
دارة واحلاس بات ونظم املعلومات   معهد العبور العاىل للإ

  OQAوحدة ضامن اجلودة 

(R9-01) 0                                                                                  ;610/:610للعام الذراس ى  هخائج قياص رضا العالب الجذد عً إجزاءاث القبىل والدسجيل ملخص  |  

  قياص رضا العالب الجذد هخائج ملخص 

 عً إجزاءاث القبىل والدسجيل 

 ;610/:610للعام الذراس ى 
 

( بئجمالى %7;وبلغذ وطبت املشاركت ) ;610-:610 ىين للذراضت عً العام الذراس مخقذاملجم إجزاء إلاضخبيان على عيىت عشىائيت مً ظالب املعهذ 

% , 9ثاهىي أسهزي بيطبت ظالب  89% , 77ظالب ثاهىي صىاعى بيطبت  6>6% ,  87ظالب ثاهىي عام بيطبت  =:7وظالبت وجضمً العيىت املبدىثت ( ظالب ;9>)

% مً إجمالى العيىت, مما يعنى جىىع العيىت على املزخل املخخلفت ألعمال 00اضخمارة لم يذكز فيها املؤهل بيطبت   7=% , وعذد >ظالب ثاهىي ججاري بيطبت  >:

 مذة العمليت. الخيطيق والتى أمخذث على مذار ثالثت أشهز مما يععى دالالث على مطخىي ألاداء على الزغم مً ظىل 

 عباراث لقياص مطخىياث الزضا عىذ العالب 

 ( جىاولذ قياص رضا العالب عً إجزاءاث إلاضخقبال 9عباراث املحىر رقم )

 بشزط جدقيق معذل أكبر مً أو يطاوي  العباراث مطخىي رضا العالب الجذد بخقذيزاث مخفاوجت )جيذ ,ممخاس(جميع اجخاسث 

 .:610-6109باملقارهت بمعذالث الزضا عام  وجىضح الىخائج الخاليت مجمىع وطبتى مىافق ومىافق بشذة أراء العالب% مً مخىضغ 1:

 العبارة
6109-610: 

 بيطبت

610:-610; 

 بيطبت
 معذل الخغير

 %09.;0 %8.70> %(:1.;:) جىافزث خذماث الاجصاالث الخليفىهيت والزد على الاضخفطاراث 9/0

 %67.= %9;.1= %(0.90>) اضخقبال العالب كاهذ مىؽمت بذقت عمليت  9/6

 %8=.; %1.8= %(:6.8>) لجىت اضخقبال العالب كاهذ فعالت  9/7

 %;.06 %::.1= %(:=.;;) ءاث اضخقبال العالب كاهذ مالئمت اجزا 9/8

 والئقا مكان اضخقبال العالب كان  9/9
ً
 %;>.9 8>.1= %(:=.:>) مىاضبا

 اضخقبال الشائزيً وجىجيههم ومذهم بهؽام  :/9
ً
 %=.09 6;.0= %(6>.9;) املعلىماث والكخيباث كان فعاال

 %60.= %>:.0= %(:6.8>) مكان ضيافت الشائزيً كان مالئما ويخىافز فيه كافت املعلىماث والبياهاث ;/9

 %==.= %1.76= %(1.77>) مخعاوهين أفزاد ألامً كاهىا  >/9

 %=7.7 %=:.>> %(9.71>) الجذد بعض الهذايا البطيعت التى جخضمً معلىماث عً املعاهذ جىسع على العالب =/9

 رضا العالب عً هؽم القبىل والدسجيل( جىاولذ قياص :عباراث املحىر رقم )

 % مً مخىضغ أراء العالب.1: شزط جدقيق معذل أكبر مً أو يطاوي اجخاسث جميع العباراث مطخىي رضا العالب الجذد بخقذيزاث مخفاوجت )جيذ ,ممخاس( ب

 العبارة
6109-610: 

 بيطبت

610:-610; 

 بيبت
 معذل الخغير

 عذد مى  0/:
ً
 %8:.;0 %06.:>  %(>8.>:)  ؼفى القبىل والدسجيل كان كافيا

 %=.00 %;1.9= %(;:.>;)  فى القبىل والدسجيل كاهذ ملمىضت كفاءة مىؼ 6/:

 فيما بينهم أبذي مىؼفى القبىل وال 7/:
ً
 جادا

ً
 %9;.06 %6.07= %(>7.=;)  دسجيل حعاوها

 %=7.>0 %;7.6= %(>>.8;)  ل مع الجمهىر املخىاجذ باالدارة أخطً مىؼفى القبىل والدسجيل الخعام 8/:

 %>07.0 %1= %(71.:;)  ملظ الجمهىر والعالب صذق املعلىماث ودقت البياهاث امليشىرة عً معاهذ العبىر  9/:

 %69.:0 %8>.0= %(=9.9;)  بىل والدسجيل جاهش للعمل اليذوي مكخب الق :/:

 %;=.;0 %1= %(6.17;)  الدسجيل خذماث الخصىيز والعباعت جخىافز بمكخب القبىل و  ;/:

 %=60.7 %9.;> %(00.::)  جؤدي خذماث القبىل والدسجيل فى وقذ مزض ى >/:

 %=07.0 %0=.1= %(6;.;;)  دسجيل خذماث الدسجيل الالكترووى جخىافز بمكخب القبىل وال =/:

 %;>.> %7.68= %(:8.7>)  ماث القبىل والدسجيل بصىرة ظيبت جؤدي خذ 01/:

 %06.8 7.7= (%1=.>;)  بمخابعت عمليت القبىل والدسجيل  جقىم ادارة املعاهذ مً آن آلخز  00/:

 

 العالب والخزيجىن  =معيار 

 R9-01 كىد إلاضخبيان

 ;9> عذد العيىت

 :69/01/610/ ختى >/0 جاريخ إلاضخبيان
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 جدليل مطخىياث الزضا العامت خطب عباراث إلاضخبيان

 ( جىاولذ قياص رضا العالب عً إجزاءاث إلاضخقبال 9عباراث املحىر رقم ) ( أ)

 
 

 ( جىاولذ قياص رضا العالب عً هؽم القبىل والدسجيل:عباراث املحىر رقم ) ( ب)

 
 

 

 جىصياث للخعىيز والخدطين املطخمز 

 

 فى ضىء هخائج قياص رضا العالب الجذد عً إجزاءاث القبىل والدسجيل يىص ى باآلحى:

 . بخىجيه الشكز للطيذ أمين عام املعهذ على الخعىر امللحىػ فى إجزاءاث القبىل والدسجيليزفع ألامز ملجلظ إدارة املعهذ للخكزم  -0

 .ويقترح إلاضخفادة مً مجهىداث العالب وجكىيً فزيق يخم جذريبه لهذه املهمت خذماث الاجصاالث الخليفىهيت والزد على الاضخفطاراث جعىيز   -6

  .مزاجعت جىدة الهذايا التى يخم جىسيعها على العالب -7

  .مع العمل على مشاركت العالبعذد مىؼفى القبىل والدسجيل سيادة  -8

 .الالسمت لخقذيم خذماث القبىل والدسجيلمزاجعت وجعىيز الخىقيخاث  -9
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