
 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
 وحدة القياس والتقومي

   

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 جامعة اجلوف

 

 روابط استطالعات الرأي للفئات املستهدفة 
 تم  اجمل –اإلداريني  –هيئة التدريس أعضاء  –برامج الدراسات العليا طالب  –طالب برامج البكالوريوس )

 استطالعات آراء طالب وطالبات برامج البكالوريوس -1
 م االستطالعاسم  / رمز االستجابة السري  لالستطالع االلكرتوين لرابط ا

https://forms.gle/Ts5FQS4GZ6m3tyxi

9 

 طالب وطالبات برامجآراء استطالع  
خدمات اإلرشاد  البكالوريوس عن جودة

 واملهين واالجتماعي األكادميي والنفسي
1 

 

https://forms.gle/mUXeHGQQsADoN

upUA 

 

 طالب وطالبات برامجآراء استطالع 
 2 اخلدمات الطالبية البكالوريوس عن جودة

 

https://forms.gle/rUyhH7RrKyqMjZ

Gz6 

 

استطالع آراء طالب وطالبات )املنح 
الدراسية  بربامج البكالوريوس عن جودة 

 اخلدمات الطالبية
3 

 

https://forms.gle/Ts5FQS4GZ6m3tyxi9
https://forms.gle/Ts5FQS4GZ6m3tyxi9
https://forms.gle/Ts5FQS4GZ6m3tyxi9
https://forms.gle/mUXeHGQQsADoNupUA
https://forms.gle/mUXeHGQQsADoNupUA
https://forms.gle/mUXeHGQQsADoNupUA
https://forms.gle/rUyhH7RrKyqMjZGz6
https://forms.gle/rUyhH7RrKyqMjZGz6
https://forms.gle/rUyhH7RrKyqMjZGz6
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 م االستطالعاسم  / رمز االستجابة السري  لالستطالع االلكرتوين لرابط ا

https://forms.gle/U7Fua65jkzMtKFW

QA 

 طالب وطالبات برامجآراء استطالع 
بربامج اإلعاقة   )ذويالبكالوريوس 

 البكالوريوس عن جودة اخلدمات الطالبية
4 

 

https://forms.gle/mxFxA2KbzkUjAxJ

N9 

 

 طالب وطالبات برامجآراء استطالع 
 5 جالربانم البكالوريوس حول رسالة وأهداف

 

https://forms.gle/CfDuN7y5B94Gs3po

7 

 

برامج  استطالع آراء طالب وطالبات
البكالوريوس لتقييم املكتبة وخدماهتا 

 ومصادرها الرقمية
6 

 

https://forms.gle/HVK6eVbsy8Meew

LdA 

 

استطالع آراء طالب وطالبات برامج 
 7 جودة خدمات التقنيةعن البكالوريوس 

https://forms.gle/U7Fua65jkzMtKFWQA
https://forms.gle/U7Fua65jkzMtKFWQA
https://forms.gle/mxFxA2KbzkUjAxJN9
https://forms.gle/mxFxA2KbzkUjAxJN9
https://forms.gle/mxFxA2KbzkUjAxJN9
https://forms.gle/CfDuN7y5B94Gs3po7
https://forms.gle/CfDuN7y5B94Gs3po7
https://forms.gle/CfDuN7y5B94Gs3po7
https://forms.gle/HVK6eVbsy8MeewLdA
https://forms.gle/HVK6eVbsy8MeewLdA
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 م االستطالعاسم  / رمز االستجابة السري  لالستطالع االلكرتوين لرابط ا

 

https://forms.gle/bWvagumf8zPsxMg

F8 

 

طالب وطالبات برامج  استطالع آراء
 مناسبة املرافقالبكالوريوس عن مدى 

 والتجهيزات وعمليات الصيانة
 

8 

 

https://forms.gle/ci5TRWxd2cSMxX

DR7 

 
طالب وطالبات برامج  استطالع آراء

 مناسبة املرافقالبكالوريوس عن مدى 
والتجهيزات واخلدمات املناسبة لذوي 

 اإلعاقة

9 

 

https://forms.gle/myNqUMZ9QbWae

f6R7 

طالب وطالبات برامج  استطالع آراء 
البكالوريوس عن مدى مناسبة املعامل 

واملختربات والتجهيزات احلاسوبية والتقنية 
واملواد املالئمة للتخصص والكافية إلجراء 

 البحوث والدراسات العلمية

10 

 

https://forms.gle/bWvagumf8zPsxMgF8
https://forms.gle/bWvagumf8zPsxMgF8
https://forms.gle/ci5TRWxd2cSMxXDR7
https://forms.gle/ci5TRWxd2cSMxXDR7
https://forms.gle/myNqUMZ9QbWaef6R7
https://forms.gle/myNqUMZ9QbWaef6R7
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 م االستطالعاسم  / رمز االستجابة السري  لالستطالع االلكرتوين لرابط ا

https://forms.gle/w8Y3ESxE6TJDvny

x7 

 

وطالبات برامج  راء طالبآاستطالع 
 11 الربانمج حول تقوميالبكالوريوس 

 

https://forms.gle/gRDst4pC241CnV8

V8 

 

وطالبات برامج  راء طالبآاستطالع   
حول تقومي خربة الطالب / البكالوريوس 

 الطالبة
12 

 

https://forms.gle/3tFtAzGSiPBuooBX

9 

 

استطالع آراء طالب وطالبات 
 13 البكالوريوس لتقومي مصادر التعلم*

 

 

https://forms.gle/w8Y3ESxE6TJDvnyx7
https://forms.gle/w8Y3ESxE6TJDvnyx7
https://forms.gle/gRDst4pC241CnV8V8
https://forms.gle/gRDst4pC241CnV8V8
https://forms.gle/3tFtAzGSiPBuooBX9
https://forms.gle/3tFtAzGSiPBuooBX9

