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عًيد انكهيت /د.سعبدة أ

  

تحيت طيبت وبعد ،،،                

     يزجى انتكزو بإستيفبء انبيبَبث انًىضحت ببنجدول يٍ وحدة ضًبٌ انجىدة بكهيتكى انًىقزة يٍ واقع يب تقىيىٌ به فعهيب فى يجبل تطبيق إستقصبءاث انزأىعهى 

.  انفئبث انًستهدفه واصحبة انًصهحت

 

 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

هل َطبك دورَب اضتبُبى رضب أصحبة الوصلحت عي -1

الجبهعت؟ فً حبله اإلجببه بٌعن اركر / هىاصفبث خرَج الكلُت
 .(%)الجهبث الوشبركه التً طبك علُهب وهطتىر الرضب 

  

 -

 -

 -
 -

- 

 -

 -

 -
 -

- 

 

هل تتحمك ًىاتج التعلن الوطتهذفت للبراهج األكبدَوُت الوفعلت -2

؟ وفً حبلت اإلجببه بٌعن كن (دراضبث علُب/بكبلىرَىش)ببلكلُت 
هىً ًطبه التحمك فً كل برًبهج؟ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

وفمب ألعذاد )هرحله البكبلىرَىش 

: (البراهج

 -

 -

 

  

  

وفمب )هرحله الذراضبث العلُب

: (ألعذاد البراهج

 -

 -
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 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

 عي أصحبة الوصلحت اضتبُبى رضب ضٌىَبهل َتن تطبُك -3

؟ فً (دراضبث علُب/بكبلىرَىش)البراهج األكبدَوُت الوطبمت 

 ؟.عي كل برًبهج(%)حبله اإلجببه بٌعن اركر هطتىي الرضب 

  

وفمب ألعذاد )هرحله البكبلىرَىش

: (البراهج

 -

 -

 -

- 

  

  

وفمب )هرحله الذراضبث العلُب

: (ألعذاد البراهج

 -

 -

 -

 -

 -

  

هل َتن تطبُك اضتبُبى لُبش رضب الطالة عي طرق -4

التذرَص والتعلُن والتمىَن الوتبع  ببلكلُت للورحلتُي 
؟ فً حبله اإلجببه بٌعن اركر ًطبه  (دراضبث علُب/ بكبلىرَىش)

 .عي كل برًبهج (%)الرضب 

  

وفمب ألعذاد )هرحله البكبلىرَىش

: (البراهج

: طرق التذرَص والتعلُن-أ

 -

 -

- 
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 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

 هل َتن تطبُك اضتبُبى لُبش رضب الطالة عي طرق :تببع
التذرَص والتعلُن والتمىَن الوتبع  ببلكلُت للورحلتُي 

؟ فً حبله اإلجببه بٌعن اركر ًطبه  (دراضبث علُب/ بكبلىرَىش)

. عي كل برًبهج (%)الرضب 
 

 

 

 

 

 

  

طرق  التمىَن -ة

 -

 -

 -

  

  

  

وفمب )هرحله الذراضبث العلُب

: (ألعذاد البراهج

: طرق التذرَص والتعلُن-أ

 -

 -

 -

طرق  التمىَن -ة

 -

 -

 -

  

 دورَب عي دور الكلُت رضب األطراف الوجتوعُتهل َتن لُبش -5

؟ فً حبله اإلجببه بٌعن هب  (اإلللُوً/الوحلً)فٍ خذهت الوجتوع 

 .(%)هى هطتىي الرضب

  

: تمذَن اضتشبراث-

 

: تمذَن دوراث تذرَبُه-

 )%      (-

 

)%       (- 
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 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

 دورَب عي دور رضب األطراف الوجتوعُت هل َتن لُبش :تببع

؟ فً حبله اإلجببه  (اإلللُوً/الوحلً)الكلُت فٍ خذهت الوجتوع 

. (%)بٌعن هب هى هطتىي الرضب

  

 

: تطىَك البحث العلوً-

 

: هخرجبث الىحذاث اإلًتبجُه-

 

 (اى وجذ)هجبالث آخري-

 

 

 )%      (-

     

 )%       (-

 

 ) %      (-

 

أعضبء هُئت ) آراء الوجتوع الذاخلً ببلكلُتهل َتن لُبش -6

عي الوحتىي الوتبح علً  (إدارَُي/طالة/هُئت هعبوًت/تذرَص
َحذد  (بٌعن)للجبهعت؟  فً حبله اإلجببه /الوىلع اإللكتروًً للكلُت

 .  (%)هطتىي اِراء 

  

آراء اعضبء هُئه التذرَص  -

 

: الهُئه الوعبوًه-

 

: آراء الطالة-

 

 :آراء اإلدارَُي-

 ) %      ( -

 

 )  %      (-

 

 ) %       (-

 

) %      (- 

 

هل َتن دورَبً لُبش رضب أعضبء هُئت التذرَص والهُئت -7

 التٍ براهج تٌوُت لذراث أعضبء هُئت التذرَصالوعبوًت عي 
ارجى َحذد هطتىي  (بٌعن)تمذههب الجبهعت؟ فً حبله اإلجببه 

.  (%)الرضب 

 

 

  

اعضبء هُئه التذرَص  -

 

 الهُئه الوعبوًت -

 ) %      (

 

) %      ( 
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 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

شئىى ) عي األداء اإلدارٌ أراء الطالةهل َتن لُبش -8

 (الطالة، الشئىى الوبلُه، الوكتبه، رعبَه الشببة، وغُرهب
هب هً ًتُجه هطتىٌ  (بٌعن )الجبهعت؟ فً حبلت اإلجببه /ببلكلُت

 .عي كل ادارة (%)اِراء 

  

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 )%    ( -

 )%     (-

 )%     (-

 )%     (-

 )%     (-

)%     (- 

 

  أعضبء هُئت التذرَص والهُئت الوعبوًتهل َتن لُبش أراء - 9

شئىى الطالة، الشئىى الوبلُه، الوكتبه، )عي األداء اإلدارٌ

رعبَه الشببة، اإلضتحمبلبث، الوشترَبث والوخبزى، ضُر 
هب ( بٌعن) الجبهعت ؟ فً حبلت اإلجببه /ببلكلُت  (الذراضت، وغُرهب

 .عي كل ادارة (%)هً ًتُجه هطتىٌ اِراء 

  

 -

 -

 -

 -

 -

- 

 )%    ( -

 )%     (-

 )%     (-

 )%     (-

 )%     (-

)%     (- 

 

 عي بُئت العول ببلكلُت؟  فً حبلت آراء العبهلُيهل َتن لُبش -10
 (%)هب هً ًتُجه هطتىٌ اِراء  (بٌعن )اإلجببه 

  

: األلطبم اإلدارَه

 -

 -

- 

) %     (-  

 عي األداء اإلداري ببلجبهعت؟  أراء المُبداثهل َتن لُبش -11

 .(%)هب هً ًتُجه هطتىٌ اِراء  (بٌعن )فً حبلت اإلجببه 
  

: المُبداث

العوُذ، الىكالء، رؤضبء األلطبم، )

 (هذَر الكلُه/ اهُي 

) %     (-  
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 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

هل َتن لُبش آراء اإلدارَُي عي براهج التٌوُت الوهٌُت -12

هب هً ًتُجه هطتىٌ  (بٌعن )الومذهت لهن؟ فً حبلت اإلجببه 

 .(%)اِراء 

  )       %( أعذاد عٌُه اإلضتبُبى  

أعضبء هُئت  )هل َتن لُبش آراء الوجتوع الجبهعً - 13

عي الترلُبث وإختُبر  (اإلدارَُي/الهُئت الوعبوًت/التذرَص

هب هً ًتُجه هطتىٌ اِراء  (بٌعن )المُبداث؟ فً حبلت اإلجببه 
.)%( 

 أعذاد عٌُه اإلضتبُبى  

 -

 -

 -

- 

 

أعضبء هُئت /  اإلدارَُي /الطالة )هل َتن لُبش آراء -  14

الجبهعت؟ فً / للكلُتعي البُئت الذاخلُت (الهُئت الوعبوًت/التذرَص

 .(%)هب هً ًتُجه هطتىٌ اِراء  (بٌعن )حبلت اإلجببه 

  

 (عذد عٌُه اإلضتبُبى)الطالة   - 

 )-------(

 (عذد عٌُه اإلضتبُبى)اإلدارَُي- 

 )------(

عذد عٌُه )أعضبء هُئت التذرَص- 

:)------( (اإلضتبُبى

عذد عٌُه )الهُئت الوعبوًت - 

 : )------((اإلضتبُبى

 

 )%         (-

 

 )%        (-

 

 

 )%       (-

 

)%       (- 

 

الطالة )هل َتن دورَبً لُبش آراء الوجتوع الذاخلً -15

هٌظىهت عي (الهُئت الوعبوًت/أعضبء هُئت التذرَص/  اإلدارَُي /
؟ فً حبلت اإلجببه     األهي والطالهت وإدارة األزهبث والوخبطر

 .(%)هب هً ًتُجه هطتىٌ اِراء  (بٌعن )

  

 (عذد عٌُه اإلضتبُبى)الطالة   - 

 )-------(

 (عذد عٌُه اإلضتبُبى)اإلدارَُي- 

)------( 

 

 )%         (-

 

)%        (- 
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                                                                           َشكز حسٍ تعبوَكى 

 

( qac_2008@yahoo.com (or) hanaamohmd@yahoo.com) عهى بزيد انًزكز Softيزسم انىثبئق وَتبئج اإلستبيبَبث :يهحىظت*

 

 يديز يزكز ضًبٌ انجىدة 

 (هُبء دمحم انحسيُى /د.أ)

 .صىرة يبهغت نًديز وحدة ضًبٌ انجىدة ببنكهيت *

 ال  َعى   انبيـــــــــبٌ
انجهبث انتى طبق /يذكز انًجبالث 

 عهيهب اإلستبيبٌ

َتيجت االستبيبٌ او انتقزيز 

 وفقب نكم فئه يستهدفه
 يالحظبث

   

عذد عٌُه )أعضبء هُئت التذرَص- 

:)------( (اإلضتبُبى

عذد عٌُه )الهُئت الوعبوًت - 

: )------( (اإلضتبُبى

 

 

 )%       (-

 

 )%       (-

 

ببلوذى  عي هطتىي البٌُت التحتُت آراء الطالةهل َتن لُبش -16

هب  (بٌعن ) والخذهبث الومذهت لهن؟  فً حبلت اإلجبة  الجبهعُت
 .(%)هً ًتُجه هطتىٌ اِراء 

  )      %( عذد عٌُه اإلضتبُبى  

الخذهبث  عي روي االحتُبجبث الخبصتهل َتن لُبش آراء -17

 .الجبهعت/ لهن ببلعولُت التعلُوُت التطهُالث الومذهت
  )       %( عذد عٌُه اإلضتبُبى  
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