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 خاص بدور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئةاستبيان 

 

 ............................................. األفاضلالسادة والسيدات 

 تحية طيبة ،،،

يسرنا أن نضع بين أيديكم االستبيان الذي يهدف إلى التعرف على دور جامعة طرابلس في خدمة املجتمع والبيئة 

 .االستبيانبيت خبرة في هذا املجال نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة على بنود هذا  باعتباركم

 

 أواًل: معلومات عامة 

 

  الكلية

  عميد الكلية

  الحالة الوظيفية

  البريد اإللكتروني
 

 

 البعد اخلاص خبدمة اجملتمعثانيًا : 

 ال نعم العنصر ت

   .مكتب خاص يتولى تنسيق برامجها لخدمة املجتمع والبيئة)الجامعة/ الكلية( للمؤسسة  1
 

 

يتوفرال  إلى حد ما يتوفر العنصر ت  

    آليات لنشر وتعزيز القيم الدينية.)الجامعة/ الكلية( للمؤسسة  1

    آليات لنشر وتعزيز القيم الوطنية. )الجامعة/ الكلية( للمؤسسة 2

 خاص بالخدمات املجتمعية التي شاركت بها.)الجامعة/ الكلية( تعد املؤسسة  3
ً
 سنويا

ً
    تقريرا

 خدمات من تقدمه ما في املجتمع رأي ومعرفة الستطالع آلية )الجامعة/ الكلية(للمؤسسة  4

 .عملياتها تطوير في منها لالستفادة وبيئية مجتمعية

   

 تنفيذ في األخرى  املجتمع مؤسسات مع خاللها من تسهم آلية)الجامعة/ الكلية(  للمؤسسة 5

 .واالجتماعية االقتصادية التنموية املشاريع

   

 والروابط واالتحادات واملؤسسات املنظمات مع للتواصل آلية )الجامعة/ الكلية( للمؤسسة 6

 .املجتمع دعم أجل من والخارج بالداخل املختلفة العلمية

   

 واملشاركة الجيدة، وممارساتها تجاربها حول  املعلومات لنشر آلية)الجامعة/ الكلية(  للمؤسسة 7

 .املناظرة املؤسسات مع الفاعلة

   

 

 البعد اخلاص بالبيئة: ًالثثا 
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 ال يتوفر إلى حد ما يتوفر العنصر ت

 داخل بالبيئة االهتمام وثقافة املعرفة نشر في للمساهمة آلية)الجامعة/ الكلية(  للمؤسسة 1

 .املجتمع

   

 للمحافظة والورش املعامل ومخلفات النفايات مع للتعامل آليات )الجامعة/ الكلية( للمؤسسة 2

 .البيئة سالمة على

   

 

 

  ستبياناال امل تدرج يف هذباخلصوص مالحظات اخري  

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 التقييم العام 

  ممتاز ؟ بمؤسستكخدمة املجتمع والبيئة بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 

 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم سلفًا


