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 التي تتعامل معها: الوحدة التنظيمية 

 :الخدمة التي تتمقاها

 :االستبانة )اختياري( ئاسم معب  اسم الجهة:
 البريد االلكتروني: الهاتف:
    أفراد                                                      قطاع حكومي     الفئة:

 
 قطاع خاص:  
(   قطاع تجاري   صناعي   قطاع قطاع زراعي    قطاع خدمي) 

 

  ( لمداللة عمى اإلجابة المالئمة: √الرجاء وضع إشارة ) 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  دالبن الرقم

 الرضا عن إجراءات تقديم الخدمةالمحور األول:  

جراءات تقديم الخدمة والوثائق المطموبة إلتمام إنجاز الخد  .1       مةوضوح تعميمات وا 

      وتسمسل خطواتها تقديم الخدمة إجراءاتوبساطة مرونة   .2

      الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة المقدمة لك  .3

      تقديم الخدمة واتخاذ القرارات وفقًا لمتعميمات واإلجراءات المعمنة  .4

 لرضا عن الموظفينالمحور الثاني: ا

      واجدهم في أماكن عممهموتسهولة الوصول إلى الموظفين المعنيين,   .5

      نزاهة الموظفين وتأديتهم لمهامهم بإخالص وأمانة  .6

جراءات العمل ذات العالقة  .7       إلمام الموظفين بالقوانين واألنظمة وتعميمات وا 

8.  
امتالك الموظفين لمصالحيات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الالزمة لتسهيل تقديم 

 الخدمة
     

 الرضا عن المسؤولينالثالث: المحور 
      بيسر وسهولة الوصول إلى المسؤول المعني عند الحاجة  .9

      استفساراتك ومالحظاتكاستماع المسؤول لك واإلجابة عن   .11

      امتالك المسؤول لمصالحيات الكافية التخاذ  القرارات  .11

      بحيادية وبدون تمييزتعامل المسؤول معك   .12

 الرضا عن االتصال والتواصلع: المحور الراب
       التي تستخدمها المؤسسة لمتواصل معكوسائل االتصال  ومالءمةتعدد   .13

      م الخدمة وبالقرارات التي تعنيكإعالمك بأي تغيير يطرأ عمى إجراءات تقدي  .14
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  دالبن الرقم

      المعمومات المقدمة عن طريق الموقع االلكتروني  .15

      ة لمتعريف بالخدمات والترويج لهاتعدد وفاعمية الوسائل المستخدم  .16

 والتظممات الرضا عن التعامل مع االقتراحات والشكاوىالمحور الخامس: 

      االقتراحات والشكاوى والتظممات استقبالاإلعالم بقنوات   .17

18.  
)اإلجابة فقط في حال تقديم متابعة االقتراحات المقدمة من قبمك  بنتيجةإعالمك 
 اقتراح(

     

19.  
)اإلجابة فقط في حال المك بنتيجة متابعة الشكاوى والتظممات المقدمة من قبمك إع

 (شكوى أو تظممتقديم 
     

21.  
من قبل المؤسسة لمتعامل مع الشكاوى والتظممات المقدمة  المتخذةمالءمة اإلجراءات 

 (شكوى أو تظمم)اإلجابة فقط في حال تقديم من قبمك 
     

   الرضا العام عن المؤسسةالمحور السادس: 

21.  
تشكل الخدمات التي تحصل عميها من مؤسسة المواصفات والمقاييس قيمة إضافية 

 ربحية, تنافسية, تسويقية() لك
     

      المؤسسة بإعادة التعامل مع كورغبت الثقة بتميز الخدمات المقدمة من المؤسسة  .22

      عند تطوير الخدمات باحتياجاتكاألخذ   .23

      توى رضاك العام عن المؤسسةمس  .24

 االحتياجات والتوقعات المستقبميةالمحور السابع: 

 ما هي االحتياجات األخرى التي ترغب في توفرها فيما يتعمق بإجراءات الخدمة وآلية تقديمها؟
1. .................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................... 
4. .................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................... 

 ؟األردنية ستقبمية التي تطمح أن تمبيها مؤسسة المواصفات والمقاييسما هي توقعاتك الم
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2. .................................................................................................................... 
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4. .................................................................................................................... 
5. .................................................................................................................... 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم


