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1 (R9-01)  2015/2016 –جقشيش هخائج قياط سضا العالب الجذد عً إحشاءاث القبىل والدسجيل 

 

 قياط سضا العالب الجذد  هخائججقشيش 

 عً إحشاءاث القبىل والدسجيل 

 2015/2016للعام الذساس ى 

 

( بئحمالى %60وبلغذ وعبت املشاسلت )  2016-2015 ىمخقذيً للذساظت عً العام الذساس  جم إحشاء إلاظخبيان على عيىت عشىائيت مً ظالب املعهذ

 ظالب  270مً أصل ( ظالب 160)

 

 عباساث لقياط معخىياث الشضا عىذ العالب 

 ( جىاولذ قياط سضا العالب عً إحشاءاث إلاظخقبال 5عباساث املحىس سقم )

 بششط جحقيق معذل ألبر مً أو يعاوي  احخاصث العباساث الخاليت معخىي سضا العالب الجذد بخقذيشاث مخفاوجت )حيذ ,ممخاص()أ(

 % مً مخىظغ أساء العالب.60

 %(68.8) سضابيعبت       اظخقبال العالب ماهذ مىظمت بذقت عمليت  5/2

 %(64.4) سضابيعبت      لجىت اظخقبال العالب ماهذ فعالت  5/3

 %(73.1) سضابيعبت      ءاث اظخقبال العالب ماهذ مالئمت احشا 5/4

 والئقا مهان اظخ 5/5
ً
 %(75) سضابيعبت      قبال العالب مان مىاظبا

 الضائشيً وجىحيههم ومذهم باملعهظام اظخقبال  5/6
ً
 %(69.4) سضابيعبت   لىماث والنخيباث مان فعاال

 %(71.9) سضابيعبت   مهان ضيافت الضائشيً مان مالئما ويخىافش فيه مافت املعلىماث والبياهاث  5/7

 %(74.4) سضابيعبت       أفشاد ألامً ماهىا مخعاوهين  5/8
  

 معخىي الشضا الزي جقبله إداسة املعهذ وجحخاج إلى جحعين فى العىىاث القادمت)ب( العباساث الخاليت لم جحقق 

 %(48.1) سضابيعبت      جىافشث خذماث الاجصاالث الخليفىهيت والشد على الاظخفعاساث 5/1

 %(53.8) سضابيعبت   جىصع على العالب الجذد بعض الهذايا البعيعت التى جخضمً معلىماث عً املعاهذ  5/9

 

 سضا العالب عً هظم القبىل والدسجيل( جىاولذ قياط 6عباساث املحىس سقم )

 )أ(احخاصث العباساث الخاليت معخىي سضا العالب الجذد بخقذيشاث مخفاوجت )حيذ ,ممخاص( بششط جحقيق معذل ألبر مً أو يعاوي 

6/1 . 
ً
 %(65) سضابيعبت      عذد مىظفى القبىل والدسجيل مان مافيا

 %(74.38) سضابيعبت     مىظفى القبىل والدسجيل ماهذ ملمىظت .لفاءة  6/2

 فيما بينهم . 6/3
ً
 حادا

ً
 %(67.5) سضابيعبت    أبذي مىظفى القبىل والدسجيل حعاوها

 %(74.38) سضابيعبت   أحعً مىظفى القبىل والدسجيل الخعامل مع الجمهىس املخىاحذ باالداسة . 6/4

 %(63.75) سضابيعبت    يل خذماث الدسجيل الالنترووى .جخىافش بمنخب القبىل والدسج 6/9

 %(63.75) سضابيعبت     جؤدي خذماث القبىل والدسجيل بصىسة ظيبت . 6/10
 

 

 

 

 

 العالب والخشيجىن  9معياس 

 R9-01 لىد إلاظخبيان

  عذد العيىت

  جاسيخ إلاظخبيان

 

 العالب والخشيجىن  9معياس 

 R9-01 لىد إلاظخبيان

 160 عذد العيىت

 2/10/2015حتى   7/7 جاسيخ إلاظخبيان
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 )ب( العباساث الخاليت لم جحقق معخىي الشضا الزي جقبله إداسة املعهذ وجحخاج إلى جحعين فى العىىاث القادمت

 %(59.38) سضابيعبت   ملغ الجمهىس والعالب صذق املعلىماث ودقت البياهاث امليشىسة عً معاهذ العبىس  6/5

 %(56.88) سضابيعبت      بىل والدسجيل حاهض للعمل اليذوي منخب الق 6/6

 %(59.38) سضابيعبت     الدسجيل خذماث الخصىيش والعباعت جخىافش بمنخب القبىل و  6/7

 %(55) سضابيعبت      خذماث القبىل والدسجيل فى وقذ مشض ىجؤدي  6/8

 %(47.5) سضابيعبت    بمخابعت عمليت القبىل والدسجيل  جقىم اداسة املعاهذ مً آن آلخش  6/11
 

 ( جىاول إظخفعاس اث العالب وشهاويهم وماهذ هخائجه على الىحى الخالى 7/8عباساث املحىس سقم )

 ظالب بصيغ مخخلفت  "حىل جأخش وصىل مىافقاث الخحىيالث"  23علق عذد  -

 ظالب حىل مىضىعاث مخىىعت )حشغيل صالت ألالعاب الشياضيت ,جعىيش املباوى ,جعىيش املىقع إلالنترووى( 21علق عذد  -

 

 
ً
 جحليل معخىياث الشضا العامت حعب عباساث إلاظخبيان :سابعا

 ( جىاولذ قياط سضا العالب عً إحشاءاث إلاظخقبال 5عباساث املحىس سقم ) ( أ)

 
 

 ( جىاولذ قياط سضا العالب عً هظم القبىل والدسجيل6عباساث املحىس سقم ) ( ب)
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 جىصياث للخعىيش والخحعين املعخمش 

 

 فى ضىء هخائج قياط سضا العالب الجذد عً إحشاءاث القبىل والدسجيل يىص ى باآلحى:

 يشفع ألامش ملجلغ إداسة املعهذ للخنشم باإلضعالع .  -1

 ( يىص ى باآلحى : 6/8,  6/1,  5/4,  5/1فى ضىء معذالث الشضا عً العباساث أسقام ) -2

صيادة عذد العاملين بمنخب خذمت العمالء خالل فترة الخقذيم ومعالجت أي مشنالث فىيت حعىق جىفير خذمت اجصاالث جليفىهيت حيذة  ( أ)

 وجقلل مً صمً إلاهخظاس 

 مشاحعت آلياث اظخقبال العالب الجذد واهخقاء عىاصش راث مىاصفاث حعمح بخعىس معذل الشضا عً هظم إلاظخقبال ( ب)

 ن بمنخب القبىل والدسجيل بما يعمح بجىدة الخذمت صيادة عذد العاملي ( ث)

 مشاحعت إحشاءاث وآلياث القبىل والدسجيل بما يقلل مً فتراث إلاهخظاس   ( ر)

 ( يىص ى باآلحى : 6/8,  6/1,  5/4,  5/1فى ضىء معذالث الشضا عً العباساث أسقام ) -3

 مشاحعت وجعىيش املىقع إلالنترووى للمعهذ وجحذيث البياهاث  ( أ)

 هخمام باألوشعت على صفحاث الفيغ بىك صيادة الا  ( ب)

 دساظت إمهاهيت إلاعالن على مىاقع إلنتروهيت أخشي  ( ث)

إعادة الىظش فى خعت جىصيع املعبىعاث وإلاعالهاث بما يحقق أعلى اظخفادة ممنىت دون إلاضشاس بعياظت املعهذ البيئيت فى خفض  ( ر)

 إظتهالك الىسق

 

 يعخمذ,,,

 


