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 الجامعت التكنولوجيت

 مركز الحاسبت االلكترونيت

 وحدة األداء الجامعي

 4112خالصة استبٌان المستفٌدٌن للعام 

بصوور  عاموة الجداول ادناه ٌتبٌن ان مستوى رضا المستفٌد او الزبوون عون مرنزنوا  على بعد االطالع

وبموا ٌخودم تطووٌر )جٌد( وٌمنن االستفاد  من آراء بعض المستفٌدٌن ومالحظواتمم واعتباراوا ن ود بنواء للمرنوز 

فعالٌوواا المرنووز بصووور  عامووة لاضووافة الووى ضوورور  تووتلٌل الصووعوباا التووً تواجوو  المسووتفٌدٌن وٌمووا ٌضوومن 

 استمرار االقبال على المرنز ورفع نسبة المت دمٌن لطلب الخدمة.

   :ناناالوارد  من مستفٌدي شعب المرنز نسبة استماراا  اوالً : 

 نانون االول –تشرٌن الثانً  آب  –تموز  -حزٌران الشعبة

 %83 شعبة الدوراا
01% 

 %83 شعبة الصٌانة
10% 

 %11 شعبة التدرٌب والتطوٌر
2% 

 % 3 شعبة الطباعة
10% 

 - شعبة بناء االنظمة
2% 

 

 ثانٌاً : نتٌجة ت ٌٌم الخدمة الم دمة من المرنز:

 الخدمة او المعٌار ا
 نانون االول( -الت ٌٌم لالشمر)تشرٌن الثانً  آب( -تموز -لالشمر)حزٌران الت ٌٌم

 ضعٌف متوسط جٌد
بدون 
 رأي

 
 بدون رأي ضعٌف متوسط جٌد

 %3   %44  %2  %2 %44 سرعة انجاز االجراءاا او العمل 1

 %3   %44  %2  %3 %33 سمولة انجاز العمل واالجراءاا 4

8 
دراٌة المستفٌد بنٌفٌة انجاز 

 االجراء بالتفصٌل
24% 10%  2% 

 
04% 83%   

2 
تواجد الموظف فً منان عمل  

 غالباً 
40%   2% 

 
22% 3%  11 % 

1 
تواجد مدٌر الشعبة او المخول 

 باالعتماد فً منان عمل 
31% 3%  14% 

 
22% 3%  11% 

0 
تفرغ الموظف لت دٌم الخدمة 

 للمستفٌد
40%   2% 

 
22% 3%  11 % 

2 
دراٌة الموظف بعمل  و قدرت  على 

 على نافة االستفساراا االجابة
33% 3%  2% 

 
04% 3%  48% 

 %11   %31  %2  %3 %33 تعامل الموظف مع المستفٌد بلباقة 3

4 
انجاز الخدمة المطلوبة تما نما 

 او متوقع
31% 10%  2% 

 
31%  3% 3% 

11 
مبادر  الموظف بت دٌم المساعد  

 حول انجاز العمل
40%   2% 

 
31% 3%  3% 
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 المعٌار ا
 نانون االول( -الت ٌٌم لالشمر)تشرٌن الثانً  آب( -تموز -الت ٌٌم لالشمر)حزٌران

 بدون رأي ال نعم  بدون رأي ال نعم

 %2 %3 %31    %111 مدى مالئمة الموظف ألداء عمل  1

 %11 %2 %22   %3 %44 مدى تمتع الموظف بالصالحٌاا النافٌة 4

 %2 %3 %31  %2 %3 %33 مناسباً مدى اعتبار نموتج الت ٌٌم الحالً  8

 

 

 المعٌار
 (آب -تموز -الت ٌٌم لالشمر)حزٌران

 
 نانون االول( -الت ٌٌم لالشمر)تشرٌن الثانً

مطلوب 
 بشد 

 جٌد 
بدون 
 رأي

مطلوب  
 بشد 

 بدون رأي جٌد 

 %2 %83 %12 الخطو  بأخت رأي المستفٌدٌن نانا :
 21% 14% 3% 

 

 

 المعٌار

 آب( -تموز -لالشمر)حزٌرانالت ٌٌم 
 

 نانون االول( -الت ٌٌم لالشمر)تشرٌن الثانً

سرعة 
 االنجاز

تعدد 
 المجاالا

السعر 
 المناسب

التعامل 
 الجٌد

سرعة  
 االنجاز

تعدد 
 المجاالا

السعر 
 المناسب

التعامل 
 الجٌد

االمور التً جعلا المستفٌد 
 ٌختار خدماا المرنز

81% 81% 3% 12% 
 43% 21% 42% 02% 

 

 

 المعٌار

 آب( -تموز -الت ٌٌم لالشمر)حزٌران
 

 نانون االول( -الت ٌٌم لالشمر)تشرٌن الثانً

اعالناا و 
 منشوراا

نصٌحة 
اصدقاء او 

 اقارب

الموقع 
االلنترونً 
و مواقع 
التواصل 
 االجتماعً

 

اعالناا و 
 منشوراا

نصٌحة 
اصدقاء او 

 اقارب

الموقع 
االلنترونً 
و مواقع 
التواصل 
 االجتماعً

نٌفٌة تعرف المستفٌدٌن على 
 المرنز

83% 11% 3% 
 

80% 80% 41% 
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  الصعوبااثالثاً : 

 آب( -تموز -لالشمر)حزٌران

تودل علوى عودم وجوود صوعوباا فوً الخودماا التوً ٌ ودمما المرنوز ل موع تلو  نوان االستبٌاناا من  %(22نانا نسبة )

 لمشترنً الدوراا و نتل  بعدم وجود قاعة محدد  لبعض الدوراا.للبعض رأي ب لة الخدماا المتوفر  باالخص 

 نانون االول( -لالشمر)تشرٌن الثانً

%( من االستبٌاناا تودل علوى عودم وجوود صوعوباا فوً الخودماا التوً ٌ ودمما المرنوز ل موع تلو  نوان 44نانا نسبة )

تمم على االستمرار بالتدرب على الحاسباا بعد انتماء بعدم امنانٌ للبعض رأي ب لة الخدماا المتوفر  باالخص لمشترنً الدوراا

 .باقتراح اٌصال شماداا ونتائج الدوراا بالبرٌدو نتل  المحاضر  

  المالحظاا االخرىرابعاً : 

 آب( -تموز -لالشمر)حزٌران

لنوتل  نانوا اغلب االستبٌاناا نانا تدل على عودم وجوود مالحظواا اال انو  بونفق الوقوا نانوا ماتعنود التعامول الجٌود  

 لبعض مستفٌدي المرنز م ترحاا وآراء تتمحور حول :

 توفٌر حاسباا بنفاء  اعلى فً ال اعاا.  -

 انشاء قاعة مخصصة لبعض الدوراا بنل تفاصٌلما. -

 المنمج التدرٌبً نان مضغوطاً او منثف. -

 نانون االول( -لالشمر)تشرٌن الثانً

ا اال ان  بنفق الوقا نانا ماتعند المسوتوى الجٌود جوداً للمحاضورٌن و اغلب االستبٌاناا نانا تدل على عدم وجود مالحظا

 الدوراا لنتل  نانا لبعض مستفٌدي المرنز م ترحاا وآراء تتمحور حول : 

 توفٌر ضٌافة لمشارنً الدوراا أسو  بالمرانز التدرٌبٌة االخرى. -

 توفٌر دوراا مت دمة لبعض التطبٌ اا. -

 

 

 االداء الجامعًوحد  
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