
 

 

 الجامعت التكنولوجيت

 مركز الحاسبت االلكترونيت

 وحدة األداء الجامعي

 

 5102( للعام آذار -شباط  -الثانً كانونخالصة استبٌان المستفٌدٌن لالشهر )

  

من خالل التمعن الى الجداول ادناه ٌتبٌن ان مستتو  راتا المستتفٌد او النبتون رتن مركننتا بصتور  رامتة 

وٌمكن االستفاد  من آراء بعض المستتفٌدٌن ومالظاتاتهم وارتبار تا نبتد بنتاء للمركتن وبمتا  وبنسبة كبٌر  جدا   )جٌد(

ٌختدم تطتتوٌر لعالٌتتار المركتن بصتتور  رامتتة  ااتالة التتى اتترور  تتذلٌل الصتتعوبار التتتً تواجت  المستتتفٌدٌن وٌمتتا 

 دمة.ٌامن استمرار االقبال رلى المركن ورلع نسبة المتبدمٌن لطلب الخ

   اوال  : اكثر نسبة استمارار كانر:

 شعبة الدورار 00%

 شعبة الصٌانة 10%

 

 ثانٌا  : نتٌجة تبٌٌم الخدمة المبدمة من المركن:

 الخدمة او المعٌار ر
 التبٌٌم

 اعٌف متوسط جٌد
بدون 
 رأي

    %200 سررة انجان االجراءار او العمل 2

    %200 سهولة انجان العمل واالجراءار 1

    %200 دراٌة المستفٌد بكٌفٌة انجان االجراء بالتفصٌل 3

    %200 تواجد المواف لً مكان رمل  غالبا   4

 %23  %7 %00 تواجد مدٌر الشعبة او المخول باالرتماد لً مكان رمل  5

    %200 تفرغ المواف لتبدٌم الخدمة للمستفٌد 6

7 
االجابة رلى كالة دراٌة المواف بعمل  و قدرت  رلى 
 االستفسارار

07% 23%   

 %7  %23 %00 تعامل المواف مع المستفٌد بلباقة 0

 %7  %10 %73 انجان الخدمة المطلوبة تمر كما  و متوقع 9

 %7   %93 مبادر  المواف بتبدٌم المسارد  ظول انجان العمل 20

 

 

 
 المعٌار ر

 التبٌٌم

 ال نعم
بدون 
 رأي

   %200 المواف ألداء رمل مد  مالئمة  2

   %200 مد  تمتع المواف بالصالظٌار الكالٌة 1

 %7  %93 مد  ارتبار نموذج التبٌٌم الظالً مناسبا   3
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 المعٌار
سررة 
 االنجان

تعدد 
 المجاالر

السعر 
 المناسب

التعامل 
 الجٌد

بدون 
 رأي

 %23 %47 %7 %16 %33 االمور التً جعلر المستفٌد ٌختار خدمار المركن

 

 المعٌار
ارالنار و 
 منشورار

نصٌظة اصدقاء او 
 اقارب

الموقع االلكترونً و مواقع 
 التواصل االجتمارً

بدون 
 رأي

كٌفٌة تعرف المستفٌدٌن رلى 
 المركن

73% 10% - 7% 

 

  ثالثا  : الصعوبار

ا المركن   مع ذلك كان مع البعض %( من االستبٌانار تدل رلى ردم وجود صعوبار لً الخدمار التً ٌبدمه93نسبة )كانر 

 صعوبة لً الدخول الى الجامعة كأجراءار تناٌمٌة. 

  رابعا  : المالظاار االخر 

مستتفٌدي المركتن مبترظتار وآراء لتبعض ر اال انت  بتنفا الوقتر كتان اغلب االستبٌانار كانر تدل رلتى رتدم وجتود مالظاتا 

  تتمظور ظول :

 تنوٌد مشاركً الدورار بهوٌة تعرٌفٌة تسهل دخول  الى الجامعة. -

 اجراء اختبار لمستوي المتبدم للدورار لدخول  الدور  المناسبة. -

 

 

 

 

 

 

 نسخة من  الى:

 الجامعًوظد  االداء  -

 المعٌار
مطلوب 
 بشد 

 جٌد 

 %67 %33 الخطو  بأخذ رأي المستفٌدٌن كانر :

 وظد  االداء الجامعً
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