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مستوى سعادة الجمهور بالموقع اإللترون لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
16 January 2020 13:30:03

Q1  

.1هل أنت راضِ عن مستوى الخدمات الت يقدمها الموقع االلترون لوزارة الصحة ووقاية
المجتمع؟

Total responses : 104
Total skipped :

Q2  

.1هل يوفر الموقع االلترون لوزارة الصحة ووقاية المجتمع كافة المعلومات المهمة عن
الخدمات الت تقدمها الوزارة؟

Total responses : 104
Total skipped :
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Q3  لوزارة الصحة ووقاية ترونم لتحسين وتطوير محتوى الموقع االلمقترحات ما ه
 المجتمع

Total responses : 32
Total skipped : 72

 احتواءه عل تحفيز للتقدم للوادر الصحية .1

 تمييز الوان التابة باللون االحمر للمواضيع العاجلة والمهمة .2

ليس لدي مقترحات .3

وضع رابط معين للتقديم عل الوطائف ف وزارة الصحة .4

5. You guys break every doctor skills and privileges Misunderstood prevention by blocking and
removing every single device or service While DHA and HAD are way forward by 50 years and you
guys still in 1970 mind Regulation and license should be led by family medicine not someone studied
business or other field

الموقع معقد وغير عمل وغير سهل االستخدام .6

بصوره دقيقه PQR خدمه التراخيص لالطباء تاخذ سنه او اكثر وتتاخر بدون سبب ومواعيدها غير مضبوطه وال تخضع لل .7

8. no

اعطاء عقد خارج لجميع العاملين فال فرق بين طبيب وطبيب وال صيدل وصيدل هذا ظلم وستحاسبون عليه يوم القيامة .9
 الظلم ظلمات يوم القيامة وانم واله لتقفون امام اله وتحاسبون عل هذا الظلم الذي تمارسونه بحق البشر

تغير االدارة التمريض .10

تغير االدارة التمريض .11
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12. ترونالموقع االل ارفاق جميع االوامر االدارية ف 

13. go ahead

التركيز عل المستجدات الصحية عل مستوى الدول الخليجية بما فيها المبادرات المشتركة مثل مافحة األمراض المعدية و .14
األمراض غير السارية

بط ف سيستم التصديقات االجازه المرضيه اون الين .15

التقاعد المبر .16

 القرارات الداخليه متضاربه غير واضحه وصريحه مما يؤدي ال عرقلة سير العمل .17

18. Thanks

مراعاة اللغة العربية ف المراسالت اإللترونية. معالجة البطء ف بعض اإليميالت . السهولة ف الوصول ال األيقونات .19
.والبرامج

ال توجد مقترحات .20

التحسين عل سرعة االنتقال بين الصفحات وآلية البحث عل المعلومات .21

 وضع شبة انترنت مفتوحة شاملة حت يتسن لنا البحث وذلك الن الشبة ف وزارة الصحة مقيدة .22

23. the website is good itself. but you can made it better if your websites is connected to the other
government website as well as other government website should connected to each other. so the
resident have easy to access there needs. thank you

24. الموقع وأيضا جانب التوعية والتثقيف الصح ف التعليم إبراز الدور المعرف 

25. nothing

 طورو اسلوبم كونو اسهل بالتعامل ترى مول مب مهتمين بالتوعيه انا مايوصلن ش منم .26

االستمرار بالتطوير والتفاعل لتلبية حاجات المجتمع العالم المصغر ف دولة االمارات العربية المتحدة واالستفادة من .27
تجارب وزارات الصحة ف الدول المتقدمة بحيث يخصص قسم ف الوزارة يختص باستقبال التغييرات والمتطلبات ضمن الخطة
saad abid - U S A البعيدة والقصيرة المدى والدراسة الميدانية والفعلية للدول المقترح اعتماد منهجها . مع التقدير

اخذ اراء الموظفين .28

 احتاج ال وظيفة ف وزارة الصحه .29

دايما الموقع معلق ما يفتح وكل مره تسوون له تحديث وتغيرون ف الشل بن المضمون نفسه .30

31. اتصل ف

32. It should be better than it is, And should share more information about different medical and
disease conditions available today. Thanks Hoping your best success


