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  قياش رضا العالب الجذد هخائججقرير 

 عً إحراءاث القبىل والدسجيل 

 2017/2018للعام الذراس ى 
 

 

 إلاحمالى غير محذد أزهري  صىاعى زاهىي عام املشاركت

 215 11 2 27 175 العذد

 % 83 % 4.3  % 0.7 % 10 % 68 اليضبت

 

 عباراث لقياش مضخىياث الرضا عىذ العالب 

 ( جىاولذ قياش رضا العالب عً إحراءاث إلاصخقبال 5عباراث املحىر رقم )

بشرط جحقيق معذل أكبر مً أو يضاوي  العباراث مضخىي رضا العالب الجذد بخقذيراث مخفاوجت )حيذ ,ممخاز(حميع احخازث   

 عً العامين املاضيين باملقارهت بمعذالث الرضا  وجىضح الىخائج الخاليت مجمىع وضبتى مىافق ومىافق بشذة أراء العالب% مً مخىصغ 60

 2018-2017 2017-2016 2016-2015 العبارة
الرقم *

 املرحعى

عام   معذل الخغير 

عً  2017/2018

 الرقم املرحعى

جىافرث خذماث الاجصاالث الخليفىهيت والرد على  5/1

 الاصخفضاراث

65% 91.33% 84.30% 80% 4% 

 %8 %89 %96.70 %94.80 %74.38 عمليت اصخقبال العالب كاهذ مىؽمت بذقت 5/2

 %9 %87 %96.23 %97.67 %67.50 فعالتلجىت اصخقبال العالب كاهذ  5/3

 %5 %87 %92.10 %95.95 %74.38 احراءاث اصخقبال العالب كاهذ مالئمت 5/4

 والئقا 5/5
ً
 %12 %83 %95 %93.64 %59.38 مكان اصخقبال العالب كان مىاصبا

هؽام اصخقبال السائريً وجىحيههم ومذهم باملعلىماث  5/6

 
ً
 والكخيباث كان فعاال

56.88% 95.35% 92% 81% 11% 

مكان ضيافت السائريً كان مالئما ويخىافر فيه كافت  5/7

 املعلىماث والبياهاث

59.38% 90.70% 94% 81% 13% 

 %15 %80 %95.70 %90 %55 أفراد ألامً كاهىا مخعاوهين 5/8

جىزع على العالب الجذد بعض الهذايا البضيعت التى  5/9

 جخضمً معلىماث عً املعاهذ

63.75% 93.03% 90.40% 82% 8% 

 (2018-2017, )  (2017-2016( , )2016-2015*الرقم املرحعى يمثل حضاب مخىصغ الثالر صىىاث ) 

 

 

  

 العالب والخريجىن  9معيار 

 R9-01 كىد إلاصخبيان

 215 عذد العيىت

 4/10/2017/ حتى 15/7 جاريخ إلاصخبيان
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 رضا العالب عً هؽم القبىل والدسجيل( جىاولذ قياش 6عباراث املحىر رقم )

% مً مخىصغ أراء 60شرط جحقيق معذل أكبر مً أو يضاوي احخازث حميع العباراث مضخىي رضا العالب الجذد بخقذيراث مخفاوجت )حيذ ,ممخاز( ب

 العالب.

 2017/2018 2017-2016 2016-2015 العبارة
الرقم 

 املرحعى

معذل الخغير 

عً الرقم 

 املرحعى

6/1  
ً
 %8.04 %82.19 %90.23 %91.33 %65 عذد مىؼفى القبىل والدسجيل كان كافيا

 %8.74 %88.96 %97.70 %94.80 %74.38 كفاءة مىؼفى القبىل والدسجيل كاهذ ملمىصت 6/2

 فيما بينهم 6/3
ً
 حادا

ً
 %8.50 %86.83 %95.33 %97.67 %67.50 أبذي مىؼفى القبىل والدسجيل حعاوها

أحضً مىؼفى القبىل والدسجيل الخعامل مع الجمهىر  6/4

 املخىاحذ باالدارة
74.38% 95.95% 96% 88.71% 7.08% 

املعلىماث ودقت البياهاث ملط الجمهىر والعالب صذق  6/5

 امليشىرة عً معاهذ العبىر 
59.38% 93.64% 92.52% 81.85% 10.67% 

 %12.81 %82.52 %95.33 %95.35 %56.88 مكخب القبىل والدسجيل حاهس للعمل اليذوي  6/6

جخىافر بمكخب القبىل والدسجيل خذماث الخصىير  6/7

 والعباعت
59.38% 90.70% 95.33% 81.80% 13.53% 

 %13.59 %79.30 %93 %90 %55 جؤدي خذماث القبىل والدسجيل فى وقذ مرض ى 6/8

جخىافر بمكخب القبىل والدسجيل خذماث الدسجيل  6/9

 الالكترووى
63.75% 93.03% 94% 83.72% 10.65% 

 %11.71 %84.53 %96.24 %93.60 %63.75 جؤدي خذماث القبىل والدسجيل بصىرة ظيبت 6/10

املعاهذ مً آن آلخر بمخابعت عمليت القبىل جقىم ادارة  6/11

 والدسجيل
47.50% 93.53% 92% 77.59% 14.15% 

 (2018-2017(  , )2017-2016( , )2016-2015*الرقم املرحعى يمثل حضاب مخىصغ الثالر صىىاث ) 
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ً
 :جحليل مضخىياث الرضا العامت حضب عباراث إلاصخبيانرابعا

 جىاولذ قياش رضا العالب عً إحراءاث إلاصخقبال( 5عباراث املحىر رقم ) ( أ)

  

 
 

توافرت  5/1
خدمات االتصاالت 

التليفونية والرد 
 على االستفسارات

عملية استقبال  5/2
الطالب كانت 

 منظمة بدقة

لجنة استقبال  5/3
 الطالب كانت فعالة

اجراءات  5/4
استقبال الطالب 

 كانت مالئمة

مكان استقبال  5/5
الطالب كان مناسباً 

 والئقا

نظام استقبال  5/6
الزائرين وتوجيههم 
ومدهم بالمعلومات 
 والكتيبات كان فعاالً 

مكان ضيافة  5/7
الزائرين كان 

مالئما ويتوافر فيه 
كافة المعلومات 

 والبيانات

أفراد األمن  5/8
 كانوا متعاونين

توزع على  5/9
الطالب الجدد 
بعض الهدايا 
البسيطة التى 

تتضمن معلومات 
 عن المعاهد

2015-2016 65%74.38%67.50%74.38%59.38%56.88%59.38%55%63.75%

2016-2017 91.33%94.80%97.67%95.95%93.64%95.35%90.70%90%93.03%

2017-2018 84.30%96.70%96.23%92.10%95%92%94%95.70%90.40%

%82%80%81%81%83%87%87%89%80 الرقم المرجعى*
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  ( جىاولذ قياش رضا العالب عً هؽم القبىل والدسجيل6عباراث املحىر رقم ) ( ب)

 

عدد  6/1
موظفى القبول 
والتسجيل كان 

 ً  كافيا

كفاءة  6/2
موظفى القبول 
والتسجيل كانت 

 ملموسة

أبدى  6/3
موظفى القبول 

والتسجيل 
تعاوناً جاداً فيما 

 بينهم

أحسن  6/4
موظفى القبول 

والتسجيل 
التعامل مع 
الجمهور 
المتواجد 
 باالدارة

لمس  6/5
الجمهور 

والطالب صدق 
المعلومات 

ودقة البيانات 
المنشورة عن 
 معاهد العبور

مكتب  6/6
القبول 

والتسجيل 
جاهز للعمل 

 اليدوى

تتوافر  6/7
بمكتب القبول 

والتسجيل 
خدمات 
التصوير 
 والطباعة

تؤدى  6/8
خدمات القبول 
والتسجيل فى 
 وقت مرضى

تتوافر  6/9
بمكتب القبول 

والتسجيل 
خدمات 
التسجيل 
 االلكترونى

تؤدى  6/10
خدمات القبول 

والتسجيل 
 بصورة طيبة

تقوم  6/11
ادارة المعاهد 
من آن آلخر 
بمتابعة عملية 

القبول 
 والتسجيل

2015-2016 65%74.38%67.50%74.38%59.38%56.88%59.38%55%63.75%63.75%47.50%

2016-2017 91.33%94.80%97.67%95.95%93.64%95.35%90.70%90%93.03%93.60%93.53%

2017/2018 90.23%97.70%95.33%96%92.52%95.33%95.33%93%94%96.24%92%

%77.59%84.53%83.72%79.30%81.80%82.52%81.85%88.71%86.83%88.96%82.19 الرقم المرجعى
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 جىصياث للخعىير والخحضين املضخمر 

 

 باآلحى:فى ضىء هخائج قياش رضا العالب الجذد عً إحراءاث القبىل والدسجيل يىص ى 

 جحذيث همىرج إلاصخبيان بكخابت جاريخ إلاصخبيان على إلاصخبيان وإضافت الشعبت. -

 الخأكيذ على فريق القبىل والدسجيل بضرورة كخابت العالب ملؤهله الذراس ى. -

 مراحعت البييت الخحخيت للخعىظت  ألارضيت وجعىيرها بما يضمً إلاصخفادة مً الخغ الضاخً الاصخفادة القصىي. -

 مً خالل عيىت عشىائيت recall serviceاصخبيان إلعادة إلاجصال  جصميم -

, مضةةخىي املالبةةط, الضةةةلى , إلاهضةةةباط: عىةةةذ العةةالب مثةةل مراحعةةت العبةةاراث وإضةةافت بعةةةض العبةةاراث للذاللةةت عةةةً مضةةخىي الثقافةةت واللغةةت -

 الالفاػ

 

 

 

 

 يعخمذ,,,

 


