
 قسم البحث المسحي المؤسسي 
Institutional Survey Research 

Survey Request Form نموذج طلب استبانة

Bداء�Key Performance Indicatorsمؤشرات ا B

Action Taken 

Please return the completed form along with the survey instrument (if available) to institutional Survey Research  via Email: 
spd-surveys@qu.edu.qa, a member of the Survey Section staff will contact you within one week

یرجى اعادة النموذج مكتمل البیانات مع االستبانة (إن وجدت) إلى قسم البحث المسحي المؤسسي من خالل البرید اإللكتروني:   
spd.surveys@qu.edu.qa وسیقوم موظف قسم البحث المسحي المؤسسي بالتواصل معك خالل اسبوع من تقدیم الطلب

Approval اعتماد الجهة
E

College Dean /VP
العميد/ نائب الرئيس

Year DayMonth

التاريخ
Date

التوقيع
Signature

Name
ا�سم

Year DayMonth

التاريخ
Date

التوقيع
Signature

State the key performance indicators (KPIs) that will be covered by the requested survey (if applicable): 
يرجى ذكر مؤشرات ا�داء المرتبطة بخطتكم االستراتيجية (إن وجدت) و التي ستقيسها االستبانة المطلوبة

Survey Purpose

Survey Title

الهدف من االستبانة

عنوان االستبانة

A

Please provide a detailed description of the survey including the intended use of the information يرجى إعطاء وصف تفصيلي لالستبانة والغرض من استخدام البيانات

الجمهور المستهدف

حجم العينة

Target Population

Sample size

Please be speci�c (e.g., all levels of students, undergraduates only, faculty, sta�, etc.) يرجى التحديد (مثل:جميع طالب جامعة قطر، طالب البكالوريوس فقط ، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين،... الخ.)     

General Information بيانات الطلب

C

Has the Institutional Survey Research Section administrate this survey for you in the past?

النعم

إذا كانت ا�جابة "بنعم"، يرجى ذكر تاريخ آخر تطبيق

No Yes

If yes, please provide the date when this survey was last administered

Survey services requested from the Institutional Survey Research  (check all that apply):

هل تم تطبيق هذة االستبانة مسبقا من قبل قسم المسوحات ؟

 الخدمات المطلوبة من قسم البحث المسحي المؤسسي (ام¸ كل ما ينط ق):

Assist in developing a new surveyAdminister the survey online

Provide raw data Review previous survey

Provide statistical report
المساعدة في تطوير استبانة جديد

مراجعة استبانة سابقة

تحميل االستبانة على االنترنت

توفير البيانات

تزويدكم  بالتقرير االحصائي

Survey administration timelineالفترة الزمنية �جراء االستبانة

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء Start dateEnd date

Applicant Details بيانات مقدم الطلب
D

البريد ا�لكتروني
Email

الهاتف
Extension
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