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ضيرملا ةبرجت سايق جمانرب جئاتن
)ةماع ةرظن(



تاقيلعتلاو تانايبتسالا ددع عومجم

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ٢٠١٩ ،ليربأ١ نم :ةرتفلا

+37,000
 يفتاهنايبتسا

لمتكم

+103,000
 ينورتكلا نايبتسا

لمتكم

SMS

+53,800
قيلعت

+138,000
لمتكمنايبتسا
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ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

66.0
69.269.770.772.273.11

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 44,876n= 30,917n= 60,729n= 51,456n= 59,079n= 78,987

72.75

 هباسح متيو ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةفدهتسملا تامدخلا عيمج نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب

تاباجcا ددع
138,066

2.52
2018- يناثلا فصنلا

ةحصلا ةرازو
2019 ،لوgا فصنلا– ماعلا لدعملا

2019 ،لوgا فصنلا
)72.75(

2018 ،يناثلا فصنلا
)70.23(

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم



تادايعلا
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ةماع ةرظن :ةيسيئرلا تامدخلا

تايفشتسملا
تادايعلا

64.69

تايفشتسملا
ميونتلا

79.91

ميونتلا

تايفشتسملا
ئراوطلا

56.35

ئراوطلا

 ةياعرلا زكارم
ةيلو5ا

73.75

 زكارم
ةيلو9ا ةياعرلا

2018 ماع نم يناثلا فصنلا2019 ماع نم لو9ا فصنلا

69.70

81.08

58.75

73.71



ضيرملا ةبرجت سايق جمانرب جئاتن
)تايفشتسملا(



.ةيجالعتالحر3يفضيرملاةبرجتسايقجمانربنمضةحصلاةرازوتايفشتسمبىضرملااضرتايوتسمسايقمتي

.ةكلمملاقطانمفلتخميفىفشتسم115عومجملكلذمتيو

تايفشتسملا :ةيجالعلا تالحرلا

تادايعلا

ميونتلا

ئراوطلا

تايفشتسملا

115
ىفشتسم

12



تايفشتسملا تادايعلا
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تايفشتسملا
2019 ،لو/ا فصنلا– ةيجراخلا تادايعلا

61.660.563.2
66.568.570.55

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 14,888n= 5,270n= 12,697n= 9,760n= 12,490n= 16,429

91.7

73.3

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

69.70

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجhا ددع
28,887

5.01
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو/ا فصنلا
)69.70(

2018 ،يناثلا فصنلا
)64.69(

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةبرجت لدعم
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ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

تايفشتسملا
2019 ،لو^ا فصنلا– ةيجراخلا تادايعلا

تاباج`ا ددع69.70
28,887

5.01
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو^ا فصنلا
)69.70(

2018 ،يناثلا فصنلا
)64.69(

59.94
61.97
62.29
62.51
63.25
63.31

65.93
66.36
66.55
67.11
67.57
67.75
67.99
68.66
69.43
69.62

70.92
71.21
71.61
72.49
72.74

75.28
79.32

نازاج
نارجن

ةرونملا ةنيدملا
ةذفنقلا
ءاسح^ا

لئاح
ريسع
فئاطلا

ةيلامشلا دودحلا
ةحابلا

ىطسولا ،1 عمجتلا
تايرقلا
فوجلا

نطابلا رفح
ةشيب
كوبت

ةدج
ةمركملا ةكم

ميصققلا
ضايرلا

ىطسولا ،2 عمجتلا
ةيبرغلا ،1 عمجتلا
ةيقرشلا ،1 عمجتلا

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو



16

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

72.94

60.89

71.5473.5671.8671.6371.88
66.8268.84

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

ماعلا مييقتلاةيصخش لئاسمةيلديصلاةعشBاربتخملابيبطلاضيرمتلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوBا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

تايفشتسملا
2019 ،لوBا فصنلا– ةيجراخلا تادايعلا

تاباجjا ددع69.70
28,887

5.01
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوBا فصنلا
)69.70(

2018 ،يناثلا فصنلا
)64.69(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↑ 3.95 73.71 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↑ 3.90 72.32 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↑ 6.22 61.97 كترايز لالخ لاقتنالا ؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Oيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Oملع

85.6 62.4 ↑ 5.71 58.42 كترايز لالخ لاقتنالا @تاءارجcا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↑ 4.29 62.00 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↑ 5.11 72.27 ضيرمتلا @ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↑ 5.06 70.77 ضيرمتلا @ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↑ 4.58 77.16 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 4.84 74.28 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↑ 4.72 73.94 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 4.98 71.99 بيبطلا @كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 4.70 72.70 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودuا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↑ 4.83 73.37 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↑ 4.10 77.18 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↑ 4.62 72.15 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↑ 4.94 73.02 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↑ 5.33 70.64 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

89.1 78.3 ↑ 0.44 67.54 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 1.30 73.04 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↑ 1.50 75.07 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↑ 1.36 70.97 ةعشlا ةعشlا ءارجn راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↑ 1.85 69.07 ةعشlا ةعشlا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↑ 1.89 74.85 ةعشlا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشlا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↓ 0.55 71.16 ةيلديصلا ةيودlا فرصل راظتنالا ةدم

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↑ 0.94 76.38 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 1.03 76.20 ةيلديصلا ةيودBا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↑ 0.34 63.94 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودBا رفوت

85.9 53.3 ↑ 2.25 50.84 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↑ 4.35 67.28 ةيصخشلا لئاسملا ةرسBا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↑ 3.81 70.71 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

93.1 71.6 ↑ 5.39 65.93 ةيصخشلا لئاسملا @كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 4.23 73.34 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↑ 4.09 74.11 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.9 74.1 ↑ 5.19 69.48 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 71.7 ↑ 6.62 67.59 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.8 73.3 ↑ 5.75 69.57 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :نيسحتلا قيرط

نيسحتلا تاردابم .ةيجراخلا تادايعلا يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكGا رثGا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي

@كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

2

4

6

1

3

5

@تاءارجBا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا هتدبأ يذلا مامتهالا

@ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت فيك

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 21

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 3.43 84.99 2256 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 1

NA 81.53 799 ضايرلا ضايرلا ،نويعلل يصصختلا دلاخلا كلملا ىفشتسم 2

NA 81.51 46 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم 3

NA 81.06 793 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ةيبطلا Pادبع كلملا ةنيدم 4

↑ 0.54 76.19 408 ةدج ةدجب يبطلا Pادبع كلملا عمجم 5

↑ 5.80 75.24 266 ةمركملا ةكم ةكمب ماعلا ءارح ىفشتسم 6

↓ 0.37 74.64 846 ىطسولا ،2 عمجتلا زيزعلادبع نب دمحم ريمUا ىفشتسم ىفشتسم 7

↑ 5.64 74.34 185 ميصقلا يزكرملا ةديرب ىفشتسم 8

↑ 0.73 74.26 361 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب لافطUاو ةدالولا ىفشتسم 9

↓ 1.53 73.66 285 ميصقلا ةديربب بلقلا زكرم و يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 10

↑ 2.78 72.30 344 ةيقرشلا ،1 عمجتلا )ماعلا مامدلا( يبطلا مامدلا عمجم 11

↑ 7.09 72.08 173 ةدج ةدجب ماروUا زكرم و زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 12

↑ 9.65 71.87 299 كوبت كوبتب دهف كلملا ىفشتسم 13

↑ 7.13 71.00 181 نارجن نارجنب دلاخ كلملا ىفشتسم 14

↑ 6.08 70.73 391 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يزكرملا فيطقلا ىفشتسم 15

↓ 1.07 70.56 169 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ماعلا ناميeا ىفشتسم 16

↑ 6.94 70.43 117 ةحابلا ةحابلاب زيزعلا دبع نب دوعس نب يراشم ريمUا ىفشتسم 17

↑ 5.81 70.32 164 ةدج ةيدعاسملاب لافطUا و ةدالولا ىفشتسم 18

↑ 1.20 70.05 276 ةمركملا ةكم ةكمب زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 19

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا



69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 22

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 1.95 69.18 245 ميصقلا ةزينعب دوعس كلملا ىفشتسم 19

↑ 2.50 69.15 399 ةدج ةدج قرش ىفشتسم 20

↑ 3.92 68.79 310 ةمركملا ةكم ةكمب يصصختلا رونلا ىفشتسم 21

↑ 1.09 68.77 294 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكمب لصيف كلملا ىفشتسم 22

↑ 1.83 68.76 151 ةدج ةدجب دهف كلملا ىفشتسم 23

↑ 3.57 68.55 295 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب لافطXاو ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 24

↑ 9.34 68.32 125 فوجلا فوجلاب زيزعلادبع نب بعتم ريمXا ىفشتسم 25

↑ 3.87 68.03 294 فئاطلا فئاطلاب يصصختلا زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 26

↑ 3.11 67.67 241 لئاح ماعلا لئاح ىفشتسم 27

↑ 4.21 67.41 148 كوبت كوبتب دلاخ كلملا ىفشتسم 28

↑ 1.70 67.38 229 فوجلا اكاكسب زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 29

↑ 5.45 67.37 297 نازاج نازاجب يزكرملا دهف كلملا ىفشتسم 30

NA 67.32 2092 ىطسولا ،1 عمجتلا ماعلا ىفشتسملا- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 31

↑ 3.16 67.14 149 ةيلامشلا دودحلا بلقلا زكرم و يزكرملا رعرع ىفشتسم 32

↑ 6.48 67.10 88 ةيلامشلا دودحلا رعرعب لافطXاو ةدالولا ىفشتسم 33

↑ 1.07 66.72 317 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكمب ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 34

↑ 7.49 65.31 377 فئاطلا فئاطلاب لصيف كلملا ىفشتسم 35

↑ 2.57 65.19 270 ميصقلا ميصقلاب لافطلا و ةدالولا ىفشتسم 36

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا



69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 23

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 8.38 65.18 177 تايرقلا ماعلا تايرقلا ىفشتسم 37

↑ 7.61 64.98 186 ءاسحDا فوفهلابدهف كلملا ىفشتسم 38

↑ 2.88 64.87 173 ةحابلا ةحابلاب يبطلا جربلا و دهف كلملا ىفشتسم 39

↑ 7.50 64.34 446 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 40

↑ 3.35 63.90 281 ضايرلا جرخلاب دلاخ كلملا ىفشتسم 41

↓ 0.33 63.49 206 ميصقلا ماعلا سرلا ىفشتسم 42

↑ 0.30 63.43 285 ضايرلا ةعمجملاب دلاخ كلملا ىفشتسم 43

↑ 7.27 63.12 98 نطابلا رفح نطابلا رفحب دلاخ كلملا ىفشتسم 44

↑ 2.62 62.89 162 ءاسحDا ءاسحDاب لافطDا و ةدالولا ىفشتسم 45

↑ 3.77 62.81 239 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ماعلا دحأ ىفشتسم 46

↓ 0.61 62.70 267 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلاب ةماميلا ىفشتسم 47

↑ 1.44 61.51 420 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ناملس كلملا ىفشتسم 48

↑ 0.18 61.07 231 نطابلا رفح نطابلا رفحب لافطالاو ةدالولا ىفشتسم 49

↑ 0.69 60.58 98 ءاسحDا ءاسحDاب يولج نب دوعس ريمDا ىفشتسم 50

↑ 3.66 60.17 270 ةرونملا ةنيدملا ماعلا عبني ىفشتسم 51

↑ 5.99 58.77 110 ةشيب ةشيبب cادبع كلملا ىفشتسم 52

↓ 3.45 58.43 317 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب بلقلا زكرم و دهف كلملا ىفشتسم 53

↓ 1.19 57.81 206 لئاح لئاحب بلقلا زكرم و دلاخ كلملا ىفشتسم 54

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا



) ريرس200–101 ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا

69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 24

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 5.56 76.40 213 ميصققلا ماعلا ةيريكبلا ىفشتسم 1

↑ 1.14 76.07 168 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا ليبجلا ىفشتسم 2

NA 75.91 68 كوبت ماعلا هجولا ىفشتسم 3

↑ 8.86 75.72 154 ميصققلا ماعلا بنذملا ىفشتسم 4

↑ 1.51 74.86 283 ضايرلا جرخلاب لافطTاو ةدالولا ىفشتسم 5

↑ 6.11 74.75 86 ضايرلا ماعلا ءارقش ىفشتسم 6

NA 74.66 468 ىطسولا ،1 عمجتلا لافطTا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 7

↑ 0.26 73.78 240 نطابلا رفح يزكرملا نطابلا رفح ىفشتسم 8

↑ 4.76 70.87 244 ةدج ماعلا غبار ىفشتسم 9

↑ 7.81 70.75 591 ريسع اهبأب لافطالاو ةدالولا يفشتسم 10

↑ 1.08 68.12 271 ضايرلا ماعلا يفلزلا ىفشتسم 11

↑ 0.64 67.51 251 ةيلامشلا دودحلا يولج نب دعاسم نب زيزعلا دبع يفشتسم 12

NA 67.45 471 ىطسولا ،1 عمجتلا ةدالولا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 13

↓ 2.18 65.96 240 فئاطلا فئاطلاب لافطTا ىفشتسم 14

↑ 7.78 65.43 281 ريسع ماعلا لياحم ىفشتسم 15

NA 65.42 170 ريسع ماعلا ةديبع ةارس ىفشتسم 16

↑ 8.07 65.02 76 ةيلامشلا دودحلا ماعلا فيرط ىفشتسم 17

↓ 1.44 64.55 237 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،لصيفلا نمحرلادبع مامgا ىفشتسم 18



69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 25

) ريرس200–101 ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 1.74 64.51 313 نازاج نازاجب رصان نب دمحم ريمGا ىفشتسم 19

↑ 6.68 63.78 168 لئاح لئاحب لافطGا و ةدالولا ىفشتسم 20

↓ 0.09 63.10 206 ريسع طيشم سيمخب ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 21

↑ 2.23 61.65 309 ريسع ماعلا طيشم سيمخ ىفشتسم 22

↑ 0.10 60.48 145 فوجلا فوجلاب لافطGاو ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 23

↑ 0.12 59.23 166 نارجن نارجنب لافطGاو ةدالولا ىفشتسم 24

↑ 4.57 58.70 108 نازاج ماعلا ايبص ىفشتسم 25

↓ 8.67 57.64 123 ضايرلا رساودلا يداو ىفشتسم 26

↑ 5.92 55.80 255 نازاج ماعلا ةطماص ىفشتسم 27

↑ 0.82 54.74 262 نازاج ماعلا شيرع وبا ىفشتسم 28

NA Low-n 2 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ءادحب انيس نبا ىفشتسم --



69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 26

) ريرس100 نم لقأ ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
NA 85.47 53 ىطسولا ،2 عمجتلا ةيردصلا ضارمIل دوعس كلملا ىفشتسم 1

↓ 5.90 85.11 36 نطابلا رفح ماعلا ةريعسلا ىفشتسم 2

↓ 2.02 82.08 120 ميصقلا ماعلا ءاوجلا نويع ىفشتسم 3

NA 79.83 169 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا ةرونت سأر ىفشتسم 4

↑ 11.17 79.75 116 فوجلا ماعلا ريوص ىفشتسم 5

↑ 5.63 76.54 44 نازاج ماعلا ناسرف ىفشتسم 6

↑ 4.55 74.29 84 نطابلا رفح ماعلا ةموصيقلا ىفشتسم 7

↑ 7.98 74.10 251 ةشيب ماعلا رئاشبلا ىفشتسم 8

↑ 6.04 73.67 509 ةدج ةدجب نويعلا ىفشتسم 9

↓ 1.58 73.51 79 تايرقلا تايرقلاب ةيواسيعلا يفشتسم 10

↑ 3.44 73.03 125 كوبت ماعلا لقح ىفشتسم 11

↑ 7.41 71.81 109 ضايرلا ماعلا ميمت ينب ةطوح ىفشتسم 12

NA 68.10 41 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا قيقبلا ىفشتسم 13

↑ 6.54 64.57 182 ةدج ماعلا مضأ ىفشتسم 14

↓ 4.24 64.02 42 كوبت ماعلا ءابض ىفشتسم 15

↓ 3.16 63.24 211 نازاج ماعلا شيب ىفشتسم 16



) ريرس100 نم لقأ ( ةيريرسلا ةعسلا :تادايعلا

69.70 ماعلا لدعملا نم لقأ69.70 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 27

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 4.96 62.51 224 ةذفنقلا ةذفنقلا بونج ىفشتسم 17

↑ 1.85 61.15 54 ةدج ماعلا رغثلا ىفشتسم 18

↑ 0.59 60.74 114 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ماعلا تاقيملا ىفشتسم 19

↓ 1.80 57.53 68 ةدج ماعلا ثيللا ىفشتسم 20

NA 56.42 73 كوبت )ءاروحلا( ماعلا جلمأ ىفشتسم 21

↓ 5.29 55.47 217 نازاج ماعلا ةحراسملا دحأ ىفشتسم 22

↑ 3.75 53.59 170 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا يجفخلا ىفشتسم 23

↓ 6.67 52.46 124 نارجن ماعلا ةرورش ىفشتسم 24

↓ 6.30 48.90 140 نازاج ماعلا ةضراعلا ىفشتسم 25

NA Low-n 21 ةيلامشلا دودحلا ماعلا ءاحفر ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ةيواطر`ا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا طاغلا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ريدس ةطوح ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا حامر ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ريمت ىفشتسم --



تايفشتسملا ميونتلا
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تايفشتسملا
2019 ،لو*ا فصنلا– ميونتلا

79.680.079.780.180.681.39

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 9,139n= 10,614n= 13,886n= 8,196n= 10,318n= 12,820

89.9

83.4

ةحصلا ةرازو

)83.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)89.9(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

تاباج_ا ددع81.08
23,138

1.17
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو*ا فصنلا
)81.08(

2018 ،يناثلا فصنلا
)79.91(

ميونتلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةبرجت لدعم

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا– تايفشتسملا :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

75.97
76.90
77.66
77.80
78.53
78.93
79.16
79.76
79.94
80.41
80.51
80.56
80.79
81.08
81.31
82.09
82.11
82.19
82.55
82.55
82.64
83.54

84.89

ةشيب
لئاح

ةذفنقلا
نارجن
تايرقلا

نازاج
ةيلامشلا دودحلا

ريسع
ةرونملا ةنيدملا

ءاسح\ا
ضايرلا
فوجلا

ىطسولا ،2 عمجتلا
فئاطلا

ىطسولا ،1 عمجتلا
ةدج

نطابلا رفح
كوبت

ةمركملا ةكم
ميصققلا

ةحابلا
ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ةيبرغلا ،1 عمجتلا تايفشتسملا
2019 ،لو\ا فصنلا– ميونتلا

تاباجhا ددع81.08
23,138

1.17
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو\ا فصنلا
)81.08(

2018 ،يناثلا فصنلا
)79.91(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

79.7678.5680.8581.07
86.80

80.28

89.25

80.85
77.99

81.4782.18

 قيرفتابجولاةفرغلالوخدلا
ضيرمتلا

 تارابتخالابيبطلا
جالعلاو

ةبرجت لثمم
ضيرملا

 رومأ
ةيصخش

 راوزلا
ةلئاعلاو

 مييقتلاجورخلا
ماعلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوWا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

تايفشتسملا
2019 ،لوWا فصنلا– ميونتلا

تاباجlا ددع81.08
23,138

1.17
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوWا فصنلا
)81.08(

2018 ،يناثلا فصنلا
)79.91(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

88.3 81.8 ↑ 1.22 78.89 لوخدلا ىفشتسملا ىلإ لوخدلا تاءارجإ ةعرس

93.8 87.6 ↑ 1.37 86.38 لوخدلا ىفشتسملا كلاخدإب ماق يذلا صخشلا مامتها

N/A 72.2 ↑ 1.80 73.21 لوخدلا @كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

86.7 78.6 ↑ 0.48 75.50 ةفرغلا @ةفرغلل ماعلا رهظملا

89.5 81.7 ↑ 0.58 79.21 ةفرغلا ةفرغلا ةفاظن

83.6 81.6 ↑ 0.95 80.53 ةفرغلا ةفرغلا ةرارح ةجرد

83.1 81.5 ↑ 0.73 79.10 ةفرغلا اهلوح امو ةفرغلا ءوده

81.7 80.9 ↑ 0.44 80.75 تابجولا )ةنخاسلا ةمعط\ا ةنوخسو ،ةدرابلا ةمعط\ا ةدورب( ماعطلا ةرارح ةجرد

80.5 80.2 ↑ 0.57 81.03 تابجولا ماعطلا ةدوج

96.3 86.5 ↑ 1.92 83.94 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتهاو فطل

92.0 82.0 ↑ 2.45 77.50 ضيرمتلا @ءاعدتسالا رزل ةباجتسالا ةعرس

94.5 85.6 ↑1.55 83.18 ضيرمتلا كتابلط هاجت ضيرمتلا قيرف بولسأ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.3 85.0 ↑ 1.33 82.83 ضيرمتلا ةيصخشلا وأ ةصاخلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم ىدم

92.3 82.8 ↑ 1.99 80.55 ضيرمتلا يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

94.4 85.6 ↑ 1.42 84.31 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف ةراهم

N/A 78.0 ↑ 1.08 74.41 ضيرمتلا @)خلإ ... يشملا ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا

90.2 86.0 ↑ 0.90 84.95 بيبطلا كعم بيبطلا هاضق يذلا تقولا

92.3 88.0 ↑ 1.15 86.61 بيبطلا كقلق يعاودو كتلئسأب بيبطلا مامتها

91.1 87.0 ↑ 1.47 85.41 بيبطلا يرجي ام ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

94.2 89.6 ↑ 1.09 88.39 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.5 90.0 ↑ 0.89 89.51 بيبطلا بيبطلا ةراهم

88.3 80.3 ↑ 0.67 78.47 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

90.1 81.8 ↑ 1.17 79.74 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

94.9 84.9 ↑ 0.99 83.01 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا مامتها

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

NA NA NA 89.82 ضيرملا ةبرجت لثمم ضيرملا ةبرجت لثمم مامتهاو فطل

NA NA NA 89.48 ضيرملا ةبرجت لثمم كتاراسفتساو كتلئسأ عيمج ىلع ةباجDاب ضيرملا ةبرجت لثمم مايق ىدم

NA NA NA 88.66 ضيرملا ةبرجت لثمم ضيرملا ةبرجت لثمم نم اهتيقلت يتلا ةدعاسملا

92.3 86.7 ↓ 0.39 85.05 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.4 82.1 ↑ 1.69 79.04 ةيصخشلا لئاسملا ملZاب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

91.5 82.0 ↑ 0.37 78.87 ةيصخشلا لئاسملا ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

90.4 79.1 ↑ 0.48 75.39 ةيصخشلا لئاسملا @كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

90.7 83.7 ↑ 0.56 81.63 ةيصخشلا لئاسملا كجالعب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشD نوفظوملا هلذب يذلا دهجلا

92.7 83.1 ↑ 1.27 84.01 ةيصخشلا لئاسملا كصحف لبق مهيديأ ميقعتل يبطلا مقاطلا ةاعارم

94.4 85.6 ↑ 1.15 82.10 ةيصخشلا لئاسملا ىفشتسملا يف اهتذخأ يتلا ةيودZا عيمج ىلع كعالطإ ىدم

88.3 78.3 ↑ 0.14 74.54 ةلئاعلاو راوزلا @راوزلا ةحارو تازيهجت

95.1 84.9 ↑ 0.81 82.08 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

88.7 86.1 ↑ 0.61 85.23 جورخلا ىفشتسملا نم جورخلل دادعتسالاب كروعش ىدم

88.3 82.4 ↑ 0.59 80.32 جورخلا لزنملل ةدوعلا كناكمإب هنأ كرابخإ دعب ىفشتسملا نم جورخلا تاءارجإ ةعرس

92.0 83.2 ↑ 1.17 80.90 جورخلا لزنملا يف كسفنب ةيانعلا نأشب اهيلع تلصح يتلا تاميلعتلا

91.6 81.8 ↑ 1.41 79.94 جورخلا ةلمتحملا ةيبناجلا ضارع[ا كلذ يف امب ،جورخلا دعب اهذخأتس يتلا ةيود[ا نع حرشلا

94.5 85.6 ↑ 1.16 83.43 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.0 82.6 ↑ 1.46 79.88 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

94.5 85.4 ↑ 1.19 83.41 ماعلا مييقتلا ىفشتسملا يف اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةدالولا ةبرجت

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

ةدالولا ةبرجت
2019 ،لو]ا فصنلا– ميونتلا

تاباج^ا ددع77.33
614

NA
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو]ا فصنلا
)77.33(

2018 ،يناثلا فصنلا
)NA(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

ةدالولا مسق يفظوم مامتهاو فطل

2019 ،لو=ا فصنلانايبتسالا رصانع

ةدالولا ةفرغل ماعلا رهظملا

 ةدالولا مالآ نم دحلا يف يبطلا مقاطلا ةدعاسم ىدم

لفطلا ةلاحو ةدالولا لحارمب كمالعإ ىلع نيفظوملا صرح

ةدالولا مسق يفءاعدتسالا رزل ضيرمتلا مقاط ةباجتسا ةعرس

ةدالولا دعب ىلو]ا ةعاسلا لالخ ةيعيبطلا ةعاضرلا ةصرف ريفوت

رواحملالخنمميونتلاةلحرنمءزجككلذمتثيح.لافط]اوةدالولاتايفشتسمنمًىفشتسم15يفةدالولاةبرجتسايقمت
:ةيلاتلانايبتسالا

98.7

95.8

--

95.5

96.7

91.9

78.33

78.52

77.29

81.40

70.31

77.72
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ميونتلا– تايفشتسملا :نيسحتلا قيرط

 يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا
@كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ

2

4

6

1

3

5

 ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
@)خلإ ... مامحلا مادختسا ،مامحتسالا(

 كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا
ةيونعملا

@كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @

 .ميونتلا يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكWا رثWا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم



81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 38

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
NA 89.77 204 ضايرلا ضايرلا ،نويعلل يصصختلا دلاخلا كلملا ىفشتسم 1

↑ 0.87 87.57 945 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 2
NA 86.79 448 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ةيبطلا Nادبع كلملا ةنيدم 3

NA 86.46 106 ىطسولا ،2 عمجتلا ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم 4

↑ 2.38 85.33 209 ةحابلا ةحابلاب زيزعلا دبع نب دوعس نب يراشم ريمSا ىفشتسم 5

↑ 0.91 85.29 215 ةدج ةدجب يبطلا Nادبع كلملا عمجم 6

↑ 2.37 84.87 254 ميصقلا يزكرملا ةديرب ىفشتسم 7

↑ 0.92 84.55 250 ميصقلا ةديربب بلقلا زكرم و يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 8

↑ 0.19 83.92 184 ةمركملا ةكم ةكمب زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 9

↑ 2.63 83.88 198 نارجن نارجنب دلاخ كلملا ىفشتسم 10

↑ 3.34 83.61 265 فئاطلا فئاطلاب لصيف كلملا ىفشتسم 11

↑ 1.37 83.61 270 ةمركملا ةكم ةكمب ماعلا ءارح ىفشتسم 12

↓ 0.67 83.57 229 فوجلا فوجلاب زيزعلادبع نب بعتم ريمSا ىفشتسم 13

↑ 0.69 83.15 225 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ماعلا ناميbا ىفشتسم 14

↑ 1.20 82.96 232 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكمب ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 15

↑ 1.63 82.94 274 ةدج ةدجب دهف كلملا ىفشتسم 16

↓ 1.07 82.85 198 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكمب لصيف كلملا ىفشتسم 17

↑ 1.36 82.37 233 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب لافطSاو ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 18

↑ 4.76 82.36 286 كوبت كوبتب دلاخ كلملا ىفشتسم 19

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا



81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 39

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↓ 0.14 82.31 254 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 20

↑ 0.84 81.91 259 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب لافطKاو ةدالولا ىفشتسم 21
NA 81.59 744 ىطسولا ،1 عمجتلا ماعلا ىفشتسملا- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 22

↓ 3.17 81.57 242 ءاسحKا فوفهلاب زكرم و دهف كلملا ىفشتسم 23

↑ 0.08 81.38 216 ميصقلا ةزينعب دوعس كلملا ىفشتسم 24

↓ 0.51 81.38 255 ةدج ةدجب ماروKا زكرم و زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 25

↑ 1.27 81.36 251 ةدج ةيدعاسملاب لافطKا و ةدالولا ىفشتسم 26

↑ 1.39 81.33 246 ةدج ةدج قرش ىفشتسم 27

↓ 3.67 81.25 192 فوجلا اكاكسب زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 28

↑ 1.11 81.10 220 كوبت كوبتب دهف كلملا ىفشتسم 29

↑ 0.17 81.06 203 ءاسحKا ءاسحKاب يولج نب دوعس ريمKا ىفشتسم 30

↑ 0.23 80.89 271 فئاطلا فئاطلاب يصصختلا زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 31

↑ 0.20 80.85 256 ميصقلا ميصقلاب لافطلا و ةدالولا ىفشتسم 32

↑ 1.02 80.84 225 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يزكرملا فيطقلا ىفشتسم 33

↑ 1.12 80.84 250 نازاج نازاجب يزكرملا دهف كلملا ىفشتسم 34

↑ 1.60 80.80 309 ةمركملا ةكم ةكمب يصصختلا رونلا ىفشتسم 35

↓ 1.00 80.68 252 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ماعلا دحأ ىفشتسم 36

↓ 2.19 80.50 273 ىطسولا ،2 عمجتلا زيزعلادبع نب دمحم ريمKا ىفشتسم 37

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا



81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 40

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 4.12 80.41 252 ةحابلا ةحابلاب يبطلا جربلا و دهف كلملا ىفشتسم 38

↓ 1.40 80.29 111 ةيلامشلا دودحلا بلقلا زكرم و يزكرملا رعرع ىفشتسم 39

↑ 0.84 80.09 210 نطابلا رفح نطابلا رفحب لافطالاو ةدالولا ىفشتسم 40

↑ 2.46 80.08 212 ضايرلا جرخلاب دلاخ كلملا ىفشتسم 41

↓ 0.59 79.96 252 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا مامدلا( يبطلا مامدلا عمجم( 42

↑ 2.70 79.37 276 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ناملس كلملا ىفشتسم 43

↑ 1.17 78.73 204 ةيلامشلا دودحلا رعرعب لافط\او ةدالولا ىفشتسم 44

↑ 0.29 78.53 221 ءاسح\ا ءاسح\اب لافط\ا و ةدالولا ىفشتسم 45

↓ 0.03 78.53 236 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلاب ةماميلا ىفشتسم 46

↑ 1.40 78.29 177 ةرونملا ةنيدملا ماعلا عبني ىفشتسم 47

↑ 0.79 78.26 192 نطابلا رفح نطابلا رفحب دلاخ كلملا ىفشتسم 48

↓ 0.81 77.82 256 ميصقلا ماعلا سرلا ىفشتسم 49

↑ 4.57 77.48 203 تايرقلا ماعلا تايرقلا ىفشتسم 50

↓ 1.17 77.46 219 لئاح ماعلا لئاح ىفشتسم 51

↓ 2.02 77.43 209 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب بلقلا زكرم و دهف كلملا ىفشتسم 52

↑ 3.50 76.43 211 ضايرلا ةعمجملاب دلاخ كلملا ىفشتسم 53

↓ 2.03 75.63 222 لئاح لئاحب بلقلا زكرم و دلاخ كلملا ىفشتسم 54

↑ 1.40 74.95 247 ةشيب ةشيبب cادبع كلملا ىفشتسم 55

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↓ 0.74 86.75 246 نطابلا رفح يزكرملا نطابلا رفح ىفشتسم 1

↑ 3.43 86.24 187 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا ليبجلا ىفشتسم 2

↑ 1.67 85.42 161 ةيلامشلا دودحلا يولج نب دعاسم نب زيزعلا دبع يفشتسم 3

↓ 0.33 84.37 118 كوبت ماعلا هجولا ىفشتسم 4

↑ 3.88 84.05 223 ميصقلا ماعلا ةيريكبلا ىفشتسم 5

↑ 3.93 82.47 234 نازاج نازاجب رصان نب دمحم ريمSا ىفشتسم 6

↑ 1.45 82.16 234 ريسع اهبأب لافطالاو ةدالولا يفشتسم 7

↑ 1.72 82.11 171 ةدج ماعلا غبار ىفشتسم 8

↑ 0.53 81.95 222 ضايرلا جرخلاب لافطSاو ةدالولا ىفشتسم 9

NA 81.70 275 ىطسولا ،1 عمجتلا ةدالولا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 10

↓ 1.42 81.22 208 ميصقلا ماعلا بنذملا ىفشتسم 11

↑ 1.16 81.12 215 ريسع طيشم سيمخب ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 12

NA 81.10 403 ىطسولا ،1 عمجتلا لافطSا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 13

↑ 2.45 80.13 270 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،لصيفلا نمحرلادبع مامhا ىفشتسم 14

↑ 0.67 79.50 75 ضايرلا ماعلا ءارقش ىفشتسم 15

↑ 0.60 78.51 241 ريسع ماعلا طيشم سيمخ ىفشتسم 16

) ريرس200–101 ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا

2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ41



2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 42

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↓ 0.16 78.45 234 فئاطلا فئاطلاب لافط:ا ىفشتسم 17

NA 78.27 190 ريسع ماعلا ةديبع ةارس ىفشتسم 18

↓ 1.62 78.09 177 ةيلامشلا دودحلا ماعلا فيرط ىفشتسم 19

↓ 2.21 77.72 211 ضايرلا ماعلا يفلزلا ىفشتسم 20

↑ 0.85 77.59 232 لئاح لئاحب لافط:ا و ةدالولا ىفشتسم 21

↑ 2.00 77.10 235 نازاج ماعلا ايبص ىفشتسم 22

↑ 0.23 76.59 182 نازاج ماعلا ةطماص ىفشتسم 23

↑ 3.18 76.33 260 فوجلا فوجلاب لافط:او ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 24

↑ 0.08 75.74 227 ريسع ماعلا لياحم ىفشتسم 25

↑ 2.35 75.40 111 ضايرلا رساودلا يداو ىفشتسم 26

↓ 1.18 74.50 214 نازاج ماعلا شيرع وبا ىفشتسم 27

↑ 1.56 74.11 258 نارجن نارجنب لافط:او ةدالولا ىفشتسم 28

NA Low-n 1 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ءادحب انيس نبا ىفشتسم --

81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ

) ريرس200–101 ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 0.51 88.51 126 ميصقلا ماعلا ءاوجلا نويع ىفشتسم 1

↑ 1.86 86.67 174 ةدج ةدجب نويعلا ىفشتسم 2

NA 86.33 31 كوبت )ءاروحلا( ماعلا جلمأ ىفشتسم 3

↑ 5.56 85.66 43 نازاج ماعلا ناسرف ىفشتسم 4

NA 83.60 165 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا ةرونت سأر ىفشتسم 5

NA 83.60 76 ىطسولا ،1 عمجتلا نانسRا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 6

↓ 1.73 83.24 115 فوجلا ماعلا ريوص ىفشتسم 7

↑ 2.18 82.62 90 ةدج ماعلا رغثلا ىفشتسم 8

↓ 3.06 81.45 183 كوبت ماعلا لقح ىفشتسم 9

NA 81.25 47 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ماعلا تاقيملا ىفشتسم 10

↓ 2.26 80.90 46 كوبت ماعلا ءابض ىفشتسم 11

↑ 0.10 80.72 206 نازاج ماعلا شيب ىفشتسم 12

↑ 2.19 80.38 230 ضايرلا ماعلا ميمت ينب ةطوح ىفشتسم 13

↓ 0.12 79.57 95 ةدج ماعلا مضأ ىفشتسم 14

↑ 5.58 78.57 99 نازاج ماعلا ةحراسملا دحأ ىفشتسم 15

↓ 0.82 78.08 151 نازاج ماعلا ةضراعلا ىفشتسم 16

↑ 1.59 78.06 121 ةشيب ماعلا رئاشبلا ىفشتسم 17

2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 43

) ريرس100 نم لقأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا

81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↓ 1.61 77.66 139 ةذفنقلا ةذفنقلا بونج ىفشتسم 18

NA 76.65 72 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا قيقبلا ىفشتسم 19

↑ 1.83 76.48 191 نارجن ماعلا ةرورش ىفشتسم 20

↑ 2.49 74.82 197 ةيلامشلا دودحلا ماعلا ءاحفر ىفشتسم 21

↓ 5.04 72.15 99 ةدج ماعلا ثيللا ىفشتسم 22

↓ 3.19 71.31 165 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا يجفخلا ىفشتسم 23

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ةيواطرRا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا طاغلا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ريدس ةطوح ىفشتسم --

NA Low-n 20 ىطسولا ،2 عمجتلا ةيردصلا ضارمZل دوعس كلملا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا حامر ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ريمت ىفشتسم --

NA Low-n 12 ىطسولا ،1 عمجتلا ثداوحلا زكرم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم --

NA Low-n 5 نطابلا رفح ماعلا ةموصيقلا ىفشتسم --

NA Low-n 14 نطابلا رفح ماعلا ةريعسلا ىفشتسم --

NA Low-n 29 تايرقلا تايرقلاب ةيواسيعلا يفشتسم --

81.08 ماعلا لدعملا نم لقأ81.08 ماعلا لدعملا نم ىلعأ

) ريرس100 نم لقأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ميونتلا
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تايفشتسملا
2019 ،لو*ا فصنلا– ئراوطلا

51.752.4
55.257.458.758.77

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 9,877n= 5,774n= 10,404n= 10,921n= 11,308n= 11,313

86.9

70.0

ةحصلا ةرازو

)70.0( نواعتلا سلجم

Press Ganey)86.9(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

تاباجaا ددع58.75
22,619

2.40
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو*ا فصنلا
)58.75(

2018 ،يناثلا فصنلا
)56.35(

ئراوطلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةبرجت لدعم

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو



47

ئراوطلا– تايفشتسملا :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

46.74
49.88

52.32
53.03

54.89
55.77
56.56

57.69
59.29
59.60
60.57
60.85
60.87
61.10
61.19
61.35

62.75
62.78
63.03
63.10
63.45

65.95
66.75

نازاج
لئاح

ةرونملا ةنيدملا
تايرقلا

نارجن
ريسع

ىطسولا ،1 عمجتلا
ةدج

ةمركملا ةكم
فوجلا
ءاسح`ا
ةذفنقلا

ةشيب
كوبت

ميصققلا
ةيبرغلا ،1 عمجتلا

ةحابلا
فئاطلا

ةيلامشلا دودحلا
ىطسولا ،2 عمجتلا

ضايرلا
ةيقرشلا ،1 عمجتلا

نطابلا رفح تايفشتسملا
2019 ،لو`ا فصنلا– ئراوطلا

تاباجiا ددع58.75
22,619

2.40
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو`ا فصنلا
)58.75(

2018 ،يناثلا فصنلا
)56.35(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ئراوطلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

52.0
58.3

62.1

73.974.7

59.9
54.552.6

 لئاسملاءاقدص4او ةلئاعلاةيلديصلاتاصوحفلاءابط4اضيرمتلالوصولا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو4ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

تايفشتسملا
2019 ،لو4ا فصنلا– ئراوطلا

تاباجiا ددع58.75
22,619

2.40
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو4ا فصنلا
)58.75(

2018 ،يناثلا فصنلا
)56.35(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ئراوطلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

90.7 67.9 ↑ 1.31 56.78 لوصولا كلوصول نيفظوملا هابتنا لبق راظتنالا ةدم

89.2 72.1 ↑ 1.83 60.97 لوصولا كتلاح نع كلاؤسب ماق صخش لوأ ةدعاسم

82.8 62.7 ↑ 1.65 48.13 لوصولا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

84.1 61.1 ↑ 0.87 46.12 لوصولا جالعلا ةقطنمل كلوخد لبق راظتنالا ةدم

81.0 61.9 ↑ 1.20 49.40 لوصولا بيبطلا كصحفي نأ لبق جالعلا ةقطنم يف راظتنالا ةدم

84.0 55.2 ↑ 2.05 50.10 لوصولا فقاوملا

91.0 72.0 ↑ 1.86 57.23 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتها

89.3 73.4 ↑ 2.01 59.38 ضيرمتلا كيلإ ءاغصbا ضيرمتلا قيرف لواح ةجرد يأ ىلإ

88.3 71.1 ↑ 1.98 56.86 ضيرمتلا @كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم

86.5 69.3 ↑ 2.17 55.88 ضيرمتلا @كجالع ليصافت ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

89.3 75.0 ↑ 1.62 61.97 ضيرمتلا كتيصوصخل ضيرمتلا قيرف ةاعارم

88.9 74.9 ↑ 2.07 62.45 بيبطلا بيبطلا مامتها

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ئراوطلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

85.8 72.1 ↑ 1.97 61.22 بيبطلا كجالع لالخ كتحار ىلع بيبطلا صرح

87.1 75.8 ↑ 1.93 63.63 بيبطلا كيلإ بيبطلا ءاغصإ ىدم

85.7 73.4 ↑ 2.04 61.27 بيبطلا كجالع ليصافت ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

90.3 78.3 ↑ 2.46 72.71 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق نم مامتها

89.4 77.5 ↑ 2.26 71.74 تارابتخالا مدلا ةنيع بحس ةيلمع لالخ كتحار ىلع صرحلا

85.1 74.3 ↑ 2.69 72.90 تارابتخالا ةعش]ا ءارجZ راظتنالا ةرتف

91.5 80.1 ↑ 2.56 77.16 تارابتخالا ةعش]ا يفظوم مامتها

91.0 80.2 ↑ 2.51 77.24 تارابتخالا ةعش]ا ءارجإ لالخ كتحار ىلع صرحلا

NA NA ↑ 1.97 76.29 ةيلديصلا ةيود]ا فرصل راظتنالا ةدم

NA NA ↑ 1.74 77.74 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

NA NA ↑ 1.84 76.52 ةيلديصلا ةيود]ا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

NA NA ↑ 2.00 68.44 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيود]ا رفوت

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ئراوطلا– تايفشتسملا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

89.5 73.3 ↑ 2.31 58.84 ءاقدص>ا وأ ةلئاعلا @ءاقدص>او ةلئاعلا امهب لموع يتلا ةقيرطلا

87.3 70.5 ↑ 2.90 57.12 ءاقدص>ا وأ ةلئاعلا @كجالع لحارمب ملع ىلع ءاقدص>او ةلئاعلا ءاقبM يبطلا قيرفلا صرح

90.5 77.2 ↑ 2.03 63.68 ءاقدص>ا وأ ةلئاعلا جالعلل كيقلت لالخ كتقفارمب قيدص وأ ةلئاعلا دارفأ دح> حامسلاب يبطلا قيرفلا ةاعارم

89.1 68.4 ↑ 2.26 56.86 ةيصخشلا لئاسملا @تاءارجMا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 64.6 ↑ 2.76 53.90 ةيصخشلا لئاسملا @نوفظوملا كب متها ةجرد يأ ىلإ ،صخشك

78.0 59.7 ↑ 2.10 47.68 ةيصخشلا لئاسملا مل>اب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

85.8 68.2 ↑ 2.22 54.39 ةيصخشلا لئاسملا  لوصحلا ،ءاودلا ذخأ :لاثملا ليبس ىلع( لزنملا يف كسفنب ءانتعالا ةيفيك لوح كل تمدق يتلا تامولعملا
)ةقحال ةيبط ةيانع ىلع

80.6 66.0 ↑ 1.95 54.37 ةيصخشلا لئاسملا ةرس>ا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

85.5 70.5 ↑ 1.74 58.99 ةيصخشلا لئاسملا مامحلا ةفاظن

85.8 68.7 ↑ 2.09 54.78 ماعلا مييقتلا كترايز لالخ اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

84.3 66.0 ↑ 2.13 50.23 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ئراوطلا مسقب يصوت نأ ةيلامتحا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ئراوطلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

@تاءارج:ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

2

4

6

1

3

5

@نوفظوملا كب متها ةجرد يأ ىلإ ،صخشك

@كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم

 ىلع ءاقدصXاو ةلئاعلا ءاقب: يبطلا قيرفلا صرح
@كجالع لحارمب ملع

@كجالع ليصافت ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

ضيرمتلا قيرف مامتها

 .ئراوطلا يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكFا رثFا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا 53

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
NA 79.58 166 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ةيبطلا Gادبع كلملا ةنيدم 1

NA 75.67 152 ىطسولا ،2 عمجتلا ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم 2

↑ 2.14 74.84 852 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 3

NA 74.03 410 ضايرلا ضايرلا ،نويعلل يصصختلا دلاخلا كلملا ىفشتسم 4

↑ 9.46 72.50 51 ةيلامشلا دودحلا بلقلا زكرم و يزكرملا رعرع ىفشتسم 5

↑ 4.68 67.52 130 ةحابلا ةحابلاب زيزعلا دبع نب دوعس نب يراشم ريم]ا ىفشتسم 6

↑ 4.35 65.39 383 فئاطلا فئاطلاب يصصختلا زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 7

↑ 4.26 64.63 421 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب لافط]او ةدالولا ىفشتسم 8

↑ 2.21 63.60 120 نارجن نارجنب دلاخ كلملا ىفشتسم 9

↓ 0.11 63.20 224 ةمركملا ةكم ةكمب زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 10

↑ 0.03 62.98 362 ىطسولا ،2 عمجتلا زيزعلادبع نب دمحم ريم]ا ىفشتسم ىفشتسم 11

↑ 2.27 62.58 175 ميصقلا يزكرملا ةديرب ىفشتسم 12

↑ 1.99 62.07 107 ةدج ةدجب مارو]ا زكرم و زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 13

↑ 6.51 61.99 207 نطابلا رفح نطابلا رفحب لافطالاو ةدالولا ىفشتسم 14

↑ 5.25 61.75 117 ءاسح]ا ءاسح]اب يولج نب دوعس ريم]ا ىفشتسم 15

↑ 4.82 61.61 131 ءاسح]ا ءاسح]اب لافط]ا و ةدالولا ىفشتسم 16

↓ 4.81 61.29 222 ميصقلا ةديربب بلقلا زكرم و يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 17

↑ 0.48 60.77 205 فوجلا اكاكسب زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 18

↑ 9.06 60.69 273 كوبت كوبتب دهف كلملا ىفشتسم 19

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↓ 0.85 60.07 326 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا مامدلا( يبطلا مامدلا عمجم( 20

↑ 1.05 59.83 356 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يزكرملا فيطقلا ىفشتسم 21

↑ 1.34 59.42 169 ميصقلا ةزينعب دوعس كلملا ىفشتسم 22

↑ 0.04 59.14 296 ةمركملا ةكم ةكمب ماعلا ءارح ىفشتسم 23

↑ 2.88 59.10 77 ةيلامشلا دودحلا رعرعب لافطRاو ةدالولا ىفشتسم 24

↑ 4.21 58.70 150 نطابلا رفح نطابلا رفحب دلاخ كلملا ىفشتسم 25

↑ 3.16 58.18 122 ةدج ةدجب دهف كلملا ىفشتسم 26

↑ 3.57 58.00 378 فئاطلا فئاطلاب لصيف كلملا ىفشتسم 27

↑ 0.18 57.80 380 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب لافطRاو ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 28

↑ 1.38 57.69 96 ءاسحRا فوفهلابدهف كلملا ىفشتسم 29

↓ 6.52 57.40 646 ةدج ةدجب يبطلا̂ ادبع كلملا عمجم 30

↓ 0.15 57.32 106 ةدج ةيدعاسملاب لافطRا و ةدالولا ىفشتسم 31
NA 57.26 462 ىطسولا ،1 عمجتلا ماعلا ىفشتسملا- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 32

↑ 4.71 57.07 109 ةحابلا ةحابلاب يبطلا جربلا و دهف كلملا ىفشتسم 33

↓ 1.05 56.29 278 ةمركملا ةكم ةكمب يصصختلا رونلا ىفشتسم 34

↓ 1.49 55.99 222 ضايرلا جرخلاب دلاخ كلملا ىفشتسم 35

↑ 7.83 55.76 145 ةشيب ةشيبب̂ ادبع كلملا ىفشتسم 36

↓ 0.34 55.71 136 كوبت كوبتب دلاخ كلملا ىفشتسم 37

) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا

58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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) ريرس200 نم رثكأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 12.61 55.46 389 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 38

↓ 2.95 55.37 281 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكمب ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 39

↓ 7.85 55.27 162 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ماعلا ناميKا ىفشتسم 40

↓ 5.78 54.55 211 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكمب لصيف كلملا ىفشتسم 41

↑ 6.34 54.17 257 ميصقلا ميصقلاب لافطلا و ةدالولا ىفشتسم 42

↑ 2.60 53.82 154 ميصقلا ماعلا سرلا ىفشتسم 43

↓ 0.62 53.77 285 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب بلقلا زكرم و دهف كلملا ىفشتسم 44

↑ 1.85 53.28 201 ضايرلا ةعمجملاب دلاخ كلملا ىفشتسم 45

↑ 5.66 53.20 119 تايرقلا ماعلا تايرقلا ىفشتسم 46

↓ 1.70 52.91 218 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلاب ةماميلا ىفشتسم 47

↑ 2.87 51.48 129 لئاح لئاحب بلقلا زكرم و دلاخ كلملا ىفشتسم 48

↑ 2.76 49.89 304 ةرونملا ةنيدملا ماعلا عبني ىفشتسم 49

↑ 0.16 48.94 237 لئاح ماعلا لئاح ىفشتسم 50

↑ 1.58 48.01 629 ةدج ةدج قرش ىفشتسم 51

↓ 2.40 47.23 272 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ناملس كلملا ىفشتسم 52

↓ 3.13 46.63 164 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ماعلا دحأ ىفشتسم 53

↓ 2.84 46.57 365 نازاج نازاجب يزكرملا دهف كلملا ىفشتسم 54

↓ 13.06 43.17 64 فوجلا فوجلاب زيزعلادبع نب بعتم ريمfا ىفشتسم 55

58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 4.79 69.52 265 ضايرلا جرخلاب لافط7او ةدالولا ىفشتسم 1

↑ 10.52 67.71 37 ضايرلا ماعلا ءارقش ىفشتسم 2

↓ 0.45 66.76 171 ميصقلا ماعلا ةيريكبلا ىفشتسم 3

↑ 1.40 66.09 243 فئاطلا فئاطلاب لافط7ا ىفشتسم 4

↓ 3.41 65.76 70 كوبت ماعلا هجولا ىفشتسم 5

↑ 3.26 65.73 84 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا ليبجلا ىفشتسم 6

↓ 1.60 65.02 220 نطابلا رفح يزكرملا نطابلا رفح ىفشتسم 7

↑ 0.50 63.12 231 ةيلامشلا دودحلا يولج نب دعاسم نب زيزعلا دبع يفشتسم 8

NA 62.98 343 ىطسولا ،1 عمجتلا لافط7ا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 9

↓ 3.50 61.33 52 ةيلامشلا دودحلا ماعلا فيرط ىفشتسم 10

↑ 4.00 60.66 264 ةدج ماعلا غبار ىفشتسم 11

↑ 9.11 59.63 172 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،لصيفلا نمحرلادبع مام`ا ىفشتسم 12

↓ 2.01 59.42 217 ضايرلا ماعلا يفلزلا ىفشتسم 13

↑ 7.81 58.63 587 ريسع اهبأب لافطالاو ةدالولا يفشتسم 14

↑ 7.45 58.57 175 ريسع ماعلا ةديبع ةارس ىفشتسم 15

↓ 3.45 56.11 158 ميصقلا ماعلا بنذملا ىفشتسم 16
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) ريرس200–101 ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا

58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ



) ريرس200–101 ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
NA 54.58 154 ىطسولا ،1 عمجتلا ةدالولا ىفشتسم- ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 17

↑ 1.60 54.49 276 ريسع ماعلا لياحم ىفشتسم 18

↓ 0.57 52.87 60 فوجلا فوجلاب لافطLاو ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 19

↑ 2.52 51.97 264 ريسع ماعلا طيشم سيمخ ىفشتسم 20

↓ 0.30 51.44 161 ريسع طيشم سيمخب ةدالولاو ءاسنلا ىفشتسم 21

↑ 0.17 51.40 288 نازاج نازاجب رصان نب دمحم ريمLا ىفشتسم 22

↓ 0.32 50.00 136 لئاح لئاحب لافطLا و ةدالولا ىفشتسم 23

↑ 7.79 49.56 140 نارجن نارجنب لافطLاو ةدالولا ىفشتسم 24

↑ 5.52 45.94 246 نازاج ماعلا ةطماص ىفشتسم 25

↓ 1.85 45.70 294 نازاج ماعلا شيرع وبا ىفشتسم 26

↑ 1.03 44.31 85 نازاج ماعلا ايبص ىفشتسم 27

↓ 9.83 43.93 91 ضايرلا رساودلا يداو ىفشتسم 28

NA Low-n 19 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ءادحب انيس نبا ىفشتسم --

58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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) ريرس100 نم لقأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↓ 0.53 87.01 119 نطابلا رفح ماعلا ةريعسلا ىفشتسم 1

↑ 1.00 76.50 184 ميصقلا ماعلا ءاوجلا نويع ىفشتسم 2

NA 73.23 35 ىطسولا ،2 عمجتلا ةيردصلا ضارمNل دوعس كلملا ىفشتسم 3

↑ 4.08 72.79 363 ةدج ةدجب نويعلا ىفشتسم 4

NA 69.27 186 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا ةرونت سأر ىفشتسم 5

↑ 1.83 68.40 151 فوجلا ماعلا ريوص ىفشتسم 6

↓ 8.45 66.16 40 نازاج ماعلا ناسرف ىفشتسم 7

↓ 2.95 65.64 115 ضايرلا ماعلا ميمت ينب ةطوح ىفشتسم 8

↑ 12.12 64.95 181 ةشيب ماعلا رئاشبلا ىفشتسم 9

↑ 10.29 63.28 105 كوبت )ءاروحلا( ماعلا جلمأ ىفشتسم 10

↓ 2.30 60.92 123 كوبت ماعلا لقح ىفشتسم 11

↑ 5.78 60.85 133 ةذفنقلا ةذفنقلا بونج ىفشتسم 12

↑ 3.66 58.75 72 ةدج ماعلا ثيللا ىفشتسم 13

↑ 1.68 55.68 203 ةدج ماعلا مضأ ىفشتسم 14

↑ 10.69 54.64 48 ةدج ماعلا رغثلا ىفشتسم 15

↑ 8.79 53.85 184 نازاج ماعلا شيب ىفشتسم 16

58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #
↑ 8.59 52.50 126 نارجن ماعلا ةرورش ىفشتسم 17

↓ 0.50 49.34 220 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا يجفخلا ىفشتسم 18

↓ 12.84 49.08 253 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ماعلا تاقيملا ىفشتسم 19

↓ 3.70 43.53 230 نازاج ماعلا ةحراسملا دحأ ىفشتسم 20

↓ 1.54 38.79 241 نازاج ماعلا ةضراعلا ىفشتسم 21

NA Low-n 15 ةيلامشلا دودحلا ماعلا ءاحفر ىفشتسم --

NA Low-n 27 كوبت ماعلا ءابض ىفشتسم --

NA Low-n 29 نطابلا رفح ماعلا ةموصيقلا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ةيواطرVا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا طاغلا ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ريدس ةطوح ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا حامر ىفشتسم --

NA Low-n 0 ضايرلا ماعلا ريمت ىفشتسم --

NA Low-n 23 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا قيقبلا ىفشتسم --

NA Low-n 26 تايرقلا تايرقلاب ةيواسيعلا يفشتسم --

) ريرس100 نم لقأ ( ةيريرسلا ةعسلا :ئراوطلا

58.75 ماعلا لدعملا نم لقأ58.75 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

71.770.672.474.675.172.91

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n=3,457n=3,092n=6,694n=8,422n=8,209n= 15,140

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

تاباج_ا ددع73.71
23,347

0.04
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)73.71(

2018 ،يناثلا فصنلا
)73.75(

ةيلو&ا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

91.7

73.3

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

67.51
69.64
69.87
69.95
70.10
70.41

72.71
72.92
73.84
74.43
75.05
75.37
75.68
75.88
76.49
76.69
77.46
77.47
78.27

80.16
81.02
81.70

83.46

ضايرلا
ىطسولا ،2 عمجتلا

لئاح
ةمركملا ةكم

ىطسولا ،1 عمجتلا
ةرونملا ةنيدملا

ءاسح+ا
فئاطلا

ةيلامشلا دودحلا
نطابلا رفح

كوبت
ةيبرغلا ،1 عمجتلا

ةدج
فوجلا

نازاج
ةذفنقلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
ةحابلا

ميصققلا
ريسع
ةشيب
نارجن
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2019 ،لو+ا فصنلا

تاباجhا ددع73.71
23,347

0.04
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو+ا فصنلا
)73.71(

2018 ،يناثلا فصنلا
)73.75(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةلحر

73.5971.70
75.6476.39

72.37

79.90

72.71

ماعلا مييقتلاةيصخش لئاسمةيلديصلابيبطلاضيرمتلاكترايز لالخ لاقتنالاليجستلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو+ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

ةيلو0ا ةياعرلا زكارم
2019 ،لو+ا فصنلا

تاباجjا ددع73.71
23,347

0.04
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو+ا فصنلا
)73.71(

2018 ،يناثلا فصنلا
)73.75(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.3 74.8 ↑ 0.32 73.59 ليجستلا @ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

N/A 82.3 ↑ 0.90 74.93 كترايز لالخ لاقتنالا فلملا بلط ةيلمع ةلوهس

85.5 64.2 ↑ 0.13 74.60 كترايز لالخ لاقتنالا ؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Pيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Pملع

85.6 62.4 ↑ 0.23 67.68 كترايز لالخ لاقتنالا @تاءارجcا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↓ 1.66 68.92 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↑ 0.41 75.86 ضيرمتلا @ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↑ 0.45 75.44 ضيرمتلا @ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↓ 0.34 80.00 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↓ 0.11 77.19 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↓ 0.10 77.30 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 0.25 75.17 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↓ 0.01 75.76 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيود+ا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↓ 0.15 76.00 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↓ 0.32 80.32 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↓ 0.14 76.87 بيبطلا كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↓ 0.16 74.47 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↑ 0.12 72.18 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

85.9 53.3 ↓ 3.12 65.72 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↓ 2.44 74.29 ةيصخشلا لئاسملا ةرس+ا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↑ 0.70 70.99 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

93.1 71.6 ↑ 0.68 71.40 ةيصخشلا لئاسملا @كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↓ 0.01 76.66 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↓ 2.04 76.17 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

N/A 67.2 ↓ 0.36 81.40 ةيلديصلا ةيود+ا فرصل راظتنالا ةدم

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↓ 0.83 82.06 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 0.58 80.83 ةيلديصلا ةيبطلا تافصولا نع يلديصلا نم مدقملا حرشلا

N/A 78.3 ↑ 1.25 75.34 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيود+ا رفوت

93.9 74.1 ↓ 0.22 73.22 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 71.7 ↓ 0.32 71.41 ماعلا مييقتلا نيرخآلل زكرملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.8 73.3 ↓ 0.30 73.59 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :نيسحتلا قيرط

@كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

2

4

6

1

3

5

@تاءارجBا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

@ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا هتدبأ يذلا مامتهالا

 كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم
)خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب(

 زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربك+ا رث+ا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم .ةيلو+ا ةياعرلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةبرجت

73.71 ماعلا لدعملا نم لقأ73.71 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA 97.29 40 تايرقلا تايرقلا,رضخ بيلق 1
↑ 0.10 91.83 110 ةحابلا يشرجلب,ديمحلا 2
↑ 5.40 90.08 41 ريسع اهبأ,ةعيبر ةحاب 3
↑ 5.19 89.79 40 ميصقلا ةزينع,ةزينع برغ 4
NA 89.75 39 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةيماوعلا 5

↑ 14.71 89.41 58 ةشيب ةشيب, فطعلا 6
↓ 0.01 89.17 62 فئاطلا ناسيم,نحسلا 7
↑ 3.83 89.00 96 ريسع اهبأ,ةحالملا 8
NA 88.48 40 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،رذعملا ناكسإ 9
↓ 3.30 88.34 48 لئاح لئاح,ريفحلا 10
↑ 4.71 87.11 161 نازاج ةطماص,ةيعيردلا 11
↑ 6.70 86.87 33 ةيلامشلا دودحلا فيرط, طسوالا فيرط 12
NA 86.80 30 نارجن ةرارش,ناهبشلا 13
↑ 8.19 86.54 104 كوبت كوبت,ةيزيزعلا 14
↓ 1.18 86.37 84 ةشيب ةشيب,نارمن 15
↑ 10.01 86.13 161 ريسع اهبأ,رمسللاب 16
NA 85.85 33 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،3 فيطقلا 17
NA 85.49 31 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةيدوراجلام 18
↑ 7.50 84.89 58 ةشيب ةشيب,ءاطيقر 19
↑ 9.39 84.18 104 فوجلا لدنجلا ةمود,برغلا 20

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 5.79 83.93 37 ةذفنقلا ةذفنقلا,ركينع 21
↑ 7.60 83.53 46 نارجن انوبح,انوبح 22
↑ 5.25 83.44 47 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق,ةكيوشلا 23
↑ 7.25 83.19 93 فوجلا لدنجلا ةمود,قرشلا 24
NA 83.11 30 نطابلا رفح نطابلا رفح,ةموصيقلا 25
↑ 3.65 82.97 69 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكم,ةيقرشلا ةيزيزعلا 26
↑ 1.84 82.82 58 ميصقلا ةزينع,ةيناميلسلا 27
↑ 2.25 82.65 115 نازاج ايبص, ةيبظلا 28
NA 82.65 55 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةطوفلا 29
NA 82.37 52 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يداولا 30
NA 82.34 32 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،اضرلا 31
↓ 2.36 82.33 49 ريسع عملأ لاجر,نيبعشلا 32
↑ 4.63 82.26 54 لئاح نانشلا,نانشلا 33
NA 82.19 92 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ميدقلا ءاجيرعلا 34
↑ 0.59 82.08 39 ةشيب ةشيب,وحدلا 35
NA 82.07 40 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،دودحملا لخدلا 36
↓ 3.81 81.80 62 كوبت هجولا,ةضهنلا 37
NA 81.72 34 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،تورات 38
NA 81.66 48 كوبت ءاميت,ةضورلا 39
↓ 3.09 81.51 71 ميصقلا ةزينع, ةيحلاصلا 40



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 2.70 78.18 75 ةحابلا قدنملا,قدنملا 61
↓ 0.48 78.17 212 ةحابلا ةحابلا,ريفظلا 62
NA 78.17 34 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيكرابملا 63
NA 78.03 123 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،دونعلا 64
NA 78.01 129 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةشيلع 65
↓ 1.57 77.96 127 نازاج ايبص,ةديدجلا ايبص 66
↑ 0.12 77.83 32 ةرونملا ةنيدملا العلا,ةيشنملا 67
↑ 0.85 77.77 202 ةرونملا ةنيدملا ةنيدم,نيتلبقلا 68
↑ 1.98 77.77 33 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,ريبكلا دوعس نب دمحم ريمالا 69
↑ 7.30 77.57 34 ميصقلا ةديرب, يحاضلا 70
NA 77.49 66 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ,ةحودلا 71
↑ 6.73 77.42 46 ةيقرشلا ،1 عمجتلا قيقبلا,راطملا يح 72
↓ 0.84 77.42 182 ةمركملا ةكم ةكم,رهازلا 73
NA 77.33 70 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا,ةريبغ 74
↑ 5.89 77.28 86 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكم,ادح 75
↑ 7.30 77.16 102 ةذفنقلا ةذفنقلا,ةيدلاخلا 76
↓ 7.35 76.97 73 ةذفنقلا ةذفنقلا,صقعملا 77
NA 76.95 38 ىطسولا ،2 عمجتلا ةيعردلا,زيزعلا دبع نب ناطلس ريمالا 78
NA 76.85 42 ةيلامشلا دودحلا رعرع,ةيحلاصلا 79
↑ 5.02 76.84 59 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,مالسلا 80

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 0.90 81.28 59 ةذفنقلا ةذفنقلا,بعشلا 41
↑ 1.47 81.08 224 نازاج نازاج,5 ططخم 42
NA 80.77 32 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةرينملا 43
↑ 1.94 80.72 119 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا,عبرملا 44
↑ 1.12 80.71 466 ةدج ةدج,يجذومنلا دلاخ 45
NA 80.45 41 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،حيدقلا 46
↑ 1.15 80.30 340 ةدج ةدج,ءارمحلا 47
NA 80.28 70 ةرونملا ةنيدملا يلاوعلا 48
↑ 5.70 80.00 78 ةدج غبار,ةروتسم 49
NA 79.86 34 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،ةيزيزعلا ناكسإ 50
↓ 2.70 79.75 90 ءاسحfا ءاسحfا,هشجلا 51
↑ 4.16 79.72 111 ءاسحfا ءاسحfا,ةراقلا 52
↑ 0.48 79.56 93 كوبت كوبت,ةيناميلسلا 53
↓ 2.81 79.37 83 ءاسحfا ءاسحfا,يفريطملا 54
↑ 3.61 78.72 99 ميصقلا ةديرب,)ةضورلا( رشبلا 55
NA 78.67 34 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ىوفص ،كهاسلا مأ مازح 56
NA 78.55 124 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيدمحملا 57
↑ 0.79 78.48 44 ميصقلا ةديرب,اطوملا 58
↑ 5.04 78.41 69 ةحابلا قدنملا,رمزخلب 59
↑16.52 78.24 129 نطابلا رفح نطابلا رفح, ب ةيزيزعلا 60

73.71 ماعلا لدعملا نم لقأ73.71 ماعلا لدعملا نم ىلعأ71 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

ةيلوfا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةبرجت



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↓ 1.01 74.92 36 ةذفنقلا ةذفنقلا,زوقلا 101
NA 74.91 30 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةطانرغ 102
↑ 4.47 74.85 73 نطابلا رفح نطابلا رفح, ةيلصيفلا 103
NA 74.71 40 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،2 ةضورلا 104
↑ 4.88 74.64 56 نطابلا رفح نطابلا رفح,ةيدلبلا 105
NA 74.59 66 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيلصيفلا 106
↓ 1.88 74.55 39 فوجلا اكاكس, بوهلشلا 107
↑ 3.92 74.47 106 ريسع طيشم سيمخ, ةيعانصلا 108
↑ 0.39 74.41 272 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا, ةقيتع 109
NA 74.40 157 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،1 ردب 110
↑ 10.9 74.07 44 نطابلا رفح نطابلا رفح,يرعشWا ىسوم وبأ 111
↓ 9.66 74.03 67 ميصقلا ةديرب,ةيسيديرملا 112
NA 73.98 38 ريسع اهبأ,ةينمت 113
↑ 2.60 73.85 72 ةمركملا ةكم ةكم,)يدك( ةرجهلا 114
NA 73.81 52 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،2 تاهيس 115
NA 73.80 112 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،2 افشلا 116
↓ 6.66 73.78 31 نارجن نارجن,ةبياثWا 117
↑ 0.22 73.67 93 نازاج نازاج,جوبعملا 118
↑ 0.81 73.65 194 فئاطلا فئاطلا,ةيقرشلا 119
NA 73.59 97 ةرونملا ةنيدملا عبني,نيعبرالا 120

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↓ 4.77 76.82 75 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق,)1( تاهيس 81
↓ 3.75 76.73 459 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،نييعماجلا 82
↓ 4.56 76.63 51 فوجلا اكاكس,ططخملا 83
NA 76.55 31 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،عيبرلا 84
NA 76.49 44 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةفاحصلا 85
NA 76.47 53 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،ةيقلطملا 86
NA 76.44 103 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،3 ردب 87
NA 76.26 100 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةيدلاخلا 88
NA 76.25 35 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يبرغلا ميسنلا 89
↓ 3.33 76.22 55 ةشيب ةشيب,عيقنلا 90
NA 76.07 31 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،شجلا 91
↑ 6.43 75.72 77 فئاطلا فئاطلا,رسلا 92
NA 75.61 128 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةرهزلا 93
NA 75.42 32 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةطانرغ 94
↑ 0.80 75.24 536 ةدج ةدج,1 افصلا 95
↑ 5.60 75.23 62 لئاح لئاح,فارش 96
↑ 6.12 75.09 236 نازاج ايبص,ايبص 97
↓ 3.82 75.05 96 ةحابلا ةحابلا,راس ىنب 98
↑ 8.67 75.04 85 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا,بقرملا 99
↓ 9.83 74.96 31 نارجن انوبح,ةفجلا 100

73.71 ماعلا لدعملا نم لقأ73.71 ماعلا لدعملا نم ىلعأ72 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

ةيلوWا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةبرجت



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↓ 0.48 71.67 92 فئاطلا فئاطلا,ةنيدملا طسو 141
NA 71.62 109 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،نبل برغ 142
NA 71.40 142 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةناطلس 143
↓ 2.16 71.37 58 لئاح لئاح,ةبج 144
↑ 8.24 71.30 156 ةدج ةدج,رجحملا 145
1.19 71.24 104 فئاطلا فئاطلا,قيقعلا 146
NA 71.21 53 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةيناملسلا زكرم 147
↑ 2.56 71.13 110 ةحابلا يشرجلب,1 يشرجلب 148
↓ 3.82 71.11 33 كوبت كوبت,ةضهنلا 149
↓ 1.64 71.07 83 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,ةريزجلا 150
↓ 8.69 70.95 112 ريسع لياحم,لياحم 151
NA 70.79 162 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةعيدبلا ةرهظ 152
↑ 5.38 70.65 94 ضايرلا جرخلا,ةيدوعسلا 153
NA 70.58 126 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،يبونجلا ءاجيرعلا 154
NA 70.54 40 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةرصانلا 155
NA 70.53 41 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ةيراونلا 156
↑ 6.37 70.50 46 ةيلامشلا دودحلا ةحفر,ةيلامشلا ءاحفر 157
↓ 0.55 70.42 81 فئاطلا فئاطلا,ريغصلا ليسلا 158
↓ 0.24 70.37 126 ةرونملا ةنيدملا ةنيدم,يديجملا باب 159
NA 70.26 167 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،افشلا 160

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 5.24 73.51 36 فوجلا ريوص,مولز 121
↑ 0.55 73.49 34 نطابلا رفح نطابلا رفح,ناطلس ريمالا 122
↑ 5.14 73.34 44 ةذفنقلا ةذفنقلا,فيلظملا 123
↑ 4.51 73.24 62 ةمركملا ةكم ةكم,مومجلا 124
NA 73.16 61 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،لفنلا 125
↑ 0.50 73.12 47 ةشيب ةشيب,ةخادشلا 126
NA 73.07 43 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،حالفلا 127
↑ 0.20 72.98 73 كوبت كوبت,جورملا 128
↑ 1.52 72.92 94 ةذفنقلا ةذفنقلا,ةيقرشلا )ةذفنقلا( 129
NA 72.86 45 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،سجرنلا 130
NA 72.75 34 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ناتسبلا 131
↑ 8.30 72.66 218 نازاج شيرعوبأ,يبونجلا شيرع وبا 132
↓ 0.76 72.65 40 نطابلا رفح نطابلا رفح,ةضورلا 133
↑ 5.46 72.33 43 لئاح لئاح,ءاطيسولا 134
NA 72.22 128 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،2 ردب 135
↑ 0.02 72.15 87 ريسع لياحم,ريطم سيمخ 136
NA 71.86 107 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،جرخلا- مزحلا 137
NA 71.85 156 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،2 ءاضيبلا رادلا 138
NA 71.74 113 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةعيدبلا 139
NA 71.74 80 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ريسع 140

73.71 ماعلا لدعملا نم لقأ73.71 ماعلا لدعملا نم ىلعأ73 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

ةيلوrا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةبرجت



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 0.93 68.23 110 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,فيصملا 181
↓ 5.50 68.17 31 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,دورولا 182
↓ 10.55 68.15 54 ةحابلا ةحابلا,ةورف ينب 183
↑ 2.57 67.96 167 لئاح لئاح,نييعماجلا 184
NA 67.93 189 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،3 نبل 185
↑ 8.17 67.60 33 نطابلا رفح نطابلا رفح,ةيدلاخلا 186
↓ 1.14 67.55 42 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,ءارمحلا 187
1.73 67.50 63 ةرونملا ةنيدملا ةنيدم,ةيدلاخلا 188
↓ 2.79 67.35 57 لئاح يلمشلا,يلمشلا 189
NA 67.33 49 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،نيمسايلا 190
NA 67.25 31 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةبطرق 191
NA 67.04 88 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،يبرغلا ءاجيرعلا 192
NA 66.96 77 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،نبل 193
↓ 1.14 66.81 461 ةمركملا ةكم ةكم,يلاوعلا 194
NA 66.53 44 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،لصيف كلملا 195
↓ 6.66 66.28 80 نطابلا رفح نطابلا رفح,ةوبرلا 196
NA 65.97 83 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ، قيوط 197
NA 65.94 157 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،زلملا 198
NA 65.85 72 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،2 نبل 199
↓ 9.74 65.84 34 ةشيب ةشيب,فرحلا 200

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↓ 8.03 70.15 53 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،دهف كلملا 161
↑ 9.57 70.13 64 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد,ءافشلا 162
NA 70.05 94 كوبت كوبت,دورولا 163
NA 70.05 55 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،راهدزWا 164
↑ 2.50 70.00 64 ءاسحZا ءاسحZا,زربملا ةبعش 165
NA 69.72 95 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،رامن ةرهظ 166
↓ 1.84 69.67 117 لئاح لئاح,اجأ 167
NA 69.67 106 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،اربش 168
NA 69.61 167 ءاسحZا ةيردنبلا 169
↓ 5.91 69.59 44 نارجن نارجن,ةيلصيفلا 170
↓ 4.13 69.25 50 ةحابلا ةاوخملا, ةاوخملا 171
NA 69.20 225 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةروصنملا 172
NA 69.10 53 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةبيطلا 173
NA 69.01 42 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،رانملا 174
NA 68.72 120 ةرونملا ةنيدملا عبني,ةفيقالا 175
NA 68.67 209 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ءاضيبلا رادلا 176
↑ 1.56 68.56 72 ميصقلا ةديرب, ناكسالا 177
NA 68.56 104 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،عيدبلا 178
↓ 7.34 68.54 131 فئاطلا فئاطلا,ءاحشولا 179
↓ 2.13 68.52 47 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,1 ةضورلا 180
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA 60.45 131 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،يديوسلا 221
NA 59.59 41 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،رئاحلا 222

↓ 10.31 59.14 127 نازاج ةشيب, شيب 223
NA 58.95 38 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةيليبشإ يحص زطرم 224
↑ 1.35 58.68 49 ةرونملا ةنيدملا ربيخ, ربيخ 225
↓ 1.99 58.50 71 فوجلا اكاكس,اراق 226
NA 58.44 35 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يبونجلا ميسنلا يحص زطرم 227
NA 58.29 39 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يقرشلا ميسنلا 228
NA 56.39 99 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،1 زاوفلا 229
NA 54.01 34 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يقرشلا ةيردانجلا 230
NA 51.03 38 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يبونجلا ميظنلا 231
NA Low-n 25 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةحوفنم --
NA Low-n 0 ءاسحVا ءاسحVا,مادقملا --
NA Low-n 10 ءاسحVا ءاسحVا,ةليضف --
NA Low-n 25 فوجلا لجربط,ءاجيعدلاو جردح --
NA Low-n 13 ريسع اهبأ,اقسلا --
NA Low-n 24 ريسع طيشم سيمخ,انيس نبا --
NA Low-n 27 ةشيب ةشيب,2 ططخملا --
NA Low-n 23 ةيقرشلا ،1 عمجتلا قيقب,قيقبلا --
NA Low-n 18 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ليبج,انيس نبا --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↓ 14.52 65.84 31 ةرونملا ةنيدملا ردب,ردب 201
↓ 8.61 65.76 69 ةرونملا ةنيدملا العلا,ةعماجلا يح زكرم 202
NA 65.54 187 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةوبرلا 203
NA 65.52 35 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةسينوملا 204
↑ 5.23 65.37 42 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,2 جيلخلا 205
NA 65.36 175 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،طسوVا ءاجيرعلا 206
↓ 3.70 65.25 193 ءاسحVا ءاسحVا,دهف كلملا يح 207
↑ 4.71 64.91 256 ةدج ةدج,ناميرب 208
NA 64.52 42 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةضورلا 209
↓ 6.91 64.51 51 ةدج ثيللا,ثيللا 210
↑ 7.24 64.42 237 ضايرلا جرخلا,ةيدلاخلا 211
NA 64.10 34 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يقرشلا ةضهنلا 212
NA 63.66 128 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،2 ةيزيزعلا 213
↑ 2.61 63.27 138 كوبت ءاميت,جورملا 214
NA 63.09 49 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةورملا 215
NA 62.97 179 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،يبرغلا يديوسلا 216
↓ 1.46 61.80 226 لئاح لئاح,يقرشلا هزتنملا 217
NA 61.54 215 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،يبرغلا قيوط 218
↑ 0.02 61.48 47 ةمركملا ةكم ةكم,شيرق ءاحطب يح 219
NA 61.21 134 ةرونملا ةنيدملا عبني,ةيقرشلا 220
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 18 ةيلامشلا دودحلا رعرع,ةيلصيفلا بونج --
NA Low-n 2 ةيلامشلا دودحلا ةحفر,ةقول --
NA Low-n 3 ةيلامشلا دودحلا باصن ةبعش, باصن --
NA Low-n 17 ةيلامشلا دودحلا فيرط,يبرغلا فيرط --
NA Low-n 24 ةذفنقلا ةذفنقلا,ديز ينب دحا --
NA Low-n 0 تايرقلا تايرقلا,ةيلصيفلا --
NA Low-n 0 تايرقلا تايرقلا,ةيواسيعلا --
NA Low-n 29 تايرقلا تايرقلا,ةليقعلا --
NA Low-n 24 تايرقلا تايرقلا,ةيديمحلا --
NA Low-n 0 تايرقلا تايرقلا,)ةديصح( عرازملا يح --
NA Low-n 23 تايرقلا تايرقلا,ةفصانلا --
NA Low-n 7 تايرقلا تايرقلا,ةفيدرلا --
NA Low-n 26 تايرقلا تايرقلا,عافرلا --
NA Low-n 25 تايرقلا تايرقلا, ةيزيزعلا --
NA Low-n 0 تايرقلا تايرقلا,ىطغ --
NA Low-n 0 تايرقلا تايرقلا,)ميدقلا راطملا( راطملا يح --
NA Low-n 13 ضايرلا جالفSا,ةضورلا --
NA Low-n 8 ضايرلا ةيعيوقلا,ةيعيوقلا --
NA Low-n 27 ضايرلا يفلزلا,ةيدلاخلا --
NA Low-n 12 ضايرلا يمديود,يمداودلا قرش --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 22 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يجفخ,ةيلصيفلا --
NA Low-n 19 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ,ةمازخلا --
NA Low-n 12 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،ةيبرقعلا --
NA Low-n 10 ةيقرشلا ،1 عمجتلا هيريعن,ةيريعنلا --
NA Low-n 10 لئاح نانشلا,ةريعسلا --
NA Low-n 9 نطابلا رفح نطابلا رفح,يريفصلا --
NA Low-n 28 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكم, )ةلاسغلا ( لدعلا --
NA Low-n 22 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةكم,7 عئارشلا --
NA Low-n 28 ةرونملا ةنيدملا ةيكانحلا,ةيكانحلا --
NA Low-n 0 ةرونملا ةنيدملا ةنيدم,رصنلا --
NA Low-n 23 ةرونملا ةنيدملا ةنيدم,ءادهشلا ديس --
NA Low-n 27 نارجن نارجن,طابضلا يح --
NA Low-n 24 نارجن نارجن,ةطارم --
NA Low-n 17 نارجن نارجن,افصلا --
NA Low-n 18 نارجن نارجن,يبونجلا دهفلا يح --
NA Low-n 22 ةيلامشلا دودحلا ةليقيوعلا,ةليقيوعلا --
NA Low-n 16 ةيلامشلا دودحلا رعرع,ةيزيزعلا --
NA Low-n 17 ةيلامشلا دودحلا رعرع,ةيروصنملا --
NA Low-n 25 ةيلامشلا دودحلا رعرع,ةيدمحملا --
NA Low-n 26 ةيلامشلا دودحلا رعرع, طسوSا ةيحلاصلا --
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 26 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةودنلا --
NA Low-n 24 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يلامشلا ميسنلا --
NA Low-n 29 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةهزنلا --
NA Low-n 11 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةيسداقلا --
NA Low-n 16 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ، يباورلا --
NA Low-n 14 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةدسلا --
NA Low-n 0 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،ةميمتلا --
NA Low-n 29 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،كومريلا --
NA Low-n 0 ىطسولا ،2 عمجتلا دلاخ كلملا راطمب يحصلا ةياقولا زكرم --
NA Low-n 0 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،كراب ةايحب لفطلاو ةأرملا ةدايع --
NA Low-n 8 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ىوفص ،نعم وبأ --
NA Low-n 17 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةمادعلا --
NA Low-n 10 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،دحأ --
NA Low-n 5 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ىوفص ،ةوفص مزح --
NA Low-n 21 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيزيزعلا --
NA Low-n 22 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيدابلا --
NA Low-n 4 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،ةينويابلا --
NA Low-n 21 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،هنادلا --
NA Low-n 0 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيحاض --
NA Low-n 7 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ءاحيفلا --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 27 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا,ةينامحرلا --
NA Low-n 26 فئاطلا هيوملا,ةيوملا --
NA Low-n 16 فئاطلا هيوملا,مودلا ما --
NA Low-n 23 فئاطلا ناسيم,فيقث ةعرت --
NA Low-n 27 فئاطلا فئاطلا,ريبكلا ليسلا --
NA Low-n 16 فئاطلا فئاطلا,ةيوحلا قرش --
NA Low-n 1 كوبت لقح,ئطاشلا --
NA Low-n 14 تايرقلا يحص زكرم مجامج --
NA Low-n 14 تايرقلا ةثيدحلا ناكسا --
NA Low-n 15 تايرقلا يحص زكرمةثيدحلا ذفنم --
NA Low-n 20 تايرقلا يحص زكرم دامحلا --
NA Low-n 6 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةبجملا --
NA Low-n 18 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةيليصيفلا --
NA Low-n 14 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةماميلا --
NA Low-n 3 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،تيه --
NA Low-n 2 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،سلدنhا --
NA Low-n 16 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،رانملا --
NA Low-n 26 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،جورملا --
NA Low-n 27 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،تالسرملا --
NA Low-n 21 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،يلامشلا ميظنلا --
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 9 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،دشر نبا --
NA Low-n 19 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،مامدلا ناكسإ --
NA Low-n 24 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيعورزملا --
NA Low-n 16 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،نيمورتب --
NA Low-n 19 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،يراحبلا --
NA Low-n 24 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ىوفص ،ىوفص --
NA Low-n 26 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،3 تاهيس --
NA Low-n 23 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،سبانس --
NA Low-n 27 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ليبج ،ليبجلا بونج --
NA Low-n 29 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،مامحلا ما --
NA Low-n 21 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ىوفص ،كهاسلا مأ --
NA Low-n 7 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،تاريحبلا --
NA Low-n 23 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ناكسالا --
NA Low-n 6 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ةيكعكلا --
NA Low-n 19 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،ةدباعملا --
NA Low-n 6 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،2 عئارشلا تاططخم --
NA Low-n 7 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكم ،هرحب --
NA Low-n 12 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،نبل قرش --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 27 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ىوفص ،ةوفص مزح --
NA Low-n 19 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،يبهذلا مازحلا --
NA Low-n 2 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،رسيملا ناكسالا --
NA Low-n 0 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيولجلا --
NA Low-n 19 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،رسجلا يح --
NA Low-n 20 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ةيسداقلا --
NA Low-n 16 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،)مامد برغ( جيلخلا --
NA Low-n 29 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةيدليوخلا --
NA Low-n 4 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةحالملا --
NA Low-n 27 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،ةيبانلا --
NA Low-n 17 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،ىدنلا --
NA Low-n 6 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،ةكارلا --
NA Low-n 21 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ةيقرشلا ،يزارلا --
NA Low-n 22 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،فيرلا يح --
NA Low-n 23 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،يبوتلا --
NA Low-n 2 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،)برغلا(2 ردب --
NA Low-n 5 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،1 ردب يح --
NA Low-n 21 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،نيراد --
NA Low-n 19 ةيقرشلا ،1 عمجتلا فيطق ،شيحم ةلح --
NA Low-n 7 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ربخ ،نايح نبا --
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 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

83.88

85.78

85.79

87.15

88.85

89.19

89.64

90.71

نازاج

فئاطلا

لئاح

ريسع

ىطسولا ،2 عمجتلا

ةدج

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ضايرلا دحاولا مويلا ةحارج
2019 ،لوaا فصنلا

تاباجcا ددع88.62
1,969

2019 ،لوaا فصنلا
)88.62(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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دحاولا مويلا ةحارج :ضيرملا ةلحر

88.2486.51
91.9790.4392.4590.73

83.12

90.49

ماعلا مييقتلاةيصخش لئاسمريدختلاضيرملا ةمالسضيرمتلابيبطلاقفارملاليجستلا

Press Ganey 2019 ،لوDا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

دحاولا مويلا ةحارج
2019 ،لوDا فصنلا

تاباجfا ددع88.62
1,969

2019 ،لوDا فصنلا
)88.62(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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دحاولا مويلا ةحارج :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

-- NA 91.01 ليجستلا  هعم تثدحت يذلا صخشلا ةدعاسم

92.5 NA 84.08 ليجستلا هلضفت يذلا دعوملا يف ةيلمعلا خيرات ديدحت ةلوهس

92.4 NA 90.06 ليجستلا   )دادعتسWا ةيفيك ،ةيلمعلا دعوم :لاثملا ليبس ىلع( ةيلمعلا لبق كل ةمدقملا تامولعملا

94.2 NA 90.28 ليجستلا ليجستلا فظوم ةدعاسم

90.1 NA 78.86 قفارملا  راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

-- NA 89.88 قفارملا ةيلمعلل زيهجتلا ةفرغ يف كتحار

94.4 NA 91.15 قفارملا ىفشتسملا ةفاظن

85.5 NA 81.89 ةيصخشلا لئاسملا ةليمعلا ءدب لبق راظتنالا ةرتف

85.5 NA 71.43 ةيصخشلا لئاسملا  )تاريخأت يأ تهجاو اذإ( تاريخأتلا لوح ةمدقملا تامولعملا

94.2 NA 91.66 ةيصخشلا لئاسملا  كتيصوصخل انتاعارم

93.8 NA 86.55 ةيصخشلا لئاسملا ملmاب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم

94.9 NA 82.25 ةيصخشلا لئاسملا )تدجو نإ( كترايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



84

دحاولا مويلا ةحارج :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

97.2 NA 94.41 بيبطلا  بيبطلا مامتهاو فطل

96.2 NA 91.14 بيبطلا ةيلمعلا نع بيبطلا كل همدق يذلا حرشلا

94.9 NA 88.16 بيبطلا ةيلمعلا لالخ هؤارجإ مت امع بيبطلا كل اهمدق يتلا تامولعملا

97.6 NA 94.67 بيبطلا بيبطلا ةراهم يف كتقث

98.6 NA 93.13 ضيرمتلا  ضيرمتلا مقاط مامتهاو فطل

-- NA 90.72 ضيرمتلا  يديرولا لولحملا عضوب تماق يتلا ةضرمملا ةراهم

96.7 NA 90.82 ضيرمتلا ةيلمعلا موي ضيرمتلا مقاط كل اهمدق يتلا تامولعملا

-- NA 95.09 ضيرمتلا ةيلمعلا لبق حيحص لكشب يبطلا كءارجإو كتيوه نم اودكأت تايلمعلا ةفرغ مقاط نأب كتقث

98.0 NA 93.00 ضيرمتلا ةيودأ يأ كئاطعإ لبق كب ةصاخلا فيرعتلا ةراوسi ضيرمتلا مقاط صحف ىدم

98.2 NA 89.48 ضيرمتلا ةيلمعلا دعب كتحارب ضيرمتلا مقاط مامتها

96.2 NA 84.97 ضيرمتلا ةيلمعلا نع كتلئاعل ضيرمتلا مقاط اهمدق يتلا تامولعملا

95.9 NA 86.61 ضيرمتلا لزنملا يف كسفنب ءانتعالا ةيفيك لوح ضيرمتلا مقاط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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دحاولا مويلا ةحارج :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

98.0 NA 90.88 ضيرمتلا ضيرمتلا مقاط ةراهم يف كتقث

94.5 NA 92.45 ضيرملا ةمالس مهيديأ لسغب يبطلا مقاطلا مازتلا ىدم

95.0 NA 89.36 ريدختلا ريدختلا بيبط كل همدق يذلا حرشلا

96.1 NA 92.59 ريدختلا ريدختلا بيبط مامتهاو فطل

94.9 NA 90.76 ريدختلا ريدختلا ةبرجتل ماعلا كمييقت

97.5 NA 90.78 ماعلا مييقتلا كترايز لالخ اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

97.6 NA 90.00 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقتل نيفظوملا نواعت ىدم

96.8 NA 90.79 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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دحاولا مويلا ةحارج :نيسحتلا قيرط

 ضيرمتلا مقاط اهمدق يتلا تامولعملا
ةيلمعلا نع كتلئاعل

2

4

6

1

3

5

 تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا
)تدجو نإ( كترايز لالخ اهنع

كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

 مت امع بيبطلا كل اهمدق يتلا تامولعملا
ةيلمعلا لالخ هؤارجإ

 تاريخأتلا لوح ةمدقملا تامولعملا
 )تاريخأت يأ تهجاو اذإ(

 ضيرمتلا مقاط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا
لزنملا يف كسفنب ءانتعالا ةيفيك لوح

 تاردابم .دحاولا مويلا ةحارج زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكNا رثNا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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دحاولا مويلا ةحارج :ضيرملا ةلحر

لدعملا N-Size ةقطنملا ىفشتسملا مسا #

90.80 337 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلا ،يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 1

90.71 395 ضايرلا ضايرلا ،نويعلل يصصختلا دلاخ كلملا ىفشتسم 2

89.19 177 ةدج ةدجب دهف كلملا ىفشتسم 3

88.85 210 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا ،زيزعلادبع نب دمحم ريمIا ىفشتسم 4

88.19 271 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا مامدلا( يبطلا مامدلا عمجم( 5

87.15 210 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 6

85.79 81 لئاح لئاحب بلقلا زكرم و دلاخ كلملا ىفشتسم 7

85.78 161 فئاطلا فئاطلاب لصيف كلملا ىفشتسم 8

83.88 127 نازاج نازاجب رصان نب دمحم ريمIا ىفشتسم 9

88.62 ماعلا لدعملا نم لقأ88.62 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا



 ةياعرلا
ةيلزنملا
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ةيلزنملا ةياعرلا
2019 ،لو&ا فصنلا

79.479.578.080.181.780.69

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n=790n= 608n= 1,326n= 1,162n=717n= 962

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)94.6(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

81.13

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
1,679

2.16
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)81.13(

2018 ،يناثلا فصنلا
)78.97(

ةيلزنملا ةياعرلا :ضيرملا ةبرجت لدعم

94.6
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ةيلزنملا ةياعرلا :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

77.70

78.42

78.69

79.03

79.74

80.13

80.69

82.22

84.06

84.06

86.24

ىطسولا ،1 عمجتلا

فوجلا

ءاسح[ا

فئاطلا

ةمركملا ةكم

ةحابلا

ريسع

نازاج

ةرونملا ةنيدملا

ةيلامشلا دودحلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا ةيلزنملا ةياعرلا
2019 ،لو[ا فصنلا

81.13

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجkا ددع
1,679

2.16
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو[ا فصنلا
)81.13(

2018 ،يناثلا فصنلا
)78.97(
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ةيلزنملا ةياعرلا :ضيرملا ةلحر

83.2881.47
87.0384.60

66.50

83.6882.68

 ةياعرلا بيترت
ةيلزنملا

 ةيعوتلا
تامولعملاو

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاةيبطلا ةزهج8اجالعلاضيرمتلا

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو8ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

ةيلزنملا ةياعرلا
2019 ،لو8ا فصنلا

81.13

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجlا ددع
1,679

2.16
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو8ا فصنلا
)81.13(

2018 ،يناثلا فصنلا
)78.97(
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ةيلزنملا ةياعرلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.2 ↑ 3.52 84.76 ةيلزنملا ةياعرلا بيترت ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا جمانربب ءدبلا لبق ضيرملا صحف تاءارجإ

N/A ↑ 1.58 81.91 ةيلزنملا ةياعرلا بيترت @جالعلا ةطخ حرش

N/A ↑ 3.23 78.71 تامولعملاو ةيعوتلا @ضيرملا ةياعر نع لوؤسملا هاقلت يذلا بيردتلا

N/A ↑ 2.25 83.89 تامولعملاو ةيعوتلا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف ةرايز ديعاومب كرابخإ ىدم

99.0 ↑ 2.33 89.30 ضيرمتلا كتراز يتلا ةضرمملا مامتها

97.7 ↑ 2.03 91.16 ضيرمتلا كتيصوصخ ىلع ةضرمملا صرح

98.0 ↑ 2.15 90.45 ضيرمتلا كتياعر وأ كجالع ءانثأ كتحار ىلع ةضرمملا صرح

96.4 ↑ 0.95 84.61 ضيرمتلا جالعلا ةطخ يف ككارشf ةضرمملا ةاعارم

96.4 ↑ 3.15 83.11 ضيرمتلا كسفنب ةيانعلا ةيفيك نع كفيقثت ىدم

97.0 ↑ 2.93 84.27 ضيرمتلا ةيحصلا كلكاشم نع ةجتانلا تابوعصلا عم ضيرمتلا قيرف لماعت

92.5 ↑ 1.15 85.51 ةيصخشلا لئاسملا ةيلزنملا ةيحصلا كتياعر تارارق يف كتلئاعو تنأ ككارشإ ىدم

93.2 ↑ 2.26 83.60 ةيصخشلا لئاسملا كجالع لحارمب ملع ىلع كتلئاع ءاقبf ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف صرح

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيلزنملا ةياعرلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.3 ↑ 1.78 77.09 ةيصخشلا لئاسملا @)تدجو نإ( ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

95.7 ↑ 2.70 82.95 ةيصخشلا لئاسملا @)دجو نإ( ملLا فيفختب ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف بواجت

N/A ↑ 2.44 83.02 ةيصخشلا لئاسملا ةريخLا كترايز يف كتيودL ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف ةعجارم ىدم

97.5 ↑ 1.78 89.89 ةيصخشلا لئاسملا )طوقسلا نم كتيامح ،نيديلا لسغ ،تازافقلا ءادترا( كتمالس ىلع ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف صرح

N/A ↑ 4.04 84.60 جالعلا @)تدجو نإ( حورجلاب ةيانعلا

N/A ↑ 0.40 66.50 ةيبطلا ةزهجLا @ضيرملا اهجاتحي يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجLا ريفوت

92.7 ↑ 2.25 77.61 ماعلا مييقتلا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا ببسب كتحص نسحت

97.4 ↑ 2.77 84.24 ماعلا مييقتلا اهتيقلت يتلا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

96.7 ↑ 2.14 86.32 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلل انتامدخب يصوت نأ ةيلامتحا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ةيلزنملا ةياعرلا :نيسحتلا قيرط

 زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكEا رثEا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم .ةيلزنملا ةياعرلا

@ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

2

4

6

1

3

5

@)تدجو نإ( حورجلاب ةيانعلا

 ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف بواجت
@ملJا فيفختب

يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجJا ريفوت
@ضيرملا اهجاتحي

@ضيرملا ةياعر نع لوؤسملا هاقلت يذلا بيردتلا

@جالعلا ةطخ حرش

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↓ 3.42 78.69 102 ءاسح*ا ءاسحالاب يولج نب دوعس ريم*ا 14

↑ 1.56 78.42 84 فوجلا فوجلاب زيزعلادبع نب بعتم ريم*ا 15

NA 77.89 69 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ةهاقنلا 16

NA 77.78 142 ىطسولا ،1 عمجتلا ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدم 17

↓ 3.06 77.73 48 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملاب دهف كلملا 18

↓ 1.30 75.05 102 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا,ناملس كلملا 19

NA Low-n 0 ضايرلا ضايرلاب ماعلا يمداودلا --
NA Low-n 1 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يزكرملا فيطقلا --
NA Low-n 8 ميصقلا يزكرملا ةديرب --
NA Low-n 13 فئاطلا فئاطلاب يصصختلا زيزعلادبع كلملا --
NA Low-n 0 ةدج ةدجب دهف كلملا --
NA Low-n 0 لئاح لئاحب دلاخ كلملا --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

NA 89.43 175 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلا ،يصصختلا دهف كلملا 1

↑ 0.57 87.39 91 ةرونملا ةنيدملا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا زكرم 2

↑ 3.25 84.06 80 ةيلامشلا دودحلا يزكرملا رعرع 3

↓ 2.71 83.60 66 نازاج نازاجب دهف كلملا 4

↓ 2.75 81.90 90 ريسع لافط*او ةدالولل اهبا 5

NA 81.69 45 ىطسولا ،1 عمجتلا لصيفلا نمحرلادبع مامaا 6

↑ 3.41 81.02 109 ةيقرشلا ،1 عمجتلا )ماعلا مامدلا( يبطلا مامدلا عمجم 7

↓ 1.58 80.96 72 نازاج ماعلا شيرع وبأ 8

↑ 0.71 80.13 100 ةحابلا ةحابلا ،دهف كلملا 9

↑ 0.97 79.74 86 ةمركملا ةكم هكمب يصصختلا رونلا 10

↑ 3.53 79.69 109 ريسع يزكرملا ريسع 11

NA 79.50 37 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ماعلا ناميaا 12

↑ 5.37 79.00 50 فئاطلا فئاطلاب لصيف كلملا 13

ةيلزنملا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةبرجت

81.13 ماعلا لدعملا نم لقأ81.13 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا95



 جالع زكارم
يركسلا
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ركسلا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

69.970.671.372.574.0
71.23

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n=1,474n=1,087n=2,413n=1,534n=2,409n=3,175

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

72.44

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجhا ددع
5,584

0.63
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)72.44(

2018 ،يناثلا فصنلا
)71.81(

ركسلا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

91.7

73.3
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ركسلا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

66.48

66.68

68.58

68.86

69.39

69.47

71.60

72.41

72.69

73.12

74.37

75.56

77.73

78.49

78.87

80.28

80.40

80.52

82.05

ةرونملا ةنيدملا

نارجن

نازاج

ىطسولا ،1 عمجتلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

كوبت

ةذفنقلا

ءاسح_ا

فوجلا

ةمركملا ةكم

ريسع

ةشيب

ميصققلا

فئاطلا

تايرقلا

ةيلامشلا دودحلا

نطابلا رفح

ةدج

ةحابلا ركسلا زكارم
2019 ،لو_ا فصنلا

72.44

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجmا ددع
5,584

0.63
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو_ا فصنلا
)72.44(

2018 ،يناثلا فصنلا
)71.81(
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ركسلا زكارم :ضيرملا ةلحر

75.3

65.5

75.6
79.7

74.3
69.768.568.9

72.7

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسمةيلديصلاةعش?اربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخش

ماعلا مييقتلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو?ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

ركسلا زكارم
2019 ،لو?ا فصنلا

72.44

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجoا ددع
5,584

0.63
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو?ا فصنلا
)72.44(

2018 ،يناثلا فصنلا
)71.81(
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ركسلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↑ 1.31 76.41 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↑ 0.66 74.07 ليجستلا @ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↑ 2.24 68.41 كترايز لالخ لاقتنالا @؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Mيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Mملع

85.6 62.4 ↑ 2.25 63.02 كترايز لالخ لاقتنالا @تاءارجaا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↑ 0.53 64.28 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↓ 0.22 76.40 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↑ 0.68 74.81 ضيرمتلا @ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↑ 1.20 83.29 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 1.15 81.10 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94 77.8 ↑ 1.11 80.18 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 1.51 77.77 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 1.67 78.77 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودvا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↑ 1.17 79.77 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↑ 0.90 82.51 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↑ 1.31 78.08 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↑ 1.29 79.24 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↑ 1.71 76.80 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

89.1 78.3 ↓ 0.78 68.45 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 0.75 75.82 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↓ 0.26 78.64 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↓ 0.86 67.70 ةعشlا ةعشlا ءارجn راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↓ 0.39 68.02 ةعشlا ةعشlا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↓ 0.31 73.26 ةعشlا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشlا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↓ 2.13 65.47 ةيلديصلا ةيودlا فرصل راظتنالا ةدم

ركسلا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↓ 0.33 74.29 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 0.91 74.93 ةيلديصلا ةيودBا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↓ 2.12 59.20 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودBا رفوت

85.9 53.3 ↓ 0.70 51.30 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↑ 0.16 72.76 ةيصخشلا لئاسملا ةرسBا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↓ 0.11 70.28 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

93.1 71.6 ↑ 1.58 67.90 ةيصخشلا لئاسملا @كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 0.57 76.06 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↑ 0.03 76.25 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.8 73.3 ↑ 0.61 71.73 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.9 74.1 ↑ 1.02 71.99 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.6 71.7 ↑ 0.75 74.24 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

ركسلا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ركسلا زكارم :نيسحتلا قيرط

 زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكFا رثFا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم .ركسلا

@تاءارج;ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

2

4

6

1

3

5

@كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا هتدبأ يذلا مامتهالا

@ةدايعلا يف راظتنالا تقو

@ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↑ 0.70 73.12 555 ةمركملا ةكم يصصختلا رونلا ىفشتسم 12

NA 72.69 74 فوجلا يصصختلا زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 13

↑ 1.76 72.41 133 ءاسحAا فوفهلاب دهف كلملا ىفشتسم 14

↑ 0.51 71.60 143 ةذفنقلا ةذفنقلا ىفشتسم 15

↓ 0.67 69.47 243 كوبت دهف كلملا ىفشتسم 16

↑ 1.47 69.39 648 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يبطلا مامدلا عمجملا 17

↓ 2.45 68.58 255 نازاج نازاج ،دهف كلملا ىفشتسم 18

↓ 0.54 66.98 662 ىطسولا ،1 عمجتلا ناملس كلملا ىفشتسم 19

↑ 8.50 66.68 156 نارجن دلاخ كلملا ىفشتسم 20

↑ 3.14 66.48 557 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملا ،دهف كلملا ىفشتسم 21

NA Low-n 19 ةيبرغلا ،1 عمجتلا لافطAاو ةدالولا ىفشتسم --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↑ 0.58 82.05 97 ةحابلا ةحابلاب دهف كلملا ىفشتسم 1

NA 81.72 31 ةيلامشلا دودحلا ماعلا ءاحفر ىفشتسم 2

↑ 1.79 80.52 116 ةدج يصصختلا زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم 3

↑ 11.61 80.40 36 نطابلا رفح دلاخ كلملا ىفشتسم 4

↑ 1.75 79.83 101 ةيلامشلا دودحلا رعرعب دعاسم ريمالا ىفشتسم 5

NA 78.98 123 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ماعلا نامي_ا ىفشتسم 6

↑ 4.43 78.87 155 تايرقلا تايرقلا ىفشتسم 7

↓ 1.19 78.49 492 فئاطلا زيزعلا دبع كللا.ىفشتسم 8

↓ 0.16 77.73 369 ميصقلا يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 9

↓ 4.69 75.56 96 ةشيب dا دبع كلملا ىفشتسم 10

↑ 1.20 74.37 523 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 11

ركسلا زكارم :ضيرملا ةلحر

72.44 ماعلا لدعملا نم لقأ72.44 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا104



 عالق&ا زكارم
نيخدتلا نع
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نيخدتلا نع عالق"ا
2019 ،لو&ا فصنلا

79.9
84.383.983.484.083.14

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 654n= 265n= 391n= 682n= 620n= 394

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

83.69

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجhا ددع
1,014

0.09
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)83.69(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.6(

نيخدتلا نع عالقhا :ضيرملا ةبرجت لدعم

91.7

73.3
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نيخدتلا نع عالق"ا :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

77.87

79.78

81.40

82.76

83.25

83.87

84.43

85.72

86.23

86.71

88.76

93.42

ةحابلا

ةدج

ضايرلا

ةيقرشلا ةقطنملا

كوبت

ءاسح_ا

ةمركملا ةكم

ةرونملا ةنيدملا

ميصققلا

ريسع

فئاطلا

ةشيب نيخدتلا نع عالق2ا
2019 ،لو_ا فصنلا

83.69

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباج"ا ددع
1,014

0.09
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو_ا فصنلا
)83.69(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.6(
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نيخدتلا نع عالق"ا :ضيرملا ةلحر

87.78
84.1182.77

89.28

81.64
86.12

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاةيلديصلابيبطلاكترايز لالخ لاقتنالاليجستلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوPا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

نيخدتلا نع عالق+ا
2019 ،لوPا فصنلا

83.69

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباج"ا ددع
1,014

0.09
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوPا فصنلا
)83.69(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.6(
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نيخدتلا نع عالق"ا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↑ 0.65 87.78 ليجستلا دعوم ىلع لوصحلا ةلوهس

N/A N/A ↑ 0.14 76.78 ةيصخشلا لئاسملا ةدايعلا عقوم ةمءالم

85.5 64.2 0.0 84.80 كترايز لالخ لاقتنالا بيبطلا ةيؤر لبق راظتنالا ةدم

85.6 62.4 ↑ 1.01 83.43 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارج"ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

95.5 80.6 ↑ 0.03 89.03 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 0.51 83.08 بيبطلا نيتوكينلا نامدإ نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.1 78.1 ↑ 0.83 83.47 بيبطلا  نيخدتلا نع عالق"ا تاوطخ نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94 77.8 ↑ 1.17 84.20 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 1.31 82.81 بيبطلا @نيخدتلا نع عالق"ا تاوطخ يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 1.04 83.71 بيبطلا @)دِجُو نإ( ةيودpا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

93.5 76.8 ↑ 0.68 83.76 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

93 76.3 ↑ 0.78 83.45 بيبطلا @كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.2 76.4 ↑ 0.31 83.22 بيبطلا @بيبطلا اذهب كتقث

N/A N/A ↑ 1.79 78.23 بيبطلا @نيخدتلا نع عالقFل ةبحاصملا ضارعBا عم لماعتلا ةيفيك نع حرشلا

N/A N/A ↑ 1.62 77.71 بيبطلا @نيخدتلا ىلإ ةدوعلا مدعب مازتلالل كبيبط كل همّدق يذلا معدلا

93.7 74.7 ↑ 0.84 81.02 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

N/A 67.2 ↑ 0.33 90.08 ةيلديصلا كتمدخ لبق راظتنالا ةدم

N/A 78.3 ↑ 2.95 92.52 ةيلديصلا ةيودBا رفوت

N/A 81.3 ↑ 0.71 85.18 ةيلديصلا ةيودBا مادختسا نع يلديصلا كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

93.1 71.6 ↑ 0.81 85.23 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 0.11 88.22 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

N/A N/A ↑ 1.03 82.21 ةيصخشلا لئاسملا نيخدتلا نع عالقlا يف كل ةدايعلا ةدعاسم

93.8 73.3 ↑ 1.60 84.73 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

93.6 71.7 ↑ 0.73 87.63 ماعلا مييقتلا نيرخآلل نيخدتلا نع عالقlا تادايعب يصوت نأ ةيلامتحا

نيخدتلا نع عالقlا :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

89.6 73.2 ↓ 0.33 74.29 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

93.1 72.5 ↑ 0.91 74.93 ةيلديصلا ةيودBا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

84.7 58.7 ↓ 2.12 59.20 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودBا رفوت

84.8 58.7 ↓ 0.70 51.30 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 59.1 ↑ 0.16 72.76 ةيصخشلا لئاسملا ةرسBا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

94.4 72.4 ↓ 0.11 70.28 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

92.2 70.6 ↑ 1.58 67.90 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

95.3 76.7 ↑ 0.57 76.06 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

93.9 73.9 ↑ 0.03 76.25 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.8 73.7 ↑ 0.61 71.73 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 72.0 ↑ 1.02 71.99 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.2 72.5 ↑ 0.75 74.24 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

نيخدتلا نع عالقlا :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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نيخدتلا نع عالق"ا :نيسحتلا قيرط

 عالق"ا زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكHا رثHا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم .نيخدتلا نع

@بيبطلا يف كتقث 2

4

6

1

3

5

@نيخدتلا ىلإ ةدوعلا مدعب مازتلالل كبيبط كل همّدق يذلا معدلا

@كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

تاءارجQا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

ةدايعلا يف راظتنالا تقو

@نيخدتلا نع عالقQا تاوطخ يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 2 ةدج ةيسيئرلا ةدايعلا --
NA Low-n 10 ةدج ءارمحلا زكرم ةدايع --
NA Low-n 13 ةدج ميعنلا زكرم ةدايع --
NA Low-n 6 نازاج ةيسيئرلا( دهف كلملا ىفشتسم ةدايع( --
NA Low-n 19 نازاج يبونجلا ةضورلا ةيلوFا ةياعرلا زكرم --
NA Low-n 3 نازاج يبونجلا شيرعوبأ ةيلوFا ةياعرلا زكرم --
NA Low-n 14 فوجلا اكاكسب ةيسيئرلا ةدايعلا --
NA Low-n 11 ةرونملا ةنيدملا ةماعلا ةحصلاب ةيئاقولا تادايعلا عمجم --
NA Low-n 12 ةرونملا ةنيدملا ةيدلاخلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 3 ةدج ةورملا زكرم ةدايع --
NA Low-n 2 ةمركملا ةكم شيرق ءاحطب يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 12 ةمركملا ةكم موجمجلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 25 نارجن ةيريدملا يف ةيسيئرلا نيخدتلا ةدايع --
NA Low-n 21 نطابلا رفح ةيلصيفلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 25 ةيلامشلا دودحلا رعرعب نيخدتلا ةحفاكم تادايع عمجم --
NA Low-n 4 ميصقلا بنذملا قرش يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 0 ةذفنقلا ةيقرشلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 8 تايرقلا راطملا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 1 ضايرلا راهدزالا زكرم ةدايع --
NA Low-n 24 كوبت ةيشنملا يحص زكرم ةدايع --

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA 95.11 33 ةشيب hادبع كلملا ىفشتسم ةدايع 1
↓ 2.43 88.76 58 فئاطلا يليحسلا يحب جمانربلا ةدايع 2
↓ 0.86 87.95 42 ةمركملا ةكم ةيدلاخلا يحص زكرم ةدايع 3
↑ 0.61 87.82 36 ضايرلا ةيعردلاب ناطلس ريمFا زكرم ةدايع 4
↑ 0.60 87.30 52 ميصقلا ءارفصلا لامش يحص زكرم ةدايع 5
↑ 1.24 87.23 45 ءاسحFا نيخدتلا ةحفاكم جمانرب ةدايع 6
↑ 0.54 85.17 30 ةيقرشلا ةقطنملا ىدنلا يحص زكرم ةدايع 7
↑ 4.26 84.57 77 ضايرلا هقيتع يحص زكرم ةدايع 8
↑ 4.33 81.98 32 ريسع ةيسيئرلا اهبا ةدايع 9
↓ 6.46 76.32 38 ضايرلا يبرغلا ءاجيرعلا زكرم ةدايع 10
↑14.55 75.45 49 ضايرلا لصيفلا نمحرلادبع مامالا ىفشتسم 11
NA 74.87 34 ةدج ةيناميلسلا زكرم ةدايع 12
NA 70.62 47 ةحابلا ةحابلا يف ةيسيئرلا ةدايعلا 13
NA Low-n 16 ءاسحFا دهف كلملا يح يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 8 ةحابلا ماعلا ةاوخملا ىفشتسم ةدايع --
NA Low-n 4 ريسع ةديفر دحا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 18 ريسع لياحمب ةيلوFا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةدايع --
NA Low-n 14 ةيقرشلا ةقطنملا ةينويابلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 12 ةيقرشلا ةقطنملا 1 فيطقلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 9 لئاح ةيسيئرلا ةدايعلا --

نيخدتلا نع عالقpا :ضيرملا ةلحر

83.69 ماعلا لدعملا نم لقأ83.69 ماعلا لدعملا نم ىلعأ113 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 10 كوبت ةداعسلا يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 0 فئاطلا لصيف كلملا ىفشتسم ةدايع --
NA Low-n 9 ةحابلا ماعلا ةولق ىفشتسم ةدايع --
NA Low-n 11 ةدج ديجملادبع ريمKا يحص زكرم --
NA Low-n 2 ةدج 505 عارشلا يحص زكرم --
NA Low-n 5 ةرونملا ةنيدملا ةيقرشلا ةرحلا يحص زكرم --
NA Low-n 1 ةرونملا ةنيدملا ردبب نامدا يح يحص زكرم --
NA Low-n 13 ةرونملا ةنيدملا ةيقرشلا يحص زكرم --
NA Low-n 10 ضايرلا 1 ةضورلا --
NA Low-n 2 ةشيب ةلابت ىفشتسم ةدايع --
NA Low-n 12 ةشيب اظاظب يحص زكرم ةدايع --
NA Low-n 16 ةمركملا ةكم ناكسWا ةدايع --
NA Low-n 5 ةمركملا ةكم عئارشلا ةدايع --
NA Low-n 5 ةحابلا قدنملا ىفشتسم --
NA Low-n 11 ةحابلا يراشم ريمKا ىفشتسم --
NA Low-n 12 ةحابلا ىرقلا ىفشتسم --
NA Low-n 0 ةشيب رئاشبلا ىفشتسم --
NA Low-n 4 ةحابلا يشرجلابب ةيسفنلا ةحصلا ىفشتسم --
NA Low-n 0 ةحابلا ماعلا ةرجحلا ىفشتسم --
NA Low-n 6 ةحابلا قيقعلا زكرم --

نيخدتلا نع عالقWا :ضيرملا ةلحر

83.69 ماعلا لدعملا نم لقأ83.69 ماعلا لدعملا نم ىلعأ2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا114



بلقلا زكارم تادايعلا
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بلقلا زكارم
2019 ،لو+ا فصنلا- تادايعلا

75.473.975.573.675.275.49

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 991n= 480n= 1,109n= 691n= 1,135n= 1,452

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

تاباج_ا ددع75.38
2,587

0.54
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو+ا فصنلا
)75.38(

2018 ،يناثلا فصنلا
)74.84(

تادايعلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

91.7

73.3

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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تادايعلا- بلقلا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

67.59

70.19

70.25

72.05

73.30

74.78

75.42

75.51

78.25

79.30

ةحابلا

لئاح

فوجلا

ةيبرغلا ،1 عمجتلا

ىطسولا ،2 عمجتلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

نارجن

ميصققلا

ةيلامشلا دودحلا

ةرونملا ةنيدملا بلقلا زكارم
2019 ،لوdا فصنلا- تادايعلا

تاباجeا ددع75.38
2,587

0.54
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوdا فصنلا
)75.38(

2018 ،يناثلا فصنلا
)74.84(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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تادايعلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةلحر

80.95

66.44

80.0680.3478.4377.03

70.0671.08

78.02

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسمةيلديصلاةعشBاربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخش

ماعلا مييقتلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوBا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

بلقلا زكارم
2019 ،لوBا فصنلا- تادايعلا

تاباجjا ددع75.38
2,587

0.54
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوBا فصنلا
)75.38(

2018 ،يناثلا فصنلا
)74.84(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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تادايعلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↑ 0.38 81.75 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↑ 0.57 80.15 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↑ 1.76 67.06 كترايز لالخ لاقتنالا ؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Pيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Pملع

85.6 62.4 ↑ 1.07 65.26 كترايز لالخ لاقتنالا @تاءارجaا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↓ 0.88 67.15 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↑ 0.61 80.76 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

94.5 76.6 ↑ 1.41 79.19 ضيرمتلا @ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↑ 2.10 84.25 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 3.19 80.98 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↑ 3.01 81.31 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 2.87 78.72 بيبطلا @كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 2.90 بيبطلا 79.10 )دِجُو نإ( ةيودvا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↑ 2.62 80.07 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↑ 3.11 83.52 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93 76.3 ↑ 2.54 77.80 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↑ 3.33 80.28 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↑ 3.30 77.57 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

89.1 78.3 ↑ 4.62 74.33 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 2.08 79.69 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↓ 0.33 81.26 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↑ 2.19 76.60 ةعشlا ةعشlا ءارجn راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↑ 2.38 74.41 ةعشlا ةعشlا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↑ 2.51 80.09 ةعشlا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشlا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↓ 2.53 63.83 ةيلديصلا ةيودlا فرصل راظتنالا ةدم

تادايعلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↓ 2.45 76.35 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↓ 0.30 77.43 ةيلديصلا ةيودBا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↓ 1.76 62.72 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودBا رفوت

85.9 53.3 ↑ 0.06 44.46 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↑ 0.48 75.72 ةيصخشلا لئاسملا ةرسBا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↑ 0.45 75.53 ةيصخشلا لئاسملا @)خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

93.1 71.6 ↑ 1.48 73.25 ةيصخشلا لئاسملا @كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 1.24 79.61 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↑ 0.77 80.12 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.8 73.3 ↑ 1.89 76.50 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.9 74.1 ↑ 2.96 79.08 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.6 71.7 ↑ 2.01 78.59 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

تادايعلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا- بلقلا زكارم :نيسحتلا قيرط

 تاردابم .بلقلا زكارم تادايع يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكIا رثIا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا

@تاءارج;ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

2

4

6

1

3

5

@كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا هتدبأ يذلا مامتهالا

 ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح
@كجالعب

ةدايعلا يف راظتنالا تقو

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةلحر

75.38 ماعلا لدعملا نم لقأ75.38 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↓ 0.95 79.30 671 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملاب بلقلا زكرم 1

↓ 0.31 78.25 81 ةيلامشلا دودحلا دعاسم نب Nا دبع ريمLا زكرم 2

↑ 0.07 75.51 277 ميصقلا ميصقلاب بلقلل ناطلس ريمLا زكرم 3

↑ 5.91 75.42 246 نارجن ىلكلاو بلقلل ناطلس ريمLا زكرم 4

↓ 2.82 74.78 844 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب بلقلل نيطبابلا دوعس زكرم 5
NA 73.30 34 ىطسولا ،2 عمجتلا ناملس كلملا زكرم– ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم 6
NA 72.05 44 ةيبرغلا ،1 عمجتلا لافطLاو ةدالولا ىفشتسم 7

↓ 1.98 70.25 127 فوجلا فوجلاب بلقلا زكرم 8

↑ 0.49 70.19 125 لئاح دلاخ كلملا ىفشتسمب بلقلا زكرم 9

↑ 3.20 67.59 127 ةحابلا ةحابلاب بلقلا زكرم 10
NA Low-n 11 ءاسحLا فوفهلاب بلقلل ناطلس ريمLا زكرم --



بلقلا زكارم ميونتلا
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بلقلا زكارم
2019 ،لو*ا فصنلا– ميونتلا

82.7
85.887.286.285.686.40

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 288n= 209n= 596n= 409n= 567n= 406

89.9

83.4

ةحصلا ةرازو

)83.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)89.9(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

تاباج_ا ددع85.94
973

0.86
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو*ا فصنلا
)85.94(

2018 ،يناثلا فصنلا
)86.8(

ميونتلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا- بلقلا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

80.59

82.45

85.35

85.49

86.51

87.54

87.97

89.96

ةحابلا

لئاح

ىطسولا ،2 عمجتلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ةرونملا ةنيدملا

ميصققلا

ءاسح_ا

ةيلامشلا دودحلا بلقلا زكارم
2019 ،لو_ا فصنلا– ميونتلا

تاباجcا ددع85.94
973

0.86
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو_ا فصنلا
)85.94(

2018 ،يناثلا فصنلا
)86.8(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةلحر

87.1184.61

76.68

89.0589.98
84.86

87.79
83.9885.80

91.08

 لئاسملاتارابتخالابيبطلاضيرمتلاتابجولاةفرغلالوخدلا
ةيصخشلا

 مييقتلاجورخلاةلئاعلاو راوزلا
ماعلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوQا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

بلقلا زكارم
2019 ،لوQا فصنلا– ميونتلا

تاباجiا ددع85.94
973

0.86
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوQا فصنلا
)85.94(

2018 ،يناثلا فصنلا
)86.8(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

88.3 81.8 ↑ 0.31 87.44 لوخدلا ىفشتسملا ىلإ لوخدلا تاءارجإ ةعرس

93.8 87.6 ↓ 0.53 91.20 لوخدلا ىفشتسملا كلاخدإب ماق يذلا صخشلا مامتها

N/A 72.2 ↑ 0.98 82.62 لوخدلا @كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

86.7 78.6 ↑ 0.25 84.05 ةفرغلا ةفرغلل ماعلا رهظملا

89.5 81.7 ↓ 0.51 86.24 ةفرغلا ةفرغلا ةفاظن

83.6 81.6 ↑ 1.20 85.85 ةفرغلا ةفرغلا ةرارح ةجرد

83.1 81.5 ↓ 0.86 82.24 ةفرغلا اهلوح امو ةفرغلا ءوده

81.7 80.9 ↓ 3.23 75.99 تابجولا )ةنخاسلا ةمعط`ا ةنوخسو ،ةدرابلا ةمعط`ا ةدورب( ماعطلا ةرارح ةجرد

80.5 80.2 ↓ 2.05 77.38 تابجولا ماعطلا ةدوج

96.3 86.5 ↓ 0.73 91.78 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتهاو فطل

92.0 82.0 ↓ 1.61 89.27 ضيرمتلا ءاعدتسالا رزل ةباجتسالا ةعرس

94.5 85.6 ↓ 1.02 90.76 ضيرمتلا كتابلط هاجت ضيرمتلا قيرف بولسأ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.3 85.0 ↓ 0.46 90.13 ضيرمتلا ةيصخشلا وأ ةصاخلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم ىدم

92.3 82.8 ↓ 0.97 86.41 ضيرمتلا يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

94.4 85.6 ↓ 0.58 90.12 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف ةراهم

N/A 78.0 ↓ 0.07 84.43 ضيرمتلا @)خلإ ... يشملا ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا

90.2 86.0 ↓ 0.97 88.77 بيبطلا كعم بيبطلا هاضق يذلا تقولا

92.3 88.0 ↓ 0.97 89.46 بيبطلا كقلق يعاودو كتلئسأب بيبطلا مامتها

91.1 87.0 ↓ 1.04 88.16 بيبطلا يرجي ام ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

94.2 89.6 ↓ 0.67 91.38 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.5 90.0 ↓ 0.96 93.08 بيبطلا بيبطلا ةراهم

88.3 80.3 ↓ 2.07 83.59 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

90.1 81.8 ↓ 1.22 84.50 تارابتخالا @جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

94.9 84.9 ↓ 1.14 86.69 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا مامتها

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.3 86.7 ↓ 0.59 89.75 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.4 82.1 ↑ 0.22 87.20 ةيصخشلا لئاسملا ملNاب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

91.5 82.0 ↑ 0.50 87.67 ةيصخشلا لئاسملا @ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

90.4 79.1 ↑ 0.36 84.39 ةيصخشلا لئاسملا @كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

90.7 83.7 ↓ 0.79 87.58 ةيصخشلا لئاسملا كجالعب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشd نوفظوملا هلذب يذلا دهجلا

94.4 85.6 ↑ 0.77 90.35 ةيصخشلا لئاسملا كصحف لبق مهيديأ ميقعتل يبطلا مقاطلا ةاعارم

92.7 83.1 ↓ 0.90 88.05 ةيصخشلا لئاسملا ىفشتسملا يف اهتذخأ يتلا ةيودNا عيمج ىلع كعالطإ ىدم

88.3 78.3 ↓ 0.37 81.22 ةلئاعلاو راوزلا @راوزلا ةحارو تازيهجت

95.1 84.9 ↑ 0.53 86.83 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

88.7 86.1 ↓ 0.92 88.11 جورخلا ىفشتسملا نم جورخلل دادعتسالاب كروعش ىدم

88.3 82.4 ↓ 1.15 83.19 جورخلا لزنملل ةدوعلا كناكمإب هنأ كرابخإ دعب ىفشتسملا نم جورخلا تاءارجإ ةعرس

92.0 83.2 ↑ 0.20 88.01 جورخلا لزنملا يف كسفنب ةيانعلا نأشب اهيلع تلصح يتلا تاميلعتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- بلقلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

91.6 81.8 ↓ 0.73 84.56 جورخلا ةلمتحملا ةيبناجلا ضارع=ا كلذ يف امب ،جورخلا دعب اهذخأتس يتلا ةيود=ا نع حرشلا

94.5 85.6 ↓ 0.28 90.44 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.0 82.6 ↓ 1.34 90.90 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

94.5 85.4 ↓ 0.63 92.01 ماعلا مييقتلا ىفشتسملا يف اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- بلقلا زكارم :نيسحتلا قيرط

@كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

2

4

6

1

3

5

@كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

@جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

@ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

 تاردابم .بلقلا زكارم ميونت يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكIا رثIا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا

جالعلاو تارابتخالل راظتنالا تقو

يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةلحر

85.94 ماعلا لدعملا نم لقأ85.94 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↑ 3.92 89.96 47 ةيلامشلا دودحلا دعاسم نب Mا دبع ريمKا زكرم 1

↓ 0.27 87.97 185 ءاسحKا فوفهلاب بلقلل ناطلس ريمKا زكرم 2

↓ 1.84 87.54 127 ميصقلا ميصقلاب بلقلل ناطلس ريمKا زكرم 3

↓ 1.72 86.51 191 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملاب بلقلا زكرم 4

↓ 2.35 85.49 204 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب بلقلل نيطبابلا دوعس زكرم 5

NA 85.35 41 ىطسولا ،2 عمجتلا ناملس كلملا زكرم- ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم 6

↑ 1.90 82.45 99 لئاح دلاخ كلملا ىفشتسمب بلقلا زكرم 7

↑ 0.71 80.59 45 ةحابلا ةحابلاب بلقلا زكرم 8

NA Low-n 24 فوجلا فوجلاب بلقلا زكرم --

NA Low-n 10 نارجن ىلكلاو بلقلل ناطلس ريمKا زكرم --

NA Low-n 0 ةيبرغلا ،1 عمجتلا ةمركملا ةكمب لافطKاو ةدالولا ىفشتسم --



 زكارم
نانس&ا
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نانس&ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

67.364.7
69.169.869.769.40

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 1,332n= 1,088n= 2,667n= 1,881n= 2,530n= 3,283

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)90.8(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

69.56

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
5,812

0.14
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)69.56(

2018 ،يناثلا فصنلا
)69.42(

نانس&ا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

90.8
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نانس&ا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

58.77

58.79

59.86

60.34

63.07

64.54

66.51

67.06

67.72

69.78

71.68

71.69

72.32

73.01

73.52

74.41

74.77

74.83

75.36

76.89

78.36

لئاح

فئاطلا

ةذفنقلا

ريسع

ةحابلا

ةشيب

ىطسولا ،1 عمجتلا

ةمركملا ةكم

ةدج

ةرونملا ةنيدملا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

نازاج

ةيلامشلا دودحلا

نارجن

ءاسح&ا

نطابلا رفح

كوبت

ميصققلا

ىطسولا ،2 عمجتلا

فوجلا

تايرقلا نانس5ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

69.56

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجmا ددع
5,812

0.14
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)69.56(

2018 ،يناثلا فصنلا
)69.42(
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نانس&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

67.0

58.8

72.773.3

66.7
71.2

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاقفارملانانس&ا بط قيرفنانس&ا بيبط لماعتكدعوم

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

نانس.ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

69.56

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجmا ددع
5,812

0.14
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)69.56(

2018 ،يناثلا فصنلا
)69.42(
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نانس&ا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

82.5 ↑ 1.03 52.52 دعوملا نانس&ا بيبطل كتيؤرو دعوملل كبلط نيب ةرتفلا

90.8 ↑ 0.91 72.25 دعوملا كدعوم زجحب ماق يذلا صخشلا ةدعاسم

89.8 ↓ 0.11 71.77 دعوملا لمعلا تاعاس ةمئالم

86.8 ↑ 0.39 69.14 دعوملا كنانسأ بيبط رفوت

92.5 ↑ 0.16 73.20 دعوملا لابقتسالا فظوم مامتها

88.5 ↑ 0.78 64.86 دعوملا صحفلا ةفرغ/جالعلا ةقطنمل لوخدلا لبق راظتنالا ةدم

91.0 ↓ 2.55 56.27 نانس&ا بيبط لماعت @ةيجالعلا كتارايخ حرش

90.3 ↓ 3.40 59.81 نانس&ا بيبط لماعت كعم نانس&ا بيبط هاضق يذلا تقولا

91.5 ↓ 1.82 59.80 نانس&ا بيبط لماعت @كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

92.3 ↓ 2.12 60.36 نانس&ا بيبط لماعت @ماع لكشب نانس&ا بيبط هرهظأ يذلا مامتهالا

92.0 ↓ 3.83 54.31 نانس&ا بيبط لماعت @جالعلاو تاصوحفلا ةيلومش

92.0 ↓ 2.48 60.84 نانس&ا بيبط لماعت @نانس&ا بيبط يف كتقث

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.5 ↓ 1.97 63.31 نانس3ا بيبط لماعت اهمهف كنكمي ةقيرطب كعم ثدحتلاب نانس3ا بيبط ةاعارم ىدم

92.9 ↓ 1.51 57.82 نانس3ا بط قيرف @نانس3ا بط قيرف هرهظأ يذلا يعامجلا لمعلاو نواعتلا

94.4 ↓ 1.97 61.75 نانس3ا بط قيرف نانس3ا بيبط دعاسم مامتها/فطل

94.3 ↓ 1.24 61.75 نانس3ا بط قيرف نانس3ا بيبط دعاسم ةءافك

94.6 ↑ 0.09 76.12 نانس3ا بط قيرف )كنانسأ فيظنتب ماق يذلا صخشلا( نانس3ا ةحص يئاصخأ مامتها/فطل

94.4 ↓ 0.19 77.26 نانس3ا بط قيرف نانس3ا ةحص يئاصخأ ةءافك

92.8 ↑ 1.41 72.47 نانس3ا بط قيرف  فيظنت :لاثملا ليبس ىلع( نانس3او مفلا ةحص ىلع ةظفاحملا نع كل نانس3ا ةحص يئاصخأ فيقثت
)خلإ طيخلاب ،ةاشرفلاب نانس3ا

88.4 ↑ 1.26 61.29 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

92.3 ↓ 0.60 78.27 قفارملا ةدايعلا ةفاظن

92.6 ↓ 0.46 79.82 قفارملا )هريغو ...نيديلا لسغ ،تازافقلا سبل ربع( صحفلا ةفرغ يف ىودعلا نم ةيامحلل ةذختملا تاطايتحالا

91.5 ↑ 0.03 74.13 قفارملا ةمدقتمو ةثيدح زكرملاو ةيبطلا تادعملا انءاقبإ ىدم

91.8 ↑ 1.00 66.39 ةيصخشلا لئاسملا كتحار ىلع انصرح

نانس3ا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.4 ↓ 0.59 68.49 ةيصخشلا لئاسملا  يقاولا لامعتسا( دئازلا عاعشFاو ةيدعملا ضارمBا نم كتيامحل نيلماعلا نم ةذختملا تاوطخلا/صرحلا
)هريغو ... ميقعتلا ،ةعشBا نم

90.7 ↑ 1.63 65.63 ةيصخشلا لئاسملا لبقتسملا يف نانسBا لكاشم بنجت قرط نع ةمدقملا تامولعملا

90.8 ↑ 0.35 70.42 ماعلا مييقتلا نيرخaل اذه نانسBا بيبطب يصوت نأ ةيلامتحا

93.1 ↓ 0.60 74.82 ماعلا مييقتلا نانسBا بيبط ةراهمل ماعلا مييقتلا

92.6 ↑ 0.67 69.13 ماعلا مييقتلا نانسBا بط ةدايع نم ةمدقملا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

نانسBا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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نانس&ا زكارم :نيسحتلا قيرط

@ماع لكشب نانس9ا بيبط هرهظأ يذلا مامتهالا 2

4

6

1

3

5

@نانس9ا بط قيرف هرهظأ يذلا يعامجلا لمعلا

@جالعلاو تاصوحفلا ةيلومش

@كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

كعم نانس9ا بيبط هاضق يذلا تقولا

 تاردابم .نانس&ا زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربك&ا رث&ا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا

@نانس9ا بيبط يف كتقث

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



نانس&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

69.56 ماعلا لدعملا نم لقأ69.56 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا142

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

NA 86.41 97 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلا ،يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 1

↑ 18.22 78.36 189 تايرقلا تايرقلاب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 2

↑ 0.64 76.89 49 فوجلا لدنجلا ةمودب يصصختلا نانس&ا زكرم 3

↓ 2.63 76.47 204 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا قرشب يصصختلا نانس&ا زكرم 4

↑ 5.57 74.83 136 ميصقلا يزكرملا ةديرب ىفشتسمب نانس&ا زكرم 5

↑ 0.51 74.77 158 كوبت كوبتب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 6

↑ 8.40 74.41 107 نطابلا رفح نطابلا رفحب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 7

↑ 5.57 73.52 232 ءاسح&ا ءاسح&اب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 8

↑ 1.67 73.01 362 نارجن نارجنب يصصختلا نانسالا بط زكرم 9

NA 72.83 90 ىطسولا ،2 عمجتلا ضايرلا لامشب نانس&ا بط زكرم 10

↑ 2.65 72.32 104 ةيلامشلا دودحلا يصصختلا دعاسم نب bا دبع ريم&ا زكرم 11

NA 72.00 58 ىطسولا ،1 عمجتلا نانس&ا ىفشتسم- دوعس كلملا ةنيدم 12

↑ 3.31 71.69 287 نازاج نازاجب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 13

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↓ 4.45 70.35 1076 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 14

↓ 1.62 69.78 454 ةرونملا ةنيدملا دهف كلملا ىفشتسمب نانس&ا زكرم 15

↑ 0.79 67.72 455 ةدج ةدجب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 16

↓ 1.52 67.06 455 ةمركملا ةكم زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 17

NA 65.90 85 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا برغب نانس&ا بط زكرم 18

↑ 0.27 64.54 103 ةشيب ةشيبب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 19

NA 64.14 173 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا بونجب نانس&ا بط زكرم 20

↑ 2.39 63.07 359 ةحابلا ةحابلاب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 21

↓ 1.86 60.34 231 ريسع اهبأب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 22

↓ 0.42 59.86 120 ةذفنقلا ةذفنقلاب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 23

↓ 11.97 58.79 180 فئاطلا فئاطلاب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 24

NA 58.77 36 لئاح لئاحب يصصختلا نانس&ا بط زكرم 25

NA Low-n 12 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ماعلا ناميlا ىفشتسم --



 زكارم
ىلكلا
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ىلكلا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

83.482.983.383.284.685.02

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 259n= 611n= 1,516n= 1,519n= 1,662n= 4,495

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.5(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

84.91

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
6,157

1.59
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)84.91(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.32(

ىلكلا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

93.5

 ىلكلا زكارم ةفاضإ تمت
 يتكرش لبق نم ةلغشملا
 عبرلا ةيادب يف مرفايد واتيفاد

2019 ماع نم يناثلا
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ىلكلا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

84.91

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
6,157

1.59
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)84.91(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.32(

ىلكلا زكارم :ةلغشملا ةهجلا

86.18
NA

2018- يناثلا فصنلا

ةحصلا ةرازو
زكرم22

اتيفاد
زكرم23

مرفايد
زكرم33

2018 ماع نم يناثلا فصنلا2019 ماع نم لو&ا فصنلا

85.67 84.27
0.95

2018- يناثلا فصنلا

ةلغشملا ةهجلا بسح ىلكلا زكارم يف ضيرملا ةبرجت

NA
2018- يناثلا فصنلا
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ىلكلا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

71.78
81.44

82.25

82.40
82.94

83.10
83.49

83.75
83.95

84.01
84.48

84.76

84.95
85.13

85.15
85.61

85.69
86.49

87.03
87.36

88.93

89.43

نطابلا رفح

فئاطلا

ريسع
ةحابلا

كوبت
ىطسولا ،1 عمجتلا

نارجن
ةيلامشلا دودحلا

ةذفنقلا
لئاح

ةيقرشلا ةقطنملا

ضايرلا
ةدج

تايرقلا
ةرونملا ةنيدملا

ةشيب
ةمركملا ةكم

ميصقلا
ءاسحcا

فوجلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
نازاج ىلكلا زكارم

2019 ،لوcا فصنلا

84.91

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجnا ددع
6,157

1.59
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوcا فصنلا
)84.91(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.32(
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ىلكلا زكارم :ضيرملا ةلحر

85.883.884.484.784.5
87.7

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاةيلديصلاجالعلاقفارملاليجستلا

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوEا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

ىلكلا زكارم
2019 ،لوEا فصنلا

84.91

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجkا ددع
6,157

1.59
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوEا فصنلا
)84.91(

2018 ،يناثلا فصنلا
)83.32(
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ىلكلا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.0 ↑ 2.09 87.52 ليجستلا ليجستلا بتكم دنع كل صخشلا ةدعاسم

93.8 ↑ 2.04 87.63 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

90.8 ↑ 2.44 82.45 ليجستلا ليجستلل راظتنالا ةرتف

90.3 ↑ 3.58 77.57 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

90.4 ↑ 2.55 87.16 قفارملا كقيرط ةفرعمو داجيإ ةلوهس

94.1 ↑ 2.21 86.73 قفارملا ناكملا ةفاظن

N/A ↑ 4.31 88.72 جالعلا @ىلكلا ليسغ ةيلمعل يبطلا مقاطلا ةبقارم

N/A ↑ 4.43 85.90 جالعلا @ةرطسقلاب ةيانعلا ةيفيك نع يبطلا مقاطلا كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

N/A ↑ 4.89 87.17 جالعلا @ىلكلا ليسغ ةيلمع نع راسفتسالاو لاؤسلل ةصرفلا ريفوت ىدم

N/A ↑ 3.38 75.04 جالعلا لزنملا يف ىلكلا ليسغب ةقلعتملا تافعاضملا تالاح يف فرصتلا ةيفيك نع كل ةمدقملا تاميلعتلا

N/A ↑ 0.72 87.63 ةيلديصلا ةيبطلا تافصولا نع يلديصلا نم مدقملا حرشلا

N/A ↑ 2.42 79.63 ةيلديصلا @ةفوصوملا ةيودgا رفوت

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

N/A ↑ 1.25 86.87 ةيلديصلا ةيلديصلا تامدخل ماعلا مييقتلا

94.2 ↓ 0.45 88.87 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

93.7 ↑ 0.44 85.10 ةيصخشلا لئاسملا @كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

93.5 ↑ 0.69 77.98 ةيصخشلا لئاسملا @كترايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

94.7 ↑ 2.26 88.44 ماعلا مييقتلا ةياعرلا ميدقتل نيفظوملا نواعت ىدم

95.2 ↑ 2.40 88.61 ماعلا مييقتلا كل ةمدقملا ةيبطلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

94.4 ↑ 1.16 86.18 ماعلا مييقتلا نيرخ]ل انتامدخب يصوت نأ ةيلامتحا

ىلكلا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ىلكلا زكارم :نيسحتلا قيرط

 نيسحتلا تاردابم .ىلكلا زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكFا رثFا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي

 ةيفيك نع يبطلا مقاطلا كل اهمدق يتلا تاميلعتلا
@ةرطسقلاب ةيانعلا

2

4

6

1

3

5

 تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا
@كترايز لالخ اهنع

 تالاح يف فرصتلا ةيفيك نع كل ةمدقملا تاميلعتلا
لزنملا يف ىلكلا ليسغب ةقلعتملا تافعاضملا

@كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

 ةيلمع نع راسفتسالاو لاؤسلل ةصرفلا ريفوت ىدم
@ىلكلا ليسغ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 1.29 92.16 41 نازاج نازاجب يولكلا ليسغلا زكرم 1
NA 90.89 98 ةدج ةدج لامش- مرفايد 2
NA 90.79 35 نازاج هتماص- اتيفاد 3
NA 90.77 36 ةرونملا ةنيدملا )ةيزيزعلا( ةرونملا ةنيدملا برغ- اتيفاد 4
↓ 1.45 90.40 30 فوجلا ماعلا لدنجلا ةمود ىفشتسم 5
NA 90.09 79 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملا ،ةناطلس زكرم- مرفايد 6
NA 89.76 92 ميصقلا ةديرب- مرفايد 7
NA 89.67 40 ةذفنقلا ةذفنقلا- مرفايد 8
↓ 0.35 89.62 213 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ليبجلا ىفشتسم- لجعملا دعس زكرم 9
NA 89.59 104 لئاح لئاح- مرفايد 10
NA 89.52 84 ةمركملا ةكم ةيعارشلا زكرم- مرفايد 11
NA 89.27 39 نازاج ايبص- اتيفاد 12
NA 89.12 69 نازاج شيرع وبأ- مرفايد 13
NA 88.89 78 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملا قرش زكرم- مرفايد 14
NA 88.84 104 ةيقرشلا ةقطنملا ءاسحaا ،نساحم نيع / مجن نيع- مرفايد 15
NA 88.79 53 ةدج ةدج ،زيزعلا دبع كلملا ىفشتسم- اتيفاد 16
NA 88.62 74 ةيقرشلا ةقطنملا ءاسحaا ،نارمعلا- مرفايد 17
NA 88.04 34 ةمركملا ةكم ةمركملا ةكم ،ةيزيزعلا زكرم- اتيفاد 18
NA 87.07 86 ةيقرشلا ةقطنملا نطابلا رفح- مرفايد 19

ىلكلا زكارم :ضيرملاةبرجت

84.91 ماعلا لدعملا نم لقأ84.91 ماعلا لدعملا نم ىلعأ 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا151



2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا152

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA 87.01 89 ةيقرشلا ةقطنملا مامد ،)ةيلصيفلا( يعودجملا- مرفايد 20

↑ 1.05 86.99 307 ءاسحFا ءاسحFاب ىلكلا ضارمF ربجلا زكرم 21

NA 86.90 48 ميصقلا ةديرب ،يزكرملا ىفشتسملا- اتيفاد 22

NA 86.46 35 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلا ،ماعلا ناميRا ىفشتسم 23

NA 86.45 101 فوجلا زيزعلادبع كلملا زكرم- مرفايد 24

NA 86.39 59 ىطسولا ،1 عمجتلا دهف كلملا زكرم- دوعس كلملا ةنيدم 25

NA 86.27 37 ضايرلا ضايرلا ،ةيدابلا زكرم- مرفايد 26

NA 85.95 60 ةرونملا ةنيدملا عبني- مرفايد 27

NA 85.85 42 ضايرلا ضايرلا ،يديوسلا- اتيفاد 28

↑ 3.01 85.61 120 ةشيب ةشيبب ىلكلا ضارمال ناطلس ريمالا زكرم 29

NA 85.32 106 ةمركملا ةكم ةمركملا ةكم ،يلاوعلا زكرم- مرفايد 30

NA 85.17 63 ضايرلا ضايرلا ،رذعملا زكرم- مرفايد 31

NA 85.14 134 ريسع طيشم سيمخ ،يلافجلا دلاخ- مرفايد 32

↑ 6.85 85.13 154 تايرقلا ماعلا تايرقلا ىفشتسم- ىلكلا زكرم 33

NA 85.00 32 ضايرلا ضايرلا ،ةيزيزعلا- اتيفاد 34

NA 84.90 47 نازاج شيب- مرفايد 35

NA 84.54 64 ميصقلا سرلا- مرفايد 36

↓ 0.71 84.53 322 ةدج ةدجب دهف كلملا ىفشتسم 37

NA 84.36 110 فئاطلا يبطلا لصيف كلملا عمجم- مرفايد 38

ىلكلا زكارم :ضيرملاةبرجت

84.91 ماعلا لدعملا نم لقأ84.91 ماعلا لدعملا نم ىلعأ



2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا153

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA 84.08 82 ميصقلا ةزينع- مرفايد 39

↓ 0.51 83.88 218 نارجن يولكلا ليسغلل ناطلس ريمالا زكرم 40

NA 83.85 312 ةدج ةدج ،ديجملادبع ريمKا- مرفايد 41

↑ 2.63 83.75 47 ةيلامشلا دودحلا ماعلا رعرع-ريبكلا دمحم ريمKا زكرم 42

NA 83.72 37 ضايرلا يمداودلا- مرفايد 43

↓ 1.54 82.51 114 ةمركملا ةكم ةكمب لصيف كلملا ىفشتسم 44

NA 82.23 106 ضايرلا ضايرلا ،زيزعلادبع نب دمحم ريمKا- مرفايد 45

NA 82.19 67 نارجن ديدجلا ماعلا نارجن ىفشتسم- مرفايد 46

NA 82.17 101 ةيقرشلا ةقطنملا مامد ،نايرلا- مرفايد 47

↑ 1.37 81.93 279 لئاح لئاحب دلاخ كلملا ىفشتسم 48

↑ 3.68 81.81 55 كوبت كوبتب دلاخ كلملا ىفشتسم 49

NA 81.77 36 ةذفنقلا ةذفنقلا ،زوقلا بونج- مرفايد 50

NA 81.52 72 ريسع لياحم- اتيفاد 51

↑ 2.25 81.16 82 ةحابلا ةحابلا ،دهف كلملا ىفشتسم 52

NA 81.11 80 ةدج ةدج قرش ىفشتسم- اتيفاد 53

NA 80.90 239 ةرونملا ةنيدملا ةنيدملاب ىلكلل زيزعلا دبع كلملا زكرم 54

NA 80.10 39 ةذفنقلا ةذفنقلا ،ةرمن- مرفايد 55

NA 79.65 41 ةيقرشلا ةقطنملا فيطقلا- اتيفاد 56

↑ 0.78 79.06 77 ىطسولا ،1 عمجتلا ضايرلاب ناملس كلملا ىفشتسم 57

ىلكلا زكارم :ضيرملاةبرجت

84.91 ماعلا لدعملا نم لقأ84.91 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA 78.73 93 ريسع اهبأ ،زيزعلا دبع كلملا تانب- مرفايد 58

NA 78.19 139 ةيقرشلا ةقطنملا مامد ،ليخنلا- مرفايد 59

NA 77.02 73 فئاطلا يصصختلا زيزعلا دبع كلملا- اتيفاد 60

↓ 2.13 71.78 41 نطابلا رفح نطابلا رفح- ناطلس ريمQا زكرم 61

NA Low-n 12 ريسع ةدراجملا- اتيفاد --
NA Low-n 13 ريسع لافطQاو ةدالولل اهبأ ىفشتسم- اتيفاد --
NA Low-n 14 ضايرلا ضايرلا ،لصيفلا نمحرلادبع مامZا- اتيفاد --
NA Low-n 15 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملا ،ناروش- اتيفاد --
NA Low-n 17 ةيقرشلا ةقطنملا ربخلا ،ةحودلا- اتيفاد --
NA Low-n 17 ميصقلا ةديرب ،نايرلا- اتيفاد --
NA Low-n 18 ءاسحQا ءاسحQا ،ربجلا- اتيفاد --
NA Low-n 19 فئاطلا ةيوملا ىفشتسمب ىلكلا ةدحو --
NA Low-n 23 كوبت كوبت ،يصصختلا دهف كلملا- اتيفاد --
NA Low-n 24 ءاسحQا ءاسحQا ،لصيف كلملا ىفشتسم- اتيفاد --
NA Low-n 24 نازاج نازاج- اتيفاد --
NA Low-n 26 ميصقلا ميصقلاب ىلكلا ضارمQ ةيريكبلا زكرم --
NA Low-n 26 ضايرلا جرخلا- اتيفاد --
NA Low-n 28 ةحابلا دوعس نب يراشم ريمQا- مرفايد --
NA Low-n 28 ريسع صمنلا- مرفايد --

ىلكلا زكارم :ضيرملاةبرجت

84.91 ماعلا لدعملا نم لقأ84.91 ماعلا لدعملا نم ىلعأ
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قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
NA Low-n 29 ريسع بونجلا نارهظب ناطلس ريمالا زكرم --
NA Low-n 29 ريسع ماعلا ةديبع ةارس ىفشتسم --

ىلكلا زكارم :ضيرملاةبرجت

84.91 ماعلا لدعملا نم لقأ84.91 ماعلا لدعملا نم ىلعأ



 لبق ام صحف
جاوزلا
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جاوزلا لبق ام صحف
2019 ،لو&ا فصنلا

74.874.3
79.779.978.68

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 0n= 816n= 2,322n= 2,525n= 3,174n= 3,045

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.5(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

79.32

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
6,220

2.13
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)79.32(

2018 ،يناثلا فصنلا
)77.19(

جاوزلا لبق ام صحف :ضيرملا ةبرجت لدعم

93.5
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جاوزلا لبق ام صحف :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

64.04

68.17

69.80

70.64

71.58

72.05

74.97

77.09

78.25

79.31

80.31

80.77

81.56

82.50

82.89

83.99

84.85

86.07

89.56

ىطسولا ،2 عمجتلا

ضايرلا

ىطسولا ،1 عمجتلا

كوبت

نطابلا رفح

ريسع

ةذفنقلا

ةيلامشلا دودحلا

ةشيب

ءاسحcا

ةمركملا ةكم

ةحابلا

فئاطلا

ةدج

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ةرونملا ةنيدملا

لئاح

ميصقلا

نارجن جاوزلا لبق ام صحف
2019 ،لوcا فصنلا

79.32

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجoا ددع
6,220

2.13
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوcا فصنلا
)79.32(

2018 ،يناثلا فصنلا
)77.19(



159

جاوزلا لبق ام صحف :ضيرملا ةلحر

84.0
78.5

70.5

80.582.480.4

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملامدلا بحستاصوحفلاقفارملاليجستلا

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوKا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

جاوزلا لبق ام صحف
2019 ،لوKا فصنلا

79.32

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجnا ددع
6,220

2.13
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوKا فصنلا
)79.32(

2018 ،يناثلا فصنلا
)77.19(



160

جاوزلا لبق ام صحف :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.0 ↑ 2.00 84.74 ليجستلا لابقتسالا فظوم ةدعاسم

93.8 ↑ 1.71 86.70 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

90.8 ↑ 2.39 80.39 ليجستلا كليجست لبق راظتنالا ةدم

92.2 ↑ 1.89 82.35 جالعلاو تارابتخالا @جاوزلا لبق ام صحف نع مَدقملا حرشلا

90.3 ↑3.61 72.53 جالعلاو تارابتخالا @كفواخم ةاعارمو كتلئسأ ىلع ةباجWاب نيفظوملا مامتها

94.1 ↑ 2.37 80.24 جالعلاو تارابتخالا @)مايأ10 لالخ( جاوزلا لبق ام صحف جئاتن ىلع لوصحلا تقو

94.4 ↑ 3.91 61.37 قفارملا جاوزلا لبق ام صحف ةدايع ىلإ لوصولا ةلوهس

94.6 ↑ 2.96 74.03 قفارملا @راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

N/A ↑ 2.36 75.56 قفارملا ةدايعلا ةفاظن

93.9 ↑ 2.10 85.22 تاصوحفلا )ملأ لقأبو ،ةعرسب( مدلا ةنيع بحس يذلا ينفلا ةراهم

N/A ↑ 2.65 75.45 تاصوحفلا جاوزلا لبق ام صحف جئاتن ىلع لوصحلا ةلوهس

N/A ↑ 2.45 84.65 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.2 ↑ 1.25 83.40 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخ ةاعارم

93.5 ↑ 2.69 78.75 ةيصخشلا لئاسملا @كترايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

94.7 ↑ 3.15 81.74 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

95.2 ↑ 3.21 80.18 ماعلا مييقتلا كترايز ءانثأ ةمدقملا ةياعرلل كمييقت

94.4 ↑ 3.50 79.46 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ةدايعلا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

جاوزلا لبق ام صحف :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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جاوزلا لبق ام صحف :نيسحتلا قيرط

2

4

6

1

3

5

 ةاعارمو كتلئسأ ىلع ةباج4اب نيفظوملا مامتها
@كفواخم

@جاوزلا لبق ام صحف جئاتن ىلع لوصحلا ةلوهس

@جاوزلا لبق ام صحف نع مَدقملا حرشلا

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

 لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا
@كترايز

 تاردابم .جاوزلا صحف زكارم يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكIا رثIا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 7.08 91.27 61 ميصقلا يزكرملا هديرب ىفشتسم 1

NA 89.56 46 نارجن نارجن ةقطنمب يميلق?ا ربتخملا 2

↑ 3.86 84.85 205 لئاح مومسلا زكرمو يميلقالا ربتخملازكرم 3

↑ 11.25 84.64 232 نازاج نازيج ،دهف كلملا ىفشتسم 4

↑ 3.40 84.61 207 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامد ،مامدلاب لماشلا صحفلا زكرم 5

↑ 3.49 84.50 317 فئاطلا جاوزلا صحفو مدلا كونبو تاربتخملا ةرادإ 6

↑ 1.90 84.21 327 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملاب جاوزلا صحف زكرم 7

↑ 6.93 83.64 235 ةمركملا ةكم ةمركملا ةكم ،ماعلا ءارح ىفشتسم 8

↓ 0.90 83.59 856 ةدج ةدجب يميلق?ا ربتخملا زكرم 9

↑ 2.00 83.54 159 ةرونملا ةنيدملا عبنبي جاوزلا صحف زكرم 10

↑ 6.34 82.00 78 ميصقلا هديربب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 11

↑ 1.87 81.43 881 ةدج هدجب لافط_او هدالولا ىفشتسم 12

↓ 1.07 80.76 222 ةيقرشلا ،1 عمجتلا ماعلا فيطقلا ىفشتسم 13

↑ 4.18 79.80 248 ءاسح_ا ءاسحالاب يحصلا جاوزلا زكرم 14

↑ 9.12 78.70 196 ءاسح_ا نارمعلاب يحصلا جاوزلا زكرم 15

↑ 4.00 78.25 53 ةشيب ةشيب ،cادبع كلملا ىفشتسم 16

↓ 7.83 77.99 41 ةحابلا ماعلا هاوخملا ىفشتسم 17

79.32 ماعلا لدعملا نم لقأ79.32 ماعلا لدعملا نم ىلعأ163 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

جاوزلا لبق ام صحف :ضيرملا ةبرجت

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↓ 0.82 77.53 281 ةمركملا ةكم يصصختلا رونلا ىفشتسم 18

↓ 5.07 77.09 49 ةيلامشلا دودحلا يزكرملا رعرع ىفشتسم 19

↑ 4.91 75.97 111 نازاج ماعلا ءايبص ىفشتسم 20

↓ 1.06 74.97 142 ةذفنقلا ماعلا هذفنقلا ىفشتسم 21

↑ 0.54 73.94 102 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 22

↓ 5.91 71.58 49 نطابلا رفح نطابلا رفحب دلاخ كلملا ىفشتسم 23

↓ 2.69 69.67 81 ريسع ريسع ،ماعلا طيشم سيمخ ىفشتسم 24

↓ 7.19 68.72 96 كوبت كوبت ،دلاخ كلملا ىفشتسم 25

↑ 7.63 68.17 94 ضايرلا جرخلاب دلاخ كلملا ىفشتسم 26

↑ 1.85 64.04 551 ىطسولا ،2 عمجتلا هماميلا ىفشتسم 27

NA Low-n 6 ىطسولا ،1 عمجتلا زيزعلادبع نب ناملس كلملا ىفشتسم --
NA Low-n 29 فئاطلا ماعلا هينر ىفشتسم --
NA Low-n 16 كوبت ماعلا جلمأ ىفشتسم --
NA Low-n 28 ةحابلا ةحابلاب دهف كلملا ىفشتسم --
NA Low-n 9 فوجلا زيزعلادبع نب بعتم ريم_ا ىفشتسم --
NA Low-n 18 تايرقلا ماعلا تايرقلا ىفشتسم --



يبطلا ليهأتلا تادايعلا
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يبطلا ليهأتلا
2019 ،لو+ا فصنلا- تادايعلا

64.0
68.468.369.1

65.69

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 0n= 547n= 884n= 556n= 962n= 1,857

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.2(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

66.85

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
2,812

1.58
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو+ا فصنلا
)66.85(

2018 ،يناثلا فصنلا
)68.43(

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةبرجت لدعم

93.2
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

59.59

61.27

63.75

65.78

70.57

74.22

ةمركملا ةكم

ةشيب

فوجلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ميصقلا

ىطسولا ،2 عمجتلا
يبطلا ليهأتلا

2019 ،لوcا فصنلا- تادايعلا

66.85

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجkا ددع
2,812

1.58
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوcا فصنلا
)66.85(

2018 ،يناثلا فصنلا
)68.43(
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةلحر

66.9

59.8

78.380.681.4

70.567.768.4

 قطنلا جالعيفيظولا جالعلايعيبطلا جالعلاقفارملاليجستلاو زجحلا
بطاختلاو

 ةيعانصلا فارطBا
 ةزهجBاو
ةيميوقتلا

 لئاسملا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوBا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

يبطلا ليهأتلا
2019 ،لوBا فصنلا- تادايعلا

66.85

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجqا ددع
2,812

1.58
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوBا فصنلا
)66.85(

2018 ،يناثلا فصنلا
)68.43(
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.5 ↑ 0.67 73.16 ليجستلاو زجحلا هعم تثدحت يذلا صخشلا لماعت نسح ،فتاهلا قيرط نع دعوملا زجح مت لاح يف

90.7 ↓ 3.67 61.87 ليجستلاو زجحلا كل ةبسانملا تاقوTا يف ديعاوملا زجح ةلوهس

91.8 ↓ 3.15 64.48 ليجستلاو زجحلا لاَعف لكشب كتقو نم ةدافتسالل ةفلتخملا ديعاوملا نيب قيسنتلا

94.2 ↓ 0.97 74.81 ليجستلاو زجحلا لابقتسالا فظوم ةدعاسم

93.3 ↓ 1.75 71.19 ليجستلاو زجحلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

92.0 ↓ 0.95 58.59 ليجستلاو زجحلا جالعلا ةقطنمل لوخدلا لبق راظتنالا ةدم

86.6 ↓ 2.53 40.91 قفارملا فقاوملا ةمءالم

89.7 ↓ 1.37 61.08 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

93.9 ↓ 1.24 76.03 قفارملا مسقلا /زكرملا ةفاظن

97.3 ↓ 0.09 85.65 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا يفظوم فطل/لماعت نسح

95.7 ↑ 1.04 81.08 يعيبطلا جالعلا ةيجالعلا ةطخلاو كتلاحل يلوTا مييقتلا نع يعيبطلا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

93.3 ↑ 0.72 74.91 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.9 ↑ 0.89 73.68 يعيبطلا جالعلا هيف مدقتلا ىدمو يجالعلا كجمانرب نع ةمدقملا تامولعملا

95.9 ↑ 0.77 77.42 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا قيرف ةراهم يف كتقث

94.0 ↓ 0.69 76.37 يعيبطلا جالعلا لزنملا يف يعيبطلا جالعلا جمانرب نع كل مدقملا حرشلا

96.3 ↑ 0.95 85.36 يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا يفظوم فطل/لماعت نسح

94.4 ↑ 1.45 81.48 يفيظولا جالعلا ةيجالعلا ةطخلاو كتلاحل يلو^ا مييقتلا نع يفيظولا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

92.8 ↑ 2.29 78.27 يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

93.4 ↑ 2.68 77.98 يفيظولا جالعلا هيف مدقتلا لحارمو يجالعلا جمانربلا نع ةمدقملا تامولعملا

95.1 ↑ 1.92 80.91 يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا قيرف ةراهم يف كتقث

93.2 ↑ 1.88 79.20 يفيظولا جالعلا لزنملا يف يفيظولا جالعلا جمانرب نع كل مدقملا حرشلا

95.1 ↑ 10.84 85.84 بطاختلاو قطنلا جالع بطاختلاو قطنلا جالع يفظوم فطل/لماعت نسح

93.6 ↑ 11.33 83.13 بطاختلاو قطنلا جالع ةيجالعلا ةطخلاو كتلاحل يلو^ا مييقتلا نع بطاختلاو قطنلا جالع يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

92.3 ↑ 5.78 79.21 بطاختلاو قطنلا جالع كب صاخلا بطاختلاو قطنلا جالع جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.7 ↑ 4.75 79.21 بطاختلاو قطنلا جالع هيف مدقتلا لحارمو كتجلاعم لحارم نع ةمدقملا تامولعملا

93.7 ↑ 9.25 81.25 بطاختلاو قطنلا جالع بطاختلاو قطنلا جالع قيرف ةراهم يف كتقث

92.4 ↑ 7.55 80.55 بطاختلاو قطنلا جالع لزنملا يف بطاختلاو قطنلل يجالعلا كجمانرب نع كل مدقملا حرشلا

N/A ↓ 0.33 77.11  ةزهجWاو ةيعانصلا فارطWا
ةيميوقتلا ةيميوقتلا ةزهجWاو ةيعانطصالا فارطWا يفظوم فطل/لماعت نسح

N/A ↑ 0.26 72.95  ةزهجWاو ةيعانصلا فارطWا
ةيميوقتلا ةيجالعلا ةطخلاو كتلاحل يلوWا مييقتلا نع ةيميوقتلا ةزهجWا وأ فارطWا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

N/A ↓ 0.01 69.50  ةزهجWاو ةيعانصلا فارطWا
ةيميوقتلا كل مدقملا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

N/A ↓ 2.02 67.98  ةزهجWاو ةيعانصلا فارطWا
ةيميوقتلا هيف مدقتلا ىدمو يجالعلا كجمانرب نع ةمدقملا تامولعملا

N/A ↑ 0.73 71.20  ةزهجWاو ةيعانصلا فارطWا
ةيميوقتلا ةيميوقتلا ةزهجWاو ةيعانطصالا فارطWا قيرف ةراهم يف كتقث

N/A ↓ 2.34 64.11  ةزهجWاو ةيعانصلا فارطWا
ةيميوقتلا يلزنملا كجمانرب نع كل مدقملا فيقثتلا

93.5 ↓ 2.06 77.69 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.3 ↓ 0.92 69.37 ةيصخشلا لئاسملا @كتحارل انتاعارم

94.8 ↓ 1.26 67.50 ةيصخشلا لئاسملا @كجالع ءانثأ هيلع تلصح يذلا عيجشتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.1 ↑ 0.28 64.07 ةيصخشلا لئاسملا @)دجو نإ( هنم تيناع يذلا ملAا عم انبواجت

93.6 ↓ 0.08 62.07 ةيصخشلا لئاسملا @)دجو نإ( كتلئاع دارفA يبطلا قيرفلا كارشإ

94.0 ↓ 0.87 60.52 ةيصخشلا لئاسملا كتارايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

95.2 ↓ 0.07 71.67 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

91.7 ↓ 0.40 66.39 ماعلا مييقتلا كجالع ةطخ يف ةددحملا فادهAا ىلإ لوصولا يف جالعلا ةدعاسم ىدم

95.4 ↓ 0.67 68.68 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

95.1 ↓ 0.28 67.17 ماعلا مييقتلا نيرخآلل انتامدخب يصوت نأ ةيلامتحا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :نيسحتلا قيرط

@كجالع ءانثأ هيلع تلصح يذلا عيجشتلا 2

4

6

1

3

5

@كتحارل انتاعارم

@)دجو نإ( كتلئاع دارفH يبطلا قيرفلا كارشإ

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@)دجو نإ( هنم تيناع يذلا ملHا عم انبواجت

 .ليهأتلا زكارمتادايع يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكGا رثGا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم

 اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا
@كتارايز لالخ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



66.85 ماعلا لدعملا نم لقأ66.85 ماعلا لدعملا نم ىلعأ173 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةبرجت

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↑ 0.54 74.22 741 ىطسولا ،2 عمجتلا زيزعلادبع نب دمحم ريمLا ىفشتسم 1

↓ 2.73 70.57 63 ميصقلا ةديربب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم 2

↓ 3.03 65.78 1351 ةيقرشلا ،1 عمجتلا يبطلا مامدلا عمجم 3

↓ 1.43 63.75 65 فوجلا زيزعلا دبع نب بعتم ريمLا ىفشتسم 4

↑ 2.96 61.27 75 ةشيب ةشيبب Xادبع كلملا ىفشتسم 5

↓ 3.07 59.59 506 ةمركملا ةكم هكمب يصصختلا رونلا ىفشتسم 6

NA Low-n 11 ةيلامشلا دودحلا يزكرملا رعرع ىفشتسم --



ليهأتلا ةداعإ تادايعلا ميونتلا
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

85.43 ةدج

يبطلا ليهأتلا
2019 ،لو[ا فصنلا- ميونتلا

86.30

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجiا ددع
101

4.95
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو[ا فصنلا
)86.3(

2018 ،يناثلا فصنلا
)81.35(



176

ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةلحر

86.087.386.885.586.387.3

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاجورخلايعيبطلا جالعلاضيرمتلاليهأتلا ةداعإ بيبط

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوIا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

يبطلا ليهأتلا
2019 ،لوIا فصنلا- ميونتلا

86.30

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجnا ددع
101

4.95
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوIا فصنلا
)86.3(

2018 ،يناثلا فصنلا
)81.35(
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.5 ↑ 3.64 89.35 ليهأتلا ةداعإ بيبط ليهأتلا ةداعإ بيبط لماعت نسح

88.0 ↑ 5.38 89.10 ليهأتلا ةداعإ بيبط ةلاحلا مدقتو ةيجالعلا ةطخلا ليصافت ىلع كعالطإو كتلاح حرشب ليهأتلا ةداعإ بيبط مايق ىدم

N/A ↑ 5.49 84.00 ليهأتلا ةداعإ بيبط كجالع يف ةكرتشملا ىرخWا تاصصختلاو ليهأتلا ةداعإ بيبط نيب قيسنتلا

88.6 ↑ 7.73 83.41 ليهأتلا ةداعإ بيبط @ةجاحلا دنع ليهأتلا ةداعإ بيبط عم لصاوتلا ةيناكمإ

88.0 ↑ 6.32 84.25 ليهأتلا ةداعإ بيبط @جورخلا دعب ةياعرلا تايصوتو جورخلا ةطخ ةشقانمب ليهأتلا ةداعإ بيبط مايق ىدم

95.8 ↑ 3.30 90.65 ضيرمتلا  ةضرمملا / ضرمملا لماعت نسح

N/A ↑ 9.61 88.12 ضيرمتلا  ... يشملا ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
)خلإ

N/A ↑ 3.90 86.04 ضيرمتلا كل اهئاطعإ لبق ةيودWا نم ضرغلل ةضرمملا/ضرمملا حرش ىدم

87.0 ↑ 2.19 86.94 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا ةباجتسا

89.1 ↑ 4.21 85.17 ضيرمتلا )ةيودWا كلذ يف امب( لزنملا يف كسفنب ةيانعلا لوح كفيقثتب ةضرمملا / ضرمملا مايق ىدم

94.3 ↑ 2.86 87.92 ضيرمتلا اهتيقلت يتلا ضيرمتلا ةياعرل ماعلا مييقتلا

98.9 ↑ 2.15 92.42 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا يئاصخأ لماعت نسح

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

99.1 ↑ 2.34 88.25 يعيبطلا جالعلا جالعلا ةطخو ةيضرملا ةلاحلا نع يعيبطلا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

97.4 ↓ 0.19 81.15 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

93.5 ↑ 3.68 85.22 يعيبطلا جالعلا جالعلا ةطخ يف ةددحملا فادهZا قيقحت يف يعيبطلا جالعلا ةدعاسم ىدم

95.1 N/A Low-n يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا يئاصخأ لماعت نسح

98.4 N/A Low-n يفيظولا جالعلا جالعلا ةطخو كتلاح نع يفيظولا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

96.4 N/A Low-n يفيظولا جالعلا @يفيظولا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

93.7 N/A Low-n يفيظولا جالعلا جالعلا ةطخ يف ةددحملا فادهZا قيقحت يف يفيظولا جالعلا ةدعاسم ىدم

95.1 N/A Low-n بطاختلاو قطنلا جالع بطاختلاو قطنلا جالع يئاصخأ لماعت نسح

97.2 N/A Low-n بطاختلاو قطنلا جالع جالعلا ةطخو كتلاح نع بطاختلاو قطنلا جالع يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

94.9 N/A Low-n بطاختلاو قطنلا جالع بطاختلاو قطنلا جالع فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

92.4 N/A Low-n بطاختلاو قطنلا جالع جالعلا ةطخ يف ةددحملا فادهZا قيقحت يف قطنلا جالع ةدعاسم ىدم

92.9 N/A Low-n بطاختلاو قطنلا جالع ةيميوقتلا ةزهجZاو ةيعانصلا فارطZا يئاصخأ لماعت نسح

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

N/A N/A Low-n  ةزهج5او ةيعانصلا فارط5ا
ةيميوقتلا جالعلا ةطخو كتلاح نع ةيميوقتلا ةزهج5او ةيعانصلا فارط5ا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

N/A N/A Low-n  ةزهج5او ةيعانصلا فارط5ا
ةيميوقتلا ةيميوقتلا ةزهج5او ةيعانطصالا فارط5ا- جالعلا فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

N/A N/A Low-n  ةزهج5او ةيعانصلا فارط5ا
ةيميوقتلا جالعلا ةطخ يف ةددحملا فاده5ا قيقحت يف ةيميوقتلا ةزهج5او ةيعانطصالا فارط5ا ةدعاسم ىدم

89.6 ↑ 5.99 86.58 جورخلا جورخلا ةطخل جلاعملا قيرفلا حرش ىدم

N/A ↑ 5.29 83.95 جورخلا @)خلإ ... ةدعاسملل كبيبطب لصتت ىتم ،ديعاوملا( كترداغم دعب جالعلا ةعباتم ةيفيكل كمهف

86.2 ↑ 9.44 85.24 ةيصخشلا لئاسملا @كل اهميدقت متيس يتلا تامدخلا نع نيفظوملا حرش ىدم ،كلوصو دنع

91.5 ↑ 4.28 88.41 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.3 ↑ 7.60 82.92 ةيصخشلا لئاسملا مل5اب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم

94.5 ↑ 6.21 88.85 ةيصخشلا لئاسملا  نام5اب كروعش ةجرد

95.3 ↑ 2.12 91.86 ةيصخشلا لئاسملا  مارتحاب كعم نيفظوملا لماعت ىدم

91.5 ↑ 3.16 84.93 ةيصخشلا لئاسملا  زكرملل كلاخدإ ببسب وأ ةيحصلا لكاشملا ببسب ثدحي دق يذلا كجاعزنا ةاعارمل نيفظوملا مامتها
جالعلل

91.7 ↑ 4.44 85.97 ةيصخشلا لئاسملا كفواخمو كتلئسأب نيفظوملا مامتها

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.7 ↑ 5.33 87.96 ةيصخشلا لئاسملا كعيجشتب نيفظوملا مايق ىدم

89.6 ↑ 4.30 84.93 ةيصخشلا لئاسملا @كتابلطل ةباجتسالا يف نيفظوملا ةعرس

93.3 ↑ 4.69 82.53 ةيصخشلا لئاسملا كجالع ةطخ يف ةددحملا فادهUا قيقحت يف ليهأتلا ةداعإ جمانرب ةدعاسم ىدم

93.2 ↑ 3.75 87.80 ماعلا مييقتلا ةماعلا زكرملا ةفاظن

94.2 ↑ 3.37 88.10 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

91.2 ↑ 4.34 86.07 ماعلا مييقتلا ةيمويلا كتايح ةسراممل كدادعإب نيفظوملا مايق ىدم

94.4 ↑ 4.38 90.12 ماعلا مييقتلا كتماقإ لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :نيسحتلا قيرط

 جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم
@يعيبطلا جالعلا

2

4

6

1

3

5

@ةجاحلا دنع ليهأتلا ةداعإ بيبط عم لصاوتلا ةيناكمإ

@كتابلطل ةباجتسالا يف نيفظوملا ةعرس

 كترداغم دعب جالعلا ةعباتم ةيفيكل كمهف
@)خلإ ... ةدعاسملل كبيبطب لصتت ىتم ،ديعاوملا(

 ةطخ ةشقانمب ليهأتلا ةداعإ بيبط مايق ىدم
@ جورخلا دعب ةياعرلا تايصوتو جورخلا

 .ليهأتلا زكارمميونت يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكNا رثNا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا تاردابم

 تامدخلا نع نيفظوملا حرش ىدم ،كلوصو دنع
@كل اهميدقت متيس يتلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



86.30 ماعلا لدعملا نم لقأ86.30 ماعلا لدعملا نم ىلعأ182 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةبرجت

قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↑ 4.04 85.43 91 ةدج )يبطلا ليهاتلا زكرم( ةدجب زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 1

NA Low-n 10 ةرونملا ةنيدملا يبطلا ليهأتلا ىفشتسم --



مدلا كونب
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مدلا كونب
2019 ،لو&ا فصنلا

63.8

75.676.177.577.54

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 0n= 463n= 1,146n= 1,113n= 1,672n= 1,568

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.5(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

77.54

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجgا ددع
3,240

1.65
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)77.54(

2018 ،يناثلا فصنلا
)75.89(

مدلا كونب :ضيرملا ةبرجت لدعم

93.5
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مدلا كونب :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

69.95

70.06

73.39

75.96

77.74

78.17

78.68

79.88

81.55

81.83

81.89

81.95

82.64

83.92

ريسع

فئاطلا

كوبت

نازاج

ةرونملا ةنيدملا

ةشيب

ةحابلا

ضايرلا

ةدج

لئاح

نارجن

ميصقلا

ةمركملا ةكم

ةيقرشلا ةقطنملا مدلا كونب
2019 ،لوaا فصنلا

77.54

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجkا ددع
3,240

1.65
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوaا فصنلا
)77.54(

2018 ،يناثلا فصنلا
)75.89(
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مدلا كونب :ضيرملا ةلحر

67.9

81.179.6
85.8

76.3
80.0

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملامدلاب عربتلاتارابتخالاليجستلاقفارملا

Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لوFا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

مدلا كونب
2019 ،لوFا فصنلا

77.54

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجmا ددع
3,240

1.65
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لوFا فصنلا
)77.54(

2018 ،يناثلا فصنلا
)75.89(
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مدلا كونب :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.20 ↓ 0.58 80.19 قفارملا مدلا كنب ىلإ لوصولا ةلوهس

87.00 ↑ 1.78 46.04 قفارملا فقاوملا رفوت

90.30 ↑ 1.32 65.45 قفارملا @راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

94.10 ↑ 1.37 82.51 قفارملا مدلا كنب ةفاظن

94.00 ↑ 1.80 81.97 ليجستلا لابقتسالا فظوم ةدعاسم

90.50 ↑ 2.87 79.00 ليجستلا مدلاب عربتلا لبق ةيفيقثتلا تامولعملا حوضو

93.80 ↑ 0.85 81.15 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

N/A ↑ 1.86 82.60 ليجستلا مدلاب عربتلا ةرامتسا حوضو

92.70 ↑ 1.76 81.28 ليجستلا مدلاب عربتلا ةرامتسا ةئبعت ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

94.60 ↑ 1.73 83.40 تارابتخالا كفواخم ةاعارمو كتلئسأ ىلع ةباج[اب نيفظوملا مامتها

N/A ↑ 1.78 81.08 تارابتخالا @مدلاب عربتلا لبق يلوbا صحفلا ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

N/A ↑ 2.68 82.16 تارابتخالا مدلاب عربتلا يسرك ةمءالم

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



188

مدلا كونب :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

N/A ↑ 2.93 72.21 تارابتخالا @مدلاب عربتلا دعب كتلاحل نيفظوملا ةعباتم

95.30 ↑ 1.40 88.54 مدلاب عربتلا مدلا بحسب ماق يذلا ينفلا لماعت نسح / مامتها

N/A ↑ 1.07 86.75 مدلاب عربتلا مدلا بحس ةيلمع يف ينفلا ةراهم

N/A ↑ 2.88 82.07 مدلاب عربتلا @مدلاب عربتلا ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

N/A ↑ 1.42 86.66 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

N/A ↑ 1.05 65.80 ةيصخشلا لئاسملا @مدلاب عربتلا دعب ةمّدقملا ةفايضلا ةيعون

94.70 ↑ 1.48 79.96 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

95.20 ↑ 2.05 78.35 ماعلا مييقتلا كترايز ءانثأ ةمدقملا ةياعرلل كمييقت

94.40 ↑ 0.07 82.09 ماعلا مييقتلا نيرخgل مدلا كنبب يصوت نأ ةيلامتحا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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مدلا كونب :نيسحتلا تايولوأ

2

4

6

1

3

5

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

مدلاب عربتلا لبق ةيفيقثتلا تامولعملا حوضو

@مدلاب عربتلا ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

@راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

 عربتلا لبق يلوWا صحفلا ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم
@مدلاب

@مدلاب عربتلا دعب ةّمدقملا ةفايضلا ةيعون

 بجي نيسحتلا تاردابم .مدلا كونب يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربكGا رثGا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #
↑ 6.89 85.01 88 ةرونملا ةنيدملا ماعلا عبني ىفشتسم 1

↑ 1.34 83.92 349 ةيقرشلا ةقطنملا ةيقرشلا ةحصب مدلا كنبل يميلقالا زكرملا 2

↑ 2.52 82.64 44 ةمركملا ةكم ةمركملا ةكم ،لصيف كلملا ىفشتسم 3

NA 82.07 158 نارجن نارجن ،دلاخ كلملا ىفشتسم 4

↑ 2.10 81.95 100 ميصقلا ميصقلا ،دهف كلملا ىفشتسم 5

↑ 2.85 81.83 165 لئاح لئاح ،دلاخ كلملا ىفشتسم 6

↑ 2.69 81.55 642 ةدج ةدج ،دهف كلملا ىفشتسم 7

NA 81.17 39 نارجن ماعلا ةرورش ىفشتسم 8

↑ 2.11 79.88 99 ضايرلا جرخلا ،دلاخ كلملا ىفشتسم 9

↓ 4.51 78.68 46 ةحابلا يشرجلب ىفشتسم 10

↑ 4.69 78.17 92 ةشيب ةشيب ،Yادبع كلملا ىفشتسم 11

NA 75.96 86 نازاج نازاج ،دهف كلملا ىفشتسم 12

NA 75.20 251 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملا ،دهف كلملا ىفشتسم 13

↑ 0.52 73.39 90 كوبت كوبت ،دلاخ كلملا ىفشتسم 14

↑ 3.14 70.06 316 فئاطلا فئاطلا ،يصصختلا زيزعلادبع كلملا ىفشتسم 15

↓ 0.35 69.95 640 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسم 16

NA Low-n 29 نطابلا رفح نطابلا رفح ،دلاخ كلملا ىفشتسم --
NA Low-n 6 ةيلامشلا دودحلا ماعلا ءاحفر ىفشتسم --

77.54 ماعلا لدعملا نم لقأ77.54 ماعلا لدعملا نم ىلعأ190 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

مدلا كونب :ضيرملا ةبرجت



مارو&ا زكارم تادايعلا



192

مارو&ا زكارم
2019 ،لو/ا فصنلا– ةيجراخلا تادايعلا

82.481.784.1
79.880.582.27

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 410n= 320n= 943n= 456n= 467n= 612

91.7

73.3

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

81.52

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجhا ددع
1,079

1.24
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو/ا فصنلا
)81.52(

2018 ،يناثلا فصنلا
)82.76(

تادايعلا– مارو/ا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم
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تادايعلا– مارو&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

70.50

71.02

82.31

84.05

ريسع

ةرونملا ةنيدملا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ميصقلا

مارو.ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا– ةيجراخلا تادايعلا

81.52

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجiا ددع
1,079

1.24
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)81.52(

2018 ،يناثلا فصنلا
)82.76(
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تادايعلا– مارو&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

87.68

70.35

86.4586.23
83.11

78.2778.0377.47

84.99

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسملاةيلديصلاةعش&اربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

مارو.ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا– ةيجراخلا تادايعلا

81.52

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو

تاباجoا ددع
1,079

1.24
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)81.52(

2018 ،يناثلا فصنلا
)82.76(
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تادايعلا– مارو&ا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↓ 0.88 87.93 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↓ 1.61 87.52 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↑ 2.12 70.10 كترايز لالخ لاقتنالا @؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Qيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Qملع

85.6 62.4 ↑ 2.38 71.42 كترايز لالخ لاقتنالا @تاءارجcا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↓ 0.94 69.00 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↓ 2.28 87.25 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↓ 2.08 85.73 ضيرمتلا ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↓ 2.44 88.26 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↓ 2.13 86.10 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94 77.8 ↓ 1.41 86.44 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↓ 1.89 85.29 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↓ 0.40 86.05 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيود&ا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↓ 0.66 87.40 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↓ 1.44 88.05 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93 76.3 ↓ 0.13 84.18 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↓ 1.57 86.54 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↓ 2.24 84.73 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.6 N/A ↓ 2.34 86.02 بيبطلا ديج لكشب كل بيبطلا ءاغصإ ىدم

89.1 78.3 ↑ 0.13 79.37 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 0.07 84.60 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↑ 1.85 85.36 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↑ 2.38 73.53 ةعشmا ةعشmا ءارجo راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↑ 3.18 78.71 ةعشmا ةعشmا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↑ 2.04 82.67 ةعشmا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشmا مسق يفظوم صرح

تادايعلا– ماروmا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

N/A 67.2 ↑ 3.84 72.37 ةيلديصلا ةيود6ا فرصل راظتنالا ةدم

92.1 78.4 ↓ 0.57 80.04 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 0.01 82.57 ةيلديصلا ةيود6ا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↑ 0.62 77.32 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيود6ا رفوت

85.9 53.3 ↓ 0.53 51.97 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↓ 1.36 78.89 ةيصخشلا لئاسملا ةرس6ا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↓ 2.18 84.97 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

93.1 71.6 ↓ 1.34 80.81 ةيصخشلا لئاسملا @كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↓ 1.75 84.60 ةيصخشلا لئاسملا @كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↓ 2.07 84.38 ةيصخشلا لئاسملا @انتادايع ةفاظن

93.9 74.1 ↓ 1.48 83.90 ماعلا مييقتلا @كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 71.7 ↓ 1.65 85.90 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.8 73.3 ↓ 1.09 85.31 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

تادايعلا– مارو6ا زكارم :نايبتسالا رصانع

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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تادايعلا– مارو&ا زكارم :نيسحتلا تايولوأ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @

@تاءارج=ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم 2

4

6

1

3

5

@كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

@كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

@انتادايع ةفاظن

 كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

 تاردابم .مارو&ا زكارمتادايع يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربك&ا رث&ا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا

 ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا
ةيحصلا كتلكشمب



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↓ 0.67 84.05 303 ميصقلا ميصقلاب مارو7ل ردنب نب لصيف ريم1ا زكرم 1

↓ 1.06 82.31 656 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم ماروالا زكرم 2

↑ 5.52 71.02 69 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملاب دهف كلملا ىفشتسمب مارو1ا مسق 3

↓ 0.37 70.50 51 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسمب مارو1ا مسق 4

81.52 ماعلا لدعملا نم لقأ81.52 ماعلا لدعملا نم ىلعأ199 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

تادايعلا– مارو1ا زكارم :ضيرملا ةبرجت



مارو&ا زكارم ميونتلا
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مارو&ا زكارم
201986.587.785.387.184.386.42 ،لو*ا فصنلا– ميونتلا

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019
n= 116n= 145n= 231n= 130n= 316n= 424

89.9

83.4

ةحصلا ةرازو

)83.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)89.9(

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

٢٠١٩ ،وينوي30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ضيرملا ةبرجت لدعم

تاباج_ا ددع85.53
740

0.47
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو*ا فصنلا
)85.53(

2018 ،يناثلا فصنلا
)86.0(

ميونتلا– مارو*ا زكارم :ضيرملا ةبرجت لدعم

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :قطانملا ءادأ

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

81.30

84.36

85.60

89.08

ةرونملا ةنيدملا

ريسع

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ميصقلا

مارو5ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا– ميونتلا

تاباجaا ددع85.53
740

0.47
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)85.53(

2018 ،يناثلا فصنلا
)86.0(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

85.37
81.43

78.51

88.1390.74

83.78
87.73

82.72
86.93

90.12

 لئاسملاتارابتخالابيبطلاضيرمتلاتابجولاةفرغلالوخدلا
ةيصخشلا

 مييقتلاجورخلاةلئاعلاو راوزلا
ماعلا

يجيلخلا نواعتلا سلجم Press Ganey 2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو&ا فصنلا

 .جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب اذه متي ثيح .ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ نع ايئزج ةجتان نوكت دق اضرلا تايوتسم يف قرفلا @

.اهب رم يتلا لحارملا لالخ ضيرملا اضر يكاحي ينايب مسر :ضيرملا ةلحر

مارو.ا زكارم
2019 ،لو&ا فصنلا– ميونتلا

تاباجiا ددع85.53
740

0.47
2018- يناثلا فصنلا

2019 ،لو&ا فصنلا
)85.53(

2018 ،يناثلا فصنلا
)86.0(

 ،ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع ةمدخلا نع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
ةمدخلا نم نيديفتسملا اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

88.3 81.8 ↓ 1.23 81.40 لوخدلا ىفشتسملا ىلإ لوخدلا تاءارجإ ةعرس

93.8 87.6 ↓ 0.81 89.99 لوخدلا ىفشتسملا كلاخدإب ماق يذلا صخشلا مامتها

N/A 72.2 ↓ 1.83 84.84 لوخدلا كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

86.7 78.6 ↓ 0.04 80.47 ةفرغلا @ةفرغلل ماعلا رهظملا

89.5 81.7 ↓ 0.43 85.11 ةفرغلا ةفرغلا ةفاظن

83.6 81.6 ↓ 1.30 82.08 ةفرغلا ةفرغلا ةرارح ةجرد

83.1 81.5 ↓ 0.76 78.03 ةفرغلا اهلوح امو ةفرغلا ءوده

81.7 80.9 ↓ 3.17 78.87 تابجولا )ةنخاسلا ةمعط&ا ةنوخسو ،ةدرابلا ةمعط&ا ةدورب( ماعطلا ةرارح ةجرد

80.5 80.2 ↓ 3.01 78.09 تابجولا ماعطلا ةدوج

96.3 86.5 ↓ 0.14 91.40 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتهاو فطل

92.0 82.0 ↓ 0.67 85.78 ضيرمتلا ءاعدتسالا رزل ةباجتسالا ةعرس

94.5 85.6 ↑ 1.40 90.88 ضيرمتلا كتابلط هاجت ضيرمتلا قيرف بولسأ

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.3 85.0 ↑ 0.48 89.75 ضيرمتلا ةيصخشلا وأ ةصاخلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم ىدم

92.3 82.8 ↓ 0.81 85.65 ضيرمتلا يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

94.4 85.6 ↑ 0.66 90.17 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف ةراهم

N/A 78.0 ↑ 0.25 83.53 ضيرمتلا )خلإ ... يشملا ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا

90.2 86.0 ↓ 0.36 88.64 بيبطلا كعم بيبطلا هاضق يذلا تقولا

92.3 88.0 ↓ 0.04 91.25 بيبطلا كقلق يعاودو كتلئسأب بيبطلا مامتها

91.1 87.0 ↑ 0.51 89.12 بيبطلا يرجي ام ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

94.2 89.6 ↑ 0.17 92.80 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.5 90.0 ↓ 1.49 92.24 بيبطلا بيبطلا ةراهم

N/A N/A ↑ 0.78 91.03 بيبطلا كل ءابط&ا ءاغصإ ىدم

88.3 80.3 ↓ 0.67 78.51 تارابتخالا @جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

90.1 81.8 ↑ 1.39 84.29 تارابتخالا @جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

94.9 84.9 ↑ 0.87 88.72 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا مامتها

92.3 86.7 ↓ 0.17 90.83 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.4 82.1 ↑ 0.98 85.95 ةيصخشلا لئاسملا مل&اب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

91.5 82.0 ↑ 0.95 87.08 ةيصخشلا لئاسملا @ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

90.4 79.1 ↑ 0.12 81.62 ةيصخشلا لئاسملا @كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

90.7 83.7 ↑ 0.06 87.82 ةيصخشلا لئاسملا كجالعب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشi نوفظوملا هلذب يذلا دهجلا

92.7 83.1 ↓ 0.81 90.97 ةيصخشلا لئاسملا كصحف لبق مهيديأ ميقعتل يبطلا مقاطلا ةاعارم

94.4 85.6 ↑ 0.61 88.64 ةيصخشلا لئاسملا ىفشتسملا يف اهتذخأ يتلا ةيود&ا عيمج ىلع كعالطإ ىدم

88.3 78.3 ↑ 1.93 80.08 ةلئاعلاو راوزلا @راوزلا ةحارو تازيهجت

95.1 84.9 ↑ 0.53 85.72 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

88.7 86.1 ↓ 0.86 89.58 جورخلا ىفشتسملا نم جورخلل دادعتسالاب كروعش ىدم

88.3 82.4 ↓ 0.92 82.55 جورخلا لزنملل ةدوعلا كناكمإب هنأ كرابخإ دعب ىفشتسملا نم جورخلا تاءارجإ ةعرس

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :نايبتسالا رصانع

2018 ،يناثلا فصنلا 2019 ،لو0ا فصنلا قاطنلا لاؤسلا

92.0 83.2 ↓ 0.50 87.71 جورخلا لزنملا يف كسفنب ةيانعلا نأشب اهيلع تلصح يتلا تاميلعتلا

91.6 81.8 ↓ 0.19 88.14 جورخلا ةلمتحملا ةيبناجلا ضارع&ا كلذ يف امب ،جورخلا دعب اهذخأتس يتلا ةيود&ا نع حرشلا

94.5 85.6 ↓ 0.16 90.38 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.0 82.6 ↓ 0.63 88.97 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

94.5 85.4 ↓ 0.13 91.10 ماعلا مييقتلا ىفشتسملا يف اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @
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ميونتلا– مارو&ا زكارم :نيسحتلا قيرط

)2018 يناثلا فصنلا ( قباسلا فصنلا ريرقت يف اهديدحت مت يتلا نيسحتلا تايولوأىدحإ @

2

4

6

1

3

5

@راوزلا ةحارو تازيهجت

ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
 )خلإ ... يشملا ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا(

@جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

 تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا
@كتماقإ لالخ اهنع

@جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

 تاردابم .مارو&ا زكارم ميونت يف ماعلا اضرلا ىوتسم ىلع ربك&ا رث&ا هل نوكيس ةيلاتلا رواحملا نيسحت ىلع لمعلا .ةحصلا ةرازو تايولوأ مهأ نيسحتلا قيرط حضوي
.ةيحصلا تآشنملاو ةيحصلا تاعمجتلاو تايريدملا ،ةحصلا ةرازو :تايوتسم ثالث يف اهب لمعي نأ بجي نيسحتلا



قباسلا فصنلا لدعملا N-Size ةقطنملا زكرملا مسا #

↑ 2.74 89.08 102 ميصقلا ميصقلاب مارو7ل ردنب نب لصيف ريم1ا زكرم 1

↓ 0.28 85.60 432 ةيقرشلا ،1 عمجتلا مامدلاب يصصختلا دهف كلملا ىفشتسم ماروالا زكرم 2

↓ 1.80 84.36 157 ريسع يزكرملا ريسع ىفشتسمب مارو1ا مسق 3

NA 81.30 49 ةرونملا ةنيدملا ةرونملا ةنيدملاب دهف كلملا ىفشتسمب مارو1ا مسق 4

85.53 ماعلا لدعملا نم لقأ85.53 ماعلا لدعملا نم ىلعأ209 2019 ،وينوي30 ىلإ2019 ،رياني1 نم :ةرتفلا

ميونتلا– مارو1ا زكارم :ضيرملا ةبرجت



..%ركشو


