رساىح اىثرّاٍج:

رؤيح اىقسٌ:
"اىريادج األماديَيح ,اىَعرفيح و

"تأهيل خريجين في مجال االدارة العامة قادرين عمي

اىثحثيح ٍحييا وإقييَيا ً واىَشارمح

المساهمة في إدارة األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة،

اىفاعيح في خذٍح اىَجتَع"

ُيمبي ‘ احتياجات التنمية"

واتاحة المعرفة في هذا المجال من خالل برنامج أكاديمي

كليت العلوم اإلداريت
قسن اإلدارة العاهت

الفصل الدراسي الثاني للعام 8341هـ 8341 /هـ

تقرير رضا الطالب والطالباث عن نظام الشكاوى

رٍضاُ 9341هـ

الصفدت  1من 4

مقدمة:
استيفاء لمتطلبات المعيار الخامس من معايير ضمان الجودة في برنامج التعليم العالي ،الخاص
بشؤون الطالب والخدمات المساندة ،وتحقيقا ً لرؤية ورسالة برنامج اإلدارة العامة واستجابة لوحدة
التطوير والجودة بالكلية.
قام منسق االرشاد األكاديمي بقسم اإلدارة العامة بطرح استبيان الستطالع أراء الطالب وقياس
رضاهم عن نظام الشكاوى ببرنامج اإلدارة العامة .
نخائج الخدليل:
املحىر ألاول :نظام الشكاوي املعمىل به في الكليت- :

انطالة انطبنببث انُسبت
انعببسة
و
انكهيت
%77.2 %87 %76.5
 .1تتوفش نهشكبوى صُبديق كبفت أسجبء انكهيت
%76.2 %87
 .2تتوفش نوحبث إسشبديت عٍ آنيت انشكبوى في أيبكٍ
%65.9
ببسصة داخم انكهيت
%70.2 %83
 .3انهوحبث اإلسشبديت كبفيت نًعشفت إجشاءاث تقذيى
%58.8
انشكبوى
%82.2 %88
 .4يوفش انًوقع اإلنكتشوَي نهكهيت تغطيت جيذة آلنيت تقذيى
%76.5
انشكبوى
%78.9 %85 %72.9
 .5يوجذ بشيذ إنكتشوَي خبص الستقببل انشكبوى
%72.1 %83
 .6تتوفش ًَبرج وسقيت خبصت نتعبئت انشكبوى عُذ
%61.2
انصُبديق
%78.2 %87 %69.4
 .7يتى تحذيذ يوعذ نهًشاجعت نًعشفت األجشاء انًتخز
%78.1 %88 %68.2
 .8تتسى إجشاءاث تقذيى انشكبوى ببنوضوح
%81.6 %88 %75.3
 .9يتى انتعبيم يع انشكبوى بسشيت تبيت
%76.6 %85
.11تشعش أٌ هُبك تحسٍ يستًش في إجشاءاث تقذيى
%68.2
انشكبوى
%77.2 %86 %69.3
انُسبت االجًبنيت نهًحوس االول
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املحىر الثاني :املرشد ألاكاديمي املعني باسخقبال الشكىي- :
ً

اىطالب

اىعثارج

.11يسهو اىىصىه إىً اىَرشذ األماديَي في ٍنتثه ىتقذيٌ اىشنىي

اىطاىثاخ
%88

اىْسثحاىنييح
%88.1

%88.2
.12يتىاجذ اىَرشذ األماديَي في ٍنتثه مو يىً الستقثاه اىشنىي

%82

%81

%80
.13يتٌ استقثاه شنىاك تصذر رحة ٍِ قثو اىَرشذ األماديَي

%78

%83.1

%88.2
.14يتفرغ اىَرشذ األماديَي الستقثاه شنىاك وال يْشغو عْل ألداء
أعَاه أخري أثْاء ساعاخ اإلرشاد األماديَي اىَعيْح

%83

%81.5

%80
.15يثادر اىَرشذ األماديَي إىً رفع شنىاك تسرعح اىً ىجْح اىشناوي
ٍِ أجو اتخار اإلجراءاخ اىَْاسثح
.16تتاتع شنىاك ٍِ قثو اىَرشذ األماديَي ويتٌ إعالٍل شفىيا أو عثر
اىثريذ اإلىنتروّي في حاىح تحث اىشنىي
اىْسثح االجَاىيح ىيَحىر اىثاّي

%85

%87.8

%90.6
%85
%82.4
%84.9

%84

%83.7
%84.2

املحىر الثالث :رضا الطالب ججاه نظام الشكاوي املعمىل به في الكليت- :
اىطالب

اىطاىثاخ

اىْسثحاىنييح

 .71نظام الشكاوي املعمىل به في الكليت مناسب

%69.4

 .71يخم دائما جقديم خلىال مرضيت بالنسبت لي

%69.4

%85
%85

%77.2
%77.2

 .71جخاح لي دائما الفرصت لخقديم مقترخاحي فيما يخعلق بخطىيرنظام الشكاوي في
الكليت
%69.4
 .02أجد دائما ججاوبا فيما يخعلق بالشكىي التي قدمتها خىل الخدماث
%85
الخعليميت
%70.6
النسبت الاجماليت للمدىر الثالث :نسبت رضا الطالب عن نظام الشكاوي
%85 % 9.48

%77.2

م

العبارة

%85

%77.2
%77.3

ّقاط اىقىج:
 /1يسهل الوصول إلى المرشد األكاديمي في مكتبه لتقديم الشكوى.
 /2المرشد األكاديمي موجود في مكتبه كل يوم الستقبال الشكوى.
 /3تتوفر لمشكاوى صناديق كافة أرجاء الكمية.

 /4المرشد األكاديمي يبادر برفع الشكوى بسرعة الى لجنة الشكاوى من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
/5هناك تجاوبا فيما يتعمق بالشكوى التي تتعمق بالخدمات التعميمية.
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ّقاط اىضعف:
 /1اللوحات اإلرشادية غير كافية لمعرفة إجراءات تقديم الشكاوى.
خطح اىتحسيِ:

زيادة عدد اللوحات
اإلرشادية بالكلية.

إعذاد:

د .فاطمة رزق مصطفي

د .أنس بابكر الحسين
ٍْسق االرشاد األماديَي قسٌ اإلدارج اىعاٍح /طالب

ٍْسق االرشاد األماديَي قسٌ اإلدارج اىعاٍح/طاىثاخ

رمضان 9341هـ

الصفدت  4من 4

