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 الحظة: م يتم توزيع هذا االستبيان في اليوم األخير للنشاط وفي الجلسة الختامية تحديدًا من قبل أعضاء لجنة تقييم األداء
 استبيان

 عزيزي المشارك، تحية طيبة
لفعاليات النشاط والقائمين عليه، ألن رأيك يهمنا، وكل ما تدونه سيأخذ بجدية نأمل أن تساهم معنا في تدوين مالحظاتك، وتقييمك 

 من قبلنا، لنحسن األداء ونزيد من الفاعلية ونطور األنشطة العلمية معًا، فالنشاط أعد ونفذ لكم ومن أجلكم. وكامل اإلهتمام
 في الخانة التي تراها مناسبة لإلجابة عن األسئلة التالية: مالحظة: ضع إشارة 

 ال جزئياً  نعم البند الرقم
    لهذا النشاط سهلة الفهم وواضحة لكم؟الدعوة لتقديم األبحاث  ةهل كانت وثيق 1
    هل كان تعاملك مع الموقع االلكتروني سلس، من حيث التقديم والتسجيل والمتابعة إلجراءات النشاط؟ 2
    هل كان تجاوب القائمين على النشاط معك دقيقًا وسريعًا وكاف لإلجابة عن استفساراتك ؟ 3
    لحضرتكم بالمستوى المطلوب؟هل كانت عملية اإلستقبال وتسهيل إجراءات اإلقامة  4
    هل كانت عملية التسجيل للنشاط في اليوم األول سلسة، وسريعة وكاملة؟ 5
    بكل ما يلزم من قرطاسية ووثائق متعلقة بالنشاط في اليوم األول؟هل تم تزويدكم  6
    هل كانت الوثائق المسلمة لكم مضمونًا وتصميمًا جيدة، من حيث شمولية المحتوى وطريقة العرض؟ 7
    تحركاتكم وتنقالتكم من والى أماكن فعاليات النشاط مؤمنة ودقيقة؟عملية تأمين هل كانت  8
    اللوحات التوضيحية واإلرشادية لكم واضحة وسهلة الفهم داخل الحرم الجامعي؟هل كانت  9

    هل أنت راِض عن مستوى أداء المتحدثين الرئيسيين ومضمون مداخالتهم؟ 11
    هل تقيم المستوى العلمي للنشاط إيجابيًا؟ 11
    هل تقيم المستوى التنظيمي للنشاط إيجابيًا؟ 12
    هل تقيم المستوى اإلعالمي للنشاط إيجابيًا؟  13
    هل تقيم مستوى الخدمات المرافقة للنشاط )وجبات الطعام، االستراحات بين الجلسات( إيجابيًا؟ 14
    هل ترى أن النشاط  وما رافقه من فعاليات بشكل عام ناجح؟ 15

    )خاص بلجنة تقييم األداء(مجموع اإلجابات 
 وجود أي مالحظات أو إقتراحات نرجو منكم تزويدنا بها:في حال 
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