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 (: التركيز على المستفيدين7الرئيس رقم )المعيار 
 .المعرفة بالمستفيدين وتحديد متطلباتهم (:1) والشواهد للمعيار الفرعي رقم واإلثباتاتاألدلة  

 حددت اإلدارة كافة المستفيدين من خدماتها وتم بناء قاعدة معلومات بذلك. العنصر األول: 

 بالمستفيدينالدليل التعريفي هو   1الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNDNib2M4N0NScFU/view?usp=sharing 

 
 قاعدة بيانات المستفيدينهو   2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbVFULVFReDM2LXc/view?usp=sharing 
 

وتحديتتد  ،اإلستتتراتية ةأتاحتتت اإلدارة مرتتاركة المستتتفيدين متتن ختتدماتها فتت  و تت  خ تهتتا الثرري: : العنصررر 
 مت لباتهم لبناء المرروعات والبرامج الت  تتالءم معهم.

تقرير ورشة العمل الخاصة بمشاركة المستفيدين الداخليين في وضع الخطة  هو  1الدليل والشاهد رقم 
 االستراتيجية لإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVS25TZ3p2dkxNVE0/view?usp=sharing 
 

 ساء بالتشاور معنتائج مراجعة رسالة اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحتقرير  هو  2الدليل والشاهد رقم 
 المستفيدين الخارجيين 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOWZZQlJkWFJUekk/view?usp=sharing 
 

المرتب تتة باحت اةتتات و متتن ختتدماتها  متت  المستتتفيدينبالترتتاور  رستتالتهااإلدارة بمراةعتتة امتتت قالعنصررر الثيلرر : 
 ه.خدمت المحل  الذيالمةتم  

تقرير مراجعة رسالة اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء بالتشاور مع  هو  1الدليل والشاهد رقم 
 المستفيدين الخارجيين

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOEU5c19oU20zbEU/view?usp=sharing 
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 (: التركيز على المستفيدين7المعيار الرئيس رقم )
الداخليين  العالقات مع المستفيدينوتحسين إدارة  (:2) والشواهد للمعيار الفرعي رقم واإلثباتاتاألدلة  

 .والخارجيين
ر تتاء مت لبتتاتهم بمتتا  فتتو  األول: العنصررر  أقامتتت اإلدارة عالقتتات بيةاب تتة تهتتدت بلتتل اتتستتا  المستتتفيدين وام

 توقعاتهم وزيادة والئهم.

 اللقاء الحواري بأمهات الطالبات )المستفيد الخارجي( تقرير عنهو   1الدليل والشاهد رقم 
hVTXhJWDhuRXRFMUU/view?usp=sharing0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

رنامج ثقافي لتعزيز العالقات اإليجابية للمستفيدين الداخليين )الموظفين نموذج لبهو   2الدليل والشاهد رقم 
 والموظفات(

 
 

 التداخليين والختارةيينأو حت اإلدارة عمل تة بدارة الرتكاوو والمرترحتات متن كافتة المستتفيدين العنصر الثي: : 
خ تتتاعها للتحليتتتا ب تتتر  االستتتتفادة منهتتتا فتتت  بدختتتا   ل تتتمان البتتتت فيهتتتا ب ريرتتتة ستتتريعة وفعالتتتة، وتةم عهتتتا وام

 التحسينات ف  مختلف أقسام اإلدارة.

 آلية صندوق المقترحات والشكاوى  هو  1الدليل والشاهد رقم 
s/view?usp=sharing2NXhGb5g3hVNDFUY0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

 

 التواصل مع مسؤولي اإلدارة من خالل موقع اإلدارة على االنترنت هو  2الدليل والشاهد رقم 
http://hasaedu.sa/Home/Contact_us.aspx 
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https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVTXhJWDhuRXRFMUU/view?usp=sharing
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 (: التركيز على المستفيدين7المعيار الرئيس رقم )
الداخليين  قياس وتعزيز رضاء المستفيدين (:3) والشواهد للمعيار الفرعي رقم واإلثباتاتاألدلة  

 .والخارجيين
رصتدت اإلدارة فاعل تة ختدماتها للمستتفيدين التداخلين والختارةين ومتدو ر تامم عنهتا مت  تحديتد العنصر األول: 

 موا ن التحسين الم لوبة لرف  كفاءة مذه الخدمات. 

 قياس رضا المستفيدين عن بيئة العمل في اإلدارة العامة للتعليم باألحساءهو   7/3/1/1الدليل والشاهد رقم 
RUk/view?usp=sharing5d2U3I1lub1hVa0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة في اإلدارة العامة للتعليم هو   7/3/1/2الدليل والشاهد رقم 
 باألحساء

Vkk/view?usp=sharing02ZU5hVOEpTcVI0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 حرصت علل توفير بيئة عما الئرة تسامم ف  رف  كفاءة اإلدارة وخدماتها.العنصر الثي: : 

 تقرير حول تحسين جودة بيئة العمل في اإلدارة العامة للتعليم باألحساء هو  7/3/2/1ليل والشاهد رقم الد

 
 37/1438تقرير تهيئة البيئة التقنية في اإلدارة العامة للتعليم باألحساء  هو 7/3/2/2الدليل والشاهد رقم 

/view?usp=sharing8lxTG3wd1WS5hVamV0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVa1lub1I3U2d5RUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVa1lub1I3U2d5RUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOEpTcVI5ZU02Vkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOEpTcVI5ZU02Vkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVamV5WS1wd3lxTG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVamV5WS1wd3lxTG8/view?usp=sharing
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بأف تا الممارستات استخدمت اإلدارة المرارنة المرةع ة لمعرفة مستوو الخدمة المردمة مرارنتة العنصر الثيل : 
 لدو مؤسسات تعل م ة أخرو سواء المحل ة أو العالم ة.

 تقرير المقارنة المرجعية في مجال الموهوبين مع إدارات التعليم بالمملكة هو  7/3/3/1الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVQmVKbkVoR0dOMU0/view?usp=sharing 

تقرير المقارنة المرجعية في مجال التعليم األهلي مع اإلدارة العامة بتعليم  هو  7/3/3/1الدليل والشاهد رقم 
 تبوك

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVQmRrQXh3QzhidUE/view?usp=sharing 
 

اآلل تتات المناستتبة  تتورت اإلدارة مؤرتترات ق تتاء الداء المتعلرتتة بر تتا المستتتفيدين وت بيتت   :رابرر العنصررر ال
 للر اء.

 تقرير تحليل إحصائي عن رضا قادة المدارس هو  7/3/4/1الدليل والشاهد رقم 
JJeTA/view?usp=sharing0hhR0U3J3hVV0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

 
 دليل مؤشرات قياس رضا المستفيدين في اإلدارة العامة للتعليم باألحساء هو  7/3/4/2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVU1hBbDhJaWd0eVE/view?usp=sharing 
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