
 (1مرفق رقم )
 املريـض اسـتبيان لرضـا
 

 املالحظــات كـال نعـم املعاييــر ت
    هل املباين والغرف يف املستشفى جذابة وتتوفر فيها تسهيالت مادية .1
    هل يقع املستشفى مبوقع مالئم يسهل الوصول اليه .2
    هل يشعر املريض أبنه ابيدي امينة داخل املستشفى .3
     عالية يف التشخيص والعالجيز االطباء يف املستشفى مبهارات هل يتم .4
هــل يراعــط ال بيــجل املعــار والملــادر يف املستشــفى العــادات والتقاليــد  .5

 واالعراف للمريض
   

    االطباء والملادر ال يب ابجملاملة والل ف مع املريضهل يتسم سلوك  . 6
    ل العاملني يف املستشفىهل هناك اصغاء كامل لشملوى املريض من قب .7
    هل يبدي العاملني يف املستشفى احرتاماً ابلغاً للمريض ومرافقيه .8
    أبنه دائماً على حقهل تنظر املستشفى للمريض  . 9
    هل تتميز الغرف للمرضى ابلنوعية اجليدة من االاثث  .10
ـــة والملهـــرابء واملـــاء  .11 ـــد والتدفو ـــوفر خـــدمات التفي داخـــل  ـــرف هـــل تت

 املرضى 
   

    للمرضى بملميات ونوعيات جيدة هل يقدم ال عام  .12
    هل حترص ادارة املستشفى على توفري الراحة واهلدوء .13
    هل هناك عناية بنظافة الغرفة للمرضى .14
    تنظيم دقيق ملواعيد الزايرات داخل املستشفىهل هناك  .15
دمات العالجيـة كفووصـات ربتفيـة وادويـة هل يتلقـى املـريض كافـة ا ـ .16

 واشعة و ريها
   

    اجملمــوع 
 

 املالحظات متأل حتماً . حقول:  مجيع  ةـمالحظ
 

 التاريـخ : اسم املؤسسة : اسم املدقق :
 
 
 



 (2مرفق رقم )
 

 ودةـتبيان عن االساليجل املتبعة من قبل االدارة لتوقيق اجلـاس
 

 ملالحظــاتا كـال نعـم املعاييــر ت
يف حالــة وجــود او تقــد  جهــود اســتلنائية يف العمــل هــل يــتم تقــد   .1

 من قبل املدير )مادية او معنوية( مملافوات للشخص
   

    هل يوجد تفويض من قبل املدير يف الصالحيات يف حمل عملك .2
    هل يتدخل املدير يف عملك ابستمرار .3
    من دون عوائق هل من السهولة االتصال ابملدير .4
    هل يستشريك املدير عند اختاذ القرارات .5
    املدير على تبين املبادرات للتغيري يف العمل هل حيفزك .6
 ومشـرتكة هل يوجد روح تعاون يف املؤسسـة وهنـاك عالقـات جيـدة .7

 حلل املشاكل ا اصة ابلعمل وت ويره 
   

    تقديرهل حيضى املدير ابللقة واالحرتام وال .8
هـــل يبوـــر املـــدير عـــن وجهـــات نظـــر ربتلفـــة عنـــدما يقـــوم  ـــل  .9

 املشاكل
   

هــدفاً وتعتــريه لتوســني جــودة ا دمــة الصــوية املؤسســة هــل متيــل  .10
 يف اهداف املؤسسة على ادىن نسبة او قيمة اً مهم

   

هل تعتمد املؤسسة الصوية على حاجات املرضـى وخخـذها بنظـر  .11
 يتها على ادىن نسبة  وير اسرتاتيجاالعتبار عند ت

   

    اجملمـوع 
 
 

 املالحظات متأل حتماً . حقول:  مجيع  ةـمالحظ
 
 
 

 التاريـخ : اسم املؤسسة : اسم املدقق :
 



 (3مرفق رقم )
 

 ى ـابلشؤون الصوية االول ة التخ يط التفصيلط للهيوة املتخصصةـمصفوف
 لصويـة وا اصـة بـ ادارة اجلـودة للمؤسسـات ا

 
 االحتمالية  الفرعية املشاكل          املشمللة الرئيسية

  

 التأثري 
  

ا  ر 
 املقدر 
  

 االستجابة  
  

 ا  ر املتبقط 
  

 االولوية 

 
تــدين مســتوى اجلــودة 
للخـــــدمات الصـــــوية 
املقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف 
املستشــــــــــــــــــــــــــــــــفيات 

 احلملومية

ضـــــــــــعف يف اجـــــــــــراءات  -1
ســــــــــــــــــتمر التوســــــــــــــــــني امل

 للمؤسسات الصوية
 

)الزبـــــــــون( رضــــــــا  معــــــــد -2
علــــــى ا ــــــدمات  املــــــريض
 ال بية

قلــــــــة مشــــــــاركة االفــــــــراد  -3
اجيــــاد احللــــول العــــاملني يف 
       تشــــــــــــــــــــــجيع وعــــــــــــــــــــــدم 

القيـــــــــــــــــــــادة العليـــــــــــــــــــــا يف 
املؤسســــــــــــــات الصــــــــــــــوية 

ض يفـــو تلتخويــل العـــاملني و 
 الصــــــــــــــــالحيات أبختــــــــــــــــاذ
القــرارات املناســبة لتوســني 

 جودة ا دمات ال بية 
 

ضـــعف الرقابـــة مـــن قبـــل  -4
العليـــا علـــى ت بيـــق االدارة 
 اجلودة

 

والتعلــــــــــــــيم  التــــــــــــــدريجل  -5
للمالكــــــــــــات العاملــــــــــــة يف 

   املستشفيات احلملومية 
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 (4مرفق رقم )
 

 خهيل املستشـفياتدول يوضح املبالغ املصروفة على ـج
   

 الرصافـة  / دائرة صوة بغداد
 

 6/2018ولغاية  2003امجايل املبالغ املصروفة منذ عام  اسم املستشفى ت
 دينار

 20337832435 االمام علط .1
 13250523500 الشهيد الصدر .2
 12065879990 احلسينية .3
 9751314700 النهروان .4
 8742730000 الملندي العام .5
 8194513910 املعامل .6
 4253429486 ابن النفيس .7
 2887652000 )ثالمسيا( ابن البلدي  .8
 2137709050 ابن اهليلم للعيون .9

10
. 

 1977572800 اجلملة العصبية

11
. 

 1389610500 االشعاع وال جل الذري

12
. 

 786459750 لعامالنعمان ا

13
. 

 67981000 كمال السامرائط

 85,843,209,121 امجايل املبالغ املصروفة  
 
 
 



 
 
 
 

 دائرة مدينـة ال ـجل 
 
 

 6/2018ولغاية  2003املبالغ املصروفة منذ عام  اسم املستشفى ت
 دينار

 6700676850 خهيل مستشفى محاية االطفال التعليمط .1
 6420000000 ختفاتلتعليمط واملخهبل مستشفى بغداد ا .2
 4058655547 خهيل بناية ا دمات املركزية .3
 3436849343 خهيل مستشفى محاية االطفال .4
 1838361500 خهيل االدارة العامة .5
 1582379400 خهيل مصاعد فوة )أ( .6
 1050000000 خهيل مصاعد فوة )ب( .7
 898650000 خهيل محامات مستشفى بغداد .8
 827370569 خهيل مستشفى محاية االطفال التعليمط .9
 798474698 خهيل مستشفى اجلراحات التعليمط .10
 770512714 خهيل دار التمريض ا اص .11
 531823500 خهيل ربتفات مستشفى بغداد .12
 130291200 خهيل معهد االشعة .13
 90750000 ى اجلراحاتخهيل صالة عمليات طابق ا امس مستشف .14
 37708165 خهيل قاعة املؤمترات .15
 29,172,503,486 امجايل املبالغ املصروفة 

 
 
 



 
 

 
 

 داد / الملـرخـدائرة صوة بغ
  
 

 يل املستشفيات للفرتةامجايل املبالغ املصروفة على خه اسم املستشفى ت
 ( 2006، 2005، 2003( أبستلناء االعوام )2018 -2003) 

 دينار
 381728950 الريموك التعليمط .1
 200400000 ال فل املركزي .2
 623852000 ابو  ريجل .3
 509755000 اطفال الملاظمية .4
 545703250 الفرات العام .5
 125642375 ابقر احلمليم .6
 650473000 الملرامة التعليمط .7
 367412500 اظمية التعليمطالمل .8
 370452830 احملمودية .9
 326546100 الملرخ العام .10
 72950000 ابن البي ار .11
 11619700 الملرخ للوالدة .12
 10000000 االصالح االجتماعط .13
 11613000 ال ارمية العام . 14
 4,208,148,705 امجايل املبالغ املصروفة 

 
 
 
 



 
 
 
 

 (5مرفق رقم )
 ها ءاـشيت قامت وزارة الصوة والبيوة أبناملستشفيات الجـدول يوضح 

 والتـط اليزال العمـل هبا مستمر وفقاً لملل حمافظـة 
 احملافظة واتريخ  اسـم املشـروع ت

 املباشرة
 نسبة االجناز 
 )الفعلط(

 املالحظــات

( ســـرير مـــع 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) .1
 مركز معاجلة االمراض السرطانية

 رةـالبص
1/7/2009 

 مستمر 93,09

ســـرير مـــع ( 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) .2
 مركز معاجلة االمراض السرطانية

 ميسـان
1/7/2009 

 مستمر 89,80%

( ســـرير مـــع 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) .3
 مركز معاجلة االمراض السرطانية

 كربـالء
1/7/2009 

 مستمر 92,53%

( ســـرير مـــع 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) .4
 معاجلة االمراض السرطانيةمركز 

 ذي قـار
1/7/2009 

 مستمر 92,04%

( ســـرير مـــع 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) .5
 مركز معاجلة االمراض السرطانية

 النجـف
2/7/2009 

 مستمر 91,50%

( ســـرير مـــع 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) .6
 مركز معاجلة االمراض السرطانية

 نينـوى
2/7/2009 

( 347الـــــــوزراء املـــــــرقم ) حســـــــجل قـــــــرار  لـــــــس 33,81%
مت االتفــــا  مــــع الشــــركة بتجميــــد  2015لســــنة/
 املشروع

 كركـوك ( سرير400انشاء مستشفى ) .7
23/8/2011 

( 347حســـــــجل قـــــــرار  لـــــــس الـــــــوزراء املـــــــرقم ) 25,96%
د مت االتفــــا  مــــع الشــــركة بتجميــــ 2015لســــنة/
 املشروع

( ســـرير يف قضـــاء 400) انشـــاء مستشـــفى . 8
 الملوت

 واسـط
28/9/2011 

( 347حســـــــجل قـــــــرار  لـــــــس الـــــــوزراء املـــــــرقم ) 30,78%
  ابلرتاضط ء العقداهنا 2015لسنة/

 امللـىن  ( سرير يف السماوة400انشاء مستشفى ) .9
28/9/2011 

 االستمرار أبجراءات سوجل العمل 26,00%

 االنبـار ( سرير يف القائم200انشاء مستشفى ) .10
23/18/2011 

ــد املشــروع ابالتفــا  مــع الشــركة وحســجل  56,59 مت جتمي
 2015( لسنة/ 347قرار  لس الوزراء املرقم )

 االنبـار ( سرير يف حديلة200انشاء مستشفى ) .11
23/8/2011 

56,48% = 

 صالح الدين ( سرير يف الدجيل100انشاء مستشفى ) .12
28/8/2011 

30,78% = 

 صالح الدين ( سرير يف الدور100انشاء مستشفى ) .13
28/8/2011 

32,98% = 

 = %37,98  صالح الدين ( سرير يف سامراء100انشاء مستشفى ) .14



28/9/2011 
 صالح الدين  ( سرير يف ال وز100انشاء مستشفى ) .15

28/9/2011 
( 347حســـــــجل قـــــــرار  لـــــــس الـــــــوزراء املـــــــرقم ) 30,70%

 اهناء العقد ابلرتاضط 2015لسنة/
( ســــرير يف 200انشــــاء مستشــــفى ســــعة ) .16

االنبار /قضـاء هيـت مـع التأثيـر والتجهيـز 
 )تسليم املفتاح(

 االنبار
23/8/2011 

( 347حســـــــجل قـــــــرار  لـــــــس الـــــــوزراء املـــــــرقم ) 57%
مت االتفــــا  مــــع الشــــركة بتجميــــد  2015لســــنة/
 املشروع

( ســــــــــــــرير يف 40انشــــــــــــــاء مستشــــــــــــــفى ) .17
 الدجيل/تسليم مفتاح/صالح الدين

 صالح الدين
اتريخ االحالة 

16/4/2013  

( 347اســتلىن املشــروع مــن قــرار  لــس الــوزراء ) 57%
 2015لسنة/

ستشــــفى عــــام االمــــامني اجلــــوادين انشــــاء م .18
( ســــــرير يف التاجط/تســــــليم مفتــــــاح / 87)

 بغداد

 بغداد / الملرخ
31/1/2013 

اهنــــــــاء العقــــــــد حســــــــجل قــــــــرار احململمــــــــة بتــــــــاريخ  59%
17/8/2016 

( سرير المراض 50انشاء مستشفى سعة ) .19
 اجلهاز اهلضمط يف حمافظة البصرة

 البصرة 
25/2/2009 

بعـــــــد  3/12/2017خ ابشــــــر يف العمــــــل بتــــــاري 89,25%
( 347اسـتلناء املشــروع مـن قــرار  لـس الــوزراء )

 2015لسنة/
انشـــــــاء مستشـــــــفى احلملـــــــيم العـــــــام ســـــــعة  .20

 ( سرير200)
 النجـف

14/8/2013 
 سوجل عمل 11,34%

( ســـرير مـــع 400انشـــاء مستشـــفى ســـعة ) 21
مركــــــــز معاجلــــــــة االمــــــــراض الســــــــرطانية يف 

 الرصافة

 بغداد / الرصافة 
1/7/2009 

 سوجل عمل 10,50%

( ســــرير يف 400انشــــاء مستشــــفى ســــعة ) .22
 الديوانية

 الديوانية 
1/7/2009 

 سوجل عمل 13,25%

( ســــرير يف 400انشــــاء مستشــــفى ســــعة ) .23
 دايىل

 دايىل 
1/7/2009 

 سوجل عمل 16,38%

انشــــاء مستشــــفى عــــام يف احلســــينية ســــعة  .24
( سرير مع التأثير والتجهيز/تسليم 200)

 مفتاح

  بغداد الرصافة
19/11/2012 

17,35%  

( 100انشاء مستشفى عام املعامـل سـعة ) .25
 سرير / تسليم مفتاح /بغداد

 بغداد الرصافة 
21/5/2013 

اســـتلى املشـــروع مـــن قـــرار  لـــس الـــوزراء املـــرقم  20,88%
 2015( لسنة/347)

( 200انشــــــــاء مستشــــــــفى عــــــــام ســــــــعة ) .26
 سرير/تسليم مفتاح/بغداد

 بغداد / الرصافة
27/1/2013 

 سوجل عمل 14,50%

انشـــــــاء مستشـــــــفى والدة واطفـــــــال ســــــــعة  .27
ــــز يف  300) ( ســــرير مــــع التأثيــــر والتجهي

 كربالء تسليم مفتاح / املرحلة االوىل

 كربالء
23/8/2011 

( 347حســـــــجل قـــــــرار  لـــــــس الـــــــوزراء املـــــــرقم ) 29,10%
مت االتفــــا  مــــع الشــــركة بتجميــــد  2015لســــنة/
 املشروع

( 200) انشـــاء مستشـــفى ابــــن زهـــر ســــعة .28
ســــــــرير ملــــــــرحلتني االوىل انشــــــــاء واللانيــــــــة 

 جتهيز/بغداد

 بغداد/ الرصافة 
29/12/2013 

 سوجل عمل 5%

ــــــاي  العــــــام  .29 ــــــاء مستشــــــفى اجلب اكمــــــال بن
( ســــــــرير /املرحلــــــــة اللانيــــــــة/بر م  100)

 انعاش االهوار

 ذي قار 
25/4/2013 

 مستمر  74,50%

ــــــوزراء املــــــرقم ) %10 االنبار ( ســرير 100انشــاء مستشــفى عــام ســعة ) .30 ــــــس ال ( 347خاضــــــع لقــــــرار  ل



الملرمـــــة/االنبار ب ريقـــــة تســــــليم  يف  حيـــــة
 وجتهيز وخثير

 2015لسنة/ 25/4/2013

 

 (6مرفق رقم )
 والبيوة واليت مل يقم البعض منها يوضح الدوائر واالقسام التابعة لوزارة الصوة 

 بتنفيـذ بر مـ  اجلـودة فيهـا 
 

 ISOاجلهة املاحنة لشهادة االيزو  اجلهة اليت حصلت على الشهادة للموافظة اسم املؤسسة وفقاً  ت

اذا كان هنالك قسم او شعبة مل ترد االجابة حول  دائرة املشاريع وا دمات اهلندسية .1
 هلديهم حاصلة على شهادة ام ال

 ــ

ئد هلا مل ترد االجابة حول اذا كان هنالك قسم عا وتنمية املوارددائرة التخ يط  .2
 حاصل على شهادة االيزو ام ال

 ــ

 ــ التوجد لديهم اي قسم حاصل على شادة االيزو الدائرة االدارية واملالية والقانونية  .3
 املختف الوطين للوصبة واحلصبة االملانية  - دائرة الصوة العامة  .4

 املختف الوطين لالنفلونزا -
  طفالاملختف الوطين لشلل اال  -

 الصوة العاملية  منظمة
 منظمة الصوة العاملية
 منظمة الصوة العاملية

الشركة العامة لتسويق االدوية  .5
 واملستلزمات ال بية

وزارة التخ يط/ اجلهاز املركزي  كيماداي
ييس والسي رة النوعية/ قسم قللت

 ادارة اجلودة 
مركز الوزارة /دائرة االمور الفنية  .6

 الدوائر التابعة هلا()
 رة صوة بغداد/الملرخدائ

 
 دائرة صوة بغداد/ الرصافة

 
 

 
 مدينة االمامني الملاظمني )ع( ال بية

 
 مستشفى العلوية للوالدة )ربتف المليمياء السريرية(

 
 
 

 االملانية  TUVشركة 
 

وزارة التخ يط/قسم اعتماد 
 املختفات

 ــ زواليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االي دائرة العيادات الشعبية  .7
 ــ التوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االيزو دائرة مدينة ال جل .8
 ــ اليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االيزو دائرة ال جل العديل .9
 ــ اليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االيزو البصـرة دائرة صوة  .10
 ــ يزواليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة اال نينـوىدائرة صوة  .11
 ــ اليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االيزو ميسـاندائرة صوة  .12
 ــ اليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االيزو الديوانيـةدائرة صوة  .13
 ــ اليوجد لديهم قسم حاصل على شهادة االيزو دايلـىدائرة صوة  .14
 ديهم حاصللالك قسم مل ترد االجابة حول اذا كان هن االنبـاردائرة صوة  .15

 ام الااليزو على شهادة 
 ــ

 ــ ديهم قسم حاصل على شهادة االيزو اليوجد ل اببـلدائرة صوة  .16
وزارة التخ يط / قسم اعتماد  ربتفات احلسني السريرية يف مستشفى احلسني التعليمط ذي قاردائرة صوة  .17

 املختفات



 ــ م حاصل على شهادة االيزو ديهم قساليوجد ل امللنـىدائرة صوة  .18
 ــ ديهم قسم حاصل على شهادة االيزواليوجد ل صالح الديندائرة صوة  .19
مل ترد االجابة ملعرفة اذا كان لديهم قسم حاصل على  النجـفدائرة صوة  .20

 شهادة االيزو
 ــ

 (7مرفق رقم )
 

جل ـحسمع التقييم ا اص يوضح التقييم ا اص ابملستشفيات من قبل الدوائر التابعة هلم 
 ة ـفريق العمل التدقيقط التابع لديوان الرقابة املالي

الدرجة حسجل تقييم  فقرة التدقيق اسم املستشفى
 الدائرة

الدرجة حسجل تقييم فريق 
 العمل

 (50) 98 صيدلية الملنـدي
 (50) 91,43 االعاشة م بخ 
 (50) 78,49 الشعبة اهلندسية 
 (60) 80,25 صالة العمليات 

 (50) 81 ردهة اجلراحية الواسـ ط
 (50) 67 صالة العمليات 
 (50) 79 العناية املركزة 
 (40) 54 االفاقـة 
 (60) 100 الصيدلية والعالج 

 (50) 79 صالة العمليات االمام علط
 (40) 71 االفاقـة 
 (50) 82 ردهة احلرو  
 (60) 88 صيدليـة 
 (60) 84 ردهة ال وارىء 
 (50) 70 ةفندقـ 

 (50) 90 كلية صناعية وديلزة ابن البلدي
 (50) 71 ردهة اجلراحية 
 (50) 76 ردهة النسائية 
 (50) 76 صالة العمليات اجلراحية 
 (50) 74 االفاقـة 
 (60) 86 يـةالصيدل 
 ( 60) 85 م بخ 

 (40) 59 ردهة االطفال اطفال العلوية
 (60) 91 والعالجالصيدلية  
 (40) 60 امل بخ 
 (40) 90 العيادة االستشارية النعمان
 (50) 83 ردهة الباطنية 
 (50) 82 االفاقـة 
 (60) 85 الصيدلية والعالج 



 (60) 84 امل بخ 
 ( 50) 85 اجنوة خاصة 

 
 (8مرفق رقم )

 حصلت على نسجل متدنية ضمن مؤشرات التقييم الفصلط يوضح االقسام اليت 
 يف بغداد واحملافظـات لبعـض املؤسسات الصوية 

 
املؤشرات الفنية واهلندسية للقسم الذي 

ذ ادىن نسبة يف التقييم اقل من اخ
(70)% 

درجة التقييم للمؤشرات 
 (%70اقل من )

املعدل العام لتقييم 
 املستشفى

 املستشفى

 %53 المللية الصناعية

دائرة صوة بغداد الملرخ/  68,53
 مستشفى الريموك التعليمط

 %23 ردهة ا دج
 MRI 68%خدمات الرنني 

 CT 61%خدمات املفراس 
 %53,6 ردهات املرضى
 %50 عناية مركزة
 %44 انعاش قلجل

 %51 العيادة االستشارية
 %61 امل بـخ
 %60,37 ال وارىء

 مستشفى احملمودية 64%

 %37,5 االستشارية
 %67,18 االشعة والسو ر 
 %62,26 صالة العمليات

 %63,19 الردهـات
 %60,22 صالة الوالدة
 %60,34 ردهة ال وارىء

 مستشفى حممد ابقر احلمليم 72%

 %65,62 االستشارية
 %68,69 الصيدلية

 %7,69 االدارة الصوية االلملرتونية
 %53,33 امل بـخ
 %59,25 ا ـدج

 %58,82 ردهة وخدمات ال وارىء
 %64,28 خدمات صالة الوالدة العام مستشفى الفرات 76%

 %66,43 ردهة انعاش القلجل والعناية املركزة
 %52,54 ردهة ا دج

 



 

 

 

 %51 العيادة االستشارية

الرصافة/  –دائرة صوة بغداد  64%
 مستشفى الملندي التعليمط

 CT 60%خدمات املفراس  
 MRI 68%خدمات الرنني 

 %65 ردهات الباطنية
 %53 دهات اجلراحيةر 

 %56 ردهات االنعاش
 %64 ردهة احلرو 
 %68 مصرف الدم
 %65 املختفات

 %63 ا دمات الفندقية
 %57 العيادة االستشارية 

 مستشفى ابن النفيس 72%

 %54 ردهة الباطنية 
 %47 ردهة اجلراحية

 %47 صاالت العمليات
 %43 ردهة االنعاش

 %60 قـةاالفا
 %63 ا دمات الفندقية 

 %68 االحصـاء
 %54 ردهة ال وارىء

 مستشفى الشهيد الصدر 70%

 %75 العيادة االستشارية 
 %65 خدمات االشعة
 %66 خدمات السو ر

 MRI 56%خدمات الرنني  
 %69 ردهات اجلراحية
 %49 ردهات االنعاش

 %68 املختف
 %61 فندقيةا دمات ال

 %55 موارد بشرية
 %60 ردهة ال وارىء

 مستشفى اجلملة العصبية 72%

 %61 العيادة االستشارية
 %52 صاالت العمليات
 %47 ردهة االنعاش

 %48 االفاقـة
 %58 ا دمات الفندقية
 %66 املوارد البشرية
 مستشفى ضاري الفياض %76 %59 ردهة ال وارىء



 %68 دة االستشارية العيا
 %58 ردهة النسائية

 

 

 %58 ردهة ال وارىء

 مستشفى العلوم العصبية 74%

 %63 العيادة االستشارية 
 %57 خدمات االشعة
 %60 خدمات السو ر

 MRI 69%خدمات الرنني 
 %55 ردهات الباطنية
 %55 ردهات اجلراحية
 %68 ردهات االطفال

 %69 نعاشردهات اال
 %63 خدمات االشعة 

دائرة مدينة ال جل/ مستشفى  84%
 بغداد التعليمط

 %33 السو ر
 C.T 60%مفراس 
 MRI 68%خدمات 

 %63 ردهة اجلراحية
 %62 ردهة حديلط الوالدة

 %57 امل بـخ
 حتت التأهيل خارج التقييم ردهات نسائية 
 عمليات نسائية
 دةصاالت الوال

 %63 الصيدلية السريرية
 %50 ا دمات الصوية واحلمامات

 %61 التوثيق االحصائط حلديلط الوالدة
 %66 ربتف المليمياء السريرية

مستشفى االمل لعالج االوراح  79%
 السرطانية

 %67 ربتف امراض الدم
 %38 السو ر
 CT 65%مفراس 

 MRI 37%خدمات الرنني 
 %25 يانـةالص

 %21 االحصاء
 %63 ردهات رقود املرضى

حمافظة الديوانية/ مستشفى  78%
 الديوانية العام

 %64 وحدات االشعة والسو ر
 %69 ردهة ال وارىء
 CT 40%خدمات املفراس 

 MRI 50% خدمات الرنني
 %41 ردهة الباطنية 



 %57 ردهة اجلراحية
 %61 ردهة انعاش القلجل

 

 

 

 %47 العيادة االستشارية

 مستشفى احلمزة العام 69%

 %56 ردهات رقود املرضى
 %48 وحدة العناية القلبية
 %38 وحدة حديلط الوالدة

 %31 التوثيق ال يب حلديلط الوالدة
 %62 التوثيق االحصائط لصاالت الوالدة

 %50 العيادة االستشارية
 %61 ردهة ال وارىء
 %50 خدمات االشعة
 %50 ردهة الباطنية
 %53 ردهة اجلراحية
 %47 ردهة النسائية
 %47 ردهة االطفال

 %38 العمليات )جراحة عامة(
 %35 االفاقـة

 %59 صالة الوالدة
 %64 ردهة انعاش القلجل

 %43 امل بـخ
 %67 ردهة رقود املرضى

 مستشفى الشامية 79,7%

 %38 يق ال يب لوحدات حديلط الوالدةالتوث
 %64 التوثيق ال يب واالحصاء لصاالت الوالدة

 %58 ردهة ال وارىء
 %45 العيادة االستشارية
 %60 خدمة االشعة

 %61 خدمات السو ر
 %53 ردهة الباطنية 
 %60 ردهة اجلراحية
 %50 ردهة االطفال
 %60 ردهة النسائية

 %66 ة احلرو رده
 %54 ردهة االفاقة
 %62 ردهة االنعاش

 %43 امل بـخ
 



 

 

 

 

 %60 وحدة االفاقة

 عفك العام مستشفى 80%

 %53 التوثيق ال يب لوحدات حديلط الوالدة
 %62 التوثيق واالحصاء لصاالت الوالدة

 %63 ردهة الباطنية
 %63 ردهة الباطنية
 %40 ردهة النسائية 

 %63 العمليات )جراحة عامة(
 %60 امل بـخ

 %62 ردهة رقود املرضى

 مستشفى احلسني )ع( لالطفال 75%
 ردهات ال وارىء التقييم الفين

 واهلندسط 
41% 
52% 

 %65 خدمات االشعة
 %32 ردهة الباطنية

 %50 ردهة حديلط الوالدة 
 


