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 تعليمات
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 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  3صفحة رلم : 

 

بٌان االستمصاءات التً ٌستخدمها مركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر بجامعة مدٌنة السادات  فً   الغـــرض : -1
تبعا لدلٌل االستمصاء الصادر عن  والجامعة والمركز الجامعة عاهدممتابعة تطور مؤشرات األداء بكلٌات/ 

 .مركز ال
 كلٌات الجامعة ومعاهدها وإداراتها المختلفة. التطبيـق :مجـال  -2

 التخطيط وقياس القيمة المضافةمذير  1-3 المسئولية : -3
  مدٌر مركز ضمان الجودة والتطوٌر المستمر 3-2

 SQ0000000F100901نموذج رقم       تقييم الطالب للمقررات  طبقا للتقيم   1-4 النمـاذج : -4
 SQ0000000F100902نموذج رقم      الطالب للخدمات المختلفة بالكلية/ المعهد تقييم  4-2
 SQ0000000F100903نموذج رقم                   الطالب لالمتحانات بالكلية/ المعهدتقييم  4-3
 SQ0000000F100904نموذج رقم      رضا طالب الدراسات العليا بالكلية/ المعهد تقييم  4-4
 SQ0000000F100905نموذج رقم      تقييم الخريج لدور الكلية / المعهد بعد تخرجه  4-5
 SQ0000000F100906نموذج رقم    أداء عميد الكلية /المعهد من قبل القيادات وأعضاء هيئة التدريس تقييم  4-6
 SQ0000000F100907نموذج رقم        أعضاء الجهاز اإلداريتقييم آداء عميد الكلية /المعهد من قبل  4-7 
 SQ0000000F100908نموذج رقم       الطالب ألداء عميد الكلية /المعهدتقييم  4-8
 SQ0000000F100909نموذج رقم    أعضاء هيئة التدريس لوكيل شئون التعليم والطالب بالكلية/المعهدتقييم  4-9
 SQ0000000F100910نموذج رقم    والطالب للكلية/المعهدأعضاء الجهاز اإلدراي لوكيل شئون التعليم تقييم  4-10
 SQ0000000F100911نموذج رقم               الطالب ألداء وكيل الكلية /المعهد لشئون التعليم والطالبتقييم  4-11
 وكيل الدراسات العليا الكلية/المعهد التدريس والهيئة المعاونة ألداء أعضاء هيئة تقييم  4-12

  SQ0000000F100912نموذج رقم          
 SQ0000000F100913نموذج رقم    أعضاء الجهاز اإلداري ألداء وكيل الدراسات العليا الكلية/المعهدتقييم  4-13
 SQ0000000F100914نموذج رقم     لوكيل الدراسات العليا الكلية/المعهد ألداء طالب الدراسات العلياتقييم  4-14
 تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ألداء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  4-15

 SQ0000000F100915نموذج رقم           
 أعضاء الجهاز اإلداري لوكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية/المعهدتقييم  4-16
 SQ0000000F100916نموذج رقم            
 SQ0000000F100917نموذج رقم         تقييم الطالب ألداء و كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة 4-17

 SQ0000000F100918نموذج رقم       الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس تقييم 4-17 -1
 SQ0000000F100919رقم  نموذج        الرضا الوظيفي للهيئات المعاونةتقييم 4-18 -2
 SQ0000000F100920نموذج رقم        الرضا الوظيفي للجهاز اإلداري تقييم 4-19 -3

  بالجامعة الجودة ضمان مركز مع التفاعل حول المعاهد/بالكليات الجودة ضمان وحدات رأى استطالع4-20 -1
 SQ0000000F100921نموذج رقم             -2

 هو عملٌة جمع بٌانات عن المؤسسة وتحلٌل تلن البٌانات. التقييم: التعريفـات : -5
فهو أشمل وأعم حٌث أنه ٌشمل عملٌة التمٌٌم فى طٌاته لتشخٌص الوضع الراهن ثم إصدار أحكام فً  :التقويم

 ضوء نتائج تحلٌل البٌانات لتحسٌن األداء.
بطالة معدة كً ٌملؤها المستجٌب أداة للحصول على استجابات لعدد من المفردات  المكتوبة فً : االستقصاء

بنفسه، وهو أكثر أدوات جمع البٌانات استخداماً, وتستخدم فً لٌاس االتجاهات والمٌول والمعتمدات وتموٌم 
 الممارسات.

  العمل:خطوات  -6
 تابعت خطط التحصين املصتمر للقدرة املؤشصيت والفاعليت التعليميت بالكلياث/املعاهد.م 6-1

 واملركز الجامعت عاهدمكلياث/ ر مؤشراث ألاداء بألاثر وحصاب القيمت املضافت من خالل متابعت جطو جقييم ألاداء وقياس  6-2

  :  صب أطراف العمليت التعليميت إلىحوينقصم التقييم ب والجامعت

 : رضا الطالب -أوال

 SQ0000000F100901ذج رقم  همى  للخقيم طبقا  جقييم الطالب للمقرراث  -1

 SQ0000000F100902الطالب للخدماث املخخلفت بالكليت/ املعهد همىذج رقم  جقييم  -2

 SQ0000000F100903الطالب لالمخحاهاث بالكليت/ املعهد همىذج رقم  جقييم  -3

 SQ0000000F100904رضا طالب الدراساث العليا بالكليت/ املعهد همىذج رقم  جقييم  -4

 SQ0000000F100905 ذج رقم بعد جخرجه همى جقييم الخريج لدور الكليت / املعهد  -5



 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  4صفحة رلم : 

 

 

 : جقييم ألاداء -ثاهيا

 SQ0000000F100906همىذج رقم   أداء عميد الكليت /املعهد من قبل القياداث وأعضاء هيئت الخدريسجقييم  -1 

 SQ0000000F100907همىذج رقم   أعضاء الجهاز إلاداري جقييم آداء عميد الكليت /املعهد من قبل  -2 

 SQ0000000F100908همىذج رقم  الطالب ألداء عميد الكليت /املعهد جقييم  -3

 SQ0000000F100909همىذج رقم   أعضاء هيئت الخدريس لىكيل شئىن الخعليم والطالب بالكليت/املعهدجقييم  -4

 SQ0000000F100910همىذج رقم  أعضاء الجهاز إلادراي لىكيل شئىن الخعليم والطالب للكليت/املعهد جقييم  -5

 SQ0000000F100911همىذج رقم الطالب ألداء وكيل الكليت /املعهد لشئىن الخعليم والطالب جقييم  -6

 SQ0000000F100912وكيل الدراساث العليا الكليت/املعهد همىذج رقم الخدريس والهيئت املعاوهت ألداء أعضاء هيئت جقييم  - 7

 SQ0000000F100913وكيل الدراساث العليا الكليت/املعهد همىذج رقم  إلاداري ألداء  أعضاء الجهازجقييم  - 8

 SQ0000000F100914همىذج رقم   لىكيل الدراساث العليا الكليت/املعهد ألداء طالب الدراساث العلياجقييم  -9

 SQ0000000F100915جقييم أعضاء هيئت الخدريس والهيئت املعاوهت ألداء وكيل الكليت لشئىن خدمت املجخمع وجنميت البيئت همىذج رقم   -10

 SQ0000000F100916همىذج رقم   أعضاء الجهاز إلاداري لىكيل شئىن خدمت املجخمع وجنميت البيئت بالكليت/املعهدجقييم  -11

 SQ0000000F1009117همىذج رقم  جقييم الطالب ألداء و كيل الكليت لشئىن خدمت املجخمع و جنميت البيئت  -12

 
 
 الرضا الوظيفي ملختلف أطراف الكليت/ املعهد :-ثالثا

 SQ0000000F100918همىذج رقم  الرضا الىظيفي ألعضاء هيئت الخدريس جقييم  -1

 SQ0000000F100919رقم   الرضا الىظيفي للهيئاث املعاوهتجقييم  -2

 SQ0000000F100920الرضا الىظيفي للجهاز إلاداري همىذج رقم  جقييم  -3

 بالجامعت: الجودة ضمان مركز مع التفاعل -رابعا

هموذج رقم   بالجامعت الجودة ضمان مركز مع التفاعل حول  املعاهد/بالكلياث الجودة ضمان وحداث رأى اشتطالع -1

SQ0000000F100921 

  :الاشتقصاء وفقا للخطواث التاليتويتم إعداد  6-3

 .جحدًد الهدف من الاسخقصاء  

  .صياغت البنىد و جرجيبها  

  .ججريب الصىرة ألاوليت لالسخقصاء للىقىف على مدي صالحيتها  

  .عرض الاسخقصاء على عدد من املحكمين للخعرف على الصدق  

  .حعدًل الاسخقصاء ووضعه في صىرجه النهائيت 

 املرجعيت:الوثائق  -2

 ISO 9001-2008: تاملواصفت الدولي 7-1

 .IWA2مرشد التطبيق في مؤشصاث التعليم العالي    7-2

 دليل الجودة  7-3

 الخطت الاشتراجيجيت للجودة  7-4

 الئحت مركز ضمان الجودة والتطوير املصتمر 7-5

 دليل الاشتقصاءاث 7-6

 
 



 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  5صفحة رلم : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 عزيزي الطالب،،،،

 في العام الحالي وذلك  فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه
 ، وتطويرها.  التعميمية بالعممية االرتقاءمن آرائك في  االستفادةحتى يمكن 

 = موافق 3       محايد     =2      = غير موافق،  1 :            العمم بأنمع 
 ............. الفصل الدراسي: ............... العام الجامعي ............. الفرقة: ......................... اسم المقرر:

 .3 .2 .1 القائمون بالتدريس
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    المقرر :تقييم   -أواًل 

    أىداؼ المقرر تـ توضيحيا في بداية الفصل الدراسي. 1
    دريس المقرر كافية. تعدد الساعات النظرية المخصصة ل 2
    عدد الساعات المخصص لمدراسة العممية أو التطبيقية لممقرر كافية. 3
     .يرتبط الجزء العممي والتطبيقي والزيارات الميدانية بالجزء النظري  4
    .تـ االستفادة مف الدروس العممية أو التطبيقية 5

تتوفر المصادر المختمفة )مذكرة/كتاب، مراجع عممية، الوسائل االليكترونية..أخرى( لممادة  6
    العممية لممقرر. 

7 
 المقرر عدد مف  دراسةاكتسبت مف خالؿ 

 المعارؼ والمفاىيـ  -
 الميػػارات  -

   

    أرى أف ىذا المقرر سيكوف مفيد لي في حياتي العممية.  8
    يتسـ محتوى المقرر بالحداثة. 9

    بصفة عامة أنا راضي عف ىذا المقرر الدراسي 10
    ثانيًا : عالقة المحاضر بالطالب فيما يتعمق بالمقرر :

    المحاضرة  بتوقيت وزمفيمتـز المحاضر  1
    يمتـز معاوني أعضاء ىيئة التدريس بالمواعيد المحددة لمدروس العممية والتطبيقية.  2

نماذج  –بروجيكتور  -يستخدـ المحاضر عدد مف الوسائل التعميمية المساعدة المختمفة )داتا شو 3
    أفالـ ، ........الخ  ( –

    يتسـ أسموب عرض المحاضر لممادة العممية لممقرر بالوضوح.  4
    يحفز المحاضر الطالب عمى أساليب التعمـ الذاتي.  6

 بالكمية/ المعهد.......... تقييم الطالب لممقررات
 2-1  الدراسي ......./........العام 



 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  6صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    المحددة. أثناء الساعات المكتبية ويمتـز المحاضر بالتواجد في مكتب 7
    توقيت الساعات المكتبية  مالئـ مع وقتؾ. 8
    .استفدت مف الساعات المكتبية المخصصة لممقرر 9

    المشاركة والتفاعل أثناء المحاضرة .يشجع المحاضر الطالب عمى  10
    .يقدـ المحاضر أمثمة وحاالت عممية فعالة أثناء تدريس المقرر 11
    .يعامل المحاضر الطالب باحتراـ 12
    تتسـ معاممة المحاضر لمطالب بالعدالة. 13
    .بصفة عامة، أنا راضي عف آداء المحاضر 14

    ثالثًا : القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات والمراجع 
    .عدد المراجع المتعمقة بالمقرر بالمكتبة كافية 1
    .ىناؾ سيولة في إجراءات االستعارة أو التصوير 2
     وكافية.ساعات عمل المكتبة مالئمة   2
     .مستوى طباعة المذكرة أو الكتاب المخصص لممقرر جيدة 3

4 

 قاعة تدريس( مالئـ مف حيث  –المكاف المخصص لممحاضرات النظرية ) مدرج 
 المساحة -
 التيوية  -
 اإلضاءة  -
 التجييزات المساعدة لمتعميـ )داتا شو، بروجكتور، وحدة صوت( -
 النظافة  -
 عدد المقاعد المخصصة لمطالب -

   

مزرعة  –معمل  –ممقرر ) قاعة لالمكاف المخصص لتمقى الجزء العممي أو التطبيقي )إف وجد(  5
    صاالت ومالعب .. الخ( مالئـ  -مستشفى –

     الخدمات المقدمةبصفة عامة أنا راضي عف مستوى  6
 

 في رأيك، كيف يمكن تحسين وتطوير المقرر :
.................................................................................................................................

 ........................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 ة تطوير العممية التعميمياهمتك في شكرًا لمس
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  7صفحة رلم : 

 

 
 

 ،،،،لطالبعزيزي ا
التي تقدمها الكمية/ المعهد في مجاالت  الخدمات المختمفةفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك في 

  . مختمفة وذلك بهدف تطوير القدرات المؤسسية لمكمية/ المعهد
 = موافق 3           محايد =2         = غير موافق،1 :            العمم بأنمع 

 ...................................... الفرقة: ................................ اسم الطالب )اختياري(:
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
 : التسهيالت المادية أوالً 

1 

 تتوافر بالمؤسسة تسييالت مادية كافية لممارسة األنشطة الطالبية: 
 رياضية -      
 اجتماعية -
 ثقافية -
 فنية -
 جوالة -

   

    تدعـ الكمية/المعيد إجراءات استخداـ تمؾ التسييالت المادية.  2

توفر الكمية/المعيد المعمومات الالزمة عف تمؾ الخدمات و أماكنيا مف خالؿ )دليل الطالب، لوحات  3
    إرشادية، الموقع اإلكتروني(

     بصفة عامة، أشعر بالرضا عف التسييالت المادية المقدمة مف الكمية/المعيد 4
 ثانيًا: معامل الكمية/ المعهد

1 

 تتميز القاعات الدراسية والمعامل بأنيا مالئمة مف حيث:
 المساحة. -
 التيوية. -
 اإلضاءة. -
 النظافة. -

   

    تتوافر بالمعمل تجييزات مناسبة لعممية التعميـ والتعمـ )داتا شو، أجيزة سمعية وغيرىا( 2
    تتوافر بالمعمل أبواب لمدخوؿ والخروج تفتح مف الخارج.  3
    تتوافر بالمعمل معدات إطفاء. 4
    تتوافر إرشادات األمف والسالمة بالمعمل. 5
    تتوافر صناديق إسعافات أولية بالمعمل 6
    تتوافر اإلرشادات الالزمة الستخداـ األجيزة بجانب كل جياز.  7
    األجيزة قبل الدروس العممية.يتـ إعداد  8
    يتـ تدريبؾ عمى استخداـ األجيزة بالمعمل. 9

    بصفة عامة أنا راضي عف مستوى المعامل بالمؤسسة. 10

 ...... الطالب لمخدمات المختمفة بالكمية/ المعهدتقييم 
 .............../.........لمعام 
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  8صفحة رلم : 

 

 خدمات اإلنترنت ووسائل االتصاالت:  لثاً ثا
     تتناسب اعداد الحاسب اآللي مع عدد الطالب 1
     االنترنت بأسعار مناسبة لمطالب.يتاح لمطالب استخداـ خدمة  2
    يتوافر لمكمية موقع إلكتروني بالمغة العربية واإلنجميزية  3

يتضمف الموقع اإلليكتروني معمومات مختمفة عف )الجدوؿ الدراسي، جدوؿ االمتحانات، نتائج  4
     االمتحانات، النتيجة ,إستمترات تسجيل المقررات , اإلعالنات المختمفة.....(

     توفر الكمية المعمومات الخاصة بالخدمات اإللكترونية  5
     بصفة عامة اشعر بالرضا عف خدمات االنترنت ووسائل االتصاالت 6

  خدمات قسم رعاية الشباب:  رابعاً 
    يعمف قسـ رعاية الشباب عف االنشطة الطالبية بوسائل مختمفة )إعالنات بالكمية، الموقع االلكتروني(. 1

2 
 يساعد قسـ رعاية الشباب في وصوؿ الدعـ لمستحقيو سواءًا كاف

 تكافل إجتماعي -
 الكتب المدعمة -

   

    يدعـ قسـ رعاية الشباب االتحاد الطالبي لمقياـ بميامو المختمفة.   3
    بصفة عامة أنا راضي عف أداء قسـ رعاية الشباب. 4

 خامسًا: قسم شئون الطالب 
    يقدـ قسـ شئوف الطالب خدمات لمطالب بكفاءة  1
    يتعامل قسـ شئوف الطالب بالشكل الالئق مع الطالب 2

يوفر قسـ شئوف الطالب المعمومات )جداوؿ, نتائج اإلمتحانات......( باستخداـ وسائل مختمفة  3
    )إعالنات بالكمية، الموقع االلكتروني(. 

    تجاه أداء قسـ شئوف الطالببصفة عامة أشعر بالرضا  4
 سادسًا: الخدمات الصحية

    تتوافر بالمؤسسة عيادة طبية  1
    مساحة العيادة الطبية مالئمة لخدماتيا 2
    تتوافر بالعيادة الطبية التجييزات المختمفة )أدوات طبية، أدوية، كرسي لممريض وغيرىا( 3
    المواعيد المعمف عنيا ووقت الحاجة إلييـيتواجد األطباء ومعاونوىـ في  4
    يتعامل األطباء ومعاونوىـ بشكل الئق مع الطالب 5
    بصفة عامة أنا راضي عف أداء العيادة الطبية 6

 سابعا: خدمات أخري 
    تتوافر مكتبة مجيزة بأحدث المراجع العممية وخدمات التصوير واإلستعارة . 1
    .لالستخداـكافية وصالحة  مياهيوجد بالكمية دورات  2
    تتوافر لدي الكمية تجييزات ومعدات لتحقيق األمف والسالمة في مباني الكمية.  3
    تتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمف والسالمة لمطالب والعامميف بالكمية.   4
    األزمات والكوارثيوجد بالكمية وحدة لمواجية  5
    يوجد آلية معتمدة، معمنة، مفعمة لتمقي شكاوي وتظممات الطالب والتعامل معا. 6
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  9صفحة رلم : 

 

    يتـ تدريب الطالب عمي كيفية إخالء المباني في حالة حدوث كوارث. 7
    يوجد مسجد/مصمى بالكمية. 8
    توجد صالة لؤللعاب الرياضية والترفييية بالكمية/المعيد. 9

    األغذية والمشروبات التي تقدـ داخل الكافتيريا جيدة. 10
 

 في رأيك، كيف يمكن تطوير الخدمات والتسهيالت المختمفة بالكمية:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
........................................................................................... 

 
  

 التعميميشكرًا لمساهمتك في تطوير العممية 
 

SQ0000000F100902 
  23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  10صفحة رلم : 

 

 
 

 ،،،،لطالبعزيزي ا
االمتحانات بالكمية/ المعهد وذلك بهدف تطوير منظومة العممية فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك في 

 = موافق 3          =محايد2        = غير موافق،1 :   العمم بأنمع        التعميمية لمكمية/ المعهد. 
 

 ......................................... الفرقة ..................................... اسم الطالب )اختياري(
 ........................................ الفصل الدراسي ..................................... اسم المقرر

 ......... الطالب لالمتحانات بالكمية/ المعهدتقييم 
 ........./........لمعام 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    تتسـ االمتحانات بالعدالة وعدـ التمييز بيف الطالب.  1
    الميارات المختمفة لمطالب.تقيس االمتحانات  2
    تغطى االمتحانات غالبية أجزاء المقرر الدراسي. 3
    تركز االمتحانات عمي التفكير والفيـ أكثر مف الحفظ. 4
    يشارؾ الطالب في وضع جدوؿ االمتحانات. 5
    يعمف جدوؿ االمتحاف قبل موعد االمتحانات بفترة كافية.  6
    يستخدـ إلعالف جدوؿ االمتحانات وسائل مختمفة.  7
    يتناسب الوقت المخصص لالمتحاف مع األسئمة. 8
    يوجد التزاـ بموعد تسمـ الورقة اإلمتحانية وتسميـ ورقة اإلجابة. 9

10 

 تتوافر المعايير القياسية بالورقة اإلمتحانية مف حيث:
 جودة الطباعة  -
 وضوح االسئمة -
 عدـ وجود أخطاء إمالئية  -
 توزيع الدرجات عمى األسئمة الرئيسية -
 توزيع الدرجات عمى األسئمة الفرعية -

   

    يتواجد أحد المسئولوف عف التدريس أثناء فترة امتحاف المقرر. 11
    قاعة اإلمتحاف مالئمة مف حيث )التيوية، واإلضاءة، واليدوء، والنظافة، ...إلخ(. 12
    يتـ تصحيح االمتحانات بكل حيادية.  13
    يتـ إعالف نتيجة امتحانات خالؿ مدة قصيرة 14
    يتـ إعالف النتيجة بوسائل متعددة. 15
    تتوفر آلية معمنة لمتظمـ في حاؿ وجود خطأ بالنتيجة.  16
    يتـ إعالـ الطالب بنتيجة التظمـ.  17
    يتـ اإلعالف عف توزيع الدرجات النظرية والعممية والشفيية منذ بداية العاـ الدراسي.  18
    بصفة عامة أنا راضي عف إسموب إدارة االمتحانات في الكمية 19
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  11صفحة رلم : 

 

 في رأيك، كيف يمكن تطوير عممية االمتحانات بالكمية/ المعهد.  
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 اهمتك في تطوير العممية التعميميشكرًا لمس  
 
 

  SQ0000000F100903 
 23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  12صفحة رلم : 

 

 
 
 

 ،،،،لطالبعزيزي ا
يمكن  حتى الخدمات التي تقدمها الكمية/المعهد وذلك فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك في 

  ها. وتطوير التعميمية،  رائك في اإلرتقاء بالعمميةآاإلستفادة من 
 = موافق 3             =محايد2          = غير موافق،1 :         العمم بأنمع 

 .................. االجتماعية:الحالة  ...... العمر: .......................... االسم )اختياري(:
 ............................... القسم العممي المسجل عميه: .......................... الكمية/ المعهد

 . دكتوراة  )  (3 . ماجستير  )  (2 . دبمـو )  (1 الدرجة العممية المسجل عميها
 الرغبة في إجراء البحث العممي .3 لتحسيف الوضع االجتماعي .2 ألنيا مف متطمبات الوظيفة   .1 ما سبب التحاقك بالدراسات العميا

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
 دارة الدراسات العميا:إخدمات : أوالً 
    أجد معاممة جيدة مف إدارة الدراسات العميا.   1
    .   نيى مشكمة تصادفأتساعد إدارة الدراسات العميا عمى حل  2
    تقدـ ادارة الدراسات العميا تيسيرات في دفع المصروفات الدراسية. 3
    الدراسات العميا إجراء البحوث العممية.إدارة تدعـ  4
    . مختمفةتقـو إدارة الدراسات العميا باإلعالف عف متطمبات وشروط التسجيل الجديدة في الوقت المناسب وبطرؽ  5
    وكيل الكمية لشئوف الدراسات العميا لمناقشة أي مشكالت.أجد سيولة في التواصل مع  6
    تسمح لي إدارة الدراسات العميا بالمشاركة في اختيار المشرؼ عمي الرسالة 7
    بصفة عامة أنا راضي عف إدارة الدراسات العميا. 8

 التسهيالت واإلمكانيات المتاحةثانيًا : 
    تتوافر بمعامل الكمية األجيزة والمعدات حديثة الكافية إلجراء بحث عممي جيد.  1
    تتوافر الكيماويات والمواد الخاـ مما يساىـ في إنجاز البحث. 2
    تتسـ مزرعة الكمية بأنيا معدة إلجراء الدراسات التطبيقية والبحوث العممية. 3
    ىناؾ مساحات بالكمية/المعيد كافية إلجراء التجارب.  4
    تتوافر بالمكتبة جميع الكتب والمراجع الحديثة. 5
    يساعد نظاـ الفيرسة بالمكتبة عمي سيولة اإلطالع.  6
    تتسـ قاعات المحاضرات بأنيا مالئمة ومناسبة.  7
    العميا.تتاح خدمة االنترنت بالكمية لكل طالب الدراسات  8
    يوجد أماكف مخصصة لالستراحة. 9

    بصفة عامة، أنا راضي التسييالت واالمكانات المتاحة بالكمية. 10

  .......رضا طالب الدراسات العميا بالكمية/ المعهدتقييم 
 ......../.......لمعام 
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  13صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
 ثالثًا: التدريس والبرنامج الدراسي 

    الدراسة منتظمة وليس ىناؾ تعارض مع العمل خارج الكمية . 1
    الخاصة .األعباء الدراسية مناسبة وتسمح بممارسة األنشطة  2
    يساعد البرنامج الدراسى عمى اكتساب الميارات المينية. 3
    يساعد البرنامج الدراسي عمى تعمـ كيفية إجراء البحوث العممية. 4
    المقررات الدراسية تخدـ موضوع الدراسة ومرتبطة بالتخصص. 5
    مجاالت التخصص.تساعد المقررات الدراسية عمى استخداـ التقنيات الحديثة في  6
    تطور الدراسة ميارات الطالب في التعمـ الذاتي. 7
    تتضمف المحاضرات حمقات نقاشية مع طالب الدراسات العميا حوؿ موضوع المحاضرة. 8
    يتـ استطالع أراء الطالب لتقيـ المقرر في نياية العاـ. 9

    تدريسو. بصفة عامة أنا راضي عف البرنامج الدراسي وطريقة 10
 رابعًا: أداء أعضاء هيئة التدريس

    األكاديمي/ الساعات المكتبية.  ديقـو أعضاء ىيئة التدريس بتوفير وقت مالئـ اإلرشا 1
    يخصص كل عضو ىيئة تدريس عدد مف الساعات المكتبية لمقابمة طالب الدراسات العميا.   2
    التدريس ميارة التفاعل مع اآلخريف.أكتسب مف خالؿ العالقة بأعضاء ىيئة  3
    يشجع أعضاء ىيئة التدريس  طالب الدراسات العميا عمى االبتكار.   4
    يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطالب عمي إبداء أرائيـ في موضوع البحث 5
    يحاوؿ أعضاء ىيئة التدريس ربط موضوعات البحث بالواقع العممي. 6
    التدريس مستعدوف دائما لمرد عمي أسئمة الطالب.أعضاء ىيئة  7
    أستطيع االتصاؿ بعضو ىيئة التدريس عندما احتاج إليو . 8
    أحظي بتعامل الئق مف أعضاء ىيئة التدريس.  9

    يوضح أعضاء ىيئة التدريس أسس تقييـ الطالب بكل موضوعية 10
    تقييـ الطالب.يتسـ أعضاء ىيئة التدريس بالعدالة في  11
    أعضاء ىيئة التدريس ممتزموف بمواعيد المحاضرات والتدريب العممى.  12
    يعمل المشرؼ عمي الرسالة في حل المشكالت وتذليل العقبات أثناء البحث. 13
    بصفة عامة أنا راضي عف أداء أعضاء ىيئة التدريس  14

 

 ما مقترحاتك لتطوير الخدمات المقدمة األداء في الدراسات العميا؟ 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
........................................................................................ 

 شكرًا لمساهمتك في تطوير العممية التعميمية

SQ0000000F100904 
 23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  14صفحة رلم : 

 

 
 

 
 
 

 عزيزى الخريج: 
يمكن  حتى الخدمات التي تقدمها الكمية/المعهد وذلك فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك في 

  ها. وتطوير التعميمية،  رائك في اإلرتقاء بالعمميةآاإلستفادة من 
 = موافق 3            محايد =2         = غير موافق1 :        العمم بأن مع

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    تتوافر وحدة للخرٌجٌن بالكلٌة/المعهد. 1
    دور وحدة الخرٌجٌن مفعل وتساهم فً التواصل مع خرٌجً الكلٌة/المعهد. 2
    توفٌر فرص عمل للخرٌج.هل للكلٌة/المعهد دور واضح فً اإلسهام فً  3
    هل تنظم الكلٌة/المعهد لماء سنوي بٌن خرٌجً الدفعات المختلفة. 4
    هل تنظم الكلٌة/المعهد حفل سنوي لخرٌجً الدفعات. 5
    هل تؤهل الكلٌة/المعهد الخرٌج لمواكبة سوق العمل. 6

لبل أعضاء هٌئة التدرٌس هل ٌوجد أداة للتواصل, مولع لالستشارات الطبٌة مفعل من  7
 والهٌئة المعاونة تخدم الخرٌج فً التعامل مع الحاالت العملٌة.

   

ٌتم تحسٌنه  للكلٌة/ المعهد مولع الكترونً على شبكة االنترنت باللغة العربٌة واالنجلٌزي 8
 وصٌانة دورٌا.

   

    .ٌتم تحدٌث المولع بصفة دورٌة 9
    .وحدٌثة عن الكلٌة/ المعهد ٌتضمن المولع معلومات متنوعة 10

ٌوجد كتٌب او نشرة عن وسائل االتصاالت الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات المتاحة  11

 .بالكلٌة/المعهد
   

هل توجد خدمات أخري ٌجب أن توفرها الكلٌة/المعهد للخرٌج )أذكر بعض منها فً  12
 ممترحات التحسٌن(.

   

لالستشارات الطبٌة مفعل من لبل أعضاء هٌئة التدرٌس هل ٌوجد أداة للتواصل, مولع  13
 والهٌئة المعاونة تخدم الخرٌج فً التعامل مع الحاالت العملٌة.

   

 
 أهم الممررات التً استفدت منها فً الحٌاة العملٌة:..........................................................

 تستفد منها فً الحٌاة العملٌة:......................................................... لم أهم الممررات التً
 من فضلن دون ممترحاتن لتحسٌن األداء:

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.................................................................... 

 شكرا لمساهمتن فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة
SQ0000000F100905 

 23/02/2012( 1/0إصدار)

  .......معهدتقييم الخريج لكمية أو 
 ......../.......لمعام 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  15صفحة رلم : 

 
 

 
 
 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،،،،

أداء عميد في ي القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأ
  الكمية، فبرجاء اإلجابة عن األسئمة الواردة كمها في ضوء الصالحيات الممنوحة لعميد الكمية.  

 = موافق 3     ،     محايد =2        = غير موافق،1العمم بأن مع 
 ................................ :العمميالقسم  ............................ اسم عضو التدريس )اختياري(:

 . هيئة معاونة )  (4 . مدرس  )  (3 . أستاذ مساعد )  (2 أستاذ )  ( .1 الدرجة العممية
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    أواًل: السمات الشخصية

    لديو شخصيو قياديو وحاسمو عند إتخاذ القرار. 1
    يحتـر آراء اآلخريف.  2
    عمى العمل في فريق. لديو القدرة 3
    لديو القدرة عمى التواصل مع األطراؼ الداخمية بالكمية/ المعيد. 4
    لديو القدرة عمى التواصل مع األطراؼ المختمفة خارج الكمية/ المعيد. 5
    لديو القدرة عمى العمل تحت ضغط. 6
    يحتفظ بعالقات طيبة مع مختمف األطراؼ بالكمية. 7
     .لمعيدا/الكمية في يعمل لمف المعنوية الروح رفع إلى المؤدية المناسبة األجواء يوفر 8
     .العمل تسيير في اإلنسانية والعالقات القانوف  روح عمى يعتمد 9

    يستمع جيدا لآلخريف ويتحقق مف صحة ما ينقل إليو مف معمومات.  10
    .والطالب المرؤوسيف مع اإلنسانية العالقات دعـي 11

 ثانيًا: السمات اإلدارية
    يطبق مبادئ الديمقراطية عند اتخاذ القرارات. 1
     يدير أنشطة الكمية المختمفة عف طريق سياسة واضحة ومعمنة.  2
    لديو خطة عمل سنوية معمنة وذات مؤشرات متابعة وتقييـ لآلداء.   3
    يفوض القيادات األكاديمية واإلدارية في بعض المياـ المتعمقة بواجباتيـ.  4
    يمتـز بقرارات المجالس الحاكمة بالكمية/المعيد. 5
    يمتـز بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع أطراؼ الكمية/المعيد المختمفة. 6
    واضحة ومعمنة.يقيـ آداء األطراؼ المختمفة وفقًا لمعايير معينة  7
    يساىـ بفاعمية في زيادة الموارد الذاتية لمكمية/ المعيد. 8
    يمتـز بالمواثيق األخالقية وقوانيف الحماية الفكرية لمكمية/المعيد. 9

    يمتـز بالقوانيف والموائح المنظمة لمعمل بالكمية/المعيد 10

  التدريس والهيئة المعاونة ألداء عميد كمية / معهد .......قييم أعضاء هيئة 
 ......../.......لمعام 

1-2 
1-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  16صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    ذات خطة تنفيذيةيدير الكمية/المعيد وفقًا لخطة استراتيجية  11
    يضع استراتيجيات عمل بديمة لمواجية المشكالت غير المتوقعة. 12
    يخطط باستمرار لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعامميف بالكمية. 13
    لديو القدرة عمى التعامل مع األزمات والطوارئ  14
    لمطالب والمجتمع ةواجتماعي ةوعممي ةفى تنفيٌذ أنشطة ثقافييشارؾ  15
    يدعـ الكمية في المشاركة في المشاريع العممية والتطويرية المختمفة 16
    يتحمل العميد المسئولية اإلدارية الممقاة عمي عاتقو. 17
    يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإلداري. 18
    .المعيد/ الكمية في معو يعمل لمف متطمباتيا وتحديد الوظيفية يقـو بتوزيع األعباء 19

يناقش مع بعض أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والعامميف في الكمية/المعيد المشكالت التي  20
    تواجو قراراتو لالستفادة مف مقترحاتيـ في التغمب عمييا.

    الكمية/المعيد.يعمل عمي ترسيخ قيـ الجدية في العمل والحرص عمي الوقت داخل  21
    .الكمية/المعيد يعمل عمي وجود صمة بخريجي 22

يعمل عمي عقد لقاءات دورية بالمستفيديف مف الكمية/ المعيد يشارؾ فييا بعض أعضاء ىيئة  23
    الخريجيف.وحدة متابعة و والييئة المعاونة التدريس 

    اإلدارية. يتمتع بالموضوعية والحسـ والجرأة في مواجية المشكالت 24
    يتمتع باإلنصاؼ في مراقبة سير العمل. 25

 البرامج التعميمية والخطط الدراسية

 والييئة لمطالب (الخ… تعميمية أنشطة متطمبات–  وسائل – أدواتبة )المناس التسييالت قدـي 1
     .متميز أكاديمي أداء لتحقيق التدريسية

    الحديثة في التدريس ووسائل التعمـ.يعمل عمي توفير متطمبات الطرؽ  2
    يعمل عمى متابعة تحديث وتطوير البرامج التعميمية باستمرار. 3
    والبرامج األكاديمية.  المعيد/ يعمل عمي إجراء تقييـ ذاتي لمكمية 4
    والبرامج األكاديمية. المعيد/ يعمل عمي إجراء تقييـ خارجي لمكمية 5
    تعبر عف فمسفتيا والقيـ التي تنتيجيا.  المعيد/ مكميةرؤية ورسالة واضحة ليحرص عمى وجود  6
    يحرص عمى التقويـ الشامل لجميع المدخالت المادية والبشرية والتعميمية.  7
    يعمل عمي ترسيخ القيـ األخالقية داخل الكمية/المعيد.    8

 

 هل لديكم ما تودون إضافته لتقييم أداء عميد الكمية/ المعهد. 
 ..................................................................................................................... 

.............................................................................. ..................................... 
 ميةشكرًا لمساهمتك في تطوير العممية التعمي

SQ0000000F100906 
 23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  17صفحة رلم : 

 

 
 

أداء عميد الكمية، فبرجاء اإلجابة عن األسئمة الواردة كمها في ضوء في ي أعضاء الجهاز اإلداري التي تهدف إلى معرفة رأفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات 
  الصالحيات الممنوحة لعميد الكمية.  

 = موافق 3     ،     محايد =2        = غير موافق،1العمم بأن مع 
 .................................... الوظيفة: ............................... االسم )اختياري(:

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    أواًل: السمات الشخصية

    لديو شخصيو قياديو وحاسمو عند إتخاذ القرار. 1
    يحتفظ بعالقات طيبة مع أعضاء الجياز اإلداري ويحتـر آراء اآلخريف. 2
     .لمعيدا/الكمية في يعمل لمف المعنوية الروح رفع إلى المؤدية المناسبة األجواء يوفر 3
     .العمل تسيير في اإلنسانية والعالقات القانوف  روح عمى يعتمد 9
    يستمع جيدا لآلخريف ويتحقق مف صحة ما ينقل إليو مف معمومات.  5
    لديو القدرة عمى التواصل مع األطراؼ والفئات المختمفة داخل وخارج الكمية  6
    لديو القدرة عمي العمل في فريق وتحت ضغط. 7

 ثانيًا: السمات اإلدارية
    يطبق مبادئ الديمقراطية عند اتخاذ القرارات. 1
    لديو خطة عمل سنوية معمنة وذات مؤشرات متابعة وتقييـ لآلداء.   2
    يفوض القيادات اإلدارية في بعض المياـ المتعمقة بواجباتيـ.  3
    يمتـز بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع أعضاء الجياز اإلداري  4
    يقـو بتوزيع المكافات والحوافز وفقًا آللية معانة وواضحة  5
    يمتـز بالقوانيف والموائح المنظمة لمعمل بالكمية/المعيد 6
    يضع استراتيجيات عمل بديمة لمواجية المشكالت غير المتوقعة. 7
    يخطط باستمرار لتنمية قدرات أعضاء الجياز اإلداري وفقًا لخط تدريبية.  8
    يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإلداري. 9

    بعدالة بيف أعضاء الجياز اإلداري  متطمباتيا وتحديد الوظيفية يقـو بتوزيع األعباء 10

11 
يناقش مع بعض أعضاء الجياز اإلداري في الكمية/المعيد المشكالت التي تواجو قراراتو لالستفادة مف مقترحاتيـ 

 في التغمب عمييا.
   

    يعمل عمي ترسيخ قيـ الجدية في العمل والحرص عمي الوقت داخل الكمية/المعيد. 12
    دورية مع أعضاء الجياز اإلداري يعمل عمي عقد لقاءات  13
    يعمل دائما عمى تطوير بيئة عمل أعضاء الجياز اإلداري  14
    بالكمية/ المعيديحرص عمى تمثيل أعضاء الجياز اإلداري في مختمف المجاف  15
    يمتـز بالتوصيف الوظيفي ومعايير الندب والنقل لمختمف أعضاء الجياز اإلداري  16

 هل لديكم ما تودون إضافته لتقييم أداء عميد الكمية/ المعهد.................................................... 
 شكرًا لمساهمتك في تطوير العممية التعميمية     

SQ0000000F100907 

 23/02/2012( 1/0إصدار)

أعضاء الجهاز من قبل .........داء عميد الكمية /المعهد أتقييم 
 ........../.........لمعام:  اإلداري 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  18صفحة رلم : 

 
 
 

 
 عزيزي الطالب،،،،،،

آداء عميد الكمية، فبرجاء اإلجابة عن االسئمة الواردة كمها في ضوء  ي الطالب فيفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأ
  الصالحيات الممنوحة لعميد الكمية.  

 .= موافق 3     .     =محايد2    .   = غير موافق1العمم بأن مع 
 .................................... الفرقة: ............................... االسم )اختياري(:

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    أواًل: السمات الشخصية

    لديو شخصيو قياديو وحاسمو عند اتخاذ القرار. 1
    يحتـر آراء اآلخريف.  2
    لديو القدرة عمى التواصل مع الطالب 4
    لديو القدرة عمى العمل تحت ضغط. 6
    يحتفظ بعالقات طيبة مع الطالب 7
    لمطالب  المعنوية الروح رفع إلى المؤدية المناسبة األجواء يوفر 8
    .الطالب مع اإلنسانية العالقات دعـي 9

 ثانيًا: السمات اإلدارية
     يدير أنشطة الكمية المختمفة عف طريق سياسة واضحة ومعمنة لمطالب  1
    لديو خطة عمل سنوية معمنة لمطالب   2
    والعدالة في التعامل مع الطالبيمتـز بمبدأ المساواة  3
    يخطط باستمرار لتنمية قدرات الطالب ورفع مستواىـ العممي ومياراتيـ الشخصية 4
    يدعـ الكمية في المشاركة في المشاريع الطالبية المختمفة 5
    االنشطة االجتماعية ....(يدعـ مشاركة الطالب في مختمف أنشطة الكمية/ المعيد )تنظيـ الندوات و المؤتمرات،  6
    يناقش مع بعض الطالب )أو اتحاد الطالب( المشكالت التي تواجييـ ويعمل عمى حميا 7
    .الكمية/المعيد يعمل عمي وجود صمة بخريجي 8

 البرامج التعميمية والخطط الدراسية
     .متميز و بحثي أكاديمي أداء لتحقيق لمطالب (الخ… تعميمية أنشطة متطمبات–  وسائل – أدواتبة )المناس التسييالت قدـي 1
    يعمل عمي توفير متطمبات الطرؽ الحديثة في التدريس ووسائل التعمـ. 2
    يعمل عمى تحديث وتطوير البرامج التعميمية باستمرار. 3
    تعبر عف فمسفتيا والقيـ التي تنتيجيا.  المعيد/ مكميةيحرص عمى وجود رؤية ورسالة واضحة ل 4

 هل لديكم ما تودون إضافته لتقييم آداء عميد الكمية/ المعهد. 
 ..................................................................................................................... 

 التعميميةهمتك في تطوير العممية شكرًا لمسا
SQ0000000F100908 

 23/02/2012( 1/0إصدار)

 الطالب ألداء عميد الكمية /المعهدتقييم 
 ......../........معام: ل 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  19صفحة رلم : 

 
 

  

 
 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،،،،

في أداء وكيل الكمية/ المعهد لشئون التعميم والطالب  مرأيكفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة 
  . وذلك فقط بهدف المساهمة في تطوير أداء القيادات بالكمية/المعهد

 = موافق 3          =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 
 ................................ :العمميالقسم  ............................ اسم عضو التدريس )اختياري(:

 . هيئة معاونة )  (4 . مدرس  )  (3 . أستاذ مساعد )  (2 أستاذ )  ( .2 الدرجة العممية
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
  اإلدارية : المهاراتأوالً 
     . يقـو بدور فعاؿ في تخطيط وتنظيـ وتنفيذ عممو  بما يساعد عمى رفع مستوى األداء في الكمية 1
    .يمتمؾ القدرة عمى المبادرة وطرح األفكار الجديدة 2
    .خطط وبرامج وتنفيذيةيمتمؾ القدرة عمى تحويل األفكار الجديدة إلى  3
     .يتخذ القرارات في حدود سمطاتو 4
    يتشاور مع الجيات المعنية األخرى لتنفيذ القرارات.  5
    استراتيجيات تطوير الكمية تنفيذ يساىـ في  6
    يعمل عمى تطوير البرامج الدراسية لمرحمة البكالوريوس. 7
    ية التعميميةمميحرص عمى توفير الموارد المادية والبشرية المنتقاة الالزمة لرفع كفاءة الع 8
    المختمفة.  يشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى المساىمة في أعماؿ المجاف 9

    . يقـو بدور فعاؿ في تمثيل الكمية في المجاف وأنشطة الجامعة 10
    لدعـ العممية التعميمية مف جيات التمويل الخارجيةو  مف الجامعة مالية يحرص عمى توفير موارد  11
    في المياـ المنوط القياـ بويتابع سير العمل  12
    تقاريرىا يحرص عمى تفعيل الريادة العممية بالكمية ومتابعة 13
    يحرص عمى التواصل المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس لمناقشة مشاكل عمميات التعميـ والتعمـ 14
    ي.دار يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإل 15
    يبادر بالمشاركة في المشاريع  التطويرية عمى المستوى القومي والمستوى العالمي 16
    المعاممة بيف أعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الييئة المعاونةيتسـ بالعدالة في  17
    بصفة عامة أنا راضي عف أداء وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب في مجاؿ اإلدارة 18

 المهارات الشخصيةثانيًا : 
     يتعامل بالشكل الالئق مع اآلخريف  1

أعضاء هيئة التدريس لوكيل شئون التعميم تقييم 
 ......./......عام: لم والطالب بالكمية/المعهد

1-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  20صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    يدير الوقت بكفاءة وفيما يخدـ منظومة المؤسسة 3
     يعمى المصمحة العامة لممؤسسة عف مصمحتو الخاصة 4
     ينمي مف مياراتو باستمرار 5
     لديو القدرة عمى إدارة األزمات والمشاكل 6
    لديو القدرة عمى العمل في فريق 7
    بصفة عامة أرى أف وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب يتمتع بميارات شخصية عالية  8

 ثالثا: البرامج التعميمية والخطط الدراسية

 التدريسية والييئة لمطالب (الخ… تعميمية أنشطة متطمبات–  وسائل – أدواتبة )المناس التسييالت قدـي 
     .متميز أكاديمي أداء لتحقيق

    يعمل عمي توفير متطمبات الطرؽ الحديثة في التدريس ووسائل التعمـ. 
    وتطوير البرامج التعميمية باستمرار.يعمل عمى تحديث  
    والبرامج األكاديمية.  المعيد/ يعمل عمي إجراء تقييـ ذاتي لمكمية 
    والبرامج األكاديمية. المعيد/ يعمل عمي إجراء تقييـ خارجي لمكمية 
    تعبر عف فمسفتيا والقيـ التي تنتيجيا.  المعيد/ مكميةيحرص عمى وجود رؤية ورسالة واضحة ل 
    يحرص عمى التقويـ الشامل لجميع المدخالت المادية والبشرية والتعميمية.  
    يعمل عمي ترسيخ القيـ األخالقية داخل الكمية/المعيد.    

 

 :وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب ما مقترحاتك لتطوير أداء 
 ......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 

................. ..................................................................................................... 
 

 في تطوير العممية التعميمية مشكرًا لمساهمتك
 
 

SQ0000000F100909 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

  

2-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  21صفحة رلم : 

 

 
 
 

 السادة أعضاء الجهاز اإلداري،،،
في أداء وكيل الكمية/ المعهد لشئون التعميم والطالب  مفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك

  . وذلك فقط بهدف المساهمة في تطوير أداء القيادات بالكمية/المعهد
 = موافق 3          =محايد2        = غير موافق،1بأن العمم مع 

 ................................ :اإلداري القسم  ............................ االسم )اختياري(:
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
  اإلدارة :أوالً 
     . مستوى األداء في الكميةيقـو بدور فعاؿ في تخطيط وتنظيـ وتنفيذ عممو  بما يساعد عمى رفع  1
تخاذ القرارات الحاسمة. يمتمؾ القدرة عمى المبادرة وطرح األفكار الجديدة 2     وا 
    .خطط وبرامج وتنفيذيةيمتمؾ القدرة عمى تحويل األفكار الجديدة إلى  3
     .يتخذ القرارات في حدود سمطاتو 4
    يتشاور مع الجيات المعنية األخرى لتنفيذ القرارات.  5
     .استراتيجيات تطوير الكميةتنفيذ يساىـ في  6
    يعمل عمى تطوير منظومة شئوف التعميـ والطالب بالكمية. 7

الخدمات المقدمة لمطالب )تكافل يحرص عمى توفير الموارد المادية والبشرية المنتقاة الالزمة لرفع  8
    إجتماعي، أنشطة طالبية، ...إلخ(.

    أنشطة شئوف الطالب والتعميـ. عمى المساىمة في  الجياز اإلداري يشجع أعضاء  9

لدعـ الخدمات المقدمة  مف جيات التمويل الخارجيةو  مف الجامعة مالية يحرص عمى توفير موارد  10
    لمطالب.

    بو. في المياـ المنوط القياـيتابع سير العمل  11
    يحرص عمى التواصل المباشر مع أعضاء الجياز اإلداري.  12
    ي.دار يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإل 13
    يتسـ بالعدالة  في توزيع مياـ العمل بيف أعضاء اإلدارات التي تتبعو. 14
    يتسـ بالعدؿ في المعاممة بيف جميع أعضاء الجياز اإلداري  15
    يعمل عمى تطوير الخدمات التي يقدميا قطاع شئوف التعميـ والطالب.  16
    يعمل عمى تطوير ميارات ومعارؼ الجياز اإلداري في مجاؿ شئوف التعميـ والطالب. 17

يحرص عمى مشاركة أحد أعضاء الجياز اإلداري عمى األقل في المجاف المختمفة التي تشكل آلداء  18
    مياـ شئوف التعميـ والطالب 

    بصفة عامة أنا راضي عف أداء وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب 19

أعضاء الجهاز اإلدراي لوكيل شئون التعميم تقييم 
 ......./.......عام: لم لمكمية/المعهدوالطالب 

1-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  22صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    المهارات الشخصيةثانيًا : 

     يتعامل بالشكل الالئق مع اآلخريف  1
     يتواصل بفاعمية مع اآلخريف 2
    يدير الوقت بكفاءة وفيما يخدـ منظومة المؤسسة 3
     يعمى المصمحة العامة لممؤسسة عف مصمحتو الخاصة 4
     ينمي مف مياراتو باستمرار 5
     لديو القدرة عمى إدارة األزمات والمشاكل 6
    بصفة عامة أرى أف وكيل الكمية لشئوف التعميـ والطالب يتمتع بميارات شخصية عالية  8

 

 :وكيل الكمية التعميم والطالب ما مقترحاتك لتطوير أداء 
 ......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 

 
 في تطوير العممية التعميمية مشكرًا لمساهمتك

 
 

 SQ0000000F100910 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

 

 

  

2-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  23صفحة رلم : 

 

 التعميم والطالبلكمية /المعهد لشئون وكيل االطالب ألداء تقييم 
 ........../........معام: ل 

 عزيزي الطالب،،،،،
أداء وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب، فبرجاء اإلجابة عن األسئمة  ي الطالب فيفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأ

  الواردة كمها وذلك بهدف تطوير أداء القيادات بالكمية.  
 = موافق 3     ،     =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 

 .................................... الفرقة: ............................... االسم )اختياري(:
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    أواًل: السمات الشخصية

    لديو شخصيو قياديو وحاسمو عند إتخاذ القرار. 1
    يحتـر آراء اآلخريف.  2
    لديو القدرة عمى التواصل مع الطالب 4
    يحتفظ بعالقات طيبة مع الطالب 7
    لمطالب . المعنوية الروح رفع إلى المؤدية المناسبة األجواء يوفر 8
    .الطالب مع اإلنسانية العالقات دعـي 9

 ثانيًا: السمات اإلدارية
    الديمقراطية عند اتخاذ القرارات.يطبق مبادئ  1
     سياسة واضحة ومعمنة لمطالب.  التعميـ والطالب مف خالؿيدير أنشطة شئوف  2
    لديو خطة عمل سنوية لدعـ أنشطة التعميـ والتعمـ واألنشطة الطالبية.   3
    يمتـز بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع الطالب. 4
    واضحة ومعمنة لحصوؿ الطالب عمى التكافل اإلجتماعي.يتبع آلية  5
    يقـو بأخذ آراء الطالب في الجدوؿ الدراسي الخاص ببرامج مرحمة البكالوريوس/ الميسانس. 6
    يقـو بأخذ آراء الطالب في جدوؿ امتحانات مقررات مرحمة البكالوريوس/ الميسانس.  7

    يساىـ في حل المشكالت التي تواجو الطالب  11
    يعمل عمي ترسيخ قيـ الجدية في العمل والحرص عمي الوقت داخل الكمية/المعيد. 13
    .الكمية/المعيد يعمل عمي وجود صمة بخريجي 14
    األنشطة الطالبية( -يعمل عمى تنظيـ ندوات تعريفية لمطالب )البرامج األكاديمية 16
    يحرص عمى مشاركة ممثل لمطالب بمجنة شئوف التعميـ والطالب 17

 البرامج التعميمية والخطط الدراسية
     متميز أكاديمي أداء لتحقيق لمطالب (الخ… خامات– مستمزمات – أدواتبة )المناس التسييالت قدـي 1
    يعمل عمي توفير متطمبات الطرؽ الحديثة في التدريس ووسائل التعمـ. 2
    يحرص عمي حضور الطالب والتزاميـ. 3

 هل لديكم ما تودون إضافته لتقييم أداء وكيل الكمية/ المعهد لشئون التعميم والطالب. 
 ..................................................................................................................... 

 في تطوير العممية التعميميةشكرًا لمساهمتك 
SQ0000000F100911 

 23/02/2012( 1/0إصدار)



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  24صفحة رلم : 

 

 
 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،،،،
في أداء وكيل الكمية/ المعهد لمدراسات العميا وذلك فقط فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك 

  . بهدف المساهمة في تطوير أداء القيادات بالكمية/المعهد
 = موافق 3          =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 

 ................................ :العمميالقسم  ............................ )اختياري(:اسم عضو التدريس 
 . هيئة معاونة )  (4 . مدرس  )  (3 . أستاذ مساعد )  (2 أستاذ )  ( .3 الدرجة العممية

 
 3 2 1 موضوعات االستبيان

  اإلدارة :أوالً 
     . بما يساعد عمى رفع مستوى األداء في الكمية  يقـو بدور فعاؿ في تخطيط وتنظيـ وتنفيذ عممو 1
    .يمتمؾ القدرة عمى المبادرة وطرح األفكار الجديدة 2
    .خطط وبرامج وتنفيذيةيمتمؾ القدرة عمى تحويل االفكار الجديدة إلى  3
     .يتخذ القرارات في حدود سمطاتو 4
    يتشاور مع الجيات المعنية لتنفيذ القرارات.  5
    استراتيجيات تطوير الكمية تنفيذ يساىـ في  6
    يعمل عمى متابعة تطوير البرامج الدراسية لمدراسات العميا. 7
    البحثية يةمميحرص عمى توفير الموارد المادية والبشرية المنتقاة الالزمة لرفع كفاءة الع 8
    .التمويل الخارجيةمف جيات و  يحرص عمى توفير موارد بحثية مف الجامعة  9

    المختمفة.  عمى المساىمة في أعماؿ المجافوالييئة المعاونة يشجع أعضاء ىيئة التدريس  10
    يتواصل بشكل مباشر مع أعضاء ىيئة التدريس لمناقشة المشاكل المتعمقة بالبحث العممي والدراسات العميا 11
    . وأنشطة الجامعة يقـو بدور فعاؿ في تمثيل الكمية في المجاف 12
    يبادر بالمشاركة في المشاريع البحثية عمى المستوى القومي والمستوى العالمي 13
    .ىدافياأ يتابع سير العمل في المشاريع البحثية لمتأكد مف تحقيق  14
    ي.دار يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإل 15
    التدريس وأعضاء الييئة المعاونة يتسـ بالعدالة في المعاممة بيف أعضاء ىيئة 16
    بصفة عامة أنا راضي عف أداء وكيل الكمية لمدراسات العميا في مجاؿ اإلدارة 17

 المهارات الشخصيةثانيًا : 
     يتعامل بالشكل الالئق مع اآلخريف  1
     يتواصل بفاعمية مع اآلخريف 2
    المؤسسةيدير الوقت بكفاءة وفيما يخدـ منظومة  3
     يعمى المصمحة العامة لممؤسسة عف المصالح الخاصة 4

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ألداء لوكيل تقييم 
 ....../......العام: الدراسات العميا الكمية/المعهد

2014/2015 

1-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  25صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
     ينمي مف مياراتو باستمرار 5
     لديو القدرة عمى إدارة األزمات والمشاكل 6
    لديو القدرة عمى العمل في فريق 7
    بصفة عامة أرى أف وكيل الكمية لمدراسات العميا يتمتع بميارات شخصية عالية  8

 

 :وكيل الكمية لمدراسات العميا ما مقترحاتك لتطوير أداء 
 ......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 

................. ..................................................................................................... 
 

 في تطوير العممية التعميمية مشكرًا لمساهمتك
 

SQ0000000F100912 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

 
  

2-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  26صفحة رلم : 

 

 
  

 
 

 السادة أعضاء الجهاز اإلداري،،،
في أداء وكيل الكمية/ المعهد الدراسات العميا والبحوث  مفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك

  . وذلك فقط بهدف المساهمة في تطوير أداء القيادات بالكمية/المعهد
 = موافق 3          =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 

 ................................ :اإلداري القسم  ............................ االسم )اختياري(:
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
  اإلدارة :أوالً 
     . رفع مستوى األداء في الكميةيقـو بدور فعاؿ في تخطيط وتنظيـ وتنفيذ عممو  بما يساعد عمى  1
    .يمتمؾ القدرة عمى المبادرة وطرح األفكار الجديدة 2
    .خطط وبرامج وتنفيذيةيمتمؾ القدرة عمى تحويل األفكار الجديدة إلى  3
     .يتخذ القرارات في حدود سمطاتو 4
    يتشاور مع الجيات المعنية األخرى لتنفيذ القرارات.  5
     .استراتيجيات تطوير الكميةتنفيذ يساىـ في  6
    يعمل عمى تطوير منظومة شئوف الدراسات العميا والبحوث بالكمية. 7

الخدمات المقدمة لطالب الدراسات العميا يحرص عمى توفير الموارد المادية والبشرية المنتقاة الالزمة لرفع  8
    ...إلخ(. )إجراءات التسجيل، إجراءات المناقشة والمنح،

    أنشطة شئوف الدراسات العميا والبحوث. عمى المساىمة في  الجياز اإلداري يشجع أعضاء  9
    لدعـ منظومة الدراسات العميا مف جيات التمويل الخارجيةو  مف الجامعة مالية يحرص عمى توفير موارد  10
    في المياـ المنوط القياـ بو.يتابع سير العمل  11
    يحرص عمى التواصل المباشر مع أعضاء الجياز اإلداري.  13
    ي.دار يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإل 14
    يتسـ بالعدالة  في توزيع مياـ العمل بيف أعضاء اإلدارات التي تتبعو. 15
    يتسـ بالعدؿ في المعاممة بيف جميع أعضاء الجياز اإلداري  

    يعمل عمى تطوير الخدمات التي يقدميا قطاع شئوف الدراسات العميا والبحوث.  16
    يعمل عمى تطوير ميارات ومعارؼ الجياز اإلداري في مجاؿ شئوف الدراسات العميا والبحوث. 17

شئوف يحرص عمى مشاركة أحد أعضاء الجياز اإلداري عمى األقل في المجاف المختمفة التي تشكل ألداء  18
    الدراسات العميا والبحوث.

    بصفة عامة أنا راضي عف أداء وكيل الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث 20

وكيل الدراسات العميا اإلداري ألداء  أعضاء الجهازتقييم 
 ......../.....العام:  الكمية/المعهد

1-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  27صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
 المهارات الشخصيةثانيًا : 

     يتعامل بالشكل الالئق مع اآلخريف  1
     يتواصل بفاعمية مع اآلخريف 2
    يدير الوقت بكفاءة وفيما يخدـ منظومة المؤسسة 3
     يعمى المصمحة العامة لممؤسسة عف مصمحتو الخاصة 4
     ينمي مف مياراتو باستمرار 5
     لديو القدرة عمى إدارة األزمات والمشاكل 6
    بصفة عامة أرى أف وكيل الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث يتمتع بميارات شخصية عالية  8

 

 :وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث ما مقترحاتك لتطوير أداء 
 ......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 

 
 في تطوير العممية التعميمية مشكرًا لمساهمتك

 
SQ0000000F100913 

 23/02/2012( 1/0إصدار)
 

  

2-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  28صفحة رلم : 

 

 
 
 

أداء وكيل الكمية الدراسات العميا، فبرجاء اإلجابة عن  ي الطالب فيفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأ
  األسئمة الواردة كمها وذلك بهدف تطوير أداء القيادات بالكمية.  

 = موافق 3     ،     =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 
 .................................... الفرقة: ............................... االسم )اختياري(:

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    أواًل: السمات الشخصية

    لديو شخصيو قياديو وحاسمو عند إتخاذ القرار. 1
    يحتـر آراء اآلخريف.  2
    لديو القدرة عمى التواصل الفعاؿ مع الطالب 3
    مع الطالب اإلنسانية العالقات دعـيحتفظ بعالقات طيبة و ي 4
    لمطالب . المعنوية الروح رفع إلى المؤدية المناسبة األجواء يوفر 5

 ثانيًا: السمات اإلدارية
    اتخاذ القرارات.يطبق مبادئ الديمقراطية عند  1
     سياسة واضحة ومعمنة لمطالب.  الدراسات العميا مف خالؿيدير أنشطة شئوف  2
    لديو خطة عمل سنوية لدعـ أنشطة البحث العممي.   3
    يمتـز بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع الطالب. 4
    الدراسات العميا.يتبع آلية واضحة ومعمنة لتسجيل الطالب ببرامج  5
    يقـو بأخذ آراء الطالب في الجدوؿ الدراسي الخاص ببرامج الدراسات العميا. 6
    يقـو بأخذ آراء الطالب في جدوؿ امتحانات مقررات الدراسات العميا.  7
    يمتـز بالمواثيق األخالقية وقوانيف الحماية الفكرية لمكمية/المعيد. 8
    يعمل عمى تشجيع طالب الدراسات العميا لممشاركة في األنشطة البحثية داخل وخارج الكمية/المعيد.  9

    يساىـ في حل المشكالت التي تواجو طالب الدراسات العميا.  10
    يعمل عمي ترسيخ قيـ الجدية في العمل والحرص عمي الوقت داخل الكمية/المعيد. 11
    األنشطة البحثية المختمفة( -ندوات تعريفية لمطالب )البرامج األكاديميةيعمل عمى تنظيـ  12
    يحرص عمى مشاركة ممثل لمطالب بمجنة شئوف الدراسات العميا 13

 البرامج التعميمية والخطط الدراسية
    متميزة.إلنتاج أبحاث عممية  لمطالب (الخ… خامات– معامل  – أدواتبة )المناس التسييالت قدـي 1
    يعمل عمي توفير متطمبات الطرؽ الحديثة في التدريس ووسائل التعمـ. 2
    يحرص عمي حضور الطالب والتزاميـ. 3

 ...........................................................هل لديكم ما تودون إضافته لتقييم أداء وكيل الكمية/ المعهد . 
 شكرًا لمساهمتك في تطوير العممية التعميمية                                                                                  

SQ0000000F100914 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

لوكيل الدراسات العميا  ألداء الدراسات العميا طالبتقييم 
 ....../.....العام:  الكمية/المعهد
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  29صفحة رلم : 

 

 
 
 

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،،،،
 البيئةفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيكم في أداء وكيل الكمية/ المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 .  وذلك فقط بهدف المساهمة في تطوير أداء القيادات بالكمية/المعهد
 = موافق 3    =محايد      2    = غير موافق،    1العمم بأن مع 

 ................................ :العمميالقسم  ............................ اسم عضو التدريس )اختياري(:
 . هيئة معاونة )  (4 . مدرس  )  (3 . أستاذ مساعد )  (2 أستاذ )  ( .1 الدرجة العممية

 
 3 2 1 االستبيانموضوعات 

    أواًل: اإلدارة 
    يقـو بدور فعاؿ في تخطيط وتنظيـ وتنفيذ عممو  بما يساعد عمى رفع مستوى األداء في الكمية.   1
    يمتمؾ القدرة عمى المبادرة وطرح األفكار الجديدة. 2
    يمتمؾ القدرة عمى تحويل االفكار الجديدة إلى خطط وبرامج وتنفيذية. 3
    يتخذ القرارات في حدود سمطاتو.  4
    يتشاور مع الجيات المعنية األخرى لتنفيذ القرارات.  5
    يساىـ في تنفيذ استراتيجيات تطوير الكمية  6
    يعمل عمى تطوير منظومة الخدمة المجتمعية بالكمية. 7
    البيئة. خدمة المجتمع وتنمية يحرص عمى توفير الموارد المادية والبشرية المنتقاة الالزمة لرفع 8

يحرص عمى توفير موارد مالية مف الجامعة  ومف جيات التمويل الخارجية لدعـ أنشطة خدمة المجتمع  9
    وتنمية البيئة

    يشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى المساىمة في أعماؿ المجاف المختمفة.  10
    يقـو بدور فعاؿ في تمثيل الكمية في المجاف وأنشطة الجامعة.  11
    يتابع سير العمل في المياـ المنوط القياـ بو 12
    يحرص عمى تفعيل دور الطالب في خدمة المجتمع وأنشطة البيئة 13
    يحرص عمى التواصل المباشر مع األطراؼ المجتمعية المختمفة  14

يحرص عمى التواصل المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس والييئة لمناقشة المشاكل المتعمقة بخدمة  15
    المجتمع وتنمية البيئة.  

    يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإلداري. 16
    يعمل عمى عقد بروتوكوالت تعاوف مع مؤسسات العمل والمجتمع.  17
    يعمل عمى تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص  18

1-2 
حقيين أعضبء هيئت الخذريس والهيئت الوعبوًت ألداء وكيل الكليت 

 ئتلشئىى خذهت الوجخوع وحٌويت البي



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  30صفحة رلم : 

 

 3 2 1 االستبيانموضوعات 
    يشرؼ عمى أعداد برامج تسويقية لمخدمات التي تقدميا الكمية/ المعيد والوحدات ذات الطابع الخاص.  19
    بصفة عامة أنا راضي عف أداء وكيل الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجاؿ اإلدارة 20

    الشخصية ثانيًا : المهارات
    يتعامل بالشكل الالئق مع اآلخريف   1
    يتواصل بفاعمية مع اآلخريف  2
    يدير الوقت بكفاءة وفيما يخدـ منظومة المؤسسة 3
    يعمى المصمحة العامة لممؤسسة عف مصمحتو الخاصة  4
    ينمي مف مياراتو باستمرار  5
    لديو القدرة عمى إدارة األزمات والمشاكل  6
    لديو القدرة عمى العمل في فريق 7
    بصفة عامة أرى أف وكيل الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتمتع بميارات شخصية عالية  8

 

 ما مقترحاتك لتطوير أداء  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 ......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 

................. ..................................................................................................... 
 

 شكرًا لمساهمتكم في تطوير العممية التعميمية
 

SQ0000000F100915 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

  

2-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  31صفحة رلم : 

 

  
 
 

 السادة أعضاء الجهاز اإلداري،،،
في أداء وكيل الكمية/ المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  مفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأيك

  . المساهمة في تطوير أداء القيادات بالكمية/المعهدوذلك فقط بهدف 
 = موافق 3          =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 

 ................................ :اإلداري القسم  ............................ االسم )اختياري(:
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
     اإلدارة :أوالً 
     . يقـو بدور فعاؿ في تخطيط وتنظيـ وتنفيذ عممو  بما يساعد عمى رفع مستوى األداء في الكمية 1
    .يمتمؾ القدرة عمى المبادرة وطرح األفكار الجديدة 2
    .خطط وبرامج وتنفيذيةيمتمؾ القدرة عمى تحويل األفكار الجديدة إلى  3
     .يتخذ القرارات في حدود سمطاتو 4
    يتشاور مع الجيات المعنية األخرى لتنفيذ القرارات.  5
    استراتيجيات تطوير الكمية تنفيذ يساىـ في  6
    يعمل عمى تطوير منظومة الخدمة المجتمعية بالكمية. 7
    خدمة المجتمع وتنميةيحرص عمى توفير الموارد المادية والبشرية المنتقاة الالزمة لرفع  8
    أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. عمى المساىمة في  الجياز اإلداري يشجع أعضاء  9

لدعـ أنشطة خدمة المجتمع  مف جيات التمويل الخارجيةو  مف الجامعة مالية يحرص عمى توفير موارد  10
    وتنمية البيئة.

    في المياـ المنوط القياـ بو.يتابع سير العمل  11
    يحرص عمى التواصل المباشر مع أعضاء الجياز اإلداري.  13
    ي.دار يتمتع بالخبرة في مجاؿ العمل اإل 14
    يتسـ بالعدالة في المعاممة بيف أعضاء الجياز اإلداري. 15
    يعمل عمى تطوير ميارات ومعارؼ الجياز اإلداري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 17

يحرص عمى مشاركة أحد أعضاء الجياز اإلداري عمى األقل في المجاف المختمفة التي تشكل آلداء  18
    مياـ في مجاؿ خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

    بصفة عامة أنا راضي عف أداء وكيل الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجاؿ اإلدارة 20
    المهارات الشخصيةثانيًا : 

     يتعامل بالشكل الالئق مع اآلخريف  1

لوكيل شئون خدمة المجتمع  الجهاز اإلداري أعضاء تقييم 
 ........./.......عام: لم وتنمية البيئة بالكمية/المعهد
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  32صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
     يتواصل بفاعمية مع اآلخريف 2
    يدير الوقت بكفاءة وفيما يخدـ منظومة المؤسسة 3
     يعمى المصمحة العامة لممؤسسة عف مصمحتو الخاصة 4
     ينمي مف مياراتو باستمرار 5
     لديو القدرة عمى إدارة األزمات والمشاكل 6
    لديو القدرة عمى العمل في فريق 7
    بصفة عامة أرى أف وكيل الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتمتع بميارات شخصية عالية  8

 

 :وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ما مقترحاتك لتطوير أداء 
 ......................................................................................................................
 ...................................................................................................................... 

................. ..................................................................................................... 
 

 في تطوير العممية التعميمية مشكرًا لمساهمتك
 
 

SQ0000000F100916 
 23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  33صفحة رلم : 

 

 
أداء وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  ي الطالب فيفيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى معرفة رأ

  فبرجاء اإلجابة عن األسئمة الواردة كمها وذلك بهدف تطوير أداء القيادات بالكمية.  
 = موافق 3     ،     =محايد2        = غير موافق،1العمم بأن مع 

 .................................... الفرقة: ............................... االسم )اختياري(:
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    أواًل: السمات الشخصية

    لديو شخصيو قياديو وحاسمو عند إتخاذ القرار. 1
    يحتـر آراء اآلخريف.  2
    لديو القدرة عمى التواصل مع الطالب فيما يخدـ أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4
    بعالقات طيبة مع الطالب.يحتفظ  7
    لمطالب . المعنوية الروح رفع إلى المؤدية المناسبة األجواء يوفر 8
    .الطالب مع اإلنسانية العالقات دعـي 9

 ثانيًا: السمات اإلدارية
    يطبق مبادئ الديمقراطية عند اتخاذ القرارات. 1
     سياسة واضحة ومعمنة لمطالب.  مف خالؿ يدير أنشطة شئوف خدمة المجتمع والبيئة 2
    لديو خطة عمل سنوية لدعـ دور الطالب في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.   3
    يمتـز بمبدأ المساواة والعدالة في التعامل مع الطالب. 4
    يقـو بأخذ آراء الطالب فيما تقـو بو الكمية/ المعيد مف أنشطة مجتمعية 5
    يمتـز بالمواثيق األخالقية وقوانيف الحماية الفكرية لمكمية/المعيد. 6
    لديو القدرة عمى التعامل مع األزمات والطوارئ. 7
    يتواصل مع الطالب بطريقة مباشرة  8
    يعمل عمى تشجيع الطالب لممشاركة في األنشطة المجتمعية داخل وخارج الكمية/المعيد.  9

    ترسيخ قيـ الجدية في العمل والحرص عمي الوقت داخل الكمية/المعيد.يعمل عمي  10
    .الكمية/المعيد يعمل عمي وجود صمة بخريجي 11
    يتمتع بالموضوعية والحسـ والجرأة في مواجية المشكالت اإلدارية. 12
    يحرص عمى مشاركة ممثل لمطالب بمجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  13
    يعمل عمى تنظيـ يـو لمتوظيف بشكل مستمر   14
    يقـو بتنظيـ ميرجانات وندوات تفيد الطالب في رفع معارفيـ ومياراتيـ 15
    يدعـ مشاركة الطالب في تنظيـ الندوات والميرجانات 16
    الطالبيقـو بعقد بروتوكوالت لمتعاوف مع الجيات التوظيفية المختمفة مما يوفر فرص لتدريب  17
    يقـو بعقد يوـ لمخريجيف بشكل منتظـ  18

 ...........................................................................هل لديكم ما تودون إضافته لتقييم آداء وكيل الكمية/ المعهد . 
 شكرًا لمساهمتك في تطوير العممية التعميمية 

SQ0000000F100917 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

 تمٌٌم الطالب ألداء و كٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  34صفحة رلم : 

 

 ثالثاً:الرضا الوظيفي لمختلف أطراف الكلية
 

 
 
 

 السادة أعضاء هيئة التدريس،،،،
قياس مدى الرضا الوظيفي الذى تشعر به في مجال عممك  فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى

  . بالمؤسسة  وذلك ألهميته في تطوير العممية التعميمية والبحثية والخدمية لمكمية/المعهد
 = موافق 3   ،      =محايد2         = غير موافق،1 :     العمم بأن مع

 ................. :العمميالقسم  .......................... اسم عضو التدريس )اختياري(:
 . مدرس  )      (3 . أستاذ مساعد )     (2 . أستاذ )     (1 الدرجة العممية

 
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
 مجال العمل   :أوالً 
     المياـ والمسئوليات المنوط القياـ بيا. لي يتوافر توصيف وظيفي معمف يوضح  1
    أقـو بمياـ ومسئوليات تتناسب مع التوصيف الوظيفي لوظيفتي.  2
     ىناؾ عدالة في توزيع المياـ والمسئوليات داخل قسمي العممي. 3
    ىناؾ عدالة في توزيع المياـ والمسئوليات عمى مستوى المؤسسة.   4
    ىناؾ آلية واضحة لتوزيع اإلشراؼ العممي في القسـ. 5
    اآللية العدالة في توزيع اإلشراؼ العممي داخل القسـ العممي. تراعي ىذه 6
    تتناسب مياـ وظيفتى مع إمكانياتي العممية والعممية. 7
    يتيح مكاف العمل لي إظيار قدراتي ومياراتي.  8
    أتجاوز ضغوط العمل بيدوء واتزاف. 9

    تعمل المؤسسة عمى توفير برامج تدريبية تعمل عمى رفع كفاءتي في أداء مياـ وظيفتي.  10
    بصفة عامة أشعر بالرضا تجاه ضغوط العمل لوظيفتي  11

 التحفيز والتقدير ألداء عضو هيئة التدريسثانيًا : 
     تتبع المؤسسة آلية واضحة لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس.  1
    لدى المؤسسة آلية معمنة لتقييـ األداء.تتوافر  2
    يعتبر الراتب الذي أتقاضاه مناسب ألعباء وظيفتي  3
    يسمح لى الراتب األساسي بالتفرغ ألداء مياـ وظيفتي  4
     ترتبط قيمة الحوافز والبدالت مع األداء. 5
    تتناسب قيمة الحوافز والبدالت مع الدرجة العممية التي أشغميا.  6

 الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريستقييم 

 لمعام ......./....... 
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  35صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    تحفز المؤسسة أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في المؤتمرات العممية. 7
    تحفز المؤسسة أعضاء ىيئة التدريس عمى النشر الدولي.  8
    المؤسسة. بصفة عامة أشعر بالرضا عف وسائل التحفيز والتقدير التي تتبعيا 9

    يتوافر آلية معمنة ومفعمة لممساءلة والمحاسبة. 10

 ثالثًا: بيئة العمل 
    تساعدني تجييزات مكاف العمل عمى القياـ بميامي الوظيفية.   1

2 

 تتناسب تجييزات حجرات أعضاء ىيئة التدريس مع طبيعة عمميـ كما يمي:
 توافر مكتب لكل عضو ىيئة تدريس -
 حاسب آلي لكل عضو ىيئة تدريس توافر جياز -
 توافر نقط لالنترنت بكل مكتب -
 توافر دوالب/ شانوف لكل عضو ىيئة تدريس -

   

    تتناسب تجييزات المعامل مع طبيعة عمل المؤسسة التدريسية والبحثية )إف وجد(. 3
    تحتوى المكتبة الورقية عمى المراجع العممية الحديثة التي تفيد في إجراء البحث العممي.  4
    تعمل المؤسسة عمى تزويد المكتبة بالدوريات العممية بصفة منتظمة. 5
    تتعامل القيادات باحتراـ وشكل الئق مع أعضاء ىيئة التدريس 6
    قبل أعضاء ىيئة التدريس لتطوير األداء.تتبني القيادات االفكار المطروحة مف  7
    تعمل القيادات عمى خمق بيئة عمل ايجابية في المؤسسة. 8
    تعمل القيادات عمى دعـ روح فريق العمل الواحد والتعاوف بالمؤسسة. 9

داخل تتيح المؤسسة المعمومات والبيانات المختمفة بوسائل متعددة )الموقع االلكتروني، اإلعالف  10
    المؤسسة..إلخ(

    تعمف المؤسسة القررات والسياسات المنظمة لمعمل التي تـ اتخاذىا في المجالس الحاكمة والمجاف المنبثقة 11
    بصفة عامة، أشعر بالرضا عف بيئة العمل بالكمية 12

 

 :ما مقترحاتك لزيادة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس
 ..........................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 

 
 األداءساهمتك في تطوير شكرًا لم

 
SQ0000000F100918 

 23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  36صفحة رلم : 

 

 
 
 

 السادة أعضاء الهيئة المعاونة،،،،
قياس مدى الرضا الوظيفي الذى تشعر به في مجال عممك  فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى

  . بالمؤسسة  وذلك ألهميته في تطوير العممية التعميمية والبحثية والخدمية لمكمية/المعهد
 = موافق 3   ،      =محايد2        = غير موافق،1 :         العمم بأن مع

 ................. :العمميالقسم  .......................... اسم عضو التدريس )اختياري(:
 مدرس مساعد )      ( معيد )     ( الدرجة العممية:

 
 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
 مجال العمل   :أوالً 
     المياـ والمسئوليات المنوط القياـ بيا. لي يتوافر توصيف وظيفي معمف يوضح  1
    أقـو بمياـ ومسئوليات تتناسب مع التوصيف الوظيفي لوظيفتي.  2
     ىناؾ عدالة في توزيع المياـ والمسئوليات داخل قسمي العممي. 3
    ىناؾ عدالة في توزيع المياـ والمسئوليات عمى مستوى المؤسسة.   4
    يتـ أخذ رأي في اإلشراؼ العممي عمى رسالتي. 5
    وعمنة لتسجيل الرسائل العممية  داخل القسـ العممي. ىناؾ آلية واضحة 6
    تتناسب مياـ وظيفتى مع إمكانياتي العممية والعممية. 7
    يتيح مكاف العمل لي إظيار قدراتي ومياراتي.  8
    أتجاوز ضغوط العمل بيدوء واتزاف. 9

    تعمل المؤسسة عمى توفير برامج تدريبية تعمل عمى رفع كفاءتي في أداء مياـ وظيفتي.  10
    بصفة عامة أشعر بالرضا تجاه ضغوط العمل لوظيفتي  11

 التحفيز والتقدير ألداء عضو الهيئة المعاونةثانيًا : 
     تتبع المؤسسة آلية واضحة لتحفيز أعضاء الييئة المعاونة.  1
    تتوافر آلية معمنة ومفعمة لممسائمة والمحاسبة 2
    تتوافر لدى المؤسسة آلية معمنة لتقييـ األداء. 3
    يعتبر الراتب الذي أتقاضاه مناسب ألعباء وظيفتي  4
    يسمح لى الراتب األساسي بالتفرغ ألداء مياـ وظيفتي  5
     ترتبط قيمة الحوافز والبدالت مع األداء. 6
    تتناسب قيمة الحوافز والبدالت مع الدرجة العممية التي أشغميا.  7
    تحفز المؤسسة أعضاء المعاونة عمى المشاركة في المؤتمرات العممية داخميًا وخارجيًا. 8

 الرضا الوظيفي العضاء الهيئة المعاونة

 العام......./.......كلية/ معهد/................. 

1-2 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  37صفحة رلم : 

 

 3 2 1 موضوعات االستبيان
    تحفز المؤسسة أعضاء الييئة المعاونة عمى النشر الدولي.  9

 والتقدير التي تتبعيا المؤسسة.بصفة عامة أشعر بالرضا عف وسائل التحفيز  10
    

 ثالثًا: بيئة العمل 
    تساعدني تجييزات مكاف العمل عمى القياـ بميامي الوظيفية.   1

2 

 تتناسب تجييزات حجرات أعضاء الييئة المعاونة مع طبيعة عمميـ كما يمي:
 توافر مكتب لكل عضو ىيئة معاونة -
 معاونةتوافر جياز حاسب آلي لكل عضو ىيئة  -
 توافر نقط لالنترنت بكل مكتب -
 توافر دوالب/ شانوف لكل عضو ىيئة معاونة -

   

    تتناسب تجييزات المعامل مع طبيعة عمل البحث العممي الذي أقـو بو )إف وجد(. 3
    تحتوى المكتبة الورقية عمى المراجع العممية الحديثة التي تفيد في إجراء البحث العممي.  4
    المؤسسة عمى تزويد المكتبة بالدوريات العممية بصفة منتظمة.تعمل  5
    تتعامل القيادات باحتراـ وشكل الئق مع أعضاء الييئة المعاونة 6
    تتبني القيادات االفكار المطروحة مف قبل أعضاء الييئة المعاونة لتطوير األداء. 7
    المؤسسة.تعمل القيادات عمى خمق بيئة عمل ايجابية في  8
    تعمل القيادات عمى دعـ روح فريق العمل الواحد والتعاوف بالمؤسسة. 9

    بصفة عامة، أشعر بالرضا عف بيئة العمل بالكمية 10
 

 :ما مقترحاتك لزيادة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة المعاونة
 ..........................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 

 
 ألداءساهمتك في تطوير اشكرًا لم

SQ0000000F100919 
 23/02/2012( 1/0إصدار)
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  38صفحة رلم : 

 
 
 
 
 

 السادة أعضاء الجهاز اإلداري،،،،
قياس مدى الرضا الوظيفي الذى تشعر به في مجال عممك  فيما يمي مجموعة من األسئمة والعبارات التي تهدف إلى

 = موافق 3   ،      =محايد2        = غير موافق،1 :         العمم بأن مع  بالمؤسسة.
 ................. :اإلدري القسم  .......................... اسم عضو الجهاز اإلداري )اختياري(:

  الدرجة الوظيفية:
 

 3 2 1 االستبيانموضوعات 
 مجال العمل   :أوالً 
     يتوافر توصيف وظيفي معمف يوضح لي المياـ والمسئوليات المنوط القياـ بيا.  1
    أقـو بمياـ ومسئوليات تتناسب مع التوصيف الوظيفي لوظيفتي.  2
     ىناؾ عدالة في توزيع المياـ والمسئوليات داخل قسمي اإلداري. 3
    ىناؾ عدالة في توزيع المياـ والمسئوليات عمى مستوى المؤسسة.   4
    تتناسب مياـ وظيفتى مع إمكانياتي العممية والعممية. 7
    أتجاوز ضغوط العمل بيدوء واتزاف. 9

    تعمل المؤسسة عمى توفير برامج تدريبية تعمل عمى رفع كفاءتي في أداء مياـ وظيفتي.  10
    بصفة عامة أشعر بالرضا تجاه ضغوط العمل لوظيفتي  11

 التحفيز والتقدير ألداء عضو الهيئة المعاونةثانيًا : 

     تتبع المؤسسة آلية واضحة لتحفيز أعضاء الجياز اإلداري.  1
    تتوافر آلية معمنة ومفعمة لممسائمة والمحاسبة 2
    األداء.تتوافر لدى المؤسسة آلية معمنة لتقييـ  3
    يعتبر الراتب الذي أتقاضاه مناسب ألعباء وظيفتي  4
     ترتبط قيمة الحوافز والبدالت مع األداء. 6
    تتناسب قيمة الحوافز والبدالت مع الدرجة الوظيفية التي أشغميا.  7

    بصفة عامة أشعر بالرضا عف وسائل التحفيز والتقدير التي تتبعيا المؤسسة. 10
  ثالثًا: بيئة العمل

    تجييزات مكاف العمل تساعدني عمى القياـ بميامي الوظيفية.   1
    تتعامل القيادات باحتراـ وشكل الئق مع أعضاء الجياز اإلداري  6
    تتبني القيادات االفكار المطروحة مف قبل أعضاء الجياز اإلداري لتطوير األداء. 7
    فريق العمل الواحد والتعاوف بالمؤسسة. تعمل القيادات عمى دعـ روح 9

    بصفة عامة، أشعر بالرضا عف بيئة العمل بالكمية 10
 :ما مقترحاتك لزيادة الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري 

 .......................................................................................................................... 
 ألداءشكرًا لمساهمتك في تطوير ا

SQ0000000F100920 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

 الرضا الوظيفي العضاء الجهاز اإلداري

 العام......./.......كلية/ معهد/................. 



  

 

 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  39صفحة رلم : 

 

  
 
 

 مركز ضمان الجودة بالجامعة  التفاعل معإستطالع رأى وحدات ضمان الجودة بالكميات/المعاهد حول 
 وحدة ضمان الجودة بكمية/معهد:                                               مدير الوحدة:

 تميفون الوحدة:                                                                 فاكس الوحدة:     
 الموقع االلكترونى لموحدة:                                                     البريد االلكترونى لموحدة:

 ـــــــــــــــنودالبـــ 
 ــــــــــــــــوافقةدرجـــــــــــــــــة المــــ

 ال يتوافر ضعيف مقبوؿ جيد جيد جدا ممتاز
5 4 3 2 1 0 

  أواًل: االطـــــــــــــــــار العــــــــــــــــام
       تتوافق رؤية ورسالة الوحػػػدة مع رؤية ورسالة المركز

       ىداؼ الوحدةأ االىداؼ االستراتيجية لممركز واضحة وتخدـ 
       تتوافق الخطة السنوية لموحدة مع الخطة السنوية لممركز

       محاضر الوحدات يتـ ارساليا شيريا لممركز
  ثانيًا: الدعــــــــــم الفنى

       تتـ مناقشة موضوعات ومشاكل وحدة الجودة شيريا فى مجمس المركز
       يشارؾ المركز فى مراجعة التقارير السنوية لموحدة 

       يساىـ المركز فى تنفيذ الدورات والندوات التى تحقق خطة الوحدة
لوحػدة ضػماف الكميػة وأنشػطة  يقـو المركز بعمػل زيػارات دعػـ فنػى ومراجعػة داخميػة

 المؤسسة
      

داء الػػػداخمى والتطػػػوير جػػػودة اآلرفػػػع الػػػدعـ الفنػػػى المقػػػدـ مػػػف المركػػػز فػػػى يسػػػاىـ 
 المستمر

      

لدراسػػػػة الذاتيػػػػة تػػػػدريب أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس عمػػػػى إعػػػػداد ايشػػػػارؾ المركػػػػز فػػػػى 
 لمكمية/المعيد

      

       يشارؾ المركز في مراجعة الدراسة الذاتية/التقرير السنوي لمكمية /المعيد.
  ثالثًا: المسئولية المجتمعية و البـــحوث و الــدراسات

 –بالكمية/المعيػد )تنظػيـ نػدوات وورش عمػػل يشػارؾ المركػز فػى نشػر ثقافػة الجػودة 
 .  (إلخمطبوعات ..........

      

       بالكمية/المعيد. الموقع االلكترونى لممركز دور الوحداتيدعـ 
       .لوضع الحالى لموحدات وحساب القيمة المضافةايشارؾ المركز فى تحديد 

       .الداخمى لممؤسسةيقـو المركز بعمل بحوث ودراسات تدعـ جودة االداء 
  .تقرير رضا االطراؼ المعنية دور الوحدة/المؤسسةيدعـ 

 
      

 )كلية/ معهد/................(استطالع المركز 

 العام......./.......
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 تعليمات
 التقويم واالستقصاء 

 بمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
 SQ0000000I100900كود: 

  (1/0صدار / تعدٌل رلم : )إ

  ---/--/--تعدٌل: التارٌخ 

 40/  40صفحة رلم : 

 

 ـــــــــــــــنودالبـــ 
 ــــــــــــــــوافقةدرجـــــــــــــــــة المــــ

 ال يتوافر ضعيف مقبوؿ جيد جيد جدا ممتاز
5 4 3 2 1 0 

  رابعًا: النـــــواحى المالية
       بالكمية/المعيد حاالت التبرعات واليبات المقدمة الى الوحدةبيتـ إيفاد المركز 

       ت لمعامميفآالمكافو يشارؾ المركز فى مقترحات الحوافز 
       بالعدالة الالئحة المالية لممركزتتسـ 

  خامسًا: تـقويم االداء و التـطوير
        بتمؾ الخطط عداد خطط التحسيف ودمج التغذية الراجعةإل يقدـ المركز الدعـ الفنى

       بالكمية/المعيد االحتياجات التدريبية لموحدة دريبية لممركزالتخطة تمبي ال
       تتوافر نسخة مف التقارير الدورية لممركز بالوحدة 

       جراءات التصحيحيةتقرير نتائج االستبيانات الطالبية واإلبيتـ ايفاد المركز 
       لممركز ئحة الموحدةسمطات ومسئوليات الوحدة طبقا لالتـ تحديد 

       مركز لمالييكل التنظيمى لموحدة مع الالئحة الموحدة يتفق 
       عداد كتيب ومراجعة اصدارات الجودة بالكمية/المعيدإ شارؾ المركز فى 

       عداد خطط التحسيف التقويـ الذاتى بصورة دورية إل يتـ ايفاد المركز بنتائج تقارير
       عداد برامج التوعية ونشر ثقافة الجودةإ يتـ االستعانة بالمركز فى 

       الكوادر البشرية بالوحدة والكمية/المعيدىيل أيساعد المركز فى ت
 

 مقتـرحات اخرى لدعم العالقة التفاعلي  بين الوحدة والمركز:
- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 
 

  

 ألداءشكرًا لمساهمتك في تطوير ا
 

SQ0000000F100921 
 23/02/2012( 1/0إصدار)

 

2-2 


