
ستمارة استطالع الرآى لقیاس الرضا عن الخدمات التى تقدمھا إ  

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداریھ بالجامعھ

العـاملین بالمكاتـب مركز ضمان الجـودة بالجامعـه مـن اسـتطالع رأى  بهـدف قیـاس مسـتوي رضـا  یقوم         
ه بالجامعــه عــن اداء وحــدة ضــمان الجــودة اإلداریــه بالجامعــه والــذى یهــدف الــى تطــویر الــنظم اإلداریــه اإلداریــ

مــن اجـــل ، ویهـــدف االســتبیان إلــي االســتفادة بـــّارائكم الســدیدة، ومقترحــاتكم وتطبیــق منظومــه الجــودة بالجامعــه 
  .تحسي وتطویر الخدمه المقدمه من وحدة ضمان الجودة

، ونشـكر حسـن تعـاونكم الصـادق مـن اجـل دعـم منظومـه  دتكم سوف تحاط بسـریة كاملـةعلما بأن إجابات سیا 
 .التطویر بالجامعه

: المكتب/ اإلدارة سما  ..................................... .٢٠١٤/٢٠١٥:العام الجامعي   
   : .................االداريالقسم   ....................................  : اسم مسئول ضمان الجودة بالمكتب

  

 ال الى حدا ما نعم بنود التقییم م

التأھیلیھ فى مجال تطبیق منظومھ  وورش العمل الوحدة بعقد عدد من الدورات التدریبیھ تقوم ١
  .بالجامعھ للحصول على األیزو الجودة اإلداریھ

   

الكبیر فى فھم سیاسھ ومنظومھ الجودة الدورات التدریبیھ التى نظمتھا الوحدة كان لھا األثر  ٢
.وتطبیقاتھا بالجامعھ  

   

المكتب / للعاملین باإلداره تتالءم موضوعات الدورات التدریبیة مع المھارات المطلوبة ٣
.المطلوبھ للتمكین من انجاز تطبیقات الجودة اإلداریھ  

   

لتطبیق منظومھ الجودة ولتفھم بعض  وفقا لحاجاتھم تقوم الوحدة بتقدیم الدعم الفنى للعاملین ٤
.اآللیات الخاصھ بھا وحل المشكالت التى تواجھ اإلدارة اثناء التطبیق  

   

٥ 
تقوم الوحدة بعقد إجتماعات دوریھ لمسئولى الجودة باإلدارات للتعرف على ما تم تنفیذة من 

الالزمھ ومناقشھ العقبات او  تطبیقات منظومھ الجودة باداراتھم واعطائھم التوجیھات
.الصعوبات الى تؤخر من انجاز المھام المطلوبھ  

   

ووثائق نظام  توفر الوحدة األدلھ واإلرشادات التى ساعدت فى تطبیق منظومھ الجودة اإلداریھ ٦
.ادارة الجودة باإلدارات التابعھ لرئاسھ الجامعھ  

   

المكاتب من / اإلجراءات الرسمیھ لتوفیر احتیاجات اإلدارات قامت وحدة ضمان الجودة باتخاذ  ٧
.. ،ماكینھ تصویر ،بعھاحاسب آلى ، ط( األجھزة والمعدات التى تساھم فى تقدیم الخدمھ 

   



 ال الى حدا ما نعم بنود التقییم م

.واجراءات صیانھ لألجھزة الموجودة) وغیرھا  

اھمت فى اتخاذ إجراءات المراجعھ الدوریھ التى تقوم بھا وحدة ضمان جودة النظم اإلداریھ س ٨
. إلستیفاء منظومھ الجودةالالزمھ  اإلجراءات التصحیحیھ العاملین باإلدارة   

   

٩ 
اھدافھ فى ضوء  من تحدیدالمكتب / اإلداره  تمكین التوعیھ بوثائق ادارة الجودة ساعد فى 

معاییر الجودة اإلداریھ ووضع خطط تنفیذیھ  لھذة األھداف تتضمن األنشطھ واإلطار الزمنى 
 .المكتب/ لتنفیذھا وتحدید المسئولیات بین العاملین باإلدارة

   

استرشادا  اإلدارة بصورة دوریھ من قیاس اداء األنشطھ التى یتم تنفیذھا/ یقوم المكتب ١٠
.باستمارات قیاس الألداء  

   

.المكتب بتحلیل البیانات الى یتم تجمیعھا  باستخدام وسائل التحلیل اإلحصائى/ تقوم اإلدارة  ١١     

اإلدارة بناءا على اإلرشادات التى / تتم عملیھ الرشفھ اإللكترونیھ فى عملیھ ادارة المكتب ١٢
.اإلداریھتوجھھا وحدة ضمان جودة النظم   

   

/ من وحدة ضمان جودة النظم اإلداریھ لإلدارةوتواصل مستمر یوجد نظام متابعھ دوریھ  ١٣
.المكتب للتأكد من سالمھ تطبیق نظم الجودة اإلداریھ  

   

 


