
 ٔصاسج األشغال انؼايح ٔاالسكاٌ

 وحدة التقييم والتميز

 و 2015/دساساخ انشظا 

 سظا يرهقٙ انخذيح



 ذًٓٛذ

 حكٕيح فٙ األساسٛح األرسع يٍ سكاٌالا ٔ انؼايح األشغال ٔصاسج ذؼرثش

 يداالخ فٙ ْاو دٔس يٍ تّ طهغعذ نًا انٓاشًٛح، األسدَٛح انًًهكح

 ٔ ذطٕٚش ٔ ذحذٚث ٔ اَشاء ػثش انٕغُٙ انصؼٛذ ػهٗ انرًُٕٚح انؼًهٛح

 انًرطٕسج انرحرٛح انثُٛح تأٌ نقُاػرٓا انًًهكح فٙ انرحرّٛ انثُٛح دًٕٚيح

 االسرثًاساخ اسرقطاب ٔ انٕغُٙ االقرصاد ًَٕ فٙ اساسٙ دٔس نٓا

 ػهٗ اَؼكاط يٍ نزنك ٔيا انًحهٛح االسرثًاساخ ٔذٕغٍٛ انخاسخٛح

 انرًُٕٚح انؼًهٛح يحٕس ْٕ انز٘ االسدَٙ انًٕاغٍ ٔسفاْٛح يؼٛشح

   .شايم تشكم

 



 ا٘ فٙ انُداذ يؤششاخ اْى يٍ انؼًالء سظا ٚؼرثش
  خالل يٍ انؼًالء، سظا نرحقٛق انٕصاسج ٔذسؼٗ ،يؤسسح

 ٔيٕظفٍٛ يرًٛضج ٔأدٔاخ تأسهٕب يرًٛضج خذياخ ذقذٚى
 .ػانٛح كفاءج رٔ

:انًقذيح  



 -: انٗ انذساسح ْزِ ذٓذف

انرؼشف ػهٗ يسرٕٖ سظا يرهقٙ انخذيح تٓذف انرحسٍٛ 
يٍ قثم انٕصاسج ٔذهثٛح  ىٔانرطٕٚش ػهٗ انخذياخ انًقذيح نٓ

 .انحانٛح ٔانًسرقثهٛح ىٔذطهؼاذٓ ىاحرٛاخاذٓ

 

:ْذف انذساسح  



 انذساسح ْزِ يٍ انًُشٕد انٓذف نرحقٛق انرانٛح انؼًم انٛاخ انؼًم فشٚق اذثغ
ْٙٔ:- 

 ساتقح ٔدساساخ َظشٚاخ يٍ انذساسح ْزِ تًٕظٕع ٚرؼهق يا نكم انرؼشض (1
 .يُٓا ٔاالسرفادج

 .االسرثاَح ذصًٛى (2

 .ٔاػرًادْا ذصًًٛٓا ٔاػادج انٕصاسج فٙ انرخطٛػ ندُح يغ ٔيُاقشرٓا ػشظٓا (3

 ػُٛح قثم يٍ ٔظٕحٓا يؼٓا انرؼايم سٕٓنح يٍ نهرحقق االسرثاَح فحص (4
 . ٔانًحافظاخ انٕصاسج يشكض فٙ انٕصاسج يشاخؼٍٛ يٍ ػشٕائٛح

 اداج ترطثٛق انؼًم فشٚق قاو ٔفّٛ انًٛذاَٙ انؼًهٙ انداَة انٗ انهدٕء (5
  -:كانرانٙ سئٛسح يحأس استؼح يٍ يكٌٕ اسرثٛاٌ ػٍ ػثاسج ْٔٙ انذساسح

  انٕصاسج يٕظفٙ اداء ػٍ انشظا يذٖ •                انًقذيح انخذياخ ػٍ انشظا يذٖ •

 ذقذٚى اخشاءاخ ػٍ انشظا يذٖ •  انخذيح ذقذٚى يكاٌ ػٍ انشظا يذٖ •
 انخذيح

   .ذحهٛهٙ حاسٕب تشَايح ذصًٛى (6

 .انحاسٕب ػهٗ انثٛاَاخ ادخال (7

  .spss تشَايح تاسرخذاو انثٛاَاخ ذحهٛم (8

 .ٔانرٕصٛاخ انُرائح شايال انذساسح ذقشٚش كراتح (9

:يُٓدٛح انذساسح  



 كافح يٍ ػشٕائٛح ػُٛح يٍ انذساسح يدرًغ ذكٌٕ
 . ٔانًشكض سجصاانٕ يذٚشٚاخ يخرهف فٙ انٕصاسج يشاخؼٙ

:يدرًغ انذساسح  



ًًًًًمدىًالرضاًعنًالخدماتًالمقدمةً:أولًا
ًًً

ً
ًًالموظفينًالمعنيينًبتقديمًالخدمةأداءًمدىًالرضاًعنً:ًثانيـــــاًا

ًًًًًً
ً

  الجمهورًوًالبنيةًالتحتيةموظفيًخدمةًأداءًمدىًالرضاًعنً:ًثالثـــــاًا

      

 

 
 
 
 

 انذساسح خٕاَة



 يذٖ انشظا ػٍ انخذياخ انًقذيح :أٔنــــــا  



 الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة
 

 غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة الوصف 
غٌر موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 نسبة الرضا

المدٌرٌة الخدمات فً / ٌوفر موظفو الوزارة 

 الوقت المحدد

52 28 5 2 0 1.94 1.145 

89.89 



 يذٖ انشظا ػٍ انخذياخ انًقذيح: أٔال  



 يذٖ انشظا ػٍ انخذياخ انًقذيح: أٔال  



 يذٖ انشظا ػٍ أداء انًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ ترقذٚى انخذيح: ثاَٛا  



 يذٖ انشظا ػٍ أداء انًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ ترقذٚى انخذيح: ثاَٛا  



 يذٖ انشظا ػٍ أداء انًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ ترقذٚى انخذيح: ثاَٛا  



 

 

اندًٕٓس ٔ انثُٛح يٕظفٙ خذيح أداء يذٖ انشظا ػٍ : ثانثـــــا  

        انرحرٛح

 



 انرحرٛح ٔ انثُٛح  انًسؤٔنٍٛ ػٍ خذيح اندًٕٓسيذٖ انشظا ػٍ : ثانثا  



اندًٕٓس يذٖ انشظا ػٍ أداء يٕظفٙ خذيح : ثانثا  
 ٔانثُٛح انرحرٛح



 النتائـــــج



 نتائج الدراسة

بلغت نسبة الرضا العام الكلً لمتلقً خدمات وزارة االشغال •
 ( .  85.4) العامة واإلسكان    

أداء بٌتعلق جٌدة جداً فٌما نسبة رضا أظهرت الدراسة •
 الجمهور والبنٌة التحتٌةموظفً خدمة 

الخدمات ٌتعلق بجداً فٌما الدراسة نسبة رضا جٌدة أظهرت •
 المقدمة

أداء ٌتعلق بجٌدة جداً فٌما الدراسة نسبة رضا أظهرت •
 الخدمةالموظفٌن المعنٌٌن بتقدٌم 

الوقت بٌتعلق جٌدة جداً فٌما أظهرت الدراسة نسبة رضا •
 الخدمةإلنجاز المستغرق 

 

 



 الرضا العام

الحصول إجراءات العملٌات و 

 على الخدمة
86.44 

 84.14 الموظف المقدم للخدمة

المسؤولٌن عن خدمة 

 الجمهور والبنٌة التحتٌة
85.55 





 مقارنات









 يالحظاخ يرهقٙ انخذيح

 -:ذهخصد اتشص يالحظاخ يرهقٙ انخذيح تانرانٙ 
 
 

 صشف انًطانثاخ انًانٛح فٙ انسشػح  ●  
 
 انشد ػهٗ يرهقٙ انخذيح ٔخاصح يٍ انًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ ترقذٚى انخذيح ● 
 
ٌ   إنٗ يثُٗ انٕصاسج انشئٛسٙ( انًانٛح (َقم يٕقغ إداسج انشقاتح انذاخهٛح  ●   انًطانثاخ انًانٛح   حٛث أ

 ذحراج نرصذٚق انشقاتح انذاخهٛح ٔفٙ رنك يؼاَاج نٕخٕدْا فٙ يثٍُٛٛ يخرهفٍٛ
 
 إٚفاد   انًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ ترقذٚى انخذيح نذٔساخ ذذسٚثٛح فٙ كٛفٛح انرؼايم يغ يرهقٙ انخذيح  ●    
  
 االترؼاد ػٍ انًشكضٚح فٙ اإلخشاءاخ  ٔ اذخار انقشاساخ ● 
 
 ذفٕٚط انصالحٛاخ نهًذساء ● 
    


