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 استبانة تحليل سياسات الجامعة وتحديد أولوياتها
 

 
 ..................... التاريخ:

 

ترغببدائرةببرجارة ببجئجا ببا ررعائرر ببحايل اببحاةتتلاببعارة او ببوبارة يت ببئجاجرة د  ببحافبب ارة و يببحا وببئنات(بب ا ووا  ةبب ارةا بباحاج  ببو ئج  ا
اجتتئائاأجةجاوتوواجف ًواة يواارا تئئجاتتض ن:

ارةخئ وبارة  ئ حا تيلام ا تثايل   اخئ حا  ت ع .رألثرايل ا .1
ارألثرايل ارضوارةدل ح. .2
ارألثرايل اتت اقاأهئرنارة و يحا رةرؤاحاجرةر وةحاجرألهئرن . .3
 رألثرارة وة ا ض دارة   وب/اتت انارإلاررئرب . .4

ا

ا اتركاز ا نا   جيح ارختاوركم اتم اف ئ ارةغواح  اجاFocus Groupجةوذه ارال ت و ح اقررعج ارةر وع اأنا  ايل ًو ا  جضجياح  ايلاوو رإل و ح
ج  وااخئمات  ادارإل ررعرباجتت انارةي لاوباج يوة حارةتئرخعاجرالزئجر احاف ارةي لاوبارإل و وبا ت تخئماةغواوبارةئرر حاف دا

ا اةألقعاتأثارًر:1 ا اةألكثراتأثارًراجرةئر ح5  اج تاثاتيد ارةئر حا 5-1  ناج ئ  اآخذانا واليت وراأنارةئر حارة يدوجاتتررجحا نا 
 

 

 تسلسل
 المعايير                 

 السياسة                       
 األثر المالي

تحقيق أهداف 
 الخدمة المقدمة رضا الطلبة الجامعة

اااااا او حارةتخداد  .1
اااا رة جئجا او حا  .2
اااا ق جعارةدل حا او حا  .3
ااااارال تتو وباجرالخت وررب او حا  .4
اااااتو يحارةدل ح ا او ح  .5
ااااارإلرشوئارةجظا  اج تو يحارةخرا انا او ح  .6
اااااض دا لجكارةدل ححاببب او   .7
ااااا او حارة شودوباجرأل ئاحارةدال اح  .8
ااااا او حا  جكارأل ةلح  .9

اااا تدجارا   جيوباج  ت اوبارة كت حا او ح  .10
ااااامرة تو يحاجرةت اابا او ببح  .11
ااااارة دقاجرةلغحدرر وباتشخاصاجت جامارض او حا  .12
ااااا او حات ااماجفتج(وبارة  عاجرةتجرزن  .13
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 السياسة                       المعايير                  تسلسل
تحقيق أهداف  األثر المالي

 الخدمة المقدمة رضا الطلبة الجامعة

اااا خئ حارة  ت ع او حا  .14
ااااا او حاشؤجنارإلقو حاجرةتأشاررب  .15
اااا  او حارة تثارةيل    .16
ااااا او حارةتركحاجرة  ع  .17
ااااا او حارةلجرزمارةيو ح  .18
اااا  او حا   عارألرا و  .19
اااا  او حارةئاجرنارة ركزي  .20

21.  
رإل بببببئرباجرال تكبببببوراجرة شبببببوراعارةراوئابببببحاحابببببببب او 

اجتوض وبارألي وع
اااا

اااا  او حارإلا وئاجرال تيوث  .22
ااااا او حارةخئ وبارةد اح  .23
اااا  او حاتجفارارال تخئرمارآل ناة ررفقارة و يح  .24
اااا  او حارةئرر وبارةيلاو  .25
ااااا او حا ئررجارة خودراجرألز وب  .26
اااا  او حارةيالقوبارةيو ح  .27
اااا  او حاشؤجناأيضوعارةواةحارةتئرا اح  .28
ااااا او حارة رر جارألكوئا احاجريت وئهو  .29
ااااا او حارة يوارج  .30
اااا  او حارة(او حا  .31
ااااا او حاقاوسارة ويلاح  .32
اااا رةخئ وبارةدال اح او حا  .33
اااا رةدل حاى او حاشكوجا  .34
اااا  او حات  اعارةدل ح  .35
اااا  او حاشؤجناأيضوعارةواةحارإلئرراح  .36
اااا رةتخدادارة وة  او حا  .37

38.  
 او بببحائيبببماتك جةج ابببوارة يلج بببوباجرالت(بببوالبا

 جتدجاراقجريئارة او وب
اااا

اااا جقعارإلةكترج   او حارة   .39
اااا  او حارأل ناجرة ظوم  .40
ااااا او حارةتيلمارإلةكترج    .41
ااااا او حا ركزارإلرشوئاجرةتر احارةخو(ح  .42
ااااا او حارةيالقوبارةئجةاح  .43

 

 

 

 


