
  

 

 

 

 

 

 

 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 القيادات األكاديمية واإلدارية 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
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 8102/8102للعام الجامعى لقياس اإلحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية إستبيان 

   اإلسم : ..................................................................................... 

  العلميةالدرجة : ..................................................................................... 

 الكلية : ..................................................................................... 

 بمختلف كليات الجامعة لقيادات األكاديميةااإلحتياجات التدريبية لتنمية مهارات قياس إلى  ستبياناإل هذا هدفي

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التى تراها ضمن إحتياجتك التدريبية

 موافق  غير موافق المقترحة إسم الدورة التدريبية م

   القيادة والتفكيراإلستراتيجى 0

   إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار 8

   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 2

   أعمال الكنترول والمراجعة وأعمال التصحيح 2

   اإلنتماء الوظيفى 01

   التقويم فى نظام الجدارات 00

   األسئلة بنوك 08

 

 :أخرى مقترحات 

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

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

 
........................................................................................................................ 
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 8102/8102للعام الجامعى اإلدارية لقياس اإلحتياجات التدريبية للقيادات إستبيان 

   اإلسم : ..................................................................................... 

 المسمى الوظيفى : ..................................................................................... 

 اإلدارة : ..................................................................................... 

 القيادات اإلداريةاإلحتياجات التدريبية لتنمية مهارات قياس إلى  ستبياناإل هذا هدفي

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التى تراها ضمن إحتياجتك التدريبية

 موافق  غير موافق المقترحة إسم الدورة التدريبية م

   القيادة والتفكيراإلستراتيجى 0

   إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار 8

   مهارات القيادة التنفيذية. 3

   إدارة الوقت واإلجتماعات. 4

   إدارة األزمات والكوارث 5

   تنظيم المؤتمرات العلمية 6

   اإلنتماء الوظيفى 01

 

 :أخرى مقترحات 

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

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

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

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

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

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

 
........................................................................................................................ 
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 إستبيان لقياس اإلحتياجات التدريبية

 8102/8102للعام الجامعى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  

   اإلسم : ..................................................................................... 

  العلميةالدرجة : ..................................................................................... 

 الكلية : ..................................................................................... 

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

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التى تراها ضمن إحتياجتك التدريبية

 غير موافق  موافق إسم الدورة التدريبية المقترحة م

   التخطيط اإلستراتيجى. 0

   الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى والتقرير السنوى. 8

   العلمية.مهام منسقى األقسام  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

   معايير إعتماد البرامج. 2

   والجودة.دور الطالب فى اإلعتماد  2

   أعمال الكنترول والمراجعة وأعمال التصحيح 01

   التحليل االحصائىنظم  00

 :أخرى مقترحات 

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

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

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

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

 
........................................................................................................................ 
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 8102/8102للعام الجامعى  للجهاز اإلدارىإستبيان لقياس اإلحتياجات التدريبية 

   اإلسم : ..................................................................................... 

 المسمى الوظيفى : ..................................................................................... 

 اإلدارة : ..................................................................................... 

 الجهاز اإلدارىاإلحتياجات التدريبية لتنمية مهارات أعضاء قياس إلى  ستبياناإل هذا هدفي

 من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التى تراها ضمن إحتياجتك التدريبية

 غير موافق  موافق إسم الدورة التدريبية المقترحة م

   نظم تقييم الجهاز اإلدارى 0

   معيار الجهاز اإلدارى 8

   مهام سكرتارية وحدات ضمان الجودة 3

   بفاعلية إلنجاز المهام لإلداريين. إدارة الوقت 4

   لإلداريين.أخالقيات وسلوكيات المهنة  5

   إعداد الملفات ورقيا وإلكترونيا. 6

   التحليل االحصائىنظم  7

   قواعد البيانات انشاء  2

 

 :أخرى مقترحات 

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

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

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

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

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

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

 


