معهد العبور العاىل ل إلدارة واحلاس بات ونظم املعلومات
وحدة ضامن اجلودة OQA
ملخص هخائج قياض زضا العالب الجدد
عً إجساءاث القبىل والدسجيل
للعام الدزاس ى 2016/2015

CODE: R9-01

جم إجساء إلاطخبيان على عيىت عشىائيت مً ظالب املعهد مخقديً للدزاطت عً العام الدزاس ى  2016-2015وبلغذ وظبت املشازلت ( )%33.90بئجمالى ()422
ظالب وظالبه

عبازاث لقياض مظخىياث السضا عىد العالب
عبازاث املحىز زقم ( )5جىاولذ قياض زضا العالب عً إجساءاث إلاطخقبال
اجخاشث جميع العبازاث مظخىي زضا العالب الجدد بخقديساث مخفاوجت (جيد ,ممخاش) بشسط جدقيق معدل ألبرمً أو يظاوي
 %60مً مخىطغ أزاء العالب.
بيظبت هجاح ()%67.06
 1/5جىافسث خدماث الاجصاالث الخليفىهيت والسد على الاطخفظازاث
بيظبت هجاح ()%81.51
 2/5عمليت اطخقبال العالب ماهذ مىظمت بدقت .
بيظبت هجاح ()%82.46
 3/5لجىت اطخقبال العالب ماهذ فعالت .
بيظبت هجاح ()%77.96
 4/5اجساءاث اطخقبال العالب ماهذ مالئمت .
ً
بيظبت هجاح ()%86.96
 5/5مهان اطخقبال العالب مان مىاطبا والئقا .
ً
بيظبت هجاح ()%75.82
 6/5هظام اطخقبال الصائسيً وجىجيههم ومدهم باملعلىماث والنخيباث مان فعاال .
بيظبت هجاح ()%82.46
 7/5مهان ضيافت الصائسيً مان مالئما ويخىافسفيه مافت املعلىماث والبياهاث
بيظبت هجاح ()%80.33
 8/5أفساد ألامً ماهىا مخعاوهين .
بيظبت هجاح ()%85.30
 9/5جىشع على العالب الجدد بعض الهدايا البظيعت التى جخضمً معلىماث عً املعاهد
عبازاث املحىز زقم ( )6جىاولذ قياض زضا العالب عً هظم القبىل والدسجيل
اجخاشث جميع العبازاث مظخىي زضا العالب الجدد بخقديساث مخفاوجت (جيد ,ممخاش) بشسط جدقيق معدل ألبرمً أو يظاوي
 %60مً مخىطغ أزاء العالب.
ً
بيظبت هجاح ()%68.48
 1/6عدد مىظفى القبىل والدسجيل مان مافيا .
بيظبت هجاح ()%78.67
 2/6لفاءة مىظفى القبىل والدسجيل ماهذ ملمىطت .
ً
ً
بيظبت هجاح ()%79.38
 3/6أبدي مىظفى القبىل والدسجيل حعاوها جادا فيما بينهم .
بيظبت هجاح ()%74.88
 4/6أخظً مىظفى القبىل والدسجيل الخعامل مع الجمهىز املخىاجد باالدازة .
 5/6ملع الجمهىز والعالب صدق املعلىماث ودقت البياهاث امليشىزة عً معاهد العبىز
بيظبت هجاح ()%76.30
بيظبت هجاح ()%75.59
 6/6منخب القبىل والدسجيل جاهص للعمل اليدوي .
بيظبت هجاح ()%72.03
 7/6جخىافسبمنخب القبىل والدسجيل خدماث الخصىيسوالعباعت .
بيظبت هجاح ()%66.11
 8/6جؤدي خدماث القبىل والدسجيل فى وقذ مسض ى
بيظبت هجاح ()%77.72
 9/6جخىافسبمنخب القبىل والدسجيل خدماث الدسجيل الالنترووى .
بيظبت هجاح ()%84.36
 10/6جؤدي خدماث القبىل والدسجيل بصىزة ظيبت .
بيظبت هجاح ()%78.90
 11/6جقىم ادازة املعاهد مً آن آلخسبمخابعت عمليت القبىل والدسجيل .
عبازاث املحىز زقم ( )8/7جىاول إطخفظازاث العالب وشهاويهم وماهذ هخائجه على الىدى الخالى
 علق عدد ( )3ظالب بصيغ مخخلفت "خىل جأخسوصىل مىافقاث الخدىيالث" -علق عدد(  ) 79ظالب بخعليقاث مخىىعت ال جمع لعبيعت إلاطخبيان وطىف جؤخر فى إلاعخبازعىد قياض مظخىي زضا العالب العام
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معهد العبور العاىل ل إلدارة واحلاس بات ونظم املعلومات
وحدة ضامن اجلودة OQA
جدليل مظخىياث السضا العامت خظب عبازاث إلاطخبيان
(أ) عبازاث املحىز زقم ( )5جىاولذ قياض زضا العالب عً إجساءاث إلاطخقبال
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(ب) عبازاث املحىز زقم ( )6جىاولذ قياض زضا العالب عً هظم القبىل والدسجيل
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جىصياث للخعىيسوالخدظين املظخمس
فى ضىء هخائج قياض زضا العالب الجدد عً إجساءاث القبىل والدسجيل يىص ى باآلحى:
 -1يسفع ألامسملجلع إدازة املعهد للخنسم باإلضعالع .
 -2فى ضىء معدالث السضا عً العبازاث أزقام ( ) 8/6 , 1/6 , 4/5 , 1/5يىص ى باآلحى :
(أ) شيادة عدد العاملين بمنخب خدمت العمالء خالل فترة الخقديم ومعالجت أي مشنالث فىيت حعىق جىفيرخدمت اجصاالث جليفىهيت جيدة وجقلل مً
شمً إلاهخظاز
(ب) مساجعت آلياث اطخقبال العالب الجدد واهخقاء عىاصسذاث مىاصفاث حظمذ بخعىز معدل السضا عً هظم إلاطخقبال
(ث) شيادة عدد العاملين بمنخب القبىل والدسجيل بما يظمذ بجىدة الخدمت
(ر) مساجعت إجساءاث وآلياث القبىل والدسجيل بما يقلل مً فتراث إلاهخظاز
 -3فى ضىء معدالث السضا عً العبازاث أزقام ( ) 8/6 , 1/6 , 4/5 , 1/5يىص ى باآلحى :
(أ) مساجعت وجعىيساملىقع إلالنترووى للمعهد وجدديث البياهاث
(ب) شيادة الاهخمام باألوشعت على صفداث الفيع بىك
(ث) دزاطت إمهاهيت إلاعالن على مىاقع إلنتروهيت أخسي
(ر) إعادة الىظسفى خعت جىشيع املعبىعاث وإلاعالهاث بما يدقق أعلى اطخفادة ممنىت دون إلاضسازبظياطت املعهد البيئيت فى خفض إطتهالك الىزق
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