Employee Satisfaction Survey
Region - المنطقة:
Department - اإلدارة:
Position – المسمى الوظيفي

Gender – الجنس:
Age – العمر:
Nationality - الجنسية:

☐Male ☐Female

Please complete the survey below to help us improve the quality of our University.

الوظيفة

Job
الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق
Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

أوافق
Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)

1.

Tools and resources I need to perform my job
were available.











تم توفير األجهزة واألدوات الالزمة ألداء عملي

.1

2.

My experience and skills are appropriately
utilized.











يتم االستفادة من خبراتي ومهاراتي بما يتوافق مع
العمل الموكل إلي

.2

3.

I am fully aware of my job objectives which I
suppose to meet.











أعي جيداً ما يتطلب مني إنجازه في عملي

.3

4.

I am satisfied with the established career path
in the University.











انا راض عن المسار الوظيفي المنشأ في الجامعة

.4

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)

Supervisor

المسؤول المباشر

5.

My Supervisor provides guidance on how to
perform my job











يقدم المسؤول المباشر التوجيه الالزم ألداء عملي

.5

6.

I am able to communicate well with my
Supervisor











أستطيع التواصل جيداً مع المسؤول المباشر

.6

7.

My Supervisor is open to different suggestions
and opinions











يرحب المسؤول المباشر بآرائي واقتراحاتي

.7

8.

My Supervisor gives me feedback on my work











يوضح المسؤول المباشر انطباعه حول عملي

.8

9.

My Supervisor
development











يدعم المسؤول المباشر تطوري الوظيفي

.9

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)





















 روح التعاون والفريق بين الموظفين في القسم.11
عالية











 يتم توزيع األعمال بشكل عادل في القسم.12











 تم تحديد أهداف القسم بشكل واضح.13











 ترحب إدارة القسم بسماع الشكاوي المقدمة.14











 تعترف إدارتي بإنجازاتي وتقدرها.15

encourages

my

career

Department

10. The department has sufficient personnel.
11. I believe there is a spirit of cooperation and
team work within my department.
12. Fair and equal distribution of assignments are
being observed and practiced at my
department.
13. My department's
objectives are clearly
determined
14. My department's management is willing to
hear my complaints
15. My
department
acknowledge
my
accomplishments
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القسم

لدى القسم عدداً كافيا ً من الموظفين

.10
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Department - اإلدارة:
Position – المسمى الوظيفي

Gender – الجنس:
Age – العمر:
Nationality - الجنسية:

☐Male ☐Female

Please complete the survey below to help us improve the quality of our University.

University Administration

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

16. The University provides clear policies and
procedures
17. The
University
provides
encouragement and motivation

Disagree
(2)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)











 تعمل الجامعة وفقا ً لسياسات واجراءات واضحة.16











 تقدم الجامعة التشجيع والحوافز الالزمة.17

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)

18. The training opportunities to improve my
skills are available.











 الفرص التدريبية الالحقة لتطوير مهاراتي متوفرة.18

19. I am evaluated according to fair Appraisal
criteria.











 يتم تقييم أدائي في العمل بناء على معايير عادلة.19

20. My performance at work is reflected on my
annual evaluation appraisal.











 ينعكس أدائي في العمل على تقيمي السنوي.20

21. The University offers internal recruitment
opportunities.











 توفر الجامعة فرص التوظيف الداخلي.21

22. The promotion system is fair.











 نظام الترقيات عادل.22

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)











راض عن خدمات تقديم الطعام في الجامعة
 أنا.23
ٍ

24. I am satisfied with the catering services
provided at the University.











 لدى الجامعة مراكز ترفيهية جيدة.24

25. The University has satisfactory recreation
guide centers.











راض عن مستوى النظافة في الجامعة
 أنا.25
ٍ

26. I am satisfied with the level of cleanliness in
the University.











راض عن مستوى السالمة في الجامعة
 أنا.26
ٍ

27. I am satisfied with the safety level at the
University.











 أنا راض عن خدمات تقنية المعلومات المقدمة.27











 أنا راض عن خدمات الصيانة في الجامعة.28











 تغطية شبكة اإلنترنت الالسلكية في الجامعة.29
مرضية

30. The Wi-Fi coverage in the University is
sufficient











 سرعة شبكة االنترنت في الجامعة مرضية.30

31. The internet speed in the University is great
satisfactory.











 أنا راض عن خدمات المركز الرياضي في الجامعة.31











 مستوى السكن، إذا كنت تسكن في سكن الجامعة.32
مرضي

Performance & Development

Facilities

23. If KSAU-HS housing is provided,
accommodation is satisfactory.

the

28. I am satisfied with the IT services provided.
29. I am satisfied with the maintenance services.

32. I am satisfied with the Sports Complex services
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أوافق

إدارة الجامعة

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

sufficient

ال أوافق

األداء والتطوير

مرافق الجامعة

Employee Satisfaction Survey
Region - المنطقة:
Department - اإلدارة:
Position – المسمى الوظيفي

Gender – الجنس:
Age – العمر:
Nationality - الجنسية:

☐Male ☐Female

Please complete the survey below to help us improve the quality of our University.

In General /Overall

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

جوانب عامة

Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)









 يتم التعامل مع جميع الموظفين على ح ٍد سواء.33
بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العمر أو الدين

33. Employees are treated fairly regardless of
race, gender, age, religion.



34. The University's salaries and benefits package
are satisfactory.











 رواتب ومزايا الجامعة مرضية.34

35. I am satisfied being a member of KSAU-HS
Health and Safety.











راض بانتمائي للجامعة
 أنا.35
ٍ
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