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رقم المحتويم
الصفحة

٣المقدمة١

٤الشكر والتقدیر٢

٦-٥رضا الطالب عن آداء المقررقیاس استبیان ٣

٨-٧اإلمتحاناترضا الطالب عنقیاساستبیان٤

١٠-٩استبیان قیاس رضا الطالب عن سیاسات القبول والدعم الطالبى٥

١١استبیان قیاس رضا الطالب عن القاعات الدراسیة٦

١٢استبیان قیاس رضا الطالب عن المعامل٧

١٤- ١٣استبیان لقیاس رضا الطالب عن فاعلیة وجودة الخدمات بالمكتبة٨

١٧- ١٥أعضاء ھیئة التدریسس رضاقیااستبیان ٩

٢١- ١٨تقییم آداء أعضاء ھیئة التدریس١٠

٢٣- ٢٢)الدرس المساعد/المعید(أعضاء الھیئة المعاونة قیاس رضااستبیان ١١

٢٤)الدرس المساعد/المعید(عضو الھیئة المعاونة أداء الطالب عن استبیان قیاس رضا١٢

٢٥دارىعضاء الجھاز اإلألاستبیان قیاس الرضا الوظیفى ١٣

٢٦دارىعضاء الجھاز اإلتقییم أداء أاستبیان ١٤

٢٨- ٢٧)الوكیل- العمید(أستطالع راى منسوبى الكلیة فى نمط القیادات األكادیمیة ١٥

٣٠- ٢٩)رئیس القسم(أستطالع راى منسوبى الكلیة فى نمط القیادات األكادیمیة ١٦

٣٢- ٣١)مدیرى اإلدارات،أمین الكلیة(داریةلیة فى نمط القیادات اإلأستطالع راى منسوبى الك١٧

٣٤- ٣٣استبیان تقییم أداء وحدات الجودة١٨

٣٦- ٣٥استبیان تقییم أداء مركز ضمان الجودة١٩

٤٨- ٣٧واعداد التقریر السنوىلتقییم الذاتى آلداء الكلیةااستبیان ٢٠

٥١- ٤٩التدریس فى قیاس أثر مشروعات التطویر استبیان إلستطالع رأى أعضاء ھیئة٢١

٥٢استبیان إلستطالع رأى اإلداریین  فى قیاس أثر مشروعات التطویر٢٢

٥٣استبیان إلستطالع رأى الجھاز اإلداري بالجامعة فى قیاس أثر مشروعات التطویر ٢٣

٥٤استبیان إلستطالع رأى الخریجین فى قیاس أثر مشروعات التطویر ٢٤

٥٨- ٥٥استبیان إلستطالع رأى الطالب فى قیاس أثر مشروعات التطویر ٢٥

٦٠- ٥٩استبیان إلستطالع رأى القیادات فى قیاس أثر مشروعات التطویر ٢٦

٦٢- ٦١استبیان الستطالع رأى أعضاء الھیئة المعاونة فى قیاس أثر مشروعات التطویر٢٧
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المقررآداءرضا الطالب عنقیاس استبیان 

ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
لجودة ولن یضرك بأي حالكن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة ا.

:........................الكلیة):.......................................اختیارى(االسم 
:............                       الفرقة:..................   القسم العلمى....................... :..النوع

:   طالب دراسات العلیا:   حلة البكالوریوسطالب مر:المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

المادة العلمیة: أوال
أھداف المقرر واضحـة ومعلنة مع بدایة الدراسة١
المقـررالمادة العلمیھ بالكتاب تحقق أھداف٢
محتوى المقرر یتناسب مع السـاعات المخصصـھ لھ٣
یتم عرض المادة العلمیة للمقرر بطریقة منظمھ ومشوقة٤
ساعات المحاضـرات النظریة كافیھ للمقـرر ٥
محتویات المقرر مترابطة ومتوازنة بین الفھم والحفظ٦
لحداثة والتجدیدتتسم المادة العلمیة للمقرر با٧

٨ILOs

٩) (
تدرس بھ

یساعد المقرر الدراسي فى التأھیل لسوق العمل١٠
یرتبط الجزء العملى بالجزء النظرى للمقرر١١

المھنیة والعملیة١٢
)االمتحانات(أسالیب تقییم المقرر : ثانیًا
و١

المقرر

٢
)

––ام–
) اختبارات نصف فصلیة

الطالب على نماذج لالسئلةاستاذ المادة یدرب ٣
)امتحانات قصیرة–نصف فصلى (تتعدد مرات التقویم الفصلى ٤

االختبارات الفصلیة٥
جودة الكتاب الجامعى: الثًاث

سعر الكتاب مناسب وغیر مكلف  ١
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تمت طباعة الكتاب بطریقة جیدة٢

ھتحقیق اھدافعلى فھم المقرر و٣
یتوافر الكتاب مع بدایة الفصل الدراسى٤
تمارین تساعد فى فھم المقرریتضمن الكتاب اسئلة و٥

عالقة المحاضر بالطالب فیما یتعلق بآداء المقرر: رابعا
لمحاضرة لالمحددوقتالموعد والیلتزم المحاضر ب١

للدروس العملیة٢

المحاضرة٣

للمقرر٤
یجید المحاضر إدارة العملیة التعلیمیة أثناء المحاضرة٥

المحاضرة ٦
یحدد المحاضر ساعات مكتبیة للمقرر ویفعلھا٧

المقرر٨
ارغب فى دراسة مقرر آخر مع نفس المحاضر٩

یشجع االستاذ الطالب على التعلم الذاتى١٠

اقتراحك لتطویر الكتاب والمقرر الجامعى أذكر :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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ن اإلمتحاناترضا الطالب عقیاس استبیان 

ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.

:........................الكلیة):.......................................اختیارى(االسم 
:............                       الفرقة:..................   القسم العلمى.............  ..........:..النوع

:   طالب دراسات العلیا:   طالب مرحلة البكالوریوس:المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

مواصفات الورقة اإلمتحانیة من حیث الشكل: أوال
قرر الدراسىالم١

)الثاني-األول (٢

توزیع الدرجات على االسئلة ٣

على اإلجابة بطریقة مریحة٤
تتضمن الورقة االمتحانیة اسماء السادة الممتحنیین٥

المحتوىمواصفات الورقة اإلمتحانیة من حیث : ثانیا
من إختیارأسئلة مقال،(ة بداخل الورقة اإلمتحانیة تتنوع األسئل١

)الخ...مسائل حل ، متعدد
اللغة المكتوب بھا األسئلة واضحة ولیس بھا غموض٢

––المتمیز (تراعي األسئلة الفروق الفردیة بین الطالب ٣
).الضعیف

یةتخلو الورقة اإلمتحانیة من األخطاء اللغویة والمطبع٤
األسئلة تتناسب مع زمن االمتحان  ٥
المقرر بشكل كبیرمحتوىاألسئلة تغطى ٦

٧)
)والمھارات

اإلجابةفىتساعد األسئلة علي اإلبداع ٨
تتدرج األسئلة من السھولة للصعوبة٩

تذكر المعلومات والمفاھیمتقیس األسئلة١٠
ضوابط العمل قبل وبعد اإلمتحانات: ثالثا
كافیة١

٢)
)المواعید–المقررات 
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المقررات ٣
یتم تعریف الطالب بالقواعد والتعلیمات الخاصة باإلمتحان٤

لبدء االمتحانالمحدد ٥
یقوم الطالب بالتوقیع في الكشوف الخاصة بالحضور لإلمتحان ٦

لیحضر أستا٧
عن شئ باألسئلة

أذكر اقتراحاتك عن تطویر منظومة اإلمتحانات بالكلیة :
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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الدعم الطالبىرضا الطالب عن سیاسات القبول وقیاس استبیان 

ننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیةھذا االستبیان ھو جسر التواصل بی.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.

:........................الكلیة.......):.............................اختیارى(االسم 
:............                       الفرقة.   :.................القسم العلمى......  :...................النوع

:   طالب دراسات العلیا:   طالب مرحلة البكالوریوس:المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

سیاسات القبول والتحویل: أوال
تتسم عملیات القبول والتسجیل بالكفاءة والشفافیة١

٢)–
) ارشاد طالبى–الموقع االلكترونى للكلیة 

سیاسات وقواعد التحویل من والى الكلیة واضحة ومعلنة٣

ونظام التسجیل والدراسة٤
توجد مواعید محددة للقبول والتسجیل یلتزم بھا الجمیع٥

التعلیمیة وخدمات الدعم الطالبى٦

ات المختلفةللتخصص٧

توجد سیاسة واضحة للتعامل مع الشكاوي والمقترحات الخاصة ٨
بنظم القبول والتسجیل

واجتیاجاتھا٩
الدعم الطالبى واالكادیمى: ثانیا
وأنشاطتھ ومستواه االكادیمي سلوكھ١

خریجیھا٢
تحرص الكلیة على تنظیم ملتقى توظیف سنوى٣

المتاحة٤
عضاء ھیئة التدریستستطلع الكلیة آراء الطالب فى آداء ا٥

)مادیا وعلمیا ومعنویا(٦

٧)
)ومعنویا

٨
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)جتماعیةا–فنیة –ریاضیة –ثقافیة (
یشارك الطالب فى اللجان واالنشطة المختلفة٩

الطالبیة١٠

للطالب١١
التدریب المیدانى: ثالثا
میدانى كأحد اسالیب التعلیم والتعلمتطبق الكلیة نظام التدریب ال١
توجد خطة للتدریب المیدانى وفقا الجتیاجات الطالب٢
تتنوع الجھات التى یتم تدریب الطالب بھا٣

التدریب المیدانى٤

–(نى ٥
)توفیر اماكن تدریب–المتابعة 

تستطلع الكلیة رأى الطالب فى فاعلیة التدریب المیدانى٦

٧)
)المھارات المھنیة والعامة

عدالةب٨
عدم التمییز والعدالة: رابعا

التعلیم والتعلم١
توجد آلیة معلنة لتلقى شكاوى الطالب ومقترحاتھم٢

ا٣
الطالب

نتیجة شكواھمیتم إخطار الطالب ب٤
للطالب فى حدود القیم واالخالق الجامعیةةتاحمحریة الرأى ٥

اكتشافھا٦

التمییز٧
دالة وعدم التمییزتتسم اجراءات التقویم واالمتحانات بالع٨

:أذكر اقتراحاتك لتطویر سیاسات القبول والتسجیل
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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رضا الطالب عن القاعات الدراسیةقیاس استبیان 

ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
ودة ولن یضرك بأي حالكن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الج.

:........................الكلیة):.......................................اختیارى(االسم 
:............                       الفرقة:..................   القسم العلمى....................... :..النوع

:   طالب دراسات العلیا:   البكالوریوسطالب مرحلة:المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

السعة والنوافذ واالبواب: والأ
الطاقة االستیعابیة لقاعات التدریس كافیة ألعداد الطالب١
. ةتتوافر نوافذ كافی٢
.نجد سھولة في استخدام النوافذ٣
. علي االقل بداخل القاعة) باب(یوجد عدد مخرجان ٤
.تحدد إتجاھات أبواب الطوارئارشادیةتوجد عالمات٥

التجھیزات ووسائل األمن والسالمـة: ثانیا
مناسبةتھاالقاعات الدراسیة جیدة وتھویإضاءة ١

المدر٢
.الوسائل السمعیة والبصریةكذلك و

تتوفر بالقاعات الدراسیة خدمات اإلنترنت ٣

٤
)-

- (....
ةالدراسی

توجد خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ٥
النظافة بداخل القاعات الدراسیة جیدة٦

٧
على اإلخالء السریع واآلمن فى حاالت الطوارئ 

یتواجد عامل خدمات لكل قاعة٨
الدراسیة معلنة على القاعات الدراسیة والمدرجاتالجداول٩

 أذكر اقتراحاتك لتطویر القاعات الدراسیة  :
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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رضا الطالب عن المعاملقیاس استبیان 

ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
ودة ولن یضرك بأي حالكن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الج.

:........................الكلیة):.......................................اختیارى(االسم 
:............                       الفرقة:..................   القسم العلمى.......................  :..النوع

:   طالب دراسات العلیا:   رحلة البكالوریوسطالب م:المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

السعة والتجھیزات: والأ
العداد الطالبالطاقة االستیعابیة للمعامل الدراسیة مالئمة١
تتیح لكل طالب العمل بحریةتوجد مساحة كافیة ٢

٣
الطالب

٤
في توصیف المقررات الدراسیة كافیة وحدیثة

فذتتوافر نوافذ كافیة ونجد سھولة في استخدام النوا٥
علي االقل لكل معمل ) باب(یوجد عدد مخرجان ٦
توجد عالمات تحدد إتجاھات أبواب الطوارئ٧

التجھیزات اإلنشائیة وعوامل األمن والسالمـة: ثانیا
المعامل بھا إضاءة جیدة وتھویة مناسبة١
تتوافر األحواض بالعدد الكافي بداخل المعمل٢
ب األثاث داخل المعامل مع اعداد الطالبیتناس٣
تحرص الكلیة على نظافة المعامل٤
توجد خرائط داخل المعمل توضح مداخل ومخارج الطوارئ٥

الدروس العملیة٦
ت الدولیةالمعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلوما٧
الجداول الدراسیة معلنة على المعامل٨

٩)–
)عالمات ارشادیة وتحذیریة–صندوق اسعافات اولیة 

یتمتع الفنیین والعاملین بالمعامل بالخبرات الفنیة المطلوبة١٠

معامل أذكر اقتراحاتك لتطویر ال :
..............................................................................................................................
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قیاس رضا الطالب عن فاعلیة وجودة الخدمات بالمكتبةاستبیان 

یة وموضوعیةھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداق.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.

:........................الكلیة):.......................................  اختیارى(االسم 
:............       الفرقة:..................   القسم العلمى:.........................  النوع

:   طالب دراسات العلیا:   طالب مرحلة البكالوریوس:المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

المؤلفات والدوریات والكتب الحدیثة: أوال
التخصص١

) ( الخدمات المكتبیة المقدمة ٢
الدراسة والبحث

الدراسیة٣
كتب تتوافر فى المكتبة أنظمة فعالة لتسجیل استعارة واسترداد ال٤

بیئة المكتبة: ثانیا
بالالط١
ومتاحة الستخدام الطالباإلنترنتخدمة یتوافر بالمكتبة ٢
ب الالطمنیتوافر بالمكتبة صالة لالطالع تكفى أعداد المترددین٣
جید ویھیئ الجو لقراءة جیدةمستوى اإلضاءة والتھویة ٤

٥)-
ومتاحة الستخدام الطالب)للكمبیوتر

مقتنیات المكتبة مرتبة بشكل مفھرس یسھل العودة الیھا
العاملون بالمكتبة: ثالثا
من المكتبةسلوك العاملین بالمكتبة یتوافق مع احتیاجاتك١

العاملین بالمكتبة من ذوي المؤھالت المناسبة ویمتعون بالخبرة ٢
المھنیة

مستوى تعامل العاملین بالمكتبة مع الطالب الئق٣
یقدم العاملون بالمكتبة المساعدة الالزمة للطالب عند طلبھا٤

.النظم المتعارف علیھا٥

المكتبات٦
التسھیالت العامة: رابعا

١
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االجراءات المتبعةب

الجدیدة٢
وتوعى المترددین بھاتلتزم المكتبة بحقوق الملكیة الفكریة٣
ساعات العمل بالمكتبة مناسبة لوقتك وجدولك٤
لدیك إلمام بالتعلیمات والقواعد الواجب إتباعھا بالمكتبة٥
ءیوجد بالمكتبة نظام لتلقى الشكاوى والمقترحات وتبادل اآلرا٦
ساعد علي اإلستفادة من خدماتھایم العمل بالمكتبة انظ٧

٨)/ (
مرضي

ال ٩
اإلستفادة من خدماتھا

ةیتوافر بالمكتبة اجراءات لألمن والسالم١٠
تقیس المكتبة رضا المستفیدین من خدماتھا١١

أذكر اقتراحاتك لزیادة فاعلیة وجودة المكتبة:
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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أعضاء ھیئة التدریس قیاس رضااستبیان 

 الدرجة العلمیة): ...........................           أختیارى (االسم............... :............
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
إلى حد 

ما
ال ال أوافق

أعلم

عضاء ھیئة التدریسأداء أ: أوال
التخصصات المختلفة١

الدرجات واألقسام العلمیة٢
تحدید العبىء التدریسيالعدالة فى الكلیة تراعى٣

تحرص الكلیة٤
عن اإلمكانیات والخدمات المقدمة

تعتمد الكلیة آلیات٥
)خدمیة–بحثیة –تعلیمیة (فى األنشطة المختلفة 

ن ط٦
والتطویر

٧ /
التدریس في المجاالت المختلفة

التدریس٨

ملیة التعلیمیة والبحثیة الع٩
خدمة االنترنت ألعضاء ھیئة التدریستحرص الكلیة على توفیر١٠
وسائل األمن والسالمة داخل منشآتھاتحرص الكلیة على توفیر١١
البحث العلمى والدراسات العلیا: ثانیا
و١

معاییر أكادیمیةل

الدراسات العلیا فى ضوء التطورات وآراء المستفیدین٢

أعضاء ھیئة التدریس٣

تضمن توافق التخصص ٤
توجد عدالة فى توزیع العبىء االشرافى على الرسائل العلمیة٥
خط٦
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بحثیة ال
توفر الكلیة بیئة مناسبة للبحث العلمي المتمیز٧

تحرص الكلیة على دع٨
العلمي

تدعم الكلیة ٩
المجتمع

البحث العلمي١٠

ومؤسسات بحثیة من خالل مشروعات بحثیة أو إتفاقیات علمیة١١

الالزمةتوفر الكلیة المراجع والدوریات العلمیة١٢
العلمي

التفرغ العلمي إلجراء بحوث علمیة مشتركة١٣
لمخصصة لدعم منظومة البحث العلمى كافیةالموازنة ا١٤

تنظیم مؤتمرات تشجع الكلیة اعضاء ھیئة التدري على المشاركة فى ١٥
علمیة ودورات تخصصیة دوریة

العلمیة١٦
ألنشطة العلمیة المرتبطةتوفر الكلیة قواعد بیانات للبحث العلمي وا١٧
األنشطة األكادیمیة والتعلیمیة: ثالثا
فى التدریسھامااستخدومقررات الكترونیة الى ١

توصیفتوفر الكلیة ادلة تتضمن ٢
تقدمھا

الدراسیة لمقررات سنویة للبرامج واتقاریر ر الكلیةتوف٣

تقاریر المقررات الدراسیة٤

ات٥
تدریسھاالدراسیة التى یشاركون فى لمقررات ل

التدریسر الكلیة التجھیزات الالزمة والوسائل المساعدة فىتوف٦

للدروس العملیة٧

)المعامل–بالقاعات (التعلیمیة ٨

استخدأتشجع الكلیة ٩
المقررت التى اقوم بتدریسھا

مجاالت التدریس ١٠
جودة األنشطة اإلداریة والخدمیة: رابعا

وأعمل وفقا لھمتھاورسالتھابرؤیتحرص الكلیة على تعریفى ١

تشجع الكلیة مشاركة اعضاء ھیئة التدریس٢
الجودة 

تشجع الكلیة مشاركة اعضاء ھیئة التدریس٣
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للكلیةاإلستراتیجیة 

التقریر الذاتي السنوي للكلیة٤

ةتشجع الكلیة أعضاء ھیئة التدریس على الم٥
الخدمة العامة 

تتم وفقا لمعاییر معلنةفى أنشطة مركز الخدمة العامةةشاركالم٦

خدمة المجتمعمجاالت ٧
ء الشامل ألعضاء ھیئة التدریسأدعم سیاسة تقویم األدا٨

أل:
............................................................................................................................

............................................................................................................................
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تقییم آداء أعضاء ھیئة التدریس

تقییم ذاتى–نشاط عضو ھیئة التدریس : الجزء األول
)  ضو ھیئة التدریس، ویعتمد من رئیس القسمعبواسطةیمأل (

/    /    إلى    /     /          الفترة من     

:االسم
:التخصص العام

:التخصص الدقیق
:المؤھل العلمي

:    /    /تاریخ الحصول علیھا :                                     الدرجة العلمیة 

ھاالمقررات التي شارك فى تدریس
*الوحدات التدریسیة

اسم المقرر ورقمھ الكودى الفصل 
الدراسى

العملي -التمارین 
التدیبات

المحاضرات

ول
األ

ني
لثا

ا

.تشمل اإلشراف على مشاریع التخرج* 

الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسیة
*نوع المشاركةالتاریخالجھة والمكانعنوان المؤتمر

:المشاركات* 
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عضو –٥حضور مجلس إدارة المؤتمر - ٤رئاسة جلسة علمیة   -٣حضور ورشة عمل   - ٢ببحث أو ورقة عمل    -١
............................................أسباب أخرى –٧لالستزادة العلمیة   -٦منظم للمؤتمر  

حاث المنشورة والمقبولة للنشراألب
عنوان المجلة وسنة النشرعنوان البحث

:المشاركة في المشاریع البحثیة
............................................................................................................................................

:  األعمال المترجمةالكتب و
............................................................................................................................................

:األنشطة المسندة فى القسم
............................................................................................................................................

:األنشطة المسندة فى الكلیة
............................................................................................................................................

:فى الجامعةاألنشطة المسندة
............................................................................................................................................

:األنشطة في لجان الطالب واألسر
............................................................................................................................................

:األنشطة المسندة فى الجامعة
............................................................................................................................................
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)یعده رئیس القسم العلمي ( داء األكادیمي لعضو ھیئة التدریس  تقییم األ

:األداء التعلیمي ) ١(

*عناصر التقویم*عناصر التقویمم
ال ینطبق٩من 

.االلتزام باألعباء التدریسیة١

.االلتزام بالساعات المكتبیة٢

.استخدام وسائل وتقنیات التعلیم٣

.لتعلیمیة التي یقوم بتدریسھاتحدیث المواد ا٤

.المشاركة في وضع المناھج ومحتوى المقررات٥

.احترام األعراف والتقالید في التدریس٦

.المشاركة في تقویم الطالب٧

.اإلشراف على الرسائل والمشاركة في مناقشتھا٨

.االلتزام بقرارات القسم٩
.الت متخصصة لمجال بحثھنشر بحوث علمیة فى مج١٠
.المشاركة فى مؤتمرات وندوات علمیة١٢

)٩من(المعدل اإلجمالي 

.وتحذف عالمتھ ویؤخذ معدل لعناصر المنطبقة" ال ینطبق"في حالة عدم انطباق العنصر یكتب * 

:خدمة الجامعة والمجتمع ) ٢(

*عناصر التقویم*عناصر التقویمم
ال ینطبق٩من 

.حضور جلسات مجلس القسم العلمي١

.تنفیذ ما یكلف بھ من مھام٢

.اإلسھام في أنشطة القسم العلمي٣

.اإلسھام في أنشطة الكلیة٤
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.اإلسھام في أنشطة الجامعة٥

.المشاركة فیما یقدم من برامج خدمة المجتمع٦

.لكلیة والجامعةالتفرغ الكلي لما یحقق أھداف القسم وا٧

التعاون مع اآلخرین في أداء الواجبات العلمیة واإلداریة ٨
.والفنیة للفسم العلمي

-أسنان –طب بشري (االلتزام بتقدیم الخدمات العالجیة ٩
).تمریض

.حضور جلسات مجلس القسم العلمي١٠

)٩من(المعدل اإلجمالي 

:السلوكیات ) ٣(

*عناصر التقویم*التقویمعناصر م
ال ینطبق٣من 

احترام القیم المھنیة التربویة واألعراف الجامعیة  -١

التعاون مع رؤسائھ-٢

التعاون مع زمالئھ-٣

.الداللة السلبیة ال بد أن تكون مبررة و موثقة

:مالحظات رئیس القسم العلمي
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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أعضاء الھیئة المعاونة قیاس رضااستبیان 

: ...........................الدرجة): .............................................  أختیارى(االسم 
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
ة ولن یضرك بأي حالكن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجود.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

أوافقالعنصرم
تماما

أوافق
إلى حد 

ما
ال 

ال أعلمأوافق

جودة األداء: أوال
التخصصات المختلفة١

الجامعة برام/ تنظم الكلیة ٢
المختلفة

یتم تنفیذ البرامج التدریبیة وفقا لالحتیاجات التدریبیة العضاء الھیئة المعاونة٣

واألقسام العلمیة٤
یة سیاسات محددة لتحدید العبئ التدریسي وتفعلھاتعتمد الكل٥

)خدمیة –بحثیة –تعلیمیة (٦

اإلمكانیات والخدمات المقدمة٧

و٨
التحسین والتطویر

والبحثیة ٩
ثیةالبحاالنشطة تعمل الكلیة على توفیر اإلمكانیات والتجھیزات الالزمة لتطویر ١٠
تعمل الكلیة على توفیر وسائل األمن والسالمة داخل منشآتھا١١
توفر الكلیة خدمة االنترنت العضاء الھیئة المعاونة١٢

جودة البحث العلمى والدراسات العلیا: ثانیا

برامج الدراسات العلیا متنوعة وتم توصیفھا وفقا لمعاییر أكادیمیة١
سات العلیا تلبى احتیاجات المجتمعبرامج الدرا٢

العلیا فى ضوء التطورات ٣
تواكب موضوعات الرسائل العلمیة التطور العلمي٤

لتخصص والعبىء اإلشرافيا٥
لدى الكلیة خطة بحثیة معتمدة ومعلنة٦
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تفعل الكلیة آلیات تضمن تفعیل ومتابعة خطتھا البحثیة٧

/ تحرص الكلیة ٨
العلمي

ى منظومة البحث العلميالتعاون بین األقسام العلمیة فالكلیة تشجع ٩
١
اتفاقیات علمیة٠
١
توفر الكلیة المراجع والدوریات العلمیة لدعم منظومة البحث العلمي١

١
توفر الكلیة خدمة االنترنت للمعیدین والمدرسین المساعدین٢

١
بحوث علمیة مشتركة والحصول على درجات علمیة من الخارج٣
١
تنظم الكلیة مؤتمرات علمیة دوریة وندوات تخصصیة٤

١
تدعم الكلیة مشاركة أعضاء الھیئة المعاونة فى المؤتمرات والندوات العلمیة٥

رضا الھیئة المعاونةتراحات اضافیة تعزز وتحسن اق :
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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)المدرس المساعد/المعید (عضو الھیئة المعاونة أداء الطالب عن استبیان قیاس رضا

 التخصص/الفرقة ): ........................................    اختیارى(االسم :………………
 المدرس المساعد/اسم المعید:………………………………………………………
فیما یلي مجموعة من العبارات ترتبط بالعملیة التعلیمیة

)√ (
رأیك 

أوافقعنصرالم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

على ان یكون دوره عضو الھیئة المعاونة یحرص ١
فى العملیة التعلیمیةفعاًال

للرد على أي مستعداعضو الھیئة المعاونة دائمًا ٢
طاق المقررنفى استفسار

عضو الھیئة المعاونة ملمًا بموضوعات المقرر٣

یحرص عضو الھیئة المعاونھ على مناقشة الطالب ٤
ن بھ من تجارب وتمارینفیما یقومو

التطبیقات الكافیةللطالبیوفر عضو الھیئة المعاونة ٥
فى موضوعات المقرر

یقدم عضو الھیئة المعاونة المساعدة لكل طالب عند ٦
الحاجة لذلك

تقدیم ال یمیز بین الطالب  فى عضو الھیئة المعاونة ٧
الخدمة التعلیمیة

ئة المعاونھ على تعریف الطالب یحرص عضو الھی٨
المعملوالسالمة فىبوسائل األمن 

یحرص عضو الھیئة المعاونھ على تعریف الطالب ٩
باالستخدام األمثل واآلمن للكیمیاویات والعینات

یلتزم عضو الھیئة المعاونة بالموعد والزمن المحدد ١٠
للدرس العملى

ھ على التواجد باستمرار یحرص عضو الھیئة المعاون١١
أثناء الدروس العملیة

نھ مع زمالئة فى المعمل یتعاون عضو الھیئة المعاو١٢
بما یضمن تحقیق المھارات العملیة للطالب

یحرص عضو الھیئة المعاونھ على متابعة الطالب ١٣
باستمرار أثناء الدروس العملیة

اآلداءمقترحاتك لتحسین:
……………………………………………………………………………………………………
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دارىعضاء الجھاز اإلقیاس الرضا الوظیفى ألاستبیان 

ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.

:........................الوظیفة................):.......................اختیارى(االسم 
:..................   الوحدة/ االدارة :......................... نوعال

:   مدیر :   موظف :المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

أوافقالمحتويم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقاإلى حد م

نظام العمل: وال أ
بصفة دوریة ومنتظمةئىیتم تقییم آدا١
بنتائج التقییم ىإعالمیتم ٢
نةلاآلداء یتم وفقا لمعاییر معمتقیی٣
بشكل عادلالوظیفیةیتم توزیع المھام واألعمال ٤
اجھنيیساعدني رئیسى بالعمل علي حل المشكالت التي تو٥
یتم تسكیني في العمل وفقا  لمؤھلى وتخصصي الوظیفى ٦
تتعامل اإلدارة معنا بروح الود والشفافیة٧
یتم البت في المشكالت والتظلمات بسرعة وبدون تجاھل ٨
عادلنظام الجزاءات والتظلمات ٩

ىتوجد معاییر عادلة ومعلنة للحوافز والدعم المعنو١٠
یسمح لى بالمشاركة فى وضع سیاسات العمل بادارتى١١
بیئة العمل والتجھیزات المتاحة: ثانیا
البیئة التي أعمل نظافة تھتم إدارة الكلیة ب١
تھتم إدارة الكلیة بتوافر عوامل األمن والسالمة في أماكن العمل٢
لموظفین المتواجدینناسب مع عدد اتیتوافر األثاث الالزم وی٣
التھویة جیدة واإلضائة متوفرة في اماكن العمل٤

تتوافر أجھزة الحاسب اآللي في مكان عملي  بطریقة تساعد ٥
علي إنجاز المھام واالعمال المطلوبة

اآلداءلتطویرىالمھنیة وتأھیلتىلتنمیة مھاراىیتم تدریب٦
التدریبیةىیاجاتتحالتدریب یتم وفقا ال٧
توجد معاییر موضوعیة ومعلنة الختیار المتدربین٨

قیاس رضا اإلداریینتعزیز فاعلیة أذكر اقتراحات یمكن اضافتھا ل:
................................................................................................................................

................................................................................................................................
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دارىعضاء الجھاز اإلتقییم أداء أاستبیان 

ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
 على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حالكن.

:........................الوظیفة):.......................................اختیارى(االسم 
:..................   الوحدة/ االدارة :......................... نوعال

:   مدیر :   موظف :المشارك فى ھذا االستبیان
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

ضعیفمقبولجیدجید جداالمحتويم
القدرة على استیعاب أسالیب الوحدة و/ المعرفة بمھام االدارة ١

العمل
ھوأسالیبھجراءاتاااللتزام بوالقدرة على تحدید خطوات العمل ٢
بالمستوى المطلوبانجاز العملالمھارة فى ٣
في الموعد المطلوبمھامانجاز الوالحفاظ على وقت العمل٤
االلتزام بمواعید الحضور واالنصراف٥
الترتیب والنظام في العمل٦
المبادرة واالبتكار المتابعة لما یستجد فى نظام العمل و٧
القدرة على العمل دون مراقبة٨
واالستعداد لتنفیذھاتوجیھات القبل ت٩

التعاون لمساعدة الزمالء١٠
والتجاوب مع ضغط العملمواجھة الصعوبات ١١
القدرة على اتخاذ القراراتحسن التصرف و١٢
المرونة والقدرة على التكیف١٣
تجھیزات بیئة العملالمحافظة على ١٤
فى غیر اوقات العمل الرسمیةاالستجابة للعمل١٥
المظھراالھتمام ب١٦
الوضع االخالقى والسلوكى للموظف١٧
المشاركة الفعالة فى االجتماعات١٨

فى الحوار ) زمالء–رؤساء (االتصال الفعال مع اآلخرین ١٩
وعرض الرأى

 اإلداریینداءلتعزیز فاعلیة تقییم آأذكر اقتراحات یمكن اضافتھا:
................................................................................................................................

................................................................................................................................
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)الوكیل-العمید(القیادات األكادیمیة أستطالع راى منسوبى الكلیة فى نمط 
)یمكن تطبیقھ لكل منھم منفصال(

 الوظیفة): ........................................... أختیارى (االسم......................:
عبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیةھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك ف.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لك√ ضع عالمة.

أوافقالمحتويم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

السمات الشخصیة ومھارات التعامل مع االخرین: والا
یة والتعاون المتبادل بین الفئات المختلفة یدعم العالقات االنسان١

.داخل الكلیة
.یشجع الحوار وقبول االختالف فى الراى واالخذ بافضل االراء٢
.یشجع منسوبى الكلیة على االبتكار واالبداع ٣
یجید االستماع ویتحقق من صحة ما یصلھ من معلومات ٤
.والخبرات لرفع مستوى االداء یحسن االستفاده من الكفاءات٥
. یطبق مبدا العدالة فى التعامل مع الفئات المختلفة داخل الكلیة٦

یحرص على انجاز المھام فى االوقات المناسبة بما یضمن عدم ٧
.التاخیر فى تقدیم الخدمات

.یعتمد على روح القانون والعالقات الشخصیة فى تسییر العمل٨
.یتفھم الظروف األنسانیة مع الجمیع ٩

.الجمیعبیناأللفة یحرص علي تبادل روح ١٠
.یعطي الكلیة الكثیر من وقتة١١

المھارات االداریة والسمات القیادیة: ثانیا 
یتبع اسلوب التفكیر المنھجى والتخطیط العلمى القائم على ١

. الرؤیة ووضوح االھداف

مد على الوضوح والشفافیة فى السیاسات المتبعة والقرارات یعت٢
.ذات الصلة

.یشارك المعنیین فى وضع السیاسات واتخاذ القرار٣

یتمتع بالخبره والكفاءه فى العمل االدارى بما یضمن حل ٤
.المشكالت

وإدارةوإدارة٥
.االجتماعات

اإلستراتیجي ووضع الخطط  التخطیطمھاراتمنیتمكن٦
.الخاصة بھا

یستخدم أسالیب موضوعیة فى المسائلة والمحاسبة طبقا للوائح ٧
.ولیس المصالح الشخصیة

یستخدم األسلوب الدیمقرطي في أعمال اإلدارة و یتبني ٨
.الالمركزیة في اإلدارة

یةذاتالیب تنمیة موارد الكلیةلدیة رؤیة حول أسال٩
.یبذل مجھودا كبیرا في دعم وتنشیط الوحدات الخاصة بالكلیة ١٠
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.یدیر الكلیة من خالل لجان معاونة وبالتعاون مع جمیع الزمالء١١
.الصالحیات في اإلدارةبعضیفوض ١٢
.یستخدم سلطاتة القانونیة بدون تعسف وعدم الظلم ١٣
.یحرص علي التواجد باللجان المنبثقة بقدر اإلمكان ١٤
العالقة مع أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واإلداریین:ثالثا
.واإلداریین ١

.ومعاونیھم واإلداریینالتدریس ٢

.ومعاونیھم واإلداریین ویأخذ بمقترحاتھم٣

.تذلیل العقبات والصعوباتوإلستماع آلرائھم ل٤

.إستغالل اوقات العمل بطرق فعالة٥
البرامج التعلیمیة والخطط الدراسیة والطالب:رابعا

المعھد ویعمل /یحرص علي وجود رسالة ورؤیة واضحة للكلیة ١
.احقیقھجاھدا علي ت

.باستمرار٢
.علي أن یتم تقییم الطالب بطرق موضوعیة وصادقةیحرص ٣

٤/
وتفعیلھا

.المعھد والبرامج األكادیمیة/یھتم با جراء تقییم ذاتي للكلیة ٥
.المعھد والبرامج األكادیمیة/یھتم با جراء تقییم خارجي للكلیة ٦
.المعھد/عام یحرص علي تمیز الكلیة حكم ٧

وضع الخطط المناسبة والعمل علي تنفیذھا   :خامسا 
.تابع تنفیذھا باستمراریویضع خطط التطویر الالزمة ١

.متوقعة٢

ال/٣
.یتجاھلھا

.جیدة٤

یھتم بتطبیق خطط المشاركة المجتمعیة كجسر تواصل مع البیئة ٥
.الخارجیة والمجتمع

.یحرص علي عقد اللقاء السنوي مع الخریجین للتواصل معھم٦

.العمل٧
 العمید ،الوكیل(القیادات األكادیمیةلتعزیز دیمقراطیة أذكر اقتراحات اضافیة(:

...........................................................................................................................................
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)رئیس القسم(أستطالع راى منسوبى الكلیة فى نمط القیادات األكادیمیة 
)یمكن تطبیقھ لكل منھم منفصال(

 الوظیفة): ........................................... أختیارى (االسم......................:
وضوعیةھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وم.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لك√ ضع عالمة.

أوافقالمحتويم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

السمات الشخصیة ومھارات التعامل مع االخرین: والا
ین الفئات المختلفة یدعم العالقات االنسانیة والتعاون المتبادل ب١

.القسمداخل 
.یشجع الحوار وقبول االختالف فى الراى واالخذ بافضل االراء٢
.على االبتكار واالبداع قسمیشجع منسوبى ال٣
یجید االستماع ویتحقق من صحة ما یصلھ من معلومات ٤
.داء یحسن االستفاده من الكفاءات والخبرات لرفع مستوى اال٥
. قسمیطبق مبدا العدالة فى التعامل مع الفئات المختلفة داخل ال٦

یحرص على انجاز المھام فى االوقات المناسبة بما یضمن عدم ٧
.التاخیر فى تقدیم الخدمات 

.یعتمد على روح القانون والعالقات الشخصیة فى تسییر العمل٨
.تةالكثیر من وققسم یعطي ال٩

المھارات االداریة والسمات القیادیة: ثانیا 
یتبع اسلوب التفكیر المنھجى والتخطیط العلمى القائم على ١

. الرؤیة ووضوح االھداف

یعتمد على الوضوح والشفافیة فى السیاسات المتبعة والقرارات ٢
.ذات الصلة

.اریشارك المعنیین فى وضع السیاسات واتخاذ القر٣

حلیتمتع بالخبره والكفاءه فى العمل االدارى بما یضمن ٤
.االجتماعاتوإدارةالحواروإدارةالخالفات

یستخدم أسالیب موضوعیة فى المسائلة والمحاسبة طبقا للوائح ٥
.ولیس المصالح الشخصیة

.من خالل لجان معاونة وبالتعاون مع جمیع الزمالءقسمیدیر ال٦
.یستخدم سلطاتة القانونیة بدون تعسف وعدم الظلم٨

العالقة مع أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واإلداریین:ثالثا
.واإلداریین١

.ریینومعاونیھم واإلدا٢
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.ومعاونیھم واإلداریین ویأخذ بمقترحاتھم٣

.تذلیل العقبات والصعوباتوإلستماع آلرائھم ل٤

.ستغالل اوقات العمل بطرق فعالة ومبتكرةإ٥
البرامج التعلیمیة والخطط الدراسیة والطالب:رابعا

.حقیقھاعلي ت١

.باستمرار٢
.الب بطرق موضوعیة وصادقةیحرص علي أن یتم تقییم الط٣
تفعیلھاویتابع قسمللبحثیة ةیحرص علي وجود خط٤
.والبرامج األكادیمیةللقسمجراء تقییم ذاتي یحرص على ا٥
.ةلتعلیمیلبرامج الاجراء تقییم خارجي یحرص على ٦
.القسمحكم عام یحرص علي تمیز ٧

ة والعمل علي تنفیذھا   وضع الخطط المناسب:خامسا 
.تابع تنفیذھا باستمرارییضع خطط التطویر الالزمة و١
.وال یتجاھلھاالقسمیھتم بالتقاریر الخاصة بسیر العمل في ٢

.جیدة٣

یحرص على ٤
.مع البیئة الخارجیة والمجتمع

 رئیس القسم(لتعزیز دیمقراطیة القیادات األكادیمیةأذكر اقتراحات اضافیة(:
...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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)مدیرى اإلدارات،أمین الكلیة(داریةأستطالع راى منسوبى الكلیة فى نمط القیادات اإل
)صالیمكن تطبیقھ لكل منھم منف(

 وظیفةال): ........................................... أختیارى (االسم......................:
 الوحدة/ اإلدارة............................................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
ك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حالكن على ثقة أن رأی.
 أمام الخانة المالئمة لك√ ضع عالمة.

أوافقالمحتويم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

السمات الشخصیة ومھارات التعامل مع االخرین: والا
یدعم العالقات االنسانیة والتعاون المتبادل بین الفئات المختلفة ١

.الدارةاداخل 
.یشجع الحوار وقبول االختالف فى الراى واالخذ بافضل االراء٢
.على االبتكار واالبداع مرؤسیھیشجع ٣
یجید االستماع ویتحقق من صحة ما یصلھ من معلومات ٤
.یحسن االستفاده من الكفاءات والخبرات لرفع مستوى االداء ٥
. مرؤسیھة فى التعامل مع یطبق مبدا العدال٦

انجاز المھام فى االوقات المناسبة بما ضمان یحرص على ٧
.یضمن عدم التاخیر فى تقدیم الخدمات

.یعتمد على روح القانون والعالقات الشخصیة فى سیر العمل٨
.یتفھم الظروف األنسانیة مع الجمیع ٩

.الكثیر من وقتةعملیعطي ال١٠
:المھارات االداریة والسمات القیادیة: ثانیا 

یعتمد على الوضوح والشفافیة فى السیاسات المتبعة والقرارات ١
.ذات الصلة

.یشارك المعنیین فى وضع السیاسات واتخاذ القرار٢

یتمتع بالخبره والكفاءه فى العمل االدارى بما یضمن حل ٣
.المشكالت

وإدارةوإدارة٤
.االجتماعات

یستخدم أسالیب موضوعیة فى المسائلة علیھ والمحاسبة طبقا ٥
.للوائح ولیس المصالح الشخصیة

.یستخدم سلطاتة القانونیة بدون تعسف وعدم الظلم ٦

فى مرؤسیھ وتطبیق األسالیب الحدیثةیھتم برفع مستوي اداء ٧
.العمل

.للمرؤسینالصالحیات بعض یفوض ٨
.بعدالة ووفقا للتخصصاتیوزع األعباء الوظیفیة ٩
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لتذلیل العقبات والصعوبات مرؤسیھیعقد اجتماعات دوریة مع ١٠
.واإلستماع آلرائھم 

علي إستغالل اوقات العمل بطرق فعالة مرؤسیھیساعد ١١
.ومبتكرة

.ھتم بالتقاریر الخاصة بسیر العمل في وال یتجاھلھا ی١٢

توفیر اإلمكانات المطلوبة إلنجاز العمل بصورة یحرص على ١٣
.جیدة

.تابع تنفیذھا باستمراریوعمل لتطویر الایضع خطط١٤

 االداریةالقیادات نمطحسینلتأذكر اقتراحات اضافیة:
...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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استبیان تقییم أداء وحدات الجودة

 الكلیة .........................................): .....أختیارى (االسم............. :........
 ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
 بأي حال كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك.
 أمام الخانة المالئمة لك √ ضع عالمة.

أوافقعنصرالم
تماما

أوافق
ال أعلمال أوافقإلى حد ما

فعالیات النشطة واالالتسھیالت الداعمة و:والأ
–(تحرص الوحدة على نشر ثقافة الجودة بالكلیة ١

) توفیر نماذج–اعداد مطبوعات وادلة –عقد ورش العمل 

-تقییم اآلداء (الوحدة العدید من األستبیانات تفعل٢
العداد خطط التطویر واستیفاء متطلبات الجودة واالعتماد) 

اإلستبیانات لإلستفادة منھا ٣

یة٤
نتیجة تحلیل االستبیانات

تقوم إدارة الوحدة بالرد علي جمیع إسفسارات وأسئلة ٥
الكلیة

عمالاألتساعده علي إنجاز ٦

لإلستفادة وتبادل الخبرات٧

ا٨
اآلداء بالكلیة دوریا للعرض علي مجلس الكلیة

ویسھل مھامھا٩
على تدریب فریق العمل بالوحدةتحرص ادارة الكلیة١٠

وتذلیل المعوقاتتنفیذ المھاممنتظمة لمتابعة و١١
للوحدة خطة عمل سنویة معتمدة ومعلنة١٢

أنشطة الخطةتعمل الوحدة علي تنفیذ ١٣
الزمني  

وتعلنھ١٤

ویتم تحدیثھ باستمراروالبیاناتالمعلومات١٥

مجال الجودة١٦
معتمدة ومفعلةداخلیةوالئحةللوحدة ھیكل إداري ١٧
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فریق العمل وكذلك البیئة التي تعمل بھا الوحدة  : ثانیا
یتسم فریق العمل بالتعاون والحرص على انجاز المھام١

العتمادالمراجعة الخارجیة والتاھیل لالجودة ونظم ادارة ٢

الوحدة ومركز ضمان الجودةتعقدھاالتي ٣
العمل الدؤوب وفریق عمل الوحدة یتسم باإلخالص٤

متابعة أنشطتھا وأعمالھا بالكفاءة المطلوبة٥
مدیر الوحدة  : لثاثا

توجد معاییر معتمدة ومعلنة الختیار مدیر الوحدة١

مجال الجودة      فى المتمیزین ٢

ایفوض مدیر الوحدة بعض االختصاصات إلي لجان ٣
بالمتابعة الدوریة لھا

٤
والموضوعات ذات الصلة 

الوحدةالمستفیدین من انشطة وخدماتالمتبادل مع جمیع ٥

٦
والموضوعات المتعلقة بالجودة بالكلیة

 أداء وحدات الجودةتعزز وتحسناقتراحات اضافیة :
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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استبیان تقییم أداء مركز ضمان الجودة

 الكلیة .........................................): .....أختیارى (االسم............. :........
 ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
 كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لك √ ضع عالمة.

ال 
أعلم

ال 
أوافق

أوافق
إلى 
حد ما

فقأوا
تماما

العنصر مم

نشطة االالتسھیالت الداعمة و:اوال

.     الجودة بالكلیات
١

.منظومة ضمان الجودة بالجامعة
٢

.لإلستفادة منھا وعمل اإلجراءات التصحیحیة
٣

.                              تجاھلھا
٤

وحدات اعلى توفیر وامداد المركز یحرص
.مھامالاإلسترشادیة التي تساعد علي إنجاز والنماذج 

٥

.وتقدیم الدعم الفنى الالزم
٦

ی
.جامعةلعرض علي مجلس الل

٧

و
. لمتابعة األعمال وتذلیل الصعاب

٨

و
.الجودة بالكلیات لمتابعة األعمال وتذلیل الصعاب 

٩
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.الجامعة
١٠

.ویلبى احتیاجات الكلیاتالنشاط اإلعالمي والتثقیفي للمركز مستمر  ١١
.یتم تحدیثة باستمراریدعم منظومة ضمان الجودة والموقع الخاص بالمركز  ١٣

دیة في مجال الجودةاإلصدارات واألدلة اإلسترشاعلى نشرمركز یحرص ال ١٤
.والئحة مالیةواضح للمركز ھیكل إداري  ١٥

تدعم تحقیق اھدافةفریق عمل المركز ومكان وبیئة عمل المركز ١٦

.الود
١٧

.مؤھل للقیام بمھامھمركزالعمل فریق  ١٨
ات

.المرحلیة

١٩

مدیر المركز  :ثانیا
.      مجال الجودة المؤھلین وذى خبرة فى مدیر المركز من األشخاص  ١

لعمل ویقوم بالمتابعة الدوریةاسلطات إلي لجان مدیر المركز یفوض ال ٢

.بكلیات الجامعةوموقف منظومة ضمان الجودة
٣

یحرص
.المركزجمیع المترددین علي 

٤

 أداء مركز ضمان الجودةلتعزیز  وتحسیناقتراحات اضافیة:
.................................................................................................
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واعداد التقریر السنوىآلداء الكلیةلتقییم الذاتىااستبیان 

وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیةھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
:........................الوظیفة):.......................................اختیارى(االسم 
:..................   االدارة/ القسم العلمى:.........................          النوع
:   ::............  )(والشعبة الفرقة

:   طالب دراسات العلیا  
 أمام الخانة المالئمة لتقدیرك√ ضع عالمة.

التخطیط االستراتیجى: المعیار األول

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

)قرار مجلس الكلیة المتضمن ذلك(ھل توجد للكلیة خطة إستراتیجیة معتمدة ١
/ (ھل توجد وثیقة للتحلیل البیئي ٢

)والوزن النسبى–والتھدیدات 
٣)-

:وھم) قوائم حضور ندوة او اجتماع–تغذیة راجعة -تحلیل احصائى 
الطالب )أ
أعضاء ھیئة التدریس)ب
العاملین) ج
جھات التوظیف –المستفیدون )  د
خریجون) ھـ

٤
وحدة التخطیط االستراتیجى بالجامعة

٥Action plan
––-–

التمویل الالزم–مؤشرات اإلنجاز 
–لللكل٦

.اعتمادھا من مجلس الكلیة
٧

).سجل حضور ندوة–استبیانات (اإلستراتیجیة للكلیة 
ھداف اإلستراتیجیة داخل وخارج الكلیةھل تم نشر وإعالن الرؤیة والرسالة واأل٨
)سد الفجوة بین ما ھو موجود وما ھو مأمول(Normsھل توجد خطة الستیفاء ٩

:ھل توجد وثیقة معتمدة لسیاسات الكلیة، في١٠
مجاالت التعلیم)أ

البحث العلمي )ب
خدمة المجتمع وتنمیة البیئة )ت
سیاسات مالیة)ث
.الخ... اسات القبول والتحویلسی)ج
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ھل تم نشر وإعالن سیاسات الكلیة في المجاالت السابقة١١
١٢ :–

) (––
(–منظمات سوق العمل على

اخرى-معدل النشر العلمى –) من المستفیدین او الخریجین

الھیكل التنظیمي: المعیار الثاني

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

١––
)إذا كان ینطبق(ھیكل التنظیمي ال

(ل٢
)والتنفیذیة وجمیع وظائف الكلیة

٣
)نماذج لما ھو موجود باالدارات(

٤)-
). العالقات الثقافیة–اإلدارة المالیة والحسابات –الدراسات العلیا 

.اإلدارات من القیادات اإلداریة والعاملین
٥

الھیكل االدارىوالمادیة الالزمة و
ھل توجد خطة معتمدة لتدریب أفراد الوحدة وتنمیة قدراتھم في ھذا المجال٦
ھل تم تدریب أفراد الكلیة المعنیین على الخطط الموضوعة لألزمات والكوارث ٧

)سجالت تدریب–وثائق سیناریوھات (وكیفیة التعامل معھا 
٨

العاملین والطالب

القیادة والحوكمة: المعیار الثالث

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

/ رؤساء األقسام/ الوكالء(ھل توجد وثیقة معاییر اختیار القیادات األكادیمیة ١
-) حدة ضمان الجودةمدیر و/ رائد اتحاد الطالب / منسقى البرنامج التعلیمیة

وقرار اعتمادھا من مجلس الكلیة
المشاركة فى (ھل یشارك أعضاء ھیئة التدریس في اختیار القیادات األكادیمیة ٢

)تحدید واقرار المعاییر
-استبیانات (ھل تم استقصاء رأى األطراف المعنیة حول نمط القیادة بالكلیة ٣

:وھم) جراءات تصحیحیةا–تغذیة راجعة –تحلیل احصائى 
ھیئة التدریس)أ

إداریین)ب
طالب)ت

ھل توجد محاضر رسمیة لمجالس الكلیة متضمنة مناقشة قضایا التعلیم ٤
)نماذج لذلك(والتعلم وتطویر البرامج والقرارات التي تعزز فاعلیة األداء 

ت األكادیمیة متضمنة ھل توجد خطة تدریب لتنمیة المھارات اإلداریة للقیادا٥
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سجالت الحضور –عدد البرامج أو الدورات التدریبیة ونسبة الحاصلین علیھا 
وسائل تحدید االحتیاجات التدریبیة –

ھل توجد قاعدة بیانات المؤسسة تتضمن مختلف اإلدارات ونظم المعلومات ٦
تدعاء الوثائقونظام حفظ وتداول واس) اللوائح والقوانین(اإلداریة والقانونیة 

٧)
–

)الذاتیة فى دعم العملیة التعلیمیة والبحثیة من اجمالى الموازنة
٨)-

––
...)خدمات

مجاالت : ھل توجد آلیات لتقییم كفاءة إدارة الكلیة والقیادات األكادیمیة٩
تحلیل احصائى –لقاءات –استبیانات (وقرارات االستفادة من نتائج التقویم 

)نماذج الجراءات تصحیحیة–ذیة راجعة وتغ
١٠)––

 (
المشروعات 

المصداقیة واألخالقیات: المعیار الرابع

الالنعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

١
:الجراءات تصحیحیة تتعلق بـ

أخالقیات البحث العلمي)أ
أخالقیات المھنة)ب
)التألیف والنشر(حقوق الملكیة الفكریة )  ج

––ات (٢
)ومطویات

٣
:الطالب وتشمل–العاملین –

-)أ
--–

–
شكاوى طالب أو اداریین

وثائق معتمدة لتوزیع أعباء العمل والحوافز بین اإلداریین والعاملین)ب
٤

)–
)تصحیحیة

٥
)

)اعضاء ھیئة التدریس فى انشطة وواجبات تتعلق بوجود اقارب لھم
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الجھاز اإلداري: المعیار الخامس

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

١
ووسائل نشرھا

:وسائل المؤسسة لتحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین بھا٢
استقصاءات رأى)أ
تقاریر متابعة )ب
راسة االحتیاجات باالستعانة بخبیرد) ج

٣)
––

...)تقییم األداء–نسبة الحاصلین على الدورات –المستھدفین 
٤) (

العاملین بالكلیة 
ھل یتم ربط الحوافز باإلنتاج او جودة االداء٥
ھل توجد وثیقة معاییر لتقییم أداء القیادات اإلداریة والعاملین معتمدة ومعلنة٦
داء للعاملینھل یتم اتخاذ اجراءات تصحیحیة لالستفادة من نتائج تقییم اآل٧
٨

)تغذیة راجعة–لقاءات –استقصاءات رأى (
٩

التحسین

)المالیة والمادیة(الموارد : المعیار السادس

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

١--
)––

)صیانة وتجھیزات–اداریة -طالبیة 
٢)

)تطورھا خالل خمسة سنوات ماضیة
٣

متابعة تطبیقھا
٤

والبحثیة ومدى كفایتھا
٥) (

–
یوضح مدى مالئمتھا العداد الطالب

٦
)Normsمالئمة الـ (طالب المتاحة للتعلیم والتعلم ألعداد ال

٧ :
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–––التجھیزات –الطالب 
–––
–و––

....المستفیدین
) نشرة(ھل یوجد كتیب ٨

)موقع على شبكة المعلومات–أدلة (المتاحة بالمؤسسة 
٩

)وما یحتاج لصیانة–ماھو صالح لالستخدام -نوعیتھا –ادھا أعد(وكفائتھا 
١٠

كفایتھا العداد العاملین والطالب 
ھل یوجد موقع الكلیة على شبكة المعلومات١١
١٢)–

)الموارد والتجھیزات–الطالب –االداریین 
١٣

الطالبیة
١٤:

خطة تطویر كفاءة تلك الوحدات–مخرجاتھا -مھامھا –أھدافھا –الوحدة 

المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة: المعیار السابع

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

ندوات ولقاءات –استقصاءات راى (ھل تم دراسة احتیاجات المجتمع المحیط ١
)تغذیة راجعة–

٢
-

نماذج النشطة او خدمات مقدمة–مجال خدمة المجتمع 
٣

-
الوحدة

٤)-
)وغیرھا/ فرص التوظف/ عید الخرجین / تدریب الطالب/ البرامج التعلیمیة

٥) (
ومتلقي الخدمة

٦)
)ملتقى التوظیف–بروتوكوالت التعاون–بمشاركة أطراف المجتمع المدني 

٧
)سجالت حضور–لقاءات –ندوات (البیئة 

ھل یس٨
البیئة

٩-
واإلجراءات التصحیحیة المتخذة في ھذا الصدد بناء على التقییم
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الطالب والخریجون: المعیار الثامن

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

سیاسات للكلیة لقبول وتحویل الطالبھل توجد١
٢)––

)أخرى–اإلرشاد الطالبى 
ھل یتم قیاس رضاء الطالب عن سیاسات القبول والتحویل ونتائجھا٣
٤)

)سنوات
الطالباحصائیات بنسبةھل توجد ٥

مدار خمسة سنوات
الوافدینالطالبرعایةآلیة جذب الطالب الوافدین وبرامج وأنشطةھل توجد 

٦
) (الدعم األكادیمي : (تتضمن

–) (–
وثیقة معتمدة آللیة اكتشاف –مثل وجود عیادة طبیة مجھزة للحاالت الطارئة 

–) (الطالب المتفوقین
––الطالب الجدد 

...)للمنح الدراسیة ان وجد 
٧"

"التعلیمیة وخدمات الدعم الطالبي 
٨ "–

––
––

ق–
"برامج وخدمات رعایة الشباب والخدمات الطالبیة –االمتحانات 

٩
)نماذج الجراءات تصحیحیة–تغذیة راجعة –تحلیل احصائى (

١٠-
-

الذین حققوا مراكز متقدمھ وحصلوا على جوائز
–نشرة أو كتیب عن وحدة خدمات الخریجین ھل یوجد ١١

التي تقدمھا 
جھ الوظیفيللخریجین والتو)  سجالت(قواعد بیانات ھل توجد ١٢
ھل توجد ١٣

)استبیانات للمستفیدین والخریجین(
ھل یتم إعداد كتاب سنوي للخریجین وملتقى التوظیف السنوي١٤
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٤٣

البرامج التعلیمیة والمعاییر األكادیمیة: المعیار التاسع

ال النعم)الوثیقة(ارسة الممالكود
اعلم

قوائم للمعاییر األكادیمیة القیاسیة القومیة لجمیع التخصصات ھل توجد ١
بالكلیة

محاضر مجلس الكلیة ومجالس األقسام حول إجراءات مناقشة ھل توجد ٢
واعتماد المعاییر األكادیمیة

عاییر األكادیمیة قائمة برامج توعیة أعضاء ھیئة التدریس بالمھل توجد ٣
...)مناقشات مفتوحة–لقاءات –ندوات -ورش عمل (

ھل تم اعداد قوائم للمعاییر األكادیمیة لجمیع التخصصات بالكلیة٤
آلیة معتدة لمراجعة وتطویر البرامج التى تقدمھا الكلیةھل توجد ٥
البرامج التعلیمیة تقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة حول توافقھل توجد ٦

مع المعاییر األكادیمیة
تقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة لقیاس ومتابعة مدى تطبیق ھل توجد ٧

المعاییر األكادیمیة المتبناه
.الئحة داخلیة لمرحلة البكالوریوسھل توجد ٨
):یتضمن ملف البرنامج(ملفات البرامج الدراسیة ھل توجد ٩

وصیف وتقریر البرامج ت)أ
توصیف وتقاریر المقررات الدراسیة)ب
مصفوفة البرنامج مع المعاییر األكادیمیة)ت
مصفوفة البرنامج مع المقررات الدراسة)ث
ILOsمصفوفة المقررات مع النتائج التعلیمیة )ج
نماذج لتحدیث وتطویر البرامج والمقررات نتیجة للتقاریر )ح

)ان وجد(السنویة 
كتیبات توصیف البرامج فقط دون (أدلة البرامج التعلیمیة ھل توجد ١٠

)المقررات
تقاریر للمراجعین الخارجیین للبرامج التعلیمیة متضمنة مدى ھل توجد ١١

مالئمة ھیكل البرنامج -مالئمة البرامج للتطور العلمي في مجال لتخصص 
وثائق تفید –لتقییم غیر التقلیدیة طرق التدریس وا-ونوعیة المقررات 

مناقشة تلك التقاریر بالمجالس الرسمیة والرد على ما بھا من توصیات
احصائیات بتطور اعداد الطالب الملتحقین بالبرامج المختلفة التى ھل توجد ١٢

دالالت ذلك–تقدمھا الكلیة فى السنوات الخمسة الماضیة 
نجاح الطالب الملتحقین بالبرامج المختلفة التى احصائیات بنسبھل توجد ١٣

.دالالت ذلك–تقدمھا الكلیة فى السنوات الخمسة الماضیة 
ھل یتم استطالع رأي المستفیدین واألطراف المعنیة في البرامج التعلیمیة ١٤

–استبیانات (ومالءمتھا للتطور في مجال التخصص واحتیاجات سوق العمل 
).قى توظیفملت–حضور ندوات 
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التعلیم والتعلم والتسھیالت الداعمة: المعیار العاشر

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

وسائل مشاركة –وثیقة إلستراتیجیة التعلیم والتعلم معتمدة ھل توجد ١
آلیة تطویرھا فى ضوء نتائج االمتحانات –االطراف المختلفة فى اعدادھا 

ل على ذلكونماذج تدل
موثقة ) التقلیدیة وغیر التقلیدیة(قائمة بأسالیب التعلیم والتعلم ھل توجد ٢

ومعتمدة ومعلنة لجمیع أعضاء ھیئة التدریس والطالب
عدد المفعل –عینات –إحصائیات ( قائمة بالمقررات االلكترونیة ھل توجد ٣

)منھا
تدعم قدرات الطالب على التعلم الذاتينماذج تدلل على ان المقررات الدراسیة٤
( سیاسات معتمدة للكلیة فى التعامل مع مشاكل التعلیم شاملة ھل توجد ٥

–ضعف الموارد المتاحة –الدروس الخصوصیة –الكثافة العددیة الزائدة 
....).غیاب الطالب–الكتاب الجامعي - زیادة أو نقص أعضاء ھیئة التدریس

توصیف برامج التدریب المیداني للطالب وفقًا لمخرجات التعلم ھل یوجد ٦
المستھدفة

خطة معتمدة للتدریب المیدانى للطالب وقائمة ببرامج التدریب ھل توجد ٧
المیداني على مستوى البرامج التعلیمیة وآلیة اإلشراف والمتابعة والتقییم

الطالب والمشاركة في ھل یشارك األطراف المجتمعیة في برامج تدریب ٨
تقییمھم

ھل یتم استطالع أراء الطالب وقیاس رضاھم فى برامج التدریب المیداني ٩
واالجراءات التصحیحیة

الئحة لنظام تقییم الطالب وأسالیب تقویم الطالب وآلیة التأكد من ھل توجد ١٠
)انیةنماذج لتحلیل الورقة االمتح(استیفاء مخرجات التعلم المستھدفة 

المقررات / ھل یتم تحلیل ومناقشة نتائج الطالب على مستوى الفرق الدراسیة١١
توصیات باجراءات تصحیحیة–باالقسام العلمیة 

قواعد نظام الرأفة -آلیة تحدید مواعید االمتحانات وإعالن النتائج ھل توجد ١٢
وقرارات تشكیل لجان التصحیح

رول و آلیة لإلجراءات المتخذة في إدارة االمتحاناتنظام للكنتھل یوجد ١٣
وثائق (آلیة لتلقي شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت فیھا ھل توجد ١٤

)نماذج فعلیة للتظلمات والرد علیھا-اعتماد اآللیة 
١٥-

-
اجراءات تصحیحیة–تحلیل احصائى وتغذیة راجعة –والتعلم 
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أعضاء ھیئة التدریس: المعیار الحادى عشر

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

األعداد : ئة المعاونة تشملقاعدة بیانات أعضاء ھیئة التدریس والھیھل توجد ١
––)

) الطالب ونسبتھم العداد ھیئة التدریس والھیئة المعاونة
–: ھل تم تجمیع السیرة الذاتیة متضمنة٢

المحاضر–الندوات–االشتراك في المؤتمرات 
-––اإلشراف على الدراسات العلیا –

قائمة األبحاث المنشورة
الفائض في أعضاء ھیئة التدریس / خطة للكلیة للتعامل مع العجز ھل توجد ٣

والھیئة المعاونة 
قواعد تعیین ھیئة التدریس وثیقة معتمدة ومعلنة بسیاسات وھل توجد ٤

والھیئة المعاونة
ھل تم تحدید االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة ٥

) لقاءات–استبیانات (ووسائل تحدیدھا 
٦

–عدد ونوعیة: لالحتیاجات الفعلیة تشمل
––)

)قیاس األثر الذي أحدثة التدریب في األداء–المتدربین 
٧

المساھمة في –ریس واألنشطة التعلیمیة األخرى االلتزام بجداول التد: تشمل(
–

–
نماذج لالستفادة من نتائج التقییم فى خطط التحسین–) الموارد

وقیاس مستوى الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس ھل یتم استطالع رأي ٨
واإلجراءات التصحیحیة المتخذة للمحافظة على الرضا الوظیفي ، ومعاونیھم 

)نماذج فعلیة(

البحث العلمي واألنشطة العلمیة:المعیار الثانى عشر

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

(ي ھل توجد ١
-––-

وثیقة ارتباطھا بخطة الجامعة وقرار اعتمادھا  –) التمویل
ھل توجد ٢
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األقسام 
٣

)– (–
)نسبتھا لعدد اعضاء ھیة التدریس–اجمالى العدد وطبقا لكل قسم (سنوات 

٤–
نماذج لالستفادة من نتائج البحوث فى حل مشكالت مجتمعیة

٥)
–

)دراسیة متطورة بھا اجزاء من بحوث حدیثة
٦

(-أنشطة البحث العلمى 
–)وسائل جذب التمویل–مصادر التمویل الذاتي –

بالوحدات والمعامل البحثیة
مردود االنفاق على البحث العلھل یتم تقییم٧

)––
)استفادة مؤسسات مجتمعیة بالبحوث التطبیقیة

ھل توجد ٨
والعالمیة خالل خمس سنواتالبحثي للكلیة مع المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة

ھل توجد ٩
 / /–

–
لطالب فى المؤتمرات او الندواتنماذج تدلل على مشاركة ا

)إذا كان ینطبق(ھل توجد مجلة علمیة تصدر عن الكلیة ١٠

الدراسات العلیا: المعیار الثالث عشر

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

١)MIS–
–بیانات ورقیة بعدد 

–عدد الطالب المسجلین فى كل برنامج ماجستیر ودكتوراه فى خمس سنوات 
–) ) دكتوراه–ماجستیر –دبلوم (عدد الدرجات الممنوحة 

–
للھیئة المعاونة الى اجمالى عدد الدرجاتالدرجات الممنوحة

٢)
)اعالنات–مطویات –الكلیة االلكترونى 

)المجمدة–بیان بعدد البرامج المفعلة (ھل توجد الئحة للدراسات العلیا ٣
٤) (

الدراسیة 
٥–
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قرار اعتمادھا بمجالس االقسام والكلیة –مایدلل على مناقشتھا باالقسام 
:ھل توجد ملفات للبرامج الدراسیة معتمدة وتشمل٦
توصیف وتقریر البرامج والمقررات الدراسیة لبرامج الدبلوم٧

توصیف وتقریر البرامج والمقررات الدراسیة لبرامج  الماجستیر
)ان وجد(توصیف وتقریر البرامج والمقررات الدراسیة لبرامج الدكتوراه 

المقررات الدراسیة–مصفوفة البرامج التعلیمیة 
ILOsنواتج التعلم –ة المقررات مصفوف

) ( /

والتقییم
٨ /–

–
التوصیات

٩
نماذج لبیانات توضح توزیع االشراف وفقا لتخصصات المشرفین–العلیا 

١٠
–

–الدراسات العلیا بالقسام وسجالت حضور 
االقسام المختلفة

١١
ھیئة التدریس للمقررات التي یشارك في تدریسھاوالتخصص العلمي لعضو 

١٢
تحلیل لمدى كفایتھا–البحثیة فى برامج الدراسات العلیا

ھل توجد ١٣
ت العلیافى الدراسا

١٤
)نماذج لتحلیل الورقة االمتحانیة(استیفاء مخرجات التعلم المستھدفة 

/ ھل یتم تحلیل ومناقشة نتائج الطالب على مستوى الفرق الدراسیة١٥
راءات تصحیحیةتوصیات باج–باالقسام العلمیة 

ھل یوجد نظام للكنترول وإدارة االمتحانات واإلجراءات المتبعة١٦
١٧

)
)اعاتاجتم-وتحلیل احصائى واجراءات تصحیحة 

١٨––
نماذج لتظلمات والرد علیھا–نشرھا والتعریف بھا 

نماذج لبحوث منشورة من رسائل علمیةھل توجد ١٩
–ھل توجد ٢٠

ئز تم منحھا للطالب او الھیئة المعاونةجوا
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نظام ادارة الجودة  والتطویر المستمر: المعیار الرابع عشر

ال النعم)الوثیقة(الممارسة الكود
اعلم

١–
مجلس إدارتھا والئحتھا الداخلیة

ھل توجد نم٢
–ورش عمل –زیارات متابعة –حضور اجتماعات (

)من قبل المركز
٣–

مجلس الكلیة تتضمن مناقشة موضوعات تتعلق بالجودة
٤)

)إصدارت
٥)–

)محاضر مجالس األقسام أو الكلیة–حضور اجتماعات وندوات 
٦

نماذج لإلجراءات التصحیحیة المتخذة لتعزیز وتطویر الفاعلیة التعلیمیة–
ھل توجد خطة للتطویر والتقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة٧
ھل توجد آلیات متابعة تطبیق الخطة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلیة ٨
دلیل وحدة (ي إلدارة الجودة بالكلیة ھل یوجد كتیب عن النظام الداخل٩

)الجودة
ھل توجد وثائق لنشر ثقافة الجودة بین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم ١٠

سجالت حضور –قائمة البرامج التدریبیة (والطالب واإلداریین والعاملین 
...)مطبوعات–لقاءات –ندوات –مؤتمرات -

داخلیة والخارجیة النشطة الجودةھل توجد تقاریر للمراجعة ال١١
ھل توجد آلیات واجراءات المسائلة والمحاسبة وتقییم األداء لجمیع ١٢

:العاملین بالمؤسسة 
)ت)بنماذج لتقاریر تقییم األداء لجمیع العاملین بالكلیة )أ

نتائج استطالع الرأي حول كفاءة القیادات واإلدارات )ث
المختلفة

)ح)ج

ت تم توقیعھا على أى من العاملین بالكلیة نماذج لجزاءا)خ
)طالب–اداریین –ھیئة معاونة –ھیئة تدریس (

)ذ)د

ھل توجد وثائق تدلل على استخدام أسالیب أخرى لتطویر نظم المساءلة ١٣
والمحاسبة فیما یخص تحسن الفاعلیة التعلیمیة
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ر مشروعات التطویر استبیان إلستطالع رأى أعضاء ھیئة التدریس فى قیاس أث

 الكلیة ): ...........................أختیارى (االسم........................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
لتقییمكأمام الخانة المالئمة √ عالمة ضع.

جودة أداء أعضاء ھیئة التدریس–١

عبارة جودة التقویمم
التقویم

أتفق 
تماما

أتفق إلي 
حد كبیر

أتفق إلي 
حد ما

ال 
أتفق

التخصصات المختلفة١

تعمل الكلیة على ٢
)كلیة نظریة ٧٥:١كلیة عملیة ،  ٢٥:١( مع المعاییر المرجعیة 

٣ /
التدریس في المجاالت المختلفة

الدرجات واألقسام العلمیة٤
تعتمد الكلیة سیاسات محددة لتحدید العبىء التدریسي وتفعیلھا٥

)خدمیة–بحثیة –تعلیمیة (المختلفة ٦
التطویرتأخذ الكلیة بنتائج تقییم األداء فى خطة التحسین و٧

عن اإلمكانیات والخدمات المقدمة٨

العملیة التعلیمیة والبحثیة والخدمیة٩
خل منشآتھاتعمل الكلیة على توفیر وسائل األمن والسالمة دا١٠

جودة البحث العلمى والدراسات العلیا –٢

عبارة جودة التقویمم

التقویم

أتفق 
تماما

أتفق 
إلي حد 

كبیر
أتفق إلي 

ال أتفقحد ما

برامج الدراسات العلیا متنوعة وتم توصیفھا وفقا لمعاییر أكادیمیة١
برامج الدراسات العلیا تلبى احتیاجات المجتمع٢

المستفیدین٣

أعضاء ھیئة التدریس٤
تواكب موضوعات الرسائل العلمیة التطور العلمي٥
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توافق التخصص والعبىء اإلشرافي٦
لدى الكلیة خطة بحثیة معتمدة ومعلنة٧
تحدد الكلیة آلیات تضمن تفعیل ومتابعة خطتھا البحثیة٨
الجامعة بیئة مناسبة للبحث العلمي المتمیز/ توفر الكلیة ٩

الجامعة على دعم أعضاء ھی/ تحرص الكلیة ١٠
فى البحث العلمي

أبحاث أعضاء ھیئة التدریس موجھھ لخدمة المجتمع١١

البحث العلمي١٢

بحثیة أو إتفاقیات علمیة١٣
توفر الكلیة المراجع والدوریات العلمیة لدعم منظومة البحث العلمي١٤
توفر الكلیة خدمة االنترنت ألعضاء ھیئة التدریس١٥

مشتركة والحصول على درجات علمیة من الخارج١٦
تائج البحث العلمي فى تطویر المقررات الدراسیةیتم االستفادة من ن١٧

١٨)––
)والرسائل 

تنظیم الكلیة مؤتمرات علمیة ودورات تخصصیة دوریة١٩

اركة أعضاء ھیئة التدریس فى المؤتمرات والندوات تدعم الكلیة مش٢٠
العلمیة

توفر الكلیة قواعد بیانات للبحث العلمي واألنشطة العلمیة المرتبطة٢١

جودة األنشطة األكادیمیة والتعلیمیة –٣

عبارة جودة التقویمم
التقویم

نادراأحیاناغالبادائما
ى التفاعل مع الطالباستخدم شبكة االنترنت ف١
استخدم البرید االلكتروني الخاص بي فى التفاعل مع الطالب٢
استخدم البرید االلكتروني الخاص بالكلیة فى التفاعل مع الطالب٣
استخدم مقررات الكترونیة فى التدریس٤
أشارك فى إعداد توصیف للمقررات التي أقوم بتدریسھا٥
ارك فى إعداد تقاریر للمقررات التي أقوم بتدریسھاأش٦

ILOSو٧
بتدریسھا

بتدریسھا٨
أستخدم وسائط تكنولوجیة رقمیة فى التدریس٩

التى اقوم بتدریسھا ١٠
أتبع أسلوب التقویم المستمر للطالب١١
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جودة األنشطة اإلداریة والخدمیة –٤
التقویمعبارة جودة التقویمم

نادراأحیاناغالبادائما
أعلم برؤیة ورسالة الكلیة و أعمل وفقا لھم١
ك فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلیةأشار٢
أشارك فى تنفیذ ومتابعة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للكلیة٣
أشارك فى إعداد ومناقشة التقریر الذاتي السنوي للكلیة٤
أقوم بمھام إداریة بالقسم٥
أقوم بمھام إداریة بالكلیة٦
أقوم بمھام إداریة بالجامعة٧
أشارك فى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلیة٨
أشارك فى تقدیم خدمات مجتمعیة أو بیئیة٩
لدى درایة بالخطة اإلستراتیجیة للكلیة١٠
أدعم سیاسة تقویم األداء الشامل ألعضاء ھیئة التدریس١١

رأي :
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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استبیان إلستطالع رأى اإلداریین  فى قیاس أثر مشروعات التطویر
 الكلیة ): ...........................            أختیارى (االسم........................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

عبارة جودة التقویمم

التقویم

أتفق 
مامات

أتفق 
بدرجة 
كبیرة

أتفق إلي 
ال أتفقحد ما

.للتخصص ١
.الكلیة توصیف وظیفي یحدد مھام وواجبات الموظف طبقا للتخصص لدى٢
.توفر الكلیة بیئة عمل آمنة ومالئمة لمتطلبات كل وظیفة ٣

٤ )–
....) .سجالت –أجھزة حاسب 

.ألعضاء الجھاز االدارى ٥
.لترقي تستخدم الكلیة نتائج التدریب فى تقییم األداء وا٦
.یتم قیاس رضا العاملین بالكلیة بصفة دوریة ٧
.تستفید الكلیة من التغذیة الراجعة من قیاس الرضا فى خطط التطویر ٨
.تعمل الكلیة على تقییم أداء الجھاز االدارى بصفة دوریة ٩

.تستفید الكلیة من نتائج تقییم األداء فى الترقي والمكافآت ١٠
.لدى الكلیة نظام معلن لتحفیز التمیز فى اآلداء االدارى ١١
.MISتفعل الكلیة نظم المعلومات ١٢
.تحرص الكلیة على ضمان العدالة فى توزیع األعباء الوظیفیة ١٣
.تحرص إدارة الكلیة على التواصل مع الجھاز االدارى والسماع لشكواھم ١٤

(تحرص ١٥
) .نظم المعلومات –تنمیة القدرات –المكتبة الرقمیة –الجودة 

.یتوفر بالكلیة األعداد الكافیة من العاملین والفنیین المؤھلة لتحقیق رسالتھا ١٦

.اإلستراتیجیة ١٧
 رأى اإلداریین  فى قیاس أثر مشروعات التطویراقتراحات اضافیة عن:

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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الجھاز اإلداري بالجامعةاستبیان إلستطالع رأى 
فى قیاس أثر مشروعات التطویر

 الكلیة ): ...........................                  أختیارى (االسم........................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

عبارة جودة التقویمم

التقویم

أتفق 
تماما

أتفق 
بدرجة 
كبیرة

أتفق إلي 
ال أتفقحد ما

للتخصص١
الجامعة توصیف وظیفي یحدد مھام وواجبات الموظف طبقا للتخصصلدى٢
توفر الجامعة بیئة عمل آمنة ومالئمة لمتطلبات كل وظیفة٣

( تو٤
....)سجالت –أجھزة حاسب –

ألعضاء الجھاز االدارى ٥
تستخدم الجامعة نتائج التدریب فى تقییم األداء والترقي٦
یتم قیاس رضا العاملین بالجامعة بصفة دوریة٧
تستفید الجامعة من التغذیة الراجعة من قیاس الرضا فى خطط التطویر٨
تعمل الجامعة على تقییم أداء الجھاز االدارى بصفة دوریة٩
تستفید الجامعة من نتائج تقییم األداء فى الترقي والمكافآت١٠
لجامعة نظام معلن لتحفیز التمیز فى اآلداء االدارىلدى ا١١
MISتفعل الجامعة نظم المعلومات ١٢
تحرص الجامعة على ضمان العدالة فى توزیع األعباء الوظیفیة١٣
تحرص إدارة الجامعة على التواصل مع الجھاز االدارى والسماع لشكواھم١٤

)نظم المعلومات –تنمیة القدرات –المكتبة الرقمیة –ضمان الجودة (١٥
یتوفر بالجامعة األعداد الكافیة من العاملین والفنیین المؤھلة لتحقیق رسالتھا١٦

اإلستراتیجیة١٧
 رأى الجھاز اإلداري بالجامعة فى قیاس أثر مشروعات التطویراقتراحات اضافیة عن :

......................................................................................................................................
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خریجین فى قیاس أثر مشروعات التطویر استبیان إلستطالع رأى ال

 الكلیة ): ...........................                  أختیارى (االسم........................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
یضرك بأي حالكن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

عبارة جودة التقویمم

التقویم

أتفق 
تماما

أتفق 
بدرجة 
عالیة

أتفق إلي حد 
ال أتفقما

تقدم الكلیة برامج للتنمیة المھنیة المستمرة للخریجین ١
لدى الكلیة آلیة منظمة للتواصل مع الخریجین ومتابعتھم٢

منھا٣
المقررات الدراسیة التي درستھا تدعم مھارات التعلم الذاتي٤
البرامج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة تلبى احتیاجات سوق العمل٥
دراستي بالكلیة تساعد على المنافسة فى سوق العمل٦
اعلم عن مشروعات التطویر بالكلیة٧
اعلم عن مشروعات التطویر بالجامعة٨

/ تدعم مشروعات التطویر بالجامعة ٩
التعلیمیة بالكلیة

تعقد الكلیة سنویا ملتقى للتوظیف یشارك فیھ الخریجون١٠

االلتحاق بھا١١

واردة من الخریجین١٢
تتمتع الكلیة بسمعة طیبة لدى المستفیدین من المجتمع المدني١٣
أشارك فى تدریب الطالب فى مكان عملى١٤

رأى الخریجین فى قیاس أثر مشروعات التطویرافیة عن اقتراحات اض :
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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استبیان إلستطالع رأى الطالب فى قیاس أثر مشروعات التطویر 

 الكلیة ): ...........................                  أختیارى (االسم........................... :
اقیة وموضوعیةھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصد.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

جودة األنشطة األكادیمیة–١
التقویمعبارة جودة التقویمم

نادراأحیاناغالبادائما
)مواصفات الخریج ( یتم تعریفك بالمعاییر األكادیمیة ١
ILOSیتم تعریفك بالمخرجات التعلیمیة المستھدفة للمقررات ٢
یتم تعریفك بتوصیف ومكونات البرنامج الدراسي فى مجال تخصصك٣
تتیح اسالیب التدریس لك فرص المشاركة االیجابیة فى انشطة التعلیم والتعلم٤

دراستھا٥

على اتقان التعلم٦
تبدأ الفصول الدراسیة فى وقتھا المحدد٧

فى فھم المقرر٨
یعمل أعضاء ھیئة التدریس على تنمیة مھاراتك العملیة٩

جودة المناھج والمقرات الدراسیة –٢

عبارة جودة التقویمم

التقویم

اتفق 
تماما

أتفق 
إلي حد 

كبیر

أتفق 
إلي حد 

ما
ال أتفق

لكل مقرر دراسى أھداف عامة محددة وواضحة١
رة وتواكب متطلبات سوق العملالمناھج الدراسیة متطو٢

٣ ) (
العمل

یتوافق محتوى المقررات الدراسیة مع أھدافھا٤

٥) (
الدراسة بھ

الستیفاء متطلبات التخرج٦
تتضمن المقررات الدراسیة جوانب تطبیقیة وعملیة تتفق وطبیعة التخصص٧
تساعد المقررات الدراسیة فى اكسابك مھارات جدیدة٨
تعلم فرص تنمیة قدراتك اإلبداعیةتتیح المقررات الدراسیة وأنشطة التعلیم وال٩
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تساعد المقررات على زیادة وعیك بالمشكالت المجتمعیة١٠
تتوافق ساعات التدریب العملي مع محتوى المقررات الدراسیة١١
كأحد أسالیب التعلیم والتعلم) خالل العطلة الصیفیة(یتم اعتماد التدریب المیداني ١٢
معتمد لتقییم نتائج التدریب المیداني یوجد نظام١٣
یتاح لك فرصة اختیار مكان التدریب المیداني١٤

التدریس١٥

)لمقررات إستبیان ا(١٦
تدعم المقررات الدراسیة واالنشطة التعلیمیة تنمیة التعلم الذاتى للطالب١٧

جودة أسالیب اإلمتحانات وتقییم الطالب –٣
التقویمعبارة جودة التقویمم

نادراأحیاناغالبادائما
یتم اإلعالن عن جداول االمتحانات فى الوقت المناسب١
ع رأى الطالب فى جداول ومواعید اإلمتحانات ویؤخذ برغباتھمیستطل٢
تعلن نتائج اإلمتحانات فى وقت مناسب٣
یتم التعریف بأسالیب التقییم وتوزیع الدرجات فى كل مقرر دراسى٤

–طویلة –قصیرة –مقالیة ( یتضمن االمتحان أنماطا مختلفة من األسئلة ٥
)حل مسائل ومشكالت –صح و خطأ -اختیار من متعدد

نتائج اإلمتحانات وما یعطى من درجات یعكس دقة التصحیح٦

٧ )
)والمھارات 

اإلمتحانات تتسم بالعدالة وعدم التمییز٨
وسطأسئلة اإلمتحانات فى مستوى الطالب المت٩

من محتوى بالمقرر% ٧٥أسئلة االمتحان تشمل ما ال یقل عن ١٠

–زمن االمتحان : مثل(تتضمن ورقة األسئلة المعلومات الضروریة ١١
)  اسماء الممتحنین–الدرجات 

١٢)–
) فصلیة

١٣)
)المقرر

١٤)
)العملیة 

)بیئة العملیة التعلیمیة(جودة المصادر والموارد المتاحة للتعلیم والتعلم –٤

عبارة جودة التقویمم
قویمالت

اتفق 
تماما

أتفق 
إلي حد 

كبیر

أتفق 
إلي حد 

ما
ال أتفق

تتناسب مساحة القاعات الدراسیة ألعداد الطالب١
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الورش ألعداد الطالب/ تتناسب مساحة المعامل ٢

٣ )––
الخ...ان وسائل األم–اإلضاءة 

توفر الكلیة اإلمكانیات المعملیة واألدوات الالزمة لمتطلبات مجال دراستك٤

العلمي للمقررات الدراسیة٥

٦ )
...)نظام صوتي –كمبیوتر –عرض 

الطالب٧
تعمل الكلیة على توفیر أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین للتدریس٨

–مكت( تعمل الكلیة على توفیر مصادر لدعم التعلم الذاتي لدى الطالب ٩
....)معامل محاكاة–أجھزة كمبیوتر متصلة باالنترنت –مقررات الكترونیة 

توفیر الكلیة كوادر فنیة مؤھلة للعمل فى المعامل والورش١٠
الجامعة برامج تدریبیة للطالب بھدف تنمیة مھاراتھم/ تقدم الكلیة ١١
ة فى التخصصات المختلفة والمتاحة للطالبتتوافر بمكتبة الكلیة المراجع العلمی١٢
تتوافر بالقاعات الدراسیة والمعامل أو الورش إرشادات األمن والسالمة١٣
توفیر الكلیة كتب جامعیة فى المقررات المختلفة١٤

قدرات الطالب١٥

جودة الدعم والخدمات الطالبیة –٥

عبارة جودة التقویمم
التقویم

اتفق 
تماما

أتفق إلي 
حد كبیر

أتفق إلي 
ال أتفقحد ما

توفر الكلیة األدلة والكتیبات اإلرشادیة للتعریف بالخدمات المقدمة للطالب١
الدراسیةتنظم الكلیة برامج تعریفیة للطالب فى بدایة الفصول ٢

-–( توفر الكلیة أماكن لممارسة األنشطة الطالبیة المختلفة ٣
)ترفیھیة –فنیة 

٤ )–-
)مصادر میاه –كھرباء 

–––مادي ( تقدم الكلیة الدعم الطالبي الالزم فى حال طلبھ ٥
)اجتماعي 

٦ )
)معنوي –مادي 

توفر الكلیة وسائل دعم للطالب ذوى االحتیاجات الخاصة٧

لھم٨
تأخذ الكلیة بآراء الطالب فى تطویر الخدمات التي تقدمھا لھم٩

تحرص الكلیة على تفعیل ومتابعة نظام اإلرشاد الطالبي والساعات المكتبیة١٠
تعمل الكلیة على توفیر آلیات للتواصل بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب١١
١٢
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) االقسام او الشعب(واختیار التخصصات 

 رأى الطالب فى قیاس أثر مشروعات التطویراقتراحات اضافیة عن :
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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استبیان إلستطالع رأى القیادات فى قیاس أثر مشروعات التطویر 

 الكلیة .                  ): ..........................أختیارى (االسم........................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

عبارة جودة التقویمم

قویمالت

أتفق 
تماما

أتفق إلي 
حد كبیر

أتفق 
إلي 
حد ما

ال أتفق

للكلیة خطة إستراتیجیة معتمدة ومعلنة١
یتم متابعة تنفیذ تلك الخطة من خالل آلیة معتمدة٢
swotتشارك األطراف المختلفة فى التحلیل البیئي ٣
)خدمیة –بحثیة –علیمیة ت(تناقش الكلیة سیاستھا فى المجاالت المختلفة ٤
لدى الكلیة توصیف وظیفي للعاملین معلن ومفعل٥
تفعل الكلیة إجراءات األمن والسالمة داخل مبانیھا٦
للكلیة خطة معتمدة ومفعلة لتنمیة الموارد الذاتیة٧
تستطلع الكلیة رأى الفئات المختلفة فى أداء القیادات األكادیمیة٨
للكلیة خطة معتمدة ومفعلة للصیانة ونظافة المباني والمرافق٩
یوجد لدى الكلیة قنوات مؤسسیة للتواصل مع المجتمع والمحیط١٠
توجد لدى الكلیة آلیة معتمدة ومفعلة للتعامل مع شكاوى الطالب١١
للكلیة خطة لعملیة التقویم الذاتي بصفة دوریة١٢

ذ الكلیة إجراءات تصحیحیة على مستوى المجالس الرسمیة فى ضوء التغذیة تتخ١٣
الراجعة من األطراف المختلفة

للكلیة خطة بحثیة معتمدة ومعلنة١٤

والتحسین المستمر١٥
الطالب فى المجالس الرسمیة وتتخذ إجراءات تصحیحیةتناقش الكلیة نتائج ١٦

لمواكبة احتیاجات سوق العمل١٧
یتوافر بالكلیة أماكن مؤمنة ومخصصة للكنتروالت١٨

١٩ /)–
)إداریین –الطالب –الھیئة المعاونة 

تناقش الكلیة نتائج التقویم الذاتي مع األطراف المختلفة٢٠

التعلیمیة٢١
ات والتجھیزات الداعمة للعملیة التعلیمیةیتوافر بالكلیة اإلمكانی٢٢
یتوافر بالكلیة اإلمكانیات والتجھیزات الالزمة إلجراء بحث علمي متمیز٢٣
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٢٤)–– (
كافیة

الكلیة/المھنیة بالجامعة ٢٥
: أذكر اقتراحات اضافیة عن رأى القیادات فى قیاس أثر مشروعات التطویر* 

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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فى قیاس أثر مشروعات التطویرأعضاء الھیئة المعاونةرأى الستطالع استبیان 

 الكلیة ...............  ............): ..................أختیارى(االسم........................... :
ھذا االستبیان ھو جسر التواصل بیننا وبینك فعبر عن رأیك بمصداقیة وموضوعیة.
كن على ثقة أن رأیك سیضیف إلى منظومة الجودة ولن یضرك بأي حال.
 أمام الخانة المالئمة لتقییمك√ ضع عالمة.

جودة األداء–١

ودة التقویمعبارة جم

التقویم

أتفق 
تماما

أتفق 
إلي حد 

كبیر

أتفق 
إلي 
حد ما

ال أتفق

المختلفة١

/ تنظم الكلیة ٢
المختلفة

واألقسام العلمیة٣
تعتمد الكلیة سیاسات محددة لتحدید العبئ التدریسي وتفعلھا٤

)خدمیة –بحثیة –تعلیمیة (األنشطة المختلفة ٥
تأخذ الكلیة بنتائج تقییم األداء فى خطة التحسین والتطویر٦

اإلمكانیات والخدمات المقدمة٧

والبحثیة ٨
تعمل الكلیة على توفیر وسائل األمن والسالمة داخل منشآتھا٩

جودة البحث العلمى والدراسات العلیا –٢

عبارة جودة التقویمم

التقویم

أتفق 
تماما

أتفق إلي 
حد كبیر

أتفق 
إلي حد 

ما
ال أتفق

فھا وفقا لمعاییر أكادیمیةبرامج الدراسات العلیا متنوعة وتم توصی١
برامج الدراسات العلیا تلبى احتیاجات المجتمع٢
یتم تحدیث لوائح الدراسات العلیا فى ضوء التطورات وآراء المستفیدین٣
تواكب موضوعات الرسائل العلمیة التطور العلمي٤

التخصص والعبىء اإلشرافي٥
لدى الكلیة خطة بحثیة معتمدة ومعلنة٦
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تفعل الكلیة آلیات تضمن تفعیل ومتابعة خطتھا البحثیة٧

٨ /
البحث العلمي

بین األقسام العلمیة فى منظومة البحث العلميتحرص الكلیة وتشجع التعاون٩

اتفاقیات علمیة١٠
توفر الكلیة المراجع والدوریات العلمیة لدعم منظومة البحث العلمي١١
ساعدینتوفر الكلیة خدمة االنترنت للمعیدین والمدرسین الم١٢

بحوث علمیة مشتركة والحصول على درجات علمیة من الخارج١٣
یتم االستفادة من نتائج البحث العلمي فى تطویر المقررات الدراسیة١٤
خصصیةتنظم الكلیة مؤتمرات علمیة دوریة وندوات ت١٥
تدعم الكلیة مشاركة أعضاء الھیئة المعاونة فى المؤتمرات والندوات العلمیة١٦
توفر الكلیة قواعد بیانات للبحث العلمى واألنشطة العلمیة المرتبطة١٧

جودة األنشطة األكادیمیة والتعلیمیة –٣

عبارة جودة التقویمم
التالیةالى اى مدى تتیح الكلیة الخدمات 

التقویم
نادرًاأحیاناعادةدائما

استخدام شبكة االنترنت فى التفاعل مع الطالب١
استخدام البرید االلكترونى الخاص التفاعل مع الطالب٢
استخدام البرید االلكترونى الخاص بالكلیة للتفاعل مع الطالب٣
یسأستخدام المعینات التكنولوجیة فى التدر٤

جودة األنشطة اإلداریة والخدمیة –٤

التقویمعبارة جودة التقویمم
نادرًاأحیاناعادةدائما

أعلم برؤیة ورسالة الكلیة و أعمل وفقا لھم١
أشارك فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلیة٢
أشارك فى تنفیذ ومتابعة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للكلیة٣
أشارك فى إعداد ومناقشة التقریر الذاتي السنوي للكلیة٤
أقوم بمھام إداریة بالقسم٥
أقوم بمھام إداریة بالكلیة٦
أشارك فى أنشطة مركز الخدمة العامة بالكلیة٧
أشارك فى تقدیم خدمات مجتمعیة أو بیئیة٨
لكلیة وأعمل وفقا لھالدى درایة بالخطة اإلستراتیجیة ل٩

 قیاس أثر مشروعات التطویرتدعم أذكر اقتراحات اضافیة :
.......................................................................................................................

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


