ماهو  IUG eSurvey؟
نظام ويب مجاني مفتوح املصدر يستخدم كأداة إلنشاء االستبانات االلكرتونية وتصدير نتائجها،
يسمح لعضو هيئة التدريس والطلبة بسهولة وبأقل تكلفة وجهد من إنشاء استبانة الكرتونية
تسمح لعرشات االالف من األعضاء "العينة" من تعبئتها عرب رابط خاص عىل االنرتنت مبارش ًة
بشكل رسيع وممتع.
كيف بإمكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استخدام هذا النظام ؟
 ينبغي عىل عضو هيئة التدريس تعبئة هذا النموذج وسيجري موافاة عضو هيئة التدريس
ببيانات العضوية للنظام ورابط تسجيل الدخول( .ملحوظة :ال يتم فتح الحساب بمجرد
نظرا لبعض
تعبئة النموذج ويجري التدقيق بمدى حاجة املستخدم للنظام ثم املوافقة
ً
القيود من قبل فريق الدعم وتالفيًا للضغط عىل الخادم).
 سيجري ارسال مادة علمية ترشح آلية استخدام النظام.
 نرجو مراعاة استخدام الن ظام إلجراء استبانات لألغراض العلمية بما يتعلق بالجامعة
فحسب.
كيف بإمكان مستخدمي النظام تلقي خدمة الدعم للنظام ؟
بإمكان كافة املستخدمني الحصول عىل دليل البدء للنظام كما بإمكانهم حجز موعد ملقابلة أحد
أفراد فريق الدعم لجلسة مخصصة حول آلية االستخدام.
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هل بإمكان تعبئة االستبانات املصممة بواسطة  IUG eSurveyمن خارج الجامعة "بشكل عام" ؟
نعم ،بإمكان مصمم االستبانة وضع قيود خاصة ملجموعة معينة لتعبئة االستبانة ،أو فتحها
للعموم.
ما كمية االستبانات املمكن تعبئتها /تصميمها ؟
ال حدود 
ما الحد النهائي لألسئلة التي يمكن وضعها ضمن االستبانة ؟
ال حدود ،لكن ألسباب احصائية ي ّ
ُفضل أال تزيد األسئلة عن  1111سؤال لكل استبانة.
ما أنواع األسئلة التي يمكن تضمينها عند تصميم االستبانة ؟
هناك  13نوع من أنواع األسئلة يمكن ملصمم االستبانة إدراجها عند التصميم ،مقسمة إىل  7أصناف
عىل النحو التايل:
 Single Choice Questions .4اسئلة
 Arrays Questions .1أسئلة
االختيار الواحد
املصفوفات
 Text Questions .7أسئلة النص
 Mask Questions .3أسئلة مقنعة
 Sources .6املصادر
Multiple Choice Questions .1
االختيار من متعدد
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هل باإلمكان جعل نتائج االستبانة مخفية ؟
نعم ،ملصمم االستبانة الخيار بجعلها مخفية أم ال.
هل بإمكان النظام تصدير احصائيات بالنتائج ؟
نعم .النظام يقوم بإعطائك احصاءات حول النتائج وإضافة إىل ذلك بإمكان مصمم االستبانة
تحميل النتائج بصيغة إلكرتونية تتفق مع برمجيات االحصاء مثل  SPSSوغريها.
هل بإمكاني تلقي املزيد من الدعم حول النظام
 نعم ،باإلمكان مراجعة دليل االستخدام املوجز بالعربية ودليل مفصل باإلنجليزية كذلك.
 هناك ويكي خاص بالنظام يمكنك االطالع عليه من هنا.
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