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  تقييم مدى جودة الخدمات واألنشطة الطالبيةأستبانة 

أمت  أ  تاتاه هتذه ن. جقعتةجامعتة القفت   طتال الإلت  واألنشتطة الققدمتة جتودة الختدمات متدى   معرفتةإلت   االستتبانةتهدف هذه 
 . بالجامعةتلك الخدمات واألنشطة  تطوير  البيانات ستعام  بسرية تامة وألغراض بأاالستقارة اهتقامكم الكاف  واستجابتكم السريعة، علقا 

 :معلومات عامة :أوال

 (: اختيارى)اسم الطالب -1

 : ..............................التخصص-2

 ...........................الفص  الدراس  -3

 :.............................العام الدراس  -4

 
 :  اآل حت جامعةأمضيتها بال الت الفصوه الدراسة عدد -5

 
 .فص  دراس  واحد  .....

 
 .فصال  دراسيا   .....

 
 .ثالثة فصوه دراسية  .....

 
 .أربعة فصوه  .....

 
 .أكثر من أربعة فصوه  .....

 
 ..................: القعده التراكق  -6
 :جامعةتشترك فيها بال الت األنشطة  -7

 .أنشطة رياضية  .....
 

 .أنشطة ثقافية  .....
 

 (......أذكرها) أخرى  .....
 

 .نشاط أي ف ال أشترك   .....
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 :جامعةال ف ف  مستوى الخدمات واألنشطة الطالبية الققدمة تحت الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك ( √ )الرجاء وضع إشارة  :ثانيا
 

 موافق العبارة الرقم
 غير محايد موافق بشدة

 موافق
 غير موافق
 بشدة

      : خدمات شئو  الطال أوال
      . يحسن موظف شئو  الطال  استقباه الطال  1

موظف شئو  الطال  عل  كافة استفستارات  يجيب 2
 .الطالب القستجد بالشك  القطلو 

     

يقتتتتدم موظتتتتف شتتتتئو  الطتتتتال  الختتتتدمات بالستتتترعة  3
 .القطلوبة

     

يقتتوم موظتتف شتتئو  الطتتال  بتقتتديم كتيبتتات تستتاعد  4
 الجامعة  نظام الدراسة بالطالب عل  التعرف عل

     

5 
ستفستتتارات اليجيتتب موظتتتف شتتتئو  الطتتال  علتتت  ا

 بالشك  القطلو  
     

      .يتم استخراج البطاقة الجامعية ف  زمن مااسب 6

يتتتتتم الحصتتتتوه علتتتت  الستتتتج  األكتتتتاديق  بالستتتترعة  7
 .والكفاءة القطلوبة

     

8 
يتترد موظتتف شتتئو  الطتتال  علتت  كافتتة استفستتارات 

 .ب القستجد بالشك  القطلو الطال
     

      :الخدمات الثقافية ثانيا

للطالتب فرةتة القشتاركة فت  األنشتطة  الجامعتةتتيح  1
 الثقافية

     

      .تتسم الخدمات الثقافية الققدمة بالتاوع 2

توقيتتتتتت تقتتتتتديم الختتتتتدمات الثقافيتتتتتة مااستتتتتب جتتتتتدا  3
 .للطالب

     

قافيتتتتة مااستتتتبة لألنشتتتتطة الث القخصصتتتتةالقكافتتتت ت  4
 .جدا
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 العبارة الرقم
 موافق
 محايد موافق بشدة

 غير
 موافق

 غير موافق
 بشدة

      :األنشطة الرياضية ثالثا

للطالتتب فتترئ ماللقتتة للقشتتاركة فتت   الجامعتتةتتتتيح  1
 .األنشطة الرياضية

     

      .بالتاوعالرياضية تتسم األنشطة  2
      .مااسبة جدا ياضية الر الجوالز الققدمة لألنشطة  3
      :االرشاد األكاديق  رابعا

يتقبتت  مقتتدم خدمتتة االرشتتاد األكتتاديق  استفستتارات  1
 .الطال  بصدر رحب

     

يتتتتتم تأديتتتتة خدمتتتتة االرشتتتتاد األكتتتتاديق  فتتتت  الوقتتتتت  2
 .القااسب

     

 قتتترراتتستتتجي  القفتتت   القرشتتتد األكتتتاديق يتعتتتاو   3
 القااسبة

     

      :الخدمات األماية خامسا
      . تتااسب سعة مواقف السيارات مع  عدد الطال  1
      .تتسم الخدمات األماية بقواقف السيارات بالكفاءة 2

3 
 الجامعتتةتتستتم الختتدمات األمايتتة الققدمتتة للطالتتب ب

 .بالكفاءة
     

تتستتتتم نقتتتتاذج للبتتتتات  الحصتتتتوه علتتتت  الختتتتدمات  4
 .ف  تعبئتها األماية بالبسالة والسهولة

     

      خدمات الكافيتريا سادسا
      تلب  محتويات الكافيتريا رغبات الطال  1
      موقع الكافيتريا مااسب للطال  2
      أسعار خدمات الكافيتريا مااسبة جدا 3
      بالاظافة( شرا -لعام)تتسم محتويات الكافيتريا  4
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 قمواف العبارة الرقم
 غير محايد موافق بشدة

 موافق
 غير موافق
 بشدة

      :الخدمات الطبية سابعا

عيتتتتتادة لبيتتتتتة لتقتتتتتديم الختتتتتدمات لجامعتتتتتة تتتتتتتوافر با 1
 .الصحية للطالب

     

2 
يتستتم أداء العتتاملين فتت  العيتتادة الطبيتتة بالكفتتاءة فتت  

 . تقديم الرعاية الصحية للطال 
     

ت الصتتتتحية ال يوجتتتتد ازدحتتتتام عاتتتتد للتتتتب الختتتتدما 3
 .جامعةبال

     

 :(القعوقين)خدمات ذوى االحتياجات الخاةة  ثاماا
 (:يجيب عاها ذوى االحتياجات الخاةة فقط) 

     

ذوى ميتتتتتتتتاه خاةتتتتتتتتة بتتتتتتتت دورات الجامعتتتتتتتتةب تتتتتتتتتتوافر 1
 .االحتياجات الخاةة

     

       .تتسم دورات القياه بالاظافة 2
      .حةتتوافر بدورات القياه كافة وسال  الرا 3

4 
االحتياجتتتات  بتتتذويمصتتتعد ختتتائ  الجامعتتتةب يتتتتوافر
 .الخاةة

     

ذوى مواقتتتتتف خاةتتتتتة بستتتتتتيارات  الجامعتتتتتةب تتتتتتتوافر 5
 .االحتياجات الخاةة

     

ستتتتتتعة القواقتتتتتتف القخصصتتتتتتة لتتتتتتذوى االحتياجتتتتتتات  6
 .الخاةة مااسبة جدا

     

 
 (:أذكرها)مقترحات أخرى 
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