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*********
الـديـوان

استبيـــــــان
حول إحصائيّات
سسات الخدمات الجامعيّة
مؤ ّ

المطاعم الجامعيّة
السنة الجامعيّة 5150/5151 :
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إرشادات عامة

سسة :
اسم المؤ ّ

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

ديوان الخدمات الجامعيّة :
سسة:
عنوان المؤ ّ
الترقيم البريدي:

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

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

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

رقم الهاتف................................................... :رقم الفاكس:
الوالية................................................... :المعتمديّة:
اسم المدير:

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

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

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

رقم الهاتف الجوال:

تم تعمير االستبيان تحت مسؤولية السيد(ة) :

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

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

الصفة..............……………………..........................................................…………:

العنوان االلكتروني:

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

اإلمــضاء
سسة
وخــتم المــؤ ّ
حــرر بــ................في.........................
ّ
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 .Iوضعيّة المباني:
المساحة الجمليّة (بحساب المترالمربّع).......................................................................:
المساحة المغطاة:
مساحة المطبخ :

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

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

مساحة قاعة األكل المخصصة للطلبة:

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

مساحة المغازة المخصصة لتخزين المواد:
مساحة قاعة األكل المخصصة للمدرسين:

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

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

المساحات الخضراء:
المساحات األخر ُ
(أذكرها) .......................................................................:
.......................................................................

 .IIتوزيع األعوان اإلداريّين والفنييّن والعملة حسب الرتب واالختصاص:
أ .توزيع األعوان اإلداريين والفنيين والعملة حسب النوع االجتماعي
المستو

ذكور

العدد
إناث

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

ث .العملة
الرتبة أو الصنف

االختصاص

العدد

المهام المكلف بها فعليا

* تتوزع أصناف العملة كاآلتي* :عامل صنف ،1عامل صنف ،...،2عامل صنف.11

ج.

األعوان المختصون في مجال التغذية:
عدد المختصين في التغذية والسالمة
الصحية
المجموع
إناث
ذكور

المستو

المتحصلون على شهادة جامعية أو شهادة من مراكز التكوين
المهني ( )BTP,BTS,CAPفي التغذية أو السالمة الصحية
المشاركون في دورات تكوينية أو تكوين خاص
المجموع العام
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ح.الطباخون:
عدد الطباخين

المستو

ذكور

إناث

المجموع

المتحصلون على شهادة جامعية أو شهادة من مراكز
التكوين المهني ( )BTP,BTS,CAPفي الطبخ
المشاركون في دورات تكوينية أو تكوين خاص
دون شهادة أو تكوين في االختصاص
المجموع العام

 .IIIمعطيات حول نشاط المطعم الجامعي:
 -عدد الكراسي بالمطعم الخاص

بالطلبة.............................................................:

 عدد الطلبة المس ّجلين بالمطعم: عدد بطاقات األكل ا ّلموزعة:

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

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

ّ
الموزعة سنويّا:
 العدد الجملي للوجبات -عدد أيّام النشاط في السنة:

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

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

الخدمات المقدّمة يوميّا:
عدد األكالت الموزعة
يوميا

الوجبة
الغداء
العشاء
وجبات مختلفة (فطور الصباح،
السحور)
المجموع
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عدد الطلبة المنتفعين يوميا

