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اإلدارية  /لقياس اإلحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية إستبيان 

 2017- 2018جامعة فاروس للعام الجامعى  -.…........................…كلية

 .اإلحتياجات التدريبية لتنمية المهارات القياديةقياس إلى  ستبياناإل هذا هدفي

 

 موافق  غير موافق إسم الدورة التدريبية المقترحة م

   القيادة والتفكيراإلستراتيجى 1

   إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار 2

   مهارات القيادة التنفيذية. 3

   إدارة الوقت واإلجتماعات. 4

   إدارة األزمات والكوارث 5

   تنظيم المؤتمرات العلمية 6

   التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى 7

   المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى 8

9 Team and Leadership   
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لقياس اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إستبيان 

 ….…........................جامعة فاروس للعام الجامعى  -.…........................…كلية

 .اإلحتياجات التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةقياس إلى  ستبياناإل هذا هدفي
 

 غير موافق  موافق إسم الدورة التدريبية المقترحة م

   التخطيط اإلستراتيجى. 1

   والتقرير السنوى.الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى  2

   مهام منسقى األقسام العلمية. 3

   فنيات إعداد وثائق ملفات اإلعتماد وآليات إعداد الكليات إلستقبال الزيارة. 4

   المراجعة الداخلية. 5

   المعايير األكاديمية والبرامج الدراسية. 6

   معايير إعتماد مؤسسات التعليم العالى. 7

   إعتماد البرامج.معايير  8

   دور الطالب فى اإلعتماد والجودة. 9

 المقترحات:
........................................................................................................................ 
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 لعام الجامعى ..................بجامعة فاروس ل للجهاز اإلدارىإستبيان لقياس اإلحتياجات التدريبية 

لما كان الهدف من نظام الجودة هو التأكد من تحقيق الغايات المتفق عليها مع تصحححححححيا وسححححححد الفجوات التى 

لهذه الغايات وإعتبار دراسة اإلحتياجات تظهر عند التنفيذ باإلضافة إلى الرغبة فى التجديد والتحسين المستمر 

واحدة من أهم وسححححححاعر التعرف على نقاة القوة والضححححححعض بهدف النهو  بالعمر جهاز اإلدارى التدريبية لل

 بالجامعة.جهاز اإلدارى وتحسين مستوى األداء بالجامعة، فقد تم إعداد إستبيان لقياس اإلحتياجات التدريبية لل

 الوصفية:أوال: البيانات 

 اإلسم              : ........................................................................................ -1
 المسمى الوظيفى: ......................................................................................... -2
 ...............................................................................اإلدارة            : .......... -3

 ثانيا: مواضيع الدورات: 

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمر التى تراهاضمن إحتياجتك التدريبية:

 غير موافق  موافق إسم الدورة التدريبية المقترحة م

   نظم تقييم الجهاز اإلدارى 1

   معيار الجهاز اإلدارى 2

   مهام سكرتارية وحدات ضمان الجودة 3

   بفاعلية إلنجاز المهام لإلداريين. إدارة الوقت 4

   أخالقيات وسلوكيات المهنة لإلداريين. 5
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