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منفذ الزيارة

✓مديرة املشاريع  املحاسبة املساعدة
عضو مجلس اإلدارة ✓املديرة التنفيذية
اإلدارية الخصائية االجتماعية  مسؤولة التسويق

التحديث في مشروع تتمة:

مالحظات

 .1خط عناية أصبح بصورة مستقلة تم إضافة باب للورشة
 .2تم استحداث وفتح خط الحرف اليدوية والبدء من  1رمضان ،يحتوي (خط أكواب الفخار ،خط
الواني املنزلية من ورق الجرائد ،خط حياكة الدمى ،خط ُ
السبح)
 .3بناء مستودع خاص لنقل املنتجات من الورشة إلى املصانع بشكل خارجي والحفاظ على خصوصية
املوظفات

األثر االجتماعي:
 .1الروح العالية والحماس من املوظفات.
 .2نظافة املكان على أعلى معايير الدقة واالهتمام.

 .3دود أفعال االداريات من قسم النساء وابتهاجهم بكل تفاصيل العمل.

توصيات

 .1االستمرار على رفع التقارير السبوعية
.2رفع ملف اكسل خاص باإلنتاجية والتحديث عليه بشكل يومي
.3إضافة صور للتقرير القادم لخط اإلنتاج الثالث الحرف اليدوية (الدمى-أكواب الفخار-السبح)

قياس رضا املستفيد
اسم املشروع
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عدد الردود
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املشرفة على تعبئة االستمارات
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العنصر

مستوى التقييم
إلى حد ما
%25

مدة ساعات العمل مناسبة
بيئة الورشة مناسبة ومهيأة
توجد عناصر جاذبة ومحفزة في الورشة
تعامل املشرفة مع املوظفة بشكل الئق ومنهي
مدى مناسبة ومالئمة الوظيفة ملهاراتك
تسليم الرواتب خالل وقت مناسب

نعم
% 75
%100
%100
%100
% 75

%25

% 75

%25

مدى مناسبة الدورات وورش العمل
سرعة االستجابة لطلباتي
الخدمات املقدمة للموظفة حسب التوقعات

%88
%88
%100

%12
%12

ال

مالحظات:
الشكر لكل من ساهم وفكر واقترح وعمل وانجز ،نأمل العمل خالل يوم السبت ولو لنصف الوقت لإلنجاز بشكل أفضل لتفادي التأخير أو
الغياب الجماعي ،كما نأمل توفير وجبات في اليام العادية ،إقامة الدورات في يوم مستقل عن يوم العمل ،اقترح بعض الدورات (تقدير الذات -
اللغة اإلنجليزية -املقابالت الشخصية -دورات التكيف وقبول الواقع محاضرات دينية) وجزاكم هللا خير الجزاء.
تصادم ساعات العمل مع ساعات الدورات نتمنى النظر في ذلك من أجل الفصل بين ساعات العمل والدورات ،ونحتاج إلى بريك.
ً
ً
املصنع جميل جدا غير نفسياتنا لألفضل ،كل ش يء جميل لكن يوجد تأخير في الرواتب ،اقترح توفير قسم للتصوير واملونتاج .وشكرا
كان املشروع من الحالم التي كنت أرى أن تتحقق على أرض الواقع وهلل الحمد -تحقق الهدف بإنجازه وأنا فخوره بوجود فريق عمل كافح من أجلنا-
أتمنى أن يكون هناك مشروع صالون – تجميل ،نتمنى اعطائنا وقت إضافي للعمل وشكرا لكم على االهتمام.
راضيه تمام الرضا وال يوجد مالحظات.

