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 فاعمية االتصال والتواصلالمحور األول: 
       .تمبيتيا الحتياجاتكممدى و  فعالية وسائل االتصال التي توفرىا المؤسسة  .1
       فعالية طرق تبادل المعمومات والخبرات والمعارف وتمبيتيا الحتياجاتكم وتوقعاتكم.  .2
       .االتصال المعمنة بووروابط موقع اإللكتروني ال فعالية  .3

 التزام المؤسسةالمحور الثاني: 
       .الفترات الزمنية المحددةالتزام المؤسسة بتنفيذ المشاريع المشتركة ضمن   .4

صدار قرارات تشريعات التزام المؤسسة بإعداد  .5 جراءات  ال تتعارض مع وا  تشريعات وا 
       عممكم.

       بنود مذكرات التفاىم واتفاقيات الشراكة.تنفيذ التزام المؤسسة ب  .6
 المحور الثالث: مدى االستفادة من الشراكة

       مدى تأثير الشراكة في تحقيق أىدافكم أو انجاز ميامكم.   .7
       االستفادة من البيانات والمعمومات المقدمة لكم من قبل المؤسسة في انجاز ميامكم.مدى   .8
       الشراكة في تحقيق األىداف الوطنية المشتركة.  تأثيرمدى   .9

 : مدى تعاون المؤسسة الرابعالمحور 

       استعداد وسرعة المؤسسة في تمبية طمباتكم واحتياجاتكم.  .11

       مبادرة المؤسسة إلى تقديم النصح والدعم لكم ضمن نطاق الشراكة.  .11

       بالمعمومات المتعمقة بموضوع الشراكة.تعاون موظفي المؤسسة ومستوى معرفتيم   .12

 : الشفافيةالخامسالمحور 

       الفعاليات واألنشطة التي تيمكم.بإعالمكم بالقرارات والتغييرات التي تؤثر عميكم و   .35

36.  
وضوووو وشووفافية المؤسسووة أثنوواء إعووداد خطتيووا االسووتراتيجية خاصووًة فيمووا يتعمووق بووالبرام  

       والمشاريع المشتركة.

       كافة البيانات والمعمومات التي تيمكم.  إلى إتاحة الوصول  .37

  :الجهةاسم  

  :في المؤسسة الوحدة التنظيمية التي تتعاممون معها

  سنوياً     سنوي نصف    سنوي ربع    شيرياً     سبوعياً أ  ما هو تكرار تعاممكم مع المؤسسة؟

 المؤسسة؟  مع طبيعة الشراكة  ما هي

 الوطنية األىداف تحقيق في شراكة. 
 تقديم الخدمات/ والبرام  والمشاريع العمميات تنفيذ في شراكة.  
 اإلحصائية. والتقارير المعمومات والبيانات تبادل 
 المالي/ أو و التقني/ أو الدعم الفني و تقديم. 

 .................................................................: غيرىا
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 : االنطباع العامالسادسالمحور 
       .العام عن الشراكة مع المؤسسة الرضا  .38

       مستوى الفائدة العائدة عميكم من الشراكة.  .31

       في التعامالت المتبادلة. قدرة المؤسسة عمى المحافظة عمى مستوى عال    .31

 

31.  

 :في أي من المحاور أعاله مقترحاتكم لتطوير وتحسين العالقة مع المؤسسةيرجى تحديد 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
 

42.  

 :لمتغمب عميياومقترحاتكم  التي تواجيكم خالل تعاممكم مع المؤسسة المعيقات يرجى تحديد 
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 اكرين لكم تعاونكمش

 

  

 

 (:الموظف المعني بالشراكة) االستبانةاسم معبئ 
 معمومات االتصال:
 الياتف: الوحدة التنظيمية:
 البريد اإللكتروني: المسمى الوظيفي:


