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 رضاء العمالء اسم الوثيقة

 06-ج -جودة رمز الوثيقة

 2 رقم اإلصدار

هـ2/4/4014 تاريخ اإلصدار  

 فريق الجودة جهة اإلعداد

 منسقة إدارة الجودة جهة المرجعية

بوسط جدة /بناتمديرة مكتب التعليم  االعتمادجهة   

  تقييم األداء 2-1-9البند رقم : 2015-9001بأيزو  االرتباط

الوثيقة متاحة ورقي لمالك العملية والكتروني على التخزين السحابي  اتاحة الوثيقة
 الخاص بالمكتب 

 اصدار وتعديالت الوثيقة
 طبيعة وسبب وملخص التعديل رقم اإلصدار تاريخ التعديل

 لقياس رضى المستفيد أخرى أساليب إضافة 2 هـ1440/  4/ 2
والنماذج اإلجراءاتتعديل بعض و   
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  الهدف-1

 
 تحديد االحتياجات التي تمكن المعنيين بتطبيق نظام الجودة في 

من تلبية ما يتوقعه المســــــتفيدون من الخدمة  بنات /وســــــط جدة التعليم  مكتب 
 المقدمة.

 .تحديد الطرق واألساليب التي يمكن استخدامها لتحديد هذه االحتياجات 
  تحــديــد اتليــات التي يمكن من خللهــا التعرح إلى االحتيــاجــات التفصــــــــــــــيليــة

 المكتبقدمها يللمستفيدين من الخدمات التي 
. 

 نطاق العمل-2

 ودةج في تؤثر قد أعماالا  يؤدون الذين العاملين كافة على اللئحة هذه أحكام تسري
 :وهم لعملئه بنات / وسط جدةالتعليم  مكتب  التي الخدمة

 (اإلداريات الموظفات – المشرفات) داخليين مستفيدين -
 لشــكاوى ا وحصــر المســتفيدين آراء تقصــي مجال في وذلك خارجيين مســتفيدين -

 تربيةال وزارة – األمور أولياء – المدارس: مثل) وتنفيذها المقترحات ودراســـــــة وحلها 
 (.منسوبي المكتب – والتعليم

 اليوجد التعاريف -3

ذات  الوثائق-4
 العالقة 

  والوقائية  اإلجراءات التصحيحيةإجراء 
  المراجعة الداخليةإجراء 
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 النشاط
 رقم

 اإلجراء
 النموذج اإلجراءات

 أساليب
 قياس

 مستوي
 رضاء

 المستفيدين
 الداخليين

5/1 

  من خلل اللقاءات الدورية للمشرفات والموظفات. 5/1/1

 1ن-06-ج-جودة .مستفيد من خلل نموذج شكوى / مقترح 5/1/2

5/1/3 
 .االدارةمن خلل مراجعة 

  

  ( google formباستخدام )  روابط الكترونية  من خلل   5/1/4
أساليب 
قياس 
مستوي 
رضاء 

 المستفيدين
الخارجيين 
والمعنيين 

بأداء 
 المكتب

5/2 

  او مندوبيهم من خلل اللقاءات الشخصية مع المستفيدين 5/2/1
 1ن-06-ج-جودة من خلل نموذج تقصي آراء المستفيدين 2 5/2/2

5/2/3 
من المستفيدين  Emailخلل استلم فاكس/اتصال تليفوني/من 

 او مندوبيهم.
 

  google formباستخدام )  روابط الكترونية  ن خللم 5/2/4



     
 
 

ةل هـ2/4/1440التاريخ  2رقم اإلصدار  رضاء العمالءاجراء  الوثيقةاسم  ح ف  4|  ص
 تعديلها او نشرها بدون الرجوع الى إدارة المكتبهذه الوثيقة معتمدة وال يمكن  06-ج-جودة رمز الوثيقة

 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Jeddah Educational Directorate 
Jeddah Middle Office\Girls 

 

 

 السعودية العربية المملكة
 (280) التعليم وزارة       
 جدة بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة 

 شؤون تعليمية          
 جدة/بنات التعليم وسط مكتب  

 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات
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5/3 
 

5/3/1 

آراء المستفيدين من خلل  باستقصاءمنسقة ادارة الجودةتقوم 
باستخدام نموذج تقصي آراء  Emailفاكس/اتصال تليفوني/ 

 google formباستخدام )  روابط الكترونية  ن خللم اوالمستفيدين 
 

 1ن-06-ج-جودة

5/3/2 

 من ينوب عنها باستقبال الشكاوى أومنسقة ادارة الجودةقوم ت
والمقترحات للمســـــــــــتفيدين الداخليين والخارجيين ســـــــــــواء كانت مكالمات 
 تليفونية أو مقابلت شــخصــية أو مكاتبات وتســجيلها من خلل نموذج

 وتصنيفها وتسلسلها تمهيداا للتعامل معها.شكوى/ مقترح مستفيد 
 

 2ن-06-ج-جودة

5/3/3 

 ةالجود  إدارةمنسقة ي اقتراحات أو شكاوى تقوم احالة وجود وفي 
الشكوى وتحليلها وتحديد مدى أهمية الشكوى ومن ثم إرسالها  بدراسة

بعد تسجيلها في سجل متابعة خدمة إلى الجهة المعنية بالشكوى 
التخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب حيالها إذا ما تطلب المستفيد 
  بذلكقرير وارسال تاألمر 

 

 3ن-06-ج-ودةج
 4ن-06-ج-جودة

5/3/4 

المقترحات ودراستها مع المختصين؛  الجودة بتجميعمنسقة ادارة تقوم 
لتحديد إمكانية التنفيذ والعائد منها ثم عرضها في اجتماع مراجعة 

  التخاذ قرار بالتنفيذ المكتب
 

 

5/3/5 

عن استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  مسؤولةالجودة منسقة ادارة 
واردة والشـــــكاوى اللتحليل البيانات الواردة عن مدي رضـــــاء المســـــتفيدين 

واتخاذ األفعال التصــــــحيحية بترض التحســـــين  في بيان تســــــديد شــــــكوى
  بالمكتبالمستمر في أداء نظام إدارة الجودة 

 

 5ن-06-ج-جودة
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5/3/6 

نتـــائح تحليـــل البيـــانـــات في اجتمـــاع  بعرض منســــــــــــــقـــة ادارة الجودة ومتق
مراجعة اإلدارة للوحدة وذلك بعمل تقرير نصــــــــــح ســــــــــنوي عن مســــــــــتوى 

به عدد االســـــــتقصـــــــاءات وعدد الشـــــــكاوى  المســـــــتفيدين موضـــــــ رضـــــــاء 
الشـــكاوى  وتقاريرومقترحات التحســـين التي تم اســـتلمها من المســـتفيدين 

واإلجراءات التصـــــحيحية التي تمت بناء عليها و أوجه القوة و الضـــــعح 
 دام نموذج تقرير نتائح استقصاء رأي المستفيدين باستخ

 6ن-06-ج-ودةج

 

هرســــة في ســــجل ف المســــؤولة عن خدمة المســــتفيد التقارير الواردةتفهرس  5/3/7
النصــح و الســنوية الجودة في اعداد التقارير  إدارةالتقارير إلســتعانة منســق 

 في مراجعة االدارة سنوية التي تعرض
 7ن-06-ج-جودة

شــكاوى اليومياا  ســجل انجاز الشــكاوي في مســؤولة خدمة المســتفيدتحصــر  5/3/8
اســـــــــم المســـــــــؤول عن تســـــــــديد الشـــــــــكوى وتاري  التي ترد للمكتب وتدون 

 االستلم والتسليم
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 دمةخالنماذج المست – 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة الحفظ مكان الحفظ رقم النموذج اسم النموذج م
 سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 1ن-06-ج-جودة تقصي آراء المستفيدين 1
 سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 2ن-06-ج-جودة شكوى / مقترح مستفيد 2
 سنوات 3 نسقة ادارة الجودةم 3ن-06-ج-جودة دمة المستفيدمتابعة خسجل  3
 سنوات 3 نسقة ادارة الجودةم 4ن-06-ج-جودة شكوىر تقري 4
 سنوات 3 نسقة ادارة الجودةم 5ن-06-ج-جودة بيان تسديد شكوى 5
تقرير بنتائح استقصاء رأي  6

 المستفيدين
 سنوات 3 نسقة ادارة الجودةم 6ن-06-ج-جودة

 سنوات 3 نسقة ادارة الجودةم 7ن-06-ج-جودة التقارير سجل فهرسة 7


