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حملة إثراء المحتوى الخاص بالموقع اإللترون لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
15 November 2020 11:04:44

Q1  لوزارة الصحة ووقاية المجتمع؟ ترونهل أنت من زوار الموقع اإلل  

Total responses : 225
Total skipped : 3

Q2  ما هو المحتوى األكثر إفادة وإستخداماً بالنسبة لك بموقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ؟ 

Total responses : 215
Total skipped : 13
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Q3  للوزارة؟ ترونإضافته بالموقع اإلل ما هو المحتوى الذي ترغبون ف 

Total responses : 49
Total skipped : 179

اخرما توصلت له من البحوث لالمراض المستعصية كالسري والسرطان والضغط .1

ال يوجد .2

اليوجد .3

ال يوجد .4

5. NIL

6. العالقات الدولية و إحصائيات األمم المتحدة بالمجال الصح
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الموظف المثال والمتميز .7

ال يوجد أي مقترح حالياً .8

 اليوجد .9

(توضيح عن مسائل إجرائية( اإلستقالة‐ انهاء خدمات‐ حقوق وواجبات الموظف ف الفئات المختلفة .10

الخريطه التفاعليه و التوعية االجتماعية .11

التوجد مالحظات .12

 اسعاد الموظفين .13

معلومات عن العالقات الصحية الدولية ‐ محادثة حية مع المتعامل .14

تطبيق الزيارات المنزليه لبار السن .15

 إضافة ف بطاقة معلومات الخدمة روابط الجهات الحومية المرتبطة بالخدمة .16

ال يوجد .17

18. الش

 بيانات المستشفيات وخدماتهم المختلفة .19

موقع خاص للتشريعات و القوانين .20

اصالح المشاكل االلترونية خاصة ف التقيم و التراخيص .21

تعينات .22

 تغريدات عاجلة .23

اعالنات الوظائف المتاحة أو المطلوبة, سواء كانت فنية أو ادارية .24

تفاصيل التراخيص والتدريب للصيادله .25

فيديوهات توعيه عن خطورة كوفيد ‐ 19 .26

 استطالع للرأي حول االغالق التام ال حين زوال الوباء .27

 استطالع للرأي حول االغالق التام ال حين زوال الوباء .28

مساء الخير و بعد نون عملين واله انا من اكثر الناس المهتمين بهذا الملف كوفيد 19 واتمنا من اله ان يصرف هذا الوباء .29
الثقيل عن العالم و لن ما بيد حيلة و من متابعت ال االخبار و وزارات الصحة و النيت وقراة الصحف و اخبار اللقاحات و كل
 ما يتعلق ما يتعلق بهذا

مساء الخير و بعد نون عملين واله انا من اكثر الناس المهتمين بهذا الملف كوفيد 19 واتمنا من اله ان يصرف هذا الوباء .30
الثقيل عن العالم و لن ما بيد حيلة و من متابعت ال االخبار و وزارات الصحة و النيت وقراة الصحف و اخبار اللقاحات و كل
 ما يتعلق ما يتعلق بهذا

مساء الخير و بعد نون عملين واله انا من اكثر الناس المهتمين بهذا الملف كوفيد 19 واتمنا من اله ان يصرف هذا الوباء .31
الثقيل عن العالم و لن ما بيد حيلة و من متابعت ال االخبار و وزارات الصحة و النيت وقراة الصحف و اخبار اللقاحات و كل
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 ما يتعلق ما يتعلق بهذا

تقييم المستشفيات ووضع سجل الترون لتقديم شاوي أو تشرات أو مالحظات للمستشفيات الحومية والخاصة .32

33. ..

(و فحص الليزر PCR مواقع مراكز الفحص لفيروس كورونا مع امانية اخذ موعد بسرعة (فحص .34

االمراض المعديه .35

ال يوجد .36

الموقع تطور كثيرا عن السابق شرا لم .37

ال يوجد .38

ال يوجد .39

 ال يوجد .40

41. تطبيق ذات طابع صديق للمستخدم كما مواقع التواصل اإلجتماع ترونية إلتحويل الصحة اإلل 

 ال يوجد .42

ال يوجد .43

التوجد مالحظات .44

محاضرات مهارات بجال فيروس كورونا ان تون باللغه العربيه .45

 نشر لم جهودكم لما فيه المصلحة الصحية للوطن .46

شرا عل المجهود الذي بذلتموه ف الحرص عل توفير الجودة العالية ف تقديم الخدمات والمعلومات الموثوقة تحت ادارة .47
وزارة الصحة ووقاية المجتمع

ال يوجد .48

 التوجد .49

Q4  نرحب بالمالحظات والمقترحات 

Total responses : 22
Total skipped : 206

ال يوجد .1
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ال يوجد .2

إقامة دورات تحسيسية حول سبل اإلستفادة من خدمات و معلومات الموقع المذكـــور .3

شرا عل مجهوداتم .4

شرا .5

شرا لم .6

 اليوجد .7

شرا" إلهتمامم .8

 يجب أن تضاف أحدث البرامج والمبادرات ف الرعايه الصحيه األوليه ف الشارقه .9

التوجد مالحظات .10

االهتمام بباار السن وتوفير االمانيات العالجيه لهم .11

ال يوجد .12

اليوجد .13

اليوجد .14

 موقع خاص للتشريعات و القوانين لسهولة الوصول اليها .15

 تطوير الخدمات االلترونية والذكية وتبسيطها .16

الخط المستخدم ف النسخة العربية واالنجليزية صغير جدا .17

والرد عل الرسائل االلترونيه .18

اتمن تعديل تصميم الموقع و ان يون بشل جديد و سلس ف التنقل .19

 ، موقعم ثري ومفيد جدا .20

21. ..

 شرا لجهودكم .22


