


   

الرئيسيالمرأةبدورالعدلوزارةايمانمنانطالقا  الرئيسي المرأةبدورالعدلوزارةايمانمنانطالقا  

 التي الرائدة للمكانة وتعزيزًا األردني، المجتمع في

  حتفاالتالا بمواصلة الضرورة جاءت ، إليها وصلت

نشطةلألمكملةاألموعيدالعالميالمرأةبيوم  نشطةلأل مكملةاألموعيدالعالميالمرأةبيوم

 السابقة األعوام في الوزارة أعدتها التي والفعاليات

.متعددة بصور المكانة تلك عن عبرت والتي



:سنتناول الحديث عن النقاط األساسية التالية

ال ا ال ا اإل ا أ ا أ ا ا إحصائيات وأرقام توضح أعداد اإلناث العامالت في إ

رمرآز الوزارة وز ز ر

إحصائيات وأرقام توضح توزيع اإلناث في الوظائف 

اإلشرافية واإلدارية  والفنية التخصصية والخدمات  

اعدة الم ة اإلدارية المساعدةاإلدا

مقتطفات مميزة 

















تاريخ التعيين/أقدم موظفة في الوزارة على الفئة األولى ى و ى ر وز ي و يين/م ريخ

سيرين محمود حجازي:االسم
 ٢٧/٨/١٩٩٢:تاريخ التعيين

دائرة إشهار الذمة/ رئيس ديوان : الوظيفة

 اآتسبت و بنفسي ثقتي وزادت شخصيتي، تعززت ١٩٩٢ عام منذ “    
 أيضًا، .إلي الموآلة المهام أداء في النفس على واالعتماد والخبرة المهارات
ةزيادةالحظت آزفياإلناثنس ةم ثالوزا منذالموظفاتعددآانح   منذالموظفات عدد آانحيثالوزارةمرآزفياإلناث نسبةزيادةالحظت
 .موظفة ١٠٠ من أآثر فهو اآلن أما موظفة١٢ يتجاوز ال تعييني تاريخ

 فيما بالتعاون التعيين حديثات وخاصة الزميالت جميع أدعو النهاية، في   
شات ةال ةتآانالاأل ا الذلال  منالمزيد بذل و الوزارةتسودآانتالتياألسرية المشاعروتعزيزبينهن
  ”.ذاتي بشكل والعطاء الجهد



تاريخ التعيين/ أقدم موظفة في الوزارة على الفئة الثانية

عبلة حمد حواشين:االسم
التعيين ١٩/٩/١٩٩٥:تاريخ   ١٩/٩/١٩٩٥:تاريخ التعيين

مديرية الشؤون اإلدارية/ مدخلة بيانات في قسم الديوان : الوظيفة

أ   الزمالءمن آبير عددعلىالتعرفومنهالكثيرالعمل ليأضاف١٩٩٥منذ“   
 التطور الحظت لقدو ،االجتماعية مناسباتهم مشارآتهم و خبراتهم اآتسابو

 عدد زيادة إلى إضافة الحاسوب، واستخدام الخدمات أداء مستوى في السريع
ا اال اال ااإل الال ااال لال ا ال  العاملينوعدد التعييناتزيادةوبالتاليالوزارة،في اإلداريةوالوحداتالمديريات

.الوزارة مرآز في
 ”.وجه أآمل على عملي بمهام القيام على دائمًا أحرص   



تاريخ التعيين/ أقدم موظفة في الوزارة على الفئة الثالثة

أحمد محمد منال:االسم
  ١٩٩٠ /١ /٤ :التعيين تاريخ

اإلدارية الشؤون مديرية /مقسم مأمور :الوظيفة

لأح“ تهواعتع ةتوازيأه اوأحاولوأوالديتأه أوّفقأندائ  أوفقأندائما وأحاول وأوالدي،بيتيأهميةتوازيأهميتهواعتبرعمليأحب
  وسعيدة السنوات مرور مع المهنية حياتي في أتقدم أنني أشعر .بينهم
  ”.الزمالء من العديد على بتعرفي



٢٠٠٩حائزة على جائزة الموظف المثالي في ديوان الخدمة لعام

قمر محمود الفي:االسم

  ١٩٩٧/ ٩/ ١٢: تاريخ التعيين

مديرية الموارد البشرية/شعبة القضاة:الوظيفة

زىب  أعقدجعلتني جديدة تحديمرحلةأبدأأننيشعرتالجائزةعلىحصلتأنبعد“   يييربيرج
  .سنوات خمس بعد الجائزة في أخرى مرة للمشارآة أتجهز أن على عزمي

  على االعتماد في وخاصة سريعًا تطورًا األخيرة السنوات خالل الوزارة تطورت    
  ”.بها القيام المطلوب المهام أداء في المعلومات تكنولوجيا



٢٠٠٧العمل التطوعي والدور الرائد في لجان النشاطات منذ 

أمل حسن الطرايرة:االسم

  ١٩٩٧/ ٨/ ١٢: تاريخ التعيين

مديرية إدارة أنظمة المعلومات/ دعم فني/ فني ثاني : الوظيفة

.خارجية وجهات الوزارة من تكريمي ودرع شكر آتب ٤ على حصلت

  ، الشخص به يعمل الذي المكان إلى واالنتماء بالمسؤولية اإلحساس نتيجة التطوعي العمل ينبثق “
  ، سنوات لعدة الثقافية اللجنة رئاسة في التطوعي عملي رحلة خالل لمستها عديدة فوائد وله
: يلي بما اختصارها يمكن ، األخرى  التطوعية اللجان أعمال في الزمالء مشارآتي خالل ومن

ينمعوالتواصلالتفاعلزيادة١ ناآلخ ةللعالقاتوتمت ف اتونقلالوظ الخ . الخبراتونقلالوظيفيةللعالقاتوتمتين،اآلخرين معوالتواصلالتفاعلزيادة .١

. بالنفس الثقة وزيادة وخبرات جديدة مهارات تعلم .٢

 األعمال ونتائج الفعل ردود نتيجة ، اآثر بايجابية   للعمل الدافعية ورفع والذاتي النفسي الرضا .٣
.التطوعية ي و

. المختلفة المحلي المجتمع  مؤسسات مع عملية وروابط وصداقات جديدة آفاق فتح .٤

”. الثقافية النشرات خالل من المعرفة زيادة .٥





أأ  إلىونتطرق البياناتأبرزنلخص أنحاولنالقد  
 في للكل المميزة الشخصيات بعض عن الحديث
ة لا ةآلاثال اال اإأ أ   بدأناإن بأننا الثقةآلواثقونونحنالعدل،وزارة
  والمحاآم الوزارة في العامالت الزميالت عن الكالم
ثفإن د لكلالشكآلفالشكنتلال  لكلالشكر آلفالشكرينتهيلنالحديثفإن

  .عملها في وتخلص تعمل زميلة

 واالمتنان الشكر بجزيل نتقدم أخرى، جهة من   
ة ا الإل ل فةثلةال ااألط ال   العاماألمينبعطوفةممثلةالعليالإلدارة

  اللقاء لهذا رعايته على العساف مصطفى .د   
.المميزال




