
 معهد العبور العاىل للإدارة واحلاس بات ونظم املعلومات 

  OQAوحدة ضامن اجلودة          

01)-(R9 2                                                                                     7102/8102للعام الذساس ى  جقشيش هخائج قياط سضا العالب الجذد عً إحشاءاث القبىل والدسجيل  |   

  قياط سضا العالب الجذد هخائجملخص 

 عً إحشاءاث القبىل والدسجيل 

 1027/1028للعام الذساس ى 
 

( بئحمالى %79وبلغذ وعبت املشاسلت ) 1028-1027 ىين للذساظت عً العام الذساس مخقذاملجم إحشاء إلاظخبيان على عيىت عشىائيت مً ظالب املعهذ 

 % ,1.59ظالب ثاهىي صىاعى بيعبت  177% ,  44ظالب ثاهىي عام بيعبت  142وظالبت وجضمً العيىت املبحىثت ( ظالب 772)

% مً إحمالى العيىت, مما يعنى 57.اظخماسة لم يزلش فيها املؤهل بيعبت  44% , وعذد 20504ظالب ثاهىي ججاسي بيعبت  81% , 159ظالب ثاهىي أصهشي بيعبت  11

 الشغم مً ظىل مذة العمليت5 حل املخخلفت ألعمال الخيعيق والتى أمخذث على مذاس ثالثت أشهش مما يععى دالالث على معخىي ألاداء علىاجىىع العيىت على املش 

 

 عباساث لقياط معخىياث الشضا عىذ العالب 

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

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

 عً العامين املاضيين باملقاسهت بمعذالث الشضا  وجىضح الىخائج الخاليت مجمىع وعبتى مىافق ومىافق بشذة أساء العالب% مً مخىظغ 00

 1027/1028 1020/1027 1020/.102 العباسة
الشقم *

 املشحعى

عام   معذل الخغير 

عً  1027/1028

 الشقم املشحعى

 %12.54 %82590 %945.0 %84512 %07500 جىافشث خذماث الاجصاالث الخليفىهيت والشد على الاظخفعاساث 2/.

 %7.58 %90 %975.0 %.9057 %825.2 اظخقبال العالب ماهذ مىؽمت بذقت عمليت  1/.

 %7.51 %90529 %97570 %90540 %81540 لجىت اظخقبال العالب ماهذ فعالت  1/.

 %8.66 %88504 %97510 %90500 %77590 ءاث اظخقبال العالب ماهذ مالئمت احشا 4/.

./.  
ً
 %5.87 %92581 %97570 %90584 %80590 والئقا مهان اظخقبال العالب مان مىاظبا

املعلىماث والنخيباث هؽام اظخقبال الضائشيً وجىحيههم ومذهم ب 0/.

 
ً
 مان فعاال

7.581% 92571% 97540% 88512% 9.09% 

مهان ضيافت الضائشيً مان مالئما ويخىافش فيه مافت املعلىماث  7/.

 والبياهاث
81540% 92508% 98520% 9057.% 7.35% 

 %5.38 %88501 %91540 %90511 %80511 أفشاد ألامً ماهىا مخعاوهين  8/.

جخضمً جىصع على العالب الجذد بعض الهذايا البعيعت التى  9/.

 معلىماث عً املعاهذ
8.510% 88509% 90500% 90510% 6.40% 

 

 

 

 

 

 

 

 العالب والخشيجىن  9معياس 

 R9-01 لىد إلاظخبيان

 772 عذد العيىت

 4/20/1027/ حتى 7/.2 جاسيخ إلاظخبيان
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 سضا العالب عً هؽم القبىل والدسجيل( جىاولذ قياط 0عباساث املحىس سقم )

 % مً مخىظغ أساء العالب005 ششط جحقيق معذل ألبر مً أو يعاوي الجذد بخقذيشاث مخفاوجت )حيذ ,ممخاص( باحخاصث حميع العباساث معخىي سضا العالب 

 1027/1028 1020/1027 1020/.102 العباسة
الشقم 

 املشحعى

معذل الخغير 

عً الشقم 

 املشحعى

 عذد مى  0/2
ً
 %4.67 %79.63 %84510 %80521 %08548 ؼفى القبىل والدسجيل مان مافيا

 %8.79 %89.01 %97580 %905.7 %78507 فى القبىل والدسجيل ماهذ ملمىظت لفاءة مىؼ 0/1

 فيما  0/1
ً
 حادا

ً
 %8.70 %90.10 %98580 %91521 %79518 بينهم أبذي مىؼفى القبىل والدسجيل حعاوها

ل مع الجمهىس أحعً مىؼفى القبىل والدسجيل الخعام 0/4

 املخىاحذ باالداسة 
74588% 91517% 99% 89.05% 9.95% 

ملغ الجمهىس والعالب صذق املعلىماث ودقت البياهاث  ./0

 امليشىسة عً معاهذ العبىس 
70510% 89584% 985.0% 88.21% 10.29% 

 %9.66 %88.54 %98510 %92584 %7.5.9 بىل والدسجيل حاهض للعمل اليذوي منخب الق 0/0

 %11.12 %86.58 %97570 %90 %71501 الدسجيل خذماث الخصىيش والعباعت خىافش بمنخب القبىل و ي 0/7

 %14.13 %83.87 %98 %875.0 %00522 جؤدي خذماث القبىل والدسجيل فى وقذ مشض ى 0/8

دسجيل خذماث الدسجيل جخىافش بمنخب القبىل وال 0/9

 الالنترووى 
77571% 90592% 98% 88.88% 9.12% 

 %6.33 %91.97 %98510 %91514 %84510 ماث القبىل والدسجيل بصىسة ظيبت جؤدي خذ 0/20

بمخابعت عمليت القبىل  جقىم اداسة املعاهذ مً آن آلخش  0/22

 والدسجيل 
78590% 91510% 97% 89.73% 7.27% 
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ً
 :جحليل معخىياث الشضا العامت حعب عباساث إلاظخبيانسابعا

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

 
 

 قياط سضا العالب عً هؽم القبىل والدسجيل( جىاولذ 0عباساث املحىس سقم ) ( ب)
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   والئقا

نظام  5/6
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ومدهم 

بالمعلومات 
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   فعاالً 

مكان  5/7
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أفراد  5/8
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 الرقم المرجعى*
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عدد  6/1
موظفى 
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 ً    كان كافيا

كفاءة  6/2
موظفى 
القبول 

والتسجيل 
  كانت ملموسة

أبدى  6/3
موظفى 
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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

يتوافر  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 

2016/2017 

2017/2018 

 الرقم المرجعى
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 جىصياث للخعىيش والخحعين املعخمش 

 

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

 5إضافت الشعبتو  نخابت جاسيخ إلاظخبيان على إلاظخبيانجحذيث همىرج إلاظخبيان ب -

 والدسجيل بضشوسة لخابت العالب ملؤهله الذساس ى5الخأليذ على فشيق القبىل  -

 5مشاحعت البييت الخحخيت للخعىظت  ألاسضيت وجعىيشها بما يضمً إلاظخفادة مً الخغ العاخً الاظخفادة القصىي  -

 مً خالل عيىت عشىائيت recall serviceاظخبيان إلعادة إلاجصال  جصميم -

 الالفاػ, معخىي املالبغ, العلىك, إلاهضباط: مثل عىذ العالب معخىي الثقافت واللغت مشاحعت العباساث وإضافت بعض العباساث للذاللت عً -


