقذ تى تٕسٌؼٓا تانٕسارج ٔيزاكش انًحافظاخٔاي اقتزاحاخ نشٌادج درجح انزضا انٕظٍفً 

   .تحهٍهً حاسٕب تزَايج تصًٍى (6

 .انحاسٕب ػهى انثٍاَاخ ادخال (7

  .نٍكزخ اسهٕب تإستخذاو انثٍاَاخ تحهٍم (8

 .ٔانتٕصٍاخ انُتائج شايال انذراسح تقزٌز كتاتح (9

:يُٓجٛخ انذساسخ  



 يٕظفٙ يٍ عشٕائٛخ عُٛخ يٍ انذساسخ يجتًع تكٌٕ

 أقسبو ٔسإسبء يذساء يٍ انٕظٛفٛخ فئبتٓى ثكبفخ انٕصاسح

  ( 768 ) تٕصٚع تى حٛث ٔاداسٍٚٛ ٔفٍُٛٛ ٔيُٓذسٍٛ

 يختهف فٙ عًهٓى يكبٌ فٙ عهٛٓى ثحث استجبَخ

 . ٔانًشكض انٕصاسح يذٚشٚبد

:يجتًع انذساسخ  



 وسبة االستجببة لالستبيبن
االدارة / المدٌرٌة

االستبانات 

المرسلة

االستبانات 

المستلمة
الفروقات

نٌة االبلقاء 7-158اب

نٌة الزرقاء 15150اب

نٌة الطفٌلة 4-1511اب

نٌة العاصمة 2-1513اب

نٌة العقبة 15161اب

نٌة الكرك 15150اب

نٌة المفرق 4-1511اب

نٌة جرش 4-1511اب

نٌة عجلون 15150اب

نٌة معان 1-1514اب

نٌة اربد 15-150اب

نٌة مادبا 15-150اب

15-150اشغال البلقاء

15-150اشغال الكرك

15-150اشغال العقبة

15-150اشغال الطفٌلة

15-150اشغال جرش

15150اشغال اربد

1-1514اشغال البتراء

15150اشغال الزرقاء

153217اشغال العاصمة

15150اشغال المفرق

15150اشغال عجلون

1-1514اشغال مادبا

15150اشغال معان

9-3021التطوٌر المإسسً

33-5017التنفٌذٌة للطرق

52-9038العملٌات المساندة

7-3528الفنٌة لالبنٌة

10-3525الفنٌة للطرق

23-307المختبرات

40433تنفٌذٌة االبنٌة

3-1512صٌانة الطرق

8-3325مكتب االمٌن العام

1-1514مكتب معالً الوزٌر

10-100الشإون القانونٌة

10-100مجلس البناء الوطنً

274-768494المجموع 

33غٌر مكتمل

461المجموع النهائً
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 نسبة االستجابة

1



 ال أعرف غٌر موافق  موافق موافق بشدة الســــــؤال 

 القسم واضحة ومفهومة/المدٌرٌة/أهداف الوزارة وأهداف اإلدارة 1

 هناك وصف وظٌفً لً ٌحتوي على المسؤولٌات والمهام والمؤهالت والمهارات المطلوبة وتم إعالمً بها  2

 ٌوجد إجراءات عمل واضحة لعملً تساعدنً على القٌام به كما ٌجب  3

 تم تدرٌبً على إجراءات العمل الخاصة بعملً 4

 ٌوجد خطة عمل واضحة للوزارة واإلدارة والمدٌرٌة والقسم والوحدات  5

 هذا العمل ٌمنحنً مسؤولٌة وفرصة التخاذ القرارات  6

 قسمً من خالل العمل بروح الفرٌق / أشارك فً اتخاذ القرارات الصادرة عن مدٌرٌتً  7

 ٌتناسب حجم العمل المطلوب منً مع أوقات الدوام الفعلً 8

 فً حال وجود داعً للتواجد بعد ساعات العمل الرسمٌة فإنً على االستعداد التام لذلك  9

 تعمل الوزارة على تعزٌز العمل بروح الفرٌق 10

 تشجعنا الوزارة على اإلبداع وتقدٌم االقتراحات من أجل التطوٌر  11

 تشجعنا الوزارة على نقل المعرفة  12

 تشجعنا الوزارة على تطوٌر مستوى أدائنا وقدراتنا ومهاراتنا  13

 ...(الترقٌة،الزٌادة،المكافئات،التدرٌب،)توجد الٌات واضحة لضمان تكافؤ الفرص بٌن الموظفٌن 14

 ...(تكٌٌف،إضاءة،مكاتب و كراسً مرٌحة،شروط السالمة الصحٌة،)بٌئة العمل الذي أعمل به ٌتمٌز بأنه مرٌح وأمن  15

 توفر الوزارة أنشطة اجتماعٌة ورٌاضٌة وثقافٌة للموظفٌن 16

 ..(وسائل نقل، مصلى،حضانة،كفتٌرٌا)توفر الوزارة وسائل لسد حاجة الموظف 17

 هناك عالقات جٌدة وتفاهم مع مدرائً وزمالئً فً العمل 18

 مسئولً المباشر ٌتعامل معً باحترام وشفافٌة وبعدالة وٌساعدنً على تحسٌن أدائً  19

 لدي ثقة بدعم االدارة العلٌا لمشارٌع تهدف لتحسٌن أوضاع الموظفٌن 20

 تطبق الوزارة سٌاسة الباب المفتوح بفاعلٌة 21

 التحفٌز المعنوي من قبل مسؤولً المباشر والوزارة ٌزٌد من انتاجٌتً  22

 التحفٌز المعنوي من قبل مسئولً المباشر و الوزارة ٌزٌد من انتاجٌتً 23

 (  اجتماعات، لقاءات، تعامٌم)هناك وسائل اتصال دورٌة مناسبة وفعالة بٌن الموظفٌن واداراتهم  24

 ٌتم تقدٌم الدعم الفنً للموظفٌن لحثهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بأهدافهم وتطلعاتهم  25

 ٌمثل الحافز الشهري دافعاً لزٌادة إنتاجٌتً  26

 والمطبق حالٌاً فً الوزارة عادل ومناسب ( بدل التنقل)نظام البدالت  27

 تشجع الوزارة فرص التعلٌم والتدرٌب المستمر  28

 ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة بناًء على احتٌاجاتً الفعلٌة للعمل  29

 مستوى تقٌٌمً الشخصً للتدرٌب و التعلٌم الذي وفرته لً الوزارة بأنه مناسب 30

 ٌوجد عدالة فً توزٌع الدورات بٌن الموظفٌن 31

 ٌقوم مسئولً المباشر بمناقشة أدائً خالل عملٌة التقٌٌم واالتفاق على خطط التحسٌن 32

 أشعر بإنتماء قوي للوزارة و أتمنى أن أمضً بقٌة حٌاتً المهنٌة فٌها 33

 أننً مقتنع بوظٌفتً الحالٌة وهً قرٌبة من العمل المثالً بالنسبة لً 34

 أشعر بأن نجاح الوزارة وتطورها و تمٌزها هو نجاح و تمٌز بالنسبة لً 35

 أدعم أهداف الوزارة و قٌمها وأعتبرها أهدافا و قٌما لً 36



 يذٖ انشضب عٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد  :أٔنــــــب  

 يذٖ انشضب عٍ ثٛئخ انعًم: ثبَٛـــــب  

 يذٖ انشضب عٍ انًكبفآد ٔانحٕافض : ثبنثـــــب  

 يذٖ انشضب عٍ ثشايج سعبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثعــــب  

 يذٖ انشضب عٍ عًهٛخ انتطٕٚش ٔ انتذسٚت: خبيسب  

 

 

 

 

 انذساسخ جٕاَت



 يذٖ انشضب عٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد  :أٔنــــــب  



 يذٖ انشضب عٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  

الوصف#
موافق 

بشدة
موافق

غير 

موافق
ال اعرف

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
نسبت الرضا

12328835151.870.6875.5اهداف الوزارة واهداف المدٌرٌة / القسم واضحة ومفهومة1

2
هناك وصف وظٌفً لً ٌحتوي على المسإولٌات والمهام والمإهالت 

المطلوبة وٌتم اعالمً بها
9524597242.110.7869.9

10624987192.040.7671.5ٌوجد اجراءات عمل خاصة بعملً تساعدنً على القٌام به كما ٌجب3

101229107242.120.8069.7ٌوجد خطة عمل واضحة للوزارة واالدارة والمدٌرٌة والقسم والوحدات4

108216108292.130.8469.4هذا العمل ٌمنحنً مسإولٌة وفرصة التخاذ القرارات5

6
أشارك فً اتخاذ القرارات الصادرة عن مدٌرٌتً/ قسمً من خالل 

العمل بروح الفرٌق
93223125202.160.7968.7

15119680341.990.8972.6أشعر بإنتماء قوي للوزارة و أتمنى أن أمضً بقٌة حٌاتً المهنٌة فٌها7

777164663916571.0مدى الرضا عن السٌاسات واإلجراءات

أوالً: مدى الرضا عن السٌاسات واإلجراءات 



 يذٖ انشضب عٍ انسٛبسبد ٔاإلجشاءاد : أٔال  



مدى الرضا عن السٌاسات واإلجراءات : أوالً   



مدى الرضا عن السٌاسات واإلجراءات: أوالً    



 يذٖ انشضب عٍ ثٛئخ انعًم: ثبَٛـــــب  



 يذٖ انشضب عٍ ثٛئخ انعًم: ثبَٛب  

الوصف#
موافق 

بشدة
موافق

غير 

موافق
ال اعرف

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
نسبت الرضا

12624182121.960.7473.5ٌتناسب حجم العمل المطلوب منً مع اوقات الدوام الرسم8ً

9
فً حال وجود داعً للتواجد بعد ساعات العمل الرسمٌة)بسبب ضغط 

فً العمل( فإنً على اإلستعداد التام لذلك
18621053121.760.7578.2

71205157282.310.8065.0تعمل الوزارة على تعزٌز العمل بروح الفرٌق10

50153219392.540.8059.5تشجعنا الوزارة على االبداع وتقدٌم االقتراحات من اجل التطوٌر11

53188177432.460.8261.5تشجعنا الوزارة على نقل المعرفة12

62169203272.420.7962.3تشجعنا الوزارة على تطوٌر مستوى أدائنا و قدراتنا و مهاراتنا13

14
بٌئة العمل الذي اعمل مرٌح وأمن )تكٌٌف،إضاءة،مكاتب و كراسً 

مرٌحة، شروط السالمة الصحٌة،...(
9221714662.140.7469.0

63175159642.490.9060.7تطبق الوزارة سٌاسة الباب المفتوح بفاعلٌة15

135208105131.990.8072.7أستطٌع أن أعبر عن رأًٌ بحرٌة وبدون خوف16

17
هناك وسائل اتصال دورٌة مناسبة وفعالة بٌن الموظفٌن واداراتهم 

)اجتماعات، لقاءات ،تعامٌم(
65234138242.260.7666.1

18
ٌقوم مسئولً المباشر بمناقشة أدائً خالل عملٌة التقٌٌم واالتفاق على 

خطط التحسٌن
8424896332.170.8168.4

9872248153530167.0مدى الرضا عن بٌئة العمل

ثانٌاً: مدى الرضا عن بٌئة العمل



 يذٖ انشضب عٍ ثٛئخ انعًم: ثبَٛب  
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 يذٖ انشضب عٍ ثٛئخ انعًم: ثبَٛب  



 يذٖ انشضب عٍ ثٛئخ انعًم: ثبَٛب  



 يذٖ انشضب عٍ انًكبفآد ٔانحٕافض : ثبنثـــــب  



 يذٖ انشضب عٍ انًكبفآد ٔانحٕافض : ثبنثب  

الوصف#
موافق 

بشدة
موافق

غير 

موافق
ال اعرف

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
نسبت الرضا

19
ات واضحة لضمان تكافإ الفرص بٌن الموظفٌن )الترقٌة  توجد اٌل

،الزٌادة، المكافئات ، التدرٌب،...(
57156212362.490.8160.59

12321790312.060.8570.96التحفٌز المعنوي من قبل مسئولً المباشر و الوزارة ٌزٌد من انتاجٌت20ً

12323391141.990.7772.69ٌمثل الحافز الشهري دافعا لزٌادة إنتاجٌت21ً

72164195302.400.8362.89نظام البدالت )بدل التنقل( والمطبق حالٌا فً الوزارة عادل ومناسب22

37577058811166.78مدى الرضا عن المكافآت والحوافز

ثالثاً: مدى الرضا عن المكافآت والحوافز



  يذٖ انشضب عٍ انًكبفآد ٔانحٕافض: ثبنثب  



  يذٖ انشضب عٍ انًكبفآد ٔانحٕافض: ثبنثب  



  يذٖ انشضب عٍ انًكبفآد ٔانحٕافض: ثبنثب  



 انًٕظفٍٛيذٖ انشضب عٍ ثشايج سعبٚخ ٔسفبِ : ساثعــــب  



   يذٖ انشضب عٍ ثشايج سعبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثعب  

الوصف#
موافق 

بشدة
موافق

غير 

موافق
ال اعرف

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
نسبت الرضا

2876294632.850.7251.9توفر الوزارة أنشطة اجتماعٌة ورٌاضٌة وثقافٌة للموظفٌن23

24
توفر الوزارة وسائل لتلبٌة احتٌاجات الموظف)وسائل نقل، 

مصلى،حضانة،كفتٌرٌا..(
7523014792.200.7267.8

14925646101.820.6976.8هناك عالقات جٌدة وتفاهم مع مدرائً وزمالئً فً العمل25

26
مسئولً المباشر ٌتعامل معً بإحترام وشفافٌة و بعدالة و ٌساعدنً 

على تحسٌن أدائً
2122053951.650.6881.0

91173143542.350.9364.1لدي ثقة بدعم االدارة العلٌا لمشارٌع تهدف لتحسٌن أوضاع الموظفٌن27

28
ٌتم تقدٌم الدعم الفنً للموظفٌن لحثهم على اتخاذ القرارات المتعلقة 

بؤهدافهم و تطلعاتهم
52179182482.490.8360.6

132215100141.990.7972.7أننً مقتنع بوظٌفتً الحالٌة وهً قرٌبة من العمل المثالً بالنسبة ل29ً

19522725141.690.7179.9أشعر بؤن نجاح الوزارة وتطورها و تمٌزها هو نجاح و تمٌز بالنسبة ل30ً

18023229201.760.7678.3أدعم أهداف الوزارة و قٌمها وأعتبرها أهدافا و قٌما ل31ً

11141793100523770.4مدى الرضا عن برامج رعاٌة ورفاه الموظفٌن

مدى الرضا عن برامج رعاٌة ورفاه الموظفٌن 



   يذٖ انشضب عٍ ثشايج سعبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثعب  



   يذٖ انشضب عٍ ثشايج سعبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثعب  



   يذٖ انشضب عٍ ثشايج سعبٚخ ٔسفبِ انًٕظفٍٛ: ساثعب  



 انتذسٚتيذٖ انشضب عٍ عًهٛخ انتطٕٚش ٔ : خبيسب  



 يذٖ انشضب عٍ عًهٛخ انتطٕٚش ٔ انتذسٚت: خبيسب  

الوصف#
موافق 

بشدة
موافق

غير 

موافق
ال اعرف

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
نسبت الرضا

80226142132.190.7567.87تم تدرٌبً على إجراءات العمل الخاصة بعمل32ً

41176192522.550.8159.12تشجع الوزارة فرص التعلٌم والتدرٌب المستمر33

35154202702.670.8256.39ٌتم تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة بناء على احتٌاجاتً الفعلٌة للعمل34

35
مستوى تقٌٌمً الشخصً للتدرٌب و التعلٌم الذي وفرته لً الوزارة 

بؤنه مناسب
37191190432.520.7759.96

34116241702.750.8054.30ٌوجد عدالة فً توزٌع الدورات بٌن الموظفٌن36

22786396724859.53مدى الرضا عن عملٌة التطوٌر و التدرٌب

مدى الرضا عن عملٌة التطوٌر و التدرٌب



 يذٖ انشضب عٍ عًهٛخ انتطٕٚش ٔ انتذسٚت: خبيسب  



 يذٖ انشضب عٍ عًهٛخ انتطٕٚش ٔ انتذسٚت: خبيسب  



 يذٖ انشضب عٍ عًهٛخ انتطٕٚش ٔ انتذسٚت: خبيسب  



 الىتبئـــــج



 الرضب العبم

نسبة الرضاالمحور

71.0السٌاسات واإلجراءات 

ئة العمل 67.0ٌب

66.8المكافآت والحوافز

70.4رعاٌة ورفاه الموظفٌن

59.5التطوٌر و التدرٌب





 الرضب حسب الىظيفة

نسبة الرضاالوظٌفة

72.1مدٌر

70.4رئٌس قسم

67.3مهندس

72.5اداري

70.0فنً



 وسبة الرضب حسب الفئبت

نسبة الرضاالفئة

68.5االولى

69.6الثانٌة

72.6الثالثة



 وسبة الرضب حسب عذد سىىات الخذمة

عدد سنوات 

الخدمة
نسبة الرضا

80.0اقل من سنة

71.0من 1 الى 5

69.8من 5 الى 10

68.0اكثر من 10



 وسبة الرضب حسب مركز العمل

نسبة الرضامركز العمل

نٌة االبلقاء 62اب

نٌة الزرقاء 60اب

نٌة الطفٌلة 65اب

نٌة العاصمة 48اب

نٌة العقبة 50اب

نٌة الكرك 59اب

نٌة المفرق 58اب

نٌة جرش 63اب

نٌة عجلون 53اب

نٌة معان 53اب

61اشغال اربد

38اشغال البتراء

51اشغال الزرقاء

58اشغال العاصمة

55اشغال المفرق

41اشغال عجلون

52اشغال مادبا

51اشغال معان

52التطوٌر المإسسً

63التنفٌذٌة للطرق

48الشإون القانونٌة

56العملٌات المساندة

56الفنٌة لالبنٌة

55الفنٌة للطرق

66المختبرات

58تنفٌذٌة االبنٌة

66صٌانة الطرق

53مكتب االمٌن العام

51مكتب معالً الوزٌر



 وسبة الرضب حسب مركز العمل



 وتبئج الذراسة

بلغت نسبة الرضا العام الكلً لموظفً وزارة االشغال العامة •

 ( .  66.94) واإلسكان    

بالسٌاسات اظهرت الدراسة نسبة رضا جٌدة فٌما ٌتعلق •

 .واإلجراءات و رعاٌة ورفاه الموظفٌن

ببٌئة العمل اظهرت الدراسة نسبة رضا متوسطة فٌما ٌتعلق •

 .والمكافئات والحوافز 

عملٌة بفٌما ٌتعلق منخفضة نسبة رضا اظهرت الدراسة •

 التطوٌر والتدرٌب



 المقبروبت



 مقبروة وسب الرضب حسب السىىات

تظهر النتائج زٌادة مطردة 

فً رضا الموظفٌن خالل 

 األعوام الثالث السابقة

نسبة الرضاالسنة
201243

201349.81

201466.94



 مقبروة وسب الرضى حسب محبور الذراسة

تشٌر النتائج إلى زٌادة فً نسب الرضا 

 :بالنسبة

 المكافاة والحوافز  -1

 رعاٌة ورفاه الموظفٌن -2

 التطوٌر والتدرٌب -3

االحتفاظ بنفس المستوى فً نسب الرضا 

 :بالنسبة

 السٌاسات واالجراءات -1

 بٌئة العمل -2

201230132014المحور

55.672.371.0السٌاسات واإلجراءات 

ئة العمل 57.268.367.0ٌب

37.438.366.8المكافآت والحوافز

40.341.670.4رعاٌة ورفاه الموظفٌن

24.528.559.5التطوٌر و التدرٌب



المستهذف/ مقبروة وسبة الرضب العبم   

تشٌر النتائج إلى زٌادة مطردة 

فً نسب تحقٌق األهداف خالل 

 األعوام الثالث السابقة

نسبة الرضاالمخططالسنة
20125043

20136049.81

20147066.94



 المقبروة المعيبرية

201220132014

4349.8166.94االشغال العامة

52.156.364.9االراضً والمساحة



 التىصيبت

اإلبداعٌة والمشارٌع الموظفٌن اقتراحات مع للتعامل وعلمٌة عملٌة منهجٌة تطوٌر 
 .الوزارة أداء وتحسٌن تطوٌر إلى الهادفة

والثقافٌة والرٌاضٌة اإلجتماعٌة األنشطة ودعم اإلهتمام زٌادة. 

آلٌات تتضمن الوزارة لموظفً والتدرٌب للتطوٌر وعلمٌة عملٌة منهجٌة تطوٌر 
 لسد المناسبة التدرٌبٌة البرامج وتطوٌر التدرٌبٌة اإلحتٌاجات لتحدٌد واضحة

   التدرٌبٌة اإلحتٌاجات

تجارب من واإلستفادة التعلٌمات إعداد خالل من الذاتً الداخلً التدرٌب تفعٌل 
 ذات واإلدارٌة الهندسٌة البرامج مجال فً وخاصة ، المجال هذا فً األخرى المؤسسات

 . العالقة

ذلك وتوثٌق ومنهجً دوري وبشكل والموظفٌن الوزارة قٌادات بٌن اللقاءات تفعٌل 
   .الوزارة بها تهتم التً والتغٌرات المستجدات آخر على وإطالعهم الموظفٌن لمشاركة

 



 اهم مالحظبت المىظفيه

 زٌادة الدورات التدرٌبٌة واٌصال التعامٌم الخاصة بالدورات فً الوقت المناسب•

 .اخضاع الحوافز الشهرٌة وعالة المٌدان والتنقالت لمظلة الضمان االجتماعً•

 .اتباع سٌاسة الباب المفتوح من قبل االدارة العلٌا مع الموظفٌن•

 تحسٌن نظافة المبنى•

 الوزارةاالجتماعٌة والثقافٌة والرٌاضٌة فً االنشطة زٌادة وتشجٌع •

 .اتباع سٌاسة شفافة وعادلة فً ملء الشواغر الوظٌفٌة القٌادٌة وتشكٌل اللجان•

 تفعٌل نظام اقتراحات  متطور ومكافأة االفكار االبداعٌة•

 االبتعاد عن المركزٌة فً اتخاذ القرارات•

 توفٌر اجهزة حاسوب بعدد كافً للموظفٌن•

 اتمتة العملٌات وتبسٌط وتسهٌل االجراءات الداخلٌة•


