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 سعادة املتعاملين  دراسةنتائج  

2020 
 :املؤشرات العامة للدراسة

 (أ-1الجدول رقم )

 ملحاور الدراسة السعادةمتوسط 

 املتوسط العام املحاور

 %78 العامة عن وزارة التربية والتعليماملحور األول: السعادة 

ــــا العام عن س ولة الولول ية مال وزارة التربية والتعليم      الة اية مة  ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ املحور الثاني: الرضـ

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
62% 

ـــــول عي  اية مة      الة اية مة عن طريق  ــــ ولة ايحىـ ـ املحور  الثالث : املوظفون , املعلومال وسـ

 مركز سعادة املتعاملين(
66% 

 %64 املحور الرابع: زمن تق يم اية مة      الة اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(



 
 
 

 

 

 املتوسط العام املحاور

 %72 املحور ايةامس: النزاهة والشفافية والع الة

 %76 املحور السادس: جودة اية مة

 %74 املحور السابع: اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكية

 %74 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني 

 %74 املحور الفرع  الثاني التطبيقال الذكية

 %73 املحور الفرع  الثالث وسائل التوالل االجتماع 

 %72 املحور الفرع  الرابع الرضا عن وسائل التوالل االجتماع 

 %74 االلكترونية والتطبيقال الذكيةاملحور الفرع  ايةامس محور الثقة    التعامل مع اية مال 

ـــا العام عن فترة العمل عن بع   رول جائحة فيروس كورونا  ــ ـ ــ ــ ـ املحور الثامن املحور الثامن : الرضـ

مع وزارة التربية والتعليم19 كوفي    ) 
73% 

موافقتك  ول معطيال التعامل مع املو ظال واملقتر ال فيما يي :  %69 املحور التاسع   د درجة 

 %71 املتوسط العام

 

ضمن محاور الدراسة حسب املتوسط العام:  املتوسط الحسابي  للعبارات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 ب(-1الجدول رقم )

 على عبارات املحاور حسب املتوسط العام املتعاملين لسعادةاملتوسط الحسابي  

 املتوسط العام العبارات املحاور

التربية املحور األول: السعادة العامة عن وزارة 

 والتعليم

وزارة التربية والتعليم .1  %80 ما مدى سعادتك عن أداء 

 %76 تجربتي مع الوزارة تجربة متميزة وسعيدة .2

وحماية مصالحي .3  %78 أنا على ثقة أن الوزارة حريصة على تلبية احتياجاتي 

ـا العام عن سهولة الوصول  ـ املحور الثاني: الرضـ

والتعليم )في حالة الخدمة لخدمات وزارة التربية 

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

 %63 ما مدى رضاك عن سهولة الوصول الى الخدمة .1

 %62 ساعات العمل مناسبة وكافية .2

كافة الخدمات في مراكز تقديم الخدمة .3  %62 توفر 

 %62 ما مدى رضاك عن خدمة االستقبال .4

لطبيعة الخدمة .5  %62 مالئمة املوقع 

 %62 االنارة( –التهوية   –النظافة  –الجو العام ملراكز سعادة املتعاملين )البيئة   .6

الصحية ونظافتها .7  %62 توافر املرافق 

 %62 تعتبر القدرة االستيعابية ملركز الخدمة مالئمة لعدد املتعاملين املتردد عليها .8

املحور  الثالث : املوظفون , املعلومات وسهولة 

الخدمة )في حالة الخدمة عن طريق الحصول على  

 مركز سعادة املتعاملين(

 %63 يتعامل املوظفون باحترام مع املتعاملين .1

 %62 يبادر املوظفون في عرض الخدمات وتقديمها .2

 %63 يتمتع املوظفون بالكفاءة في األداء .3

 %63 يلم املوظفون بكافة املعلومات الخاصة بالخدمة .4

 %63 املعلوماتسهولة الحصول على  .5

 %63 تمتاز املعلومات املقدمة عن الخدمات بالدقة .6

 %64 تمتاز املعلومات بالحداثة .7



 
 
 

 

 

 املتوسط العام العبارات املحاور

ا لكتروني    .8 )املوقع  ـــة  ـــدمــــات عبر جميع القنوات املختلفـ ـــة عن الخـ ـــدمـ املقـ املعلومــــات  ـــابق  تتطـ

 قنوات التواصل االجتماعي( -الهاتف
73% 

 %72 وشاملةمعلومات الخدمة املقدمة واضحة  .9

بالخدمة مالئمة وسهلة .10 املتعلقة   %72 ا جراءات 

 %71 تقدم الوزارة الخدمات بأساليب متطورة .11

املحور الرابع: زمن تقديم الخدمة )في حالة الخدمة 

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

مالئمة في مركز سعادة املتعاملين .1  %63 فترة االنتظار 

 %64 الالزم للحصول على الخدمةما مدى رضاك عن الوقت  .2

 %65 ما مدى رضاك عن الزمن املستغرق من لحظة تقديم الطلب الى استالم الخدمة .3

 املحور الخامس: النزاهة والشفافية والعدالة

وفعاليات الوزارة واملعلومات الهامة .1  %71 توجد قنوات اتصال جيدة وواضحة لنشر أخبار 

بالخدمة بشفافية ووضوح للمتعاملينيتم شرح القوانين  .2 وا رشادات املتعلقة   %72 واللوائح 

 %71 تطبق الوزارة نظاما فعاال للتظلم .3

 %73 يتم التعامل مع املتعاملين بطريقة عادلة ومتكافئة .4

 املحور السادس: جودة الخدمة

 %75 تتوافق الخدمات املقدمة مع متطلبات واحتياجات املتعاملين .1

وثــائق  .2 معلومــات   ـــهــادات   ــ ـ ــ ــ ـ مخرجــات الخــدمــات املقــدمــة من الوزارة )شـ قيمــة   -تعتبر  إلخ( ذات 

العالقة  اعتمادية يمكن استخدامها لدى الجهات األخرى في املعامالت ذات 
79% 

مرحلة من مراحل تقديم الخدمة .3  %76 تتوفر طريقة ملتابعة املعاملة في كل 

 %74 السعادة عن الخدمة بعد استالم املعاملةتوجد آلية لتقييم مدى  .4

املحور السابع: الخدمات االلكترونية والتطبيقات 

 الذكية

 %76 ما مدى رضاك عن الخدمات االلكترونية املستخدمة من قبلك ذات العالقة بالخدمات  .1

 %75 جاذبية تصميم املوقع  .2

 %74 سهولة إجراءات تسجيل واشتراك املتعاملين في الخدمة  .3



 
 
 

 

 

 املتوسط العام العبارات املحاور

 %74 سهولة التعامل مع مخرجات الخدمة سواء بالنسخ أو الطباعة أو إعادة إرسالها عبر البريد  .4

من األخطاء  .5  %73 املوقع االلكتروني يخلو 

بدون مشاكل تقنية  .6  %73 يمكن الوصول للموقع االلكتروني 

كافة الخدمات على تطبيق الهواتف املتحركة  .7  %74 تتوفر 

 %74 تمتاز التطبيقات بآلية لحفظ املعلومات الشخصية  .8

والتسجيل كمستخدم  .9  %75 يسهل تنزيل التطبيق 

 %74 حداثة املعلومات املنشورة على التطبيق  .10

 %75 جاذبية تصميم التطبيق  .11

 %74 تعد التطبيقات الذكية بديل عملي عن املعامالت التقليدية  .12

 %73 فيس بوك  .13

 %72 تويتر  .14

 %72 انستغرام  .15

 %72 تلغرام  .16

17.  SMS 75% 



 
 
 

 

 

 املتوسط العام العبارات املحاور

 %74 يتم ابالغ املتعامل عن الخدمات املستجدة من قبل الوزارة  .18

والقوانين املستجدة من قبل الوزارة  .19  %73 يتم ارسال التعليمات 

 %70 يتم التسويق للخدمات املقدمة للجمهور قبل الوزارة  .20

ـــارات الواردة عبر الخدمات االلكترونية والتطبيقات   .21 ــ ـ ـــتفسـ ــ ـ واالسـ ــــاـلت  ـ تتجاوب الوزارة مع املراسـ

 الذكية بسرعة وفاعلية
74% 

مع الخدمات ا لكترونية والتطبيقات الذكية ووسائل التواصل االجتماعي  .22  %73 أشعر بثقة 

واقتراحات املتعاملين  .23 عبر الخدمات ا لكترونية  توجد آلية واضحة ومعلنة الستقبال مالحظات 

 والتطبيقات الذكية
72% 

للحفاظ على سرية وآمن معلومات املتعاملين  .24  %75 تتوفر آلية 

 %73 تنجز الطلبات املقدمة عبر الخدمات االلكترونية بكفاءة  .25

املحور الثامن : الرضا العام عن فترة العمل عن بعد  

وزارة ( مع 19خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 التربية والتعليم

 %74 ما مدى رضاك عن أداء وزارة التربية والتعليم خالل فترة العمل عن بعد .1

ـــتوى أداء العاملين بالوزارة في تلبية احتياجاتك خالل فترة العمل عن  .2 ــ ـ ــ ــ ـ ـــــاك عن مسـ ـ ــ ــ ـ ما مدى رضـ

 بعد
73% 

ــــتجابة العاملين بالوزارة لتقديم الخدمات خالل  .3 ـ ـــــرعة اسـ ـــــاك عن سـ فترة العمل عن ما مدى رضـ

 بعد
73% 

كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بسهولة ويسر خالل فترة العمل عن بعد .4  %71 تم الحصول على 

ـــلوب حيــاتنــا  19-تعتقــد أن جــائحــة فيروس كورونــا   كوفيــد   .5 ــ ـ ــ ــ ـ وأسـ كبير في نمط  ـــكــل  ــ ـ ــ ــ ـ   غيرت بشـ

في كثير من األمور  ونظرتنا املستقبلية 
74% 



 
 
 

 

 

 املتوسط العام العبارات املحاور

موافقتك حول معطيات  املحور التاسع :حدد درجة 

واملقترحات فيما يلي:  التعامل مع املالحظات 

واملقترحات في مركز سعادة املتعاملين .1  %71 يسهل تقديم املالحظة 

 %69 توجد آلية واضحة ومعلنة الستقبال شكاوى واقتراحات املتعاملين .2

 %69 املقدمة بشكل فعاليتم التفاعل والتعامل مع الشكاوى  .3

مرض   .4  %66 تم التعامل مع مالحظتي بشكل 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

: البيانال الشةىية  
ً
 أوال

 

 الجنس: -1
 أ(-2الجدول رقم )

 حسب الجنس للمتعاملينالتوزيع التكراري  

 النسبة التكرار الجنس

 %36.7 190 أنثى

 %63.3 328 ذكر

 %100.0 518 املجموع

 

 (ب-2الجدول رقم )

 حسب الجنس  ملحاور الدراسة  السعادةمتوسط 

 ذكر أنثى املحاور

 %77 %81 املحور األول: السعادة العامة عن وزارة التربية والتعليم

ــــا العام عن س ولة الولول ية مال وزارة التربية والتعليم      الة اية مة  ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ املحور الثاني: الرضـ

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
63% 61% 

ـــــول عي  اية مة      الة اية مة عن طريق  ــــ ولة ايحىـ ـ املحور  الثالث : املوظفون , املعلومال وسـ

 مركز سعادة املتعاملين(
68% 66% 

 %64 %64 املحور الرابع: زمن تق يم اية مة      الة اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

 %71 %72 املحور ايةامس: النزاهة والشفافية والع الة

 %75 %79 املحور السادس: جودة اية مة

 %72 %76 املحور السابع: اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكية



 
 
 

 

 

 ذكر أنثى املحاور

 %72 %76 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني 

 %73 %77 املحور الفرع  الثاني التطبيقال الذكية

 %72 %75 املحور الفرع  الثالث وسائل التوالل االجتماع 

 %71 %75 املحور الفرع  الرابع الرضا عن وسائل التوالل االجتماع 

 %72 %77 املحور الفرع  ايةامس محور الثقة    التعامل مع اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكية

ـــا العام عن فترة العمل عن بع   رول جائحة فيروس كورونا  ــ ـ ــ ــ ـ املحور الثامن املحور الثامن : الرضـ

م19 كوفي    ع وزارة التربية والتعليم( 
77% 71% 

موافقتك  ول معطيال التعامل مع املو ظال واملقتر ال فيما يي :  %67 %71 املحور التاسع   د درجة 

 %69 %73 املتوسط العام

 

ضمن محاور الدراسة حسب   :الجنساملتوسط الحسابي  للعبارات 

 

 ج(-2الجدول رقم )

 الجنسعلى عبارات املحاور حسب  املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي  

 ذكر أنثى العبارات املحاور

املحور األول: السعادة العامة عن وزارة التربية 

 والتعليم

وزارة التربية والتعليم .1  %78 %83 ما مدى سعادتك عن أداء 

 %75 %78 تجربتي مع الوزارة تجربة متميزة وسعيدة .2

وحماية مصالحيأنا على ثقة أن الوزارة  .3  %76 %81 حريصة على تلبية احتياجاتي 

ـا العام عن سهولة الوصول  ـ املحور الثاني: الرضـ

لخدمات وزارة التربية والتعليم )في حالة الخدمة 

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

 %62 %65 ما مدى رضاك عن سهولة الوصول الى الخدمة .1

 %61 %65 ساعات العمل مناسبة وكافية .2

كافة الخدمات في مراكز تقديم الخدمة .3  %62 %62 توفر 



 
 
 

 

 

 ذكر أنثى العبارات املحاور

 %62 %63 ما مدى رضاك عن خدمة االستقبال .4

لطبيعة الخدمة .5  %61 %62 مالئمة املوقع 

 %62 %63 االنارة( –التهوية   –النظافة  –الجو العام ملراكز سعادة املتعاملين )البيئة   .6

الصحية ونظافتها .7  %61 %64 توافر املرافق 

 %61 %63 تعتبر القدرة االستيعابية ملركز الخدمة مالئمة لعدد املتعاملين املتردد عليها .8

املحور  الثالث : املوظفون , املعلومات وسهولة 

الحصول على الخدمة )في حالة الخدمة عن 

 طريق مركز سعادة املتعاملين(

 %62 %65 يتعامل املوظفون باحترام مع املتعاملين .1

 %62 %64 يبادر املوظفون في عرض الخدمات وتقديمها .2

 %63 %65 يتمتع املوظفون بالكفاءة في األداء .3

 %62 %64 يلم املوظفون بكافة املعلومات الخاصة بالخدمة .4

 %63 %64 سهولة الحصول على املعلومات .5

 %62 %64 تمتاز املعلومات املقدمة عن الخدمات بالدقة .6

 %64 %65 املعلومات بالحداثةتمتاز   .7

ا لكتروني    .8 تتطابق املعلومات املقدمة عن الخدمات عبر جميع القنوات املختلفة )املوقع 

 قنوات التواصل االجتماعي( -الهاتف
74% 72% 

 %72 %73 معلومات الخدمة املقدمة واضحة وشاملة .9

بالخدمة مالئمة وسهلة .10 املتعلقة   %70 %74 ا جراءات 

 %71 %73 تقدم الوزارة الخدمات بأساليب متطورة .11

املحور الرابع: زمن تقديم الخدمة )في حالة 

 الخدمة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

مالئمة في مركز سعادة املتعاملين .1  %63 %63 فترة االنتظار 

 %64 %64 ما مدى رضاك عن الوقت الالزم للحصول على الخدمة .2

 %65 %64 ما مدى رضاك عن الزمن املستغرق من لحظة تقديم الطلب الى استالم الخدمة .3

وفعاليات الوزارة واملعلومات الهامة .1 املحور الخامس: النزاهة والشفافية والعدالة  %71 %71 توجد قنوات اتصال جيدة وواضحة لنشر أخبار 



 
 
 

 

 

 ذكر أنثى العبارات املحاور

وا رشادات  .2 بالخدمة بشفافية ووضوح للمتعاملينيتم شرح القوانين واللوائح   %71 %73 املتعلقة 

 %71 %72 تطبق الوزارة نظاما فعاال للتظلم .3

 %73 %74 يتم التعامل مع املتعاملين بطريقة عادلة ومتكافئة .4

 املحور السادس: جودة الخدمة

 %73 %78 تتوافق الخدمات املقدمة مع متطلبات واحتياجات املتعاملين .1

إلخ( ذات قيمة   -مخرجات الخدمات املقدمة من الوزارة )شهادات  معلومات  وثائق تعتبر  .2

العالقة  اعتمادية يمكن استخدامها لدى الجهات األخرى في املعامالت ذات 
82% 78% 

مرحلة من مراحل تقديم الخدمة .3  %75 %78 تتوفر طريقة ملتابعة املعاملة في كل 

 %73 %77 السعادة عن الخدمة بعد استالم املعاملةتوجد آلية لتقييم مدى  .4

املحور السابع: الخدمات االلكترونية 

 والتطبيقات الذكية

 %74 %79 ما مدى رضاك عن الخدمات االلكترونية املستخدمة من قبلك ذات العالقة بالخدمات .1

 %73 %78 جاذبية تصميم املوقع .2

 %72 %76 املتعاملين في الخدمةسهولة إجراءات تسجيل واشتراك  .3

 %73 %77 سهولة التعامل مع مخرجات الخدمة سواء بالنسخ أو الطباعة أو إعادة إرسالها عبر البريد  .4

من األخطاء .5  %71 %76 املوقع االلكتروني يخلو 

 %71 %76 يمكن الوصول للموقع االلكتروني بدون مشاكل تقنية .6

كافة الخدمات على  .7  %73 %77 تطبيق الهواتف املتحركةتتوفر 

 %73 %77 تمتاز التطبيقات بآلية لحفظ املعلومات الشخصية .8

 %74 %77 يسهل تنزيل التطبيق والتسجيل كمستخدم .9



 
 
 

 

 

 ذكر أنثى العبارات املحاور

 %73 %77 حداثة املعلومات املنشورة على التطبيق .10

 %73 %78 جاذبية تصميم التطبيق .11

 %73 %76 املعامالت التقليديةتعد التطبيقات الذكية بديل عملي عن  .12

 %72 %74 فيس بوك .13

 %71 %74 تويتر .14

 %71 %74 انستغرام .15

 %71 %74 تلغرام .16

17. SMS 77% 74% 

 %72 %76 يتم ابالغ املتعامل عن الخدمات املستجدة من قبل الوزارة .18

والقوانين املستجدة من قبل الوزارة .19  %71 %76 يتم ارسال التعليمات 

للخدمات املقدمة للجمهور قبل الوزارةيتم  .20  %69 %73 التسويق 

ــــة   .21 ـ ـــــات االلكترونيـ ــــدمـ ـ الواردة عبر الخـ ـــارات  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــتفسـ ــ ـ ــ ــ ـ واالسـ ــــاـلت  ـ ــ ــ ـ مع املراسـ الوزارة  ــــاوب  ـ تتجـ

 والتطبيقات الذكية بسرعة وفاعلية
77% 73% 

مع الخدمات ا لكترونية والتطبيقات الذكية ووسائل التواصل االجتماعي .22  %71 %77 أشعر بثقة 



 
 
 

 

 

 ذكر أنثى العبارات املحاور

واقتراحــات املتعــاملين عبر الخــدمــات  .23 مالحظــات  ـــتقبــال  ــ ـ ــ ــ ـ السـ ومعلنــة  ـــحــة  ــ ـ ــ ــ ـ واضـ توجــد آليــة 

والتطبيقات الذكية  ا لكترونية 
77% 70% 

 %73 %77 تتوفر آلية للحفاظ على سرية وآمن معلومات املتعاملين .24

 %71 %76 تنجز الطلبات املقدمة عبر الخدمات االلكترونية بكفاءة .25

الرضا العام عن فترة العمل عن املحور الثامن : 

( 19بعد  خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 مع وزارة التربية والتعليم

 %72 %78 ما مدى رضاك عن أداء وزارة التربية والتعليم خالل فترة العمل عن بعد .1

ـــتوى أداء العاملين بالوزارة في تلبية احتياجاتك خالل فترة العمل  .2 ــ ـ ـــــاك عن مسـ ـ ما مدى رضـ

 بعدعن 
77% 70% 

ما مدى رضــاك عن ســرعة اســتجابة العاملين بالوزارة لتقديم الخدمات خالل فترة العمل  .3

 عن بعد
77% 71% 

ــــر خالل فترة العمل عن  .4 ـ ــــهولة ويسـ ـ كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بسـ ـــــول على  تم الحصـ

 بعد
76% 69% 

ـــلوب حياتنا 19-تعتقد أن جائحة فيروس كورونا   كوفيد  .5 ــ ـ ـــكل كبير في نمط وأسـ ــ ـ   غيرت بشـ

في كثير من األمور  ونظرتنا املستقبلية 
76% 73% 

موافقتك حول  املحور التاسع :حدد درجة 

واملقترحات فيما  معطيات التعامل مع املالحظات 

 يلي:

واملقترحات في مركز  .1  %69 %74 سعادة املتعاملينيسهل تقديم املالحظة 

 %68 %71 توجد آلية واضحة ومعلنة الستقبال شكاوى واقتراحات املتعاملين .2

 %67 %71 يتم التفاعل والتعامل مع الشكاوى املقدمة بشكل فعال .3

مرض   .4  %65 %69 تم التعامل مع مالحظتي بشكل 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 الجنسية: -2
 

 أ(-3الجدول رقم )

 التوزيع التكراري  للمتعاملين حسب الجنسية

 النسبة التكرار الجنسية

 %62.9 326 مواطن إماراتي 

 %1.9 10 خليجي

 %29.9 155 وافد عربي 

 %5.2 27 أخرى

 %100.0 518 املجموع

 

 ب(-3الجدول رقم )

 الجنسيةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

 املحاور
مواطن 

 اماراتي 

دول مواطن من 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

 %83 %80 %77 %77 املحور األول: السعادة العامة عن وزارة التربية والتعليم

ـــا العام عن س ولة الولول ية مال  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ املحور الثاني: الرضـ

وزارة التربية والتعليم      الة اية مة عن طريق مركز سعادة 

 املتعاملين(

56% 61% 72% 85% 



 
 
 

 

 

ـــــول عي   ــــ ولة ايحىـ ـ املحور  الثالث : املوظفون , املعلومال وسـ

 اية مة      الة اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
62% 64% 73% 85% 

املحور الرابع: زمن تق يم اية مة      الة اية مة عن طريق 

 مركز سعادة املتعاملين(
59% 64% 71% 84% 

 %81 %76 %76 %69 والشفافية والع الةاملحور ايةامس: النزاهة 

 %86 %80 %79 %73 املحور السادس: جودة اية مة

 %82 %75 %79 %72 املحور السابع: اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكية

 %82 %76 %80 %72 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني 

 %80 %76 %81 %73 املحور الفرع  الثاني التطبيقال الذكية

 %81 %74 %76 %72 املحور الفرع  الثالث وسائل التوالل االجتماع 

 %82 %74 %83 %71 املحور الفرع  الرابع الرضا عن وسائل التوالل االجتماع 

املحور الفرع  ايةــامس محور الثقــة    التعــامــل مع ايةــ مال 

والتطبيقال الذكية  االلكترونية 
72% 78% 75% 83% 

الثامن املحور الثامن : الرضا العام عن فترة العمل عن املحور  

( مع وزارة التربية  19بع   رول جائحة فيروس كورونا  كوفي  

 والتعليم

72% 72% 74% 81% 

ـــع  ــ د درجــة موافقتــك  ول معطيــال التعــامل  ــ ـ ــ ــ ـ املحور التــاسـ

واملقتر ال فيما يي :  مع املو ظال 
67% 67% 72% 77% 

 %83 %74 %72 %68 املتوسط العام



 
 
 

 

 

 

ضمن محاور الدراسة حسب الجنسية:  املتوسط الحسابي  للعبارات 

 

 ج(-3الجدول رقم )

 على عبارات املحاور حسب الجنسية املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي  

 مواطن اماراتي  العبارات املحاور

مواطن من دول 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

السعادة العامة عن املحور األول:  

 وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم .1  %86 %82 %78 %79 ما مدى سعادتك عن أداء 

 %78 %78 %74 %75 تجربتي مع الوزارة تجربة متميزة وسعيدة .2

ـــة  .3 ــايـ ــ ـ وحمـ ــــاتي  ـ ــــاجـ ـ احتيـ ــــة  ـ على تلبيـ ــــة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــة أن الوزارة حريصـ ـ ــــا على ثقـ ـ أنـ

 مصالحي
77% 78% 79% 87% 

ـا العام عن املحور   ـ الثاني: الرضـ

سهولة الوصول لخدمات وزارة 

التربية والتعليم )في حالة الخدمة عن 

 طريق مركز سعادة املتعاملين(

 %83 %73 %66 %57 ما مدى رضاك عن سهولة الوصول الى الخدمة .1

 %85 %72 %54 %56 ساعات العمل مناسبة وكافية .2

كافة الخدمات في مراكز تقديم  .3  %84 %71 %58 %56 الخدمةتوفر 

 %88 %72 %62 %56 ما مدى رضاك عن خدمة االستقبال .4

لطبيعة الخدمة .5  %85 %71 %60 %55 مالئمة املوقع 

ـــعادة املتعاملين )البيئة   .6 ــ ـ ــ ــ ـ  –التهوية   –النظافة   –الجو العام ملراكز سـ

 االنارة(
56% 62% 72% 84% 

الصحية ونظافتها .7  %85 %72 %60 %55 توافر املرافق 

ـــاملين  .8 ـــدد املتعـ ـــة لعـ ـــة مالئمـ ـــدمـ الخـ ـــة ملركز  ـــابيـ ـــتيعـ ــ ـ ــ ــ ـ تعتبر القــــدرة االسـ

 املتردد عليها
55% 64% 71% 87% 

 %87 %74 %66 %56 يتعامل املوظفون باحترام مع املتعاملين .1



 
 
 

 

 

 مواطن اماراتي  العبارات املحاور

مواطن من دول 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

املحور  الثالث : املوظفون , 

وسهولة الحصول على  املعلومات 

الخدمة )في حالة الخدمة عن طريق 

 مركز سعادة املتعاملين(

 %85 %71 %58 %56 يبادر املوظفون في عرض الخدمات وتقديمها .2

 %87 %73 %56 %57 يتمتع املوظفون بالكفاءة في األداء .3

 %87 %71 %56 %57 يلم املوظفون بكافة املعلومات الخاصة بالخدمة .4

 %85 %73 %58 %57 سهولة الحصول على املعلومات .5

 %84 %71 %60 %57 الخدمات بالدقةتمتاز املعلومات املقدمة عن  .6

 %84 %74 %62 %58 تمتاز املعلومات بالحداثة .7

القنوات   .8 جميع  ـــــات عبر  ــــدمـ ـ الخـ عن  ــــة  ـ ــــدمـ ـ املقـ ـــــات  املعلومـ ــــابق  ـ تتطـ

الهاتف  قنوات التواصل االجتماعي( -املختلفة )املوقع ا لكتروني  
71% 78% 75% 83% 

 %85 %75 %66 %70 معلومات الخدمة املقدمة واضحة وشاملة .9

بالخدمة مالئمة وسهلة .10 املتعلقة   %81 %75 %78 %69 ا جراءات 

 %88 %74 %70 %69 تقدم الوزارة الخدمات بأساليب متطورة .11

املحور الرابع: زمن تقديم الخدمة )في 

حالة الخدمة عن طريق مركز سعادة 

 املتعاملين(

مالئمة في مركز سعادة املتعاملين .1  %87 %71 %64 %57 فترة االنتظار 

 %81 %70 %62 %60 ما مدى رضاك عن الوقت الالزم للحصول على الخدمة .2

ـــتغرق من لحظــة تقــديم الطلــب الى  .3 ــ ـ ــ ــ ـ ـــــاك عن الزمن املسـ ـ ــ ــ ـ مــا مــدى رضـ

 استالم الخدمة
60% 66% 71% 83% 

املحور الخامس: النزاهة والشفافية 

 والعدالة

ــــر أخبار   .1 ـ ــــحة لنشـ ـ جيدة وواضـ ــــال  ـ وفعاليات الوزارة توجد قنوات اتصـ

 واملعلومات الهامة
69% 78% 74% 81% 

ـــفافية  .2 بالخدمة بشـ ـــادات املتعلقة  وا رشـ يتم شــــرح القوانين واللوائح 

 ووضوح للمتعاملين
69% 76% 76% 80% 

 %84 %75 %72 %68 تطبق الوزارة نظاما فعاال للتظلم .3



 
 
 

 

 

 مواطن اماراتي  العبارات املحاور

مواطن من دول 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

 %79 %78 %76 %70 يتم التعامل مع املتعاملين بطريقة عادلة ومتكافئة .4

 املحور السادس: جودة الخدمة

 %84 %80 %74 %72 تتوافق الخدمات املقدمة مع متطلبات واحتياجات املتعاملين .1

معلومات   .2 ــــهادات   ـ ــ ــ ـ تعتبر مخرجات الخدمات املقدمة من الوزارة )شـ

ـــتخــدامهــا لــدى الجهــات  -وثــائق   ــ ـ ــ ــ ـ اسـ قيمــة اعتمــاديــة يمكن  إلخ( ذات 

 العالقةاألخرى في املعامالت ذات  

77% 78% 83% 90% 

مرحلة من مراحل تقديم الخدمة .3  %84 %79 %84 %73 تتوفر طريقة ملتابعة املعاملة في كل 

 %84 %78 %80 %72 توجد آلية لتقييم مدى السعادة عن الخدمة بعد استالم املعاملة .4

املحور السابع: الخدمات االلكترونية 

 والتطبيقات الذكية

الخدمات االلكترونية املســتخدمة من قبلك ذات ما مدى رضــاك عن  .1

 العالقة بالخدمات
74% 76% 78% 87% 

 %84 %76 %82 %73 جاذبية تصميم املوقع .2

 %81 %75 %82 %72 سهولة إجراءات تسجيل واشتراك املتعاملين في الخدمة .3

ـــخ أو الطباعة أو  .4 ــ ـ ـــواء بالنسـ ــ ـ ـــهولة التعامل مع مخرجات الخدمة سـ ــ ـ سـ

 إرسالها عبر البريدإعادة 
72% 82% 77% 82% 

من األخطاء .5  %79 %76 %76 %70 املوقع االلكتروني يخلو 

 %83 %75 %78 %71 يمكن الوصول للموقع االلكتروني بدون مشاكل تقنية .6

كافة الخدمات على تطبيق الهواتف املتحركة .7  %81 %76 %80 %73 تتوفر 

 %81 %75 %78 %73 املعلومات الشخصيةتمتاز التطبيقات بآلية لحفظ  .8



 
 
 

 

 

 مواطن اماراتي  العبارات املحاور

مواطن من دول 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

 %79 %76 %80 %74 يسهل تنزيل التطبيق والتسجيل كمستخدم .9

 %81 %75 %80 %73 حداثة املعلومات املنشورة على التطبيق .10

 %81 %76 %82 %73 جاذبية تصميم التطبيق .11

 %77 %75 %84 %73 تعد التطبيقات الذكية بديل عملي عن املعامالت التقليدية .12

 %80 %75 %78 %71 فيس بوك .13

 %81 %73 %70 %71 تويتر .14

 %81 %74 %78 %70 انستغرام .15

 %81 %73 %78 %71 تلغرام .16

17. SMS 74% 78% 76% 81% 

 %83 %75 %84 %72 يتم ابالغ املتعامل عن الخدمات املستجدة من قبل الوزارة .18

والقوانين املستجدة من قبل  .19  %81 %74 %82 %72 الوزارةيتم ارسال التعليمات 

للخدمات املقدمة للجمهور قبل الوزارة .20  %81 %72 %82 %68 يتم التسويق 

الواردة عبر الخدمات  .21 ـــارات  واالســــتفسـ تتجاوب الوزارة مع املراســاــلت 

والتطبيقات الذكية بسرعة وفاعلية  االلكترونية 
72% 78% 76% 85% 



 
 
 

 

 

 مواطن اماراتي  العبارات املحاور

مواطن من دول 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

مع الخدمات  .22 ــــعر بثقة  ـ ــ ــ ـ ــــائل أشـ ـ ــ ــ ـ ا لكترونية والتطبيقات الذكية ووسـ

 التواصل االجتماعي
72% 82% 74% 84% 

توجد آلية واضحة ومعلنة الستقبال مالحظات واقتراحات املتعاملين  .23

 عبر الخدمات ا لكترونية والتطبيقات الذكية
71% 82% 73% 82% 

 %82 %76 %74 %74 تتوفر آلية للحفاظ على سرية وآمن معلومات املتعاملين .24

 %80 %75 %74 %71 تنجز الطلبات املقدمة عبر الخدمات االلكترونية بكفاءة .25

املحور الثامن : الرضا العام عن فترة 

العمل عن بعد  خالل جائحة فيروس 

( مع وزارة التربية  19كورونا )كوفيد 

 والتعليم

ـــــاك عن أداء وزارة التربية والتعليم خالل فترة العمل عن  .1 ـ ما مدى رضـ

 بعد
73% 70% 75% 81% 

ــــة   .2 ـ تلبيـ ــــالوزارة في  ـ ــــاملين بـ ـ العـ ـــتوى أداء  ــ ـ ــ ــ ـ مسـ ـــــاك عن  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــدى رضـ مـ ــا  ــ ـ مـ

 احتياجاتك خالل فترة العمل عن بعد
71% 74% 74% 83% 

ـــتجــابــة العــاملين بــالوزارة لتقديم  .3 ــ ـ ــ ــ ـ ـــرعــة اسـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــاك عن سـ ــ ـ ــ ــ ـ مــا مــدى رضـ

 الخدمات خالل فترة العمل عن بعد
72% 72% 74% 82% 

ـــــول على كافة   .4 ـــر تم الحصـ ــــهولة ويسـ ـ الخدمات التي تقدمها الوزارة بسـ

 خالل فترة العمل عن بعد
70% 72% 73% 80% 

كبير في 19-تعتقد أن جائحة فيروس كورونا   كوفيد  .5 ـــكل  ــ ـ ــ ــ ـ   غيرت بشـ

في كثير من األمور وأسلوب حياتنا ونظرتنا املستقبلية   نمط 
73% 74% 76% 79% 

واملقترحات في مركز سعادة املتعاملين .1  %79 %77 %66 %68 يسهل تقديم املالحظة 



 
 
 

 

 

 مواطن اماراتي  العبارات املحاور

مواطن من دول 

مجلس التعاون 

 ايةليج 

 أررى واف  عربي 

موافقتك  املحور التاسع :حدد درجة 

معطيات التعامل مع املالحظات حول 

 واملقترحات فيما يلي:

 %79 %71 %64 %67 توجد آلية واضحة ومعلنة الستقبال شكاوى واقتراحات املتعاملين .2

 %76 %71 %70 %67 يتم التفاعل والتعامل مع الشكاوى املقدمة بشكل فعال .3

مرض   .4  %75 %69 %68 %64 تم التعامل مع مالحظتي بشكل 

 

 

 مركز الحصول على الخدمة -3
 

 أ(-4الجدول رقم )

 مركز الحصول على الخدمةحسب  للمتعاملينالتوزيع التكراري  

 النسبة التكرار مركز الحصول على الخدمة

 %40.0 207 أبوظبي

 %18.1 94 دبي 

 %14.5 75 الشارقة

 %9.8 51 عجمان

 %2.1 11 ام القيوين

 %9.3 48 رأس الخيمة



 
 
 

 

 

 النسبة التكرار مركز الحصول على الخدمة

 %6.2 32 الفجيرة

 100.0 518 املجموع

 

 

 ب(-4الجدول رقم )

 مركز الحصول على الخدمةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

 عجمان الشارقة دبي أبوظبي املحاور
ام  

 القيوين
رأس  

 الخيمة
 الفجيرة

األول:   ــــة املحور  ـ وزارة التربيـ ــــة عن  ـ ــــامـ ـ ــــادة العـ ـ ـــعـ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

 والتعليم
82% 73% 77% 80% 72% 75% 77% 

ــــا العام عن س ولة الولول  ـ ــ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ املحور الثاني: الرضـ

ـــ مــة  ـــة ايةـ ـــالـ ـــة والتعليم      ـ ـــ مــــال وزارة التربيـ يةـ

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

66% 63% 60% 64% 45% 50% 64% 

ــــث : املوظفون ,   ـ ــالـ ــ ـ الثـ ـــة املحور   ـــ ولـ ــ ـ ــ ــ ـ وسـ ـــــال  املعلومـ

ـــــول عي  اية مة      الة اية مة عن طريق  ـ ــ ــ ـ ايحىـ

 مركز سعادة املتعاملين(

70% 65% 64% 68% 49% 57% 70% 

املحور الرابع: زمن تق يم اية مة      الة اية مة 

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
68% 60% 62% 67% 52% 56% 67% 

 %73 %67 %65 %72 %73 %65 %75 والشفافية والع الةاملحور ايةامس: النزاهة 

 %79 %73 %68 %78 %77 %71 %78 املحور السادس: جودة اية مة



 
 
 

 

 

 عجمان الشارقة دبي أبوظبي املحاور
ام  

 القيوين
رأس  

 الخيمة
 الفجيرة

والتطبيقال   ـــابع: اية مال االلكترونية  ــ ـ ــ ــ ـ املحور السـ

 الذكية
77% 69% 74% 72% 65% 71% 73% 

 %76 %71 %66 %72 %74 %69 %77 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني 

 %73 %72 %67 %72 %74 %70 %79 املحور الفرع  الثاني التطبيقال الذكية

 %70 %69 %60 %71 %74 %68 %78 املحور الفرع  الثالث وسائل التوالل االجتماع 

ـــل  ــ ـ ـــائل التوالـ ــ ــ ـ ـــا عن وسـ ــ ــ ـ املحور الفرع  الرابع الرضـ

 االجتماع 
76% 65% 74% 74% 65% 69% 70% 

الثقــة    التعــامــل مع املحور الفرع  ايةــامس محور 

 اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكية
77% 69% 73% 73% 65% 72% 73% 

ـــا العام عن فترة  ــ ـ املحور الثامن املحور الثامن : الرضـ

ــــا  ـ فــيــروس كــورونـ ــــة  ـ ــائــحـ ــ ـ جـ ــــ   رــول  ـ عــن بــعـ ــــل  ـ الــعــمـ

مع وزارة التربية والتعليم19 كوفي    ) 

77% 67% 74% 74% 62% 69% 72% 

ــــع   د درجة موافقتك  ول معطيال املحور   ـ ــ ــ ـ التاسـ

واملقتر ال فيما يي :  التعامل مع املو ظال 
73% 63% 70% 70% 44% 68% 63% 

 %71 %65 %59 %71 %70 %67 %74 املتوسط العام

 

ضمن محاور الدراسة حسب   :مركز الحصول على الخدمةاملتوسط الحسابي  للعبارات 

 



 
 
 

 

 

 ج(-4الجدول رقم )

 مركز الحصول على الخدمةعلى عبارات املحاور حسب املتعاملين لسعادةاملتوسط الحسابي  

 الفجيرة رأس الخيمة ام القيوين عجمان الشارقة دبي  أبوظبي العبارات املحاور

املحور األول: السعادة 

العامة عن وزارة التربية 

 والتعليم

وزارة التربية  .1  %79 %76 %73 %81 %79 %74 %84 والتعليمما مدى سعادتك عن أداء 

 %74 %75 %73 %76 %74 %72 %80 تجربتي مع الوزارة تجربة متميزة وسعيدة .2

ــــة   .3 ـ عــلــى تــلــبــيـ ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الــوزارة حــريصـ ــــة أن  ـ ثــقـ عــلــى  ــــا  ـ أنـ

وحماية مصالحي  احتياجاتي 
81% 73% 76% 83% 71% 75% 76% 

ـا العام  ـ املحور الثاني: الرضـ

عن سهولة الوصول 

لخدمات وزارة التربية 

والتعليم )في حالة الخدمة 

عن طريق مركز سعادة 

 املتعاملين(

 %64 %53 %53 %66 %60 %61 %67 ما مدى رضاك عن سهولة الوصول الى الخدمة .1

 %64 %48 %42 %68 %59 %62 %67 ساعات العمل مناسبة وكافية .2

 %63 %48 %44 %65 %60 %61 %66 كافة الخدمات في مراكز تقديم الخدمةتوفر   .3

 %69 %50 %53 %64 %61 %64 %64 ما مدى رضاك عن خدمة االستقبال .4

لطبيعة الخدمة .5  %63 %49 %42 %62 %61 %62 %66 مالئمة املوقع 

ـــة   .6 ـــاملين )البيئـ ـــادة املتعـ ـــعـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــام ملراكز سـ  –الجو العـ

 االنارة( –التهوية  –النظافة  
66% 65% 60% 63% 42% 49% 66% 

الصحية ونظافتها .7  %64 %50 %42 %63 %61 %65 %64 توافر املرافق 

ـــتيعــابيــة ملركز الخــدمــة مالئمــة  .8 ــ ـ ــ ــ ـ تعتبر القــدرة االسـ

 لعدد املتعاملين املتردد عليها
65% 63% 60% 61% 42% 51% 61% 

املحور  الثالث : املوظفون , 

وسهولة  املعلومات 

الحصول على الخدمة )في 

حالة الخدمة عن طريق 

 مركز سعادة املتعاملين(

 %65 %53 %42 %63 %62 %63 %67 يتعامل املوظفون باحترام مع املتعاملين .1

 %64 %53 %42 %62 %62 %62 %66 يبادر املوظفون في عرض الخدمات وتقديمها .2

 %68 %52 %44 %67 %61 %64 %66 يتمتع املوظفون بالكفاءة في األداء .3

 %68 %53 %44 %64 %60 %61 %66 يلم املوظفون بكافة املعلومات الخاصة بالخدمة .4

 %66 %54 %42 %66 %60 %63 %67 سهولة الحصول على املعلومات .5



 
 
 

 

 

 الفجيرة رأس الخيمة ام القيوين عجمان الشارقة دبي  أبوظبي العبارات املحاور

 %67 %54 %45 %64 %60 %63 %66 تمتاز املعلومات املقدمة عن الخدمات بالدقة .6

 %71 %56 %49 %69 %60 %64 %67 تمتاز املعلومات بالحداثة .7

ـــــات عبر  .8 ــــدمـ ـ ــــة عن الخـ ـ ــــدمـ ـ املقـ ـــــات  ــــابق املعلومـ ـ تتطـ

ا لــكــتــرونــي   )املــوقــع  ــــة  ـ املــخــتــلــفـ جــمــيــع الــقــنــوات 

 قنوات التواصل االجتماعي( -الهاتف

76% 71% 72% 74% 55% 64% 74% 

 %76 %63 %60 %75 %70 %68 %77 معلومات الخدمة املقدمة واضحة وشاملة .9

املتعلقة   .10  %77 %63 %62 %74 %68 %69 %75 بالخدمة مالئمة وسهلةا جراءات 

 %75 %62 %60 %76 %69 %66 %76 تقدم الوزارة الخدمات بأساليب متطورة .11

املحور الرابع: زمن تقديم 

الخدمة )في حالة الخدمة 

عن طريق مركز سعادة 

 املتعاملين(

مالئمة في مركز سعادة املتعاملين .1  %66 %55 %51 %66 %61 %59 %67 فترة االنتظار 

ـــول على  .2 ــ ــ ـ ـــــاك عن الوقت الالزم للحصـ ــ ـ ما مدى رضـ

 الخدمة
68% 60% 61% 69% 55% 56% 64% 

ـــــتغرق من لحظة  .3 ــ ــ ـ ـــــاك عن الزمن املسـ ــ ــ ـ ما مدى رضـ

 تقديم الطلب الى استالم الخدمة
69% 60% 63% 66% 49% 58% 71% 

املحور الخامس: النزاهة 

 والشفافية والعدالة

ـــال   .1 ـــر أخبار توجد قنوات اتصـ ـــحة لنشـ جيدة وواضـ

 وفعاليات الوزارة واملعلومات الهامة
74% 64% 73% 74% 64% 70% 68% 

ــــادات املتعلقة   .2 ـ وا رشـ ـــــرح القوانين واللوائح  يتم شـ

 بالخدمة بشفافية ووضوح للمتعاملين
76% 66% 73% 70% 67% 68% 71% 

 %78 %64 %60 %73 %72 %63 %76 تطبق الوزارة نظاما فعاال للتظلم .3

ــــة  .4 ـ ــــادلـ ـ عـ ــــة  ـ ــــامــلــيــن بــطــريــقـ ـ مــع املــتــعـ ــــل  ـ ــــامـ ـ يــتــم الــتــعـ

 ومتكافئة
76% 69% 75% 72% 71% 68% 74% 

املحور السادس: جودة 

 الخدمة

ــــات   .1 ـ ـ ـــب ـ ـــل ـــطـ ـ ـــت مـ ـــع  مـ ــــة  ـ ــــدمـ ـ ـــقـ ــــات املـ ـ ــــدمـ ـ ــخـ ـ الـ ـــق  ـــوافـ ـ ـــت تـ

 واحتياجات املتعاملين
77% 70% 76% 79% 71% 72% 78% 



 
 
 

 

 

 الفجيرة رأس الخيمة ام القيوين عجمان الشارقة دبي  أبوظبي العبارات املحاور

من الوزارة  .2 ــــة  ـ ــــدمـ ـ ـــــات املقـ ــــدمـ ـ ـــــات الخـ مخرجـ تعتبر 

ـــادات    ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــائق  )شـ وثـ ـــة   -معلومــــات   قيمـ إلخ( ذات 

ـــــتخدامها لدى الجهات األخرى  اعتمادية يمكن اسـ

 في املعامالت ذات العالقة

82% 73% 82% 81% 73% 77% 83% 

من  .3 ـــة  مرحلـ ـــل  كـ ـــة في  ـــاملـ ـــة املعـ ـــابعـ ـــة ملتـ طريقـ تتوفر 

 مراحل تقديم الخدمة
79% 72% 76% 78% 64% 71% 77% 

توجد آلية لتقييم مدى السعادة عن الخدمة بعد  .4

 استالم املعاملة
77% 70% 76% 73% 64% 70% 80% 

املحور السابع: الخدمات 

والتطبيقات  االلكترونية 

 الذكية

ــــة   .1 ـ ـــــات االلكترونيـ ــــدمـ ـ الخـ ـــــاك عن  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــدى رضـ مـ ــا  ــ ـ مـ

 املستخدمة من قبلك ذات العالقة بالخدمات
79% 70% 75% 73% 75% 76% 81% 

 %79 %70 %71 %73 %74 %70 %78 جاذبية تصميم املوقع .2

ــــتراك املتعاملين في  .3 ـ ــــجيل واشـ ـ ــــهولة إجراءات تسـ ـ سـ

 الخدمة
77% 70% 74% 72% 60% 71% 73% 

ـــواء  .4 ــ ـ ــ ــ ـ مع مخرجــات الخــدمــة سـ ـــهولــة التعــامــل  ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 بالنسخ أو الطباعة أو إعادة إرسالها عبر البريد
77% 71% 73% 73% 65% 71% 76% 

من األخطاءاملوقع   .5  %74 %70 %67 %70 %73 %68 %76 االلكتروني يخلو 

ــــاكل  .6 ـ ـــــول للموقع االلكتروني بدون مشـ يمكن الوصـ

 تقنية
75% 68% 75% 71% 67% 70% 78% 

الــهــواتــف  .7 تــطــبــيــق  عــلــى  ـــــات  ــــدمـ ـ الــخـ ــــة  ـ ــــافـ ـ كـ تــتــوفــر 

 املتحركة
78% 71% 75% 72% 65% 73% 71% 

ــــات   .8 ـ لــحــفــظ املــعــلــومـ ــــة  ـ ــآلــيـ ــ ـ بـ ــــات  ـ الــتــطــبــيــقـ ــــاز  ـ تــمــتـ

 الشخصية
78% 71% 74% 73% 67% 71% 71% 



 
 
 

 

 

 الفجيرة رأس الخيمة ام القيوين عجمان الشارقة دبي  أبوظبي العبارات املحاور

 %74 %74 %73 %71 %74 %71 %78 يسهل تنزيل التطبيق والتسجيل كمستخدم .9

 %73 %70 %60 %70 %75 %69 %80 حداثة املعلومات املنشورة على التطبيق .10

 %74 %72 %69 %74 %74 %69 %78 جاذبية تصميم التطبيق .11

عن املعامالت تعد التطبيقات الذكية بديل عملي   .12

 التقليدية
79% 68% 74% 71% 67% 73% 73% 

 %72 %71 %56 %70 %73 %69 %77 فيس بوك .13

 %70 %67 %58 %68 %74 %66 %78 تويتر .14

 %66 %65 %56 %73 %73 %67 %77 انستغرام .15

 %69 %68 %64 %70 %74 %66 %77 تلغرام .16

17. SMS 79% 72% 76% 75% 67% 72% 73% 

ـــتجــدة من يتم ابالغ  .18 ــ ـ ــ ــ ـ املتعــامــل عن الخــدمــات املسـ

 قبل الوزارة
77% 67% 77% 76% 65% 69% 71% 

ـــــتجدة من  .19 ـ ــ ــ ـ والقوانين املسـ ـــال التعليمات  ــ ـ ــ ــ ـ يتم ارسـ

 قبل الوزارة
77% 66% 75% 75% 64% 68% 69% 

للخــدمــات املقــدمــة للجمهور قبــل  .20 ـــويق  ــ ـ ــ ــ ـ يتم التسـ

 الوزارة
74% 62% 71% 71% 65% 70% 69% 



 
 
 

 

 

 الفجيرة رأس الخيمة ام القيوين عجمان الشارقة دبي  أبوظبي العبارات املحاور

ــــارات  تتجاوب  .21 ـ ــ ــ ـ ــــتفسـ ـ ــ ــ ـ واالسـ ـــاــلت  ــ ــ ـ الوزارة مع املراسـ

ـــــات  والتطبيقـ ــــة  ـ ــــدمــــات االلكترونيـ ـ الواردة عبر الخـ

 الذكية بسرعة وفاعلية

77% 68% 75% 73% 71% 72% 78% 

أشــعر بثقة مع الخدمات ا لكترونية والتطبيقات  .22

 الذكية ووسائل التواصل االجتماعي
77% 69% 74% 70% 64% 70% 76% 

ـــحة  .23 ــ ــ ـ مالحظات توجد آلية واضـ ـــتقبال  ــ ــ ـ ومعلنة السـ

واقتراحــات املتعــاملين عبر الخــدمــات ا لكترونيــة  

 والتطبيقات الذكية

76% 67% 71% 72% 62% 71% 71% 

ـــة وآمن معلومــــات  .24 ـــريـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــة للحفــــاظ على سـ آليـ تتوفر 

 املتعاملين
79% 70% 74% 76% 60% 73% 73% 

تنجز الطلبــات املقــدمة عبر الخــدمات االلكترونية  .25

 بكفاءة
77% 69% 70% 72% 67% 73% 70% 

املحور الثامن : الرضا 

العام عن فترة العمل عن 

بعد  خالل جائحة فيروس 

( مع 19كورونا )كوفيد 

 وزارة التربية والتعليم

والتعليم  .1 وزارة التربيــة  ـــــاك عن أداء  ــ ـ ــ ــ ـ مــا مــدى رضـ

 خالل فترة العمل عن بعد
78% 69% 75% 75% 65% 70% 73% 

مستوى أداء العاملين بالوزارة ما مدى رضاك عن  .2

 في تلبية احتياجاتك خالل فترة العمل عن بعد
77% 67% 74% 73% 58% 68% 72% 

ــــتجابة العاملين  .3 ـ ــ ــ ـ ـــــرعة اسـ ــ ــ ـ ـــــاك عن سـ ــ ــ ـ ما مدى رضـ

بــالوزارة لتقــديم الخــدمــات خالل فترة العمــل عن 

 بعد

78% 67% 73% 74% 62% 68% 72% 

ـــدمــــات التي  .4 ـــة الخـ ـــافـ كـ ـــــول على  ـ ــ ــ ـ ـــدمهــا تم الحصـ تقـ

 الوزارة بسهولة ويسر خالل فترة العمل عن بعد
75% 65% 73% 74% 60% 68% 69% 



 
 
 

 

 

 الفجيرة رأس الخيمة ام القيوين عجمان الشارقة دبي  أبوظبي العبارات املحاور

كوفيــد   .5 فيروس كورونــا      19-تعتقــد أن جــائحــة 

وأســلوب حياتنا ونظرتنا  كبير في نمط  غيرت بشــكل 

في كثير من األمور  املستقبلية 

78% 69% 75% 74% 65% 70% 74% 

املحور التاسع :حدد درجة  

موافقتك حول معطيات  

التعامل مع املالحظات  

 واملقترحات فيما يلي:

واملقترحات في مركز سعادة  .1 يسهل تقديم املالحظة 

 املتعاملين
76% 63% 72% 74% 42% 69% 68% 

ـــكاوى  .2 ــ ـ ــ ــ ـ ـــتقبال شـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــحة ومعلنة السـ ــ ـ ــ ــ ـ توجد آلية واضـ

 واقتراحات املتعاملين
74% 63% 70% 71% 44% 67% 58% 

ـــل  .3 ـــاعـ ـــة يتم التفـ ـــدمـ ـــكــــاوى املقـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــل مع الشـ ـــامـ والتعـ

فعال  بشكل 
73% 62% 70% 67% 47% 71% 63% 

مرض   .4  %62 %65 %44 %67 %67 %63 %70 تم التعامل مع مالحظتي بشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 :الفئة العمرية -4
 أ(-5الجدول رقم )

 الفئة العمريةالتوزيع التكراري  للمتعاملين حسب 

 النسبة التكرار الفئة العمرية

من   %34.0 176 20أقل 

20 - 30 158 30.5% 

31 - 40 131 25.3% 

41 - 50 43 8.3% 

51 - 60 10 1.9% 

 %100.0 518 املجموع

 

 

 ب(-5الجدول رقم )

 الفئة العمريةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

من  املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

 %86 %72 %70 %70 %93 وزارة التربية والتعليماملحور األول: السعادة العامة عن 

ـــا العام عن س ولة الولول ية مال وزارة التربية والتعليم      ـ ـــ ـ ـ ـــ ـ ـ املحور الثاني: الرضـ

  الة اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
91% 45% 44% 57% 81% 

ـــــول عي  ايةــ مــة  ـ ــ ــ ـ ـــ ولــة ايحىـ ــ ـ ــ ــ ـ      ــالة املحور  الثــالــث : املوظفون , املعلومــال وسـ

 اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
92% 51% 51% 62% 83% 



 
 
 

 

 

من  املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

ــــادة  ـ ـــعـ ــ ـ ــ ــ ـ سـ مركز  ــــة عن طريق  ـ ــــ مـ ـ ــــة ايةـ ـ ــالـ ــ ـ ــــة      ـ ـ ــــ مـ ـ ايةـ ــــ يم  ـ زمن تقـ الرابع:  املحور 

 املتعاملين(
91% 47% 48% 61% 77% 

 %87 %64 %59 %62 %91 املحور ايةامس: النزاهة والشفافية والع الة

 %85 %72 %67 %67 %91 اية مةاملحور السادس: جودة 

 %84 %64 %64 %64 %91 املحور السابع: اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكية

 %84 %65 %65 %64 %90 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني 

 %84 %65 %66 %65 %91 املحور الفرع  الثاني التطبيقال الذكية

 %82 %62 %62 %65 %90 التوالل االجتماع املحور الفرع  الثالث وسائل 

 %87 %61 %61 %62 %92 املحور الفرع  الرابع الرضا عن وسائل التوالل االجتماع 

ــــة  ـ ـــــال االلــكــتــرونــيـ ــــ مـ ـ مــع ايــةـ ــــل  ـ ــــامـ ـ ــــة  ــ  الــتــعـ ـ ــــامــس مــحــور الــثــقـ ـ املــحــور الــفــرعــ  ايــةـ

 والتطبيقال الذكية
91% 63% 64% 65% 84% 

ـــا العــام عن فترة العمــل عن بعــ   رول جــائحــة املحور الثــامن املحور الثــامن :  ــ ـ ــ ــ ـ الرضـ

 ( مع وزارة التربية والتعليم19فيروس كورونا  كوفي  
92% 62% 63% 65% 86% 

ــــال   ـ مع املو ظـ ــــل  ـ ــــامـ ـ ــــال التعـ ـ معطيـ ـــــك  ول  موافقتـ ــــة  ـ درجـ ــــ د  ـ ـــع  ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــاسـ ـ التـ املحور 

 واملقتر ال فيما يي :
92% 58% 54% 58% 74% 

 %83 %63 %58 %59 %91 املتوسط العام

 

ضمن محاور الدراسة حسب   :الفئة العمريةاملتوسط الحسابي  للعبارات 



 
 
 

 

 

 

 ج(-5الجدول رقم )

 الفئة العمريةعلى عبارات املحاور حسب  املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي  

من  العبارات املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

املحور األول: السعادة العامة عن 

 التربية والتعليموزارة 

وزارة التربية والتعليم .1  %90 %73 %70 %70 %97 ما مدى سعادتك عن أداء 

 %86 %73 %68 %67 %90 تجربتي مع الوزارة تجربة متميزة وسعيدة .2

وحماية  .3 ــــة على تلبية احتياجاتي  ـ أنا على ثقة أن الوزارة حريصـ

 مصالحي
91% 71% 70% 72% 82% 

ـا العام عن املحور الثاني:  ـ الرضـ

سهولة الوصول لخدمات وزارة 

التربية والتعليم )في حالة الخدمة 

عن طريق مركز سعادة 

 املتعاملين(

 %78 %55 %46 %47 %91 ما مدى رضاك عن سهولة الوصول الى الخدمة .1

 %78 %58 %43 %47 %91 ساعات العمل مناسبة وكافية .2

كافة الخدمات في مراكز تقديم  .3  %82 %58 %43 %46 %90 الخدمةتوفر 

 %84 %57 %45 %44 %91 ما مدى رضاك عن خدمة االستقبال .4

لطبيعة الخدمة .5  %82 %56 %44 %43 %91 مالئمة املوقع 

ـــعــادة املتعــاملين )البيئــة   .6 ــ ـ ــ ــ ـ  – النظــافــة   –الجو العــام ملراكز سـ

 االنارة( –التهوية  
92% 45% 44% 58% 82% 

الصحية  .7  %80 %57 %43 %44 %92 ونظافتهاتوافر املرافق 

ــــدد   .8 ـ لعـ ــــة  ـ مالئمـ ــــة  ـ ــــدمـ ـ الخـ ملركز  ــــة  ـ ــــابيـ ـ ـــتيعـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــدرة االسـ ـ القـ تعتبر 

 املتعاملين املتردد عليها
91% 45% 42% 56% 84% 

املحور  الثالث : املوظفون , 

وسهولة الحصول على  املعلومات 

الخدمة )في حالة الخدمة عن 

 طريق مركز سعادة املتعاملين(

 %80 %60 %46 %45 %92 املوظفون باحترام مع املتعاملينيتعامل  .1

 %78 %58 %44 %46 %91 يبادر املوظفون في عرض الخدمات وتقديمها .2

 %80 %62 %46 %45 %92 يتمتع املوظفون بالكفاءة في األداء .3

 %86 %59 %44 %45 %92 يلم املوظفون بكافة املعلومات الخاصة بالخدمة .4



 
 
 

 

 

من  العبارات املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

 %84 %60 %45 %46 %92 املعلوماتسهولة الحصول على  .5

 %80 %59 %45 %45 %92 تمتاز املعلومات املقدمة عن الخدمات بالدقة .6

 %82 %64 %47 %47 %92 تمتاز املعلومات بالحداثة .7

املعلومات املقدمة عن الخدمات عبر جميع القنوات   .8 تتطابق 

ــــاتف ـ الهـ ا لكتروني   )املوقع  ــــة  ـ ـــل   -املختلفـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ التواصـ قنوات 

 االجتماعي(

92% 63% 60% 66% 82% 

 %88 %66 %61 %61 %92 معلومات الخدمة املقدمة واضحة وشاملة .9

بالخدمة مالئمة وسهلة .10 املتعلقة   %84 %65 %62 %59 %91 ا جراءات 

 %86 %62 %62 %60 %90 تقدم الوزارة الخدمات بأساليب متطورة .11

املحور الرابع: زمن تقديم الخدمة 

الخدمة عن طريق مركز )في حالة 

 سعادة املتعاملين(

مالئمة في مركز سعادة املتعاملين .1  %78 %60 %45 %45 %92 فترة االنتظار 

 %76 %62 %48 %46 %91 ما مدى رضاك عن الوقت الالزم للحصول على الخدمة .2

ما مدى رضــاك عن الزمن املســتغرق من لحظة تقديم الطلب  .3

 الى استالم الخدمة
90% 49% 50% 62% 78% 

املحور الخامس: النزاهة 

 والشفافية والعدالة

وفعاليات  .1 ــــر أخبار  ـ ــــحة لنشـ ـ جيدة وواضـ ــــال  ـ توجد قنوات اتصـ

 الوزارة واملعلومات الهامة
91% 61% 57% 64% 88% 

ـــادات املتعلقة بالخدمة  .2 ــ ـ ــ ــ ـ وا رشـ ـــرح القوانين واللوائح  ــ ـ ــ ــ ـ يتم شـ

ووضوح للمتعاملين  بشفافية 
89% 63% 60% 66% 86% 

 %84 %62 %57 %62 %92 تطبق الوزارة نظاما فعاال للتظلم .3

 %88 %65 %63 %62 %91 يتم التعامل مع املتعاملين بطريقة عادلة ومتكافئة .4

 املحور السادس: جودة الخدمة
ــــات   .1 ـ ــــاجـ ـ واحــتــيـ ـــــات  مــتــطــلــبـ مــع  ــــة  ـ ــــدمـ ـ ــــات املــقـ ـ ــــدمـ ـ الــخـ تــتــوافــق 

 املتعاملين
93% 63% 65% 73% 86% 



 
 
 

 

 

من  العبارات املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

ـــدمــــات  .2 مخرجــــات الخـ ـــادات   تعتبر  ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــة من الوزارة )شـ ـــدمـ املقـ

ـــق   ــائـ ــ ـ وثـ ـــــات   ـــومـ ـ ـــل ـــعـ ـــن   -مـ ـــكـ ـــمـ يـ ــــة  ـ ــــاديـ ـ ـــمـ ـ ـــت اعـ ــــة  ـ ـــمـ ـ ـــي قـ ذات  ـــخ(  إلـ

العالقة  استخدامها لدى الجهات األخرى في املعامالت ذات 

92% 71% 73% 76% 88% 

من مراحل تقديم   .3 مرحلة  تتوفر طريقة ملتابعة املعاملة في كل 

 الخدمة
91% 67% 67% 72% 82% 

لتقييم مدى  .4 ـــتالم  توجد آلية  ــ ـ ــ ــ ـ ـــعادة عن الخدمة بعد اسـ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

 املعاملة
90% 66% 65% 67% 84% 

املحور السابع: الخدمات 

والتطبيقات الذكية  االلكترونية 

ـــــتخدمة من  .1 ـ ــ ــ ـ ـــــاك عن الخدمات االلكترونية املسـ ـ ــ ــ ـ ما مدى رضـ

العالقة بالخدمات  قبلك ذات 
93% 65% 69% 67% 86% 

 %86 %66 %66 %66 %91 جاذبية تصميم املوقع .2

 %84 %64 %65 %64 %90 سهولة إجراءات تسجيل واشتراك املتعاملين في الخدمة .3

ــــخ أو  .4 ـ ــ ــ ـ ـــواء بــالنسـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــهولــة التعــامــل مع مخرجــات الخــدمــة سـ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 الطباعة أو إعادة إرسالها عبر البريد
90% 65% 66% 65% 84% 

من األخطاء .5  %86 %65 %66 %61 %89 املوقع االلكتروني يخلو 

 %80 %67 %65 %62 %90 االلكتروني بدون مشاكل تقنيةيمكن الوصول للموقع  .6

كافة الخدمات على تطبيق الهواتف املتحركة .7  %86 %64 %66 %65 %91 تتوفر 

 %84 %65 %65 %65 %91 تمتاز التطبيقات بآلية لحفظ املعلومات الشخصية .8

 %86 %64 %66 %66 %92 يسهل تنزيل التطبيق والتسجيل كمستخدم .9



 
 
 

 

 

من  العبارات املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

 %80 %64 %66 %66 %91 املعلومات املنشورة على التطبيقحداثة   .10

 %84 %66 %66 %65 %92 جاذبية تصميم التطبيق .11

 %86 %66 %66 %64 %91 تعد التطبيقات الذكية بديل عملي عن املعامالت التقليدية .12

 %82 %63 %62 %66 %90 فيس بوك .13

 %82 %61 %59 %65 %91 تويتر .14

 %82 %61 %60 %64 %91 انستغرام .15

 %82 %63 %62 %64 %90 تلغرام .16

17. SMS 90% 69% 67% 62% 84% 

 %86 %64 %63 %63 %92 يتم ابالغ املتعامل عن الخدمات املستجدة من قبل الوزارة .18

والقوانين املستجدة من قبل الوزارة .19  %90 %64 %63 %62 %92 يتم ارسال التعليمات 

للخدمات املقدمة  .20  %84 %56 %58 %60 %91 للجمهور قبل الوزارةيتم التسويق 

ــــارات الواردة عبر  .21 ـ ــ ــ ـ ــــتفسـ ـ ــ ــ ـ واالسـ ـــاــلت  ــ ــ ـ تتجاوب الوزارة مع املراسـ

 الخدمات االلكترونية والتطبيقات الذكية بسرعة وفاعلية
92% 64% 65% 70% 86% 

مع الخــدمــات ا لكترونيــة والتطبيقــات الــذكيــة  .22 ـــعر بثقــة  ــ ـ ــ ــ ـ أشـ

 ووسائل التواصل االجتماعي
90% 63% 65% 68% 82% 



 
 
 

 

 

من  العبارات املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

ــــتقبال مالحظات واقتراحات   .23 ـ ــ ــ ـ ــــحة ومعلنة السـ ـ ــ ــ ـ توجد آلية واضـ

 املتعاملين عبر الخدمات ا لكترونية والتطبيقات الذكية
92% 62% 62% 59% 82% 

 %84 %65 %66 %66 %91 تتوفر آلية للحفاظ على سرية وآمن معلومات املتعاملين .24

 %88 %63 %64 %62 %90 االلكترونية بكفاءةتنجز الطلبات املقدمة عبر الخدمات  .25

املحور الثامن : الرضا العام عن 

فترة العمل عن بعد  خالل جائحة  

( مع 19فيروس كورونا )كوفيد 

 وزارة التربية والتعليم

والتعليم خالل فترة  .1 ـــة  وزارة التربيـ ـــــاك عن أداء  ــ ـ ــ ــ ـ ـــا مــــدى رضـ مـ

 العمل عن بعد
94% 62% 64% 65% 90% 

ـــــاك عن  .2 ــ ــ ـ ـــــتوى أداء العاملين بالوزارة في تلبية ما مدى رضـ ــ ــ ـ مسـ

 احتياجاتك خالل فترة العمل عن بعد
92% 62% 62% 66% 82% 

ما مدى رضاك عن سرعة استجابة العاملين بالوزارة لتقديم  .3

 الخدمات خالل فترة العمل عن بعد
93% 62% 62% 64% 86% 

كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة  .4 بســهولة تم الحصــول على 

 ويسر خالل فترة العمل عن بعد
90% 61% 61% 61% 84% 

ـــــكل 19-تعتقد أن جائحة فيروس كورونا   كوفيد  .5 ــ ــ ـ   غيرت بشـ

كثير من  في  ـــتقبلية  ــ ــ ـ ـــلوب حياتنا ونظرتنا املسـ ــ ــ ـ وأسـ كبير في نمط 

 األمور

92% 64% 64% 68% 88% 

املحور التاسع :حدد درجة  

موافقتك حول معطيات التعامل 

واملقترحات فيما مع  املالحظات 

 يلي:

واملقترحات في مركز سعادة املتعاملين .1  %74 %60 %55 %58 %97 يسهل تقديم املالحظة 

ـــكاوى واقتراحات   .2 ــ ـ ــ ــ ـ ـــتقبال شـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــحة ومعلنة السـ ــ ـ ــ ــ ـ توجد آلية واضـ

 املتعاملين
93% 59% 53% 56% 74% 

 %74 %60 %55 %58 %90 يتم التفاعل والتعامل مع الشكاوى املقدمة بشكل فعال .3



 
 
 

 

 

من  العبارات املحاور  60-51 50-41 40-31 30-20 20أقل 

مرض   .4  %72 %56 %52 %57 %88 تم التعامل مع مالحظتي بشكل 

 

 

 

 

 

 

 قنوات تقديم الخدمة  -5
 أ(-6الجدول رقم )

تقديم الخدمةالتوزيع التكراري  للمتعاملين حسب   قنوات 

 النسبة التكرار قنوات تقديم الخدمة

 www.moe.gov.ae 367 70.8%املوقع االلكتروني  

 %9.1 47 التطبيق الذكي 

 %0.4 2 املالحظات \صندوق االقتراحات   –مركز سعادة املتعاملين 

 %11.6 60 شخصيا –مركز اسعادة املتعاملين 

 %0.4 2 منصة خدمة

 %4.8 25 مركز االتصال

 %0.6 3 الفرع الرئيس ي للجهة

 %0.8 4 الخدمة الذاتية



 
 
 

 

 

 النسبة التكرار قنوات تقديم الخدمة

 %1.5 8 أخرى

 100.0 518 املجموع

 

 ب(-6الجدول رقم )

 قنوات تقديم الخدمةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

 املحاور
املوقع االلكتروني  

www.moe.gov.ae 
 التطبيق الذكي 

مركز سعادة 

 –املتعاملين 

لن وق االقترا ال  

 املو ظال \

مركز اسعادة  

 –املتعاملين 

 شةىيا

 مركز االتىال منىة ر مة
الفرع الرئيس ي 

 للج ة

اية مة 

 الذاتية
 أررى

وزارة  عن  العامة  السعادة  األول:  املحور 

 التربية والتعليم
79% 67% 83% 77% 70% 86% 78% 85% 78% 

س ولة  عن  العام  ـا  ـ الرضـ الثاني:  املحور 

والتعليم      وزارة التربية  الولول ية مال 

سعادة  مركز  طريق  عن  اية مة   الة 

 املتعاملين(

64% 18% 84% 80% 51% 81% 48% 46% 65% 

املعلومال   , املوظفون   : الثالث  املحور  

اية مة      الة  عي   ايحىول  وس ولة 

 اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

69% 28% 85% 76% 40% 88% 41% 56% 62% 

اية مة      الة  زمن تق يم  الرابع:  املحور 

 اية مة عن طريق مركز سعادة املتعاملين(
66% 29% 83% 77% 40% 83% 44% 62% 48% 

والشفافية  النزاهة  ايةامس:  املحور 

 والع الة
76% 51% 85% 63% 65% 80% 70% 79% 49% 
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 %56 %85 %80 %88 %70 %72 %90 %64 %78 املحور السادس: جودة اية مة

االلكترونية   اية مال  السابع:  املحور 

 والتطبيقال الذكية
77% 62% 84% 59% 67% 82% 73% 77% 60% 

 %63 %78 %73 %83 %62 %62 %90 %63 %76 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني 

 %68 %75 %74 %80 %68 %60 %85 %64 %78 املحور الفرع  الثاني التطبيقال الذكية

التوالل  وسائل  الثالث  الفرع   املحور 

 االجتماع 
77% 61% 80% 57% 66% 82% 73% 79% 44% 

الفرع    وسائل املحور  عن  الرضا  الرابع 

 التوالل االجتماع 
77% 59% 83% 56% 70% 79% 69% 77% 51% 

الثقة      محور  ايةامس  الفرع   املحور 

االلكترونية  اية مال  مع  التعامل 

 والتطبيقال الذكية

77% 63% 82% 58% 72% 85% 71% 78% 65% 

الرضا العام   : الثامن  الثامن املحور  املحور 

جائحة  رول  بع    عن  العمل  فترة  عن 

وزارة التربية 19فيروس كورونا  كوفي    مع   )

 والتعليم

77% 62% 78% 55% 68% 88% 75% 77% 61% 
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موافقتك  ول  درجة  التاسع   د  املحور 

واملقتر ال  مع املو ظال  معطيال التعامل 

 فيما يي :

75% 47% 85% 54% 53% 78% 40% 64% 23% 

 %58 %69 %62 %83 %59 %66 %84 %49 %73 املتوسط العام

 

ضمن محاور الدراسة حسب   قنوات تقديم الخدمة :املتوسط الحسابي  للعبارات 

 

 ج(-6الجدول رقم )

تقديم الخدمةاملحاور حسب    على عبارات املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي    قنوات 

 العبارات املحاور
املوقع االلكتروني  

www.moe.gov.ae 
 التطبيق الذكي 

مركز سعادة 

 –املتعاملين 

لن وق 

 \االقترا ال  

 املو ظال

مركز اسعادة  

 –املتعاملين 

 شةىيا

منىة 

 ر مة
 مركز االتىال

الفرع الرئيس ي 

 للج ة

اية مة 

 الذاتية
 أررى

املحور األول:  

السعادة العامة 

التربية عن وزارة 

 والتعليم

ـــادتــــك عن  .1 ـــعـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــا مــــدى سـ مـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ـربـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ الـ وزارة  أداء 

 والتعليم

81% 67% 90% 78% 70% 88% 80% 90% 80% 

ـــة  .2 مع الوزارة تجربـ تجربتي 

 متميزة وسعيدة
77% 67% 80% 75% 70% 83% 73% 75% 78% 
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 املو ظال
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أن الــوزارة  .3 ــــة  ـ عــلــى ثــقـ ــــا  ـ أنـ

ــــة  ـ ـ ــــي ـ ـ ــــب ـ ـ ــــل ـ ــــى تـ ـ ـ ــــل ـ عـ ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــريصـ ـ حـ

ــــة   ـ ــايـ ــ ـ ــــمـ ـ وحـ ــــي  ـ ــاتـ ــ ـ ــــاجـ ـ ـ ــــي ـ ـ ــــت ـ احـ

 مصالحي

79% 69% 80% 79% 70% 86% 80% 90% 75% 

املحور الثاني: 

ـا العام عن  ـ الرضـ

سهولة الوصول 

لخدمات وزارة 

التربية والتعليم  

)في حالة الخدمة 

عن طريق مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

ــــن  .1 ـ عـ ـــاك  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــدى رضـ ـ مـ ـــا  ــ ـ مـ

ـــول الــى   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــة الــوصـ ـ ـــهــولـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 الخدمة

64% 25% 80% 76% 70% 82% 47% 50% 75% 

ـــبة  .2 ــ ـ ـــاعات العمل مناسـ ــ ــ ـ سـ

 وكافية
63% 22% 80% 78% 70% 87% 33% 40% 63% 

ــــات في  .3 ـ ــــدمـ ـ ــــة الخـ ـ ــــافـ ـ كـ توفر 

 مراكز تقديم الخدمة
63% 20% 80% 80% 70% 83% 27% 50% 75% 

ما مدى رضاك عن خدمة  .4

 االستقبال
64% 19% 80% 82% 40% 79% 60% 45% 65% 

ــــة  .5 ـ لــطــبــيــعـ ــــة املــوقــع  ـ مـاـلئــمـ

 الخدمة
63% 17% 80% 81% 40% 80% 53% 45% 65% 

ـــعادة  .6 ــ ـ الجو العام ملراكز سـ

ــــة   ـ ـ ـــئ ـ ـــي ـ ـــب ـــن )الـ ـ ـــي ـ ـــل ــــامـ ـ ـــعـ ـ ـــت  – املـ

ــــة   ـ ــــافـ ـ ــــة    –الــنــظـ ـ ــتـهــويـ  – الـ

 االنارة(

64% 14% 90% 83% 40% 80% 53% 45% 65% 
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ــــة  .7 ـ ـــحيـ ــ ـ ــ ــ ـ الصـ املرافق  توافر 

 ونظافتها
64% 14% 90% 83% 40% 80% 53% 50% 58% 

ــــتيعابية   .8 ـ تعتبر القدرة االسـ

ــــة  ـ ـــمـ ـاــلئـ مـ ــــة  ـ ــــدمـ ـ ــخـ ـ ـــز الـ ـــركـ ملـ

املتردد   ــــاملين  ـ املتعـ ــــدد  ـ لعـ

 عليها

64% 15% 90% 81% 40% 78% 60% 45% 55% 

املحور  الثالث : 

املوظفون , 

املعلومات  

وسهولة 

الحصول على  

الخدمة )في حالة 

الخدمة عن 

طريق مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

ـــون  .1 ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ ـــل  ــ ـ ـــامـ ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ يـ

 باحترام مع املتعاملين
65% 14% 90% 82% 40% 89% 53% 45% 58% 

عرض  .2 املوظفون في  ـــادر  يبـ

 الخدمات وتقديمها
65% 14% 90% 79% 40% 88% 33% 45% 60% 

يتمتع املوظفون بالكفاءة  .3

 في األداء
65% 17% 80% 80% 40% 88% 27% 45% 68% 

ــــة   .4 ـ ــــافـ ـ ـ ـــك بـ ـــفــــون  ـــوظـ املـ ـــم  ـ ـــل يـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــاصـ ـ ــخـ ـ الـ ــــات  ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

 بالخدمة

65% 18% 90% 77% 40% 85% 33% 50% 58% 

ـــــول على  .5 ـ ــ ــ ـ ـــة الحصـ ـــهولـ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 املعلومات
65% 21% 90% 78% 40% 88% 27% 45% 55% 

املقــدمــة  .6 تمتــاز املعلومــات 

 عن الخدمات بالدقة
65% 20% 80% 75% 40% 88% 33% 70% 63% 
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 %63 %65 %47 %89 %40 %77 %90 %18 %67 تمتاز املعلومات بالحداثة .7

ــــات  .8 ـ ـــومـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــق املـ ــ ـ ـابـ ــ ــ ـ ـــطـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ تـ

ــــدمــــات  ـ ــــة عن الخـ ـ ــــدمـ ـ املقـ

ــــوات   ـ ـ ــــن ـ ــــقـ ـ الـ ــــع  ـ ـ ــــي ـ ــــمـ ـ جـ ــــر  ـ ـ ــــب ـ عـ

ـــع   ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ــ ـ )املـ ـــة  ــ ــ ـ ـ ـــف ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــخـ ـ ــ ــ ـ املـ

ــاتــــف  ــ ـ ـ ــــه ـ ــــي  الـ ـ ــــرونـ ـ ـ ــــت ـ ــــكـ ـ  -ا لـ

ــــل   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــواصـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ الـ ـــوات  ــ ــ ـ ـ ـــن ــ ــ ـ قـ

 االجتماعي(

76% 47% 80% 72% 40% 90% 53% 60% 63% 

ـــة  .9 ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ ـــات  ــ ـ ـــومـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ مـ

 املقدمة واضحة وشاملة
76% 46% 70% 70% 40% 86% 47% 65% 65% 

ـــة   .10 ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ املـ ـــراءات  ــ ـ ا جـ

 بالخدمة مالئمة وسهلة
74% 47% 80% 73% 40% 84% 53% 60% 63% 

ــــدم الوزارة   .11 ـ ــــدمــــات تقـ ـ الخـ

 بأساليب متطورة
74% 45% 90% 71% 40% 90% 47% 65% 68% 

املحور الرابع:  

زمن تقديم 

الخدمة )في حالة 

الخدمة عن 

طريق مركز 

في   .1 ــــة  ـ مالئمـ ــــار  ـ االنتظـ فترة 

 مركز سعادة املتعاملين
65% 25% 80% 79% 40% 79% 33% 60% 38% 

ــــن  .2 ـ عـ ـــاك  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــدى رضـ ـ مـ ـــا  ــ ـ مـ

ـــت الالزم   ـــــول الوقـ ــ ــ ـ للحصـ

 على الخدمة

66% 29% 80% 76% 40% 84% 47% 65% 53% 
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سعادة 

 املتعاملين(

ما مدى رضاك عن الزمن  .3

ـــة  ـــحــظـ لـ ـــن  مـ ـــغــــرق  ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ـــــتالم   تقديم الطلب الى اسـ

 الخدمة

66% 33% 90% 76% 40% 86% 53% 60% 55% 

املحور الخامس: 

النزاهة  

والشفافية 

 والعدالة

ـــال   .1 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اتصـ ـــنــــوات  ــــد قـ ـ ـــوجـ تـ

ـــر  ــ ـ ــ ــ ـ ـــة لنشـ ـــحـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــدة وواضـ جيـ

ـــاليــــات الوزارة  وفعـ ـــار  أخبـ

 واملعلومات الهامة

75% 47% 80% 65% 70% 81% 47% 85% 60% 

ــــن   .2 ـ ـ ــــي ـ ــــوانـ ـ ــــقـ ـ ـــرح الـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ شـ ــــم  ـ ـ ــــت ـ يـ

ـــادات   ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ وا رشـ ــــح  ـ ــــوائـ ـ ـ ــــل ـ والـ

ــــة  ـ ــــدمـ ـ ــخـ ــ ـ ـــالـ ــ ـ ـــة بـ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ املـ

ـــــوح  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ووضـ ـــة  ــ ـ ـــيـ ــ ـ ـــافـ ــ ـ ـــفـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بشـ

 للمتعاملين

76% 51% 90% 64% 80% 79% 73% 70% 55% 

فعاال تطبق الوزارة نظاما  .3

 للتظلم
76% 52% 80% 58% 40% 80% 80% 80% 30% 

ـــع  .4 ــ ــ ـ مـ ـــل  ــ ــ ـ ـــامـ ــ ــ ـ ـــعـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ الـ ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ يـ

املتعــاملين بطريقــة عــادلة 

 ومتكافئة

77% 53% 90% 64% 70% 79% 80% 80% 50% 
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املحور السادس: 

 جودة الخدمة

تتوافق الخدمات املقدمة  .1

واحتيــاجات  مع متطلبــات 

 املتعاملين

77% 58% 90% 68% 70% 87% 80% 90% 68% 

مخرجــات الخــدمات  .2 تعتبر 

ـــوزارة  ــ ـ الـ ـــن  ــ ـ مـ ـــة  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـــقـ ــ ـ املـ

ـــــات    معلومـ ــــادات   ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ )شـ

ــــائق   ـ ــــة    -وثـ ـ قيمـ ذات  إلخ( 

ـــن   ــ ــ ـ ـــكـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ يـ ـــة  ــ ــ ـ ـــاديـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ اعـ

اســــتخدامها لدى الجهات 

في املعــــامالت ذات   األخرى 

 العالقة

82% 69% 90% 74% 70% 90% 80% 80% 50% 

ــــة   .3 ـ ــابــعـ ــ ـ ملــتـ ــــة  ـ طــريــقـ تــتــوفــر 

من  مرحلة  في كل  املعاملة 

 مراحل تقديم الخدمة

77% 65% 90% 72% 80% 88% 80% 85% 58% 

لتقييم مــــدى  .4 ـــة  ـــد آليـ توجـ

السعادة عن الخدمة بعد 

 استالم املعاملة

76% 64% 90% 73% 60% 86% 80% 85% 48% 

املحور السابع: 

الخدمات 

ــــن  .1 ـ عـ ـــاك  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــدى رضـ ـ مـ ـــا  ــ ـ مـ

ــــة  ـ ـــــات االلــكــتــرونــيـ ــــدمـ ـ الــخـ
79% 64% 80% 66% 60% 84% 80% 80% 73% 
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االلكترونية  

والتطبيقات 

 الذكية

ــــك   ـ من قبلـ ــــة  ـ ــــدمـ ـ ـــتخـ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

 بالخدماتذات العالقة  

 %73 %80 %87 %80 %60 %64 %90 %66 %77 جاذبية تصميم املوقع .2

ـــجيل  .3 ســــهولة إجراءات تسـ

في   ــــاملين  ـ ـــتراك املتعـ ــ ـ ــ ــ ـ واشـ

 الخدمة

76% 64% 90% 63% 70% 84% 53% 70% 53% 

مــع  .4 ــــل  ـ ــــامـ ـ ـــعـ ــــة الــتـ ـ ـــولـ ـ ـــه ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــواء  ــ ـ ــ ــ ـ مخرجات الخدمة سـ

ــــة أو   ـ ــــاعـ ـ ـــخ أو الطبـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــالنسـ ـ بـ

 إعادة إرسالها عبر البريد

77% 63% 90% 62% 70% 82% 80% 80% 60% 

يــخــلــو   .5 االلــكــتــرونــي  املــوقــع 

 من األخطاء
75% 63% 90% 61% 60% 83% 73% 80% 60% 

للموقع   .6 ـــــول  ـ ــ ــ ـ الوصـ يمكن 

ـــاكل  ــ ـ االلكتروني بدون مشـ

 تقنية

76% 61% 90% 61% 50% 85% 73% 80% 70% 

كافة الخدمات على  .7 تتوفر 

 الهواتف املتحركةتطبيق  
78% 66% 80% 60% 70% 79% 67% 80% 63% 
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ــــة  .8 ـ ــــآليـ ـ ــــات بـ ـ التطبيقـ ــــاز  ـ تمتـ

ـــات   ــ ـ ـــومـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ املـ ـــظ  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـحـ ــ ــ ـ لـ

 الشخصية

77% 63% 90% 62% 70% 78% 80% 70% 70% 

التطبيــق   .9 ــــل  ـ تنزيـ ــــل  ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ يسـ

 والتسجيل كمستخدم
78% 63% 90% 63% 70% 80% 80% 75% 73% 

ـــات   .10 ــ ــ ـ ـــومـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ـــعـ ــ ــ ـ املـ ـــة  ــ ــ ـ ـــداثـ ــ ــ ـ حـ

 املنشورة على التطبيق
78% 66% 80% 59% 70% 82% 67% 70% 53% 

 %73 %75 %80 %82 %60 %59 %90 %63 %78 جاذبية تصميم التطبيق .11

ـــذكيــة  .12 الـ ـــد التطبيقــــات  تعـ

بديل عملي عن املعامالت  

 التقليدية

78% 66% 80% 58% 70% 78% 73% 80% 75% 

 %20 %90 %73 %81 %60 %58 %90 %62 %77 فيس بوك .13

 %30 %80 %80 %82 %70 %55 %80 %60 %77 تويتر .14

 %35 %80 %67 %83 %70 %56 %70 %61 %76 انستغرام .15

 %53 %75 %73 %83 %70 %55 %70 %57 %77 تلغرام .16
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17. SMS 79% 63% 90% 60% 60% 79% 73% 70% 80% 

عــن  .18 ــــل  ـ ــــامـ ـ املــتــعـ يــتــم ابـاـلغ 

ـــــتجدة من  ـ ــ ــ ـ الخدمات املسـ

 قبل الوزارة

78% 60% 80% 59% 70% 79% 73% 85% 58% 

ــــات  يتم   .19 ـ ـــال التعليمـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ارسـ

ـــــتجدة من  ــ ــ ـ والقوانين املسـ

 قبل الوزارة

77% 61% 80% 58% 70% 78% 60% 70% 60% 

ـــويق للخــدمات  .20 ــ ـ ــ ــ ـ يتم التسـ

ــــل   ـ قبـ للجمهور  ــــة  ـ ــــدمـ ـ املقـ

 الوزارة

75% 55% 90% 53% 70% 82% 73% 75% 35% 

ـــع  .21 ــ ـ مـ ـــوزارة  ــ ـ الـ ـــاوب  ــ ـ ـــجـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ تـ

واالستفسارات   املراسالت 

ـــــات  ــــدمـ ـ ــخـ ـ الـ ـــر  ـ ـــب عـ ـــواردة  الـ

والتطبيقــــات  ـــة  االلكترونيـ

 الذكية بسرعة وفاعلية

78% 63% 80% 58% 70% 89% 80% 85% 58% 

مع الخدمات  .22 ـــعر بثقة  ــ ــ ـ أشـ

والتطبيقــــات  ـــة  ا لكترونيـ

الذكية ووسائل التواصل 

 االجتماعي

76% 62% 90% 61% 80% 82% 67% 70% 73% 
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ــــة  .23 ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ ــــة  ـ ـ ــــي ـ ــــد آلـ ـ ــــوجـ ـ تـ

ــــال   ـ ـ ــــب ـ ــــقـ ـ ـــتـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ السـ ــــة  ـ ـ ــــن ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ ومـ

ـــــات  ــــراحـ ـ ـ ــــت ـ واقـ ـــــات  ــــظـ ـ ــاــلحـ ـ مـ

ـــدمــات  ـــاملين عبر الخـ املتعـ

والتطبيقــــات  ـــة  ا لكترونيـ

 الذكية

76% 61% 80% 55% 70% 82% 67% 80% 68% 

ـــــاظ على  .24 للحفـ ــــة  ـ آليـ تتوفر 

ــــات   ـ معلومـ وآمن  ــــة  ـ ـــريـ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 املتعاملين

78% 65% 80% 60% 70% 86% 73% 80% 65% 

ــــة   .25 ـ ــــدمـ ـ املقـ ـــــات  الطلبـ تنجز 

عبر الخدمات االلكترونية 

 بكفاءة

76% 63% 80% 57% 70% 85% 67% 75% 63% 

املحور الثامن : 

الرضا العام عن 

فترة العمل عن 

بعد  خالل 

جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد 

ـــــاك عن أداء  .1 ـ ــ ــ ـ ما مدى رضـ

والــتــعــلــيــم   ــــة  ـ وزارة الــتــربــيـ

 خالل فترة العمل عن بعد 

77% 63% 80% 58% 70% 86% 73% 85% 63% 

ــــن  .2 ـ عـ ـــاك  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــدى رضـ ـ مـ ـــا  ــ ـ مـ

ــــاملــيــن  ـ العـ ـــتــوى أداء  ــ ـ ــ ــ ـ مسـ

ـــة  ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ تـ ـــي  ــ ــ ـ فـ ـــوزارة  ــ ــ ـ ــالـ ـ ــ ــ ـ بـ

77% 58% 70% 54% 60% 90% 73% 70% 60% 
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مع وزارة 19  )

 التربية والتعليم

فترة  خالل  ـــــك  ــاتـ ــ ـ ــــاجـ ـ احتيـ

 العمل عن بعد

ما مدى رضاك عن سرعة  .3

ـــن  ـ ـــي ـ ـــل ــــامـ ـ ـــعـ الـ ــــة  ـ ــابـ ــ ـ ـــجـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اسـ

ــــم  ـ ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ لـ ــــوزارة  ـ ــ ــ ـ ــالـ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ ـــــات  ــــدمـ ـ ــخـ ــ ـ الـ

 العمل عن بعد

77% 60% 80% 55% 70% 90% 80% 75% 60% 

ــــة  .4 ـ ــــافـ ـ كـ ـــــول على  ـ ــ ــ ـ تم الحصـ

ـــا  ــــدمهـ ـ ــــات التي تقـ ـ ــــدمـ ـ الخـ

ـــر  ــ ـ ــ ــ ـ ويسـ ـــة  ـــهولـ ــ ـ ــ ــ ـ الوزارة بسـ

 خالل فترة العمل عن بعد 

75% 61% 80% 52% 70% 87% 73% 80% 58% 

فيروس  .5 تعتقد أن جائحة 

ــــد   ـ ـ ــــي ـ ــــوفـ ـ كـ ــــا    ـ ــــورونـ ـ   19-كـ

كبير في نمط  ـــــكل  غيرت بشـ

ونظرتنا  ـــلوب حياتنا  ــ ـ ــ ــ ـ وأسـ

من  كثير  في  ــــة  ـ ـــتقبليـ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

 األمور

78% 66% 80% 58% 70% 85% 73% 75% 63% 
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 –املتعاملين 

 شةىيا

منىة 

 ر مة
 مركز االتىال

الفرع الرئيس ي 
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املحور التاسع 

:حدد درجة  

موافقتك حول 

معطيات التعامل 

مع املالحظات  

واملقترحات فيما 

 يلي:

ـــة   .1 ـــديم املالحظـ ـــل تقـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ يسـ

ــــز   ـ ــــركـ ـ مـ ــــي  ـ فـ ــــات  ـ ــــرحـ ـ ـ ــــت ـ ـ ــــق ـ واملـ

 سعادة املتعاملين

77% 45% 90% 56% 70% 82% 53% 70% 25% 

ــــة  .2 ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ ــــة  ـ ـ ــــي ـ ــــد آلـ ـ ــــوجـ ـ تـ

ومعلنة الستقبال شكاوى  

 املتعاملينواقتراحات 

75% 44% 90% 56% 30% 79% 33% 65% 30% 

يتم التفاعل والتعامل مع  .3

ــــكل   ـ ــــكاوى املقدمة بشـ ـ الشـ

 فعال

74% 50% 90% 53% 50% 78% 47% 60% 28% 

مالحظتي  .4 ـــل مع  ـــامـ تم التعـ

مرض    بشكل 
72% 49% 70% 50% 60% 75% 27% 60% 8% 
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 نوعية الخدمةالتوزيع التكراري  للمتعاملين حسب 

 النسبة التكرار نوعية الخدمة

للطلبة واملهنية  و األكاديمية   %0.2 1 توفير الرعاية االجتماعية 



 
 
 

 

 

 النسبة التكرار نوعية الخدمة

 %5.4 28 تقديم استفسار

 %0.2 1 تقديم اقتراح

 %0.2 1 تقديم مالحظة ) شكوى (

 %11.4 59 الحكوميةطلب التسجيل بمؤسسات التعليم العالي 

 %1.4 7 طلب تقييم وتشخيص طلبة من أصحاب الهمم

 %0.2 1 طلب تسجيل وقبول طالب في املدرسة ا ماراتية

طلب التسجيل بمؤسسات التعليم العالي للطلبة خريجي الثانوية 

 العامة من سنوات سابقة

23 4.4% 

لطالب  املدرسة إصدار شهادة ملن يهمه األمر ترك دراسة 

 االماراتية

1 0.2% 

لطالب املدرسة  إصدار شهادة ملن يهمه األمر تسلسل دراس ي 

 االماراتية

46 8.9% 

طلب تسديد الرسوم الدراسية ألبناء الوافدين في املدرسة 

 ا ماراتية

12 2.3% 

مسار املنازل لطالب في التعليم املستمر   %0.4 2 طلب دفع رسوم دراسية 

 EMSAT 12 2.3%طلب توفير اختبار ا مارات القياس ي 

 EMSAT 10 1.9%طلب إعادة توفير اختبار ا مارات القياس ي 

 %13.1 68 تعليم عام -طلب تصديق شهادة دراسية  

الجامعية   %2.7 14 تعليم عالي داخل الدولة -طلب تصديق املؤهالت 



 
 
 

 

 

 النسبة التكرار نوعية الخدمة

للدراسة  طلب ا فادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج  دراس ي 

 خارج الدولة

50 9.7% 

 EmSAT 12 2.3%طلب تصديق شهادة اختبار ا مارات القياس ي 

 %1.2 6 طلب تصديق وثيقة أعضاء هيئة التدريس

 %3.7 19 طلب تعديل بيانات طالب سابق

معادلة املؤهالت الجامعية   %6.4 33 تعليم عالي خارج الدولة -طلب 

معادلة شهادة   %2.9 15 تعليم عام خارج الدولة -دراسية طلب 

من املعادلة  %0.2 1 طلب اصدار نسخ أخرى 

لجنة معادلة املؤهالت الجامعية  %2.1 11 طلب إعادة النظر في قرار 

 %4. 2 شهادة ملن يهمه األمر  جراء طلب املعادلة

معادلة شهادة دراسية تعليم عام داخل الدولة  %3.1 16 طلب 

 %1.2 6 معادلة شهادة دراسية صفوف النقل من خارج الدولةطلب  

معادلة شهادة دراسية صفوف النقل من داخل وخارج  طلب 

 الدولة بقصد العمل

10 1.9% 

داخل الدولة من الصف )   %0.4 2 (  11 - 9طلب إفادة شهادة دراسية 

 %2.7 14 طلب بعثة دراسية

 %0.2 1 طلب ترخيص مدرسة خاصة

 %0.2 1 تجديد ترخيص مدرسة خاصةطلب  

 %0.2 1 طلب إلغاء ترخيص مدرسة خاصة

مدرسة خاصة  %0.2 1 طلب اعتماد إعالن 



 
 
 

 

 

 النسبة التكرار نوعية الخدمة

 %0.2 1 طلب دفع غرامة مالية ملدرسة خاصة

 %1.0 5 طلب تجديد ترخيص حضانة

مدرسة خاصة  %0.2 1 طلب تغيير ممثل مجلس ا دارة 

الوافدين في املدارس طلب صرف الرسوم الدراسية ألبناء 

 الخاصة

13 2.5% 

متدربين ومتطوعين في املدرسة  طلب املوافقة على استقبال 

 مدرسة خاصة

1 0.2% 

للعاملين في املدارس الخاصة  %1.4 7 طلب اخطار تعيين 

 %0.2 1 طلب إلغاء ترخيص مكتب خدمات قبول الجامعات واملعاهد

وكيل خدمات مكتب  خدمات قبول طلب تعديل شريك أو 

 الجامعات واملعاهد

1 0.2% 

 %0.2 1 طلب تجديد ترخيص مكتب خدمات قبول الجامعات واملعاهد

 %100.0 518 املجموع

 

 

 (1-ب-7الجدول رقم )

 نوعية الخدمةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

 املحاور

الرعاية  توفير 

االجتماعية و 

األكاديمية وامل نية 

 للطلبة

 تق يم اقتراح  استفسارتق يم 
تق يم مو ظة 

 ( شكوى

طلب التسجيل 

بمؤسسال التعليم 

 العال  ايحكومية

طلب تقييم 

وتشةيص 

طلبة من 

 أصحاب ال مم

طلب تسجيل 

طالب     وقبول 

 امل رسة اإلماراتية

طلب التسجيل 

بمؤسسال التعليم 

العال  للطلبة رريج  

العامة من  الثانوية 

 سنوال سابقة

ملن إل ار  ش ادة 

يهمه األمر ترك 

دراسة لطالب 

 امل رسة االماراتية

ملن  إل ار ش ادة 

يهمه األمر تسلسل 

دراس ي لطالب  

 امل رسة االماراتية

طلب تس ي  

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل رسة 

 اإلماراتية

طلب دفع رسوم 

لطالب     دراسية 

املستمر  التعليم 

 مسار املنازل

ار  طلب توفير ارتب 

اإلمارال القياس ي 

EMSAT 

طلب إعادة 

ارتبار  توفير 

اإلمارال 

القياس ي 

EMSAT 

طلب تى يق 

ش ادة دراسية  

عام -  تعليم 

طلب تى يق 

املؤهول ايجامعية 

عال  دارل  - تعليم 

 ال ولة

ـــعادة العامة عن وزارة  ــ املحور األول: الـس

 التربية والتعليم
80% 88% 87% 0% 89% 76% 80% 66% 80% 93% 92% 60% 63% 62% 88% 76% 



 
 
 

 

 

 املحاور

الرعاية  توفير 

االجتماعية و 

األكاديمية وامل نية 

 للطلبة

 تق يم اقتراح  استفسارتق يم 
تق يم مو ظة 

 ( شكوى

طلب التسجيل 

بمؤسسال التعليم 

 العال  ايحكومية

طلب تقييم 

وتشةيص 

طلبة من 

 أصحاب ال مم

طلب تسجيل 

طالب     وقبول 

 امل رسة اإلماراتية

طلب التسجيل 

بمؤسسال التعليم 

العال  للطلبة رريج  

العامة من  الثانوية 

 سنوال سابقة

ملن إل ار  ش ادة 

يهمه األمر ترك 

دراسة لطالب 

 امل رسة االماراتية

ملن  إل ار ش ادة 

يهمه األمر تسلسل 

دراس ي لطالب  

 امل رسة االماراتية

طلب تس ي  

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل رسة 

 اإلماراتية

طلب دفع رسوم 

لطالب     دراسية 

املستمر  التعليم 

 مسار املنازل

ار  طلب توفير ارتب 

اإلمارال القياس ي 

EMSAT 

طلب إعادة 

ارتبار  توفير 

اإلمارال 

القياس ي 

EMSAT 

طلب تى يق 

ش ادة دراسية  

عام -  تعليم 

طلب تى يق 

املؤهول ايجامعية 

عال  دارل  - تعليم 

 ال ولة

ـــا العام عن س ولة  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ الرضــ املحور الثاني: 

ية مال وزارة التربية والتعليم  الوـلــول 

     الة اية مة عن طريق مركز ـســعادة 

 املتعاملين(

0% 85% 88% 70% 82% 58% 10% 31% 80% 91% 85% 43% 8% 4% 86% 50% 

ــال   : املوظفون , املعلوـم ــث  ـثــاـل املحور  ال

وـســ ولة ايحـىــول عي  اية مة      الة 

ـــادة   ــ ـع ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـس ــز  ــرـك ـم ــق  ــرـي ـط ــن  ـع ة  ـــ ــ ـــ ـم ــ ـــة اـي

 املتعاملين(

22% 89% 95% 29% 83% 62% 0% 39% 84% 91% 90% 40% 25% 20% 88% 60% 

زم الرابع:  ــة     املحور  ـــ ـم ــ ايـة ـــ يم  ــ تـق ن 

ــادة  ـع ـــ ـــ ـــ ــ ــة عن طريق مركز ـس ــ ـم ة ايـة ــ ــاـل ـ 

 املتعاملين(

67% 86% 87% 53% 82% 47% 0% 42% 93% 91% 88% 40% 18% 17% 86% 60% 

ة  ــافـيــ ـف ـــ ـــ ـــ ــ ـــة والـش ــ النزاـه ـــامس:  ــ ايـة املحور 

 والع الة
80% 84% 90% 0% 85% 51% 70% 54% 90% 88% 88% 65% 33% 58% 86% 69% 

 %77 %88 %68 %61 %68 %92 %91 %90 %66 %75 %47 %88 %20 %100 %88 %70 املحور السادس: جودة اية مة

ــال االلكترونية  ــ ـم ـــابع: ايـة ـــ ـــ ـــ ــ الـس املحور 

 والتطبيقال الذكية
64% 85% 94% 15% 88% 56% 73% 61% 94% 87% 90% 62% 65% 61% 87% 69% 

 %71 %85 %60 %65 %60 %90 %86 %92 %61 %76 %62 %88 %16 %100 %85 %64 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني

الذكية  %67 %87 %60 %69 %62 %90 %89 %97 %64 %63 %69 %87 %20 %90 %85 %60 املحور الفرع  الثاني التطبيقال 

ـــل   ــ ـــائل التواـل ــ املحور الفرع  الثالث وـس

 االجتماع 
64% 86% 88% 0% 88% 34% 68% 61% 88% 85% 89% 64% 62% 64% 87% 68% 

ـــائل  ــ ـــا عن وـس ــ املحور الفرع  الرابع الرـض

االجتماع   التوالل 
60% 85% 93% 0% 89% 44% 80% 56% 93% 88% 91% 67% 64% 59% 87% 66% 

ة      ــ الثـق ــامس محور  الفرع  ايـة املحور 

ـــال   ــ ـــ ـم ــ ـــة اـي ــع  ـم ـــل  ــ ـــاـم ــ ـع ـتــ ــ ة اـل ـيــ ــكترون االـل

 والتطبيقال الذكية

68% 86% 100% 32% 87% 63% 80% 60% 96% 88% 91% 60% 64% 61% 87% 73% 

ـــا   ـــ ـــ ـــ ــ الرـض  : ـثــامن  ال املحور  ـثــامن  ال املحور 

رول  ــ    بـع عن  ـــل  ــ العـم فترة  عن  ـــام  ــ الـع

ــا  كوفـيــ    ــة فيروس كوروـن ــائـح ( مع 19ـج

 وزارة التربية والتعليم

64% 89% 92% 60% 90% 61% 80% 62% 96% 87% 92% 52% 63% 60% 87% 72% 

ــة موافقـتــك   درـج ــ د  ـ  ـــع  ـــ ـــ ــ ـتــاـس ال املحور 

ــال  املو ـظ ــل مع  ــاـم التـع  ول معطـيــال 

 واملقتر ال فيما يي :

0% 83% 95% 15% 86% 38% 70% 49% 90% 86% 92% 18% 46% 47% 87% 67% 

العام  %66 %87 %45 %46 %52 %90 %89 %89 %53 %51 %56 %86 %28 %93 %86 %48 املتوسط 



 
 
 

 

 

 

 

 (2-ب-7الجدول رقم )

 نوعية الخدمةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

 املحاور

طلب اإلفادة عن 
مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي 
لل راسة رارج 

 ال ولة

طلب تى يق 
ش ادة ارتبار 

اإلمارال القياس ي 
EmSAT 

طلب تى يق وثيقة 

أعضاء هيئة 
 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق

طلب معادلة 
 -املؤهول ايجامعية 

تعليم عال  رارج 
 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

تعليم عام  -دراسية 
 رارج ال ولة

طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة

طلب إعادة النظر    

قرار يجنة معادلة 
 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 

األمر إلجراء طلب 
 عادلةامل

طلب معادلة ش ادة 

دراسية تعليم عام 
 دارل ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
دراسية لفوف 

النقل من رارج 
 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
دراسية لفوف 

النقل من دارل 
ورارج ال ولة 

 بقى  العمل

طلب إفادة ش ادة 
دراسية دارل 

ال ولة من الىف   
9 - 11 ) 

 طلب بعثة دراسية
طلب ترريص 

 م رسة رالة

ـــعادة العامة عن وزارة  ـــ ــ املحور األول: الـس

 التربية والتعليم
60% 74% 62% 72% 72% 88% 80% 36% 80% 91% 90% 96% 70% 62% 40% 

ـــا العام عن س ولة  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ الرضــ املحور الثاني: 

ية مال وزارة التربية والتعليم  الوـلــول 

     الة اية مة عن طريق مركز ـســعادة 

 املتعاملين(

27% 7% 51% 55% 74% 84% 80% 42% 83% 91% 92% 93% 75% 35% 0% 

ــال  املوظفون , املعلوـم  : ــث  ـثــاـل املحور  ال

وـســ ولة ايحـىــول عي  اية مة      الة 

ـــادة   ــ ـع ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـس ــز  ــرـك ـم ــق  ــرـي ـط ــن  ـع ة  ـــ ــ ـــ ـم ــ ـــة اـي

 املتعاملين(

39% 22% 53% 60% 72% 81% 80% 42% 81% 90% 90% 94% 78% 47% 0% 

ــة     املحور   ـــ ـم ــ ايـة ـــ يم  ــ تـق زمن  الرابع: 

ــادة  ـع ـــ ـــ ـــ ــ ــة عن طريق مركز ـس ــ ـم ة ايـة ــ ــاـل ـ 

 املتعاملين(

30% 28% 36% 59% 67% 83% 80% 42% 80% 87% 91% 93% 63% 40% 0% 

ة  ــافـيــ ـف ـــ ـــ ـــ ــ ـــة والـش ــ النزاـه ـــامس:  ــ ايـة املحور 

 والع الة
56% 53% 58% 66% 67% 70% 80% 49% 80% 83% 79% 92% 68% 56% 45% 

 %30 %48 %73 %93 %84 %82 %80 %45 %80 %81 %74 %72 %70 %70 %58 جودة اية مةاملحور السادس: 

ــال االلكترونية  ــ ـم ـــابع: ايـة ـــ ـــ ـــ ــ الـس املحور 

 والتطبيقال الذكية
56% 63% 59% 65% 64% 66% 80% 50% 80% 85% 78% 93% 72% 55% 45% 

 %44 %55 %74 %93 %79 %88 %80 %43 %80 %69 %68 %64 %58 %65 %53 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني

الذكية  %37 %58 %73 %93 %79 %85 %78 %52 %80 %69 %63 %68 %63 %66 %58 املحور الفرع  الثاني التطبيقال 

ـــل   ــ التواـل ـــائل  ــ املحور الفرع  الثالث وـس

 االجتماع 
61% 60% 60% 63% 62% 65% 80% 59% 76% 85% 76% 94% 70% 53% 48% 

ـــائل املحور  ــ ـــا عن وـس ــ الفرع  الرابع الرـض

االجتماع   التوالل 
54% 59% 53% 60% 61% 64% 80% 51% 83% 83% 78% 95% 77% 55% 60% 

ة     ــ الثـق ــامس محور  الفرع  ايـة املحور 

ـيــة  ــرون ــكـت االـل ـــال  ــ ـــ ـم ــ ـــة اـي ــع  ـم ـــل  ــ ـــاـم ــ ـع ـتــ ــ اـل

 والتطبيقال الذكية

55% 64% 55% 64% 65% 63% 80% 46% 82% 84% 77% 93% 64% 53% 44% 



 
 
 

 

 

 املحاور

طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي 

لل راسة رارج 

 ال ولة

طلب تى يق 

ش ادة ارتبار 
اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق وثيقة 

أعضاء هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 
 طالب سابق

طلب معادلة 

 -املؤهول ايجامعية 
تعليم عال  رارج 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة

طلب ال ار نسخ 
 أررى من املعادلة

طلب إعادة النظر    

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 

األمر إلجراء طلب 

 عادلةامل

طلب معادلة ش ادة 

دراسية تعليم عام 

 دارل ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 
النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من دارل 

ورارج ال ولة 

 بقى  العمل

طلب إفادة ش ادة 

دراسية دارل 
ال ولة من الىف   

9 - 11 ) 

 طلب بعثة دراسية
طلب ترريص 
 م رسة رالة

ـــا   ـــ ـــ ـــ ــ : الرـض ـثــامن  ال املحور  ـثــامن  ال املحور 

رول  ــ    بـع عن  ـــل  ــ العـم فترة  عن  ـــام  ــ الـع

ــا  كوفـيــ    ــة فيروس كوروـن ــائـح ( مع 19ـج

 وزارة التربية والتعليم

54% 57% 57% 61% 59% 63% 80% 40% 80% 85% 78% 94% 68% 51% 56% 

ــة موافقـتــك   درـج ــ د  ـ  ـــع  ـــ ـــ ــ ـتــاـس ال املحور 

مع   ــل  ــاـم التـع ــال  ول معطـيــال  املو ـظ

 واملقتر ال فيما يي :

48% 54% 51% 55% 60% 66% 80% 54% 80% 83% 77% 95% 65% 51% 35% 

العام  %29 %50 %72 %94 %83 %87 %80 %46 %80 %73 %67 %62 %56 %47 %48 املتوسط 

 

 

 

 

 

 (3-ب-7الجدول رقم )

 نوعية الخدمةملحاور الدراسة حسب   السعادةمتوسط 

 املحاور
تج ي  ترريص طلب 

 م رسة رالة

طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة

طلب اعتماد إعون 

 م رسة رالة

طلب دفع غرامة 

مل رسة رالة  مالية 

طلب تج ي  ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة م رسة 

 رالة

طلب لرف الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    امل ارس  

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    امل رسة 

 م رسة رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول   مكتب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ر مال قبول  

 ايجامعال واملعاه 

طلب تج ي  ترريص 

ر مال قبول   مكتب 

 ايجامعال واملعاه 

ــة عن وزارة التربية  ــاـم ــادة الـع ـع ـــ ـــ ـــ ــ األول: الـس املحور 

 والتعليم
67% 80% 93% 60% 67% 80% 75% 67% 63% 73% 67% 60% 

ـــا العام عن س ولة الولول   ــ ـــــ ــ ـــــ ــ الرضــ املحور الثاني: 

التربية والتعليم      الة اية مة  ية مال وزارة 

 عن طريق مركز سعادة املتعاملين(

20% 0% 93% 18% 6% 70% 29% 63% 20% 0% 0% 60% 

ـــ ولة  ـــ ـــ ــ ــال وـس ــث : املوظفون , املعلوـم ـثــاـل ال املحور  

ــة عن  ــ ـم ايـة ة  ــ ــاـل ــة     ـ  ــ ـم ايـة ـــول عي   ـــ ـــ ــ ايحـى

 طريق مركز سعادة املتعاملين(

20% 0% 93% 0% 23% 78% 34% 51% 27% 22% 24% 67% 

ة  ــ ـــاـل ــ ـ  ة      ـــ ــ ـــ ـم ــ ايـة ـــ يم  ــ تـق زمن  الرابع:  املحور 

 املتعاملين(اية مة عن طريق مركز سعادة 
53% 0% 93% 0% 4% 60% 27% 20% 30% 20% 27% 80% 

 %75 %65 %75 %56 %30 %65 %75 %56 %45 %95 %70 %60 املحور ايةامس: النزاهة والشفافية والع الة



 
 
 

 

 

 املحاور
تج ي  ترريص طلب 

 م رسة رالة

طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة

طلب اعتماد إعون 

 م رسة رالة

طلب دفع غرامة 

مل رسة رالة  مالية 

طلب تج ي  ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة م رسة 

 رالة

طلب لرف الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    امل ارس  

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    امل رسة 

 م رسة رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول   مكتب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ر مال قبول  

 ايجامعال واملعاه 

طلب تج ي  ترريص 

ر مال قبول   مكتب 

 ايجامعال واملعاه 

 %60 %65 %80 %55 %60 %70 %80 %52 %60 %85 %65 %60 املحور السادس: جودة اية مة

االلكترونية والتطبيقال املحور السابع: اية مال 

 الذكية
58% 68% 93% 74% 60% 69% 66% 57% 57% 73% 64% 58% 

 %60 %68 %80 %59 %64 %68 %76 %64 %80 %92 %76 %60 املحور الفرع  االول املوقع االلكتروني

الذكية  %53 %70 %77 %58 %60 %66 %67 %63 %73 %90 %70 %53 املحور الفرع  الثاني التطبيقال 

االجتماع   %60 %60 %64 %48 %40 %64 %52 %49 %84 %92 %68 %56 املحور الفرع  الثالث وسائل التوالل 

ــائل التواـلــل  املحور الفرع  الرابع الرـضــا عن وـس

 االجتماع 
60% 60% 93% 60% 59% 60% 62% 53% 62% 60% 60% 60% 

ــل  ــاـم التـع ة     ــ الثـق ــامس محور  الفرع  ايـة املحور 

 اية مال االلكترونية والتطبيقال الذكيةمع 
60% 60% 96% 64% 62% 84% 65% 64% 62% 76% 60% 60% 

ــام عن  الـع ـــا  ـــ ـــ ـــ ــ ـثــامن : الرـض ال ـثــامن املحور  ال املحور 

فترة العمل عن بع   رول جائحة فيروس كورونا  

 ( مع وزارة التربية والتعليم19 كوفي   

60% 80% 96% 56% 58% 60% 65% 48% 62% 76% 64% 60% 

ـتــك  ول  ــ ـق ــ ــواـف ـم ة  ـــ ــ درـج ـــ د  ــ ـ  ـــع  ـــ ـــ ـــ ــ ـــاـس ـتــ ــ اـل ــور  ـــح امـل

املو ظال واملقتر ال فيما  معطيال التعامل مع 

 يي :

45% 0% 90% 55% 41% 60% 52% 50% 56% 30% 40% 60% 

العام  %62 %47 %52 %47 %53 %54 %70 %43 %46 %93 %43 %47 املتوسط 

 

ضمن محاور الدراسة حسب   نوعية الخدمة :املتوسط الحسابي  للعبارات 



 

 العبارات املحاور

الرعاية  توفير 

االجتماعية و 

األكاديمية وامل نية 

 للطلبة

تق يم مو ظة  تق يم اقتراح تق يم استفسار

 ( شكوى

طلب التسجيل 

بمؤسسال التعليم 

 العال  ايحكومية

طلب تقييم 

وتشةيص طلبة 

 من أصحاب ال مم

طلب تسجيل 

طالب     وقبول 

امل رسة 

 اإلماراتية

طلب التسجيل 

بمؤسسال التعليم 

العال  للطلبة 

الثانوية رريج  

العامة من سنوال  

 سابقة

إل ار ش ادة  

ملن يهمه األمر 

ترك دراسة 

لطالب امل رسة 

 االماراتية

إل ار ش ادة  

ملن يهمه األمر 

تسلسل دراس ي 

لطالب امل رسة 

 االماراتية

طلب تس ي  

الرسوم ال راسية 

ألبناء الواف ين     

 امل رسة اإلماراتية

طلب دفع رسوم 

لطالب  دراسية 

م     التعلي 

املستمر مسار 

 املنازل

طلب توفير 

ارتبار  

اإلمارال 

القياس ي 

EMSAT 

طلب إعادة 

ارتبار  توفير 

اإلمارال 

القياس ي 

EMSAT 

طلب تى يق 

ش ادة دراسية  

عام -  تعليم 

طلب تى يق 

املؤهول 

 -ايجامعية 

تعليم عال  

 دارل ال ولة

املحور  

األول:  

السعادة 

العامة عن 

وزارة 

التربية 

 والتعليم

ما مدى  .1

سعادتك  

عن أداء  

وزارة 

التربية 

 والتعليم

80% 90% 100% 0% 92% 77% 80% 68% 80% 98% 97% 60% 60% 62% 92% 76% 

تجربتي مع  .2

الوزارة 

تجربة 

متميزة 

 وسعيدة

80% 85% 80% 0% 89% 80% 80% 66% 80% 89% 87% 60% 62% 60% 84% 76% 

أنا على ثقة   .3

أن الوزارة 

حريصة 

تلبية  على  

احتياجاتي  

وحماية 

 مصالحي

80% 88% 80% 0% 87% 71% 80% 64% 80% 92% 92% 60% 67% 64% 89% 76% 

املحور  

الثاني:  

ـا  ـ الرضـ

العام عن 

سهولة 

الوصول 

لخدمات 

ما مدى  .1

رضاك عن 

سهولة 

الوصول الى 

 الخدمة

0% 83% 80% 0% 82% 66% 80% 30% 80% 90% 87% 40% 18% 8% 84% 54% 

ساعات  .2

العمل 
0% 86% 80% 80% 80% 51% 0% 37% 80% 90% 85% 40% 13% 0% 85% 51% 



 
 
 

 

 

وزارة 

التربية 

والتعليم 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

مناسبة 

 وكافية

كافة  .3 توفر 

الخدمات 

مراكز  في 

تقديم 

 الخدمة

0% 88% 80% 80% 80% 63% 0% 32% 80% 90% 85% 60% 5% 0% 84% 49% 

ما مدى  .4

رضاك عن 

خدمة 

 االستقبال

0% 84% 80% 80% 81% 54% 0% 30% 80% 90% 85% 40% 12% 8% 89% 49% 

مالئمة  .5

املوقع  

لطبيعة 

 الخدمة

0% 85% 80% 80% 83% 63% 0% 30% 80% 90% 90% 40% 7% 0% 86% 47% 

الجو العام   .6

ملراكز  

سعادة 

املتعاملين 

 –)البيئة  

 –النظافة  

 –التهوية  

 االنارة(

0% 85% 100% 80% 83% 66% 0% 29% 80% 95% 83% 40% 5% 6% 86% 49% 



 
 
 

 

 

توافر   .7

املرافق  

الصحية 

 ونظافتها

0% 85% 100% 80% 83% 57% 0% 29% 80% 92% 83% 40% 5% 6% 87% 46% 

تعتبر  .8

القدرة 

االستيعابية  

ملركز  

الخدمة 

مالئمة 

لعدد 

املتعاملين 

 املتردد عليها

0% 84% 100% 80% 83% 43% 0% 30% 80% 89% 83% 40% 0% 6% 89% 53% 

املحور  

الثالث : 

املوظفون , 

املعلومات  

وسهولة 

الحصول 

على  

الخدمة 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

يتعامل  .1

املوظفون 

باحترام مع 

 املتعاملين

0% 89% 100% 80% 79% 54% 0% 28% 80% 94% 90% 40% 12% 6% 89% 54% 

يبادر   .2

املوظفون 

في عرض 

الخدمات 

 وتقديمها

0% 89% 100% 60% 83% 54% 0% 30% 80% 93% 88% 40% 5% 6% 85% 54% 

يتمتع   .3

املوظفون 
0% 89% 80% 60% 84% 66% 0% 27% 80% 94% 93% 40% 10% 6% 86% 50% 



 
 
 

 

 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

بالكفاءة في 

 األداء

يلم   .4

املوظفون 

بكافة  

املعلومات  

الخاصة 

 بالخدمة

0% 85% 100% 60% 84% 54% 0% 26% 80% 91% 90% 40% 10% 0% 87% 54% 

سهولة  .5

الحصول 

على  

 املعلومات

0% 89% 100% 60% 82% 66% 0% 26% 80% 93% 88% 40% 15% 2% 88% 54% 

تمتاز   .6

املعلومات  

املقدمة عن 

الخدمات 

 بالدقة

0% 89% 80% 0% 81% 63% 0% 31% 80% 90% 90% 40% 22% 4% 88% 49% 

تمتاز   .7

املعلومات  

 بالحداثة

0% 91% 100% 0% 82% 63% 0% 31% 80% 92% 85% 40% 15% 4% 88% 60% 

تتطابق   .8

املعلومات  

املقدمة عن 

الخدمات 

60% 91% 100% 0% 86% 66% 0% 56% 80% 89% 90% 40% 42% 48% 90% 73% 



 
 
 

 

 

عبر جميع 

القنوات  

املختلفة  

)املوقع  

ا لكتروني   

 -الهاتف

قنوات  

التواصل 

 االجتماعي(

معلومات  .9

الخدمة 

املقدمة 

واضحة 

 وشاملة

60% 88% 80% 0% 86% 63% 0% 60% 80% 87% 90% 40% 45% 48% 88% 70% 

ا جراءات   .10

املتعلقة  

بالخدمة 

مالئمة 

 وسهلة

60% 85% 100% 0% 81% 63% 0% 54% 100% 90% 88% 40% 52% 50% 88% 70% 

تقدم  .11

الوزارة 

الخدمات 

بأساليب 

 متطورة

60% 89% 100% 0% 85% 66% 0% 59% 100% 87% 92% 40% 52% 46% 87% 74% 



 
 
 

 

 

املحور  

الرابع: زمن 

تقديم 

الخدمة 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

فترة  .1

االنتظار  

موئمة     

 مركز

سعادة 

 املتعاملين

60% 85% 80% 60% 81% 31% 0% 45% 100% 92% 90% 40% 13% 20% 87% 50% 

ما مدى  .2

رضاك عن 

الوقت 

الالزم 

للحصول 

على  

 الخدمة

60% 86% 80% 60% 82% 57% 0% 40% 80% 92% 88% 40% 22% 16% 86% 61% 

ما مدى  .3

رضاك عن 

الزمن 

املستغرق  

من لحظة 

تقديم 

الطلب الى  

استالم  

 الخدمة

80% 88% 100% 40% 84% 51% 0% 41% 100% 89% 85% 40% 20% 16% 86% 67% 

املحور  

الخامس: 

النزاهة  

توجد  .1

قنوات  

اتصال  

80% 86% 80% 0% 83% 71% 60% 50% 80% 89% 93% 70% 30% 52% 86% 66% 



 
 
 

 

 

والشفافية 

 والعدالة

جيدة 

وواضحة 

لنشر أخبار  

وفعاليات 

الوزارة 

واملعلومات 

 الهامة

يتم شرح  .2

القوانين 

واللوائح  

وا رشادات  

املتعلقة  

بالخدمة 

بشفافية  

ووضوح 

 للمتعاملين

80% 84% 100% 0% 82% 63% 80% 57% 100% 88% 85% 60% 32% 56% 84% 67% 

تطبق   .3

الوزارة 

نظاما فعاال 

 للتظلم

80% 83% 80% 0% 85% 17% 80% 57% 100% 90% 88% 60% 37% 58% 87% 70% 

يتم  .4

التعامل مع 

املتعاملين 

بطريقة  

80% 82% 100% 0% 88% 54% 60% 54% 80% 87% 85% 70% 35% 64% 89% 73% 



 
 
 

 

 

عادلة 

 ومتكافئة

املحور  

السادس: 

جودة 

 الخدمة

تتوافق   .1

الخدمات 

املقدمة مع 

متطلبات  

واحتياجات 

 املتعاملين

80% 89% 100% 0% 87% 63% 60% 59% 100% 91% 93% 60% 48% 60% 90% 71% 

تعتبر  .2

مخرجات 

الخدمات 

املقدمة من 

الوزارة 

)شهادات   

معلومات  

إلخ(   -وثائق 

ذات قيمة  

اعتمادية  

يمكن  

استخدامها 

لدى 

الجهات 

األخرى في  

املعامالت 

60% 89% 100% 60% 89% 34% 80% 75% 80% 93% 95% 80% 78% 78% 88% 81% 



 
 
 

 

 

ذات  

 العالقة

تتوفر   .3

طريقة 

ملتابعة  

املعاملة في  

مرحلة  كل 

من مراحل 

تقديم 

 الخدمة

60% 88% 100% 0% 89% 51% 80% 67% 100% 90% 92% 60% 67% 68% 88% 76% 

توجد آلية  .4

لتقييم 

مدى 

السعادة 

عن الخدمة 

بعد استالم  

 املعاملة

80% 87% 100% 20% 88% 40% 80% 64% 80% 90% 88% 70% 52% 64% 87% 79% 

املحور  

السابع: 

الخدمات 

االلكتروني 

ة 

والتطبيقا

 ت الذكية

ما مدى  .1

رضاك عن 

الخدمات 

االلكترونية  

املستخدمة 

من قبلك  

ذات  

80% 85% 80% 20% 90% 71% 80% 65% 100% 90% 83% 60% 65% 62% 91% 74% 



 
 
 

 

 

العالقة  

 بالخدمات

جاذبية   .2

تصميم 

 املوقع

80% 86% 100% 0% 88% 69% 80% 65% 80% 90% 90% 60% 67% 62% 86% 69% 

سهولة  .3

إجراءات  

تسجيل 

واشتراك 

املتعاملين 

 في الخدمة

60% 86% 100% 0% 89% 51% 80% 63% 100% 84% 87% 60% 62% 64% 86% 73% 

سهولة  .4

التعامل مع 

مخرجات 

الخدمة 

سواء 

بالنسخ أو 

الطباعة أو  

إعادة 

إرسالها عبر 

 البريد

60% 84% 100% 0% 88% 60% 60% 60% 100% 87% 93% 60% 68% 60% 84% 76% 

املوقع   .5

االلكتروني  
60% 84% 100% 40% 86% 57% 80% 58% 80% 83% 92% 60% 65% 60% 84% 71% 



 
 
 

 

 

من  يخلو 

 األخطاء

يمكن   .6

الوصول 

للموقع 

االلكتروني  

بدون 

مشاكل 

 تقنية

60% 86% 100% 40% 88% 71% 80% 58% 100% 85% 90% 60% 65% 52% 85% 67% 

كافة   .7 تتوفر 

الخدمات 

على تطبيق  

الهواتف 

 املتحركة

60% 84% 80% 80% 89% 63% 60% 60% 100% 89% 90% 70% 68% 58% 86% 71% 

تمتاز   .8

التطبيقات  

بآلية 

لحفظ 

املعلومات  

 الشخصية

60% 83% 100% 0% 88% 71% 60% 65% 80% 87% 88% 60% 68% 58% 87% 67% 

تنزيل  يسهل  .9

التطبيق  

والتسجيل 

 كمستخدم

60% 86% 100% 0% 87% 74% 60% 66% 100% 89% 88% 60% 67% 62% 88% 64% 



 
 
 

 

 

حداثة   .10

املعلومات  

املنشورة  

على  

 التطبيق

60% 86% 80% 0% 86% 51% 80% 65% 100% 89% 90% 60% 70% 60% 86% 67% 

جاذبية   .11

تصميم 

 التطبيق

60% 85% 100% 0% 86% 74% 60% 63% 100% 90% 92% 60% 70% 56% 89% 69% 

تعد  .12

التطبيقات  

الذكية 

بديل عملي  

عن 

املعامالت 

 التقليدية

60% 83% 80% 40% 86% 77% 60% 65% 100% 89% 92% 60% 72% 64% 87% 61% 

 %71 %85 %62 %55 %60 %92 %87 %80 %63 %100 %9 %88 %0 %100 %86 %60 فيس بوك .13

 %69 %86 %64 %63 %60 %88 %86 %80 %62 %60 %29 %88 %0 %80 %86 %60 تويتر .14

 %63 %88 %66 %62 %60 %87 %83 %100 %57 %40 %17 %88 %0 %80 %86 %60 انستغرام .15

 %70 %87 %64 %63 %70 %88 %84 %80 %60 %60 %37 %87 %0 %80 %88 %60 تلغرام .16

17. SMS 80% 85% 100% 0% 90% 77% 80% 65% 100% 85% 90% 70% 65% 66% 86% 66% 



 
 
 

 

 

يتم ابالغ   .18

املتعامل 

عن 

الخدمات 

املستجدة  

من قبل 

 الوزارة

60% 84% 100% 0% 90% 51% 80% 57% 80% 87% 93% 60% 65% 62% 89% 71% 

يتم ارسال   .19

التعليمات  

والقوانين 

املستجدة  

من قبل 

 الوزارة

60% 84% 80% 0% 88% 54% 80% 57% 100% 87% 93% 70% 67% 62% 87% 64% 

يتم  .20

التسويق  

للخدمات 

املقدمة 

للجمهور 

 قبل الوزارة

60% 86% 100% 0% 89% 26% 80% 55% 100% 88% 87% 70% 60% 52% 86% 61% 

تتجاوب  .21

الوزارة مع 

املراسالت  

واالستفسا

رات الواردة 

عبر 

60% 89% 100% 40% 87% 54% 80% 57% 80% 89% 93% 60% 67% 62% 87% 74% 



 
 
 

 

 

الخدمات 

االلكترونية  

والتطبيقا

ت الذكية 

بسرعة 

 وفاعلية

أشعر بثقة   .22

مع 

الخدمات 

ا لكترونية  

والتطبيقا

ت الذكية 

ووسائل 

التواصل 

 االجتماعي

60% 82% 100% 40% 86% 71% 80% 61% 100% 88% 87% 60% 62% 60% 87% 73% 

توجد آلية  .23

واضحة 

ومعلنة 

الستقبال  

مالحظات 

واقتراحات 

املتعاملين 

عبر 

الخدمات 

ا لكترونية  

60% 84% 100% 20% 88% 66% 80% 61% 100% 89% 88% 60% 67% 54% 88% 70% 



 
 
 

 

 

والتطبيقا

 ت الذكية

تتوفر آلية  .24

للحفاظ 

على سرية 

وآمن 

معلومات 

 املتعاملين

80% 88% 100% 0% 87% 63% 80% 61% 100% 90% 93% 60% 62% 66% 88% 74% 

تنجز   .25

الطلبات  

املقدمة عبر 

الخدمات 

االلكترونية  

 بكفاءة

80% 86% 100% 60% 88% 60% 80% 62% 100% 87% 92% 60% 63% 64% 86% 74% 

املحور  

الثامن : 

الرضا 

العام عن 

فترة العمل 

عن بعد   

خالل 

جائحة 

فيروس 

كورونا 

ما مدى  .1

رضاك عن 

وزارة  أداء 

التربية 

والتعليم 

فترة  خالل 

العمل عن 

 بعد

60% 88% 100% 60% 92% 63% 80% 62% 100% 89% 92% 50% 67% 62% 89% 76% 

ما مدى  .2

رضاك عن 
60% 90% 80% 60% 90% 63% 80% 59% 80% 88% 88% 50% 63% 52% 88% 74% 



 
 
 

 

 

)كوفيد 

مع 19  )

وزارة 

التربية 

 والتعليم

مستوى 

أداء  

العاملين 

بالوزارة في 

تلبية  

احتياجاتك 

خالل فترة  

العمل عن 

 بعد

ما مدى  .3

رضاك عن 

سرعة 

استجابة  

العاملين 

بالوزارة 

لتقديم 

الخدمات 

خالل فترة  

العمل عن 

 بعد

60% 90% 80% 60% 90% 63% 80% 63% 100% 89% 92% 50% 62% 60% 88% 70% 

تم  .4

الحصول 

كافة  على 

الخدمات 

التي تقدمها 

60% 88% 100% 60% 89% 57% 80% 62% 100% 84% 93% 50% 58% 60% 86% 70% 



 
 
 

 

 

الوزارة 

بسهولة 

ويسر خالل 

فترة العمل 

 عن بعد

تعتقد أن   .5

جائحة 

فيروس 

كورونا   

  19-كوفيد 

غيرت 

كبير  بشكل 

في نمط 

وأسلوب  

حياتنا 

ونظرتنا 

املستقبلية  

كثير من  في 

 األمور

80% 87% 100% 60% 89% 60% 80% 65% 100% 88% 93% 60% 63% 64% 87% 71% 

املحور  

التاسع 

:حدد 

درجة  

موافقتك 

يسهل  .1

تقديم 

املالحظة  

واملقترحات 

مركز  في 

0% 87% 100% 0% 91% 40% 80% 48% 100% 90% 95% 0% 43% 40% 91% 70% 



 
 
 

 

 

 

 (1-ج-7الجدول رقم )

 نوعية الخدمةاملحاور حسب    على عبارات املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي  

حول 

معطيات 

التعامل 

مع 

املالحظات  

واملقترحات 

 فيما يلي:

سعادة 

 املتعاملين

توجد آلية  .2

واضحة 

ومعلنة 

الستقبال  

شكاوى 

واقتراحات 

 املتعاملين

0% 84% 100% 0% 87% 49% 80% 55% 80% 88% 92% 30% 40% 44% 86% 66% 

يتم  .3

التفاعل 

والتعامل 

مع 

الشكاوى  

املقدمة 

بشكل  

 فعال

0% 81% 100% 40% 83% 43% 60% 51% 80% 83% 92% 20% 50% 48% 89% 67% 

تم التعامل  .4

مع 

مالحظتي 

بشكل  

 مرض  

0% 81% 80% 20% 81% 20% 60% 43% 100% 84% 88% 20% 50% 54% 84% 64% 



 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 (2-ج-7الجدول رقم )

 نوعية الخدمةاملحاور حسب    على عبارات املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي  

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 
برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 

ارتبار اإلمارال القياس ي 
EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 
هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 
 طالب سابق

طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 
 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

تعليم عام  -دراسية 
 رارج ال ولة

طلب ال ار نسخ 
 أررى من املعادلة

    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 
 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 

األمر إلجراء طلب 
 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 
تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 
النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 
ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 
دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا
دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

املحور  

األول:  

السعادة 

العامة عن 

وزارة 

التربية 

 والتعليم

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ــــك   ـ ــــادتـ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

أداء   ـــن  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــة  وزارة التربيـ

 والتعليم

60% 77% 60% 73% 74% 91% 80% 35% 80% 95% 93% 100% 70% 63% 40% 

مــع  .2 ـــي  ـــتـ ـــربـ ـــجـ تـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــة   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــربـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــجـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــزة   ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ مـ

 وسعيدة

58% 73% 60% 69% 71% 85% 80% 33% 80% 90% 87% 94% 70% 61% 40% 

ـــة   .3 على ثقـ ـــا  أنـ

ــــوزارة  ـ ــ ــ ـ الـ أن 

ـــة على  حريصـ

ـــة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــاتــي  ــ ـ ــــاجـ ـ احــتــيـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـايـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ وحـ

 مصالحي

62% 73% 67% 73% 72% 89% 80% 42% 80% 89% 90% 94% 70% 63% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

املحور  

الثاني:  

ـا  ـ الرضـ

العام عن 

سهولة 

الوصول 

لخدمات 

وزارة 

التربية 

والتعليم 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــة  ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ــــول الى  ـ الوصـ

 الخدمة

26% 5% 53% 61% 71% 84% 80% 38% 80% 89% 93% 96% 60% 49% 0% 

ـــات  .2 ــ ـ ــ ــ ـ ـــاعـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــل  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــة  ـ ـ ــــب ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاسـ ــ ـ ـــنـ ــ ـ مـ

 وكافية

26% 5% 60% 63% 74% 87% 80% 44% 80% 91% 93% 92% 80% 29% 0% 

ــــة   .3 ـ ــــافـ ـ كـ ــــر  ـ ــــوفـ ـ تـ

الخــدمــات في 

مراكز تقــديم 

 الخدمة

28% 13% 57% 59% 72% 81% 80% 40% 80% 93% 87% 92% 80% 31% 0% 

ـــدى  .4 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ خـ

 االستقبال

25% 7% 47% 49% 75% 85% 80% 42% 80% 90% 93% 96% 80% 37% 0% 

ـــة   .5 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـاــلئـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــع  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ـــة   ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــيـ ــ ـ ـــبـ ــ ـ ـــطـ ــ ـ لـ

 الخدمة

27% 7% 47% 53% 73% 84% 80% 44% 80% 90% 93% 88% 70% 36% 0% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ــــام  .6 ـ الــعـ الــجــو 

ــــز   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــراكـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ملـ

ــــادة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــعـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ــيــن  ـــل ــــامـ ـ ـــعـ ـ ـــت املـ

ــــة   ـ ـ ــــئ ـ ـ ــــي ـ ـ ــــب ـ  –)الـ

ــــة   ـ ــــافـ ـ  –النــظـ

ــــة   ـ ــــويـ ـ ـ ــــه ـ ـــت ــ ـ  –الـ

 االنارة(

28% 7% 47% 48% 78% 81% 80% 44% 90% 95% 90% 90% 70% 31% 0% 

ـــر  .7 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوافـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــق   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــرافـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ـ ــــي ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الصـ

 ونظافتها

27% 7% 50% 53% 75% 83% 80% 42% 90% 88% 97% 98% 80% 33% 0% 

ـــدرة  .8 تعتبر القـ

ــــتيعابية   ـ االسـ

ـــز  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــركـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ملـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

لعدد  مالئمة 

ــيــن  ـــل ــــامـ ـ ـــعـ ـ ـــت املـ

 املتردد عليها

28% 7% 47% 53% 73% 85% 80% 42% 80% 91% 87% 92% 80% 31% 0% 

املحور  

الثالث : 

ـــل  .1 ــ ــ ـ ــــامـ ـ ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ يـ

ـــون  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ
30% 7% 50% 53% 74% 85% 80% 45% 80% 91% 90% 98% 80% 37% 0% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

املوظفون , 

املعلومات  

وسهولة 

الحصول 

على  

الخدمة 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

مــع  ــــاحــتــرام  ـ بـ

 املتعاملين

ـــادر  .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

املوظفون في 

ـــــرض  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

 وتقديمها

32% 7% 47% 55% 70% 85% 80% 42% 80% 90% 93% 94% 80% 41% 0% 

ـــع   .3 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ـــون  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ

ــــاءة في  ـ ــــالكفـ ـ بـ

 األداء

31% 10% 43% 58% 71% 87% 80% 44% 80% 91% 93% 94% 80% 39% 0% 

ـــم  .4 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ـــون  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ

ـــة   ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــافـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاصـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

 بالخدمة

30% 12% 43% 56% 71% 85% 80% 42% 80% 89% 90% 96% 80% 41% 0% 

ـــة  .5 ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــــول  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــحصـ ـ الـ

ــــى   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

 املعلومات

32% 12% 53% 54% 70% 84% 80% 44% 80% 90% 87% 92% 80% 46% 0% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــاز  .6 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

ـــدمــة عن  املقـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

 بالدقة

28% 12% 43% 54% 68% 87% 80% 40% 80% 91% 90% 96% 80% 40% 0% 

ـــاز  .7 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

 بالحداثة

33% 12% 60% 49% 71% 85% 80% 38% 80% 91% 97% 88% 80% 49% 0% 

ـــق  .8 ــ ــ ـ ــابـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــطـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

ـــدمــة عن  املقـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــع   ـ ـــي ـــمـ جـ ـــر  ـ ـــب عـ

ــــوات  ـ ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـ ــــل ـ ـ ــــت ـ ــخـ ــ ـ املـ

ــــع  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــوقـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ )املـ

ا لــكــتــرونــي   

ـــــف ــ ــ ـ ــاتـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ  -الـ

ـــوات  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــن ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ قـ

ـــل  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــواصـ ـــتـ الـ

 االجتماعي(

57% 47% 63% 71% 75% 71% 80% 40% 80% 89% 93% 88% 80% 53% 0% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ــــات   .9 ـ ــــومـ ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ مـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــحـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ

 وشاملة

54% 42% 63% 71% 76% 71% 80% 45% 80% 86% 87% 96% 70% 60% 0% 

ـــراءات   .10 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ا جـ

ـــة  ــ ـ ـــقـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ـــالـ ــ ـ بـ

ـــة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـاــلئـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

 وسهلة

51% 45% 67% 69% 76% 71% 80% 45% 80% 91% 93% 98% 80% 53% 0% 

ـــدم  .11 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــب  ـــاليـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــأسـ ـ بـ

 متطورة

48% 43% 50% 68% 75% 76% 80% 38% 90% 93% 80% 90% 70% 54% 0% 

املحور  

الرابع: زمن 

تقديم 

الخدمة 

)في حالة 

الخدمة 

االنتظــار  فترة  .1

ــــ   ـ ــــة  ـ ـ ــــمـ ـ ــــوئـ ـ مـ

سعادة  مركز

 املتعاملين

30% 28% 23% 53% 70% 88% 80% 44% 80% 90% 90% 100% 70% 23% 0% 

ـــدى  .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ
32% 27% 43% 56% 64% 80% 80% 44% 80% 85% 93% 88% 60% 49% 0% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

ــــت  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــاـلزم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــول  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــلــــحصـ ـ لـ

 على الخدمة

ـــدى  .3 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــن  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــزمـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــغــــرق   ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ــــة   ـ ـــظـ ــحـ ـ لـ ـــن  مـ

ــــم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــى  الـ ــــب  ـ ـ ـــل ـــطـ الـ

ـاــلم   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اسـ

 الخدمة

29% 28% 40% 67% 68% 81% 80% 40% 80% 85% 90% 92% 60% 49% 0% 

املحور  

الخامس: 

النزاهة  

والشفافية 

 والعدالة

توجد قنوات   .1

ـــال   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اتصـ

ــــدة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ــــة  ـ ــحـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ وواضـ

ـــر أخبار   ــ ـ ــ ــ ـ لنشـ

ـــــات  ـ ــــي ـ ــالـ ــ ـ ــــعـ ـ وفـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــات  ـ واملــعــلــومـ

 الهامة

56% 47% 50% 66% 64% 69% 80% 47% 80% 85% 80% 94% 70% 63% 0% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــرح  .2 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــم شـ ـ ـ ــــت ـ يـ

ـــن   ــ ـ ـ ـــي ــ ـ ـــوانـ ــ ـ ـــقـ ــ ـ الـ

ــــح   ـ ــ ــ ـ ــــوائـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ والـ

ـــادات  ــ ــ ـ وا رشـ

ـــة  ــ ـ ـــقـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ـــالـ ــ ـ بـ

ــــة   ـ ــــافــيـ ـ ـــفـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بشـ

ــــوح  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ووضـ

 للمتعاملين

56% 60% 60% 69% 67% 72% 80% 55% 80% 81% 80% 88% 60% 57% 60% 

ـــق  .3 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــطـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

نظــامــا فعــاال 

 للتظلم

56% 48% 57% 60% 65% 69% 80% 47% 80% 85% 80% 98% 70% 46% 60% 

يتم التعــامل  .4

ــــع  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ــيــن  ـــل ــــامـ ـ ـــعـ ـ ـــت املـ

ــــة   ـ ــ ــ ـ ـ ـــق ــ ــ ـ ـــريـ ــ ــ ـ ـــطـ ــ ــ ـ بـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــادلـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

 ومتكافئة

54% 57% 67% 69% 70% 68% 80% 47% 80% 80% 77% 88% 70% 59% 60% 

املحور  

السادس: 

ـــق  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوافـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ
55% 68% 63% 68% 74% 77% 80% 44% 80% 80% 77% 98% 70% 49% 20% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

جودة 

 الخدمة

مع  ــــة  ـ ــــدمـ ـ املقـ

ـــــات  ـ ــــب ـ ـ ــــل ـ ــــطـ ـ ـ ــــت ـ مـ

ـــاجــــات  واحتيـ

 املتعاملين

ـــر   .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــع ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــات  ــ ــ ـ ـــرجـ ــ ــ ـ ـــخـ ــ ــ ـ مـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

من  ـــة  ـــدمـ املقـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــادات    ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ )شـ

ـــــات   ـــومـ ـ ـــل ـــعـ مـ

ـــائق   إلخ(   -وثـ

ــــة   ـ ــــمـ ـ ـ ــــي ـ قـ ذات 

ــــة  ـ ـــاديـ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ اعـ

ـــن  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ـــــتخدامها  ــ ـ اسـ

لدى الجهات 

ـــي  ــ ــ ـ فـ ـــرى  ــ ــ ـ األخـ

ــــاـلت   ـ ـــامـ ــ ـ ـــعـ ــ ـ املـ

 ذات العالقة

69% 73% 83% 79% 78% 84% 80% 51% 80% 80% 83% 96% 90% 43% 60% 

تتوفر طريقة  .3

ــــة   ـ ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ــابـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ملـ
54% 67% 67% 69% 73% 80% 80% 38% 80% 84% 90% 92% 70% 56% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

في   ــــة  ـ ــــاملـ ـ املعـ

ــــة  ـ ـ ـــل ـــرحـ مـ ــــل  ـ كـ

ــــل  ـ ـــراحـ مـ ـــن  مـ

ــــم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

 الخدمة

ــــة  .4 ـ آلــيـ ــــد  ـ تــوجـ

لتقييم مــــدى 

السعادة عن 

الخــدمــة بعد 

ـاــلم   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اسـ

 املعاملة

54% 70% 67% 72% 70% 81% 80% 45% 80% 83% 87% 86% 60% 44% 0% 

املحور  

السابع: 

الخدمات 

االلكتروني 

ة 

والتطبيقا

 ت الذكية

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ االلكترونيـ

ـــــتخدمة  ــ ـ املسـ

ـــك   ــ ـ ـ ــــل ـ ـ ــــب ـ ــــن قـ ـ مـ

العالقة  ذات 

 بالخدمات

54% 67% 63% 69% 73% 69% 80% 36% 80% 94% 70% 96% 80% 54% 40% 

ـــة  .2 ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاذبـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تصـ

 املوقع

54% 70% 57% 64% 68% 68% 80% 38% 80% 89% 77% 92% 70% 60% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــة  .3 ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــراءات   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ إجـ

ـــل  ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــجـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تسـ

ـــراك  ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واشـ

املتعــاملين في 

 الخدمة

53% 63% 57% 63% 69% 69% 80% 40% 80% 91% 77% 94% 70% 59% 60% 

ـــة  .4 ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

مع  ـــل  ـــامـ التعـ

ـــات  ــ ــ ـ ـــرجـ ــ ــ ـ ـــخـ ــ ــ ـ مـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــواء  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

أو  ـــخ  ــ ـ ــ ــ ـ ــــالنسـ ـ بـ

أو  ــــة  ـ ــــاعـ ـ الطبـ

ـــادة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ إعـ

ــــالها عبر  ـ ــ ــ ـ إرسـ

 البريد

54% 63% 63% 65% 72% 69% 80% 45% 80% 85% 80% 90% 80% 51% 40% 

ـــع  .5 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ـــي   ـــرونـ ـ ـــت ـــكـ االلـ

ــــن  ـ مـ ـــو  ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــخـ ــ ـ يـ

 األخطاء

52% 65% 53% 64% 68% 69% 80% 47% 80% 86% 80% 94% 70% 53% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــن  .6 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ــــول  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوصـ ــ ــ ـ الـ

ـــع  ــ ــ ـ ــــوقـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ لـ

ـــي   ـــرونـ ـ ـــت ـــكـ االلـ

ـــــدون  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

ـــل  ــ ـ ــ ــ ـ ــاكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مشـ

 تقنية

52% 63% 60% 64% 65% 71% 80% 44% 80% 88% 83% 94% 80% 51% 40% 

ــــة   .7 ـ ــــافـ ـ كـ تتوفر 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

تــطــبــيــق عــلــى  

ـــف  ــ ــ ـ ــــواتـ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ الـ

 املتحركة

57% 70% 67% 65% 65% 71% 80% 47% 80% 85% 80% 92% 70% 60% 40% 

ـــاز  .8 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات  ـ الــتــطــبــيــقـ

بــآليــة لحفظ 

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

 الشخصية

59% 65% 67% 69% 64% 67% 80% 45% 80% 85% 73% 94% 80% 60% 40% 

ـــهل تنزيل  .9 ــ ــ ـ يسـ

ــــق  ـ ـــيـ ــ ـ ـــبـ ــ ـ ـــطـ ــ ـ ـ ــــت ـ الـ

ـــجيــل  ــ ـ ــ ــ ـ والتسـ

 كمستخدم

58% 67% 60% 73% 61% 68% 80% 49% 80% 89% 83% 98% 90% 56% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــة  .10 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــداثـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ حـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

ـــورة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــنشـ ــ ـ املـ

ــــى   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

 التطبيق

58% 67% 60% 65% 63% 71% 80% 56% 80% 86% 80% 92% 60% 56% 40% 

ـــة  .11 ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاذبـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تصـ

 التطبيق

56% 63% 63% 67% 61% 71% 80% 58% 80% 85% 80% 90% 70% 57% 60% 

ــــد   .12 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات  ـ الــتــطــبــيــقـ

الذكية بديل 

ــــن  ـ عـ ــــي  ـ ـ ــــل ـ ــــمـ ـ عـ

ــــاـلت   ـ ـــامـ ــ ـ ـــعـ ــ ـ املـ

 التقليدية

58% 63% 60% 66% 64% 68% 80% 58% 70% 81% 80% 92% 70% 57% 0% 

 %0 %51 %70 %98 %77 %84 %70 %56 %80 %63 %61 %67 %63 %68 %62 فيس بوك .13

 %60 %47 %70 %90 %77 %85 %70 %58 %80 %65 %61 %55 %53 %58 %59 تويتر .14

 %60 %49 %70 %94 %77 %89 %90 %60 %80 %64 %61 %63 %63 %58 %60 انستغرام .15

 %60 %51 %60 %92 %73 %83 %70 %58 %80 %65 %62 %63 %53 %57 %62 تلغرام .16



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

17. SMS 63% 57% 67% 67% 65% 65% 80% 62% 80% 84% 77% 94% 80% 67% 60% 

ـاــلغ  .18 ــ ــ ـ ابـ ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ يـ

املتعامل عن 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ــــدة  ـ ـــتــجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ـــل  ــ ــ ـ ـ ــــب ـ ــ ــ ـ قـ ــــن  ـ ــ ــ ـ مـ

 الوزارة

55% 60% 60% 68% 61% 64% 80% 51% 90% 86% 80% 94% 80% 57% 60% 

ــــال  .19 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يتم ارسـ

ــــات   ـ الــتــعــلــيــمـ

ــــن  ـ ـ ــــي ـ ــــوانـ ـ ــــقـ ـ والـ

ــــدة  ـ ـــتــجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ـــل  ــ ــ ـ ـ ــــب ـ ــ ــ ـ قـ ــــن  ـ ــ ــ ـ مـ

 الوزارة

56% 60% 57% 62% 62% 65% 80% 53% 80% 81% 77% 96% 80% 59% 60% 

يتم التسويق  .20

ـــــات  ــــدمـ ـ ــخـ ــ ـ ـ ــل ــ ـ لـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــور  ـ ـ ــــه ـ ــــمـ ـ ــجـ ــ ـ ـ ــل ــ ـ لـ

 قبل الوزارة

51% 57% 43% 48% 60% 63% 80% 49% 80% 80% 77% 96% 70% 49% 60% 

ـــاوب  .21 ــ ـ ــ ــ ـ ـــجـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــع  ـ مـ ـــوزارة  ــ ـ الـ

ـــاــلت   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــراسـ املـ

55% 65% 57% 62% 72% 61% 80% 49% 80% 86% 77% 98% 70% 54% 60% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

واالستفسارا 

ـــواردة  ــ ـ ــ ــ ـ الـ ت 

ــــر  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ االلكترونيـ

والتطبيقــــات 

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــذكـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــة  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــرعـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بسـ

 وفاعلية

ـــعر بثقــة   .22 ــ ـ ــ ــ ـ أشـ

ــــع  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ا لكترونيـ

والتطبيقــــات 

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــذكـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــل  ــ ــ ـ ـائـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ووسـ

ـــل  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــواصـ ـــتـ الـ

 االجتماعي

55% 63% 50% 68% 64% 63% 80% 53% 90% 85% 73% 86% 60% 50% 40% 

ــــة  .23 ـ آلــيـ ــــد  ـ تــوجـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــحـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ

ـــة  ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ومـ

ــــال  ـ ـــتــقــبـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

53% 65% 57% 56% 59% 61% 80% 47% 80% 83% 77% 94% 60% 49% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــات   ــ ـ ـــظـ ــ ـ ــاـلحـ ــ ـ مـ

ــــات  ـ ــــراحـ ـ ـ ــــت ـ واقـ

ــيــن  ـــل ــــامـ ـ ـــعـ ـ ـــت املـ

ــر  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ا لكترونيـ

والتطبيقــــات 

 الذكية

ــــة  .24 ـ ـ ـــي ـــر آلـ ـــوفـ ـ ـــت تـ

للحفاظ على 

ـــرية وآمن  ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ــــات   ـ ــــومـ ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ مـ

 املتعاملين

60% 65% 57% 67% 63% 65% 80% 42% 80% 81% 83% 96% 70% 61% 40% 

ـــز   .25 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــن ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــات   ــ ـ ـــبـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــطـ ــ ـ الـ

ـــة عبر  ـــدمـ املقـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ االلكترونيـ

 بكفاءة

52% 60% 53% 68% 67% 63% 80% 38% 80% 83% 77% 90% 60% 49% 40% 

املحور  

الثامن : 

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ
55% 57% 60% 66% 61% 63% 80% 35% 80% 85% 83% 94% 70% 46% 60% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

الرضا 

العام عن 

العمل فترة 

عن بعد   

خالل 

جائحة 

فيروس 

كورونا 

)كوفيد 

مع 19  )

وزارة 

التربية 

 والتعليم

وزارة  أداء 

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ـربـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــم   ــ ـ ـ ــــي ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ ـ ــــت ـ والـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ

عــن  ــــل  ـ ـــمـ ـــعـ الـ

 بعد

ـــدى  .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

مســتوى أداء  

ــــن   ـ ـ ــــي ـ ـ ــــل ـ ــــامـ ـ ــــعـ ـ الـ

ـــي   فـ ــالــــوزارة  ــ ـ بـ

ـــة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــاتــك  ـــاجـ احتيـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ

عــن  ــــل  ـ ـــمـ ـــعـ الـ

 بعد

53% 52% 60% 60% 59% 65% 80% 38% 80% 88% 77% 96% 60% 51% 60% 

ـــدى  .3 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــرعـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ــــة   ـ ــابـ ــ ـ ـــتــجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اسـ

ــــن   ـ ـ ــــي ـ ـ ــــل ـ ــــامـ ـ ــــعـ ـ الـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـالـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

52% 57% 57% 62% 57% 64% 80% 38% 80% 88% 80% 94% 70% 53% 60% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ـــم  ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ لـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ

عــن  ــــل  ـ ـــمـ ـــعـ الـ

 بعد

تم الحصــــول  .4

ــــة  ـ ـــافـ ــ ـ كـ ـــى  ــ ـ ـــلـ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــدمهــا  التي تقـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــة  ــ ـ ـــولـ ــ ــ ـ ـ ـــه ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بسـ

ــــر خالل  ـ ــ ــ ـ ويسـ

ـــل  فــتــرة الــعــمـ

 عن بعد

54% 60% 50% 52% 59% 63% 80% 42% 80% 81% 70% 88% 70% 50% 40% 

أن  .5 ــــد  ـ ــــقـ ـ ـ ــــت ـ ــــعـ ـ تـ

ـــة  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــائـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــروس  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ فـ

ـــا    ــ ـ ــ ــ ـ ـــورونـ ــ ـ ــ ــ ـ كـ

ـــد     19-كوفيـ

ل   غيرت بشــــك

نمط   كبير في 

ـــــوب   ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ وأسـ

58% 58% 57% 67% 61% 63% 80% 49% 80% 83% 80% 96% 70% 57% 60% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ــا  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـاتـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ـ ــ ــ ـ حـ

ـــا   ــ ــ ـ ـ ـــن ــ ــ ـ ـــرتـ ــ ــ ـ ـــظـ ــ ــ ـ ونـ

ـــتقبليــة   ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ـــر مــن  ـ ـــي ـ ـــث كـ ـــي  فـ

 األمور

املحور  

التاسع 

:حدد 

درجة  

موافقتك 

حول 

معطيات 

التعامل 

مع 

املالحظات  

واملقترحات 

 فيما يلي:

يسهل تقديم  .1

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــــظـ ـ ــ ــ ـ ــاــلحـ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــات  ـ واملــقــتــرحـ

ــــز  ـ ــ ــ ـ ــــركـ ـ ــ ــ ـ مـ ــــي  ـ ــ ــ ـ فـ

ــــادة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــعـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 املتعاملين

48% 52% 60% 54% 62% 68% 80% 58% 80% 90% 83% 100% 70% 53% 0% 

ــــة  .2 ـ آلــيـ ــــد  ـ تــوجـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــحـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ

ـــة  ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ومـ

ــــال  ـ ـــتــقــبـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

ـــاوى  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــك ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ شـ

ـــــات  ــــراحـ ـ ـ ــــت ـ واقـ

 املتعاملين

48% 47% 47% 52% 62% 67% 80% 53% 80% 84% 80% 94% 70% 59% 60% 

يتم التفــاعل  .3

والتعامل مع 

ـــاوى   ــ ـ ـ ـــك ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الشـ

48% 58% 50% 61% 58% 64% 80% 55% 80% 80% 67% 94% 60% 50% 40% 



 
 
 

 

 

 العبارات املحاور
طلب اإلفادة عن 

مؤسسة تعليمية أو 

برنامج دراس ي لل راسة 

 رارج ال ولة

طلب تى يق ش ادة 
ارتبار اإلمارال القياس ي 

EmSAT 

طلب تى يق 

وثيقة أعضاء 

هيئة 

 الت ريس 

طلب تع يل بيانال 

 طالب سابق
طلب معادلة املؤهول 

تعليم عال  رارج  -ايجامعية 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 
تعليم عام  -دراسية 

 رارج ال ولة
طلب ال ار نسخ 

 أررى من املعادلة
    طلب إعادة النظر 

قرار يجنة معادلة 

 املؤهول ايجامعية

ش ادة ملن يهمه 
األمر إلجراء طلب 

 املعادلة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

تعليم عام دارل 

 ال ولة

طلب معادلة ش ادة 

دراسية لفوف 

النقل من رارج 

 ال ولة

طلب معادلة 

ش ادة دراسية 

لفوف النقل من 

دارل ورارج 

ال ولة بقى  
 العمل

طلب إفادة 

دة دراسية ش ا

دارل ال ولة من 

 ( 11 - 9الىف   
طلب ترريص  طلب بعثة دراسية

 م رسة رالة

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

فعال  بشكل 

ـــل  .4 ــــامـ ـ تم التعـ

مالحظتي   مع 

مرض    بشكل 

49% 58% 47% 53% 58% 64% 80% 51% 80% 79% 77% 92% 60% 41% 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 (3-ج-7الجدول رقم )

 نوعية الخدمةاملحاور حسب    على عبارات املتعاملينلسعادةاملتوسط الحسابي  



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

املحور  

األول:  

السعادة 

العامة عن 

وزارة 

التربية 

 والتعليم

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــك   ــ ـ ــــادتـ ـ ـــعـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

أداء   ـــن  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

وزارة التربيــة  

 والتعليم

60% 80% 100% 60% 64% 80% 75% 80% 66% 80% 60% 60% 

ـــع  .2 ـــي مـ ـــتـ ـــربـ ـــجـ تـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــة   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــربـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــجـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــزة   ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ مـ

 وسعيدة

80% 80% 100% 60% 68% 80% 75% 60% 60% 80% 60% 60% 

ـــة   .3 على ثقـ ـــا  أنـ

ــــوزارة  ـ ــ ــ ـ الـ أن 

حريصــة على  

ـــة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

تــي   ــا ــ ـ ــــاجـ ـ احتيـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـايـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ وحـ

 مصالحي

60% 80% 80% 60% 68% 80% 74% 60% 63% 60% 80% 60% 

املحور  

الثاني:  

ـا  ـ الرضـ

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــة  ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

0% 0% 100% 80% 12% 60% 38% 60% 31% 0% 0% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

العام عن 

سهولة 

الوصول 

لخدمات 

وزارة 

التربية 

والتعليم 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

ــــول الى  ـ الوصـ

 الخدمة

ـــات  .2 ــ ـ ــ ــ ـ ـــاعـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــل  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــة   ـ ـــبـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــاسـ ـ ـ ــــن ـ مـ

 وكافية

80% 0% 100% 0% 0% 80% 23% 60% 29% 0% 0% 60% 

ــــة   .3 ـ ــــافـ ـ كـ ـــر  ـــوفـ تـ

الخــدمــات في 

مراكز تقــديم 

 الخدمة

0% 0% 100% 0% 0% 60% 23% 80% 37% 0% 0% 60% 

ـــدى  .4 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ خـ

 االستقبال

80% 0% 80% 60% 0% 60% 35% 60% 20% 0% 0% 60% 

ـــة   .5 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـاــلئـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــع   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ـــة   ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــيـ ــ ـ ـــبـ ــ ـ ـــطـ ــ ـ لـ

 الخدمة

0% 0% 80% 0% 0% 60% 28% 60% 17% 0% 0% 60% 

ــــام   .6 ـ الــجــو الــعـ

ــــز   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــراكـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ملـ

ـــادة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

0% 0% 100% 0% 12% 80% 28% 60% 9% 0% 0% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــن   ـ ـــي ـ ــــامــل ـ املــتــعـ

ــــة   ـ ـ ــــئ ـ ـ ــــي ـ ـ ــــب ـ  –)الـ

ــــة   ـ ــــافـ ـ  –النظـ

ــــة   ـ ــــويـ ـ ـ ــــه ـ ـــت ــ ـ  –الـ

 االنارة(

ـــر   .7 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــوافـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــق   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــرافـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ـ ــــي ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الصـ

 ونظافتها

0% 0% 80% 0% 12% 80% 28% 60% 9% 0% 0% 60% 

ـــدرة  .8 تعتبر القـ

ــــتيعابية   ـ االسـ

ـــز  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــركـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ملـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

لعدد  مالئمة 

ـــن   ـ ـــي ـ ــــامــل ـ املــتــعـ

 املتردد عليها

0% 0% 100% 0% 12% 80% 29% 60% 9% 0% 0% 60% 

املحور  

الثالث : 

املوظفون , 

املعلومات  

ـــل  .1 ــ ــ ـ ــــامـ ـ ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ يـ

ـــون  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ

مــع  ــــاحــتــرام  ـ بـ

 املتعاملين

0% 0% 100% 0% 0% 80% 31% 60% 9% 0% 0% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

وسهولة 

الحصول 

على  

الخدمة 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

سعادة 

 املتعاملين(

ـــادر   .2 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

املوظفون في  

ـــــرض  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

 وتقديمها

0% 0% 80% 0% 0% 80% 23% 0% 14% 0% 0% 60% 

ـــع   .3 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ـــون  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ

ــــاءة في  ـ ــــالكفـ ـ بـ

 األداء

0% 0% 80% 0% 12% 80% 31% 60% 6% 0% 0% 80% 

ـــم  .4 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ـــون  ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـــوظـ ــ ـ املـ

ـــة   ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــافـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاصـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

 بالخدمة

0% 0% 100% 0% 12% 60% 28% 80% 14% 0% 0% 60% 

ـــة  .5 ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــول   ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــحصـ الـ

ــــى   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

 املعلومات

0% 0% 100% 0% 12% 80% 26% 0% 9% 0% 0% 60% 

ـــاز  .6 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ
0% 0% 100% 0% 24% 80% 31% 60% 11% 0% 0% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

املقــدمــة عن 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

 بالدقة

ـــاز  .7 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

 بالحداثة

0% 0% 80% 0% 44% 80% 34% 60% 29% 0% 0% 60% 

ــــق   .8 ـ ــ ــ ـ بـ ــا ـ ــ ــ ـ ـــطـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ تـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

املقــدمــة عن 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ــــع   ـ ـ ـــي ـــمـ جـ ـــر  ـ ـــب عـ

ــــوات  ـ ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـ ــــل ـ ـ ــــت ـ ــخـ ــ ـ املـ

ــــع   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ )املـ

ا لــكــتــرونــي   

ـــــف ــ ــ ـ ــاتـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ  -الـ

ــــوات   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ قـ

ـــل  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــواصـ ـــتـ الـ

 االجتماعي(

60% 0% 100% 0% 40% 80% 40% 60% 51% 60% 60% 60% 

ــــات   .9 ـ ــــومـ ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ مـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ
60% 0% 100% 0% 36% 80% 45% 60% 49% 60% 60% 80% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ

 وشاملة

ـــراءات   .10 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ا جـ

ـــة  ــ ـ ـــقـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ـــالـ ــ ـ بـ

ـــة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـاــلئـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

 وسهلة

40% 0% 100% 0% 36% 80% 46% 60% 51% 60% 60% 80% 

ــــدم   .11 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــب  ـــاليـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــأسـ ـ بـ

 متطورة

60% 0% 80% 0% 32% 80% 42% 60% 54% 60% 80% 80% 

املحور  

الرابع: زمن 

تقديم 

الخدمة 

)في حالة 

الخدمة 

عن طريق 

مركز 

االنتظار  فترة  .1

ــــ    ـ ــــة  ـ ـ ــــمـ ـ ــــوئـ ـ مـ

سعادة  مركز

 املتعاملين

60% 0% 80% 0% 0% 80% 31% 0% 17% 0% 20% 80% 

ـــدى  .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ــــت   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــوقـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــاـلزم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

60% 0% 100% 0% 0% 80% 22% 0% 29% 0% 60% 80% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

سعادة 

 املتعاملين(

ــــول  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــلــــحصـ ـ لـ

 على الخدمة

ـــدى  .3 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــن  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــزمـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــغــــرق   ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ــــة   ـ ـــظـ ــحـ ـ لـ ـــن  مـ

ــــم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــى   الـ ــــب  ـ ـ ـــل ـــطـ الـ

ـاــلم   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اسـ

 الخدمة

40% 0% 100% 0% 12% 20% 28% 60% 43% 60% 0% 80% 

املحور  

الخامس: 

النزاهة  

والشفافية 

 والعدالة

ـــد  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــوجـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــوات   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ قـ

ـــال   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اتصـ

ــــدة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــة  ــ ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ وواضـ

ـــر أخبار   ــ ـ ــ ــ ـ لنشـ

ـــــات  ـ ــــي ـ ــالـ ــ ـ ــــعـ ـ وفـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ــــات  ـ واملــعــلــومـ

 الهامة

60% 60% 100% 0% 40% 80% 57% 60% 54% 60% 80% 80% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ــــرح  .2 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــم شـ ـ ـ ــــت ـ يـ

ـــن   ــ ـ ـ ـــي ــ ـ ـــوانـ ــ ـ ـــقـ ــ ـ الـ

ــــح   ـ ــ ــ ـ ــــوائـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ والـ

ـــادات   ــ ـ وا رشـ

ـــة  ــ ـ ـــقـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــعـ ــ ـ ـــتـ ــ ـ املـ

ــــة  ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ـــالـ ــ ـ بـ

ــــة   ـ ــــافــيـ ـ ـــفـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بشـ

ــــوح  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ووضـ

 للمتعاملين

80% 60% 100% 60% 48% 80% 69% 60% 63% 80% 60% 80% 

ـــق  .3 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــطـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

نظــامــا فعــاال  

 للتظلم

60% 80% 80% 60% 68% 60% 60% 0% 60% 80% 60% 80% 

يتم التعــامل  .4

ــــع  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــن   ـ ـــي ـ ــــامــل ـ املــتــعـ

ــــة   ـ ــ ــ ـ ـ ـــق ــ ــ ـ ـــريـ ــ ــ ـ ـــطـ ــ ــ ـ بـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــادلـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

 ومتكافئة

40% 80% 100% 60% 68% 80% 72% 0% 46% 80% 60% 60% 

املحور  

السادس: 

ـــق  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوافـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ
60% 80% 100% 60% 64% 80% 69% 60% 60% 80% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

جودة 

 الخدمة

ــــة مع  ـ ــــدمـ ـ املقـ

ـــــات  ـ ــــب ـ ـ ــــل ـ ــــطـ ـ ـ ــــت ـ مـ

ـــاجــــات  واحتيـ

 املتعاملين

ـــر   .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــع ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــات  ــ ــ ـ ـــرجـ ــ ــ ـ ـــخـ ــ ــ ـ مـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة من  ـــدمـ املقـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــادات    ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ )شـ

ـــــات   ـــومـ ـ ـــل ـــعـ مـ

ـــائق   إلخ(   -وثـ

ــــة   ـ ــــمـ ـ ـ ــــي ـ قـ ذات 

ـــة   ــ ـ ــــاديـ ـ ــــمـ ـ ـ ــــت ـ اعـ

ـــن  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ـــــتخدامها  ـ اسـ

ـــــدى  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ لـ

ـــات  ــ ـ ــ ــ ـ ـــهـ ــ ـ ــ ــ ـ ـجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــي   ــ ــ ـ فـ ـــرى  ــ ــ ـ األخـ

ــــاـلت   ـ ـــامـ ــ ـ ـــعـ ــ ـ املـ

 ذات العالقة 

60% 60% 80% 60% 40% 80% 71% 60% 49% 80% 100% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

تتوفر طريقة  .3

ــــة   ـ ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ــابـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ ملـ

في   ــــة  ـ ــــاملـ ـ املعـ

ـــة   ــ ـ ـ مــرحــل ــــل  ـ كـ

ــــل  ـ ـــراحـ مـ ـــن  مـ

ــــم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

 الخدمة

60% 60% 80% 40% 60% 80% 71% 60% 54% 80% 60% 60% 

ــــة   .4 ـ ــــد آلــيـ ـ تــوجـ

لتقييم مــدى 

ـــادة  ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

الخــدمــة عن 

ـــتالم   ــ ــ ـ بعد اسـ

 املعاملة

60% 60% 80% 80% 44% 80% 69% 60% 57% 80% 40% 60% 

املحور  

السابع: 

الخدمات 

االلكتروني 

ة 

والتطبيقا

 ت الذكية

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ االلكترونيـ

ـــــتخدمة  ــ ـ املسـ

ـــك   ــ ـ ـ ــــل ـ ـ ــــب ـ ــــن قـ ـ مـ

ذات العالقة  

 بالخدمات

80% 80% 100% 80% 64% 80% 72% 60% 60% 80% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــة   .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ـ ــ ــ ـ ـــاذبـ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تصـ

 املوقع

60% 80% 80% 80% 68% 60% 66% 80% 66% 80% 80% 60% 

ـــة  .3 ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــراءات   ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ إجـ

ـــل  ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــجـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تسـ

ـــراك  ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واشـ

املتعاملين في  

 الخدمة

60% 60% 100% 80% 60% 80% 69% 60% 54% 80% 60% 60% 

ـــة  .4 ــ ــ ـ ــــولـ ـ ــ ــ ـ ـ ــه ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــل مع  ـــامـ التعـ

ـــات  ــ ــ ـ ـــرجـ ــ ــ ـ ـــخـ ــ ــ ـ مـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــواء  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ـــخ أو   ــ ـ ــ ــ ـ ــــالنسـ ـ بـ

ــــة أو   ـ ــــاعـ ـ الطبـ

ــــادة   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ إعـ

ـــالها عبر  ــ ــ ـ إرسـ

 البريد

60% 80% 100% 80% 64% 80% 69% 60% 69% 80% 60% 60% 

ـــع   .5 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوقـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ـــي   ـــرونـ ـ ـــت ـــكـ االلـ
60% 80% 100% 80% 68% 80% 68% 60% 51% 80% 80% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــن  ــ ـ مـ ـــو  ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــخـ ــ ـ يـ

 األخطاء

ـــن  .6 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــكـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــمـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ــــول  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــوصـ ــ ــ ـ الـ

ـــع  ــ ــ ـ ــــوقـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ لـ

ـــي   ـــرونـ ـ ـــت ـــكـ االلـ

ـــدون  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

ـــل  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــاكـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مشـ

 تقنية

60% 80% 80% 80% 60% 80% 69% 60% 54% 80% 60% 60% 

ــــة   .7 ـ ــــافـ ـ كـ تتوفر 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

عــلــى تــطــبــيــق  

ــــف   ـ ــ ــ ـ ـــواتـ ــ ــ ـ ـ ـــه ــ ــ ـ الـ

 املتحركة

60% 60% 80% 60% 64% 80% 66% 60% 57% 80% 60% 40% 

ـــاز  .8 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات  ـ الــتــطــبــيــقـ

بــآليــة لحفظ 

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

 الشخصية

40% 80% 100% 60% 60% 60% 66% 60% 54% 80% 80% 60% 

ـــهل تنزيل  .9 ــ ـ يسـ

ـــق   ــ ـ ـــيـ ــ ـ ـ ــــب ـ ــــطـ ـ ـ ــــت ـ الـ
40% 80% 80% 80% 64% 60% 69% 60% 60% 60% 80% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــجيل  ــ ـ ــ ــ ـ والتسـ

 كمستخدم

ـــة  .10 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــداثـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ حـ

ــــات   ـ ـــومـ ـ ـــل ـــعـ املـ

ـــورة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــنشـ ــ ـ املـ

ــــى   ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

 التطبيق

60% 60% 100% 80% 68% 60% 66% 60% 60% 80% 80% 60% 

ـــة   .11 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ـ ــ ــ ـ ـــاذبـ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ـ ــــم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تصـ

 التطبيق

60% 80% 80% 80% 68% 80% 68% 60% 54% 80% 60% 40% 

ــــد   .12 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ــــات  ـ الــتــطــبــيــقـ

الذكية بديل 

ــــن  ـ عـ ــــي  ـ ـ ــــل ـ ــــمـ ـ عـ

ــــاـلت   ـ ـــامـ ــ ـ ـــعـ ــ ـ املـ

 التقليدية

60% 60% 100% 80% 56% 60% 63% 60% 63% 80% 60% 60% 

 %60 %40 %60 %51 %0 %65 %60 %68 %80 %80 %80 %60 فيس بوك .13

 %60 %60 %80 %43 %0 %65 %60 %64 %100 %100 %80 %40 تويتر .14

 %60 %80 %60 %49 %60 %65 %60 %24 %80 %100 %60 %60 انستغرام .15



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

 %60 %60 %60 %37 %60 %60 %0 %44 %80 %100 %60 %60 تلغرام .16

17. SMS 60% 60% 80% 80% 44% 80% 66% 80% 60% 60% 60% 60% 

ـاــلغ   .18 ــ ــ ـ ابـ ـــم  ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ــ ـ يـ

املتعامل عن 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ــــدة   ـ ـــتــجـ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ــــل  ـ ــ ــ ـ ـ ــــب ـ ــ ــ ـ قـ ــــن  ـ ــ ــ ـ مـ

 الوزارة

60% 60% 100% 60% 56% 40% 60% 80% 63% 60% 60% 60% 

ــــال  .19 ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يتم ارسـ

ــــات   ـ الــتــعــلــيــمـ

ــــن  ـ ـ ــــي ـ ــــوانـ ـ ــــقـ ـ والـ

ــــدة   ـ ـــتــجـ ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ــــل  ـ ــ ــ ـ ـ ــــب ـ ــ ــ ـ قـ ــــن  ـ ــ ــ ـ مـ

 الوزارة

60% 60% 100% 60% 60% 60% 60% 80% 60% 60% 60% 60% 

ــــم   .20 ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ يـ

ــــق  ـ ـــويـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــتسـ ـ الـ

ــــات  ـ ــــدمـ ـ ــخـ ــ ـ ـ ــل ــ ـ لـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــور  ـ ـ ــــه ـ ــــمـ ـ ــجـ ــ ـ ـ ــل ــ ـ لـ

 قبل الوزارة

60% 60% 80% 60% 60% 80% 66% 0% 63% 60% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــاوب  .21 ــ ـ ــ ــ ـ ـــجـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــت ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــع  ــ ـ مـ ـــوزارة  ــ ـ الـ

ـــاــلت   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــراسـ املـ

واالســتفســار

ـــواردة  ــ ــ ـ الـ ات 

ــــر  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ االلكترونيـ

والتطبيقــــات 

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــذكـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــة  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــرعـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بسـ

 وفاعلية

60% 60% 100% 60% 56% 80% 68% 60% 66% 80% 60% 60% 

ـــعر بثقــة   .22 ــ ـ ــ ــ ـ أشـ

ــــع  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ا لكترونيـ

والتطبيقــــات 

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــذكـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــل  ــ ــ ـ ـائـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ووسـ

ـــل  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــواصـ ـــتـ الـ

 االجتماعي

60% 60% 100% 80% 72% 80% 68% 60% 57% 80% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ــــة   .23 ـ ــــد آلــيـ ـ تــوجـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ

ـــة  ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ومـ

ــــال   ـ ـــتــقــبـ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

ـــات   ــ ـ ـــظـ ــ ـ ــاـلحـ ــ ـ مـ

ــــات   ـ ــــراحـ ـ ـ ـــت واقـ

ـــن   ـ ـــي ـ ــــامــل ـ املــتــعـ

ــر  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ا لكترونيـ

والتطبيقــــات 

 الذكية

60% 60% 80% 60% 60% 100% 58% 60% 66% 80% 60% 60% 

ــــة   .24 ـ آلــيـ ـــوفــر  تــتـ

ـــاظ   ــ ـ ـــفـ ــ ـ ـحـ ــ ــ ـ ـلـ ــ ــ ـ لـ

ــــة  ـ ـــريـ ــ ـ ــ ــ ـ سـ على 

ــــن  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ وآمـ

ــــات   ـ ــــومـ ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ مـ

 املتعاملين

60% 60% 100% 60% 64% 80% 65% 80% 63% 80% 60% 60% 

ـــز   .25 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــن ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــات   ــ ـ ـــبـ ــ ـ ـ ـــل ــ ـ ـــطـ ــ ـ الـ

ـــة عبر  ـــدمـ املقـ

60% 60% 100% 60% 60% 80% 68% 60% 57% 60% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ االلكترونيـ

 بكفاءة

املحور  

الثامن : 

الرضا 

العام عن 

فترة العمل 

عن بعد   

خالل 

جائحة 

فيروس 

كورونا 

)كوفيد 

مع 19  )

وزارة 

التربية 

 والتعليم

ـــدى  .1 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

وزارة  أداء 

ـــة   ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ ــربـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ الـ

ـــم   ــ ـ ـ ــــي ـ ـ ــــل ـ ــــعـ ـ ـ ــــت ـ والـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ

عــن   ــــل  ـ الــعــمـ

 بعد

40% 80% 100% 60% 52% 60% 68% 40% 60% 80% 60% 60% 

ـــدى  .2 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

أداء  مســتوى 

ــــن   ـ ـ ــــي ـ ـ ــــل ـ ــــامـ ـ ــــعـ ـ الـ

ـــي   فـ ــالــــوزارة  ــ ـ بـ

ـــة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــب ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــل ــ ــ ـ ــ ــ ـ تـ

ـــاتــك  ـــاجـ احتيـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ

عــن   ــــل  ـ الــعــمـ

 بعد

80% 80% 100% 60% 60% 60% 63% 40% 63% 80% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

ـــدى  .3 ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ ـــا  ــ ــ ـ ــ ــ ـ مـ

ـــــاك عن  ــ ـ ــ ــ ـ رضـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــرعـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ــــة   ـ ــابـ ــ ـ ـــتــجـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ اسـ

ــــن   ـ ـ ــــي ـ ـ ــــل ـ ــــامـ ـ ــــعـ ـ الـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـالـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بـ

ـــم  ــ ــ ـ ــــديـ ـ ــ ــ ـ ـ ــــق ـ ــ ــ ـ ـ ــــت ـ ــ ــ ـ لـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ــــرة  ـ ـ ــــت ـ فـ ـــاــلل  خـ

عــن   ــــل  ـ الــعــمـ

 بعد

60% 80% 80% 40% 60% 60% 65% 40% 66% 80% 60% 60% 

الحصــول  تم  .4

ــــة   ـ ــــافـ ـ كـ ــــى  ـ ـ ــــل ـ عـ

ـــات  ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ـخـ ــ ــ ـ الـ

ـــدمهــا  التي تقـ

ـــوزارة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الـ

ـــة   ــ ـ ـــولـ ــ ـ ـ ـــه ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ بسـ

ــــر خالل   ـ ــ ــ ـ ويسـ

ــــل  ـ فــتــرة الــعــمـ

 عن بعد

60% 80% 100% 60% 60% 60% 62% 60% 60% 60% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

أن  .5 ــــد  ـ ــــقـ ـ ـ ــــت ـ ــــعـ ـ تـ

ـــة  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــائـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ جـ

ـــروس  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـــي ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ فـ

ـــا    ــ ـ ــ ــ ـ ـــورونـ ــ ـ ــ ــ ـ كـ

ـــد    19-كوفيـ

ل   غيرت بشــــك

نمط   كبير في 

ـــــوب   ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ وأسـ

ـــا   ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ــاتـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــي ـ ــ ــ ـ حـ

ـــا   ــ ــ ـ ـ ـــن ــ ــ ـ ـــرتـ ــ ــ ـ ـــظـ ــ ــ ـ ونـ

ـــتقبليــة   ــ ـ ــ ــ ـ املسـ

ـــر مــن  ـ ـــي ـ ـــث كـ ـــي  فـ

 األمور

60% 80% 100% 60% 56% 60% 66% 60% 63% 80% 80% 60% 

املحور  

التاسع 

:حدد 

درجة  

موافقتك 

حول 

يسهل تقديم  .1

ــــة  ـ ــ ــ ـ ــــظـ ـ ــ ــ ـ ــاــلحـ ـ ــ ــ ـ املـ

ــــات  ـ واملــقــتــرحـ

ــــز   ـ ــ ــ ـ ــــركـ ـ ــ ــ ـ مـ ــــي  ـ ــ ــ ـ فـ

ـــادة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــــعـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

 املتعاملين

80% 0% 80% 60% 16% 60% 54% 60% 63% 0% 60% 60% 



 
 
 

 

 

طلب تج ي  ترريص  العبارات املحاور

 م رسة رالة
طلب إلغاء ترريص 

 م رسة رالة
طلب اعتماد 

إعون م رسة 

 رالة

طلب دفع غرامة 

 مل رسة رالةمالية  
طلب تج ي  

ترريص 

  ضانة

طلب تغيير ممثل 

مجلس اإلدارة  

 م رسة رالة

طلب لرف 

الرسوم 

ال راسية ألبناء 

الواف ين    

امل ارس 

 ايةالة

طلب املوافقة عي  

استقبال مت ربين 

ومتطوعين    

امل رسة م رسة 

 رالة

طلب ارطار تعيين 

للعاملين    امل ارس 

 ايةالة

طلب إلغاء ترريص 

ر مال قبول  مك تب 

 ايجامعال واملعاه 

طلب تع يل شريك أو 

وكيل ر مال مكتب 

ايجامعال  ر مال قبول 

 واملعاه 

طلب تج ي  ترريص مكتب 

ايجامعال واملعاه   ر مال قبول 

معطيات 

التعامل 

مع 

املالحظات  

واملقترحات 

 فيما يلي:

ــــة   .2 ـ ــــد آلــيـ ـ تــوجـ

ـــة  ــ ـ ــ ــ ـ ـحـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ واضـ

ـــة  ــ ــ ـ ـ ــــن ـ ــ ــ ـ ـ ــــل ـ ــ ــ ـ ـ ــــع ـ ــ ــ ـ ومـ

ــــال   ـ ـــتــقــبـ ــ ـ ــ ــ ـ السـ

ـــاوى  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــــك ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ شـ

ــــات   ـ ــــراحـ ـ ـ ـــت واقـ

 املتعاملين

40% 0% 100% 40% 24% 60% 46% 60% 51% 60% 60% 60% 

يتم التفاعل   .3

والتعامل مع 

ـــاوى   ــ ـ ـ ـــك ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ الشـ

ــــة  ـ ــ ــ ـ ـــدمـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــقـ ــ ـ ــ ــ ـ املـ

فعال  بشكل 

0% 0% 80% 60% 60% 60% 55% 80% 54% 0% 40% 60% 

ـــل  .4 ــــامـ ـ تم التعـ

مالحظتي   مع 

مرض    بشكل 

60% 0% 100% 60% 64% 60% 52% 0% 57% 60% 0% 60% 

 


