
 

 

 

 

وط المشاركة ة )الدورة الخامسة( شر ز ي عملية التقييم لجائزة الخدمة الحكومية المتمي 
 فز

 المتقدم يكون أن  
ا
 مقيم شهادة أو  ،EFQM الجودة إلدارة االوروبية للمؤسسة معتمد  مقيم شهادة عىل حاصل

ي  عبدهللا الملك لجوائز  معتمد 
ز  الثانز  . للتمي 

 المتقدم يكون أن  
ا
ي  مسجل
ز  مع العالقة إدارة نظام فز   http://arm.kace.jo/ar/: الرابط عىل المقيمي 

 ة ىلد يكون أن ي  سابقة المتقدم خير
ز المختلفة داخل/خارج االردن )تقييم  قييمتال مجال فز وجوائز التمي 

/تقييم خدمات( ز /تقييم موظفي    مؤسسي

 ة لدى يكون أن ي  عملية المتقدم خير
ز أحد المجاالت المتعلقة بفز  الحكومية الخدمة جائزةوب الخدمات، تحسي 

ة ز ات ذات العالقة بالخدمة الحكومية الخدمة مراكز و  ،المتمي  ها من الخير  . وغي 

  .ي مجال تقييم الخدمات الحكومية
ة سابقة فز  األولوية ستكون لمن لديه خير

  ة خالل تقدمالم توفر ز  ما  التقييم فير ين11  شهر  اىل ايلول9  شهر  بي   . 2019/ اول تشر

 لكل( التقييم تقارير  وإعداد  التقييم فريق اجتماعات) عمل ويومي ( الميدانية الزيارة مدة) عمل ليومي  التفرغ أمكانية 

 . فرع

 ي  مبيت وتتطلب العاصمة محافظة حدود  خارج انها  حيث الميدانية الزيارة ايام عدد  طبيعة مع التكيف
 بعض فز

 . االحيان

 المتقدم يكون أال  مصالح، بحيث تضارب وجود  عدم  
 
ي  موظفا
ي  المشاركة الجهات أحد  فز

 ،فروعها  من أي أو  الجائزة فز

ي  راتواالستشا دريبتال خدمات من نوع أي لها  وقدم سبق أو 
ة أعوام الثالث فز  . األخي 

 وط خاضعه انضمام طلبات اي قبول يتم لن  . 13/7/2019 تاري    خ بعد  للشر

 

 

http://arm.kace.jo/ar/


 

 

 

 

 ي  المشاركة بالفروع قائمة أدناه
ة الحكومية الخدمة جائزة فز ز  . المتمي 

 

 الفرع اسم الجهة

 المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي 

 إدارة فرع ضمان الزرقاء

 مديرية ضمان منطقة الطفيلة

 مديرية ضمان منطقة جرش

 فرع مادبا

 إدارة السي  المركزية
 قسم سي  الزرقاء

 قسم سي  العقبة

ز   والمركباتإدارة ترخيص السواقي 

 قسم ترخيص الزرقاء

 قسم ترخيص الطفيلة

 قسم ترخيص البلقاء

ي والمساحة
 دائرة االراضز

ي المزار الشماىلي 
 مديريه تسجيل اراضز

ا / محافظة الطفيلة ي بصي 
 مديرية تسجيل أراضز

ي كنانه
ي بنز

 مديريه تسجيل اراضز

ي ديرعال
 مديرية تسجيل اراضز

ي العقبة
 مديرية تسجيل اراضز

 دائرة األحوال المدنية والجوازات

 مكتب أحوال وجوازات السلط

 مكتب أحوال قصبة مأدبا

 مكتب أحوال وجوازات العقبة

ي   مكتب أحوال وجوازات المزار الجنونر

 مكتب أحوال وجوازات جرش

ي كنانة
 مكتب أحوال وجوازات بنز

 دائرة الجمارك االردنية

 مركز جمرك معير وادي االردن

 مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية/إرب  د

 مركز جمرك الضليل

 مركز جمرك المنطقة الحره/ الزرقاء

يبة الدخل والمبيعات  دائرة ضز
 
 

 
 

 

يبة الدخل والمبيعات / مديرية إربد  دائرة ضز

 مركز خدمات البلقاء

يبية الكرك  مركز الخدمات الضز

يبية مأدبا  مركز الخدمات الضز

يبية معانمركز   الخدمات الضز

كات كات/ الكرك دائرة مراقبة الشر  مكتب دائرة مراقبة الشر

 صندوق المعونة الوطنية

 مكتب صندوق المعونة الوطنية الرمثا

 مكتب صندوق المعونة الوطنية الطفيلة

 مكتب صندوق المعونة الوطنية عجلون

 وزارة الصحة

ة رحمة التعليمي لطب  االطفال وجراحتهامستشفز االمي   

 الكرك الحكومي 
 مستشفز

 الزرقاء الحكومي الجديد
 مستشفز

 مستشفز النديم

 مستشفز الشونة الجنوبية

 م.ص االمي  الحسن الشامل /عجلون



 

 م ص العقبة الشامل

 م ص المفرق الشامل

 م.ص. البقيع/ البلقاء

 وتجارة وتموين اربدمديرية صناعة  التموينوزارة الصناعة و التجارة و 

 وزارة العمل
 مديرية غرفة صناعة/ الزرقاء

 مديرية عمل الحسن الصناعية/ إربد

 


