الغاٌة من مٌثاق المتعاملٌن :
 تحرص كلٌة الطب البٌطري على تقدٌم تجربة متعاملٌن متمٌزة وذات جودة عالٌة ،من خالل فرٌق عمل
ٌتمتع بروح المبادرة والشفافٌة فً التعامل مع مختلف شرائح المتعاملٌن بما ٌحقق سعادتهم وٌفوق توقعاتهم

التعرٌف بمٌثاق المتعاملٌن:
 إن مٌثاق خدمة المتعاملٌن هو ترجمة لمجموعة القٌم واألسالٌب والمبادئ التً تلتزم بها الكلٌة والمطالبة
بتقدٌمها من خالل موظفٌها الذٌن ٌقدمون خدمة للمتعاملٌن عبر وسائل التواصل المختلفة (الحضور الشخصً –
الهاتف  -الموقع اإللكترونً  -البرٌد اإللكترونً)بكافة قطاعات

الكلٌة .

اهداف مٌثاق المتعاملٌن:
 .1العمل الدائم على تطوٌر األسالٌب واألدوات المستخدمة فً خدمة المتعاملٌن بما ٌؤهل الكلٌة لتصبح أكثر جاهزٌة
لتلبٌة احتٌاجات المتعاملٌن وتقدٌم خدمات ممٌزة.
 .2تعرٌف المتعاملٌن بالوسائل المتاحة لتقدٌم الشكاوى أو طرح االستفسارات.
 .3تعرٌف المتعاملٌن بحقوقهم وواجباتهم (خالل رحلة المتعامل داخل الكلٌة).

الفئات المستهدفة :
 .4الطالب بالبرنامج العام والبرامج المتمٌزة بالكلٌة
 .5الخرٌجٌن
 .6طالب الدراسات العلٌا والوافدٌن من كافة الجنسٌات
 .7موظفً الكلٌة
 .8اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة
 .9العمالء االستراتٌجٌٌن من شركاء وموردٌن

نلتزم نحو المتعاملٌن بـ:
 .11المعاملة برُقً من خالل اللباقة ،االبتسامة والبشاشة وهى من سمات موظفً الكلٌة
 .11توفٌر أماكن استقبال مرٌحة ،نظٌفة وسهلة الوصول.
 .12لتلبٌة احتٌاجات المتعاملٌن من خالل الموظف المختص بشكل مُرضً.
 .13االستجابة السرٌعة للطلبات الشفوٌة والمكالمات الهاتفٌة وتقلٌص عدد اإلجراءات لتوفٌر خدمة سرٌعة وسلسة.
 .14االلتزام باحترام الوقت واإلخالص فً العمل.

 .15التعامل بمهنٌة عبر فرٌق عمل مهنً ومتعاون ٌعمل على الرد على كافة استفسارات المتعاملٌن والتعامل معها
فً الوقت المناسب.
 .16توفٌر معلومات واضحة ودقٌقة مع قائمة بالوثائق والمتطلبات الالزمة بعدة لغات فضالً عن إبالغ المتعامل عن
وقت إنجاز الخدمات والرسوم التً ٌتوجب دفعها.
 .17العمل على الفهم التام للمعلومات المقدمة للمتعامل بالوثائق الصحٌحة والخطوات المطلوبة.
 .18توفٌر الخدمات فً األوقات والقنوات التً تتناسب مع احتٌاجات المتعامل قدر اإلمكان.
 .19تقدٌم خدمات متمٌزة ذات جودة عالٌة تحقق توقعات المتعامل من الخدمة المقدمة.
 .21المحافظة على السرٌة عن أي مشاكل تطرأ على الخدمة المقدمة من قبل فرٌق خدمة المتعاملٌن.
 .21اتخاذ اإلجراءات بنا ًء على مالحظات ومقترحات المتعاملٌن لتوفٌر أفضل الخدمات

لكم.

ما نتوقعه منك عزٌزي المتعامل:
 .1توفٌر جمٌع الوثائق واألوراق الثبوتٌة المطلوبة عند تقدٌم الطلب.
 .2توفٌر جمٌع المستندات والمعلومات والبٌانات المطلوبة بشكل كامل ودقٌق إلتمام المعاملة.
 .3إعالمنا فً حالة وجود خطأ أو تعدٌل فً البٌانات بأسرع وقت ممكن.
 .4إبالغنا بأي تغٌٌرات فً المعلومات الشخصٌة وذات الصلة باألوضاع كتغٌٌر العنوان أو الظروف المتعلقة بإتمام
المعاملة.
 .5الرد على استفسارات موظفٌنا بشكل متعاون وفً الوقت المحدد.
 .6تقٌٌم الخدمة ووصف التجربة من خالل صفحات التواصل االجتماعً وموقع الكلٌة .
.7

تزوٌدنا بمقترحاتكم ومالحظاتكم بشفافٌة تامة لمساعدتنا على تحسٌن مستوى خدماتنا واالرتقاء بها وتوفٌرها لكم
على أكمل

وجه.

قٌم التعامل مع الشكاوى:
 المصداقٌة :التعامل مع المتعاملٌن بشفافٌة وعدل وإنصاف ،بدون انحٌاز. المسؤولٌة :استالم شكاوى المتعاملٌن والتعامل معها بحرفٌة وشكل فوري. الكفاءة :االستجابة لكل الحاالت الواردة دون تأخٌر مع بذل أقصى الجهود لحلها فً الوقت المناسب. -اإلٌجابٌة :أفكار مبتكرة ٌمكن تطبٌقها لمواجهة التحدٌات لحل الشكوى.

نحن على استعداد لخدمتك فً جمٌع مراحل
رحلتك بالكلٌة

