Questionnaire: Employee satisfaction
: البيانات التعريفي ــة
: الدرجة الوظيفية

Employee Grade:
أنثى

Gender :

Male

Female

Education Level :

Bachelors & above

ذكر

: اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنس

بكالوريوس أو أعلى

: امل ـ ـ ـ ـؤه ـل الع ـلمي

دبلوم

Diploma

ثانوي أو أقل

High School & less

Department/Section: ................................................................................. : القسم/االدارة
:  تبعاً للمقي ـ ـاس التَّالية، وفيم ـا يل ـي نص اإلستبانه اليت يُبيًن من خالهل ـ ـا مدى موافقتـ ـك مع العبـ ـ ـارات التَّالية
Please indicate your level of satisfaction with each of the following statements, based
on the following scale:
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غري راضٍ أبدًا
Strongly Dissatisfied
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1
ٍ غري را
ض
Dissatisfied

2
حمايد
Neutral

3
ٍراض
Satisfied

4
ًراضٍ جدا
Strongly Satisfied
العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Statements
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الرَّاتـب الشَّهـري
The Monthly Salary
املميـزات والفوائـد
Allowances & Benefits
املكافـآت التَّشجيعيـة
The merits rewards (Incentives)
عالقـة الدَّخـل باألداء
Connection between pay and performance
حجـم أعبـاء العمـل
Workload
ساعـات العمـل
Working hours
األمـان الوظيفـي
Job security
توفر فرص التَّأثيـر علـى القـرارات
Participation opportunities in decisions that affect your work
توفر فـرص استعمـال التكنولوجيـا فـي الوظيفـة
Opportunity to use new technologies on the job
توفر فـرص القيـام بأعمـال إبداعية
Opportunity to work on creative projects
توفر فرص خدمة ومساعدة اآلخرين
Opportunity to help and serve other people
توفر فـرص حتقيق اجنازات مهمَّة
Opportunities for achievements
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التزام املؤسسة بشروط الصحة والسالمة
Commitment to health and safety requirements
نظافة املرافق وجودة تهويتها
Cleanness of facilities & ventilation quality
املستلزمات املكتبية اليت ُتمــكِّن من جودة األجناز
Office space & stationery enabling quality of achievement
توفر أدوات تقنية املعلومات
Availability of IT tools
توفر فـرص التطـوُّر فـي السلـَّم الوظيفـي
Opportunities for development at work
توفر فـرص املشاركـة فـي الـدَّورات التَّدريبيـة وبرامـج التَّطويـر الذَّاتـي
Access to institution-sponsored training & development programs
توفر فـرص مواصلـة التعلـُّم
Opportunities for continued education
االتصـال دمديـر املباــر
Communication with your supervisor
تقديـر مديـر املباــر لالجنـازات
Recognition received from your supervisor
األسلـوب اإلـرافـي ملدير املباــر
Supervisor's management capabilities
العدالـة فـي املعاملـة مـن قبـل مدير املباــر
Fairness of your supervisor
التشجيع على تقديم اقرتاحات ومالحظاتك مـن قبـل مدير املباــر
Supervisor’s encouragement of suggestions & comments
اعالمك بالتغريات املطروحة مـن قبـل مدير املباــر
Awareness of proposed changes by your supervisor
العالقـات مـع الزمـالء
Relationship with collogues
عالقتـك باملتعامليـن الداخلني واخلارجني
Relationship with internal & external customers
التعاون مع موظفي األقسام واالدارات األخرى
Cooperation between employees of different sections/departments
التواصل بني االدارة العليا واملوظفني
Cooperation between top management and employees
ـفافية إجراءات اخلدمات الرئيسة
The transparency of operations key procedures
ـفافية نظم املوارد البشرية
The transparency of human recourse procedures
وضوح اسرتاتيجة وسياسات املؤسسة
Clarity of the strategy & polices of the institution
رضا العـام عـن عمـلك
Job satisfaction as a whole
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