
تقريـر تقييــم المواقــع 
اإللكترونية     الحكومية 

الرسمية

يصدر عن مركز الحياة - راصد

أيلول/سبتمبر 2018

الربع الثالث
2018





3

تقرير تقييم المواقع اإللكترونية الحكومية - الرسمية
الربع الثالث 2018

نسخة للتعليقات

تقــــــرير تقييــــــم المواقــــــع اإللكترونية 

الحكومية - الرسمية

الدكتور عامر بني عامر
المدير عام لمركز الحياة - راصد

 المحامي راغب شريم
المدير التنفيذي لمركز الحياة - راصد

م. أمل المهايرةأ. سامي غنه جق

التصميم واإلخراج الفني
كمال قاسم

فريق إعداد التقرير

يصدر عن مركز الحياة - راصد

تم تنفيذ هذا التقرير بدعم من الشعـــب األمريكي ومن خالل الوكالة األمريكية للتنميــة الدولية 

USAID، ويعتبر هذا المحتوى من مسؤولية مركز الحياة - راصد، وال يعكس بالضرورة آراء الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية USAID، أو آراء الحكومة األمريكية.





5

تقرير تقييم المواقع اإللكترونية الحكومية - الرسمية
الربع الثالث 2018

نسخة للتعليقات

املحتويات

7 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 املقدمة	

8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 حول	التقرير	

9 	 	 	 	 	 	 	 	 	 منهجية	التقرير	

12 	 	 	 	 	 	 	 	 مركز	الحياة	-	راصد		

13 	 	 	 	 	 	 	 راصد	ملراقبة	األداء	الحكومي	

14 	 	 	 	 	 	 	 	 الجهات	التي	تم	تقييمها	

17 	 	 	 	 	 	 	 	 امللخص	التنفيذي	

29 	 	 التحديات	التي	يواجهها	القائمون	على	املواقع	االلكترونية	الحكومية		

30 	 	 	 	 	 	 	 	 توصيات	التقرير	

31 	 	 	 	 	 	 	 	 الحكومة	اإللكترونية	

35 	 	 	 	 	 	 	 	 	 نتائج	التقرير	

37 	 	 	 	 	 	 	 املحور	األول:	إمكانية	الوصول	

47 	 	 	 	 	 	 املحور	الثاني:	املحتوى	والشفافية	

53 	 	 	 	 	 املحور	الثالث:	سهولة	االستخدام	والتصميم	

63 	 	 	 	 	 	 املحور	الرابع:	الخدمات	والشكاوى		

69 	 	 	 	 استمارات	تقييم	املواقع	اإللكترونية	الحكومية	األردنيـة	





7
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نسخة للتعليقات

املقدمة

منذ تقديم أول خدمة إلكترونية على شبكة اإلنترنت في منتصف التسعينيات من القرن املا�ضي، انتشرت الخدمات 

اإللكترونية في جميع أنحاء العالم في أشكال مختلفة، وبدأت الحكومات حول العالم باالستفادة من ميزات هذا 

وإبقائهم  املواطنين  مع  التواصل  عملية  تسهيل  بهدف  الكترونية  مواقع  إنشاء  خالل  من  إما  التكنولوجي  التطور 

على إطالع دائم بنشاطات هذه املؤسسات الحكومية وفتح قناة دائمة للتواصل، أو بهدف تقديم خدمات مباشرة 

للمواطنين تختصر على الطرفين املشقة والوقت الالزم إلتمام املعامالت الحكومية. وبال شك يعتبر هذا التوجه 

 ويعتبر إضافة 
ً
العالم توجها محمودا في  التكنولوجي واإللكتروني  الذي نشأ لدى الحكومات للحاق بركب التطور 

نوعية لنهج املكاشفة والشفافية.  

للمواطنين  املقدمة  الحكومية  الخدمات  نوعية  تقتصر فقط على تحسين  لم  التي حدثت  اإللكترونية  الثورة  إن 

إلى مجتمعات معرفية، مواكبة  وتعزيز املكاشفة والشفافية، بل ساهمت وما زالت تساهم في تحويل املجتمعات 

في  الحضارة.  بركب  اللحاق  عن  وتخلفها  املجتمعات  هذه  تقهقر  عدم  وضامنة  للتطور،  املتسارعة  الوتيرة  بذلك 

، ليس من حيث عدد املواقع اإللكترونية التي تظهر 
ً
 سريعا

ً
السنوات القليلة املاضية أظهرت شبكة اإلنترنت نموا

والخدمات  املعرفة  فعالية  ومدى  املواقع  هذه  جودة  بمدى   
ً
أيضا بل  فحسب،  العنكبوتية  الشبكة  على  يوم  كل 

تقديم  العالم من  الحكومات حول  الحديثة  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تقدمها. هذا وقد مكن تطور  التي 

خدمات عالية الجودة للمواطنين. ويعتبر نهج التحول الى الدفع اإللكتروني من أكثر امليزات التي وفرتها التكنولوجيا 

الحديثة والتي جعلت فكرة الحكومة اإللكترونية فكرة جذابة للحكومات وللمواطنين على حد سواء، وكيف ال وقد 

تم استبدال ساعات من االنتظار في الدور ومشقة التنقل، بدقائق قليلة يدفع من خاللها متلقي الخدمة رسومه 

وفواتيره دون عناء يذكر.
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نسخة للتعليقات

مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

حول	التقرير

 لعمل مركز الحياة - راصد في مراقبة وتقييم وتطوير األداء الحكومي ضمن أعماله 
ً
تم إعداد هذا التقرير من استمرارا

في برنامج راصد ملراقبة األداء الحكومي، ويهدف التقرير للوقوف على واقع حال املواقع اإللكترونية الحكومية ومدى 

استجابتها للمستخدمين من حيث: إمكانية الوصول للموقع عبر محركات البحث وسهولة االستخدام والتصميم 

وجودتها  اإللكترونية  الخدمات  توفر  ومدى  وتحديثها  املعلومات  توفير  مدى  التقرير  يبحث  كما  املحتوى.  وجودة 

. و يقدم هذا التقرير 
ً
وخدمات الدفع االلكتروني، إضافة قياس مدى استجابة املواقع للشكاوى املقدمة إلكترونيا

دراسة مقارنة حول حالة املواقع االلكترونية منذ العام 2016 ولغاية الربع الثالث من العام 2018.

وزيادة   
ً
إلكترونيا للمواطنين  املقدمة  الحكومية  الخدمات  مستوى  تحسين  إلى  األولى  بالدرجة  التقرير  ويهدف 

لتعزيز حق الحصول على  يهدف  املعلومات، كما  املواقع اإللكترونية وتكنولوجيا  الحكومية من خالل  الشفافية 

مصدًرا  لتكون  اإللكترونية  مواقعها  على  وأخبارها  معلوماتها  تحديث  على  الحكومية  الجهات  وتشجيع  املعلومة 

هذا  يتطلع  كما  والعامة،  الحكومية  واألخبار  املعلومات  على  بالحصول  املهتمة  الجهات  وكافة  للمواطنين   
ً
موثوقا

التقرير لزيادة وتفعيل املساءلة العامة من خالل املواقع اإللكترونية حيث تم قياس مدى تفاعل املواقع والقائمين 

 .
ً
عليها مع شكاوى املواطنين وآرائهم املقدمة إلكترونيا

ويعد هذا التقرير الرابع من نوعه الذي يصدره راصد لتقييم املواقع االلكترونية الحكومية والرسمية وذلك بعد 

تدريبية  نتائجه خالل ورشة  تم إطالق  2016 والذي  العام  املواقع خالل  تقييم  الذي شمل  التقرير األول  إطالق 

للموظفين الحكوميين القائمين على املواقع التي تم تقييمها، كما عمل دولة رئيس الوزراء انذاك بتعميم التقرير 

على كافة الجهات التي تم قييمها، وتم إطالق التقرير الثاني الذي شمل تقييم املواقع خالل العام 2017 في شهر أيار 

من العام 2017 والذي تم تعميمه أيضا من قبل معالي وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على كافة الجهات 

 2018 اذار  شهر  في   2018 العام  من  األول  الربع  لغاية  املواقع  تقييم  شمل  الذي  الثالث  التقرير  وأطلق  املعنية، 

حيث تم اإلطالق خالل ورشة تدريبية للوظفين الحكوميين املعنيين باملواقع وتم تسليم التقرير بشكل رسمي لوزيرة 

االتصاالت لتعممه على الجهات املعنية.

 لكافة الجهات الحكومية والرسمية سواًء التي شملها التقييم أو التي لم 
ً
وقد تم إعداد هذا التقرير ليكون مرجعا

يشملها حول واقع حال املواقع االلكترونية الرسمية في األردن، كما من شأنه أن يكون خارطة طريق تستطيع كافة 

الجهات الراغبة بتطوير مواقعها الرجوع اليه.



9

تقرير تقييم المواقع اإللكترونية الحكومية - الرسمية
الربع الثالث 2018

نسخة للتعليقات

منهجية	التقرير

تم إعداد هذا التقرير من قبل مجموعة من الباحثين في مركز الحياة - راصد بالتعاون مع مجموعة من الخبراء 

واألكاديميين في مجال تكنولوجيا املعلومات وعلوم الحاسوب، وبعد اطالع فريق البحث على العديد من التجارب 

اإللكترونية  املواقع  مجال  في  الفضلى  املمارسات  واستعراض  االلكترونية  الحكومات  مجال  في  والدولية  العربية 

بالتعاون مع مجموعة من الخبراء واألكاديميين األردنيين والعرب استمارة لتقييم  الحكومية، صّمم فريق البحث 

املواقع التي تم اختيارها، وتم ملئ االستمارات من خالل فريق بحث مختص في مركز الحياة - راصد، وتم تحديد 

آلية لتقييم كل موقع من قبل باحثين اثنين بنفس الوقت كل منهم يعمل على حدى، ثم تم جمع االستمارتين وإعادة 

ترك مساحة  التقييم وعدم  البحث وخبير مختص لضمان صحة  كافة أعضاء فريق  ثالثة من قبل  التقييم مرة 

لالجتهادات الشخصية، كما تم وضع معايير واضحة تقيس كل مؤشر من مؤشرات استمارة التقييم، وتم تقسيم 

االستمارة ألربعة محاور أساسية على النحو التالي:

املحور	األول:	إمكانية	الوصول

 أثناء شرح املنهجية لضمان 
ً
وتكون هذا املحور من 15 مؤشر تناولت املواضيع التالية )تم دمج بعض املؤشرات معا

تسلسل األفكار للقارئ ووضوحها(:

• تقييم الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت النطاق الرئي�ضي 

).gov.jo(، مع مراعاة أن هنالك بعض املواقع التي تم تقييمها هي مواقع تابعة لهيئات مستقلة.

• مدى إمكانية الوصول السريع الى املوقع من محركات البحث : حيث تم قياس ترتيب املوقع في صفحات البحث عند 

البحث عنه، وتم استخدام محرك بحث جوجل )Google( و بنج )Bing( وهما أشهر محركات البحث املستخدمة، 

حيث تم اعتماد تقييم ممتاز للمواقع التي ظهرت في الترتيب األول في الصحفة األولى، ودرجة متوسط للمواقع التي 

ظهرت في الصفحة األولى من صفحات البحث لكن ليس في الترتيب األول، ودرجة ضعيف للمواقع التي لم تظهر في 

الصفة األولى من صفحات البحث.

ثالثة  اعتماد  تم  وهنا  املتصفحات،  خالل   من  وثابتة  مماثلة  وبنتائج  اإللكتروني  للموقع  الوصول  تأمين  مدى   •

متصفحات رئيسية هي كروم )Chrome( وفيرفوكس )Firefox( وإنترنت إكسبلورر )Internet Explorer(. حيث تم 

اعتماد درجة ممتاز للمواقع التي أظهرت نتائج متماثلة في كافة املتصفحات، ومتوسط للتي أظهرات نتائج متقاربة 

لكن ليست متطابقة ودرجة ضعيف للمواقع التي أظهرات نتائج متباعدة.

• مدى توفر املوقع باللغتين العربية واالنجليزية. ومدى تطابق اللغتين )العربية واالنجليزية( على املوقع حيث تم 

اعتماد درجة ممتاز للمواقع املتطابقة من حيث الشكل واملحتوى في اللغتين العربية واالنجليزية، ودرجة متوسط 

للمواقع املتطابقة لكن ليس بكافة محتوياتها، ودرجة ضعيف للمواقع التي لوحظ بها فريق واضح بين اللغتين.

• إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني من خالل تفحص امللفات املتوفرة على املوقع ومدى فاعليتها ومدى 

مطابقة عناوين االيقونات ملضمونها.
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نسخة للتعليقات

مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

 يسهل تصفحه من الهواتف املحمولة وتم قياس هذا البند على الهواتف الذكية التي 
ً
• بيان إذا كان املوقع يوفر تصميما

.)Android( ونظام تشغيل أندرويد )IOS(  تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، وهنا تم اعتماد نظام تشغيل

• وجود صفحات للجهات التي تم تقييمها على مواقع التواصل االجتماعي: فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

يسهل  مللفات  املواقع  توفير  مدى  قياس  تم  حيث  امللف،  صيغة  حيث  من  املوقع  على  املتوفرة  امللفات  تقييم   •

استخدامها  إعادة  يصعب  وبالتالي   PFD بصيغة  تتوافر  امللفات  أن  أو   word بصيغة  تتوافر  والتي  استخدامها 

والتعامل معها.

)ALEXA( تقييم ترتيب املواقع اإللكترونية من بين املواقع على مستوى األردن بعرضها على •

• بيان إذا كان املوقع يراعي املستخدمين من ذوي اإلعاقة أم ال، وفي هذا املؤشر تم قياس فيما إذا كان املوقع يدعم 

تكبير وتصغير النصوص، وتوافر خاصية تغيير ألوان املوقع لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

املحور	الثاني:	املحتوى	والشفافية

التي  واملعلومات  حولها  األساسية  للمعلومات  تقييمها  تم  التي  الجهات  توفير  مدى  قياس  املحور  هذا  خالل  وتم 

يحتاجها املستخدم للموقع حيث تم قياس ما يلي:

الخطة  التنظيمي،  الهيكل  األهداف،  الرؤية،  )الرسالة،  الحكومية  الجهة  عن  التالية  املعلومات  توفر  مدى   •

االستراتيجية، التشريعات ذات العالقة، األخبار، اإلصدارات والدراسات، املوازنة، اإلعالنات، معلومات االتصال 

للجهة ومعلومات اتصال املسؤول، األسئلة الشائعة )FAQ(، طلب الحصول على املعلومة، رابط لتقديم اإلقتراحات 

، التقارير السنوية ومدى حداثتها.
ً
للجهة إلكترونيا

املدير/   / الوزير  اإلستراتيجية،  الخطة  األخبار،  السنوية،  )التقارير  حول  محدثة  ملعلومات  املوقع  توفير  مدى   •

الرئس الحالي، التشريعات ذات العالقة بالجهة(.

املحور	الثالث:	سهولة	اإلستخدام	والتصميم

 أثناء شرح املنهجية لضمان 
ً
تكون هذا املحور من 15 مؤشر تناولت املواضيع التالية )تم دمج بعض املؤشرات معا

تسلسل األفكار للقارئ ووضوحها(:

• توفر صندوق/أداة للبحث في املوقع ومدى فاعليته.

• توفر خارطة املوقع )Site Map( تبين محتويات املوقع.

• توفير املوقع أليقونة الصفحة الرئيسية في كافة صفحات املوقع اإللكتروني.

• توفير املوقع لوسيلة طباعة فّعالة وسهلة على صفحات املوقع.

• تقييم مدى سهولة تصفح املوقع ومدى تنظيمه، حيث تم تقييم الشكل العام للموقع من خالل حجم الصور 

املوجودة في املوقع والشكل العام للموقع ومدى سهولة استخدامه.

• توفير املوقع لشروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية.

• تقييم مدى وجود معلومات كافية في تذييل الصفحة عن املوقع، حيث تم البحث في وجود اسم الجهة، معلومات 

اتصال الجهة ووجود اسم الشركة املطورة / املصممة للموقع.
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تقرير تقييم المواقع اإللكترونية الحكومية - الرسمية
الربع الثالث 2018

نسخة للتعليقات

• بيان حاجة املوقع للتمرير االفقي والعامودي لرؤية الصفحة كاملة.

• توفر رابط لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع.

• تقييم مدى تركيز الصفحة الرئيسة للموقع على املستخدم وتقييم جودة تصميمها، من خالل تقييم عدد النقرات 

التي يحتاجها املستخدم للوصول للمعلومة املطلوبة.

• معرفة هل يتغير لون األيقونة )Icon( التي تمت زيارتها ومعرفة هل أيقونات )Icons( املوقع واضحة وذات معنى على 

املوقع اإللكتروني )روابط قصيرة وتصف ما تحوي(.

املحور	الرابع:	الخدمات	اإللكترونية	والشكاوى

من خالل هذا املحور تم تقييم مدى توفير املواقع لخدمات الكترونية ومدى تفاعلها مع شكاوي املواطنين من خالل 

املؤشرات التالية:

• وجود دليل خاص بالخدمات لبيان )اسم الخدمة، وصف الخدمة، متطلبات الخدمة، إجراءات الخدمة، الزمن 

املتوقع إلنجاز الخدمة، رسوم الخدمة، مركز/ مكان الخدمة(.

 
ً
، وفيما يتعلق بتوفير املوقع لخدمات تقدم إلكترونيا

ً
• كما تم تقييم ما إذا كان املوقع يوفر خدمات تقّدم إلكترونيا

تم تحديد معيار واضح لهذا البند، فبالرغم من التفاوت امللحوظ في مستوى الخدمات بين املواقع فقد تمت مراعاة 

 لطبيعة عمل الجهة،  وأجاب فريق البحث بوجود خدمات إلكترونية إذا قدم املوقع أية خدمة 
ً
هذه الفروقات وفقا

لتقديم  رابط  توفير  االلكتروني،  الدفع  خدمة  املوقع  توفير  مدى  تقييم  املحور  هذا  في  وتم  طبيعتها،  كانت  مهما 

الشكوى، بيان مدى توفير املوقع استمارة بسيطة وسهلة لتقديم الشكوى وهل يوفر املوقع إرشادات آللية تقديم 

املتبعة لذلك ومدى استجابة املوقع للشكاوى املقدمة، ولقياس مدى االستجابة قام فريق  الشكوى واإلجراءات 

البحث بإرسال شكوى لكافة املواقع التي تم تقييمها.

وشمل هذا التقرير تقييم 51 موقع الكتروني لجهة حكومية ورسمية، بحيث تم إضافة ثالثة مواقع لتتقيم السابق 

وهي:

1. موقع دائرة اللوازم العامة

2. سلطة املياه

3. سلطة وادي األردن

 الختالف 
ً
إضافة لقيام فريق البحث بتقييم موقع الحكومة االلكترونية في هذا التقرير بمعزل عن بقية املواقع نظرا

طبيعته، كما تم في هذا التقرير تقييم موقع مديرية األمن العام بطريقة مختلفة عن بقية املواقع ذلك ألن املوقع 

يحتوي مواقع ل 29 دائرو من مديرياته مع اختالف املحتويات واملعلومات املقدمة من قبل كل دائرة.

.
ً
وبناء على ذلك فقد تم احتساب النسب املئوية في هذا التقرير بقسمة الناتج على 51 موقعا
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

مركز	الحياة	-	راصد	

مركـز الحيـاة -راصـد هو مؤسسـة مجتمـع مدنـي أردنيـة غيـر حكوميـة نشـأت فـي العـام 2006 بهـدف تعزيـز املسائلة 

والحاكميـة واملشاركة وتقبـل اآلخر، ضمـن إطـار مبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسان وسـيادة القانـون مـع األخذ 

بعيـن اإلعتبار ادمـاج مفهـوم النـوع االجتماعي فـي السياسـات والخطـط العامـة، ويعمـل مركـز الحيـاة - راصد مـن 

خالل برنامجيـن رئيسين همـا: املساءلة والحكـم املحلي، وبرنامـج مكافحـة التطـرف. 

إلـى  باإلضافة  والتحليـل،  القانونيـة  واألبحاث  التدريـب  مجـال  فـي  الخبـرة  مـن  سنة  عشر  اثنى  يقـارب  مـا  وللمركـز 

وجـود قسـم خـاص يقـدم خدمتـي البحـث والتدريـب علـى املستويين املحلي والدولـي، ويمتلـك املركز شـبكة خاصـة مـن 

املدربين، الخبراء، املستشارين القانونييـن والباحثيـن األكفاء الذيـن يعملـون علـى املستويين املحلي والدولـي ضمـن 

خبـرات مركـز الحيـاة. 
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راصد	ملراقبة	األداء	الحكومي

يركـز برنامـج راصـد ملراقبة األداء الحكومـي علـى تعزيـز مبـادئ املساءلة والشـفافية واملشاركة الشـعبية وذلـك مـن 

خالل تتبـع وتقييـم الخطـط واالستراتيجيات الحكوميـة وتقديـم تقاريـر حـول إنجـازات الحكومـة ومـدى تقـدم سـير 

تبيـن واقـع حـال الخطـط  بهـدف تقديـم صـورة واضحـة للحكومـة واملواطنين واملجتمع املدني  العمـل فـي الخطـط، 

واملمارسات  الدوليـة  املعايير  مـن  مسـتمدة  توصيـات  لتقديـم  إضافـة  تواجههـا،  التـي  والتحديـات  التقـدم  ومـدى 

مـع  بالتزامـن  البرنامـج  يعمـل  كمـا  اإلصالحية،  خططهـا  تنفيـذ  علـى  الحكومـة  عمـل  تعزيـز  شـأنها  مـن  التـي  الفضلـى 

املراقبة والتقييـم علـى بنـاء قـدرات املوظفيين الحكومييـن فـي مواضيـع مختلفـة بهـدف تمكينهـم مـن مواكبة أفضـل 

املمارسات فـي العالـم ومسـاعدتهم علـى تنفيـذ الخطـط واالستراتيجيات بالشـكل األفضل لخدمـة املواطن. 

كمـا يعمـل البرنامـج علـى تقييـم املواقع اإللكترونية الحكوميـة والرسـمية التي لها عالقة مباشرة مع املواطن بشكل 

دوري، بهدف الوقوف على واقع حال املواقع وتقديم صورة واضحة عنها للمواطن والجهات الحكومية والرسمية 

مبادئ  لتعزيز  املواقع، إضافة  للمواطن من خالل هذه  املقدمة  االلكترونية  الخدمات  لتطويرها وتحسين جودة 

املساءلة والشفافية واملشاركة الشعبية وإتاحة املعلومة من خالل هذه املواقع االلكترونية. 
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نسخة للتعليقات

مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

الجهات	التي	تم	تقييمها

الجدول )1(: املواقع اإللكترونية التي شملها التقييم

	الرابطاألسم	باللغة	اإلنجليزيةاسم	الجهةالرقم

1
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات

Ministry of Information and 

Communications Technology 

)MoICT(

www.moict.gov.jo

Prime Ministrywww.pm.gov.joرئاسة الوزراء2

House of Representativeswww.representatives.joمجلس النواب3

Ministry of Education )MoE(www.moe.gov.joوزارة التربية والتعليم4

5
وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي

Ministry of Planning and 

International Cooperation )MoP(
www.mop.gov.jo

وزارة الشؤون البلدية6
Ministry of Municipality Affairs 

)MMA(
www.mma.gov.jo

7
وزارة الطاقة والثروة 

املعدنية

Ministry of Energy and Mineral 

Resources )MEMR(
www.memr.gov.jo

Ministry of Agriculture )MoA(www.moa.gov.joوزارة الزراعة8

9
وزارة الشؤون السياسية 

والبرملانية

Ministry of Political and 

Parliamentary Affairs )MoPPA(
www.moppa.gov.jo

Ministry of Health )MoH(www.moh.gov.joوزارة الصحة10

11
وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين

Ministry of Industry, Trade and 

Supply )MIT(
www.mit.gov.jo

Ministry of Labor )MoL(www.mol.gov.joوزارة العمل12

Ministry of Environment )MoEnv(www.moenv.gov.joوزارة البيئة13

14
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research )MoHE(
www.mohe.gov.jo

Ministry of Culturewww.culture.gov.joوزارة الثقافة15

Ministry of Finance )MoF(www.mof.gov.joوزارة املالية16

Ministry of Interior )MoI(www.moi.gov.joوزارة الداخلية17
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	الرابطاألسم	باللغة	اإلنجليزيةاسم	الجهةالرقم

18
وزارة الخارجية وشؤون 

املغتربين

Ministry of Foreign Affairs and 

Expatriate Affairs )MFA(
www.mfa.gov.jo

Ministry of Justice )MoJ(www.moj.gov.joوزارة العدل19

20
وزارة االشغال العامة 

واإلسكان

Ministry of Public Works and 

Housing )MPWH(
www.mpwh.gov.jo

وزارة التنمية االجتماعية21
Ministry of Social Development 

)MoSD(
www.mosd.gov.jo

House of Senatewww.senate.joمجلس االعيان22

وزارة السياحة واالثار23
Ministry of Tourism and Antiquities 

)MoTA(
www.mota.gov.jo

Ministry of Transportation )MoT(www.mot.gov.joوزارة النقل24

وزارة املياه والري25
Ministry of Water and Irrigation 

)MWI(
www.mwi.gov.jo

26
وزارة األوقاف والشؤون 

واملقدسات اإلسالمية

Ministry of Awqaf, Holy Sites and 

Islamic Affairs
www.awqaf.gov.jo

وزارة تطوير القطاع العام27
Ministry of Public Sector 

Development )MoPSD(
www.mopsd.gov.jo

Audit Bureauwww.audit-bureau.gov.joديوان املحاسبة28

29
هيئة النزاهة ومكافحة 

الفساد

Integrity and Anti-Corruption 

Commission
www.jiacc.gov.jo

الهيئة املستقلة لالنتخاب30
Independent Election Commission 

)IEC(
www.iec.jo

31
املؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي
Social Security Corporationwww.ssc.gov.jo

Civil Service Bureauwww.csb.gov.joديوان الخدمة املدنية32

Greater Amman Municipalitywww.ammancity.gov.joأمانة عمان الكبرى33

Jordan Investment Commissionwww.jic.gov.joهيئة االستثمار34

Supreme Judge Departmentwww.sjd.gov.joدائرة قا�ضي القضاة35
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

	الرابطاألسم	باللغة	اإلنجليزيةاسم	الجهةالرقم

General Iftaa Departmentwww.aliftaa.joدائرة اإلفتاء العام36

Customs Departmentwww.customs.gov.joالجمارك األردنية37

General Budget Department )GBD(www.gbd.gov.joدائرة املوازنة العامة38

39
دائرة ضريبة الدخل 

واملبيعات

Income and Sales Tax Department 

)ISTD(
www.istd.gov.jo

دائرة األرا�ضي واملساحة40
Department of Land and Survey 

)DLS(
www.dls.gov.jo

Securities Commissionwww.jsc.gov.joهيئة األوراق املالية41

دائرة مراقبة الشركات42
Companies Control Department 

)CCD(
www.ccd.gov.jo

Public Security Directorate )PSD(www.psd.gov.joمديرية األمن العام43

مديرية الدفاع املدني44
The General Directorate of Jordan 

Civil Defense )CDD(
www.cdd.gov.jo

45
دائرة األحوال املدنية 

والجوازات

Civil Status and Passport 

Department )CSPD(
www.cspd.gov.jo

Department of Statistics )DoS(www.dosweb.dos.gov.joدائرة اإلحصاءات العامة46

مؤسسة التدريب املنهي47
Vocational Training Corporation 

)VTC(
www.vtc.gov.jo

48
مؤسسة املواصفات 

واملقاييس األردنية

Jordan Standards and Metrology 

Organization )SMO(
www.jsmo.gov.jo

Ministry of Youthwww.moy.gov.joوزارة الشباب49

Jordan Valley Authoritywww.jva.gov.jo/sites/ar-joسلطة وادي األردن50

Water Authority of Jordanwww.waj.gov.jo/sites/ar-joسلطة املياه51

General Supplies Departmentwww.gsd.gov.joدائرة اللوازم العامة52

E-Governmentwww.jordan.gov.joالحكومة االلكترونية53
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امللخص	التنفيذي
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التحديات	التي	يواجهها	القائمون	على	املواقع	االلكترونية	الحكومية

نفذ  تقييمها،  تم  التي  االلكترونية  املواقع  املسؤولون عن  املوظفون  يواجهها  التي  التحديات  التعرف على  لغايات 

فريق البحث العامل على التقرير استمارة عبر الهاتف تم تعبئتها من قبل 30 موظف من 30 جهة حكومية ورسمية 

مختلفة شملها التقرير وكانت النتائج يبين الشكل التالي:
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نسخة للتعليقات

مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

توصيات	التقرير

1. يؤكد راصد على توصيته املتعلقة بضرورة إيجاد تشريعات تعمل على توحيد اليات بناء وتطوير املواقع االلكترونية 

 مما يسهل على املستخدم عملية التصفح.
ً
والرسمية وتحديد هيكل عام موحد لهم ليصبح نمط املواقع موحدا

2. ضرورة اهتمام الحكومة بتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة على إدارة املواقع االلكترونية

3. ضرورة تطوير وتحسين السيرفرات املستضيفة للمواقع والتي تحمل معلومات املواقع لتكون ذات سعة وسرعة 

أكبر.

في تقديم الخدمات االلكترونية وعدم تعقيد إجراءات الخدمة وضرورة توفير دليل إرشادي  4. مراعاة السهولة 

للخدمات االلكترونية.

5. توفير نشرة توعوية تبين خدمات الدفع االلكتروني التي توفرها الحكومة وإيصالها للمواطن بأفضل وأكثر السبل 

املمكنة، وذلك بسبب عدم وجود حصر لخدمات الدفع االلكتروني.

6. االعتماد بشكل أكبر على مركز تكنولوجيا املعلومات  واملوارد البشرية املتوفرة لدى القطاع العام التي يمكن أن 

توفر ما يتم إنفاقه على شركات القطاع الخاص.

 عن توفيره بصيغة PDF تستدعي طباعته 
ً
7. التركيز على توفير طلب الحصول على املعلومة بشكل الكتروني عوضا

وإعادة إرساله.

8. متابعة صفحات مواقع التواصل االجتماعي التي تحمل اسم جهة رسمية وهي غير تابعة لها.

9. ضرورة االهتمام باملواقع االلكترونية الجديدة ) املجددة ( حيث لوحظ أكثر من موقع جديد فقد بعض املميزات 

لتي كان يوفرها موقع الجهة السابق.

 املعلومات الواردة في الروابط الفرعية للمواقع.
ً
10. االهتمام بتحديث املعلومات املتاحة عبر املوقع وخصوصا

11. ضرورة تسهيل حصول االشخاص القائمين على إدارة املواقع وتحديثها على املعلومات الالزمة لتحديث املوقع 

وإعطائهم صالحيات أكبر بهذا الخصوص.

12. عدم ترك برمجية املواقع واحتكارها من قبل الشركات املشغلة األمر الذي يعيق عملية تطوير املوقع بتحكم 

من الشركة املشغلة.

13. االهتمام بشكل أكبر بالتواصل مع املستخدم ومراعاة السرعة في الرد على الشكاوى واالقتراحات املقدمة.

14. ضرورة تزويد املستخدم برقم للشكوى التي يقدمها لضمان سهولة متابعتها.

15. االهتمام بتوفير املواقع باللغتين العربية واالنجليزية وضمان تطابق املعلومات بين اللغتين.
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الحكومة	اإللكترونية

وإتاحتها  الحكومية  الخدمات  وتحويل  اإللكترونية،  الحكومة  مبادئ  تطبيق  على  األردنية  الحكومة  لتركيز  نظرا 

التي  املالحظات  وإيراد  اإللكترونية  الحكومة  موقع  لتقييم  التقرير  بداية  البحث  فريق  خصص  إلكتروني،  بشكل 

يرصدها الفريق، كما أن تقييم موقع الحكومية االلكترونية لم يشمل كافة مؤشرات التقييم املعتمدة لبقية املواقع 

اإللكترونية، بسبب اختالف طبيعة املوقع.

وعند الحديث عن الحكومة اإللكترونية فإننا نتحدث عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت لتقديم 

بأي وقت ومن أي  الخدمات  للمستفيدين بحيث يستطيع املستفيد من الحصول على هذه  الحكومية  الخدمات 

مكان عبر القنوات التكنولوجية املختلفة.

وفي مطلع العام 2018 ال يزال املواطنون في األردن يالحظون أن معظم املعامالت ما زالت تسري بالطرق التقليدية 

أو الورقية. كما أقرت الحكومة األردنية بتأخر برنامج الحكومة االلكترونية، مبينة أن »هنالك اعتقادا بأن تنفيذ 

الحكومة اإللكترونية والتحول اإللكتروني هو مسؤولية وزارة االتصاالت فقط، ولكنه في حقيقة األمر مسؤولية 

مشتركة بين كافة املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ».  وما أكد ذلك نتائج  املسح الذي أجرته إدارة الشؤون 

بين أن  الذي   2018 للعام  مم املتحدة تحت عنوان »تنمية الحكومة اإللكترونية« 
ُ
األ في  االقتصادية واالجتماعية 

 من 
ً
األردن تراجع 7 مراتب مقارنة مع التقرير السابق، الصادر في العام 2016 حيث احتل األردن املرتبة 98 عامليا

 من أصل 20 دولة عربية شملها التقرير. 
ً
بين 193 دولة فيما حل في املرتبة 8 عربيا

وبين التقرير، أن تراجع االردن 7 مراتب، ال ينفي أن جميع قيم املؤشرات الرئيسية والفرعية للعام 2018 بالقيم 

2016، حيث أن سبب التراجع يرجع إلى أن السرعة التي تقدم بها  املطلقة تظهر تقدم االردن مقارنة بتقرير عام 

خرى حول العالم، باإلضافة إلى التأخير في تحديث البيانات من 
ُ
األردن لم تكن بنفس الوتيرة التي تحققت في دول أ

للحصول  املتحدة  األمم  تعتمدها  التي  الدولية  املنظمات  مع  املناسب  الوقت  في  الحكومية  الجهات  مختلف  قبل 

على البيانات مثل منظمة اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي واالتحاد الدولي لالتصاالت إضافة إلى األخطاء 

التنسيقية والفنية املرتكبة في الفترة املاضية حسب ما صرح به وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املهندس 

مثنى غرايبة)1(. 

 ،)https://goo.gl/oBEWQ8( األردن يتراجع 7 مراتب في “تنمية الحكومة اإللكترونية”، متاح عبر الرابط“ )1( صحيفة الغد )23 تموز 2018(

تاريخ الزيارة  )3 أيلول 2018(. 
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ملحدودية  املشاريع  تنفيذ  على  الوزارة  قدرة  عدم  منها:  البرنامج  تأخر  أسباب  الحكومة  بينت  سابق  وقت  وفي 

املخصصات املالية املرصودة، تأخر تنفيذ املشاريع بسبب بيروقراطية االجراءات الحكومية، نقص الكوادر الفنية 

الحكومية  املؤسسات  بين  التنسيق  ضعف  إضافة  بها  االحتفاظ  على  القدرة  وعدم  التنفيذ  على  القادرة  املؤهلة 

وعدم وجود مساءلة ومتابعة للمؤسسات التي لم تقم بالتنفيذ)2(.

نظام  إطالق  2018/80/30 عن  بتاريخ  الغرايبة  مثنى  املهندس  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  أعلَن  كما 

لقياس رضا املواطنين عن الخدمات الحكومية االلكترونية بحيث يتمكن مستخدمي الخدمات تقييم الخدمات 

أثناء التنفيذ أو بعد االنتهاء من تقديم الخدمة)3(.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الحكومة عبر مواقعها حسب موقع »بوابة الحكومة 

اإللكترونية« 148 خدمة إلكترونية، إال أن الحكومة اإللكترونية عنونت 19 خدمات رئيسية بـ »الخدمات اإللزامية« 

وهذه الخدمات هي: 

1. إصدار شهادة عدم محكومية. )وزارة العدل( 

2. االستعالم عن دفع اإلشتراك للشركات. )املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي(

3. االستعالم عن دفع املخالفات. )أمانة عمان الكبرى( 

4. االستعالم عن دفع املسقفات. )أمانة عمان الكبرى( 

5. تجديد رخص املهن.)أمانة عمان الكبرى(

6. خدمة إصدار مخطط أو فهرس )دائرة األرا�ضي واملساحة(. 

7. خدمة إخراج قيد. )دائرة األرا�ضي واملساحة(

8. خدمة االستعالم ودفع االشتراكات االختيارية لألفراد. )املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي(

9. طلب اشتراك اختياري ألول مرة. )املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي( 

10.  اإلعفاء من الرسوم )دائرة األرا�ضي واملساحة(.

11. الرصد امليداني )دائرة األرا�ضي واملساحة(.

12. بوابة تصاريح العمل )وزارة العمل(.

13. تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف ترخيص متاجر تحف شرقية )وزارة السياحة(. 

14. تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف ترخيص مطاعم سياحية )وزارة السياحة(. 

15. تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف ترخيص مكاتب سياحة وسفر )وزارة السياحة(. 

 ) https://goo.gl/iazniv( الحكومة اإللكترونية‘‘: والدة متعسرة وإنجازات متواضعة، متاح عبر الرابط )2( صحيفة الغد  )14 شباط 2018(

تاريخ الزيارة  )1 أذار 2018(.

الحكومية اإللكترونية، متاح عبر  الخدمات  املواطنين عن  تعلن إطالق نظام قياس رضا  )30/8/2018( »االتصاالت«  الدستور  )3( صحيفة 

الرابط )https://goo.gl/UhGq9K( تاريخ الزيارة  )1 أيلول 2018(.



16. تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف ترخيص فنادق )وزارة السياحة(. 

17. تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف لرخصة لألدالء السياحيين )وزارة السياحة(. 

18. طلب إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك )دائرة املخابرات العامة(. 

19. موافقات البيع لغير األردنيين )دائرة األرا�ضي واملساحة(.

كما أن هناك خدمات الكترونية موجودة على املواقع الخاصة بالجهات التي تم تقييمها في هذا التقرير لكنها غير 

وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  التالية:   للجهات  تابعة  الخدمات  وهذه  اإللكترونية،  الحكومة  موقع  على  موجودة 

والبحث  العالي  التعليم  العمل، وزارة  والتموين، وزارة  والتجارة  الصناعة  الصحة، وزارة  البلدية، وزارة  الشؤون 

العلمي، وزارة الثقافة، وزارة املالية، وزارة الخارجية وشؤون املغتربين،وزارة التنمية االجتماعية،وزارة السياحة 

دائرة  األردنية،  االستثمار  هيئة  االجتماعي،  للضمان  العامة  املؤسسة  الفساد،  ومكافحة  النزاهة  واالثار،هيئة 

قا�ضي القضاة، الجمارك األردنية، دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، دائرة األرا�ضي واملساحة ، هيئة األوراق املالية، 

مديرية االمن العام، مديرية الدفاع املدني، دائرة األحوال املدنية والجوازات، دائرة اإلحصاءات العامة، مؤسسة 

املواصفات واملقاييس األردنية، وزارة الشباب، دائرة اللوازم العامة، سلطة املياه، سلطة وادي األردن.

ومثال ذلك عدم إظهار البوابة اإللكترونية خدمات وزارة التربية والتعليم، والتي منها نظام التقدم لطلبات جائزة 

إنتل الدولية للعلوم والهندسة )طالب+معلمين( و منظومة التعلم اإللكتروني Open EMIS.  باإلضافة إلى خدمتي 

مديرية الدفاع املدني اإللكترونية وهي خدمة املتقاعدين العسكريين وخدمة طلب تقرير حادث  حيث ال تظهرها 

للهيئة  خاصة  صفحة  وجود  عدم  لوحظ  كما  آنفا.  املذكورة  للجهات  خدمات  من  وغيرها  اإللكترونية.  البوابة 

املستقلة لإلنتخاب على بوابة الحكومة اإللكترونية. 

وعند الحديث عن إتاحة الجهات الحكومية تطبيقات للهواتف الذكية عبر موقع الحكومة األردنية، يجب اإلشارة إال 

أن هنالك ثالث جهات توفر تطبيقات على الهواتف لكنها غير موجودة بين التطبيقات املنشورة على موقع الحكومة 

االلكترونية، وهذه الجهات هي: مديرية الدفاع املدني، دائرة األحوال املدنية وهيئة األوراق املالية. 

كما أن املوقع الخاص بالحكومة االلكترونية يتيح دليل خاص بكل خدمة إلكترونية، إلرشاد املستخدم على كيفية 

الحصول على هذه الخدمة، حيث يوجد هذا النظام مكتوب باإلضافة إلى توافره بصيغة فيديو بشرح مفصل عن 

الخدمة، وهذه قيمة مضافة تسجل للحكومة االلكترونية.

وباإلنتقال إلى مؤشر البيانات املفتوحة وإتاحة املوقع ودعمه لخاصية االستخدام من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، 

فإن ملفات املوقع متوفرة بصيغة قابلة لإلستخدام والقراءة مثل: csv، xml. كما أن املوقع يوفر خدمتي التكبير 

والتصغير للخط، والقراءة الذاتية لذوي اإلعاقات البصرية. إال أنه ال يتيح خاصية تغيير األلوان لهم.  
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نتائج	التقرير
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املحور	األول:	إمكانية	الوصول

 حول إمكانية الوصول إلى املواقع اإللكترونية املشمولة في هذا التقرير،  وكانت نتائج 
ً
تضمن هذا املحور 15 مؤشرا

هذا املحور على النحو التالي:

التمثيل	املناسب	السم	الجهة	تحت	 1.1	تقييم	املواقع	اإللكترونية	عبر	رابط	يسهل	تذكره	بما	في	ذلك	

)gov.jo(	نطاق

بها سواء  الخاص  املوقع  التقييم تستخدم نطاق رسمي السم  التي شملها  املواقع  كافة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

باستخدام نطاق )gov.jo( أو باستخدام نطاق )jo(، كما أظهر البحث أن هنالك بعض الجهات استخدمت الحروف 

املختصرة السمها في عنوان الرابط الخاص بها على الشبكة العنكبوتية مثل ما فعلته وزارة الصحة باستخدامها 

 ل Ministry Of Health بينما هنالك بعض الجهات التي قامت بترجمة 
ً
رابط بعنوان Moh.gov.jo وذلك اختصارا

Culture. اسمها في العربية للغة االنجليزية ليمثها على االنترنت ومثال ذلك وزارة الثقافة التي استخدمت الرابط

العام  انجليزية وذلك ما فعلته دائرة اإلفتاء  العربية لكن بحروف  باللغة  gov.jo فيما كتبت جهات أخرى اسمها 

حيث استخدمت رابط aliftaa.jo ملوقعها اإللكتروني.

مواقعها  روابط  لتسمية  والرسمية  الحكومية  الجهات  تستخدمها  موحدة  صيغة  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 

اإللكترونية على االنترنت، إال أنها تراعي أن ينتهي الرابط بصيغة رسمية.

1.2	-	1.3	مدى	إمكانية	الوصول	السريع	إلى	املوقع	من	محركات	البحث:

 يتناول هذا املؤشر إمكانية الوصول السريع إلى املوقع من محركات البحث الشهيرة واملعروفة لدى املستخدمين، 

.)Bing( ومحرك البحث بنج ،)Google( حيث تم االعتماد على محرك بحث جوجل

ولدى البحث عن أسماء الجهات التي شملها التقييم عبر محرك البحث Google تبين أن 50 موقع ظهروا في الترتيب 

األول على محرك البحث بينما ظهر موقع واحد فقط بالترتيب الثالث وهو موقع هيئة اإلستثمار األردنية األردنية 

الهيئة منشورة على موقع الحكومة اإللكترونية وفي  الترتيب األول معلومات عامة عن  في  بينما ظهر  اإللكتروني، 

الترتيب الثاني صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.

 

وعند البحث عن أسماء الجهات باستخدام محرك البحث بنج )Bing( كانت النتائج كما يلي:

 ظهروا  في الترتيب 
ً
39 موقع ظهروا  في الترتيب األول في الصفحة األولى عند البحث عن اسم الجهة، بينما 12 موقعا

الثاني في الصفحة األولى وهم: 
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وزارة الشباباملديرية العامة للدفاع املدنيوزارة الزراعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة الشؤون البلديةووزارة املالية

ديوان الخدمة املدنيةديوان املحاسبةووزارة العدل

هيئة االستثماروزارة األشغال العامةووزارة النقل

كما أصبح يظهر املوقع اإللكتروني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الترتيب األول بينما كان يظهر في الترتيب الثاني 

في التقرير السابق.

ظهور موقع هيئة االستثمار في الترتيب الثالث

1.4	مدى	تأمين	الوصول	للموقع	بنتائج	مماثلة	من	خالل	استخدام	متصفحات	مختلفة:

باستخدام متصفحات بحث مختلفة،  بنتائج مماثلة  العمل  في  اإللكتروني  املوقع  املؤشر مدى كفاءة  يقيس هذا 

وتم استخدام ثالثة متصفحات رئيسية لقياس هذا املؤشر، و هي: جوجل كروم )Google Chrome ( و فايرفوكس 

)Firefox( وانترنت اكسبلورر )Internet Explorer(، ومن خالل البحث تبين عدم وجود أي اختالف بالنتائج عند 

استخدام املتصفحات املختلفة لجميع املواقع التي تم تقييمها، حيث كانت جميع النتائج متماثلة.

1.5	-	1.7	توفر	املوقع	باللغتين	العربية	واإلنجليزية

 اعتمدت اللغة العربية 
ً
16 موقعا فيما يخص توافر املواقع باللغتين العربية واالنجليزية، بينت نتائج التقرير أن 

فقط وهم:
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دائرة قا�ضي القضاةوزارة الخارجيةرئاسة الوزراء

دائرة مراقبة الشركاتوزارة التنمية االجتماعيةمجلس النواب

دائرة اللوازم العامة ووزارة الشبابمجلس األعيانوزارة الزراعة

وزارة العمل
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات

االسالمية
وزارة الشباب

وزارة التربية والتعليمأمانة عمانوزارة الثقافة

وموقع ديوان الخدمة املدنية. على الرغم من أن موقع ديوان الخدمة املدنية كان متوافر باللغتين في التقرير السابق 

.
ً
 جديدا

ً
 إلكترونيا

ً
ربما يعود السبب في ذلك الستحداثهم موقعا

وعند الحديث عن املواقع التي تطورت في هذا املؤشر بحيث أصبحت توفر اللغة اإلنجليزية خالل فترة هذا التقرير 

رغم عدم توفيرها لها في التقرير السابق تبين أن التطور حصل في موقعين هما موقع وزارة الشؤون البلدية ودائرة 

.
ً
األحوال املدنية والجوازات، وبذلك يصبح عدد املواقع التي توفر اللغة االنجليزية 35 موقعا

 تطابقت بهم اللغتين 
ً
وبقياس مدى تطابق املواقع التي توفر اللغتين العربية واالنجليزية بينت النتائج أن 20 موقعا

بشكل ممتاز، وهذه املواقع هي:

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة الطاقة والثروة املعدنية

وزارة السياحة واآلثارمؤسسة املواصفات واملقاييسديوان املحاسبة

هيئة اإلستثمار األردنيةدائرة االفتاء العامهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

دائرة اإلحصاءات العامةهيئة األوراق املالية
 وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا

املعلومات

وزارة التخطيط والتعاون الدوليالجمارك األردنيةوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

وزارة املاليةوزارة تطوير القطاع العاموزارة الداخلية

وزارة البيئةدائرة املوازنة العامة

التطابق  التقرير، حيث كان مستوى  في هذا  اللغتين  بين  لديهم  التطابق  منهم تطور مستوى  12 موقعا  بان   
ً
علما

لديهم بين اللغتين متوسط أو ضعيف في التقرير السابق. 

 في أربعة مواقع وهذه املواقع هي : 
ً
 لدى 11 موقع وضعيفا

ً
فيما كان التطابق بين اللغتين متوسطا

دائرة األحوال املدنية والجوازاتدائرة األرا�ضي واملساحةوزارة األشغال العامة واإلسكان

الهيئة املستقلة لالنتخاب
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وفيما يتعلق بخاصية التحويل بين اللغتين العربية واالنجليزية على نفس الصفحة )دون الرجوع للصفحة الرئيسية 

 خاصية التحويل بين اللغتين على نفس الصفحة، 3 مواقع تطورت خالل فترة 
ً
عند تحويل اللغة(، وفر 18 موقعا

 وهي: هيئة األوراق املالية، الجمارك األردنية، دائرة املوازنة 
ً
هذا التقرير بحيث أصبحت توفر هذه الخاصية حديثا

العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 يوفروا هذه الخاصية قبل فترة هذا التقرير وهم: 
ً
إضافة ل15 موقعا

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزارة الصناعة والتجارة والتموين

املؤسسة العامة الضمان االجتماعيوزارة البيئةوزارة التربية والتعليم

 دائرة اإلحصاءات العامةوزارة املاليةوزارة الطاقة والثروة املعدنية

مؤسسة التدريب املنهي وزارة الداخليةوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة العدلوزارة الصحة

سلطة وادي األردن

 لصفحته 
ً
 يوفروا اللغة االنجليزية لكن عند محاولة تحويل لغة املوقع يعود املوقع فورا

ً
فيما ال يزال هنالك 16 موقعا

الرئيسية وال يعمل على تحويل لغة الصفحة املطلوبة.

1.8	مماثلة	عنوان	ومضمون	األيقونات	في	املوقع

عند البحث في تماثل األيقونات والروبط املوجودة في الصفحة الرئيسية ومدى مطابقة العنوان للمضمون كانت 

جميع األيقونات يتماثل اسمها مع مضمونها في كافة املواقع التي تم تقييمها.

الذكية	 الهواتف	 مستخدمي	 قبل	 من	 تصفحها	 يسهل	 لتصاميم	 اإللكترونية	 املواقع	 توفير	 مدى	 	1.9

:)Mobile Friendly(
عند البحث عن مدى توفير املواقع لتصاميم يسهل تصفحها من قبل مستخدمي الهواتف الذكية تبين أن 35 جهة 

يوفروا مواقع يسهل تصفحها من خالل الهواتف الذكية وهم:

وزارة التربية والتعليم 
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات

اإلسالمية
وزارة الشؤون السياسية والبرملانية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات

دائرة املوازنة العامةهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

دائرة مراقبة الشركاتدائرة قا�ضي القضاةرئاسة الوزراء

دائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة التنمية االجتماعيةمجلس النواب
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دائرة االفتاء العاموزارة املاليةوزارة الطاقة والثروة العدنية

دائرة اإلحصاءات العامةدائرة االرا�ضي واملساحةديوان املحاسبة

الجمارك األردنية وزارة الشبابوزارة األشغال العامة واالسكان

ديوان الخدمة املدنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميمجلس األعيان

مؤسسة التدريب املنهيوزارة الثقافةالهيئة املستقلة لالنتخاب

وزارة الصناعة والتجارة والتموينوزارة العملوزارة الزراعة

هيئة االستثمار األردنيةهيئة األوراق املاليةوزارة الصحة

وزارة السياحة واالثاروزارة الداخلية

       مثال على موقع ال يدعم استخدام الهواتف النقالة                                   مثال على موقع يدعم استخدام الهواتف النقالة



42

نسخة للتعليقات
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 ال يوفروا هذه الخاصية وهم:
ً
بينما  16 موقعا

سلطة وادي األردنوزارة تطوير القطاع العاموزارة التخطيط والتعاون الدولي

مؤسسة املواصفات واملقاييساملؤسسة العامة للضمان االجتماعيوزارة الشؤون البلدية

وزارة الخارجية وشؤون املغتربيندائرة ضريبة الدخل واملبيعاتمديرية الدفاع املدني

وزارة املياه والريوزارة العدلسلطة املياه 

وزارة البيئةدائرة اللوازم العامةأمانة عمان الكبرى

وزارة النقل

1.10		وجود	تطبيق	للجهة	على	الهواتف	املحمولة

عند البحث عن الجهات التي توفر  تطبيق خاص بها على الهواتف املحمولة لنظامي اندرويد )Android(  واي او اس 

)IOS( وجد الباحثون أن 11 جهة توفر تطبيقات للهواتف ضمن نظامي اندرويد و أي او اس معا وهي: 

دائرة األحوال املدنية والجوازاتدائرة االرا�ضي واملساحةأمانة عمان الكبرى

دائرة االفتاء العاموزارة الصناعة والتجارة والتموينوزارة الصحة

وزارة البيئةهيئة األوراق املاليةوزارة تطوير القطاع العام

وزارة العدلاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

وأن 4 جهات لها تطبيقات على نظام اندرويد فقط وهي:

ديوان الخدمة املدنيةالجمارك األردنيةمديرية الدفاع املدني

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أما باقي الجهات وعددها 36 جهة فلم توفر أي تطبيق للهواتف على أي نظام .

)Facebook،	Twitter،	YouTube(	االجتماعي	التواصل	مواقع	على	الجهة	تواجد	1.11

في ما يتعلق بتواجد الجهات على وسائل التواصل االجتماعي تبين أن 48 جهة لديها صفحات على موقع فيسبوك،  

 على موقعي تويتر ويوتيوب،  وهي:
ً
25 جهة منها لديها حسابات أيضا

دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة التربية والتعليم 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
دائرة األحوال املدنية والجوازاتاملؤسسة العامة للضمان االجتماعياملعلومات
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دائرة االفتاء العاموزارة التنمية االجتماعيةوزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين وزارة الشبابرئاسة الوزراء

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة التعليم العالي والبحث العلميمجلس النواب

الجمارك األردنيةوزارة الثقافةمجلس األعيان

ديوان الخدمة املدنيةوزارة العملالهيئة املستقلة لالنتخاب

وزارة البيئةهيئة األوراق املاليةأمانة عمان الكبرى

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية

و 13 جهة لديها حسابات على فيسبوك وتويتر دون اليوتيوب وجهة واحدة لديها حساب فقط على اليوتيوب وهي 

املديرية العامة للدفاع املدني، بينما هنالك جهتان ليس لديهما حساب على أي موقع تواصل إجتماعي وهما، ديوان 

املحاسبة ووزارة األشغال العامة واإلسكان.

وفي تقييم صفحات الفيسبوك التي تم العثور عليها بأسماء جهات رسمية، بين البحث أن 28 جهة لديها صفحات 

فيسبوك موثقة من قبل إدارة الفيسبوك بحيث تحتوي على إشارة التوثيق ذات اللون األزرق وهذه الجهات هي:

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات 
 دائرة االفتاء العامة وزارة الخارجية وشؤون املغتربين

دائرة املوازنة العامةوزارة العدلرئاسة الوزراء 

هيئة االوراق املالية مجلس النوابمجلس النواب 

 مديرية االمن العام وزارة السياحة واآلثاروزارة التربية والتعليم

 دائرة األحوال املدنية والجوازات وزارة تطوير القطاع العاموزارة التخطيط والتعاون الدولي 

دائرة االحصاءات العامةهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

وزارة الشباب الهيئة املستقلة لالنتخابوزارة الصحة 

 دائرة اللوازم العامة املؤسسة العامة للضمان االجتماعيوزارة البيئة

هيئة اإلستثمار األردنية أمانة عمان الكبرىوزارة التعليم االعالي والبحث العلمي

وزارة الداخلية
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فيما وجد 8 صفحات على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التربية والتعليم، و7 صفحات تحمل اسم مديرية األمن 

العام، و3 صفحات تحمل اسم وزارة الصحة.

مثال على تواجد صفحات غير رسمية على الفيس بوك

1.12	تطابق	أسماء	امللفات	املوجودة	على	املوقع	اإللكتروني	مع	املحتوى

لدى البحث في مدى تطابق أسماء امللفات واأليقونات مع املحتوى تبين أن 49 موقع كان التطابق بهم ممتاز في حين 

التطابق بين االسم واملحتوى متوسط في موقعين هما موقع وزارة التربية والتعليم وموقع دائرة اللوازم العامة.

1.13	إمكانية	استخدام		ملفات	املوقع	اإللكتروني.

اتاحة  ملعيار  مواءمتها  ومدى  واستخدامها،  اإللكتروني  املوقع  ملفات  إلى  الوصول  إمكانية  في  البحث  خالل  من 

word بحيث يتمكن املستخدم من التفاعل معها واستخدامها، بينما  املعلومة حيث ان امللفات املتوفرة بصيغة 

صيغة PDF هي صيغة مغلقة وال يسهل استخدامها،  فقد تبين أن هناك 32 جهة كانت مواقعها اإللكترونية تحوي 

Word و PDF فقط، بينما كانت 19 جهة توفر ملفات بصيغة  PDF  ملفات بصيغة

ويظهر هنا أن لدينا 6 جهات عملت على تطوير مواقعها اإللكترونية لتصبح توفر ملفات بصيغة Word خالل فترة 

هذا التقرير وهي:

وزارة السياحة واالثار وزارة الثقافةوزارة الداخلية

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة الخارجية وشؤون املغتربين وزارة الزراعة
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1.14		دعم	املوقع	الستخدام	األشخاص	ذوي	اإلعاقة
فيما يتعلق بدعم املوقع الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة، تم قياس هذا املؤشر من خالل معيارين رئيسين هما 

معيار تكبير وتصغير الخط، وتغيير لون النصوص على املوقع، فقد تبين أن 22 جهة تدعم استخدام األشخاص 

 وهم:
ً
ذوي اإلعاقة البصرية، 9 جهات منهم توفر املعيارين معا

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة الثقافةأمانة عمان الكبرى

الجمارك األردنيةوزارة العملوزارة الصحة

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة الداخلية

مثال على موقع يدعم استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة

و13 جهة وفروا معيار واحد من املعيارين، على النحو التالي:

دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتدائرة قا�ضي القضاةمديرية الدفاع املدني

وزارة التنمية االجتماعية
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
دائرة املوازنة العامة

وزارة العدل وزارة الشبابوزارة الطاقة والثروة العدنية

دائرة االفتاء العامهيئة األوراق املاليةوزارة التربية والتعليم  

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
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وتبين نتائج البحث أن هنالك 10 جهات تطورت خالل فترة هذا التقرير ضمن هذا املؤشر وهذه الجهات هي:

دائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة العملمديرية الدفاع املدني

دائرة اإلحصاءات العامةهيئة األوراق املاليةأمانة عمان الكبرى

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة املوازنة العامةوزارة الداخلية

وزارة الثقافة
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املحور	الثاني:	املحتوى	والشفافية

مبدأ  وتعزز  للمستخدم  محتوى  تقدم  التي  املعلومات  أبرز  على  املواقع  توفير  مدى  تقييم  على   املحور  هذا  تركز 

الرؤية،  الرسالة،  التقرير:   في  املشمولة  الجهات  عن  التالية  املعلومات  توافر  مدى  قياس  تم  حيث  الشفافية، 

والدراسات،  اإلصدارات  األخبار،  العالقة،  ذات  التشريعات  االستراتيجية،  الخطة  التنظيمي،  الهيكل  األهداف، 

بالوزير/الرئيس/املدير، طلب الحصول على  للجهة، ومعلومات االتصال  املوازنة، اإلعالنات، معلومات االتصال 

املعلومات، رابط إلكتروني لتقديم االقتراحات و التقارير السنوية ومدى حداثتها.

2.1	مدى	توفر	املعلومات	حول	الجهة:

فيما يتعلق بتوفير الجهات التي شملها التقييم لرؤيتها ورسالتها عبر مواقعها اإللكترونية فقد وفرت كافة الجهات 

الرؤية والرسالة الخاصة بها باستثناء موقع مجلس األعيان.

وفي بحث توفير املواقع ألهداف الجهة فقد نشرت 38 جهة أهدافها عبر مواقعها اإللكترونية ولم تنشرها 3 مواقع 

فقط وهم موقع مجلس النواب ومجلس األعيان ووزارة الشؤون السياسية والبرملانية.

: موقع مجلس األعيان  اثنان لم يوفراها وهما  الهيكل التنظيمي للجهة صاحبة املوقع وموقعان   وفروا 
ً
49 موقعا

وموقع وزارة األشغال العامة واإلسكان.

وفيما يتعلق بنشر الجهات للهيكل التنظيمي لها فقد نشرت 42 جهة هيكلها التنظيمي على مواقعها اإللكترونية ولم 

تنشرها 9 مواقع وهي:

مجلس النواب
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
دائرة االحصاءات العامة

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين دائرة االرا�ضي واملساحةمجلس االعيان

هيئة اإلستثمار األردنيةوزارة الشبابالهيئة املستقلة لالنتخاب

 تنشر التشريعات، ولم 
ً
ولدى البحث في مدى توفير املواقع للتشريعات التي تخص الجهة فقد تبين أن 49 موقعا

تنشر في موقعان هما موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وموقع وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.

وفيما بخص نشر الجهات التي تم تقييمها إلصداراتها ومنشوراتها أظهرت النتائج أن 50 جهة نشروا إصداراتهم عبر 

مواقعهم اإللكترونية، في حين لم تنشر في موقع واحد فقط وهو موقع وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.

خاصة  زاوية  املواقع  كافة  وفرت  اإللكترونية،  مواقعها  على  ألخبارها  مخصصة  خانة  الجهات  توفير  وبخصوص 

لألخبار.
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وفي البحث في الجهات التي تنشر موازناتها عبر موقعها اإللكتروني كان هنالك 18 جهة تنشر موازناتها السنوية عبر 

مواقعها اإللكترونية وهي:

دائرة مراقبة الشركاتوزارة التنمية االجتماعيةوزارة الطاقة والثروة املعدنية 

سلطة وادي االردنوزارة التعليم العالي والبحث العلميديوان املحاسبة

 وزارة التخطيط والتعاون الدوليوزارة العملسلطة املياه

وزارة البيئةدائرة االفتاء العامأمانة عمان الكبرى 

وزارة املياه والريدائرة االحصاءات العامةوزارة الصحة 

دائرة املوازنة العامةوزارة العدلوزارة النقل

عبر  إعالنتها  تنشر  جهة   45 أن  التقييم  أظهر  اإللكترونية  مواقعها  عبر  إلعالناتها  الجهات  نشر  مدى  تقييم  وفي 

مواقعها فيما 6 جهات لم تنشرها وهي:

وزارة تطوير القطاع العامدائرة قا�ضي القضاةرئاسة الوزراء

وزارة املياه والريوزارة الخارجية وشؤون املغتربين مجلس النواب

تبين أن كافة املواقع تنشر  بها عبر مواقعها اإللكترونية،  وفيما يخص نشر الجهات معلومات االتصال الخاصة 

الية  املوقع  يتيح  حيث  الوزراء  رئاسة  موقع  وهو  فقط  واحد  موقع  باستثناء  مواقعها  عبر  بها  االتصال  معلومات 

التواصل عبر الرسائل اإللكترونية فقط.

أما فيما يتعلق بمدى نشر الجهات ملعلومات االتصال الخاصة برأس الهرم االداري لها ) الوزير / املدير /الرئيس(، 

أظهر التقييم أن 24 جهة فقط من الجهات التي تم تقييمها توفر هذه املعلومات وهذه الجهات هي:

سلطة وادي االردنمؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة الطاقة والثروة املعدنية 

دائرة األحوال املدنية والجوازاتدائرة االرا�ضي واملساحةوزارة الشؤون البلدية

وزارة التخطيط والتعاون الدوليوزارة الشبابهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 وزارة الخارجية وشؤون املغتربينوزارة الثقافةمديرية الدفاع املدني

وزارة البيئةوزارة العملأمانة عمان الكبرى 

وزارة املياه والريدائرة االفتاء العاموزارة الزراعة

ديوان الخدمة املدنيةدائة اللوازم العامةوزارة الصحة 

دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتدائرة مراقبة الشركاتوزارة النقل
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31 جهة هذه األسئلة عبر مواقعها اإللكترونية ولم توفرها  FAQ( فقد وفرت  وبخصوص نشر األسئلة الشائعة) 

بقية املواقع ال 20، املواقع التي وفرتها هي:

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين دائرة قا�ضي القضاةوزارة التربية والتعليم

وزارة املالية دائرة االرا�ضي واملساحةوزارة الطاقة والثروة املعدنية 

وزارة البيئةوزارة العملديوان املحاسبة

وزارة املياه والريدائرة االحصاءات العامةوزارة األشغال العامة واالسكان 

ديوان الخدمة املدنيةالجمارك األردنيةسلطة املياه

دائرة املوازنة العامةوزارة الصناعة والتجارةالهيئة املستقلة لالنتخاب

دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة العدلأمانة عمان الكبرى 

دائرة اإلفتاء العامدائرة اللوازم العامةوزارة الصحة 

هيئة النزاهة ومكافحة الفساددائرة مراقبة الشركاتهيئة األوراق املالية

املؤسسة العامة للضمان االجتماعيدائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة النقل

وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

ً
مثال على األسئلة األكثر تكرارا
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 هذا الطلب فيما لم توفره 
ً
42 موقعا وفي البحث في مدى توفير املواقع لطلب الحصول على املعلومات فقد وفر 

تسعة مواقع وهي:

وزارة الشؤون السياسية والبرملانيةمجلس االعيانديوان املحاسبة

دائرة قا�ضي القضاةالهيئة املستقلة لالنتخابرئاسة الوزراء

مجلس النواب
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات

اإلسالمية
هيئة اإلستثمار األردنية

مثال على طلب الحصول على املعلومة
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وفيما يخص توفير رابط خاص بتقديم االقتراحات للجهة، أظهرت النتائج أن 44 جهة توفر رابط خاص لتقديم 

االقتراحات بينما لم توفره 7 جهات، وهم:

هيئة اإلستثمار األردنيةالهيئة املستقلة لالنتخابمجلس النواب

رئاسة الوزراءوزارة الزراعةمجلس االعيان

وزارة البيئة

عبر  السنوية  تقاريرها  39 جهة  اإللكتروني، نشرت  السنوية عبر موقعها  تقاريرها  تنشر  التي  الجهات  في  وبالنظر 

موقعها اإللكتروني، بينما لم تنشر 12 تقاريرها عبر موقعها، الجهات التي لم تنشر هي: 

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين أمانة عمان الكبرى رئاسة الوزراء

وزارة الداخلية
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
وزارة البيئة

هيئة اإلستثمار األردنيةوزارة الشبابمجلس االعيان

وزارة الشؤون السياسية والبرملانيةدائرة مراقبة الشركاتالهيئة املستقلة لالنتخاب

وبالنظر ملدى حداثة التقارير السنوية املنشورة تبين أن موقعان اثنان نشرا تقارير لهما تخص العام 2018 حيث 

تعتبر تقاريرهما تقارير رقمية تقدم احصاءات عن أعمالهم وهما، موقع وزارة السياحة وموقع دائرة قا�ضي القضاة.

فيما نشرت 20 جهة تقريرها السنوي للعام 2017 وهي:

دائرة اللوازم العامةوزارة النقلوزارة التربية والتعليم 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
سلطة وادي األردناملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

دائرة االفتاء العاموزارة التنمية االجتماعيةمجلس النواب

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة املاليةوزارة الطاقة والثروة املعدنية 

الجمارك األردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميسلطة املياه 

وزارة املياه والريهيئة األوراق املاليةوزارة الزراعة

دائرة املوازنة العامةوزارة الصحة
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وكان هنالك 15 جهة أحدث تقرير سنوي منشور لها هو تقرير سنة 2016 ولم تنشر تقاريرها للعام 2017 وهذه 

الجهات هي:

مؤسسة املواصفات واملقاييسدائرة االرا�ضي واملساحةديوان املحاسبة

ديوان الخدمة املدنيةوزارة الثقافةمديرية الدفاع املدني

مؤسسة التدريب املنهيوزارة العملوزارة األشغال العامة واالسكان

وزارة الصناعة والتجارةدائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة تطوير القطاع العام

وزارة الشؤون البلديةوزارة العدلهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

واحدة من  أن جهة  النتائج  بينت  فيما 

الجهات التي تنشر تقاريرها السنوية لم 

تحدث تقاريرها على مواقعها حيث كان 

اخر تقرير منشور على املوقع هو تقرير 

املدنية  األحوال  دائرة  وهي   2014 سنة 

والجوازات.

املعلومات  حداثة  مدى  في  النظر  وفي 

التقييم  أظهر  املوقع  على  املنشورة 

محدثة  معلومات  وفروا   
ً
موقعا  47 أن 

بدرجة ممتازة، حيث أخذ بعين االعتبار 

لتقييم هذا املؤشر عدد من املعلومات 

الخطط  األخبار،  )التشريعات،  وهي: 

الوزير/ اسم  تحديث  االستراتيجية، 

املدير/الرئيس الحالي(، في حين كانت 3 

بشكل  محدثة  معلومات  تحوي  مواقع 

األشغال  وزارة  موقع  وهي:  متوسط  

الخارجية  وزارة  واالسكان،  العامة 

األوقاف  ووزارة  املغتربين  وشؤون 

والشؤون واملقدسات اإلسالمية.

                                                                                مثال على عدم تحديث التقارير السنوية
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املحور	الثالث:	سهولة	االستخدام	والتصميم

تم العمل في هذا املحور على تقييم مدى سهولة استخدام املوقع وتصميمه، حيث تم تقييم مدى توافر أدوات 

بحث فعالة في املواقع التي تم تقييمها ومدى توفير املواقع لخارطة تبين محتوياتها وقياس فعالية أيقونة الطباعة في 

املواقع التي توفرها، كما تم تقييم مدى سهولة استخدام املوقع من خالل عدد التمريرات العمودية واألفقية التي 

يحتاجها املوقع لتصفحه ومدى تطابق عناوين األيقونات مع مضامينها.

3.1	-	3.2	توفر	صندوق/أداة	فعالة	للبحث

فيما يتعلق باحتواء املوقع على صندوق/أداة فعالة للبحث فقد بينت نتائج التقرير أن 49 جهة توفر أداة للبحث 

على املوقع اإللكتروني، في حين هنالك جهتان ال توفر أداة للبحث هما، موقع وزارة الشؤون البلدية وموقع مجلس 

النواب على الرغم من أن موقع مجلس النواب كان يوفر أداة للبحث في التقرير السابق، كما أظهر التقرير تطور 

موقع ضريبة الدخل واملبيعات بأن أصبح يوفر أداة للبحث في حين لم يكن يوفرها في التقرير السابق.

 أداة البحث الخاصة بهم فعالة بشكل ممتاز بحيث 
ً
وفي قياس مدى فعالية أداة البحث أظهرت النتائج أن 37 موقعا

تعطي نتائج مماثلة ملا تم البحث عنه وهذه الجهات هي:

اسم	الجهة

وزارة العدلهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة التربية والتعليم 

دائرة اللوازم العامةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعيوزارة االتصاالت

دائرة األحوال املدنية والجوازاتدائرة قا�ضي القضاةوزارة التخطيط والتعاون الدولي

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة التنمية االجتماعيةرئاسة الوزراء

دائرة االفتاء العاموزارة املاليةوزارة الطاقة والثروة العدنية

دائرة اإلحصاءات العامة وزارة الشبابديوان املحاسبة

الجمارك األردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميسلطة املياه 

ديوان الخدمة املدنيةوزارة الثقافةمجلس األعيان

مؤسسة التدريب املنهيوزارة العملالهيئة املستقلة لالنتخاب

 وزارة الصناعة والتجارة والتموينهيئة األوراق املاليةوزارة الصحة

وزارة تطوير القطاع العاموزارة الشؤون السياسية والبرملانيةوزارة الداخلية

دائرة املوازنة العامةدائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة النقل

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 
اإلسالمية
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في حين كان هناك 5 مواقع الكترونية صندوق\أداة البحث فيها ذات فعالية متوسطة وهي: 

دائرة مراقبة الشركاتأمانة عمان الكبرىمديرية الدفاع املدني

وزارة الزراعةوزارة األشغال العامة واالسكان

واحتوت 7 مواقع على أدوات بحث لكنها غير فعالة بحيث عند محاولة البحث من خاللها ال تظهر للباحث أية نتائج 

وهذه املواقع هي:

هيئة االستثمار األردنيةوزارة املياه والريدائرة االرا�ضي واملساحة

وزارة السياحة واالثاروزارة البيئةسلطة وادي األردن

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين

مثال على ضعف أداة البحث

)Site	Map(	للموقع	خارطة	توفير	3.3

 تضمنوا خارطة 
ً
 الكترونيا

ً
لدى البحث عن مدى توفير املواقع اإللكترونية لخارطة للموقع تبين أن تبين أن 40 موقعا

للموقع تبين الصفحات الرئيسية والصفحات الفرعية في كل موقع إلكتروني، حيث تعمل هذه الخارطة على تسهيل 

عملية الوصول إلى الصفحة املطلوبة من قبل مستخدم املوقع، وأظهر البحث أن موقع مجلس النواب قد أضاف 

.
ً
هذه الخاصية خالل فترة هذا التقرير حيث لم يكن يوفرها مسبقا
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 لم تتوافر فيهم خارطة املوقع وهم:
ً
بينما كان هناك 11 موقعا

اسم	الجهة

وزارة الخارجية وشؤون املغتربينوزارة تطوير القطاع العاموزارة الشؤون البلدية

هيئة االستثمار األردنيةوزارة الشباب مجلس األعيان

وزارة السياحة واالثاردائرة مراقبة الشركاتوزارة الزراعة

سلطة وادي األردنوزارة الداخلية

مثال على عدم وجود خارطة للموقع رغم وجود أيقونة للخارطة

3.4	توفر	أيقونة	الصفحة	الرئيسية	في	كل	صفحة

وفيما يتعلق بتوفير أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة من صفحات املوقع  فقد أظهرت نتائج البحث كافة 

املواقع التي تم تقييمها تحتوي على أيقونة الصفحة الرئيسية في كافة صفحات املوقع.

3.5	توفير	املوقع	وسيلة	طباعة	فعالة	وسهلة

 يوفروا وسيلة 
ً
وفيما يتعلق بتوفير املواقع لوسيلة طباعة فعالة وسهلة فقد وجد فريق البحث أن هنالك 26 موقعا

طباعة فعالة وسهلة وهي:
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أمانة عمان الكبرىديوان املحاسبةوزارة التربية والتعليم 

وزارة الداخليةمجلس األعيانوزارة الطاقة والثروة العدنية

دائرة االفتاء العامهيئة األوراق املاليةوزارة النقل

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
وزارة الخارجية وشؤون املغتربينوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

الجمارك األردنيةدائرة املوازنة العامةهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ديوان الخدمة املدنيةوزارة العدلدائرة قا�ضي القضاة

وزارة البيئةدائرة مراقبة الشركاتوزارة الشباب 

وزارة الصناعة والتجارةدائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة الثقافة

وبمقارنة النتائج مع نتائج التقرير السابق نجد أن ثالثة جهات تطورت بتوفير هذه الخاصية وهي موقع وزارة النقل، 

 املتبقية هذه الخاصية.
ً
وزارة الشؤون السياسية والبرملانية وديوان الخدمة املدنية، بينما لم توفر ال 25 موقعا

3.6	توفير	شروط	وأحكام	االستخدام	وسياسة	الخصوصية

وفيما يتعلق بتوفير شروط وأحكام االستخدام وسياسة الخصوصية تبين للمستخدم سياسة التعامل مع املوقع 

 توفر السياسة وهم:
ً
وتحمي حقوق املوقع ومعلوماته، فقد وجد فريق البحث أن 19 موقعا

دائرة مراقبة الشركاتدائرة قا�ضي القضاةوزارة التربية والتعليم 

دائرة االفتاء العامدائرة االرا�ضي واملساحةوزارة التخطيط والتعاون الدولي

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة الثقافةوزارة الطاقة والثروة العدنية

الجمارك األردنيةوزارة العملأمانة عمان الكبرى

وزارة املياه والتموين هيئة األوراق املاليةوزارة الداخلية

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة املوازنة العامةوزارة النقل

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
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مثال على شروط وأحكام االستخدام

3.7		-	3.8	وجود	معلومات	كافية	في	تذييل	الصفحة

 وفروا 
ً
وبخصوص مدى وجود معلومات كافية في تذييل الصفحة الرئيسية للموقع فقد بين البحث أن 48 موقعا

معلومات في تذييل الصفحة الرئيسية للموقع بينما لم تتوافر معلومات في تذييل املوقع في ثالثة مواقع الكترونية 

وهي:

وزارة تطوير القطاع العاموزارة األشغال العامة واالسكانديوان املحاسبة
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وبخصوص املواقع التي يتواجد فيها تذييل فقد تراوحت طبيعة املعلومات املتوفرة في التذييل من موقع آلخر كما 

هو موضح في الجدول التالي:

طبيعة	

املعلومات	

املتوفرة	في	

تذييل	الصفحة

اسم	الجهة،	

معلومات	

حول	الشركة	

املصممة/

املطورة	للموقع

اسم	الجهة،	

معلومات	

حول	الشركة	

املصممة/

املطورة	

للموقع،	

معلومات	

اإلتصال

معلومات	

حول	الشركة	

املصممة/

املطورة	

للموقع،	

معلومات	

اإلتصال

اسم	الجهة،	

معلومات	

اإلتصال

اسم	الجهة	

فقط

عدد الجهات 

الحكومية التي 

توفرت هذه 

املعلومات 

في مواقعها 

اإللكترونية

2 موقع6 مواقعموقع واحد25 موقع14 موقع

3.9	طبيعة	الشركة	املصممة

وفيما يتعلق بطبيعة الجهة املصممة للموقع فقد كان هناك 8 مواقع حكومية تم تطويرها من قبل جهات حكومية 

وهي: 

ديوان الخدمة املدنيةدائرة املوازنة العامةمديرية الدفاع املدني

مؤسسة التدريب املنهيدائرة مراقبة الشركاتوزارة الزراعة

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تم تطويرها من قبل شركات خاصة وهي:
ً
بينما كان هناك 32 موقعا

وزارة العدلوزارة النقلوزارة التربية والتعليم 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات

 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات

اإلسالمية
دائرة اللوازم العامة

سلطة وادي األردنهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة التخطيط والتعاون الدولي
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دائرة األحوال املدنية والجوازات دائرة قا�ضي القضاةوزارة الشؤون البلدية

دائرة االفتاء العامدائرة االرا�ضي واملساحةوزارة الطاقة والثروة العدنية

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين وزارة الشبابسلطة املياه 

الجمارك األردنيةوزارة الثقافةمجلس األعيان

وزارة املياه والريوزارة العملالهيئة املستقلة لالنتخاب

وزارة الصناعة والتجارة والتموينهيئة األوراق املاليةأمانة عمان الكبرى

 وزارة السياحة واالثاروزارة الشؤون السياسية والبرملانيةوزارة الصحة

دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة الداخلية

 طبيعة الجهة املطورة / املصممة.
ً
فيما لم يبين 11 موقعا

3.10	الحاجة	إلى	التمرير	في	الصفحة	الرئيسية	للموقع

، وكم عدد 
ً
 أو أفقيا

ً
وفيما يتعلق بالحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسية كاملة فيما إذا كان التمرير عاموديا

 فقد وجد فريق التقرير أن كافة املواقع تحتاج لتمرير 
ً
 أو أفقيا

ً
الصفحات التي يحتاج املستخدم إلى تمريرها عموديا

عمودي لتصفحها باستثناء موقع واحد ال يحتاج للتمرير سواء أفقي أو عمودي وهو موقع دائرة مراقبة الشركات. 

 في املوقع من 2 إلى 5 مرات وكما هو 
ً
أما بقية املواقع فقد تراوح عدد املرات التي يحتاجها املستخدم لتمريرها عموديا

موضح بالجدول التالي:

عدد	الصفحات	

التي	يحتاج	

املستخدم	إلى	

تمريرها

املواقع	التي	

يحتاج	املستخدم	

إلى	التمرير	مرتين	

ملشاهدتها	كاملة

املواقع	التي	يحتاج	

املستخدم	إلى	تمرير	

5	مرات	ملشاهدتها	

كاملة

املواقع	التي	يحتاج	

املستخدم	إلى	تمرير	

5	مرات	ملشاهدتها	

كاملة

املواقع	التي	يحتاج	

املستخدم	إلى	تمرير	

5	مرات	ملشاهدتها	

كاملة	

عدد الجهات 

الحكومية التي كانت 

مواقعها اإللكترونية 

تحتاج هذا العدد 

من التمريرات

172391
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3.11	وجود	رابط	فعال	لبوابة	الحكومة	اإللكترونية	على	املوقع

 
ً
 فّعاال

ً
 توفر رابطا

ً
وفيما يتعلق بوجود رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املواقع فقد تبين أن 41 موقعا

 لبوابة الحكومة اإللكترونية.
ً
 فعاال

ً
لبوابة الحكومة اإللكترونية على مواقعهم، بينما لم توفر 10 مواقع رابطا

3.12	مدى	تركيز	الصفحة	الرئيسية	على	املستخدم	وجودة	تصميمها	

 كانت 
ً
عند تقييم مدى تركيز الصفحة الرئيسية على املستخدم وجودة تصميمها وجد فريق التقرير أن 37 موقعا

صفحاتهم الرئيسية ذات تصميم ممتاز من حيث كثافة املحتوى وعدد الروابط والصور وكمية النصوص املختلفة 

املوجودة على الصفحة الرئيسية وهذه املواقع هي:

دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة تطوير القطاع العاموزارة التربية والتعليم 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
دائرة املوازنة العامةهيئة النزاهة ومكافحة الفساداملعلومات

وزارة العدلدائرة قا�ضي القضاةوزارة التخطيط والتعاون الدولي

دائرة اللوازم العامةوزارة التنمية االجتماعيةوزارة الطاقة والثروة العدنية

دائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة املاليةديوان املحاسبة

دائرة االفتاء العامدائرة االرا�ضي واملساحةمجلس األعيان

دائرة اإلحصاءات العامة وزارة الشبابالهيئة املستقلة لالنتخاب

الجمارك األردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميأمانة عمان الكبرى

ديوان الخدمة املدنيةوزارة الثقافةوزارة الصحة

وزارة البيئةوزارة العملوزارة الداخلية

مؤسسة التدريب املنهيهيئة األوراق املاليةوزارة النقل

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
وزارة الصناعة والتجارةوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

وزارة السياحة واالثار

 على صفحة رئيسية ذات درجة متوسطة من حيث جودة التصميم  والتركيز على املستخدم 
ً
بينما احتوى 14 موقعا

الصفحة وهم:

مؤسسة املواصفات واملقاييس سلطة املياهرئاسة الوزراء

وزارة الخارجية وشؤون املغتربينوزارة الزراعةمجلس النواب

وزارة املياه والرياملؤسسة العامة للضمان االجتماعيوزارة الشؤون البلدية
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هيئة االستثماردائرة مراقبة الشركاتمديرية الدفاع املدني

سلطة وادي األردنوزارة األشغال العامة واالسكان

3.13	مدى	وضوح	روابط	املوقع	ووصفها	ملا	تحويه

 كانت 
ً
فيما يتعلق بمدى وضوح روابط املوقع ومدى طول الروابط URL ومطابقتها ملحتواها فقد تبين  أن 19 موقعا

روابطها ممتازة حيث كانت روابط قصيرة وتصف الصفحة وهي:

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
دائرة االفتاء العامهيئة األوراق املالية

دائرة اإلحصاءات العامةدائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة الشؤون البلدية

الجمارك األردنيةدائرة املوازنة العامةديوان املحاسبة

ديوان الخدمة املدنيةدائرة مراقبة الشركاتمديرية الدفاع املدني

وزارة البيئةدائرة األحوال املدنية والجوازاتدائرة االرا�ضي واملساحة

 وزارة السياحة واالثارمؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة الشباب 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ذات جودة متوسطة وهم:
ً
بينما كانت روابط 18 موقعا

وزارة الثقافةوزارة الزراعةوزارة التربية والتعليم 

وزارة العملوزارة الصحةوزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة الطاقة والثروة العدنية
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
وزارة العدل

مؤسسة التدريب املنهيهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة األشغال العامة واالسكان

وزارة الصناعة والتجارة والتموين دائرة قا�ضي القضاةسلطة املياه 

هيئة االستثماروزارة املاليةأمانة عمان الكبرى

 كانت روابطهم ذات جودة ضعيفة وهم:
ً
في حين  14 موقعا

دائرة اللوازم العامةوزارة النقلرئاسة الوزراء

سلطة وادي األردنوزارة تطوير القطاع العاممجلس النواب

وزارة الخارجية وشؤون املغتربيناملؤسسة العامة للضمان االجتماعيمجلس األعيان
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وزارة املياهوزارة التنمية االجتماعيةالهيئة املستقلة لالنتخاب

وزارة الشؤون السياسية والبرملانيةوزارة الداخلية

مثال على روابط قصيرة وذات معنى

3.14	تغير	لون	أيقونات		املوقع	عند	النقر	عليها	

، فقد وجد فريق البحث 
ً
وفيما يتعلق بتغير لون األيقونة/الرابط عند النقر عليه لتدل املستخدم أنه زارها مسبقا

أن 8 مواقع وفرت هذه الخاصية وهي: 

دائرة اإلحصاءات العامةدائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة األشغال العامة واالسكان

وزارة البيئةدائرة املوازنة العامةوزارة النقل

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة تطوير القطاع العام

ولدى مقارنة النتائج مع التقرير السابق نجد أن موقع مؤسسة املواصفات واملقاييس ووزارة تطوير القطاع العام 

.
ً
قد أضافا هذه الخاصية حديثا
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املحور	الرابع:	الخدمات	والشكاوى	

يتكون املحور الرابع من شقين أساسيين، يركز الشق األول على عدة مؤشرات تشمل الخدمات اإللكترونية التي 

توفرها املواقع إضافة لقياس خدمات الدفع اإللكتروني املتوفرة، ومدى إتاحة الجهات الخدمية إلستمارات الخدمة 

وأدلة الخدمات على مواقعها اإللكترونية.  أما الشق الثاني من هذا املحور يركز على الشكاوى وإمكانية تقديمها  

إلكترونيا عبر مواقع الجهات املقيمة ومدى إمكانية تتبع هذه الشكاوى من حيث استالم رد فوري، وإعطاء رقم 

للشكوى وإغالق الشكاوى املرسلة والتعامل معها.

4.1	توفير	خدمات	الكترونية

بناء على نتائج البحث تبين أن 33 جهة  توفر خدمات إلكترونية للمواطنين عبر مواقعها وهي: 

مؤسسة ملواصفات واملقاييسدائرة االرا�ضي واملساحةوزارة التربية والتعليم

دائرة االفتاء العاموزارة الشبابمديرية الدفاع املدني

 وزارة الخارجية وشؤون املغتربينوزارة التعليم العالي والبحث العلميسلطة املياه

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة الثقافةأمانة عمان الكبرى 

الجمارك األردنيةوزارة العملوزارة الصحة

ديوان الخدمة املدنيةهيئة األوراق املاليةوزارة الداخلية

مؤسسة التدريب املنهيدائرة ضريبة الدخل واملبيعاتهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وزارة الصناعة والتجارة والتموينوزارة العدلاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

هيئة اإلستثمار األردنيةدائرة اللوازم العامةدائرة قا�ضي القضاة

 وزارة السياحة واالثاردائرة مراقبة الشركاتوزارة التنمية االجتماعية

دائرة األحوال املدنية والجوازاتسلطة وادي األردنوزارة املالية

13 جهة ال تعد جهات خدمية وخمسة جهات  منها  للمستخدم  الكترونية  17 جهة ال توفر خدمات  بينما هنالك 

خدمية لكنها ال تقدم خدمات الكترونية عبر مواقعها اإللكترونية وهي:

وزارة البيئةوزارة الزراعةوزارة الطاقة والثروة املعدنية

وزارة األشغال العامة واإلسكان
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات

اإلسالمية
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مثال على رابط خدمات إلكترونية بمضمون مختلف

4.2	توفير	خدمة	الدفع	اإللكتروني	

بلغ عدد الجهات التي تتيح خدمة الدفع اإللكتروني 18 جهة هي:

وزارة العدلدائرة قا�ضي القضاةوزارة الشؤون البلدية

دائرة مراقبة الشركاتوزارة املاليةسلطة املياه والري

سلطة وادي األردندائرة االرا�ضي واملساحةأمانة عمان الكبرى 

الجمارك األردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة الداخلية

وزارة املياه والريوزارة العملاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة السياحة واالثار

4.3	توفير	استمارات	الخدمات	عبر	املواقع	اإللكترونية

وفيما يتعلق بتوفير إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعي الجهة تعبئتها للحصول على الخدمة، وفرت 24 جهة 

استمارات للخدمات اإللكترونية التي تقدمها كلها أو بعضها، من أصل 38 جهة تقدم خدمات شملها التقييم وهي:

سلطة وادي األردنوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة الطاقة والثروة املعدنية

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة الثقافةسلطة املياه 

 وزارة الخارجية وشؤون املغتربينوزارة العملوزارة الصحة

الجمارك األردنيةهيئة األوراق املاليةوزارة الداخلية

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
وزارة البيئةدائرة ضريبة الدخل واملبيعات

مؤسسة التدريب املنهيوزارة العدلدائرة قا�ضي القضاة

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة اللوازم العامةوزارة التنمية االجتماعية

هيئة اإلستثمار األردنيةدائرة مراقبة الشركاتدائرة االرا�ضي واملساحة

فيما لم توفر ال14 جهة املتبقة استمارات خدماتها عبر مواقعها اإللكترونية
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4.4	-	4.5	توفير	دليل	الخدمات	عبر	املواقع	اإللكترونية

موقعها  عبر  تقدمها  التي  للخدمات  دليل  توفر  جهة   38 عددها  والتي  الخدمية  الجهات  كافة  أن  التقييم  بين 

اإللكتروني، وكانت جميع هذه األدلة شاملة حيث تحتوي على كل من:  

رسوم	 الخدمة،	 إلنجاز	 املتوقع	 الزمن	 الخدمة،	 إجراءات	 الخدمة،	 متطلبات	 الخدمة،	 الخدمة،	وصف	 اسم	

الخدمة،	مركز/	مكان	الخدمة.	

ً
4.6	تقديم	الشكاوى	الكترونيا

وفيما يتعلق بإمكانية إرسال شكوى الكترونية عبر املواقع التي تم تقييمها، فقد بين البحث أن 42 جهة توفر هذه 

الخاصية عبر مواقعها وهي:

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات وزارة التربية والتعليم
دائرة املوازنة العامةاإلسالمية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
وزارة العدلوزارة تطوير القطاع العاماملعلومات

دائرة اللوازم العامةهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة التخطيط والتعاون الدولي

دائرة مراقبة الشركاتاملؤسسة العامة للضمان االجتماعيرئاسة الوزراء

دائرة األحوال املدنية والجوازاتدائرة قا�ضي القضاةوزارة الطاقة والثروة املعدنية

مؤسسة املواصفات واملقاييسوزارة التنمية االجتماعيةديوان املحاسبة

دائرة االفتاء العاموزارة املاليةمديرية الدفاع املدني

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة الشبابوزارة األشغال العامة واإلسكان

الجمارك األردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميسلطة املياه 

ديوان الخدمة املدنيةوزارة الثقافةأمانة عمان الكبرى 

وزارة املياه والريوزارة العملوزارة الزراعة

وزارة البيئةهيئة األوراق املاليةوزارة الصحة

مؤسسة التدريب املنهيوزارة الشؤون السياسيةوزارة الداخلية

وزارة الصناعة والتجارة والتمويندائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة النقل

بينما لم يوفرها 9 مواقع وهي:

 وزارة الخارجية وشؤون املغتربينالهيئة املستقلة لالنتخابمجلس النواب

هيئة اإلستثمار األردنيةدائرة االرا�ضي واملساحةوزارة الشؤون البلدية

 وزارة السياحة واالثارسلطة وادي األردنمجلس األعيان
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وللتأكد من فعالية الروابط الخاصة بالشكاوى ومدى استجابة املؤسسات لها والية التعامل معها، تمكن فريق 

البحث بإرسال شكوى  إلى 38 جهة عبر مواقعها اإللكترونية، قامت 36 جهة منها بالرد الفوري باستالم الشكوى 

بينما لم ترد جهتان فقط وهما وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة املواصفات واملقاييس، والجهات التي 

ردت باالستالم هي:

دائرة املوازنة العامةوزارة النقلوزارة التربية والتعليم

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات

 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية

وزارة العدل

دائرة اللوازم العامةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعيرئاسة الوزراء

دائرة مراقبة الشركاتدائرة قا�ضي القضاةوزارة الطاقة والثروة املعدنية

دائرة األحوال املدنية والجوازاتوزارة التنمية االجتماعيةديوان املحاسبة

دائرة االفتاء العاموزارة املاليةمديرية الدفاع املدني

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة الشبابوزارة األشغال العامة واإلسكان 

الجمارك األردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميسلطة املياه 

ديوان الخدمة املدنيةوزارة الثقافةأمانة عمان الكبرى 

وزارة املياه والريوزارة العملوزارة الزراعة

وزارة البيئةوزارة الشؤون السياسية والبرملانيةوزارة الصحة

مؤسسة التدريب املنهيدائرة ضريبة الدخل واملبيعاتوزارة الداخلية

وبمقارنة الجهات التي طورت الية الرد املباشر على الجهات مع التقرير السابق نجد أن سبع جهات تطورت بحيث 

 على الشكاوى وهي:
ً
 مباشرا

ً
أصبحت توفر ردا

دائرة مراقبة الشركاتوزارة النقلأمانة عمان الكبرى

ديوان الخدمة املدنيةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعيوزارة الزراعة

وزارة العمل

التقرير من إرسال شكوى ألربعة جهات رغم توفيرها لهذه الخدمة ألن إرسال شكوى لهذه  فيما لم يتمكن فريق 

الجهات يتطلب تحديد جهة بعينها لتقديم الشكوى بحقها وقد تم اعتبار أن إمكانية تقديم الشكوى لهذه الجهات 

ال تنطبق وهذه الجهات هي:

وزارة الصناعة والتجارة والتموينهيئة النزاهة ومكافحة الفسادوزارة تطوير القطاع العام

هيئة األوراق املالية
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مثال على جهة تشترط كتابة اسم املشتكى عليه ومعلومات املشتكي

وبالنظر اللية الرد الفوري على الشكاوى تفاوتت أساليب الرد بين الجهات، فقد وصل لفريق التقرير ردود مباشرة 

على شكل صندوق رسالة يظهر على الشاشة فور تقديمها، وجهات أخرى قامت بالرد من خالل إرسال بريد الكتروني 

ملقدم الشكوى، وأخرى أرسلت رسالة نصية عبر الهاتف الجوال وهنالك بعض الجهات التي دمجت بين أساليب رد 

مختلفة بمعنى أنها قامت بالرد بأكثر من وسيلة.

وفيما يتعلق بإماكنية تتبع الشكوى املقدمة عبر املوقع قامت 10 جهات فقط بتزويد مقدم الشكوى برقم للشكوى 

يمكنه متابعتها من خالل وهذه الجهات هي:

دائرة االفتاء العاموزارة النقلوزارة الطاقة والثروة املعدنية

ديوان الخدمة املدنيةدائرة قا�ضي القضاةمديرية الدفاع املدني

مؤسسة التدريب املنهيوزارة التعليم العالي والبحث العلميأمانة عمان الكبرى 

دائرة املوازنة العامة

وبخصوص مدى إغالق الشكوى وحلها من قبل الجهات الحكومية التي استقبلت الشكاوى، فقد قامت 11 جهة 

فقط من أصل 38 جهة أرسل لها فريق البحث شكاوى بإغالق الشكوى وهذه الجهات هي:

دائرة اإلحصاءات العامةوزارة الشبابوزارة الطاقة والثروة املعدنية

ديوان الخدمة املدنيةوزارة الثقافةمديرية الدفاع املدني

مؤسسة التدريب املنهيدائرة األحوال املدنية والجوازاتأمانة عمان الكبرى 

دائرة االفتاء العاموزارة النقل
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مثال على إغالق شكوى بالرد عن طريق اإليميل

SMS مثال على إغالق شكوى بالرد عن طريق رسالة نصية
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استمارات	تقييم	املواقع	اإللكترونية	الحكومية	

األردنيـة
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	االتصاالت	وتكنولوجيا	املعلومات

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

4950

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

www.moict.gov.jo

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمال

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

ال

نعم

boxنعم

ال

غير	مغلقة

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

رئاسة	الوزراء

www.pm.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

934

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

0

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

الال

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

ال	يوجد

متوسط

ضعيف	

ال

نعم

اسم	الجهة

تمرير	عمودي

2

0

ال

نعم

ال

نعم

BOXنعم

ال

غير	مغلقة

ال
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

مجلس	النواب

www.representatives.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

5632

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

الال

نعمال

النعم

النعم

النعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

ال

نعم

ال

ال

ال	يوجد

متوسط

ضعيف	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

ال

ال

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	التربية	والتعليم	

www.moe.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

متوسط	)معظم	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

11

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2013-2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمال

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

5

ال

نعم

ال

ال

نعم

boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي

www.mop.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

3,988

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

ال

نعم

ال

غير	مغلقة

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الشؤون	البلدية

www.mma.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

7,815

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

ال

نعم

ال

ال

خاصة

متوسط

ممتاز

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

نعم

ال

نعم

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الطاقة	والثروة	املعدنية

www.memr.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

2635

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

2

0

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

Email	+	boxنعم

نعم

نعم

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الزراعة

www.moa.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

4958

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

متوسط

نعم
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ال

حكومية

متوسط

متوسط

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

3
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ال

ال
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نعم
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نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الشؤون	السياسية	والبرملانية

www.moppa.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

ال	يوجد

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	YouTube

ال	يوجد	

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمال

نعمنعم

نعمنعم

النعم

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ضعيف	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

ال

نعم

ال

نعم

BOXنعم

ال

غير	مغلقة

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الصحة

www.moh.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

981

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

emailنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الصناعة	والتجارة	والتموين

www.mit.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

978

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال	ينطبق

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	العمل

www.mol.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

549

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم



93

تقرير تقييم المواقع اإللكترونية الحكومية - الرسمية
الربع الثالث 2018

4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

Email	+	Boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	البيئة	

www.moenv.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

6401

ال	يدعم

ال	يوفر

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

0

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

ال

نعم

ال	يوجد

ممتاز

ممتاز	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

Boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	التعليم	العالي	والبحث	العلمي

www.mohe.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

710

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

Androidِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

حكومية

ممتاز

ممتاز	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

Boxنعم

نعم

نعم

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الثقافة

www.culture.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

2248

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

Boxنعم

نعم

ال

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	املالية

www.mof.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

1688

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

ال	يوجد

ممتاز

متوسط	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

BOXنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الخارجية	وشؤون	املغتربين

www.mfa.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

6672

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

ال	يوجد

متوسط	)	جزئية	واحدة	من	كل	من	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	غير	محدثة(

النعم

نعمال

نعمنعم

نعمال

النعم

نعمال

نعمنعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

ال

ال

خاصة

متوسط

ضعيف	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

ال

ال

ال

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الداخلية

www.moi.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

890

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

ال	يوجد

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

ضعيف

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

ال

ال

نعم

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	العدل

www.moj.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

225

تكبير	النص	وتصغيره

ال	يوفر

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

متوسط

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	االشغال	العامة	واالسكان

www.mpwh.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ضعيف

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

8676

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

ال	يوجد

2016

متوسط	)	جزئية	واحدة	من	كل	من	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	غير	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

الال

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

متوسط

نعم

ال

نعم

متوسط

متوسط	

ال

ال

تمرير	عمودي

4

نعم

نعم

ال

ال	

نعم

Email	+	Boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	التنمية	االجتماعية

www.mosd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

6,300

تغير	ألوان

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

ال	يوجد

ممتاز

ضعيف	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

BOX + SMSنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

مجلس	األعيان

www.senate.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

3689

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

ال	يوجد

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

ال

الال

نعمال

النعم

نعمال

النعم

الال

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ضعيف

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

4

نعم

ال

ال

ال

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	السياحة	واآلثار

www.mota.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

4629

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

2018	ربع	أول

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

ال

نعم

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	النقل	

www.mot.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

17057

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

نعم

خاصة

ممتاز

ضعيف	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

ال

نعم

BOX+EMAIL+SMSنعم

نعم

مغلقة

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	املياه	والري

www.mwi.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

10678

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

نعم

ال

خاصة

متوسط

ضعيف	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

نعم

نعم

boxنعم

ال

غير	مغلقة

ال
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	األوقاف	والشؤون	واملقدسات	اإلسالمية

www.awqaf.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

4301

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

ال	يوجد

متوسط	)	جزئية	واحدة	من	كل	من	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	غير	محدثة(

النعم

الال

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

ال

نعم

ال

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	تطوير	القطاع	العام

www.mopsd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

5725

ال	يدعم

ال	يوفر

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم



123

تقرير تقييم المواقع اإللكترونية الحكومية - الرسمية
الربع الثالث 2018

4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

نعم

ممتاز

ضعيف	

ال

ال

تمرير	عمودي

2

نعم

ال

ال

نعم

ال	ينطبق

غير	مغلقة

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

ديوان	املحاسبة

www.audit-bureau.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

7716

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

ال	يوجد

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

ممتاز

ممتاز

نعم

ال

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

ال

نعم

Boxنعم

ال

غير	مغلقة

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

هيئة	النزاهة	ومكافحة	الفساد

www.jiacc.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

10164

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

4

نعم

نعم

ال

نعم

ال	ينطبق

غير	مغلقة

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

الهيئة	املستقلة	لإلنتخاب

www.iec.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ضعيف

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

4098

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

0

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمال

نعمنعم

النعم

نعمنعم

النعم

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ضعيف

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

4

0

ال

نعم

ال

ال

ال
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

املؤسسة	العامة	للضمان	االجتماعي

www.ssc.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

479

ال	يدعم

ال	يوفر

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

ال	يوجد

متوسط

ضعيف

ال

نعم

اسم	الجهة

تمرير	عمودي

2

ال

نعم

نعم

ال

نعم

BOX+Emailنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

ديوان	الخدمة	املدنية	

www.csb.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

143

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

Androidِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

حكومية

ممتاز

ممتاز	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

4

نعم

نعم

ال

ال

نعم

BOX+Email+SMSنعم

نعم

نعم

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

أمانة	عّمان	الكبرى

www.ammancity.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

929

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

ال	يوفر

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

0

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

متوسط

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

Sms	Email,	Box,نعم

نعم

نعم

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

هيئة	االستثمار	األردنية

www.jic.gov.jo

ممتاز

متوسط	)ليس	أول	خيار(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

10,930

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook

ال	يوجد

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

الال

نعمنعم

النعم

نعمنعم

النعم

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

ال

ال

ال	يوجد

متوسط

متوسط	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

ال

ال

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	قا�ضي	القضاة

www.sjd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

4269

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

الربع	األول	2018

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

النعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

متوسط	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

نعم

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	االفتاء	العام

www.aliftaa.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

994

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

4

0

نعم

نعم

ال

ال

نعم

Email	+	Boxنعم

نعم

نعم

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

الجمارك	األردنية

www.customs.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

1052

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

Androidِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

4

0

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

Emailنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	املوازنة	العامة

www.gbd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

9706

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

نعم

حكومية

ممتاز

ممتاز	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

ال

نعم

BOXنعم

نعم

غير	مغلقة

ال



146

مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	ضريبة	الدخل	واملبيعات

www.istd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

353

تكبير	النص	وتصغيره

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

نعم

خاصة

ممتاز

ممتاز	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد

إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	األرا�ضي	واملساحة

www.dls.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ضعيف

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

293

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمال

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

هيئة	األوراق	املالية

www.jsc.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

10170

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز	

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

4

0

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

ال	ينطبق

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	مراقبة	الشركات

www.ccd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

685

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

0

ضعيف		)	أكثر	من	جزئية	واحدة	من	كل	من	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	غير	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

متوسط

نعم

نعم

ال

حكومية

متوسط

ممتاز

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

ال	يحتاج

0

0

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

Email	+	Boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

مديرية	الدفاع	املدني

www.cdd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

2628

تغير	ألوان

ال	يوفر

Androidِ

YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

متوسط

نعم

ال

ال

حكومية

جيد

ممتاز

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

ال

ال

نعم

Email	+	Boxنعم

نعم

نعم

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	االحوال	املدنية

www.cspd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

ضعيف

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

2639

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook,	Twitter,	YouTube

2014

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز

نعم

نعم

معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

3

0

نعم

نعم

ال

ال

نعم

Boxنعم

نعم

ال

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	اإلحصاءات	العامة

www.dosweb.dos.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

5074

تغير	ألوان,	تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمال

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

نعم

نعم

حكومية

ممتاز

ممتاز	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

3

نعم

نعم

ال

ال

نعم

BOXنعم

نعم

ال

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

مؤسسة	التدريب	املنهي

www.vtc.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

2426

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	YouTube

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

حكومية

ممتاز

متوسط	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

نعم

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

مؤسسة	املواصفات	واملقاييس	األردنية

www.jsmo.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

ممتاز

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

 PDF+  Word	بصيغة	متوفرة	امللفات

8540

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

2016

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

نعم

ال	يوجد

متوسط

ممتاز

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

2

0

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

ال

نعم

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

وزارة	الشباب

www.moy.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

متوسط	)ليس	أول	خيار(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

4534

تكبير	النص	وتصغيره

Android, iPhone ِ

ال	يوفر

Facebook,	Twitter,	YouTube

ال	يوجد

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

الال

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ممتاز

نعم

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

4

0

ال

ال

ال

ال

نعم

Boxنعم

نعم

ال

مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

سلطة	املياه

www.waj.gov.jo/sites/ar-jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

3592

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

متوسط

متوسط

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

0

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

Boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

دائرة	اللوازم	العامة

www.gsd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

ال

متوسط	)معظم	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

7104

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

خاصة

ممتاز

ضعيف	

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع,	معلومات	اإلتصال

تمرير	عمودي

2

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

BOXنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

سلطة	وادي	األردن

www.jva.gov.jo/sites/ar-jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

نعم	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

امللفات	متوفرة	بصيغة	PDF	فقط

ال	يوجد

ال	يدعم

ال	يوفر

ال	يوفر

Facebook,	Twitter

2017

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

نعمنعم

النعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم

نعمنعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

غير	فعالة

نعم

ال

ال

خاصة

جيد

ضعيف

ال

نعم

اسم	الجهة,	معلومات	حول	الشركة	املصممة/املطورة	للموقع

تمرير	عمودي

2

نعم

ال

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
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إستمارة تقييم موقع:

1.1 هل يمكن الوصول للموقع عبر رابط يسهل تذكره بما في ذلك التمثيل املناسب السم الجهة تحت نطاق ).gov.jo(؟

internet explorer - firefox - google chrome 1.4 ما مدى كفاءة استخدام املوقع اإللكتروني وبنتائج مماثلة من خالل املتصفحات

1.2 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث جوجل )Google(؟

1.3 ما مدى إمكانية  الوصول السريع الى املوقع من محرك البحث بنج )Bing(؟

1.5 هل املوقع متوفر باللغين العربية واإلنجليزية؟

1.7 هل يوفر املوقع خاصية التحويل بين اللغة اإلنجليزية واللغة العربية على نفس الصفحة؟

1.6 هل املوقع متطابق باللغتين العربية واإلنجليزية؟

1.12 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: هل إسم امللف مطابق للمحتوى؟ 

1.8 هل األيقونات Icons في املوقع مماثل عنوانها ملضمونها؟ 

1.13 إمكانية الوصول إلى ملفات املوقع اإللكتروني: ما هي صيغة امللفات املتوفرة؟                                                                                 

1.14 ما هو ترتيب املوقع اإللكتروني بين املواقع اإللكترونية على مستوى األردن؟ 

1.15 هل يدعم املوقـــــــــــع وصــــــــــــــــول واستخـــــــــــــدام األشخــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــــة؟

1.9 هل يوفر املوقع تصميم يسهل تصفحه من قبل مستخدمي الهواتف النقالـــــة )Mobile Friendly(؟         

1.10 هل يوجد تطبيق للجهة على الهواتف املحمولة )Mobile Application(؟

1.11 هل تتواجد الجهة على مواقع التواصل اإلجتماعي؟   

إمكانية الوصول 1

املوقع اإللكتروني:

املحتوى والشفافية 2

2.1 هل تتوفر املعلومات التالية عن الجهة الحكومية؟

2.1.1 ما هو تاريخ آخر تقرير سنوي على املوقـــــع؟ 

2.2 هل املعلومات املتوفرة على املوقــــــــــــــــع محدثة؟

• رؤية الجهة

• الخطة االستراتيجية

• امليزانية

• طلب الحصول على المعلومة 

• أھداف/ قیم الجهة 

• األصدارات / النشرات / الدراسات

• معلومات االتصال بالجهة

• التقاریر السنویة 

• رسالة الجهة

• التشريعات  ذات العالقة

• اإلعالنات 

ً
• رابط لتقدیم اإلقتراحات للجهة إلكترونیــــــــــــــــــا

• الهيكل التنظيمي/ اإلداري  للجهة

• زاوية األخبار

 FAQ األسئلة الشائعة بين الجمهور •

• معلومات االتصال بالوزير/الرئيس/املديـــر

نسخة للتعليقات

مديرية	األمن	العام

www.psd.gov.jo

ممتاز

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)	أول	خيار	في	الصفحة	االولى(

ممتاز	)نتائج	متساوية(

نعم

ال	يوفر

متوسط

ممتاز	)كل	امللفات	يطابق	إسمها	ملحتواها(

ممتاز

Word + PDF	بصيغة	متوفرة	امللفات

855

ال	يدعم

Android, iPhone ِ

Android, iPhone ِ

Facebook

0

ممتاز	)	كل	من	جزئية	األخبار،	القوانين	واألنظمة،	الحقبة	الوزارية	محدثة(

النعم

النعم

نعمنعم

النعم

نعمنعم

الال

النعم

النعم
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4.2 هل يوفر املوقع خدمة الدفع اإللكتروني؟  

4.3 هل يوفر املوقع إستمارات الخدمات التي يحتاج مراجعين الجهة لتعبئتها؟

4.4 هل يوجد دليل خاص بخدمات الجهةعلى املوقع؟

4.5 هل يحتوي دليل الخدمات على؟

• هل حصلت على رقــــــــم الشكــــــــــوى؟ 

• ما هي حالـــــــة الشكــــــــــوى؟ 

؟
ً
4.6 هل يوجد رابط فعال لتقديم الشكاوى للجهة إلكترونيا

إذا كانت اإلجابة نعم: 

• ما هو نوع الرد؟• هل وصلك رد فوري بعـد تقديــــــــــم الشكــــــــــوى؟

• اسم الخدمة

• متطلبات الخدمة

• رسوم الخدمة • وصف الخدمة

• الزمن املتوقع النجاز الخدمة

• اجراءات الخدمة

• مركز/مكان  الخدمة

سهولة االستخدام والتصميم 3
3.1 هل يوجد صندوق/ أداة للبحث في املوقع؟

3.2 ما مدى فعالية أداة البحث؟ 

3.4 هل يوفر املوقع أيقونة الصفحة الرئيسية في كل صفحة؟ 

3.6 هل يوفر املوقع شروط وأحكام اإلستخدام وسياسة الخصوصية؟ 

3.9 ماهي طبيعة الشركة املصممة/ املطورة للموقع؟ 

3.12 مدى تركيز الصفحة الرئيسية للموقع على املستخدم، وجودة تصميمها 

3.13 هل روابط املوقــــــــــــــع واضحــــــــــــــة وذات معنى على املوقــــــــــــــع اإللكتروني )روابط قصيـــرة وتصف ما تحــــــــــــــوي(؟ 

3.14 هل يتغير لون الرابط عند النقر عليه إذا كانت قد تمت زيارته من قبل؟

3.5 هل يوفر املوقع وسيلة طباعة فعالة وسهلة على صفحاته؟

3.7 هل يوجــــــــــــــــــــــــد تذييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع؟

3.8 ما هي املعلومات الواردة في تذييل الصفحة على املوقع؟ 

3.10 الحاجة إلى التمرير لرؤية الصفحة الرئيسة كاملة

  
ً
3.10.1 عدد الصفحات املمرة عموديا

   
ً
3.10.2 عدد الصفحات املمرة أفقيا

3.11 هل يوجد رابط فعال لبوابة الحكومة اإللكترونية على املوقع؟

3.3 هل توجد خريطة للموقع Site Map؟

4.1 هل يوفر املوقع خدمات إلكترونية؟

الخدمات والشكاوى 4

نسخة للتعليقات

نعم

ممتاز

نعم

ال

ال

ال	يوجد

جيد

ضعيف

ال

نعم

اسم	الجهة،	معلومات	االتصال

تمرير	عمودي

2

0

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

Boxنعم

نعم

ال

غير	مغلقة

نعم

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

نعم

نعم



174

نسخة للتعليقات

مركــــــــــز الحيــــــــــاة - راصــــــــــد




