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.ةفدهتسملاتآشنملاعيمجيفنيديفتسملا
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)2019(ضيرملاةبرجتنيسحتوسايقل



ضيرملا ةبرجت سايق جمانرب جئاتن
)ةماع ةرظن(



تاقيلعتلاو تانايبتسالا ددع عومجم

+37,700
 يفتاهنايبتسا

لمتكم

+65,300
 ينورتكلا نايبتسا

لمتكم

SMS

+39,500
قيلعت

+ 103,000
لمتكمنايبتسا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

ةحصلا ةرازو

74.52

ثلاثلا عبرلا
2019

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

٢٠١٩- ثلاثلا عبرلا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

تاباجXا ددع
103,075

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @

66.0
69.269.770.772.273.1174.52

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 44,876n= 30,917n= 60,729n= 51,456n= 59,079n= 78,987n= 103,075



68.50
69.34
69.80

72.12
72.34
72.67
72.92
72.96
73.39
73.74
73.99
74.51
74.65
74.79
75.36
75.51
75.71
75.99
76.14
76.36
76.57
77.90
78.51

ةذفنقلا
ةشيب
نازاج

ةرونملا ةنيدملا
ىطسولا ،1 عمجتلا

فوجلا
ريسع

ىطسولا ،2 عمجتلا
ةحابلا
فئاطلا

كوبت
ةمركملا ةكم

ةدج
نارجن

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
ةيلامشلا دودحلا

لئاح
ضايرلا
ميصقلا

نطابلا رفح
تايرقلا
ءاسحTا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

9

74.52

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

٢٠١٩- ثلاثلا عبرلا :قطانملا ءادأ

ةحصلا ةرازو

74.52

ثلاثلا عبرلا
2019

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

تاباجjا ددع
103,075



ضيرملا ةبرجت سايق جمانرب جئاتن
)تايفشتسملا(
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ثلاثلاعبرللضيرملاةبرجتسايقجمانربنمضةحصلاةرازوتايفشتسمبىضرملااضرتايوتسمسايقمتي
:يتUاكيهو،ةيجالعتالحر3يف٢٠١٩ماعلانم

تايفشتسملا :ةيجالعلا تالحرلا

تادايعلا

ميونتلا

ئراوطلا

تايفشتسملا



تايفشتسملا تادايعلا



73.3 61.660.5
63.2

66.568.570.5570.89

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 14,888n= 5,270n= 12,697n= 9,760n= 12,490n= 16,429n= 17,212

13

تادايعلا– تايفشتسملا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

91.7

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

70.89

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجVا ددع
17,212

تايفشتسملا
ةيجراخلا تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :تادايعلا- تايفشتسملا

70.89

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجXا ددع
17,212

تايفشتسملا
ةيجراخلا تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

60.74
62.61
63.84
63.92
64.21
64.95
64.99
65.10
65.53
66.58
67.21
68.27
68.64
68.77
69.94
70.47
70.50
70.64
71.27
71.39
72.07

73.96
81.32

نازاج
نارجن
ةشيب

ةرونملا ةنيدملا
نطابلا رفح

ةحابلا
فوجلا
ةذفنقلا

كوبت
تايرقلا
فئاطلا

ةيلامشلا دودحلا
ةمركملا ةكم

ريسع
ىطسولا ،1 عمجتلا

ةدج
ضايرلا

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
لئاح

ميصقلا
ءاسحmا

ىطسولا ،2 عمجتلا
ةيقرشلا ،1 عمجتلا

70.89
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ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

74.4

62.3

72.673.872.972.274.6
68.570.3

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسمةيلديصلاةعشBاربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخش

ماعلا مييقتلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم 2019 ،يناثلا عبرلا 2019 ،ثلاثلا عبرلا

تايفشتسملا
ةيجراخلا تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↑ 0.73 75.00 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↑ 0.88 73.86 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↓ 0.07 63.43 كترايز لالخ لاقتنالا  ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Iيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Iملع
؟ةدايعلا يف راظتنالا

85.6 62.4 ↑ 0.43 60.13 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارج_ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↑ 0.83 63.41 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↓ 0.14 73.37 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↓ 0.09 71.83 ضيرمتلا ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↓ 1.12 77.01 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↓ 1.02 74.28 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↓ 0.97 74.09 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↓ 0.69 72.46 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↓ 0.62 73.13 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودvا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↓ 0.77 73.67 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↓ 0.94 77.24 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↓ 0.42 72.84 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↓ 0.92 73.06 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↓ 0.78 70.92 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

89.1 78.3 ↑ 2.61 69.22 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 1.62 73.85 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↑ 0.97 75.63 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↑ 1.32 71.61 ةعشkا ةعشkا ءارجm راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↑ 1.29 69.84 ةعشkا ةعشkا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↑ 0.82 75.12 ةعشkا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشkا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↑ 3.78 74.81 ةيلديصلا ةيودkا فرصل راظتنالا ةدم

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↑ 2.49 78.75 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 2.22 78.17 ةيلديصلا ةيودAا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↑ 4.27 67.07 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودAا رفوت

85.9 53.3 ↑ 4.42 54.08 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↑ 1.36 69.15 ةيصخشلا لئاسملا ةرسAا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↓ 0.09 71.64 ةيصخشلا لئاسملا  ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم
)خلإ

93.1 71.6 ↑ 0.83 67.54 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 0.28 74.58 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↓ 0.14 75.02 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.9 74.1 ↑ 0.81 71.21 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 71.7 ↓ 0.20 68.92 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.8 73.3 ↓ 0.01 70.83 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

ةيجراخلا تادايعلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



تايفشتسملا ميونتلا



79.680.079.780.180.681.3981.46

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 9,139n= 10,614n= 13,886n= 8,196n= 10,318n= 12,820n= 28,020

20

ميونتلا– تايفشتسملا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

)83.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)89.9(

81.46

ثلاثلا عبرلا
2019

تاباجDا ددع
28,020

تايفشتسملا
ميونتلا

89.9

83.4

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :ميونتلا- تايفشتسملا

81.46

ثلاثلا عبرلا
2019

تاباج2ا ددع
28,020

تايفشتسملا
ميونتلا

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

71.75
78.07
78.24
78.45
79.68
79.87
80.12
80.39
81.20
81.22
81.26
81.71
81.83
81.90
82.02
82.04
82.11
82.11
82.77
82.92
83.61
83.73

85.49

ةشيب
ةذفنقلا

نارجن
تايرقلا

ةيلامشلا دودحلا
ةحابلا
فوجلا

نازاج
ضايرلا

ريسع
فئاطلا
ميصقلا

لئاح
ىطسولا ،1 عمجتلا

نطابلا رفح
ةرونملا ةنيدملا

كوبت
ةدج

ءاسحjا
ةمركملا ةكم

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

81.46



80.3478.6881.1681.52
86.46

81

89.12

81.1179.1781.8382.38

 قيرفتابجولاةفرغلالوخدلا
ضيرمتلا

 تارابتخالابيبطلا
جالعلاو

ةبرجت لثمم
ضيرملا

 رومأ
ةيصخش

 راوزلا
ةلئاعلاو

 مييقتلاجورخلا
ماعلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

22

ميونتلا– تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

تايفشتسملا
ميونتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

88.3 81.8 ↑ 0.77 80.36 لوخدلا ىفشتسملا ىلإ لوخدلا تاءارجإ ةعرس

93.8 87.6 ↓ 0.28 86.34 لوخدلا ىفشتسملا كلاخدإب ماق يذلا صخشلا مامتها

N/A 72.2 ↓ 0.47 73.46 لوخدلا كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

86.7 78.6 ↑ 0.55 75.73 ةفرغلا ةفرغلل ماعلا رهظملا

89.5 81.7 ↑ 0.67 79.39 ةفرغلا ةفرغلا ةفاظن

83.6 81.6 ↓ 0.76 79.58 ةفرغلا ةفرغلا ةرارح ةجرد

83.1 81.5 ↑ 0.16 80.01 ةفرغلا اهلوح امو ةفرغلا ءوده

81.7 80.9 ↑ 0.27 81.29 تابجولا )ةنخاسلا ةمعطYا ةنوخسو ،ةدرابلا ةمعطYا ةدورب( ماعطلا ةرارح ةجرد

80.5 80.2 ↓ 0.03 81.09 تابجولا ماعطلا ةدوج

96.3 86.5 ↓ 0.06 84.19 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتهاو فطل

ميونتلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.0 82.0 ↑ 0.04 78.60 ضيرمتلا ءاعدتسالا رزل ةباجتسالا ةعرس

94.5 85.6 ↔ 0.00 83.42 ضيرمتلا كتابلط هاجت ضيرمتلا قيرف بولسأ

94.3 85.0 ↓ 0.04 83.05 ضيرمتلا ةيصخشلا وأ ةصاخلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم ىدم

92.3 82.8 ↓ 0.04 80.97 ضيرمتلا يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

94.4 85.6 ↓ 0.16 84.38 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف ةراهم

N/A 78.0 ↑ 0.52 75.30 ضيرمتلا  / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
)خلإ ... يشملا ،ةلوبملا

90.2 86.0 ↓ 0.41 84.90 بيبطلا كعم بيبطلا هاضق يذلا تقولا

92.3 88.0 ↓ 0.81 86.14 بيبطلا كقلق يعاودو كتلئسأب بيبطلا مامتها

91.1 87.0 ↓ 0.80 85.01 بيبطلا يرجي ام ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

94.2 89.6 ↓ 0.70 87.87 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

ميونتلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.5 90.0 ↓ 0.87 88.78 بيبطلا بيبطلا ةراهم

88.3 80.3 ↑ 0.41 79.60 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

90.1 81.8 ↑ 0.04 80.34 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

94.9 84.9 ↓ 0.09 83.32 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا مامتها

NA NA ↓ 0.01 89.62 ضيرملا ةبرجت لثمم ضيرملا ةبرجت لثمم مامتهاو فطل

NA NA ↑ 0.05 89.40 ضيرملا ةبرجت لثمم @كتاراسفتساو كتلئسأ عيمج ىلع ةباجWاب ضيرملا ةبرجت لثمم مايق ىدم

NA NA ↓ 0.03 88.45 ضيرملا ةبرجت لثمم ضيرملا ةبرجت لثمم نم اهتيقلت يتلا ةدعاسملا

92.3 86.7 ↓ 0.33 84.87 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.4 82.1 ↓ 0.42 79.03 ةيصخشلا لئاسملا ملhاب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

91.5 82.0 ↑ 0.30 79.46 ةيصخشلا لئاسملا ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

ميونتلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



26

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.4 79.1 ↑ 0.75 76.51 ةيصخشلا لئاسملا كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

90.7 83.7 ↓ 0.11 82.10 ةيصخشلا لئاسملا كجالعب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشO نوفظوملا هلذب يذلا دهجلا

92.7 83.1 ↓ 0.57 83.77 ةيصخشلا لئاسملا كصحف لبق مهيديأ ميقعتل يبطلا مقاطلا ةاعارم

94.4 85.6 ↓ 0.36 82.17 ةيصخشلا لئاسملا ىفشتسملا يف اهتذخأ يتلا ةيودaا عيمج ىلع كعالطإ ىدم

88.3 78.3 ↑ 1.55 76.26 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا ةحارو تازيهجت

95.1 84.9 ↑ 0.26 82.54 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

88.7 86.1 ↓ 0.28 85.09 جورخلا ىفشتسملا نم جورخلل دادعتسالاب كروعش ىدم

88.3 82.4 ↑ 0.93 81.59 جورخلا لزنملل ةدوعلا كناكمإب هنأ كرابخإ دعب ىفشتسملا نم جورخلا تاءارجإ ةعرس

92.0 83.2 ↓ 0.36 80.97 جورخلا لزنملا يف كسفنب ةيانعلا نأشب اهيلع تلصح يتلا تاميلعتلا

91.6 81.8 ↓ 0.44 79.93 جورخلا ةلمتحملا ةيبناجلا ضارعaا كلذ يف امب ،جورخلا دعب اهذخأتس يتلا ةيودaا نع حرشلا

ميونتلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.5 85.6 ↓ 0.19 83.62 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.0 82.6 ↓ 0.35 80.05 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

94.5 85.4 ↓ 0.19 83.55 ماعلا مييقتلا ىفشتسملا يف اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

ميونتلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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ةموم'ا ةياعر :ميونتلا- تايفشتسملا

77.1

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجUا ددع
1,416

تايفشتسملا
ةموم'ا ةياعر

ةدالولا مسق يفظوم مامتهاو فطل

2019 ،ثلاثلا عبرلانايبتسالا 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

ةلحرنمءزجككلذمتثيح.لافط'اوةدالولاتايفشتسمنمًىفشتسم16يفةدالولاةبرجتسايقمت
:ةيلاتلانايبتسالارواحملالخنمميونتلا

98.7

95.8

--

95.5

96.7

91.9

78.60

79.75

77.79

80.43

70.50

75.02

قباسلا عبرلا ٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



تايفشتسملا ئراوطلا



51.752.4
55.257.458.758.7761.03

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 9,877n= 5,774n= 10,404n= 10,921n= 11,308n= 11,313n= 15,416
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ئراوطلا- تايفشتسملا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

)61.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)87.2(

61.03

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجXا ددع
15,416

تايفشتسملا
ئراوطلا

86.9

70.0

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :ئراوطلا- تايفشتسملا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

61.03

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباج^ا ددع
15,416

تايفشتسملا
ئراوطلا

47.43
54.82
55.06
55.30

56.81
57.52
57.61
58.24

59.61
59.76
60.01
60.18
60.27

62.09
62.66
63.55
63.98
65.14

66.43
66.84

68.26
69.02
69.07

نازاج
نارجن

ةرونملا ةنيدملا
ةذفنقلا

فوجلا
ةيلامشلا دودحلا

ةشيب
ةدج
ريسع

ةمركملا ةكم
كوبت
ةحابلا

لئاح
ءاسحjا

ىطسولا ،1 عمجتلا
فئاطلا
ميصقلا

نطابلا رفح
تايرقلا
ضايرلا

ىطسولا ،2 عمجتلا
ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
61.03



55.42
60.71

63.75

74.6476.02

62.13
57.1756.06

 لئاسملاءاقدص+او ةلئاعلاةيلديصلاتاصوحفلاءابط+اضيرمتلالوصولا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

32

ئراوطلا- تايفشتسملا :ضيرملا ةلحر

تايفشتسملا
ئراوطلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.7 67.9 ↑ 2.73 59.78 لوصولا كلوصول نيفظوملا هابتنا لبق راظتنالا ةدم

89.2 72.1 ↑ 1.96 63.27 لوصولا كتلاح نع كلاؤسب ماق صخش لوأ ةدعاسم

82.8 62.7 ↑ 2.68 51.47 لوصولا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

84.1 61.1 ↑ 3.74 50.50 لوصولا جالعلا ةقطنمل كلوخد لبق راظتنالا ةدم

81.0 61.9 ↑ 3.07 53.11 لوصولا بيبطلا كصحفي نأ لبق جالعلا ةقطنم يف راظتنالا ةدم

84.0 55.2 ↑ 4.08 53.50 لوصولا فقاوملا

91.0 72.0 ↑ 1.95 59.74 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتها

89.3 73.4 ↑ 1.68 61.51 ضيرمتلا كيلإ ءاغص^ا ضيرمتلا قيرف لواح ةجرد يأ ىلإ

88.3 71.1 ↑ 2.17 59.41 ضيرمتلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم

86.5 69.3 ↑ 2.19 58.24 ضيرمتلا كجالع ليصافت ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

ئراوطلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

89.3 75.0 ↑ 2.22 64.25 ضيرمتلا كتيصوصخل ضيرمتلا قيرف ةاعارم

88.9 74.9 ↑ 1.57 63.77 بيبطلا بيبطلا مامتها

85.8 72.1 ↑ 1.82 62.90 بيبطلا كجالع لالخ كتحار ىلع بيبطلا صرح

87.1 75.8 ↑ 1.78 65.16 بيبطلا كيلإ بيبطلا ءاغصإ ىدم

85.7 73.4 ↑ 1.68 62.71 بيبطلا كجالع ليصافت ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

90.3 78.3 ↑ 1.10 74.23 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق نم مامتها

89.4 77.5 ↑ 1.75 74.03 تارابتخالا مدلا ةنيع بحس ةيلمع لالخ كتحار ىلع صرحلا

85.1 74.3 ↑ 0.59 72.80 تارابتخالا ةعشZا ءارجY راظتنالا ةرتف

91.5 80.1 ↑ 0.42 76.86 تارابتخالا ةعشZا يفظوم مامتها

91.0 80.2 ↑ 0.75 77.58 تارابتخالا ةعشZا ءارجإ لالخ كتحار ىلع صرحلا

ئراوطلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

NA NA ↑ 1.87 77.85 ةيلديصلا ةيود5ا فرصل راظتنالا ةدم

NA NA ↑ 1.69 78.71 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

NA NA ↑ 1.83 77.58 ةيلديصلا ةيود5ا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

NA NA ↑ 2.10 70.08 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيود5ا رفوت

89.5 73.3 ↑ 2.26 61.36 ءاقدص5ا وأ ةلئاعلا ءاقدص5او ةلئاعلا امهب لموع يتلا ةقيرطلا

87.3 70.5 ↑ 2.09 59.33 ءاقدص5ا وأ ةلئاعلا كجالع لحارمب ملع ىلع ءاقدص5او ةلئاعلا ءاقبY يبطلا قيرفلا صرح

90.5 77.2 ↑ 1.52 65.29 ءاقدص5ا وأ ةلئاعلا جالعلل كيقلت لالخ كتقفارمب قيدص وأ ةلئاعلا دارفأ دح5 حامسلاب يبطلا قيرفلا ةاعارم

89.1 68.4 ↑ 2.63 59.46 ةيصخشلا لئاسملا تاءارجYا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 64.6 ↑ 2.03 55.63 ةيصخشلا لئاسملا نوفظوملا كب متها ةجرد يأ ىلإ ،صخشك

78.0 59.7 ↑ 3.07 51.08 ةيصخشلا لئاسملا مل5اب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

ئراوطلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

85.8 68.2 ↑ 2.42 57.15 ةيصخشلا لئاسملا  :لاثملا ليبس ىلع( لزنملا يف كسفنب ءانتعالا ةيفيك لوح كل تمدق يتلا تامولعملا
)ةقحال ةيبط ةيانع ىلع لوصحلا ،ءاودلا ذخأ

80.6 66.0 ↑ 2.14 56.73 ةيصخشلا لئاسملا ةرسXا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

85.5 70.5 ↑ 1.93 61.08 ةيصخشلا لئاسملا مامحلا ةفاظن

85.8 68.7 ↑ 2.63 57.86 ماعلا مييقتلا كترايز لالخ اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

84.3 66.0 ↑ 3.27 53.99 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ئراوطلا مسقب يصوت نأ ةيلامتحا

ئراوطلا– تايفشتسملا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



ضيرملا ةبرجت سايق جمانرب جئاتن
)ةصصختملا زكارملاو تامدخلا(



 ةياعرلا زكارم
ةيلو+ا



71.770.672.474.675.172.9172.66

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n=3,457n=3,092n=6,694n=8,422n=8,209n= 15,140n= 20,120
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

91.7

73.3

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

72.66

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجYا ددع
20,120

ةيلو+ا ةياعرلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @



40

قطانملا ءادأ :ةيلو+ا ةياعرلا زكارم

72.66

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجXا ددع
20,120

ةيلو]ا ةياعرلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

66.03
67.41

69.78
70.19
70.32
70.52
71.07
71.48
71.79
71.85

73.45
73.73
73.98
74.11

75.79
75.87
76.78
77.63
78.96
79.81

81.69
81.94
82.35

ةمركملا ةكم
ىطسولا ،2 عمجتلا
ىطسولا ،1 عمجتلا

ةيلامشلا دودحلا
فئاطلا

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
ةرونملا ةنيدملا

كوبت
لئاح

تايرقلا
ةدج

ضايرلا
ءاسح]ا
فوجلا
ةذفنقلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
ميصقلا

ةحابلا
نازاج

نطابلا رفح
ةشيب
ريسع
نارجن

72.66
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ةيلو+ا ةياعرلا زكارم :ضيرملا ةلحر

72.870.0
75.275.9

80.4

71.171.4

ماعلا مييقتلاةيصخش لئاسمةيلديصلابيبطلاضيرمتلاكترايز لالخ لاقتنالاليجستلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

 ةياعرلا زكارم
ةيلو+ا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.3 74.8 ↑ 0.01 72.75 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

N/A 82.3 ↓ 0.06 74.09 كترايز لالخ لاقتنالا فلملا بلط ةيلمع ةلوهس

85.5 64.2 ↓ 1.94 72.17 كترايز لالخ لاقتنالا  ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Lيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Lملع
؟ةدايعلا يف راظتنالا

85.6 62.4 ↓ 1.18 65.79 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارج`ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↓ 0.64 67.14 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↓ 0.06 75.42 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↓ 0.09 74.88 ضيرمتلا ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↑ 0.03 79.38 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 0.12 76.56 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↑ 0.05 76.68 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

ةيلوtا ةياعرلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.8 76.4 ↑ 0.13 74.67 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 0.04 75.14 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودJا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

93.5 76.8 ↑ 0.20 75.52 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↑ 0.27 79.97 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↑ 0.01 76.25 بيبطلا كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↑ 0.25 73.95 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↑ 0.19 71.57 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

85.9 53.3 ↓ 0.86 62.47 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↓ 0.38 72.57 ةيصخشلا لئاسملا ةرسJا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↑ 0.33 71.10 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

ةيلوJا ةياعرلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.1 71.6 ↓ 0.16 70.75 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 0.11 76.18 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↓ 0.08 74.79 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

N/A 67.2 ↑ 1.48 81.94 ةيلديصلا ةيودGا فرصل راظتنالا ةدم

92.1 78.4 ↑ 1.02 82.20 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 1.47 81.33 ةيلديصلا ةيبطلا تافصولا نع يلديصلا نم مدقملا حرشلا

N/A 78.3 ↑ 1.50 76.26 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودGا رفوت

93.9 74.1 ↓ 0.04 72.38 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 71.7 ↓ 0.55 69.85 ماعلا مييقتلا نيرخآلل زكرملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.8 73.3 ↓ 0.61 72.20 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

ةيلوGا ةياعرلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 مويلا ةحارج
دحاولا



89.788.3088.58

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n=0n=0n=0n=0n=449n= 1,520n= 1,814
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دحاولا مويلا ةحارج :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

94.8

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)94.8(

88.58

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجUا ددع
1,814

دحاولا مويلا ةحارج

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :دحاولا مويلا ةحارج

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

79.37

82.86

87.45

88.16

88.34

89.24

90.15

90.65

نازاج

لئاح

ريسع

ةدج

فئاطلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ضايرلا

ىطسولا ،2 عمجتلا

88.58

88.58

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجeا ددع
1,814

دحاولا مويلا ةحارج



88.586.3
92.090.192.590.7

82.8

90.7

 لئاسملاريدختلاضيرملا ةمالسضيرمتلابيبطلاقفارملاليجستلا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا
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دحاولا مويلا ةحارج :ضيرملا ةلحر

دحاولا مويلا ةحارج

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

N/A ↓ 0.92 89.96 ليجستلا هعم تثدحت يذلا صخشلا ةدعاسم

92.5 ↑ 1.29 85.16 ليجستلا هلضفت يذلا دعوملا يف ةيلمعلا خيرات ديدحت ةلوهس

92.4 ↑ 0.86 90.59 ليجستلا )دادعتسSا ةيفيك ،ةيلمعلا دعوم :لاثملا ليبس ىلع( ةيلمعلا لبق كل ةمدقملا تامولعملا

94.2 ↑ 0.31 90.41 ليجستلا ليجستلا فظوم ةدعاسم

90.1 ↑ 0.33 78.61 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

N/A ↓ 0.28 89.12 قفارملا ةيلمعلل زيهجتلا ةفرغ يف كتحار

94.4 ↑ 0.71 91.31 قفارملا ىفشتسملا ةفاظن

85.5 ↓ 1.53 80.41 ةيصخشلا لئاسملا ةليمعلا ءدب لبق راظتنالا ةرتف

85.5 ↓ 0.45 70.86 ةيصخشلا لئاسملا )تاريخأت يأ تهجاو اذإ( تاريخأتلا لوح ةمدقملا تامولعملا

94.2 ↓ 0.67 91.38 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

93.8 ↓ 0.12 85.99 ةيصخشلا لئاسملا ملmاب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم

دحاولا مويلا ةحارج:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.9 ↑ 1.53 83.58 ةيصخشلا لئاسملا )تدجو نإ( كترايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

97.2 ↓ 0.35 93.96 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

96.2 ↑ 0.88 91.77 بيبطلا ةيلمعلا نع بيبطلا كل همدق يذلا حرشلا

94.9 ↓ 0.82 87.52 بيبطلا ةيلمعلا لالخ هؤارجإ مت امع بيبطلا كل اهمدق يتلا تامولعملا

97.6 ↑ 0.21 94.70 بيبطلا بيبطلا ةراهم يف كتقث

98.6 ↓ 0.51 92.88 ضيرمتلا ضيرمتلا مقاط مامتهاو فطل

N/A ↓ 0.43 90.30 ضيرمتلا يديرولا لولحملا عضوب تماق يتلا ةضرمملا ةراهم

96.7 ↓ 0.40 90.27 ضيرمتلا ةيلمعلا موي ضيرمتلا مقاط كل اهمدق يتلا تامولعملا

N/A ↑ 0.44 94.81 ضيرمتلا  لبق حيحص لكشب يبطلا كءارجإو كتيوه نم اودكأت تايلمعلا ةفرغ مقاط نأب كتقث
ةيلمعلا

98.0 ↑ 0.45 92.86 ضيرمتلا ةيودأ يأ كئاطعإ لبق كب ةصاخلا فيرعتلا ةراوسo ضيرمتلا مقاط صحف ىدم

98.2 ↓ 0.39 89.17 ضيرمتلا ةيلمعلا دعب كتحارب ضيرمتلا مقاط مامتها

دحاولا مويلا ةحارج:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

96.2 ↑ 0.39 85.41 ضيرمتلا ةيلمعلا نع كتلئاعل ضيرمتلا مقاط اهمدق يتلا تامولعملا

95.9 ↓ 0.88 85.69 ضيرمتلا لزنملا يف كسفنب ءانتعالا ةيفيك لوح ضيرمتلا مقاط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

98.0 ↓ 0.37 90.47 ضيرمتلا ضيرمتلا مقاط ةراهم يف كتقث

94.5 ↑ 0.28 92.47 ضيرملا ةمالس مهيديأ لسغب يبطلا مقاطلا مازتلا ىدم

95.0 ↑ 0.64 89.34 ريدختلا ريدختلا بيبط كل همدق يذلا حرشلا

96.1 ↓ 0.48 92.07 ريدختلا ريدختلا بيبط مامتهاو فطل

94.9 ↑ 1.13 91.43 ريدختلا ريدختلا ةبرجتل ماعلا كمييقت

97.5 ↑ 0.22 90.66 ماعلا مييقتلا كترايز لالخ اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

97.6 ↑ 0.41 90.39 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقتل نيفظوملا نواعت ىدم

96.8 ↑ 0.89 91.10 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

دحاولا مويلا ةحارج:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 ةياعرلا
ةيلزنملا



79.479.578.080.181.780.6980.90

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n=790n= 608n= 1,326n= 1,162n=717n= 962n= 1,969
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ةيلزنملا ةياعرلا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)94.6(

80.90

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجUا ددع
1,969

94.6ةيلزنملا ةياعرلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :ةيلزنملا ةياعرلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

72.71

76.44

77.80

78.24

78.28

78.56

78.69

80.90

81.11

82.21

82.89

84.24

86.47

88.19

ضايرلا

لئاح

ةحابلا

ريسع

ةدج

ىطسولا ،1 عمجتلا

ةرونملا ةنيدملا

فوجلا

فئاطلا

ةيلامشلا دودحلا

ةمركملا ةكم

ميصقلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ءاسحTا

نازاج

72.66

80.90

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجhا ددع
1,969

ةيلزنملا ةياعرلا

ةيفاك ريغ ةنيع



83.7581.54
87.51

84.00

63.83

83.9582.41

 ةياعرلا بيترت
ةيلزنملا

 ةيعوتلا
تامولعملاو

 لئاسملا ةيبطلا ةزهج8اجالعلاضيرمتلا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا
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ةيلزنملا ةياعرلا :ضيرملا ةلحر

ةيلزنملا ةياعرلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.2 ↑ 0.19 84.82 ةيلزنملا ةياعرلا بيترت ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا جمانربب ءدبلا لبق ضيرملا صحف تاءارجإ

N/A ↑ 1.90 82.77 ةيلزنملا ةياعرلا بيترت جالعلا ةطخ حرش

N/A ↑ 0.40 78.95 تامولعملاو ةيعوتلا ضيرملا ةياعر نع لوؤسملا هاقلت يذلا بيردتلا

N/A ↓ 0.59 84.02 تامولعملاو ةيعوتلا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف ةرايز ديعاومب كرابخإ ىدم

99.0 ↑ 0.94 89.85 ضيرمتلا كتراز يتلا ةضرمملا مامتها

97.7 ↑ 0.64 91.80 ضيرمتلا كتيصوصخ ىلع ةضرمملا صرح

98.0 ↑ 0.50 90.53 ضيرمتلا كتياعر وأ كجالع ءانثأ كتحار ىلع ةضرمملا صرح

96.4 ↑ 1.55 85.97 ضيرمتلا جالعلا ةطخ يف ككارشd ةضرمملا ةاعارم

96.4 ↑ 0.85 83.76 ضيرمتلا كسفنب ةيانعلا ةيفيك نع كفيقثت ىدم

97.0 ↓ 0.16 84.18 ضيرمتلا ةيحصلا كلكاشم نع ةجتانلا تابوعصلا عم ضيرمتلا قيرف لماعت

92.5 ↑ 0.65 85.56 ةيصخشلا لئاسملا ةيلزنملا ةيحصلا كتياعر تارارق يف كتلئاعو تنأ ككارشإ ىدم

ةيلزنملا ةياعرلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.2 ↑ 0.50 83.83 ةيصخشلا لئاسملا كجالع لحارمب ملع ىلع كتلئاع ءاقب9 ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف صرح

94.3 ↑ 0.63 77.81 ةيصخشلا لئاسملا )تدجو نإ( ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

95.7 ↑ 0.17 82.92 ةيصخشلا لئاسملا )دجو نإ( ملRا فيفختب ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف بواجت

N/A ↑ 1.24 83.32 ةيصخشلا لئاسملا ةريخRا كترايز يف كتيودR ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف ةعجارم ىدم

97.5 ↓ 1.06 89.72 ةيصخشلا لئاسملا  ،نيديلا لسغ ،تازافقلا ءادترا( كتمالس ىلع ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا قيرف صرح
)طوقسلا نم كتيامح

N/A ↓ 0.64 84.00 جالعلا )تدجو نإ( حورجلاب ةيانعلا

N/A ↓ 1.34 63.83 ةيبطلا ةزهجRا ضيرملا اهجاتحي يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجRا ريفوت

92.7 ↑ 0.07 77.15 ماعلا مييقتلا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا ببسب كتحص نسحت

97.4 ↑ 0.01 84.14 ماعلا مييقتلا اهتيقلت يتلا ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

96.7 ↑ 0.24 86.04 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلل انتامدخب يصوت نأ ةيلامتحا

ةيلزنملا ةياعرلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 جالع زكارم
يركسلا



69.970.671.372.574.071.2373.78

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n=1,474n=1,087n=2,413n=1,534n=2,409n=3,175n=2,255
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ركسلا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

73.78

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجWا ددع
2,255

91.7ركسلا زكارم

73.3

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :ركسلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

64.17

66.72

67.27

68.67

69.13

71.78

72.21

72.87

73.44

74.22

75.16

75.97

76.27

76.64

77.18

79.39

80.58

80.65

84.56

نطابلا رفح

كوبت

نارجن

نازاج

ةرونملا ةنيدملا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ءاسحKا

ةدج

ةشيب

ىطسولا ،1 عمجتلا

ةحابلا

ةيلامشلا دودحلا

ةمركملا ةكم

تايرقلا

ريسع

ةذفنقلا

ميصقلا

فئاطلا

فوجلا

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
73.78

ةيفاك ريغ ةنيع

73.78

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجmا ددع
2,255

ركسلا زكارم



76.85

66.32

76.8179.62
75.7973.0971.170.92

74.5

لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسمةيلديصلاةعش;اربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخش

 مييقتلا
ماعلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا
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ركسلا زكارم :ضيرملا ةلحر

ركسلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↑ 2.92 77.63 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↑ 3.31 75.81 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↑ 0.68 68.00 كترايز لالخ لاقتنالا
 فيك ،ةقيقد30-20 يه Iيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Iملع
؟ةدايعلا يف راظتنالا ةدم ميقت

85.6 62.4 ↑ 2.75 63.81 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارج_ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↑ 3.29 66.85 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↑ 2.90 77.83 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↑ 1.98 75.68 ضيرمتلا ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↓ 0.34 82.44 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 0.39 80.94 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94 77.8 ↑ 1.18 80.70 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 1.08 78.44 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 0.66 79.07 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودvا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

ركسلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↑ 0.75 79.88 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↑ 0.55 82.49 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↑ 0.48 78.11 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↑ 0.01 78.79 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↓ 0.02 76.35 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

89.1 78.3 ↑ 4.34 70.40 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 3.13 77.08 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↑ 2.37 79.84 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↑ 4.94 71.68 ةعشkا ةعشkا ءارجm راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↑ 4.11 71.62 ةعشkا ةعشkا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↑ 3.50 76.29 ةعشkا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشkا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↑ 5.03 68.96 ةيلديصلا ةيودkا فرصل راظتنالا ةدم

ركسلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↑ 3.23 76.44 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 2.17 76.36 ةيلديصلا ةيودAا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↑ 4.10 62.53 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودAا رفوت

85.9 53.3 ↑ 3.84 54.92 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↑ 2.54 74.73 ةيصخشلا لئاسملا ةرسAا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↑ 3.63 72.63 ةيصخشلا لئاسملا
 ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم
)خلإ

93.1 71.6 ↑ 3.13 69.97 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↑ 1.95 76.82 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↑ 2.97 77.91 ةيصخشلا لئاسملا  انتادايع ةفاظن

93.8 73.3 ↑ 4.52 74.60 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.9 74.1 ↑ 3.58 73.78 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.6 71.7 ↑ 2.77 75.40 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

ركسلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 عالق&ا زكارم
نيخدتلا نع



79.9
84.383.983.484.083.1482.69

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 654n= 265n= 391n= 682n= 620n= 394n= 454
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نيخدتلا نع عالق"ا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

82.69

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباج"ا ددع
454

نيخدتلا نع عالق"ا زكارم
91.7

73.3

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :نيخدتلا نع عالق"ا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

74.76

83.82

83.83

86.03

90.55

91.95

نارجن

نازاج

ةرونملا ةنيدملا

ةدج

ةشيب

ةحابلا

ةيلامشلا دودحلا

تايرقلا

ةذفنقلا

ميصقلا

فئاطلا

فوجلا

نطابلا رفح

لئاح

ضايرلا

ةيقرشلا ةقطنملا

ريسع

ءاسحXا

ةمركملا ةكم

كوبت
82.69

 ريغ ةنيع
ةيفاك

82.69

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجnا ددع
454

نيخدتلا نع عالقnا زكارم



85.3
80.6

82.8
88.4

80.9
85.5

ماعلا مييقتلاةيصخش لئاسمةيلديصلابيبطلاكترايز لالخ لاقتنالاليجستلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

68

نيخدتلا نع عالقRا زكارم :ضيرملا ةلحر

 نع عالقRا زكارم
نيخدتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↓ 2.02 85.25 ليجستلا دعوم ىلع لوصحلا ةلوهس

N/A N/A ↑ 0.38 77.19 ةيصخشلا لئاسملا ةدايعلا عقوم ةمءالم

85.5 64.2 ↓ 3.71 81.23 كترايز لالخ لاقتنالا بيبطلا ةيؤر لبق راظتنالا ةدم

85.6 62.4 ↓ 4.43 79.41 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارجXا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

95.5 80.6 ↓ 0.17 88.34 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 0.89 83.76 بيبطلا نيتوكينلا نامدإ نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.1 78.1 ↓ 0.06 82.73 بيبطلا  نيخدتلا نع عالقXا تاوطخ نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↑ 0.03 83.80 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↑ 1.14 83.33 بيبطلا نيخدتلا نع عالقXا تاوطخ يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↓ 0.64 83.16 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودoا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

93.5 76.8 ↓ 1.07 82.75 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

93.0 76.3 ↓ 0.04 83.64 بيبطلا كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

نيخدتلا نع عالقXا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.2 76.4 ↓ 0.25 82.09 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

N/A N/A ↔ 0.00 78.79 بيبطلا نيخدتلا نع عالقBل ةبحاصملا ضارع=ا عم لماعتلا ةيفيك نع حرشلا

N/A N/A ↑ 1.95 79.30 بيبطلا نيخدتلا ىلإ ةدوعلا مدعب مازتلالل كبيبط كل همّدق يذلا معدلا

93.7 74.7 ↑ 0.78 81.50 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

N/A 67.2 ↓ 2.21 89.39 ةيلديصلا كتمدخ لبق راظتنالا ةدم

N/A 78.3 ↓ 3.09 89.97 ةيلديصلا ةيود=ا رفوت

N/A 81.3 ↓ 2.40 85.79 ةيلديصلا ةيود=ا مادختسا نع يلديصلا كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

93.1 71.6 ↓ 2.57 82.71 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↓ 1.84 86.08 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

N/A N/A ↓ 0.47 81.75 ةيصخشلا لئاسملا نيخدتلا نع عالقjا يف كل ةدايعلا ةدعاسم

93.8 73.3 ↓ 1.40 84.12 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

93.6 71.7 ↓ 0.83 86.86 ماعلا مييقتلا نيرخآلل نيخدتلا نع عالقjا تادايعب يصوت نأ ةيلامتحا

نيخدتلا نع عالقjا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



بلقلا زكارم تادايعلا



75.473.975.573.675.275.4974.91

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 991n= 480n= 1,109n= 691n= 1,135n= 1,452n= 1,635
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ةيجراخلا تادايعلا- بلقلا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

74.91

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجXا ددع
1,635

بلقلا زكارم
ةيجراخلا تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

91.7

73.3

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :ةيجراخلا تادايعلا- بلقلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

55.43

67.61
68.88

68.88
70.65

73.46
73.78

75.01
76.24

76.64
77.09

77.91
78.78

79.95
92.22

ضايرلا
ءاسح<ا

ةشيب
ةيلامشلا دودحلا

لئاح
ىطسولا ،1 عمجتلا

ةحابلا
فئاطلا

كوبت
نازاج

نارجن
ةمركملا ةكم

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
ةدج

فوجلا
ريسع

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
ميصقلا

ةرونملا ةنيدملا
ىطسولا ،2 عمجتلا

تايرقلا
74.91

 ريغ ةنيع
ةيفاك

74.91

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجnا ددع
1,635

بلقلا زكارم
ةيجراخلا تادايعلا
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ةيجراخلا تادايعلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةلحر

79.25

66.7

78.2778.7978.776.03
72.1671.45

76.52

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسمةيلديصلاةعشDاربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخش

ماعلا مييقتلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

بلقلا زكارم
ةيجراخلا تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↓ 1.49 79.85 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↓ 1.22 78.63 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↓ 0.63 67.33 كترايز لالخ لاقتنالا  ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Iيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Iملع
؟ةدايعلا يف راظتنالا

85.6 62.4 ↓ 1.97 64.25 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارج_ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↑ 1.70 68.40 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↓ 1.85 78.93 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

94.5 76.6 ↓ 1.76 77.32 ضيرمتلا ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↓ 1.69 82.43 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↓ 1.98 79.24 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↓ 1.75 79.28 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

93.8 76.4 ↓ 0.64 77.70 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↓ 0.95 77.95 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودvا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

ةيجراخلا تادايعلا– بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.5 76.8 ↓ 1.11 78.86 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↓ 1.73 81.55 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↓ 1.35 76.36 بيبطلا  كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↓ 1.83 78.68 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↓ 1.25 76.64 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

89.1 78.3 ↓ 0.44 74.14 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 0.12 79.87 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

93.0 84.0 ↓ 0.01 82.04 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↓ 2.14 74.94 ةعشkا ةعشkا ءارجm راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↓ 1.12 73.56 ةعشkا ةعشkا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↓ 1.32 79.49 ةعشkا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشkا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↑ 4.37 66.19 ةيلديصلا ةيودkا فرصل راظتنالا ةدم

ةيجراخلا تادايعلا– بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



77

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.1 78.4 ↑ 1.48 77.88 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↑ 2.41 79.13 ةيلديصلا ةيودAا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↑ 2.39 65.22 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودAا رفوت

85.9 53.3 ↑ 4.47 48.52 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↓ 0.31 75.18 ةيصخشلا لئاسملا ةرسAا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

93.8 74.5 ↔ 0.00 75.05 ةيصخشلا لئاسملا  ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم
)خلإ

93.1 71.6 ↓ 1.40 71.93 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↓ 0.61 79.03 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↑ 0.30 80.01 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.8 73.3 ↓ 1.75 75.00 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.9 74.1 ↓ 2.12 77.28 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.6 71.7 ↓ 1.33 77.58 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

ةيجراخلا تادايعلا– بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



بلقلا زكارم ميونتلا



83.4

82.7
85.887.286.285.686.4086.29

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 288n= 209n= 596n= 409n= 567n= 406n= 1,542
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ميونتلا- بلقلا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

)83.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)89.9(

86.29

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجYا ددع
1,542

بلقلا زكارم
ميونتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

89.9

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :ميونتلا- بلقلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

76.64
81.63

82.61
83.00

84.20
85.85

86.14
86.37

87.60
88.01

88.13
88.73

89.15
89.36

ةحابلا
كوبت

ةيبرغلا ،1 عمجتلا
تايرقلا

ضايرلا
ةشيب

ىطسولا ،1 عمجتلا
ريسع

فئاطلا
ةدج

نارجن
لئاح

فوجلا
نازاج

ةمركملا ةكم
ىطسولا ،2 عمجتلا

ميصقلا
ةرونملا ةنيدملا

ةيلامشلا دودحلا
ءاسح]ا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
86.29

 ريغ ةنيع
ةيفاك

86.29

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجnا ددع
1,542

بلقلا زكارم
ميونتلا
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ميونتلا- بلقلا زكارم :ضيرملا ةلحر

86.4385.17

79.61

87.7490.47
86.0787.2984.6086.08

90.25

 قيرفتابجولاةفرغلالوخدلا
ضيرمتلا

 رومأتارابتخالابيبطلا
ةيصخش

 راوزلا
ةلئاعلاو

 مييقتلاجورخلا
ماعلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

بلقلا زكارم
ميونتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

88.3 81.8 ↓ 1.76 86.26 لوخدلا ىفشتسملا ىلإ لوخدلا تاءارجإ ةعرس

93.8 87.6 ↓ 0.80 90.76 لوخدلا ىفشتسملا كلاخدإب ماق يذلا صخشلا مامتها

N/A 72.2 ↓ 0.73 82.00 لوخدلا كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

86.7 78.6 ↓ 0.30 84.35 ةفرغلا ةفرغلل ماعلا رهظملا

89.5 81.7 ↓ 1.09 86.44 ةفرغلا ةفرغلا ةفاظن

83.6 81.6 ↓ 0.36 86.14 ةفرغلا ةفرغلا ةرارح ةجرد

83.1 81.5 ↓ 0.14 83.69 ةفرغلا اهلوح امو ةفرغلا ءوده

81.7 80.9 ↑ 1.94 79.05 تابجولا )ةنخاسلا ةمعطYا ةنوخسو ،ةدرابلا ةمعطYا ةدورب( ماعطلا ةرارح ةجرد

80.5 80.2 ↑ 0.50 80.23 تابجولا ماعطلا ةدوج

96.3 86.5 ↓ 0.86 90.55 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتهاو فطل

ميونتلا- بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.0 82.0 ↓ 1.89 86.84 ضيرمتلا ءاعدتسالا رزل ةباجتسالا ةعرس

94.5 85.6 ↓ 0.91 89.43 ضيرمتلا كتابلط هاجت ضيرمتلا قيرف بولسأ

94.3 85.0 ↓ 1.49 88.94 ضيرمتلا ةيصخشلا وأ ةصاخلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم ىدم

92.3 82.8 ↓ 0.52 86.10 ضيرمتلا يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

94.4 85.6 ↓ 0.91 89.55 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف ةراهم

N/A 78.0 ↓ 1.66 83.19 ضيرمتلا  / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
)خلإ ... يشملا ،ةلوبملا

90.2 86.0 ↑ 2.17 89.63 بيبطلا كعم بيبطلا هاضق يذلا تقولا

92.3 88.0 ↑ 1.53 90.15 بيبطلا كقلق يعاودو كتلئسأب بيبطلا مامتها

91.1 87.0 ↑ 1.65 89.18 بيبطلا يرجي ام ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

94.2 89.6 ↑ 0.21 91.40 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

ميونتلا- بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.5 90.0 ↑ 0.16 92.52 بيبطلا بيبطلا ةراهم

88.3 80.3 ↓ 0.19 85.00 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

90.1 81.8 ↑ 2.09 86.13 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

94.9 84.9 ↑ 1.17 87.59 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا مامتها

92.3 86.7 ↑ 0.62 90.18 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.4 82.1 ↓ 0.93 86.80 ةيصخشلا لئاسملا مل\اب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

91.5 82.0 ↓ 2.17 86.40 ةيصخشلا لئاسملا ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

90.4 79.1 ↓ 0.32 84.52 ةيصخشلا لئاسملا كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

90.7 83.7 ↑ 0.68 87.81 ةيصخشلا لئاسملا كجالعب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشk نوفظوملا هلذب يذلا دهجلا

94.4 85.6 ↓ 1.58 88.97 ةيصخشلا لئاسملا كصحف لبق مهيديأ ميقعتل يبطلا مقاطلا ةاعارم

ميونتلا- بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.7 83.1 ↓ 1.23 87.53 ةيصخشلا لئاسملا ىفشتسملا يف اهتذخأ يتلا ةيود>ا عيمج ىلع كعالطإ ىدم

88.3 78.3 ↓ 1.08 82.71 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا ةحارو تازيهجت

95.1 84.9 ↓ 1.52 86.68 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

88.7 86.1 ↑ 0.98 89.75 جورخلا ىفشتسملا نم جورخلل دادعتسالاب كروعش ىدم

88.3 82.4 ↓ 0.84 83.75 جورخلا لزنملل ةدوعلا كناكمإب هنأ كرابخإ دعب ىفشتسملا نم جورخلا تاءارجإ ةعرس

92.0 83.2 ↓ 1.34 86.91 جورخلا لزنملا يف كسفنب ةيانعلا نأشب اهيلع تلصح يتلا تاميلعتلا

91.6 81.8 ↑ 0.33 84.63 جورخلا ةلمتحملا ةيبناجلا ضارع>ا كلذ يف امب ،جورخلا دعب اهذخأتس يتلا ةيود>ا نع حرشلا

94.5 85.6 ↓ 1.04 89.67 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.0 82.6 ↓ 1.45 89.95 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

94.5 85.4 ↓ 0.44 91.33 ماعلا مييقتلا ىفشتسملا يف اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

ميونتلا- بلقلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 زكارم
نانس&ا



67.364.7
69.169.869.769.4069.84

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 1,332n= 1,088n= 2,667n= 1,881n= 2,530n= 3,283n= 2,367
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نانس&ا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

90.8

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)90.8(

69.84

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجXا ددع
2,367

نانس&ا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :نانس&ا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

48.07
62.84
63.55

65.69
66.01

67.75
67.78
68.43
68.63
69.25
69.34

70.93
71.18
71.25
71.46
71.48
73.2
73.42
73.72
74.76

76.53
77.08

ةذفنقلا
ريسع
ةحابلا

لئاح
ةرونملا ةنيدملا

ةمركملا ةكم
ىطسولا ،1 عمجتلا

فئاطلا
ةيلامشلا دودحلا

ةدج
ىطسولا ،2 عمجتلا

نازاج
كوبت
فوجلا
ءاسحUا

نطابلا رفح
ميصقلا

نارجن
ةشيب
ضايرلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
تايرقلا

69.84

69.84

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجlا ددع
2,367

نانسUا زكارم



67.46

59.24

73.2173.55
67.3

71.28

 بيبط لماعتكدعوم
نانس/ا

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاقفارملانانس/ا بط قيرف

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا
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نانس/ا زكارم :ضيرملا ةلحر

نانس/ا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

82.5 ↑ 0.49 53.81 دعوملا نانس>ا بيبطل كتيؤرو دعوملل كبلط نيب ةرتفلا

90.8 ↓ 0.17 71.54 دعوملا كدعوم زجحب ماق يذلا صخشلا ةدعاسم

89.8 ↑ 1.26 72.56 دعوملا لمعلا تاعاس ةمئالم

86.8 ↑ 1.71 69.98 دعوملا كنانسأ بيبط رفوت

92.5 ↑ 0.31 72.80 دعوملا لابقتسالا فظوم مامتها

88.5 ↑ 0.81 65.40 دعوملا صحفلا ةفرغ/جالعلا ةقطنمل لوخدلا لبق راظتنالا ةدم

91.0 ↑ 3.23 57.64 نانس>ا بيبط لماعت ةيجالعلا كتارايخ حرش

90.3 ↑ 0.07 58.87 نانس>ا بيبط لماعت كعم نانس>ا بيبط هاضق يذلا تقولا

91.5 ↑ 1.49 60.39 نانس>ا بيبط لماعت كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

92.3 ↑ 1.69 60.48 نانس>ا بيبط لماعت ماع لكشب نانس>ا بيبط هرهظأ يذلا مامتهالا

نانس>ا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.0 ↑ 2.85 55.22 نانس1ا بيبط لماعت جالعلاو تاصوحفلا ةيلومش

92.0 ↑ 1.06 60.71 نانس1ا بيبط لماعت نانس1ا بيبط يف كتقث

93.5 ↑ 0.57 62.75 نانس1ا بيبط لماعت اهمهف كنكمي ةقيرطب كعم ثدحتلاب نانس1ا بيبط ةاعارم ىدم

92.9 ↑ 2.64 58.40 نانس1ا بط قيرف نانس1ا بط قيرف هرهظأ يذلا يعامجلا لمعلاو نواعتلا

94.4 ↑ 0.37 61.73 نانس1ا بط قيرف نانس1ا بيبط دعاسم مامتها/فطل

94.3 ↓ 0.14 61.17 نانس1ا بط قيرف نانس1ا بيبط دعاسم ةءافك

94.6 ↓ 0.08 76.51 نانس1ا بط قيرف )كنانسأ فيظنتب ماق يذلا صخشلا( نانس1ا ةحص يئاصخأ مامتها/فطل

94.4 ↓ 0.19 77.09 نانس1ا بط قيرف نانس1ا ةحص يئاصخأ ةءافك

92.8 ↑ 0.20 73.05 نانس1ا بط قيرف  ىلع( نانس1او مفلا ةحص ىلع ةظفاحملا نع كل نانس1ا ةحص يئاصخأ فيقثت
)خلإ طيخلاب ،ةاشرفلاب نانس1ا فيظنت :لاثملا ليبس

88.4 ↑ 0.23 62.10 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

نانس1ا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.3 ↓ 0.07 78.16 قفارملا ةدايعلا ةفاظن

92.6 ↑ 1.26 80.73 قفارملا  ،تازافقلا سبل ربع( صحفلا ةفرغ يف ىودعلا نم ةيامحلل ةذختملا تاطايتحالا
)هريغو ...نيديلا لسغ

91.5 ↓ 0.20 73.73 قفارملا ةمدقتمو ةثيدح زكرملاو ةيبطلا تادعملا انءاقبإ ىدم

91.8 ↑ 0.41 66.71 ةيصخشلا لئاسملا كتحار ىلع انصرح

92.4 ↑ 0.55 69.51 ةيصخشلا لئاسملا  عاعش_او ةيدعملا ضارم[ا نم كتيامحل نيلماعلا نم ةذختملا تاوطخلا/صرحلا
)هريغو ... ميقعتلا ،ةعش[ا نم يقاولا لامعتسا( دئازلا

90.7 ↑ 0.45 66.26 ةيصخشلا لئاسملا لبقتسملا يف نانس[ا لكاشم بنجت قرط نع ةمدقملا تامولعملا

90.8 ↑ 0.04 70.22 ماعلا مييقتلا نيرخnل اذه نانس[ا بيبطب يصوت نأ ةيلامتحا

93.1 ↓ 0.04 74.47 ماعلا مييقتلا نانس[ا بيبط ةراهمل ماعلا مييقتلا

92.6 ↑ 1.04 69.82 ماعلا مييقتلا نانس[ا بط ةدايع نم ةمدقملا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

نانس[ا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 زكارم
ىلكلا



83.482.983.383.284.685.0285.19

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 259n= 611n= 1,516n= 1,519n= 1,662n= 4,495n= 3,923
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ىلكلا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

93.5

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.5(

85.19

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجWا ددع
3,923

ىلكلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @



95

قطانملا ءادأ :ىلكلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

78.76
79.21

81.32
82.12
82.36
83.37
84.16
84.38
84.5
84.85
85.01
85.09
85.72
86.31
86.42
86.49
86.57
86.9
86.93

89.45
90.66

نطابلا رفح
ةيلامشلا دودحلا

فئاطلا
ةحابلا
ريسع
نارجن

ميصقلا
ضايرلا
تايرقلا

لئاح
ةرونملا ةنيدملا
ةيقرشلا ةقطنملا

ةذفنقلا
كوبت
فوجلا

ىطسولا ،1 عمجتلا
ةمركملا ةكم

ةشيب
ءاسحZا

ةدج
ةيقرشلا ،1 عمجتلا

نازاج
85.19

85.19

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجlا ددع
3,923

ىلكلا زكارم

ةيفاك ريغ ةنيع



85.6883.8484.785.5384.52
87.75

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاةيلديصلاىلكلا ليسغقفارملاليجستلا

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا
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ىلكلا زكارم :ضيرملا ةلحر

ىلكلا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.0 ↓ 0.22 87.31 ليجستلا ليجستلا بتكم دنع كل صخشلا ةدعاسم

93.8 ↓ 0.59 87.21 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

90.8 ↓ 0.40 82.53 ليجستلا ليجستلل راظتنالا ةرتف

90.3 ↓ 0.79 77.57 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

90.4 ↓ 0.64 87.00 قفارملا كقيرط ةفرعمو داجيإ ةلوهس

94.1 ↑ 0.11 86.89 قفارملا ناكملا ةفاظن

N/A ↑ 0.21 89.17 جالعلا ىلكلا ليسغ ةيلمعل يبطلا مقاطلا ةبقارم

N/A ↓ 0.75 85.45 جالعلا ةرطسقلاب ةيانعلا ةيفيك نع يبطلا مقاطلا كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

N/A ↓ 0.28 87.26 جالعلا ىلكلا ليسغ ةيلمع نع راسفتسالاو لاؤسلل ةصرفلا ريفوت ىدم

N/A ↑ 0.98 76.42 جالعلا  ةقلعتملا تافعاضملا تالاح يف فرصتلا ةيفيك نع كل ةمدقملا تاميلعتلا
لزنملا يف ىلكلا ليسغب

ىلكلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

N/A ↑ 0.80 88.25 ةيلديصلا ةيبطلا تافصولا نع يلديصلا نم مدقملا حرشلا

N/A ↑ 0.99 81.01 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيود<ا رفوت

N/A ↑ 0.75 87.41 ةيلديصلا ةيلديصلا تامدخل ماعلا مييقتلا

94.2 ↑ 0.58 88.96 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

93.7 ↓ 0.34 84.70 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

93.5 ↑ 0.75 78.54 ةيصخشلا لئاسملا كترايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

94.7 ↓ 0.20 88.55 ماعلا مييقتلا ةياعرلا ميدقتل نيفظوملا نواعت ىدم

95.2 ↓ 0.28 88.52 ماعلا مييقتلا كل ةمدقملا ةيبطلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

94.4 ↓ 0.29 86.22 ماعلا مييقتلا نيرخ[ل انتامدخب يصوت نأ ةيلامتحا

ىلكلا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



 لبق ام صحف
جاوزلا



74.874.3
79.779.978.6877.73

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 0n= 816n= 2,322n= 2,525n= 3,174n= 3,045n= 3,034
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جاوزلا لبق ام صحف :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.5(

77.73

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجZا ددع
3,174

93.5جاوزلا لبق ام صحف

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :جاوزلا لبق ام صحف

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

62.96
65.41

69.75
72.35
73.04
74.12
75.61
75.98
76.68
76.73
78.18

80.05
80.42
80.63

82.33
82.54
82.69

85.97
87.45
87.81

ضايرلا
تايرقلا
فوجلا

ىطسولا ،2 عمجتلا
ىطسولا ،1 عمجتلا

ةذفنقلا
نطابلا رفح

ءاسحFا
كوبت
نازاج

فئاطلا
ةشيب
ريسع
ةحابلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا
ةيبرغلا ،1 عمجتلا

ةدج
ميصقلا

ةمركملا ةكم
ةرونملا ةنيدملا

نارجن
ةيلامشلا دودحلا

لئاح
77.73

 ريغ ةنيع
ةيفاك

77.73

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجoا ددع
3,174

جاوزلا لبق ام صحف



81.9
77.09

69.13

78.25
81.44

78.79

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملامدلا بحستاصوحفلاقفارملاليجستلا

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

102

جاوزلا لبق ام صحف :ضيرملا ةلحر

 لبق ام صحف
جاوزلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.4 ↓ 0.98 80.45 قفارملا جاوزلا لبق ام صحف ةدايع ىلإ لوصولا ةلوهس

94.6 ↓ 0.49 70.66 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

N/A ↑ 0.20 79.76 قفارملا ةدايعلا ةفاظن

94.0 ↓ 0.29 83.36 ليجستلا لابقتسالا فظوم ةدعاسم

93.8 ↓ 0.55 85.22 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

90.8 ↓ 1.97 77.41 ليجستلا كليجست لبق راظتنالا ةدم

92.2 ↓ 1.69 60.47 تاصوحفلا جاوزلا لبق ام صحف نع مَدقملا حرشلا

90.3 ↓ 0.83 73.43 تاصوحفلا كفواخم ةاعارمو كتلئسأ ىلع ةباجZاب نيفظوملا مامتها

94.1 ↓ 0.76 73.30 تاصوحفلا )مايأ10 لالخ( جاوزلا لبق ام صحف جئاتن ىلع لوصحلا تقو

جاوزلا لبق ام صحف:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



104

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.9 ↓ 1.29 84.17 مدلا بحس )ملأ لقأبو ،ةعرسب( مدلا ةنيع بحس يذلا ينفلا ةراهم

N/A ↓ 2.29 72.20 مدلا بحس جاوزلا لبق ام صحف جئاتن ىلع لوصحلا ةلوهس

N/A ↓ 0.86 84.03 ةيصخشلا لئاسملا  ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم
)خلإ

94.2 ↑ 0.19 83.03 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخ ةاعارم

93.5 ↓ 1.16 77.30 ةيصخشلا لئاسملا كترايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

94.7 ↓ 1.16 80.21 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

95.2 ↓ 0.81 78.87 ماعلا مييقتلا كترايز ءانثأ ةمدقملا ةياعرلل كمييقت

94.4 ↓ 1.54 77.32 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ةدايعلا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

جاوزلا لبق ام صحف:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



يبطلا ليهأتلا تادايعلا



64.0
68.468.369.1

65.69
71.74

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 0n= 547n= 884n= 556n= 962n= 1,857n= 622

106

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.2(

71.74

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجYا ددع
622

يبطلا ليهأتلا
تادايعلا

93.2

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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قطانملا ءادأ :تادايعلا- يبطلا ليهأتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

64.76

66.83

73.5

74.43

ميصقلا

ةيلامشلا دودحلا

فوجلا

ةشيب

ةمركملا ةكم

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ىطسولا ،2 عمجتلا

71.74

 ريغ ةنيع
ةيفاك

71.74

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجdا ددع
622

يبطلا ليهأتلا
تادايعلا



72.27
66.07

80.4483.18
89.54

78.98

70.8971.98

 قطنلا جالعيفيظولا جالعلايعيبطلا جالعلاقفارملاليجستلاو زجحلا
بطاختلاو

 ةيعانصلا فارط<ا
 ةزهج<او
ةيميوقتلا

 لئاسملا
ةيصخشلا

ماعلا مييقتلا

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

108

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةلحر

يبطلا ليهأتلا
تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.5 ↑ 5.41 77.33 ليجستلاو زجحلا هعم تثدحت يذلا صخشلا لماعت نسح ،فتاهلا قيرط نع دعوملا زجح مت لاح يف

90.7 ↑ 7.68 68.13 ليجستلاو زجحلا كل ةبسانملا تاقوLا يف ديعاوملا زجح ةلوهس

91.8 ↑ 8.48 71.56 ليجستلاو زجحلا لاَعف لكشب كتقو نم ةدافتسالل ةفلتخملا ديعاوملا نيب قيسنتلا

94.2 ↑ 4.37 78.13 ليجستلاو زجحلا لابقتسالا فظوم ةدعاسم

93.3 ↑ 6.11 76.12 ليجستلاو زجحلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

92.0 ↑ 6.85 64.66 ليجستلاو زجحلا جالعلا ةقطنمل لوخدلا لبق راظتنالا ةدم

86.6 ↑ 8.89 49.08 قفارملا فقاوملا ةمءالم

89.7 ↑ 6.18 66.52 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

93.9 ↑ 5.00 80.53 قفارملا مسقلا /زكرملا ةفاظن

97.3 ↑ 3.02 87.90 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا يفظوم فطل/لماعت نسح

95.7 ↑ 2.73 82.93 يعيبطلا جالعلا  ةطخلاو كتلاحل يلوLا مييقتلا نع يعيبطلا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا
ةيجالعلا

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.3 ↑ 3.66 77.43 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

93.9 ↑ 2.91 75.88 يعيبطلا جالعلا هيف مدقتلا ىدمو يجالعلا كجمانرب نع ةمدقملا تامولعملا

95.9 ↑ 2.78 79.60 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا قيرف ةراهم يف كتقث

94.0 ↑ 2.23 77.50 يعيبطلا جالعلا لزنملا يف يعيبطلا جالعلا جمانرب نع كل مدقملا حرشلا

96.3 ↑ 0.59 86.40 يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا يفظوم فطل/لماعت نسح

94.4 ↑ 2.90 84.93 يفيظولا جالعلا  ةطخلاو كتلاحل يلوbا مييقتلا نع يفيظولا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا
ةيجالعلا

92.8 ↑ 2.30 81.01 يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

93.4 ↑ 3.75 83.22 يفيظولا جالعلا هيف مدقتلا لحارمو يجالعلا جمانربلا نع ةمدقملا تامولعملا

95.1 ↑ 2.90 84.37 يفيظولا جالعلا يفيظولا جالعلا قيرف ةراهم يف كتقث

93.2 ↑ 2.64 81.68 يفيظولا جالعلا لزنملا يف يفيظولا جالعلا جمانرب نع كل مدقملا حرشلا

95.1 ↑ 5.15 90.86 بطاختلاو قطنلا جالع بطاختلاو قطنلا جالع يفظوم فطل/لماعت نسح

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.6 ↑ 8.70 90.56 بطاختلاو قطنلا جالع  ةطخلاو كتلاحل يلوBا مييقتلا نع بطاختلاو قطنلا جالع يئاصخأ نم مدقملا حرشلا
ةيجالعلا

92.3 ↑ 9.78 88.94 بطاختلاو قطنلا جالع كب صاخلا بطاختلاو قطنلا جالع جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

92.7 ↑ 10.10 88.67 بطاختلاو قطنلا جالع هيف مدقتلا لحارمو كتجلاعم لحارم نع ةمدقملا تامولعملا

93.7 ↑ 9.08 88.67 بطاختلاو قطنلا جالع بطاختلاو قطنلا جالع قيرف ةراهم يف كتقث

92.4 ↑ 9.26 88.94 بطاختلاو قطنلا جالع لزنملا يف بطاختلاو قطنلل يجالعلا كجمانرب نع كل مدقملا حرشلا

N/A ↑ 9.27 84.70
 ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا

ةيميوقتلا ةيميوقتلا ةزهجBاو ةيعانطصالا فارطBا يفظوم فطل/لماعت نسح

N/A ↑ 11.25 80.22
 ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا

ةيميوقتلا
 كتلاحل يلوBا مييقتلا نع ةيميوقتلا ةزهجBا وأ فارطBا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا
ةيجالعلا ةطخلاو

N/A ↑ 11.95 77.94
 ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا

ةيميوقتلا كل مدقملا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

N/A ↑ 12.91 76.10
 ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا

ةيميوقتلا هيف مدقتلا ىدمو يجالعلا كجمانرب نع ةمدقملا تامولعملا

N/A ↑ 13.27 81.06
 ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا

ةيميوقتلا ةيميوقتلا ةزهجBاو ةيعانطصالا فارطBا قيرف ةراهم يف كتقث

N/A ↑ 13.06 73.10
 ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا

ةيميوقتلا يلزنملا كجمانرب نع كل مدقملا فيقثتلا

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.5 ↑ 2.82 79.90 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.3 ↑ 3.36 71.94 ةيصخشلا لئاسملا كتحارل انتاعارم

94.8 ↑ 6.07 72.10 ةيصخشلا لئاسملا كجالع ءانثأ هيلع تلصح يذلا عيجشتلا

94.1 ↑ 4.21 67.25 ةيصخشلا لئاسملا )دجو نإ( هنم تيناع يذلا ملFا عم انبواجت

93.6 ↑ 4.11 65.05 ةيصخشلا لئاسملا )دجو نإ( كتلئاع دارفF يبطلا قيرفلا كارشإ

94.0 ↑ 3.69 63.81 ةيصخشلا لئاسملا كتارايز لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

95.2 ↑ 4.52 74.89 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

91.7 ↑ 4.89 70.07 ماعلا مييقتلا كجالع ةطخ يف ةددحملا فادهFا ىلإ لوصولا يف جالعلا ةدعاسم ىدم

95.4 ↑ 5.45 72.76 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

95.1 ↑ 5.67 71.68 ماعلا مييقتلا نيرخآلل انتامدخب يصوت نأ ةيلامتحا

تادايعلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@



ليهأتلا ةداعإ تادايعلا ميونتلا
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

84.07

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجYا ددع
126

يبطلا ليهأتلا
ميونتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

81.4
86.1484.07

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 0n= 26n= 4n= 195n= 9n= 92n= 126

91.9

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا :ضيرملا ةلحر

يبطلا ليهأتلا
ميونتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

81.00
85.9886.87

81.57
85.5086.37

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملاجورخلايعيبطلا جالعلاضيرمتلاليهأتلا ةداعإ بيبط

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.5 ↓ 2.25 86.60 ليهأتلا ةداعإ بيبط ليهأتلا ةداعإ بيبط لماعت نسح

88.0 ↓ 3.02 85.56 ليهأتلا ةداعإ بيبط  مدقتو ةيجالعلا ةطخلا ليصافت ىلع كعالطإو كتلاح حرشب ليهأتلا ةداعإ بيبط مايق ىدم
ةلاحلا

N/A ↓ 5.18 78.33 ليهأتلا ةداعإ بيبط كجالع يف ةكرتشملا ىرخ]ا تاصصختلاو ليهأتلا ةداعإ بيبط نيب قيسنتلا

88.6 ↓ 7.23 75.63 ليهأتلا ةداعإ بيبط @ةجاحلا دنع ليهأتلا ةداعإ بيبط عم لصاوتلا ةيناكمإ

88.0 ↓ 3.25 80.81 ليهأتلا ةداعإ بيبط @جورخلا دعب ةياعرلا تايصوتو جورخلا ةطخ ةشقانمب ليهأتلا ةداعإ بيبط مايق ىدم

95.8 ↓ 1.86 88.99 ضيرمتلا  ةضرمملا / ضرمملا لماعت نسح

N/A ↓ 2.01 86.01 ضيرمتلا  ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
)خلإ ... يشملا

N/A ↓ 1.58 84.13 ضيرمتلا كل اهئاطعإ لبق ةيود]ا نم ضرغلل ةضرمملا/ضرمملا حرش ىدم

87.0 ↓ 0.53 86.19 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا ةباجتسا

89.1 ↑ 0.29 86.00 ضيرمتلا  كلذ يف امب( لزنملا يف كسفنب ةيانعلا لوح كفيقثتب ةضرمملا / ضرمملا مايق ىدم
)ةيود]ا

94.3 ↓ 2.20 85.61 ضيرمتلا اهتيقلت يتلا ضيرمتلا ةياعرل ماعلا مييقتلا

98.9 ↓ 0.83 91.96 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا يئاصخأ لماعت نسح

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

99.1 ↑ 1.26 90.66 يعيبطلا جالعلا جالعلا ةطخو ةيضرملا ةلاحلا نع يعيبطلا جالعلا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

97.4 ↑ 0.24 81.70 يعيبطلا جالعلا يعيبطلا جالعلا جمانرب فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

93.5 ↓ 2.16 83.43 يعيبطلا جالعلا جالعلا ةطخ يف ةددحملا فاده`ا 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 فاده`ا قيقحت يف يفيظولا جالعلا ةدعاسم ىدم

95.1 N/A Low-n  قطنلا جالع
بطاختلاو بطاختلاو قطنلا جالع يئاصخأ لماعت نسح

97.2 N/A Low-n  قطنلا جالع
بطاختلاو جالعلا ةطخو كتلاح نع بطاختلاو قطنلا جالع يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

94.9 N/A Low-n  قطنلا جالع
بطاختلاو بطاختلاو قطنلا جالع فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

92.4 N/A Low-n  قطنلا جالع
بطاختلاو جالعلا ةطخ يف ةددحملا فاده`ا قيقحت يف قطنلا جالع ةدعاسم ىدم

92.9 N/A Low-n  قطنلا جالع
بطاختلاو ةيميوقتلا ةزهج`او ةيعانصلا فارط`ا يئاصخأ لماعت نسح

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

N/A N/A Low-n  ةيعانصلا فارطBا
ةيميوقتلا ةزهجBاو جالعلا ةطخو كتلاح نع ةيميوقتلا ةزهجBاو ةيعانصلا فارطBا يئاصخأ نم مدقملا حرشلا

N/A N/A Low-n  ةيعانصلا فارطBا
ةيميوقتلا ةزهجBاو ةيميوقتلا ةزهجBاو ةيعانطصالا فارطBا- جالعلا فادهأب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشإ ىدم

N/A ↓ 2.80 82.81
 ةيعانصلا فارطBا
ةيميوقتلا ةزهجBاو

 ةطخ يف ةددحملا فادهBا قيقحت يف ةيميوقتلا ةزهجBاو ةيعانطصالا فارطBا ةدعاسم ىدم
جالعلا

89.6 ↓ 3.92 80.10 جورخلا جورخلا ةطخل جلاعملا قيرفلا حرش ىدم

N/A ↓ 1.99 83.82 جورخلا )خلإ ... ةدعاسملل كبيبطب لصتت ىتم ،ديعاوملا( كترداغم دعب جالعلا ةعباتم ةيفيكل كمهف
@

86.2 ↑ 0.52 89.90 ةيصخشلا لئاسملا @كل اهميدقت متيس يتلا تامدخلا نع نيفظوملا حرش ىدم ،كلوصو دنع

91.5 ↑ 1.65 84.18 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.3 ↑ 0.12 88.97 ةيصخشلا لئاسملا ملBاب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم

94.5 ↑ 2.78 94.33 ةيصخشلا لئاسملا  نامBاب كروعش ةجرد

95.3 ↑ 0.65 85.78 ةيصخشلا لئاسملا  مارتحاب كعم نيفظوملا لماعت ىدم

91.5 ↓ 1.54 84.76 ةيصخشلا لئاسملا  ببسب وأ ةيحصلا لكاشملا ببسب ثدحي دق يذلا كجاعزنا ةاعارمل نيفظوملا مامتها
جالعلل زكرملل كلاخدإ

91.7 ↓ 3.39 84.80 ةيصخشلا لئاسملا كفواخمو كتلئسأب نيفظوملا مامتها

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@
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ميونتلا- يبطلا ليهأتلا:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.7 ↓ 5.68 79.45 ةيصخشلا لئاسملا كعيجشتب نيفظوملا مايق ىدم

89.6 ↓ 1.42 81.68 ةيصخشلا لئاسملا @كتابلطل ةباجتسالا يف نيفظوملا ةعرس

93.3 ↑ 3.36 90.00 ةيصخشلا لئاسملا كجالع ةطخ يف ةددحملا فادهYا قيقحت يف ليهأتلا ةداعإ جمانرب ةدعاسم ىدم

93.2 ↓ 0.51 87.50 ماعلا مييقتلا ةماعلا زكرملا ةفاظن

94.2 ↓ 3.09 83.33 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

91.2 ↓ 3.80 85.78 ماعلا مييقتلا ةيمويلا كتايح ةسراممل كدادعإب نيفظوملا مايق ىدم

94.4 ↑ 1.17 85.19 ماعلا مييقتلا كتماقإ لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن يف تابث مدع ىلإ يدؤي دق ريغصلا ةنيعلا مجح @@



مدلا كونب



63.8

75.676.177.577.5477.45

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019

n= 0n= 463n= 1,146n= 1,113n= 1,672n= 1,568n= 1,369
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مدلا كونب :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

93.5

ةحصلا ةرازو

Press Ganey)93.5(

77.45

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجVا ددع
1,369

مدلا كونب

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :مدلا كونب

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

67.88

71.83

73.72

76.07

76.73

77.90

80.08

81.22

82.67

83.27

84.23

ةشيب

ةمركملا ةكم

ةيلامشلا دودحلا

نطابلا رفح

ةحابلا

فئاطلا

ريسع

كوبت

ضايرلا

ةرونملا ةنيدملا

لئاح

ةدج

نازاج

نارجن

ةيقرشلا

ميصقلا

77.45

 ريغ ةنيع
ةيفاك

77.45

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجkا ددع
1,369

مدلا كونب



81.08

68.53

79.62
85.75

76.41
79.80

ماعلا مييقتلاةيصخشلا لئاسملامدلاب عربتلاتارابتخالاقفارملاليجستلا

Press Ganey ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا
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مدلا كونب :ضيرملا ةلحر

مدلا كونب

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

92.20 ↓ 0.38 79.18 قفارملا مدلا كنب ىلإ لوصولا ةلوهس

87.00 ↓ 1.10 47.18 قفارملا فقاوملا رفوت

90.30 ↑ 2.00 66.71 قفارملا راظتنالا ةقطنم يف ةحارلا

94.10 ↑ 0.59 83.41 قفارملا مدلا كنب ةفاظن

94.00 ↓ 0.02 81.82 ليجستلا لابقتسالا فظوم ةدعاسم

90.50 ↑ 1.10 80.53 ليجستلا مدلاب عربتلا لبق ةيفيقثتلا تامولعملا حوضو

93.80 ↓ 1.02 80.47 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

N/A ↓ 0.34 82.32 ليجستلا مدلاب عربتلا ةرامتسا حوضو

92.70 ↓ 0.98 80.63 ليجستلا مدلاب عربتلا ةرامتسا ةئبعت ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

94.60 ↓ 0.64 83.63 تارابتخالا كفواخم ةاعارمو كتلئسأ ىلع ةباج\اب نيفظوملا مامتها

N/A ↓ 0.93 80.77 تارابتخالا مدلاب عربتلا لبق يلوaا صحفلا ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

مدلا كونب:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

N/A ↓ 0.38 81.86 تارابتخالا مدلاب عربتلا يسرك ةمءالم

N/A ↓ 0.92 72.06 تارابتخالا مدلاب عربتلا دعب كتلاحل نيفظوملا ةعباتم

95.30 ↑ 0.36 88.89 مدلاب عربتلا مدلا بحسب ماق يذلا ينفلا لماعت نسح / مامتها

N/A ↑ 0.81 87.81 مدلاب عربتلا مدلا بحس ةيلمع يف ينفلا ةراهم

N/A ↓ 1.44 80.97 مدلاب عربتلا مدلاب عربتلا ءانثأ كتيصوصخ ةاعارم

N/A ↓ 0.63 86.81 ةيصخشلا لئاسملا  ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم
)خلإ

N/A ↓ 0.08 65.93 ةيصخشلا لئاسملا مدلاب عربتلا دعب ةمّدقملا ةفايضلا ةيعون

94.70 ↓ 0.81 79.63 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

95.20 ↓ 1.20 77.70 ماعلا مييقتلا كترايز ءانثأ ةمدقملا ةياعرلل كمييقت

94.40 ↓ 0.09 82.45 ماعلا مييقتلا نيرخgل مدلا كنبب يصوت نأ ةيلامتحا

مدلا كونب:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



مارو&ا زكارم تادايعلا



82.481.784.1
79.880.582.2782.16

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 410n= 320n= 943n= 456n= 467n= 612n= 873
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ةيجراخلا تادايعلا- مارو&ا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

)73.3( نواعتلا سلجم

Press Ganey)91.7(

82.16

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباج]ا ددع
873

مارو&ا زكارم
91.7ةيجراخلا تادايعلا

73.3

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @
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قطانملا ءادأ :تادايعلا- مارو&ا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

70.52

76.95

83.52

83.63

84.52

89.31

ريسع

ةرونملا ةنيدملا

نازاج

ةمركملا ةكم

ىطسولا ،1 عمجتلا

ةيلامشلا دودحلا

نارجن

ىطسولا ،2 عمجتلا

ميصقلا

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

لئاح

82.16

 ريغ ةنيع
ةيفاك

82.16

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجgا ددع
873

ماروiا زكارم
ةيجراخلا تادايعلا



129

ةيجراخلا تادايعلا- مارو&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

87.42

70.94

85.9987.44
82.86

77.7477.9778.86
84.95

 لالخ لاقتنالاليجستلا
كترايز

 لئاسمةيلديصلاةعش&اربتخملابيبطلاضيرمتلا
ةيصخش

ماعلا مييقتلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

مارو&ا زكارم
ةيجراخلا تادايعلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

90.2 75.3 ↓ 0.31 87.84 ليجستلا ليجستلا ةيلمع ةلوهس

93.3 74.8 ↓ 0.67 86.85 ليجستلا ليجستلا ةقطنم يف نيفظوملا مامتها

85.5 64.2 ↑ 0.23 71.39 كترايز لالخ لاقتنالا  ةدم ميقت فيك ،ةقيقد30-20 يه Iيملاع اهيلع فراعتملا بيبطلا راظتنا ةدم نأ Iملع
؟ةدايعلا يف راظتنالا

85.6 62.4 ↓ 1.07 70.78 كترايز لالخ لاقتنالا تاءارج_ا يف ريخأت يأب كرابخإ ىدم

N/A 61.3 ↑ 1.40 70.56 كترايز لالخ لاقتنالا مامحلا ةفاظن

94.5 76.6 ↓ 0.68 86.75 ضيرمتلا ةضرمملا/ضرمملا مامتهاو فطل

92.4 74.9 ↓ 1.00 85.49 ضيرمتلا ةيحصلا كتلكشمب ةضرمملا/ضرمملا هتدبأ/هادبأ يذلا مامتهالا

95.5 80.6 ↑ 0.58 89.66 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.1 78.1 ↑ 1.06 88.36 بيبطلا ةيحصلا كتلاح وأ كتلكشم نع كبيبط كل همدق يذلا حرشلا

94.0 77.8 ↑ 0.03 87.68 بيبطلا كفواخم وأ كتلئسأ نأشب كبيبط هادبأ يذلا مامتهالا

تادايعلا- ماروtا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.8 76.4 ↑ 1.08 87.13 بيبطلا كجالعب ةقلعتملا تارارقلا يف ككارشإ ىلع كبيبط صرح

93.3 76.5 ↑ 0.14 87.50 بيبطلا )دِجُو نإ( ةيودJا نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تامولعملا

93.5 76.8 ↓ 1.11 87.05 بيبطلا )دِجُو نإ( جالعلا ةعباتم نأشب كبيبط كل اهمدق يتلا تاميلعتلا

95.1 80.3 ↑ 0.14 88.56 بيبطلا اهمهف كنكمي تاملك مادختساب كعم ثدحتلاب كبيبط مايق ىدم

93.0 76.3 ↓ 0.01 85.03 بيبطلا كعم كبيبط هاضق يذلا تقولا

94.2 76.4 ↑ 0.92 88.24 بيبطلا بيبطلا اذهب كتقث

93.7 74.7 ↑ 0.75 86.65 بيبطلا نيرخآلل بيبطلا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.6 N/A ↑ 0.90 87.56 بيبطلا ديج لكشب كل بيبطلا ءاغصإ ىدم

89.1 78.3 ↑ 0.28 80.01 ربتخملا مدلا ةنيع بحس لبق راظتنالا ةدم

N/A 81.3 ↑ 0.06 84.37 ربتخملا مدلا ةنيع بحس ةيلمع ءانثأ كتحار ىلع صرحلا

تادايعلا- ماروJا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.0 84.0 ↓ 2.76 84.00 ربتخملا )ملأ لقأبو ،ةعرسب اهبحسب ماق( مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا ةراهم

83.3 75.1 ↑ 2.42 73.22 ةعشDا ةعشDا ءارجJ راظتنالا ةدم

93.1 74.7 ↑ 0.97 77.89 ةعشDا ةعشDا تاءارجإ وأ صحفلا تاوطخ نع مدقملا حرشلا

86.9 80.0 ↑ 0.56 81.91 ةعشDا صحفلا ءارجإ ءانثأ كتحار ىلع ةعشDا مسق يفظوم صرح

N/A 67.2 ↓ 1.35 74.84 ةيلديصلا ةيودDا فرصل راظتنالا ةدم

92.1 78.4 ↑ 1.19 81.15 ةيلديصلا كتمدخب ماق يذلا يلديصلا مامتهاو فطل

N/A 81.3 ↓ 1.87 81.46 ةيلديصلا ةيودDا مادختسا تاميلعتل يلديصلا حرش

N/A 78.3 ↓ 3.12 74.44 ةيلديصلا ةفوصوملا ةيودDا رفوت

85.9 53.3 ↑ 5.10 58.62 ةيصخشلا لئاسملا فقاوملا

N/A 65.2 ↑ 0.71 80.20 ةيصخشلا لئاسملا ةرسDا ةيطغأو ةفرغلا ةفاظن

تادايعلا- ماروDا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

93.8 74.5 ↓ 0.59 84.47 ةيصخشلا لئاسملا )خلإ ... تازافقلا ءادترا ،مهيديأ ميقعتب( كتمالس ةيامح ىلع يبطلا مقاطلا صرح ىدم

93.1 71.6 ↓ 0.47 80.98 ةيصخشلا لئاسملا كتاجايتحال انتباجتسا ىدم

94.1 77.1 ↓ 0.33 84.54 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل انتاعارم

94.9 78.5 ↑ 0.22 84.52 ةيصخشلا لئاسملا انتادايع ةفاظن

93.9 74.1 ↑ 0.14 83.26 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.6 71.7 ↓ 0.23 85.97 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا اذهب يصوت نأ ةيلامتحا

93.8 73.3 ↓ 1.00 85.57 ماعلا مييقتلا كتارايز لالخ اهيلع تلصح يتلا ةياعرلل ماعلا مييقتلا

تادايعلا- ماروfا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا



مارو&ا زكارم ميونتلا



89.9

86.587.785.387.1
84.386.4286.04

Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, 2018Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019
n= 116n= 145n= 231n= 130n= 316n= 424n= 325
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ميونتلا- مارو&ا زكارم :ىضرملا اضرل ماعلا لدعملا

ةحصلا ةرازو

)83.4( نواعتلا سلجم

Press Ganey)89.8(

86.04

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجZا ددع
325

مارو&ا زكارم
ميونتلا

83.4

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2018 ،رياني١ نم :ةرتفلا

.ضيرملا ةبرجت جئاتن ىلع ةتوافتم تاجردب رثؤي امم ،جمانربلا رادم ىلع يجيردت لكشب ةديدج تآشنمو تالحر ةفاضإ متي @



136

قطانملا ءادأ :ميونتلا- مارو&ا زكارم

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ٢٠١٩ ،ويلوي١ نم :ةرتفلا

83.49

85.52

88.16

90.58

ةيلامشلا دودحلا

نارجن

لئاح

ةرونملا ةنيدملا

نازاج

ةمركملا ةكم

ىطسولا ،1 عمجتلا

ريسع

ةيقرشلا ،1 عمجتلا

ىطسولا ،2 عمجتلا

ميصقلا

86.04

 ريغ ةنيع
ةيفاك

86.04

ثلاثلا عبرلا
2019

 ةرازو ىوتسم ىلع ىضرملا اضر لدعمل سايقم
 اضر طسوتم داجيإب هباسح متيو ،ةحصلا

ةفدهتسملا تآشنملا عيمج يف نيديفتسملا

تاباجgا ددع
325

ماروiا زكارم
ميونتلا
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ميونتلا- مارو&ا زكارم :ضيرملا ةلحر

84.9983.7582.72
87.1889.93

84.9486.7184.4387.1488.83

 قيرفتابجولاةفرغلالوخدلا
ضيرمتلا

 تارابتخالابيبطلا
جالعلاو

 رومأ
ةيصخش

 راوزلا
ةلئاعلاو

 مييقتلاجورخلا
ماعلا

Press Ganey يجيلخلا نواعتلا سلجم ٢٠١٩ ،يناثلا عبرلا ٢٠١٩ ،ثلاثلا عبرلا

مارو&ا زكارم
ميونتلا

٢٠١٩ ،ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

88.3 81.8 ↓ 1.03 82.36 لوخدلا ىفشتسملا ىلإ لوخدلا تاءارجإ ةعرس

93.8 87.6 ↓ 2.42 88.87 لوخدلا ىفشتسملا كلاخدإب ماق يذلا صخشلا مامتها

N/A 72.2 ↓ 1.95 83.86 لوخدلا كل مهسفنأب نيفظوملا فيرعت

86.7 78.6 ↑ 0.39 82.93 ةفرغلا ةفرغلل ماعلا رهظملا

89.5 81.7 ↑ 0.27 86.52 ةفرغلا ةفرغلا ةفاظن

83.6 81.6 ↓ 1.96 82.50 ةفرغلا ةفرغلا ةرارح ةجرد

83.1 81.5 ↑ 2.92 83.05 ةفرغلا اهلوح امو ةفرغلا ءوده

81.7 80.9 ↑ 3.12 83.38 تابجولا )ةنخاسلا ةمعطYا ةنوخسو ،ةدرابلا ةمعطYا ةدورب( ماعطلا ةرارح ةجرد

80.5 80.2 ↑ 4.02 81.97 تابجولا ماعطلا ةدوج

96.3 86.5 ↓ 2.04 89.98 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف مامتهاو فطل

92.0 82.0 ↓ 1.24 85.13 ضيرمتلا ءاعدتسالا رزل ةباجتسالا ةعرس

ميونتلا- ماروYا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.5 85.6 ↓ 2.45 88.71 ضيرمتلا كتابلط هاجت ضيرمتلا قيرف بولسأ

94.3 85.0 ↓ 1.50 88.52 ضيرمتلا ةيصخشلا وأ ةصاخلا كتاجايتحال ضيرمتلا قيرف ةاعارم ىدم

92.3 82.8 ↓ 0.79 86.13 ضيرمتلا يرجي ام ىلع كعالطإب ضيرمتلا قيرف صرح

94.4 85.6 ↓ 2.77 88.51 ضيرمتلا ضيرمتلا قيرف ةراهم

N/A 78.0 ↓ 0.81 83.64 ضيرمتلا  ،ةلوبملا / مامحلا مادختسا ،مامحتسالا( ةيمويلا ةياعرلل اهيلع تلصح يتلا ةدعاسملا
)خلإ ... يشملا

90.2 86.0 ↓ 1.15 88.06 بيبطلا كعم بيبطلا هاضق يذلا تقولا

92.3 88.0 ↓ 2.67 88.89 بيبطلا كقلق يعاودو كتلئسأب بيبطلا مامتها

91.1 87.0 ↓ 0.73 88.97 بيبطلا يرجي ام ىلع كعالطإب بيبطلا صرح

94.2 89.6 ↓ 2.33 90.78 بيبطلا بيبطلا مامتهاو فطل

94.5 90.0 ↓ 0.71 92.07 بيبطلا بيبطلا ةراهم

ميونتلا- ماروdا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

N/A N/A ↓ 0.74 91.10 بيبطلا كل ءابط4ا ءاغصإ ىدم

88.3 80.3 ↑ 1.63 81.21 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالل راظتنالا ةرتف

90.1 81.8 ↑ 1.00 85.67 تارابتخالا جالعلاو تارابتخالا لالخ ثدحيس ام نع حرشلا

94.9 84.9 ↓ 0.97 87.95 تارابتخالا مدلا ةنيع بحسب ماق يذلا صخشلا مامتها

92.3 86.7 ↓ 1.76 89.32 ةيصخشلا لئاسملا كتيصوصخل نيفظوملا ةاعارم

91.4 82.1 ↓ 0.86 85.19 ةيصخشلا لئاسملا مل4اب كروعش ىلع ةرطيسلا ىدم ام

91.5 82.0 ↓ 1.72 85.93 ةيصخشلا لئاسملا ةيونعملا كتاجايتحال ىفشتسملا يفظوم ةباجتسا

90.4 79.1 ↓ 1.10 82.10 ةيصخشلا لئاسملا كتماقإ لالخ اهنع تبرعأ يتلا ىواكشلاو فواخملل ةباجتسالا

90.7 83.7 ↓ 1.10 87.26 ةيصخشلا لئاسملا كجالعب ةصاخلا تارارقلا يف ككارشn نوفظوملا هلذب يذلا دهجلا

92.7 83.1 ↓ 1.36 90.38 ةيصخشلا لئاسملا كصحف لبق مهيديأ ميقعتل يبطلا مقاطلا ةاعارم

ميونتلا- مارو4ا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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قباسلا عبرلا ثلاثلا عبرلا
2019 قاطنلا لاؤسلا

94.4 85.6 ↓ 1.31 87.04 ةيصخشلا لئاسملا ىفشتسملا يف اهتذخأ يتلا ةيود>ا عيمج ىلع كعالطإ ىدم

88.3 78.3 ↑ 0.95 82.92 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا ةحارو تازيهجت

95.1 84.9 ↓ 0.89 86.15 ةلئاعلاو راوزلا راوزلا هاجت نيفظوملا بولسأ

88.7 86.1 ↓ 0.52 89.70 جورخلا ىفشتسملا نم جورخلل دادعتسالاب كروعش ىدم

88.3 82.4 ↑ 1.04 84.75 جورخلا لزنملل ةدوعلا كناكمإب هنأ كرابخإ دعب ىفشتسملا نم جورخلا تاءارجإ ةعرس

92.0 83.2 ↑ 0.10 88.04 جورخلا لزنملا يف كسفنب ةيانعلا نأشب اهيلع تلصح يتلا تاميلعتلا

91.6 81.8 ↓ 1.96 86.36 جورخلا ةلمتحملا ةيبناجلا ضارع>ا كلذ يف امب ،جورخلا دعب اهذخأتس يتلا ةيود>ا نع حرشلا

94.5 85.6 ↓ 2.65 88.33 ماعلا مييقتلا كل ةياعرلا ميدقت يف نيفظوملا نواعت ىدم

93.0 82.6 ↓ 2.04 87.92 ماعلا مييقتلا نيرخآلل ىفشتسملا هذهب يصوت نأ ةيلامتحا

94.5 85.4 ↓ 1.15 90.29 ماعلا مييقتلا ىفشتسملا يف اهتيقلت يتلا ةياعرلل ماعلا كمييقت

ميونتلا- مارو>ا زكارم:نايبتسالا رصانع

٢٠١٩ ، ربمتبس30 ىلإ2019 ،ويلوي١ نم :ةرتفلا
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