*********
الـديـوان
م.د.ت.ب1110/.

استبيـــــــان
حول إحصائيّات
سسات الخدمات الجامعيّة
مؤ ّ
المبيتات الجامعيّة
عن طريق المناولة
السنة الجامعيّة 2021/2020:
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إرشادات عامة

سسة :
اسم المؤ ّ

……………………………………………..………………………………………………....

ديوان الخدمات الجامعيّة :
سسة :
عنوان المؤ ّ
الترقيم البريدي :
رقم الهاتف :
الوالية:

……………………………………………..…………………………..........

……………………………………………..………………………………………………..

……………………………………………..………………………………………………..

…………………………………....

…………………………………....

اسم المدير:

رقم الفاكس:

المعتمديّة :

……………………….............……....

…………………………….............……....

رقم الهاتف الجوال:

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

…………....………………………..

……………………………..

….............……....………………………….....

……………………………..................................................................................................……....

العنوان االلكتروني:

……………………………........................................................................……....

اإلمــضاء
سسة
وخــتم المــؤ ّ
حــرر بــ................في.........................
ّ
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.I

وضعيّة المباني:

المساحة الجمليّة (بحساب المتر المربّع) :

…………………………….............……..........

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

.II
أ.

وصف المباني:
الفضاءات غير المستغلّة :أذكرها وبين أسباب عدم استغاللها وطاقة استيعابها
نوع الفضاء

اسباب عدم االستغالل

طاقة االستعاب

)1
)2
)3

ب.

الفضاءات المستغلة :
الفضاء

الحالة العامة

العدد

جيدة

وحدة استحمام (مرش)
حوض غسل

lavabo

دورة مياه
مشرب في طور االستغالل
فضاء طبخ مخصص للطلبة
مقر تمريض مجهز
ثالجات مخصصة للطلبة
قاعة تلفاز
مكتبة مجهزة
مغازة
مصلى
فضاء مخصص للنوادي العلمية والثقافية
قاعة مخصصة لجمعيات أو نقابات (*)
قاعة استقبال
قاعات رياضية
المكاتب باالدارة
سكن اداري
(*) اذكر اسم الجمعية أو النقابة
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متوسطة

سيئة

ت .خدمات أخرى:
الحالة العامة

متوفر
الفضاء
ال

نعم

جيدة

متوسطة

سيئة

 قاعة مخصصةأنترنات:
امكانية إستعمال WIFI
في الغرف
تدفئة مركزية

.III

توزيع األعوان اإلداريين والفنيين والعملة حسب النوع االجتماعي والرتبة والمهام:
أ.

توزيع األعوان اإلداريين والفنيين والعملة حسب النوع االجتماعي
المستوى

ذكور

العدد
إناث

المجموع

االعوان اإلداريون
المهندسون والتقنيون
العملة
المجموع

ب.

توزيع األعوان اإلداريين والفنيين والعملة حسب الرتبة والمهام
الخ ّ
طة الوظيفيّة أو المهام المكلف بها
العدد
الرتبة أو الصنف

تتوزع رتب االعوان كاآلتي :مستوى دون الباكالوريا :مستوى باكالوريا :باكالوريا3+سنوات ،باكالوريا 4+سنوات فأكثر،
مهندس ،تقني ،حارس ،منظف(ة) ،بستاني....
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.IV

معلومات حول السكن:

أ .طاقة االستيعاب النظرية للمبيت:
عدد الغرف

نوع الغرف

األسرة
عدد
ّ

غرفة لطالب واحد
غرفة لطالبين
غرفة لثالثة طلبة
غرفة ألربعة طلبة أو أكثر
المجموع

ب .توزيع الطلبة ال ُمقيمين حسب المؤسسة الجامعية التي ينتمون لها:
عدد
عدد
اإلناث المجموع
سسة الجامعية
المؤ ّ
الذكور

المجموع
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ت .توزيع الطلبة المقيمين حسب الشهادة والمستوى الدراسي المسجلين به:
السنة األولى

نوع
الشهادة

عدد
الذكور

عدد
االناث

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة
فأكثر

عدد
االناث

عدد
االناث

عدد
االناث

عدد
االناث

عدد
الذكور

عدد
الذكور

عدد
الذكور

عدد
الذكور

اإلجازات
مرحلة تحضيرية
مرحلة تكوين
المهندسين
والمهندسين
المعماريين
دكتوراه في الطب
والصيدلة وطب
األسنان
ماجستير
دكتوراه
شهادات أخرى *
المجموع
* شهادات أخرى  :الطب البيطري ،الشهادات الوطنية في التعمير والتهيئة ،شهادة إختصاص و المرحلة التحضيرية األدبية.

ث .توزيع الطلبة المقيمين حسب نوع الغرف:
عدد الغرف

نوع الغرف
غرفة لطالب واحد
غرفة لطالبين
غرفة لثالثة طلبة
غرفة الربعة طلبة فأكثر
المجموع
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عدد الطلبة المقيمين

ج .توزيع الطلبة ال ُمقيمين حسب عدد سنوات اإلقامة:
منهم أجانب

عدد الطلبة
سنة اإلقامة
إناث

ذكور
أول سنة إقامة
ثاني سنة إقامة
ثالث سنة إقامة
رابع ستة إقامة
خمسة سنوات إقامة فأكثر
المجموع
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ذكور

إناث

