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رضا الجمهور عن الموقع اإللترون لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
08 April 2019 10:41:35

Q1  لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ؟ ترونزيارة الموقع اإلل هل تحرص عل

Total responses : 70
Total skipped :

Q2  لوزارة الصحة ووقاية المجتمع من ترونهل أنت سعيد وراض عن ما يقدمه الموقع اإلل
خدمات ؟

Total responses : 69
Total skipped : 1
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Q3  بما يضمن زيادة التفاعل القائم بين ترونمقترحاتك بشأن تطوير الموقع اإلل ما ه
الوزارة والمتعاملين ؟

Total responses : 26
Total skipped : 44

 انتم رائعون .1

شرا لم .2

.بعض الصفحات ف المواقع غير فعالة، باالضافة إل عدم وضوح آلية بعض االجراءات .3

الموقع معقد جدا وغير مرتب وصعب الوصول إل أشياء كثيرة بدون االتصال بركز االتصال .4

 بخصوص بعض القوانين الت تخص الفنيين غير مشروحة بشل كاف .5

تدريب لجميع الكبر عدد من موظف ابوظب عل الخدمات الت يطلبها المراجعون لديوان ابوظب وخاصة التسجيل والتقييم .6
او help desk واالجازات المرضية وعمل ايميل خاص سريع لحل اي مشاكل تواجهم او لتغطية استقسارات المراجعين مثل ال
abudhabidesk@moh.gov.ae

الموقع االلترون شامل ومظهره جميل والوانه متناسقة ... ولن احيانا يصعب الدخول ال بيانات . وكذلك نشو تاخير الرد .7
. عند الطلب

8. .

اليوجد .9

10. الموقع جدا بطي 

تحديث الخدمات وفقا لنوع الخدمة المقدمة، واثراء دليل المستخدم للخدمات االلترونية كما ان معظم الخدمات ال يخضع .11
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تقديمها لمدة معينة

 يحتاج إل ضبط إدارى أكثر وجديه وحياديه وبعيد عن الواسطات .12

 العقد الخارج يجب ان يون لجميع الموظفين بالتساوي وليس انتقائ الجميع سواسية سواء موظف جديد ام قديم .13

14. bad in sending emails to renew pasword please the all website need to be change and to be fast

تسهيل االجراءات لتجديد البطاقة الصحية .15

وضع مخطط تفصييل واضح للموقع ومعلومات متجدده بديل عن المعلومات القديمه،، تحديث بيانات المنشآت الطبيه و .16
التعريفيه و التخصصات المطروحه عن طريق الوزارة، وتخصيص ركن للاليف شات، حيث انه توجه االنتفتاح التواصل
االجتماع

 ترقية الموظفين ورفع مستوياتهم مما يحفزهم ع تقديم عمل مميز .17

18. I think easy to deal with customer with ministry of health through web site

ادخال التعاميم الخاصة بالعمل و خاصة تلك الت اصدرت قبل 20 عاما و لم يصدر تعميم حديث يغيرها .19

االرشفه االلترونيه تصعب عمليه البحث عن ايميل سابق النها تغلق من االيميل .20

 زيادة الحرص عل تطوير المعلومات الواردة بل خدمة ف حينه .21

22. Need to be more user friendly

نقل مباشر للجمهور لدور موظف المراكز الصحية ف خدمة المجتمع من حيث ماتب اسعاد المتعاملين والمسؤولين عنه .23
واهميتها ف رفع مستوى رض األفراد عن خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع

 الموقع رائع و متميز و يحتوي عل كل الخدمات المطلوبة .24

 تطوير استخدام الموقع .25

فتح الروابط بسهولة وإمانية الموظفين تخليص مهامهم عن طريقه بسهولة .26


