*********
الـديـوان
م.د.ت.ب1112/.

استبيـــــــان
حول إحصائيّات
سسات الخدمات الجامعيّة
مؤ ّ
المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي
السنة الجامعيّة 0201/0202:
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إرشادات عامة

اسم

سسة :
المؤ ّ

ديوان الخدمات

....................................................................................................................................

الجامعيّة :

سسة :
عنوان المؤ ّ
الترقيم البريدي:
رقم الهاتف:
الوالية:

........................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................

رقم الفاكس:

المعتمديّة:

.......................................................................

اسم المدير:

........................................................

اسم المنسق الثقافي:

..............................................

رقم الهاتف الجوال:

....................................

......................................................................................................................

تم تعمير اإلستبيان تحت مسؤولية السيد(ة) :
الصفة:

............................................

....................................................................

.................................................................................................................................................

اإلمــضاء
سسة
وخــتم المــؤ ّ
حــرر بــ................في........................
ّ
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 .Iوصف المباني:
المساحة الجمليّة (بحساب المتر المربّع) :

............................................................................

* مساحة المباني المغطاة :
* المساحات الخضراء.............................................................................. :
* مساحة الفضاءات الرياضية............................................................. :
* مساحات أخرى (أُذكرها) .................................................................. :
.....................................................................

 .IIوضعية المباني:

أ .الفضاءات الغير المستغلّة :أذكرها وبين أسباب عدم استغاللها وطاقة استيعابها
نوع الفضاء

اسباب عدم االستغالل

طاقة االستعاب

)1
)0
)3
ب .الفضاءات المستغلة:

العدد

الفضاء
وحدة استحمام (مرش)
حوض غسل

lavabo

دورة مياه
مغازة خاصة بالمعدات الرياضية
مغسل (لغسل األزياء الرياضية)
مشرب في طور االستغالل
مقر تمريض مجهز
قاعة عروض ثقافية مهيئة بوحدات
صوتية وضوئية
قاعة استقبال
مكتبة
قاعة تلفاز
مصلى
المكاتب باإلدارة
سكن الوظيفي
3

جيدة

الحالة العامة
متوسطة

سيئة

ت .التجهيزات:

التجهيزات

أذكرها مع ذكر العدد

الحالة العامة
جيدة متوسطة سيئة

تجهيزات سمعية بصرية (وحدة
صوت ،آلة تسجيل)..،
تجهيزات إعالمية (حاسوب ،الة
طباعة)...،
تجهيزات موسيقية

تجهيزات مسرحية
تجهيزات رسم وفنون تشكيلية
تجهيزات تصوير فوتوغرافي

تجهيزات رياضية

تجهيزات أخرى

ث .خدمات أخرى
متوفر

الخدمات
نعم

الحالة العامة
ال

 قاعة مخصصةأنترنات:
امكانية إستعمال WIFI
في كامل المركز
تدفئة مركزية

4

جيدة

متوسطة

سيئة

 .IIIتوزيع األعوان اإلداريين والفنيين والعملة حسب الرتبة والمهام:
أ .توزيع األعوان اإلداريين والفنيين والعملة حسب النوع االجتماعي
العدد

المستوى

إناث

ذكور

المجموع

االعوان اإلداريون
المهندسون والتقنيون
العملة
المجموع

ب .األعوان اإلداريون
الرتبة

الخطة الوظيفية

العدد

المهام المكلف بها

متصرف) ،أستاذ تعليم ثانوي (أستاذ ّأول فوق الرتبة ،أستاذ ّأول للتعليم الثانوي ،أستاذ تعليم
متصرف (عام ،رئيس ،مستشار،
*تتوزع رتب االعوان كاآلتي* :
ّ
ّ
تصرف أو كاتب راقن ،مستكتب إدارة أو راقن ،عون استقبال ...
ثانوي فوق الرتبة ،أستاذ) ،معلّم (معلّم تطبيق  ،معلّم)ُ ،ملحق إدارة ،كاتب
ّ

ت.

المهندسون والتقنيون
الرتبة

الخطة الوظيفية

العدد

المهام المكلف بها

*تتوزع رتب االعوان كاآلتي* :مهندس (عام ،رئيسّ ،أول ،أشغال ،مهندس) ،تقني (تقني ّأول ،تقني رئيس ،تقنيُ ،مساعد تقني ،عون تقني ،تقني سامي
للصحّة العموميّة ،تقني الصحّة العموميّة)
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ج .العملة
الرتبة أو الصنف

*

االختصاص

العدد

تتوزع أصناف العملة كاآلتي* :عامل صنف ،1عامل صنف ،...،2عامل صنف.11
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المهام المكلف بها فعليا

 .IVاألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية:
أ .توزيع النوادي والمنخرطين والمؤطرين
نوع
النوادي

اسم النادي

العدد الفعلي
للمنخرطين

ذكور

(*)

العدد الفعلي للمنشطين
(قارون-متعاقدون-عرضيون)

اناث

(*)

اناث

ذكور

النوادي
الثقافيّة

المجموع

النوادي
العلمية

المجموع

(*) مع ضرورة ذكر عدد المنخرطين
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العدد الفعلي للطلبة
المتطوعين

ذكور

اناث

التجهيزات المتوفّرة

النوادي الرياضية
نوع
النوادي

اسم النادي

العدد الفعلي
للمنخرطين
ذكور(*)

اناث(*)

العدد الفعلي
للمنشطين
(قارون-متعاقدون-عرضيون)

اناث

ذكور

النوادي
الرياضية

المجموع
المجموع العام

(*) مع ضرورة ذكر عدد المنخرطين
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العدد الفعلي للطلبة
المتطوعين
ذكور

اناث

التجهيزات المتوفّرة

*

ب .الفضاءات والتظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية:
الفضاءات:
المساحة

نوعية الفضاء

الحالة
جيدة

متوسطة

سيئة

ثقافي
علمي
رياضي
متعدد االختصاصات

*التظاهرات:
التظاهرات

نوع التظاهرات

العدد
ثقافية

علمية

محلية
جهوية
وطنية
دولية

9

رياضية

الجوائز المتحصل
عليها

