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 مقدمة 

و نا  فى جامعة فاروس نستخدم العديد منه فى جمع    يعد االستبيان أداة فعالة فى المؤسسات التعليمية

المعلومات و األدلة م  القيادات و أعةاء  يئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطالب و و االداريي  بالجامعة.   

 كذلك تستهدف االستبيانات 

صميمه حتى يتسنى لنا  و الجهات المستفيدة فى المجتمع السكندرى. و  ذا يدعو أن يكون االستبيان دقيق فى ت 

 االستفادة م  نتائج تاليله. 

اإلستبيان وسيلة اتصال تاتوى على مجموعة م  األسئلة أو البنود نرغب فى اإلجابة عليها بايادية و حرية  

و الغرض منها رصد السلبيات م  أجئ اتخاذ إجراءات تصاياية أو اتخاذ قرارات بهدف التطوير و  

 التاسي .

 

بيان الاصول على قدر كبير م  المعلومات فى وقت قصير و م  عدد كبير م  األفراد كما  و م  مزايا االست 

 يمنح اإلستبيان الخصوصية و الوقت و يمنح الفرد فرصة للتفكير. 

و لك   ناك عيوب لإلستبيان مثئ الفهم الخاطىء للسؤال و أحيانا طول االستبيان مما يؤدى  إلى الملئ و فى  

 ستناد الى المنهجية العلمية و بالتالى تؤثر على مصداقية النتائج.بعض األحيان عدم اال

 

و فى إطار السياسة المتبعة فى جامعة فاروس بأن يلتزم الجميع فى الجامعة بالعمئ الجماعى التكاملى  الذى 

ته يشجع على نشر الممارسات الجيدة التى تتم فى كليات و مراكز  و إدارات الجامعة و أخص بالذكر ما قدم

لذا  قام مركز ضمان الجودة بالجامعة بإعداد  ذا الكتيب ليةم اإلستبيانات   كلية الصيدلة جامعة فاروس

وحدات ضمان الجودة بالكليات و المانع لدينا بإضافة   -كنماذج استرشادية  -المختلفة م  أجئ أن  تستخدمها 

 بنود أخرى فى أى استبيان لتتماشى مع متطلبات الكلية.

 

فقنا هللا على أن نعمئ دائما على تطوير نءم و آليات ضمان الجودة فى مؤسسات الجامعة بما ياقق رسالة  و 

 الجامعة و أ دافها االستراتيجية. 

 

 

 

 

 ا.د.نور ان حسي  فناكى                                                                                        

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب                                                            

 المشرف على مركز ضمان الجودة                                                                                
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  مقرر دراسي تقويم

 أساسية  معلومات  -1
 

 أراء عامة حول المقرر الدراسي  -2

 ( 5موافق تماماَ) غير  ( 4غير موافق) ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق) ( 1موافق تماماَ)  لعنصر ا

      يرتبط بالتخصص   -

      عملية  تطبيقاتيوفر  -

      الحياه المهنيهمفيد في  -

      مفهوم   -

 مخرجات التعلم المستهدفة: -3

 ( 5موافق تماماَ) غير  ( 4موافق)غير  ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق) ( 1موافق تماماَ)  العبارة 

      المقرر له أهداف واضحة ومعلنة -

والفهم   - المفيااده  بااالمعرفااة  يزودني  المقرر 
 المتعمق للموضوع

     

      المقرر يحفزني على التفكير -

أكساابني المقرر بعا المهارات المهنية التي   -
 .تفيد في الحياه العملية

     

  االول:المحاضر  -4

 ( 5موافق تماماَ) غير  ( 4غير موافق) ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق) ( 1موافق تماماَ)  العبارة 

      المقرر بمحتويات المحاضر دائما   يلتزم -

 وانتهاا  باد  بمواعياد المحااضاااار دائماا   يلتزم  -

 المحاضره
     

أشااااعر بااح المحااضاااار دائمااا مسااااتعاد  ياداا    -
 للمحاضره 

     

يشا   المحاضار الط ع على ائسائلة والتعبير   -
  عح و هة نظرهم

     

 في المحااضااااره وقت المحااضاااار يساااات مر  -

 الفعلي .التدريس
     

      .أنتباهى  ذع على المحاضر يحافظ -

      .باحترام الط ع المحاضر يعامل -

      .فعالة عملية وحاالت أم لة المحاضر يقدم -

 قاعات التدريس / المعامل / العيادات المستخدمة فى المقرر:  -5

 التخصص:  - اسم المقرر: - للمقرر: الرقم الكودي  -

 ساعة  ..... ........عدد الوحدات: المحاضرة - الخريف  الفصل الدراسي: - 2021/2020:العام األكاديمي -

 ساعة  :...............................التطبيقات - عضو الهيئة المعاونة: - المحاضر:  -
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 العبارة 
موافق  

 ( 1تماماَ) 
 ( 5موافق تماماَ) غير  ( 4غير موافق) ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق)

      الطاقة اإلستيعابية مالئمة -

البروجكتور    – تستهيالت التدريس الستبورة البيةتاء  -

 داتا شو.....متاحة   – 
     

      التهوية و اإلضاءة -

      النءافة -

فى الكليتات العلميتة ت توافر األجهزة فى المعتامئ    -

 العيادات   الورش
     

      توافر الكيماويات   األدوات فى المعامئ -

 : المحاضرات  -6

ــــ العب  ــ  ( 5غير موافق تماماَ)  ( 4غير موافق)  ( 3ما) إلى حد   ( 2موافق)  ( 1موافق تماماَ)  ارة ــ

 لمواعيتتد وفقتتا   الماتتاضتتتترات تقتتديم يتم -

 .والمعلنة الماددة الجداول
     

      .مشو  بأسلوب المااضرات تقديم يتم -

 جانب م  المشتاركة المااضترات تةتمنت -

 .الطالب
     

 المااضتترات في المقدمة المعلومات مقدار -

 .مناسب
     

 عضو الهيئة المعاونة:  -7

 ( 5غير موافق تماماَ)  ( 4غير موافق)  ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق)  ( 1موافق تماماَ)  العبارة 

      .فعال المعاونة الهيئة عةو دور يعتبر -

عةتتتو الهيئة المعاونة دائما  على استتتتعداد للرد  -

 .على أي إستفسارات

     

بموضتتتتوعات  يبدو عةتتتتو الهيئة المعاونة ملما   -

 المقرر

     

      الكافية التطبيقات لنا المعاونة الهيئة عةو يوفر -

طالب   لكئ المستاعدة المعاونة الهيئة عةتو يقدم -

 عند الااجة لذلك

     

 نظام التقويم  -8

 ( 5غير موافق تماماَ)  ( 4غير موافق)  ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق)  ( 1موافق تماماَ)  العبارة 

      مناسب االمتاانات جدول يعتبر -

      بالموضوعية  االمتاانات تتصف -

      مناسب لالمتاانات المخصص الوقت -

 االمتاتانتات في المستتتتتختدمتة اللغتة تعتبر -

 ومفهومة واضاة

     

      بالعدالة المقررة الدرجات توزيع يتصف -

 أساليب التعليم والتعلم غير التقليدية  - 9 
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 ( 5غير موافق تماماَ)  ( 4غير موافق)  ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق)  ( 1تماماَ) موافق   العبارة 

على   - تشتتتتجتعتنتى  المتقترر  فى  تتذا  التتتدريس  طريقتتة 

 Interactive)المشتتاركة بفاعليه أثناء المااضتترات  

learning) 

     

يتم استتتخدام الصتتور والفيديو لتوضتتيح المعلومة أثناء  -

 (Audio-visual learning)المااضرة أو التماري   

     

Computer-Based Learning Using Simulation Programs 

فى زيادة أجزاء المقررات أو اضتتافة مقررات  أرغب -

  جديدة يتم استخدام الكمبيوتر فى تدريسها

     

 :أخرى -9

 المقرر؟  هذا في لم يعجبك  أوأعجبك  الذي ما -1/ 9

 المقرر  هذا في أعجبني

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

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

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

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

 المقرر  هذا في لم يعجبني 

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

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

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

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

 المقرر؟ هذا تطوير أو تحسين يمكن كيف رأيك في -2/ 9

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

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

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

 ........................................................................................................................ 
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 للعام الجامعى...................  –للتعليم عن بعد إستبيان مقرر دراسى 

 

 المحاضر: 

 العبارة 
  موافق تماماَ 

 (1 ) 
 موافق 

(2 ) 
  إلى حد ما 

(3 ) 
  غير موافق 

(4 ) 
  موافق تماماَ  غير 

(5 ) 

      المقرر بمحتويات المحاضر دائما   يلتزم -

أستتتبوعيا على المنصتتتة يلتزم دائما  المااضتتتر برفع المااضتتترة  

 * التعليمية وفقا لمواعيد الجدول الدراسى المعلنة 
     

يعتامتئ الماتاضتتتتر الطالب بتاحترام م  خالل ردل على تعليقتات  

 * .الطالب 
     

يشتتتتجع الماتاضتتتتر الطالب على األستتتتئلتة والتعبير ع  وجهتة  

 * نءر م 
     

      * يعالج المااضر موضوعات المقرر بعمق  -

  * أشعر بان المااضر دائماَ مستعد جيداَ للمااضرة  -
 
 

    
 

 التدريس والمحاضرات: 

ــــ العب  ــ  ( 5غير موافق تماماَ)  ( 4غير موافق)  ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق)  ( 1موافق تماماَ)  ارة ــ

      * .يتم تقديم المااضرات بأسلوب مشو   -

مقدار المعلومات المقدمة في المااضتترات   -

 * .مناسب 
     

      * اشتملت المااضرات على حاالت عملية  -

طريقتة التتدريس فى  تذا المقرر تشتتتتجعنى  -

 على المشتتاركة بفاعليه أثناء المااضتترات 

(Interactive learning) * 

     

بتتتإعتتتداد  - التتتطتتتالب  تتتتكتتتلتتتيتتتف   يتتتتتتتم 

Assignments * 
     

مادة علمية مرفوعة بشتتترا واضتتتح وذلك  -

 power point presentation بتترفتتع 

with audio * 

     

 Classroomتم توفير المتادة العلميتة على ي  -

ليستتتتهتئ على الطتالب   PDF فى صتتتتورة 

 * طبعها ومذاكرتها 

     

يقوم المااضتر بعقد لقاءات مع الطالب م   -

 * zoom/google meeting خالل 
     

يقوم المااضتتتر بعرض فيديو ات عملية   - -

 * العملية التعليمية تفيد فى  
     

      * استمتع جد ا بتجربة التعليم ع  بعد  -

 

 نظام التقويم  -

 ( 5غير موافق تماماَ)  ( 4غير موافق)  ( 3إلى حد ما)  ( 2موافق)  ( 1موافق تماماَ)  العبارة 

حتتئ  - - كتيتفتيتتة  عتلتى  التطتالب  تتتدريتتب  تتم 

 Quiz وذلتك بتإعتداد  online اإلمتاتانتات 

 * تجريبى 

     

      * بدرجات  Quiz إعداد تم   - -
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المااضتر ستاعد الطالب فى حئ مشتاكلهم  - -

 * أثناء أداء اإلمتاانات 

     

      * .يعتبر جدول االمتاانات مناسب  -

      * . تتصف االمتاانات بالموضوعية  -

      * .الوقت المخصص لالمتاانات مناسب  -

      * .تغطي اإلمتاانات ماتويات المقرر  -

 

 المقرر؟  هذا في لم يعجبك  أوأعجبك  الذي ما  -1/

 المقرر  هذا في أعجبني

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

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

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

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

 المقرر  هذا في لم يعجبني 

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

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

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

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

 المقرر؟  هذا تطوير أو تحسين يمكن كيف رأيك -2/ 9

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

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

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

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

 ؟هذا التعليم عن بعدفى  رأيك -2/ 9

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

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

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

 ..................................................................................................................... 
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 المقرروأداء الهيئة المعاونة إستبيان
ــ / كلية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أساسية  معلومات 

 

 الدراسيأراء عامة حول المقرر  .1

 لعنصر ا
موافق  

 ( 5) تماما  
 ( 3) إلى حد ما ( 4) موافق

غير  

 ( 2) موافق
موافق   غير 

 ( 1) تماما  

      يرتبط بالتخصص   -

       يوفر تطبيقات عملية  -

      مفيد في الحياه المهنيه  -

      مفهوم   -

 

 : مخرجات التعلم المستهدفة. 2

 العبارة 
موافق  

 ( 5) تماما  
 ( 3) ماإلى حد  ( 4) موافق

غير  

 ( 2) موافق
موافق   غير 

 ( 1) تماما  

      المقرر له أهداف واضحة ومعلنة  -

المقرر يزودني بالمعرفة المفيدة والفهم المتعمق   -

 للموضوع 
     

      المقرر يحفزني على التفكير -

أكسبني المقرر بعض المهارات المهنية التي تفيد في   -

 .الحياة العملية 
     

 

 الهيئة المعاونة:أعضاء 

 األول : ................  عضو الهيئة المعاونة .1

 ( 2)غير موافق ( 3)إلى حد ما ( 4)موافق ( 5) موافق تماما   العبارة 
موافق   غير 

 ( 1)تماما  

      .فعال  المعاونة الهيئة عضو دور يعتبر -

عضو الهيئة المعاونة دائماً على استعداد للرد    - 

 .إستفسارات على أي  
     

يبدو عضو الهيئة المعاونة ملماً بموضوعات  -

 المقرر 
     

 التطبيقات لنا المعاونة الهيئة عضو يوفر -
 الكافية 

     

طالب  لكل  المساعدة  المعاونة  الهيئة  عضو  يقدم   - 

 عند الحاجة لذلك
     

 : القسم : اسم المقرر - : الرقم الكودي للمقرر -

 الربيع : الفصل الدراسي - 2020/ 2019: العام األكاديمي -

 : عضو الهيئة المعاونة -
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 الثاني : ...............   عضو الهيئة المعاونة. 2

 ( 2)غير موافق ( 3)إلى حد ما ( 4)موافق ( 5) موافق تماما   العبارة 
موافق   غير 

 ( 1)تماما  

      .فعال  المعاونة الهيئة عضو دور يعتبر -

عضو الهيئة المعاونة دائماً على استعداد للرد    - 

 .على أي إستفسارات 
     

ملماً بموضوعات يبدو عضو الهيئة المعاونة  -

 المقرر 
     

 التطبيقات لنا المعاونة الهيئة عضو يوفر -
 الكافية 

     

طالب  لكل  المساعدة  المعاونة  الهيئة  عضو  يقدم   - 

 عند الحاجة لذلك
     

 

 

 الثالث : ..............  عضو الهيئة المعاونة .3

 ( 2)موافقغير  ( 3)إلى حد ما ( 4)موافق ( 5) موافق تماما   العبارة 
موافق   غير 

 ( 1)تماما  

      .فعال  المعاونة الهيئة عضو دور يعتبر -

عضو الهيئة المعاونة دائماً على استعداد للرد    - 

 .على أي إستفسارات 
     

يبدو عضو الهيئة المعاونة ملماً بموضوعات  -

 المقرر 
     

 التطبيقات لنا المعاونة الهيئة عضو يوفر -
 الكافية 

     

طالب  لكل  المساعدة  المعاونة  الهيئة  عضو  يقدم   - 

 عند الحاجة لذلك
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،الهيئة    أعضاء هيئة التدريس )  من وجهة نظر  لكلية .............  التحليل البيئي  استبيان  

 لعام الجامعي ..............  المعاونة ، الطلاب ، الإداريين ،الجهات المستفيدة ،....( ا 
 

يهدف هذا االستبيان إلى تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للكلية للتعرف على نقاط القوة التى تميز الكلية و نقاط  

، كما نؤكد تقديرنا لوقتك و اهتمامك بالمشاركة في االستجابة لهذا   الضعف و الفرص و التهديدات التى تجابه الكلية

 االستبيان 

 نقاط القوة التى تميز الكلية
 ................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نقاط الضعف التى تحتاج إلى تحسين 
 ................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الفرص المتاحة التى يمكن للكلية ان تستفيد بها 
 ................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 التهديدات التى تواجه الكلية
 ................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://vetfac.mans.edu.eg/images/files/qualityassurance/estibianat/staff-environment-analisys.pdf
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   .....(.المستفيدين -طالب   -الهيئة المعاونة  -)اعضاء هيئة تدريس  إستطالع رأى

 للعام الجامعى ............  كلية ............عن رؤية ورسالة 

 الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بمصداقية وموضوعية. نص رؤية ورسالة الكلية   يليفيما 
 

 

 

 
 

 عناصر التقييم م
موافق  

1تماما ) 

 ) 

 موافق 

(2 ) 

إلى حد  

 (3ما)

غير 

 (4موافق)

موافق   غير 

 (5تماما )

      .كتابة الرؤية بالوضوح أسلوبيتسم  1

      كلية. تعبر الرؤية عن التوجه المستقبلي لل 2

3 
لدى األطراف ذو  لكليةتقوم الرؤية ببناء صورة ذهنية إيجابية عن ا

 .العالقة
   

  

      . الرؤية المختارة ممكنه وقابلة للتحقق 4

      .مستمدة من رسالتها  الكليةرؤية  5

      .كتابة الرؤية بالوضوح أسلوبيتسم  6

 المقترحات: 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر التقييم م
موافق  

 ( 1تماما ) 

 موافق 

(2 ) 

إلى حد  

 (3ما)

غير 

 (4موافق)

  غير 

موافق  

 (5تماما )

      تتسم الرسالة بالوضوح واإليجاز 1

      للكلية تعبر الرسالة عن الدور الحقيقي  2

      الفعلية لسوق العمل  جاتااالحتي الرسالة مع  تتفق 3

      لتحقيق أهدافها الشاملة   الكليةتساعد الرسالة على توحيد الجهود داخل  4

      مع أهدافها وما تقدمة من خدمات الكليةتتفق رسالة  5

      مختصرة وسهلة الحفظ  6

 المقترحات: 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

 الكلية: رسالة
 

 

 

 

 

 

 الكلية: رؤية
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 استمارة التحليل البيئي للكلية من وجهة نظر الطالب

( 2015لممارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو   )وفقا  

 للقياس الخاضعةالخصائص  م
 مستوى التقييم 

 موافق 
موافق الى  

 حد ما 
غير  
 موافق 

ال  
 أعرف 

     التخطيط االستراتيجي 
     الرؤية والرسالة

      ئ تتوافر للكلية رؤية ورسالة معلنة ؟ 1

     األ داف االستراتيجية  2

      ئ  ناك ا داف استراتيجية للكلية معلنة ؟ 3
     السمات التنافسية:

     يوجد إقبال لسو  العمئ على خريجي الكلية ؟ ئ  4

      ئ يوجد إقبال م  الطالب الوافدي  على الكلية  5

     القيادة والاوكمة

      ئ أسلوب القيادة في الكلية ديمقراطي ؟ 6

 ئ  نتاك مشتتتتاركة م  الطلبتة عنتد ترشتتتتيح واختيتار القيتادات )اتاتاد الطالب   7

 بالكلية؟

    

     ادارة الجودة والتطوير

      ئ يتم التواصئ بوحدة ضمان الجودة بالكلية ؟ 8

     الموارد 

 ئ مستتتاحة المباني كافية للممارستتتة األنشتتتطة التعليمية ) المدرجات   القاعات الدراستتتية    9

 المكتبة ؟
    

     اإلضاءة الطبيعية   ئ المباني مالئمة لممارسة أنشطة الكلية ؟) التهوية    10

 ئ مستاحة المباني كافية لممارستة األنشتطة الطالبية )رياضتية   فنية   اجتماعية   كشتفية    11

 ..... إلخ ؟
    

      ئ توجد طفايات حريق وأجهزة إنذار في األماك  المختلفة بالكلية ؟ 12

      ئ المرافق متاحة كافية ) دورات الميال   ؟ 13

      ذل المرافق المتاحة صالاة لالستخدام؟ ئ  14

      ئ تتوافر بالكلية معامئ كافية متخصصة؟ 15

      ئ للكلية موقع على شبكة األنترنت ) باللغة العربية   لغات أخرى  ؟ 16

      ئ يتةم  الموقع معلومات متنوعة وحديثة ع  الكلية ؟ 17

     متاحة للطالب ؟ ئ خدمة األنترنت بالكلية  18
     التعليم والتعلم -

      ئ تتةم  استراتيجية الكلية أنماط غير تقليدية للتعلم ؟ 19

      ئ تساعد المقررات الدراسية على تنمية قدرات الطالب على التعليم الذاتي؟ 20

      ئ توجد بالكلية برامج موثقة للتدريب الميدانى للطالب؟ 21

      ئ تقيس االمتاانات مخرجات التعلم المستهدفة؟  22
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      ئ تتسم نتائج تقويم الطالب بالعدالة ؟  23

      ئ التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب ؟ 24

      ئ تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة؟ 25

      ئ تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟ 26

      ئ المراجع العلمية المتاحة تتسم بالاداثة؟ 27

      ئ يتوافر العدد الكافي م  الفنيي  المتخصصي  للمعامئ ؟ 28

      ئ تتناسب المعامئ مع أعداد الطالب الجداول الدراسية؟ 29

      والخريجي الطالب  

     وتنءيم برامج تعريفية للطالب الجدد ؟ ئ يتم إعداد  30

     المقبولي  مع الموارد المتاحة للكلية ؟ الطالب أعداد ئ تتالئم   31

      ئ توجد برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدي  ؟ 32

      ئ  ناك نءام معتمد للدعم الطالبى ) دعم مالى   عينى   نفسى   وما شابه ذلك  ؟ 33

      ئ  ناك عيادة طبية مجهزة للااالت الطارئة ؟ 34

      ئ توجد وسائئ لدعم ورعاية الطالب المتعثري  في الدراسة ؟ 35

      ئ  ناك دليئ للطالب ؟ 36

      ئ يتم توعية وإعالم الطالب بنءام الريادة العلمية؟  37

     الطالبية ؟ ئ حصلت الكلية على مراكز متقدمة في األنشطة  38

     ؟ الخريجي  ئ  ناك وحدة لمتابعة    39

     ؟للخريجي  ئ  ناك رابطة  40

     المشاركة المجتمعية 

      ئ   ناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؟ 41

      ئ تشارك في القوافئ الطبية التي تعقد ا الكلية ؟ 42

     الزيارات الثقافية التي تقوم بها الكلية ؟ ئ تشارك في  43

      ئ تشارك األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية ) تدريب الطالب   حفئ الخريجي   44
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   والهيئة المعاونة استمارة التحليل البيئي للكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

( 2015لممارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو   )وفقا  

 التخصص :                                                        االسم  :          

 للقياس الخاضعةالخصائص  م
 مستوى التقييم 

 موافق 
موافق الى  

 حد ما 
غير  
 موافق 

ال  
 أعرف 

     التخطيط االستراتيجي  -1

     والرسالة الرؤية 

      ئ تتوافر للكلية رؤية ورسالة موثقة ومعلنة ؟ 1

      ئ تم نشر الرؤية والرسالة م  خالل الوسائئ المختلفة داخئ وخارج الكلية 2

     األ داف االستراتيجية

      ئ  ناك ا داف استراتيجية للكلية ؟  3

     استراتيجية الكلية ؟ ئ توجد خطة تنفيذية لتطبيق  4

      ئ يوجد بالخطة مؤشرات للتقييم؟ 5

     السمات التنافسيةت

      ئ يوجد إقبال لسو  العمئ على خريجي الكلية ؟  6

      ئ يوجد إقبال م  الطالب الوافدي  على الكلية  7

      ئ توجد برامج تعليمية تنفرد بتقديمها الكلية ؟ 8

     والحوكمةالقيادة  -2

      ئ توجد بالكلية معايير تستخدم في اختيار القيادات األكاديمية؟  9

10 
 ئ  ناك مشاركة م  أعةاء  يئة التدريس عند ترشيح واختيار القيادات األكاديمية 

 بالكلية؟
    

11 
 ئ أسلوب القيادة في الكلية ديمقراطي م  وجهة نءر أعةاء  يئة التدريس 

 ومعاونيهم؟ 
    

12 
 ئ تسا م المجالس واللجان الرسمية المختلفة بالكلية في مجال مناقشة واتخاذ القرارات 

 الخاصة بالتعليم والتعلم؟
    

      ئ  ناك مصادر لتنمية التمويئ الذاتي بالكلية ؟  13

      ئ  ناك توصيف وظيفي شامئ موثق لجميع الوظائف بالكلية ؟  14

     يوجد شكئ تنءيمي للتعامئ مع األزمات والكوارث ؟  ئ  15

      ئ توجد بالكلية وحدة لةمان الجودة؟ 16

      ئ يوجد بالكلية وحدات ذات طابع خاص ؟  17

      ئ  ناك مصادر لتنمية التمويئ الذاتي بالكلية ؟  18

     الفكرية؟  ئ يوجد إجراءات ماددة للماافءة على حقو  الملكية  19

      ئ تتبع الكلية إجراءات لنشر ثقافة حقو  الملكية الفكرية والنشر؟  20

      ئ تطبق قواعد ماددة لةمان العدالة وعدم التميز بي  الطالب؟ 21

      ئ يوجد بالكلية وسائئ تادد ممارسات األخالقيات المهنية؟ 22
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     ادارة الجودة والتطوير : -3

     تقويم أبعاد وعناصر القدرة للكلية بصفة دورية؟  ئ يتم  23

      ئ حدث تقدم ملاوظ في األداء بالكلية نتيجة االستفادة م  نتائج التقويم الذاتي؟ 24

      ئ تتوافر المخصصات المالية الكافية لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتها؟ 25

     ضمان الجودة لممارسة أنشطتها ؟  ئ تتوافر التجهيزات المالئمة لوحدة  26

      ئ تستخدم الكلية وسائئ متنوعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية؟  

 
 ئ  ناك وسائئ متبعة لقياس مستوى الرضاء الوظيفي ألعةاء  يئة التدريس والهيئة  

 المعاونة؟
    

     أعضاء هيئة التدريس  -4

     الطالب تتفق مع معدالت المرجعية ؟ ئ نسبة أعةاء  يئة التدريس الى  

 
 ئ يتوافر العدد الكافي م  أعةاء  يئة التدريس المؤ لي  للتدريس في التخصصات  

 المختلفة في كئ برنامج تعليمي؟ 
    

      ئ نسبة األعةاء الهيئة المعاونة الى الطالب تتفق واحتياجات الخطة التعليمية؟؟ 

     االحتياجات التدريبية ألعةاء  يئة التدريس   الهيئة المعاونة؟ ئ يتم تاديد  

      ئ يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى احتياجات التدريبية لكئ فئة؟  

      ئ  ناك قواعد مفعلة لتقويم أداء أعةاء  يئة التدريس  أعةاء الهيئة المعاونة؟ 

     ألعةاء  يئة التدريس   أعةاء الهيئة المعاونة؟ ئ يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفي  

     الجهاز األدارى -5

      ئ تستخدم الكلية وسائئ متنوعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية؟  

 
 ئ  ناك وسائئ متبعة لقياس مستوى الرضاء الوظيفي ألعةاء  يئة التدريس والهيئة  

 المعاونة؟
    

     الموارد  -6

     يستخدم التمويئ الذاتي في دعم العملية التعليمية والباثية  ئ  

      ئ مساحة المباني كافية لممارسة األنشطة األكاديمية للكلية؟ 

     اإلضاءة الطبيعية .... الخ   -التهوية) ئ المباني مالئمة لممارسة أنشطة الكلية؟  

     لتاقيق األم  والسالمة في مباني الكلية؟ ئ تتوافر التجهيزات والمعدات المختلفة  

      ئ المرافق المتاحة كافية لتغطية احتياجات أعداد الفئات المختلفة بالكلية 

      ئ  ذل المرافق المتاحة صالاة لالستخدام ؟  

      ئ تتناسب أعداد الااسبات المتاحة بالكلية مع أعداد الطالب؟  

     بيانات بالكلية؟ ئ توجد قواعد  

      ئ للكلية موقع على شبكة األنترنت )باللغة العربية  لغات أخرى  

      ئ يتةم  الموقع معلومات متنوعة وحديثة ع  الكلية ؟  

      ئ خدمة األنترنت بالكلية متاحة ألعةاء  يئة التدريس   الهيئة المعاونة ؟  

     المعايير األكاديمية  -7

     تتبنى الكلية معايير أكداديمية ماددة؟ ئ  

      ئ روعيت المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعليمية ؟ 

      ئ  ناك توصيف للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية ؟  

      ئ  ناك إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية  المقررات الدراسية ؟  
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     تتم االستفادة م  تقارير المراجعي  الخارجيي  ؟ ئ  

      ئ تم تاديث وتطوير البرامج والمقررات نتيجة للتقارير السنوية؟ 

     التعليم والتعلم  -8

      ئ تتةم  استراتيجية الكلية أنماط غير تقليدية للتعلم ؟ 

     التعليم الذاتي؟  ئ تساعد المقررات الدراسية على تنمية قدرات الطالب على  

      ئ توجد بالكلية برامج موثقة للتدريب الميدانى للطالب؟ 

      ئ تقيس االمتاانات مخرجات التعلم المستهدفة؟ 

      ئ تتسم نتائج تقويم الطالب بالعدالة ؟  

      ئ التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب ؟ 

     تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة؟  ئ  

      ئ تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟ 

      ئ المراجع العلمية المتاحة تتسم بالاداثة؟  

      ئ يتوافر العدد الكافي م  الفنيي  المتخصصي  للمعامئ ؟ 

     أعداد الطالب الجداول الدراسية؟  ئ تتناسب المعامئ مع  

     الطالب والخريجين -9

      ئ يتم إعداد وتنءيم برامج تعريفية للطالب الجدد ؟  

      ئ تتالئم أعداد الطالب المقبولي  مع الموارد المتاحة للكلية ؟  

      ئ توجد برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدي  ؟  

     نءام معتمد للدعم الطالبي ) دعم مالى   عينى   نفسى   وما شابه ذلك  ؟ ئ  ناك  

      ئ  ناك عيادة طبية مجهزة للااالت الطارئة ؟ 

      ئ توجد وسائئ لدعم ورعاية الطالب المتعثري  في الدراسة ؟  

      ئ  ناك دليئ للطالب ؟  

     الريادة العلمية؟  ئ يتم توعية وإعالم الطالب بنءام  

      ئ حصلت الكلية على مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية ؟  

      ئ  ناك وحدة لمتابعة الخريجي  ؟ 

      ئ  ناك رابطة للخريجي ؟  

     - البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى:-10

      ئ توجد خطة موثقة للباث العلمى بالكلية؟ 

     ترتبط خطة الباث العلمى بالكلية بخطة الجامعة؟  ئ  

      ئ يوجد مصادر مختلفة لتمويئ الباث العلمى ؟ 

 
 ئ  ناك مشروعات باثية ممولة م  مؤسسات باثية مالية  عالمية خالل السنوات 

 الخمس األخيرة ؟
    

 
المقررات الدراسية  العلمية  ئ تم االستفادة م  نتائج الباث العلمى بالكلية في 

 التعليمية؟
    

      ئ قامت الكلية بتنءيم مؤتمرات أو ندوات خالل السنوات الخمس األخيرة ؟ 

      ئ يشارك الطالب في المؤتمرات العمية 

     الدراسات العليا-11

     المختلفة ؟  ئ تم تبنى وتطبيق معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا  
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      ئ  ناك توصيف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسية؟  

      ئ تلتزم األقسام العلمية بتوزيع األشراف على الرسائئ وفقا للتخصص؟  

 
 ئ  ناك إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثي  قبئ وأثناء التسجيئ  

 للدرجات العلمية ؟ 
    

     يتم استخدام نءام الممتاني  الخارجيي ؟ ئ  

      ئ يقوم طالب الدراسات العليا بنشر أبااث م  الرسائئ ؟ 

      ئ يتم أتبا  وسائئ معينة لقياس رضا طالب الدراسات العليا ؟  

     المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  -9

 
وتنمية البيئة ألعةاء  يئة التدريس  ئ  ناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع 

 ومعاونيهم ؟ 
    

 
 ئ تشارك األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية ) إعداد البرامج التعليمية م تدريب  

 الطالب   عيد الخليجيي    فرص التوظيف   وغير ا؟
    

 
 ئ مشاركة األطراف المعنية ذات الصلة م  المجتمع ضرورية عند اتخاذ بعض 

 القرارات الخاصة بالتعليم؟ 
    

 
 ئ التفاعئ بي  الكلية وبي  ممثلي األطراف المجتمعية المعنية ذات الصلة له مردود  

 إيجابي؟
    

      ئ أسفرت المشاركة مع األطراف المعنية ذا الصلة في تطوير أنشطة خدمة المجتمع ؟ 

     الصلة في زيادة فرص للخريجي ؟  ئ أسفرت المشاركة مع األطراف المعنية ذات  

 
 ئ خدمة المجتمع جزء أصيئ م  أنشطة أعةاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة 

 بالكلية؟
    

      ئ للكلية أثر مباشر في تطوير المجتمع المايط؟ 
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اإلداريين  نظر  وجهة  مناستمارة التحليل البيئي للكلية   

( 2015لممارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو   )وفقا  

    (: االدارة) القسم                                   ( : اختيارى)   االسم

للقياس الخاضعةالخصائص  م  
 مستوى التقييم 

 موافق 
موافق الى  

 حد ما 
غير  
 موافق 

ال  
 أعرف 

     التخطيط االستراتيجي 

     والرسالةالرؤية 

      ئ تتوافر للكلية رؤية ورسالة موثقة ومعلنة ؟ 

     األهداف االستراتيجية 

      ئ األ داف االستراتيجية للكلية  معلنة؟ 

     القيادة والحوكمة

      ئ توجد معايير تستخدم في اختيار القيادات األكاديمية؟ 

     ديمقراطي؟ ئ أسلوب القيادة في الكلية  

      ئ يتم التواصئ بوحدة ضمان الجودة بالكلية ؟ 

      ئ الهيكئ التنءيمي معل  ؟ 

      ئ  ناك توصيف وظيفي للعاملي  باإلدارات المختلفة؟ 

     الجهاز األدارى :

      ئ يتم تاديد االحتياجات التدريبية لكم ؟ 

     لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملي  ؟ ئ تستخدم الكلية وسائئ متنوعة  

      ئ يتم قياس  اراء الجهاز اإلداري ؟ 

     الموارد

      ئ المباني مالئمة لممارسة أنشطة الكلية ؟) التهوية   اإلضاءة الطبيعية  ....الخ  

      ئ تتوافر طفايات الاريق وأجهزة أنذار ؟ 

     دورات الميال  كافية؟ ) ئ المرافق المتاحة  

      ئ  ذل المرافق المتاحة صالاة لالستخدام ؟ 

      ئ خدمة األنترنت بالكلية متاحة للعاملي ؟ 
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المجتمعية  األطراف نظر  وجهة  مناستمارة التحليل البيئي للكلية   

( 2015لممارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو   )وفقا  

                                                                                                       االسم  :          

 : التاريخ

 للقياس الخاضعةالخصائص  م
 مستوى التقييم 

 موافق 
موافق الى  

 حد ما 
غير  
 موافق 

ال  
 أعرف 

     التخطيط االستراتيجي 

     الرؤية والرسالة 

      ئ رؤية ورسالة الكلية معلنة  ؟ 

     األهداف االستراتيجية  

      ئ األ داف االستراتيجية للكلية  معلنة؟ 

     السمات التنافسية: 

      ئ يوجد إقبال لسو  العمئ على خريجي الكلية ؟  

     البرامج التعليمية 

      ئ  المهارات التى يكتسبها خريج الكلية كافية لسو  العمئ ؟  

     الموارد 

      ئ للكلية موقع على شبكة األنترنت )باللغة العربية  لغات أخرى  

      ئ يتةم  الموقع معلومات متنوعة وحديثة ع  الكلية ؟  

     المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  

      ئ  ناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية ؟ 

 
 ئ تشارك األطراف المجتمعية في أنشطة الكلية )تدريب الطالب   حفئ الخريجي      

 فرص التوظيف   حةور مؤتمرات أو ندوات وغير ا؟
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 من وجهة نظر الطلبة للعام الجامعى ........  استبيان لتقييم اسلوب القيادة بالكلية

 :علما بان   تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدولمن فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى  

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند م

      تعاملها مع الطلبةتعتمد القيادات األكاديمية على اسلوب القررات النهائية فى  1

      تقوم القيادات األكاديمية بأستشارة الطلبة فيما يعنيهم  2

      القيادات األكاديمية للمناقشة والاوار مع الطلبة  استعداد 3

      القيادات األكاديمية  مرونة فى التعامئ تءهر 4

      على تطوير قدراتهم القيادات األكاديمية  الطلبة  تساعد  5

      تقدم القيادات األكاديمية  للطلبة  بعض الخدمات الشخصية لائ مشاكلهم 6

      تفةئ القيادات األكاديمية استخدام اسلوب المقابلة الشخصية لتوصيئ المعلومات  7

      الروابط األجتماعية مع الطلبةتارص القيادات األكاديمية على تاسي   8

      تعامئ القيادات األكاديمية الطلبة معاملة متساوية  9

      تشعر القيادات األكاديمية الطلبة بالراحة حي  التادث معهم  10

 مقترحات أخرى : 

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

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

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

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

 

  



  

 

 

 

 

 

 

  Pharos University in Alexandria باالسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

24 

 للعام الجامعى .........  استبيان لتقييم اسلوب القيادة من وجهة نظر العاملين بالكلية

 
 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         ) غير(  2موافق تماما        )غير (  1)

( 3) ( 2) ( 1) البند م  (4 )  (5 )  

1 
مع   تعاملها  فى  النهائية  القررات  اسلوب  على  األكاديمية  القيادات  تعتمد 

 . العاملي 

     

      . شارة العاملي  فيما يعنيهمت تقوم القيادات األكاديمية بأس 2

       .مية للمناقشة والاوار مع العاملي القيادات األكادي استعداد  3

      . القيادات األكاديمية قنوات األتصال مع العاملي  تشجع  4

      .القيادات األكاديمية  مرونة فى التعامئ تءهر  5

      . القيادات األكاديمية العاملي  على تطوير قدراتهم تساعد  6

      . القيادات األكاديمية للعاملي  بعض الخدمات الشخصية لائ مشاكلهم تقدم  7

8 
لتوصيئ تفةئ   الشخصية  المقابلة  اسلوب  استخدام  األكاديمية  القيادات 

 .المعلومات 

     

      .الروابط األجتماعية مع العاملي تارص القيادات األكاديمية على تاسي   9

      .تعامئ القيادات األكاديمية العاملي  والمعاوني  معاملة متساوية  10

      .حس  اسلوب تعامئ القيادات األكاديمية مع العاملي  11

 : أخرى مقترحات

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

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

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

 ........................................................................................................................ 
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دريس والهيئة المعاونة ( لتقييم مستوى البحث العلمى بالكلية  استبيان ) العضاء هيئة الت

 للعام الجامعى .............

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4)   (  إلى حد ما   3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند م

1 
ألعةاء   الجامعة  وتوفر  التدريس  العلمى   يئة  للباث  تفرغ  ساعات  المعاونه  أيام (الهيئة  مثئت 

 التفرغ . 
     

      )مثئت معامئ األبااث و بيت الايوان ..الخ .   توفر الجامعة التجهيزات الكافية لخدمة الباث العلمى 2

      . توفر الجامعة المواد الكيميائية، والعينات الالزمة لخدمة الباث العلمى 3

4 
خدمة   -)مثئت أجهزة الكمبيوترتوفر الجامعة التجهيزات الالزمة بمكتبة الكلية لخدمة الباث العلمى  

 . الكتب و المراجع العلميه  -االنترنت 
     

5 
ألعةاء   الجامعة  وإتاحة  التدريس  وقواعد  يئة   ، العلمية  المواقع  فى  اإلشتراك  المعاونه  الهيئة 

 . البيانات
     

6 
مكافآت   )مثئت  الهيئة المعاونه الدعم المادى للباث العلمى يئة التدريس وألعةاء  الجامعة    توفر

 النشر و ترقية و المشاركه بالمؤتمرات . 
     

7 
اتاحة فرصة حةور المؤتمرات  )مثئتالعلمى ألعةاء الهيئة المعاونة    توفر الجامعة قنوات للتبادل

 .  مالية دولية
     

8 
)مثئت تهنئه و التكريم الااصلي   إرشادى للتافيز على الباث العلمى  بالجامعة دعم معنوى ويوجد  

 . على درجات علميه 
     

      .يوجد بالجامعة عدالة فى توزيع المكافآت والاوافز التشجيعية فى إنجاز الباث العلمى 9

      .العمئ لخدمة الباث العلمىيتم السماا بإستخدام المعامئ فى أى وقت خالل ساعات  10

11 
 لتنمية المهارات فى الباث العلمى مثئ دورات  (Workshops) توفر الجامعة دورات تدريبية

 End Note, CPD  و غير ا . 
     

      .  مسا مة نتائج ابااثك العلمية فى تاديث وتطوير المقررات 12

      تنمية العملية التعليمية للطالب ئ سبق وساعدت أبااثك العلمية فى  13

       ئ سبق وتم تاديث مقرر بناءا على نتائج الباث العلمى 14

 مقترحات أخرى 

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................ 
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 للعام الجامعى .................  لتقييم رضا اعضاء هيئه التدريساستبيان  

 : من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول علما بان

 فق تماما  ( موا5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        ) غير (  1)

 5 4 3 2 1 البند م

      القيادات االكاديميه عالقه فعاله و تتسم بالمشاركه  فى اتخاذ القرارت .  العالقه مع 1

      المشاركة فى اعداد الخطط االستراتيجيه لتطوير الكليه و الجامعه.  2

      قرارات مجالس االقسام فعاله.   3

      المكلف بها ألعةاء  يئة التدريس موزعه بشكئ جيد تبعا للتدريج الوظيفى. األعباء التدريسيه  4

      واجباتهم.  اعةاء  يئه التدريس على علم باقوقهم الوظيفيه و 5

      دعم الدورات التدريبيه لتنميه قدرات اعةاء  يئه التدريس. 6

      للتدريس. توافر قاعات تدريس و معامئ مجهزة مناسبة 7

      توافر المعامئ واألجهزة المناسبة إلجراء األبااث العلمية الخاصة بأعةاء  يئة التدريس 8

      الدعم المادى للباث العلمى العةاء  يئه التدريس. 9

      توافر قنوات التبادل العلمى العةاء  يئه التدريس. 10

      العلميه وقواعد البيانات. اتاحه االشتراك فى المواقع  11

      مكتبه الكليه مجهزه لخدمه البحث العلمى و التدريس.  12

      توفير مناخ لالبتكار والتطوير.  13

      دعم معنوى و ارشادى للتافيز على التدريس و الباث العلمى. 14

      وجود عداله فى توزيع االشراف على الرسائئ العلميه.  15

      مدى فاعليه وحدل ضمان الجودل واالعتماد. 16

      العداله فى توزيع المكافات و الاوافز التشجيعيه. 17

      توفر الكليه االمكانات لتاقيق المتطلبات الوظيفيه العةاء  يئه التدريس 18

      مدى رضا اعةاء  يئه التدريس ع  نءام العمئ .  19

      االدارة فى اتخاذ القرارات لتاسي  مستوى الرضا الوظيفى العةاء  يئه التدريس.مدى ايجابية   20
  

 هل لديك اراء اخرى  

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

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

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

 ............................................................................................................................ 
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 للعام الجامعى ...........  اعضاء الهيئه المعاونةاستبيان لتقييم رضا 

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         ) غير( 2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند م

      القيادات االكاديميه عالقه فعاله و تتسم بالمشاركه  فى اتخاذ القرارت .  العالقه مع 1

      فى اعداد الخطط االستراتيجيه لتطوير  فى الكليه و الجامعه.  الهيئة المعاونة ئ يشارك أعةاء  2

      بشكئ جيد تبعا للتدريج الوظيفى.  موزعه الهيئة المعاونةاألعباء التدريسيه المكلف بها ألعةاء  3

      واجباتهم.  و الهيئة المعاونة على علم باقوقهم الوظيفيهاعةاء  4

      .الدورات التدريبيه لتنميه قدرات اعةاء الهيئة المعاونةتوفير الجامعه  5

      للتدريس. اعات تدريس و معامئ مجهزة مناسبةتوفر الجامعة ق 6

      الهيئة المعاونة توفر الجامعة المعامئ واألجهزة المناسبة إلجراء األبااث العلمية الخاصة بأعةاء   7

      .ى للباث العلمىدالدعم الما الهيئة المعاونةتوفر الجامعه العةاء  8

      الهيئة المعاونة.العةاء  قنوات للتبادل العلمى توفر الجامعه 9

      الجامعه العةاء الهيئة المعاونة االشتراك فى المواقع العلميه وقواعد البيانات. اتاحه  10

      مكتبه الكليه مجهزل لخدمه الباث العلمى و التدريس. 11

      توفر الجامعه العةاء الهيئة المعاونة مناخ لالبتكار والتطوير.  12

      بالجامعه دعم معنوى و ارشادى للتافيز على التدريس و الباث العلمى. يوجد 13

      وجود عداله فى توزيع الرواتب على اعةاء الهيئة المعاونة.  14

       ناك عداله فى توزيع المكافات و الاوافز التشجيعيه.  15

      العةاء الهيئة المعاونة توفر الكلية االمكانيات لتاقيق المتطلبات الوظيفيه  16

      مدى ايجابية االدارة فى اتخاذ القرارات لتاسي  مستوى الرضا الوظيفى العةاء الهيئة المعاونة.  17

 مقترحات أخرى : 

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................. 
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 .............. للعام الجامعى رضا الوظيفي الخاص بأخصائي المعامل إستبيان ال

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5)(  موافق      4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

( 3) ( 2) ( 1) الوصف م  (4 )  (5 )  

يوجد لك توصتتيف وظيفى واضتتح و مكتوب و متفق عليه مع  1

 مديرك المباشر

     

      أنت راضى ع  توزيع العمئ داخئ إدارتك 2

      مكان العمئ الذى تعمئ فيه يتميز بأنه مريح و أم  3

بتالوقتت المتوفر تعتبر  كميتة العمتئ التى تطلتب منتك مقتارنتة   4

 معقوله

     

      مفهوم العمئ كفريق واحد بالجامعة واضح و مطبق 5

6 
 مديرك المباشر يتعامئ معك بعدالة كافية

     

7 
 مديرك المباشر يقوم بتطوير أدائك و يزيد م  خبراتك العملية

     

      القرارات أفكارك و أرائك تؤخذ بعي  اإلعتبار عند إتخاذ  8

تجتد تقتديرا م  قبتئ متديرك فى حتال قيتامتك بعمتئ مميز أو  9

 إضافى

     

التدورات التتدريبيتة كتافيتة ) يتم تزويتدك بتالتتدريتب المطلوب  10

 إلحتياجات الوظيفية 

     

      لديك الثقة أن الجامعة تاافظ على الموظفي  المتميزي  بالعمئ 11

      تقييم أدائك على أساسهاتعلم باألسس التى يتم  12

      النموذج الاالى المستخدم لتقييم األداء يعتبر مناسبا  لوظيفتك 13

      نتيجة تقييم األداء الخاص بك تعكس فعليا  حقيقة أدائك بالعمئ 14

 مالحظات أو إقتراحات تود طرحها أو أسئلة: 

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

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

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

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

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

 ............................ ............................................................................................ 
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 استبيان لتقييم الرضا الوظيفي للعاملين للعام الجامعى ................. 

 :بان   علما  من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند  م

 : الرضا عن الوظيفة بشكل عام

      رضاك الوظيفي عن المهام واالعمال المسندة إليك؟  1

      توزيع االعباء الوظيفية المكلف بها العاملين تبعا للتدريج الوظيفي ؟ عدالة 2

      مدي علم العاملين بحقوقهم الوظيفية و واجباتهم ؟ هل تم اعالمك بحقوقك؟ 3

      وجود عدالة في تعيين العاملين ؟ 4

 والجزاءات مستوى الرضا عن األجور والمكافأت والحوافز

      المادي المتحقق من وظيفتك؟الدخل   1

      المميزات التي تمنحها المؤسسة للموظفين كاالتامينات والمكافأت والبدالت؟ 2

      عدالة توزيع المكافئات و الحوافز التشجيعية ؟ 3

 : الرضا عن النمو واإلرتقاء الوظيفي

      تطبيق نظام الترقيات بالمؤسسة؟ 1

      عملك الحالي؟ فرص التطور في   2

      تلقيك لفرص التدريب في العمل بوظيفتك؟  3

      دعم الدورات التدريبية لتنمية قدرات العاملين ؟  4

 الرضا عن أسلوب القيادة واإلشراف:

      تواصل االدارة مع الموظفين من ناحية التوجيهات واألشراف الدائم؟ 1

      القيادات ، عالقة فعالة و تتسم بالمشاركة في اتخاذ القرارات ؟ مستوي العالقة مع  2

      ايجابية االدارة في اتخاذ القرارات لتحسين مستوي الرضا الوظيفي للعاملين ؟  3

 الرضا عن مجموعة العمل:

      وجود تعاون بينك وبين مجموعة العمل؟  1

 الرضا عن النواحي االجتماعية: 

      االجازات التي تتيحها المؤسسة للموظفين؟نظام  1

      ؟ ساعات العمل 2

      الدعم المعنوي و االرشادي للتحفيز علي القيام بالمهام الوظيفية ؟ 3

 الرضا عن بيئة العمل الماديه:

      توفر االدوات والمعلومات الالزمه للقيام بمهامك الوظيفية؟ 1

      المناسبة الجراء المهام الوظيفية الخاصة بالعاملين ؟توفر األجهزة  2

      البيئة التي تعمل فيها اآلن؟ 3

 مقترحات أخرى 

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

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

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

 ............................................................................................................................ 
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  استبيان لتقييم استراتيجية التدريس والتعلم " للطالب" للعام الجامعى .................

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4)  (  إلى حد ما    3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

  و التعلم  دريساستراتيجية الت مرفق مع هذا اإلستبيان*  

 5 4 3 2 1 البند م

      و التعلم للكلية واضحة لك / لكى؟  دريسهل استراتيجية الت 1

      ؟ أهدافها  و التعلم  تحقق دريساستراتيجية التهل  2

      ؟  و التعلم فى المقرارات المختلفة  دريستتنوع أساليب التهل  3

      و التعلم حديثة؟ دريسأساليب التهل  4

5 
 على تطوير المهارات المختلفة لديك / لديكى والتعلم التى تنتهجها الكلية دريسهل تعمل أساليب الت

 ؟  
     

      هل تؤيد تطبيق هذه االساليب فى مقرراتك الدراسية المختلفة؟  6

      و التعلم؟  دريساستراتيجية التهل موارد الكلية كافية لتفعيل  7

 أيهما اقرب إلى ميولك الشخصية الطرق التقليدية أو الغير تقليدية )مع ذكر السبب( 

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

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

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

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

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

 مالحظات أو تعليقات: 

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

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

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

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

 ..................................................................................................... ..................... 
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جامعة فاروس فى تلبية حاجه سوق العمل   ..................................... ةخريجى كلي إمكانيات لتقييم  إستبيان

 ..................................... للعام الجامعى خدمة المجتمع وتنمية البيئةو

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3افق         )موغير ( 2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند 

 هل وجدت أن المقررات الدراسية التى تلقيتها بالكلية كانت كافية إلكتسابك المهارات العلمية والعملية اآلتية لممارسة المهنة: 

      يؤ لك للممارسة المهنة عمليا  بسهوله؟مستواك فى اللغة اإلنجليزية والمصطلاات العلمية  -

      كانت كافية لمتطلبات وحاجة العمئ بعد تخرجك؟ ااسب االليلل تكاجاد -

      قبئ التخرج؟ ميدانياللتدريب أتاحت لك الدراسة بالكلية القدر الكافى م  ا -

      باث علمى؟  وتنفيذ تصميمعلى  ةقدروال بمفهوم الباث العلمى وا ميته الكافى ماماإلل -

 هل أتاحت لك المقرارات الدراسية تنمية المهارات الشخصية والسلوكية األتية:

      اإل تمام بالمءهر الخارجى  -

      مهنة و تقاليد ا و قوانينها المنءمة الاأللمام بأداب ممارسة  -

      القدرة على العمئ في جماعه -

      االنتماء الوظيفي -

      االلتزام بسياسة العمئ ،احترام وقت العمئ -

      االحاطة بطر  حئ المشكالت والتعامئ معها   -

      كتابة التقارير -
 

 جامعة فاروس؟ -..............كلية  و تنقص في خريج اتحتاج إليه التى وجدت أنك  المهنية المهارات ا . ماهى1

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

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

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

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

 
  . هل وجدت أن هناك مقررات دراسية إحتلت مساحة من دراستك بالكلية ولم تخدمك فى مجال عملك 2

 بصورة أو بأخرى على اإلطالق؟ أذكر إسم هذه المقرارات.    

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

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

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

 .................................................................................................................... 
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جامعة فاروس   -.…........................ …ة كلي  الجهات المستفيدة فى خريج إستبيان رأى

 ….…للعام الجامعى ........................

رائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير  ستفادة م  آاإلوقياس وتقييم مستوى خريجى الكلية ،  إلى    ستبياناإل  ذا هدفي

 سم.ية كاملة وليس  ناك حاجة لذكر اإلبان إجابات سيادتكم سوف تااط بسر األداء بالكلية ، علما  

 شاكرين لكم خالص التقدير و الشكر على حسن التعاون 

 .……………….…………………………………………جهه العمل المستفيدة من الخريج: ❖

 :علما بان   دولمن فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالج

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         ) غير( 2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند 

 أختر المهارات التى تراها فى خريج الكلية ونسبة اكتساب هذه المهارات من وجهة نظركم: 

      .العلميةاللغة االنجليزية والمصطلاات  -

      . آداب ممارسة المهنة وااللمام بقواني  المهنة -

      الطر  العلمية والممارسة الفعالة لتاليئ المشاكئ والتعامئ معها بشكئ فعال. -

      التعامئ مع تطبيقات الااسب االلى بما يتناسب مع حاجة العمئ. -

 األتية:هل وجدت لديه المهارات الشخصية والسلوكية 

      اإل تمام بالمءهر الخارجى  -

      القدرة على العمئ في جماعه  -

      االنتماء الوظيفي  -

      االلتزام بسياسة العمئ ،احترام وقت العمئ -

      االحاطة بطر  حئ المشكالت والتعامئ معها   -

      كتابة التقارير  -

 :يةبين الكلية والمؤسسات المجتمع المشتركدور الخريج فى تفعيل التعاون 

. )النتدوات، كليتةبي  الو  كملتعتاون المشتتتتترك بينلمجتاالت   تئ يستتتتتا م خريج الكليتة فى إيجتاد   -

 اإلستشارات، ورش العمئ،...... 

     

األزمتات  فى حتاالت  حمالت التوعيتة  وقوافتئ  وخريجهتا فى عمتئ    للكليتة تئ لمستتتتتم دور فعتال   -

 ؟ والكوارث
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 الكلية ؟ في مؤسستكم لتعيين خريجي هل هناك أولوية  .1

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

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

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

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

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

 ؟ الكلية خريج فيالتى وجدتموها  القوة جوانب أهمماهى  .2

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

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

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

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

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

  ؟الخريج في التى وجدتموها الضعف نقاط أهمماهى  .3

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

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

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

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

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

 ؟ الكلية في تدريسها تقترح معينة مقررات توجد هل .4

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

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

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

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

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

  موارد  لتخريج الخدمة من  والمســـتفيدين الكلية بين  الفعال  التواصـــل  لتحقيق ســـيادتكم  مقترحاتماهى   .5

 ؟سوق العمل  إحتياجات وفق مؤهلة بشرية

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

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

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

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

 .................................................................................................................... 
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   للعام الجامعى.......  )عن بعد( كاديمىاالرشاد األتبيان اس

هذا اإلستبيان لن يأخذ منك أكثر من دقيقة حيث يهدف هذا اإلستبيان إلستطالع أراء الطالب بخصوص اإلرشاد  

األكاديمى إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. "علما بأن جميع البيانات التى سيتم إدراجها يجب إستيفائها 

تتبع اإلدارة العليا للجامعة لحرية والصراحة حيث لن يتم اإلطالع عليها سوى من قبل جهة واحدة فقط  بكامل ا

 مباشرة" 

 من فضلك ضع عالمة صح عند االجابة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم التالية:

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1)

 لطالب:الشخصية لبيانات الأوال: 

 إجابة الطالب  البند م
  إسم الطالب  1

2 ID  

  المعدل التراكمى 3

  المستوى الدراسى )الفرقة   4

  البريد اإللكترونى  5

 : مرشدك األكاديمىا: بيانات ثاني

 5 4 3 2 1 البند م
  األكاديمى )كامال  إسم مرشدك  1

2 
أثناء   األكاديمى  لإلرشاد  الماددة  والتوقيتات  باألماك   األكاديمى  مرشدك  يتواجد   ئ 

 فترة التسجيئ )قبئ تعطيئ الدراسة  طبقا لما تم إعالنه.
     

       ئ تجد مرشدك األكاديمى ٌملم باللوائح والقواعد األكاديمية الخاصة بالتسجيئ. 3

      يقوم مرشدك األكاديمى باإلجابة ع  إستفساراتك خالل عملية التسجيئ. إلى أى مدى  4

5 

بعد   ع   التعلم  فترة  أثناء  مشكالتك  بباث  األكاديمى  مرشدك  يقوم  مدى  أى   إلى 

إلكترونى جامعى   بريد  توفير  فى  التعليمية   –"المساعدة  بالفصول  التوجيه لإلشتراك 

أداء إمتاان  رفع إلتماس بخصوص عدم    –ومساعدتك فى الاصول على أكواد الفصول  

 مقرر".

     

6 
إلى أى مدى يقوم مرشدك األكاديمى بباث مشكالتك سواء كانت نفسية أو شخصية أو  

 الدراسة. غير ا للمساعدة على حلها بالقدر الذى يكفئ السير الاس  فى 
     

 جابة بنعم فما نو   ذل المشاكئ؟إذا كانت اإل 7

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

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

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

............................................................................................................................. . 
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   للعام الجامعى.......  عن خدمات الدعم و االرشاد الطالبيبيان قياس و تقييم رضاء الطالب تاس

 من فضلك ضع عالمة صح عند االجابة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم التالية: 

 ( موافق تماما  5) (  موافق     4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1)

 5 4 3 2 1 البند م

       ئ يتواجد المرشد االكاديمي بمكتبه اثناء ساعات االرشاد االكاديمي المعلنة؟  1

      ؟  ئ يتم توعية وإعالم الطالب بواجبات المرشد األكاديمي و دورل في مساعدة الطالب 2

      ؟  يتبي  غيابهم أو تعثر م الدراسي ئ المرشد األكاديمي يتواصئ مع الطالب الذي   3

      ؟ ئ أنت راضى ع  طريقة المرشد األكاديمي فى حئ المشاكئ التي تتعرض لها 4

      ؟  ئ حدث لك مشاكئ نتجت ع  أخطاء المرشد االكاديمي 5

 جابة بنعم فما نو   ذل المشاكئ؟إذا كانت اإل 6

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

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

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

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

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

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

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

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

 مقترحات اخرى: 

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

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

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

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

............................................................................................................................. .. 
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 للعام الجامعى..........   والتعلم بالكلية دريسعن جودة الت الب استبيان رضا الط

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5موافق      )(  4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند 

 أوالً: فاعلية العملية التعليمية 
      .أ داف التعليم والمعايير األكاديمية للتخصص واضاة ومعلنة

      .البرامج المقررات الدراسية ترتبط باحتياجات سو  العمئ

      .والتعلم حديثة ووسائئ التعليم متوفرة دريسطر  الت

      .أعةاء  يئة التدريس منتءمي  في المااضرات وجادي  في التدريس

      .الطالب مشاركون في التقويم المستمر للعملية التعليمية داخئ الكلية طوال العام الدراسي

 ثانياً: التعلم الذاتي
      .لتنمية التعلم الذاتيتشمئ المقررات مجاالت ماددة 

      .أساليب التعلم الذاتي المستخدمة داخئ الكلية متنوعة

      .تتوافر بالكلية مصادر ثرية للتعلم الذاتي يستخدمها الطالب

      .توجد بالكلية خطة لتنمية مصادر ووسائئ التعلم الذاتي

      .التعلم الذاتييقوم األساتذة بتشجيع وتافيز الطالب على 

 ثالثاً: المهارات المهنية والعامة 
      .المهارات المهنية والعامة المؤ لة لسو  العمئ ماددة بالكلية

      .توجد بالكلية أنشطة وتدريبات لتنمية المهارات المهنية والعملية لدى الطالب

      .ندوات وورش العمئ بالكلية ماددة ومعلنة

      .التدريب الميداني بالكلية جاد ومفيدبرنامج 

      .التدريب الميداني يتم في أماك  العمئ الفعلية

 رابعاً: الدعم األكاديمي للطالب المتعثرين 
      .توفر الكلية الخدمات الالزمة لذوى االحتياجات الخاصة على أرض الواقع

      .المتعثري توجد أساليب ماددة ومعلنة الكتشاف الطالب 

      .توفر الكلية برامج الدعم والرعاية للطالب المتعثري 

      .توجد بالكلية برامج عالجية لرفع مستوى الطالب المتعثري 

      .تمنح لوائح الدراسة بالكلية فرص إضافية للطالب المتعثري 

 خامساً: تقويم الطالب
      .المستهدفة للتخصص واضاة ومعلنةمصفوفة النتائج التعليمية 

      .تسا م النتائج التعليمية المستهدفة في تنمية المهارات الذ نية والمهنية والعامة

      .االمتاانات تقيس الفهم والتطبيق بجانب الافظ

      .تشمئ ورقة األسئلة كئ مخرجات التعلم المستهدفة

      .المستخدمة مع الطالبتتنو  أساليب التقويم 

 سادساً: توافر اإلمكانيات المادية والمعملية 
      .األجهزة والمعدات والمعامئ المتوفرة بالكلية كافية

      .األجهزة والمعدات والمعامئ المتوفرة بالكلية حديثة ومتطورة

      .األجهزة والمعدات ذات القيمة العالية بمعامئ الكلية مستخدمة

      .يتم صيانة األجهزة والمعدات والمعامئ بالكلية بصفة منتءمة

      .تتوفر في الكلية أعداد كافية مؤ لة م  الفنيي  في المعامئ
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 سابعاً: استخدام الموارد بكفاءة
      .اإلدارات المتخصصة في تقديم خدمات الدعم في الكلية كافية

      .العملية التعليميةيتم توظيف الموارد بكفاءة في 

      .توجد جداول معلنة الستخدام المعامئ في التدريس

      .يربط األستاذ المااضرة النءرية بالدروس العملية

      .تدعم الكلية بشكئ كاف جميع األنشطة الطالبية

 ثامناً: الممارسات العادلة والمساواة بين الطالب

      .لةمان العدالة وعدم التميز بي  الطالب في الكليةتوجد إجراءات ماددة 

      .توجد آلية معلنة ومطبقة للتعامئ مع شكاوى وتءلمات الطالب م  نتائج االمتاانات

      .درجة استجابة إدارة الكلية للشكاوى والمقترحات الخاصة بالطالب مرتفعة

      .لمعالجة أي ممارسات غير عادلة مع الطالبيتم اتخاذ إجراءات تصاياية في الكلية 

توجد إجراءات وقواعد واضاة وعادلة ومعلنة للدعم المالي للطالب ووسيلة ماددة للتاقق  

 .م  وصوله إلى مستاقيه

     

  :مالحظات أخرى
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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 للعام الجامعى...............   وتنمية البيئةإستبيان رضا األطراف المجتمعية عن خدمة المجتمع 

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1) 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة مرفق خطة * 

 5 4 3 2 1 البند م

       ئ الخطة المجتمعية واضاة وتاقق أ دافها؟  1

       ئ تقوم الكلية بدور فعال ومؤثر فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة؟ 2

3 
 ئ توجد ممارسات فعلية لألطراف المجتمعية فيما يخص دور الكلية فى  

 المجتمع وتنمية البيئة؟خدمة 

     

       ئ يتم اإللتزام بمواعيد عقد الندوات والدورات واألنشطة؟ 4

      ما و مستوى الرضا ع  المسا مي  فى األنشطة؟ 5

       ئ تتميز الكلية فى مجال الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة؟ 6

 مقترحات اخرى: 

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

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

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

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

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

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

 .............................. ............................................................................................ 
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لوضع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة   إستبيان ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 للعام الجامعى ..................... 
 

 :علما بان   الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدولمن فضلك ضع عالمة صح عند 

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         )غير (  2موافق تماما        )غير (  1)

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة مرفق خطة * 

 5 4 3 2 1 البند م

      الخطة المقترحة على مشاكئ وأولويات المجتمع؟  ئ تعتمد  1

 رتب مشاكل المجتمع التى يجب أن تعتمد عليها الخطة حسب أولويات التنفيذ ) بالترقيم(:  2

       أنشطة خيرية مثئ السو  الخيرى ، يوم اليتيم.  ➢

      . برامج وندوات توعية  ➢

      تبر  بالدم. حمالت تبر  باألدوية ، شنط رمةان ، مالبس عيد ، ➢

      الدراجات ، اليوم الرياضى.  أنشطة إجتماعية مثئ ماراثون ➢

      عمئ زيارات إلى المناطق العشوائية. ➢

 هل لديك مقترحات أخرى تخص المشاكل التى تواجه المجتمع؟  3

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................... ............................................................................... 
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 للعام الجامعى .................  استبيان خاص بالتدريب الصيفى والكتيب التدريبى
 

 :علما بان   بالجدولمن فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة 

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         ) غير( 2وافق تماما        )غير م(  1) 

 5 4 3 2 1 البند م

 أوال: التدريب الصيفى ) الصيدليات المجتمعية (:

       ئ يتم اإلبالغ ع  مواعيد التدريب الصيفى فى الوقت المناسب 1

      مدى مالئمة مكان إنعقاد التدريب الصيفى 2

      مستوى تنءيم التدريب الصيفى  3

      مدى اإلستفادة م  المواضيع المطروحة فى التدريب الصيفى  4

      وضوا طريقة التقييم فى التدريب الصيفى 5

      مناخ التفاعئ بي  الطالب والهيئة المعاونة 6

 التدريبى: ثانيا : الكتيب 

      مستوى تنءيم الكتيب  7

      شمولية األسئلة للمواضيع المختلفة 8

      مدى وضوا األسئلة بالكتيب  9

      مدى اإلستفادة م  اإلجابة على أسئلة الكتيب  10

      مدى اإلستفادة التطبيقية م  الكتيب أثناء التدريب .  11

 مقترحات أخرى 

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................ 
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   يان نمط القيادة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةاستب

   للعام الجامعى .....................

 :علما بان   من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبينة بالجدول

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         ) غير( 2موافق تماما        )غير (  1) 

 5 4 3 2 1 البند م

      تةع القيادات األكاديمية فى األعتبار أراء ومقترحات األخري  عند اتخاذ القرارات 1

التعلم تقوم القيادات األكاديمية بتفويض بعض المهام بغرض  2       

القيادات األكاديمية األعةاء على الوصول للهدف بتوفير األمكانيات  تشجع 3       

القيادات األكاديمية بعض التشجيع األيجابى تشجع األخري  فى األشتراك فى التقييم تعطى  4       

القيادات األكاديمية األخري  فى صنع القرار الخاص بالعمئتشارك  5       

القيادات األكاديمية الفرصة لآلخري  للتقدم والتطوير فى مجاالت تخصصهم  تتيح  6       

القيادات األكاديمية مشاعر اآلخري  وتشجع على وجود الثقة المتبادلة  تاترم  7       

القيادات األكاديمية األعةاء على األشتراك فى تطوير وتخطيط المنا ج  تشجع  8       

      القيادات األكاديمية سلطتها فى تاقيق األ داف وال تفوض االمور لآلخري تستخدم  9

      تركز القيادات األكاديمية على تنفيذ المهام دون وضع فى االعتبار قدرات االخري   10

      تستخدم  القيادات األكاديمية طريقة اعطاء االوامر دون توضيح   11

      تستخدم القيادات األكاديمية القواعد والقواني  لآلدارة  12

      القيادات األكاديمية ال تشجع أعةاء  يئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام طريقة العمئ كفريق  13

      األكاديمية على الترابط بي  القرار المتخذ وسياسة العمئ تارص القيادات  14

      تتغيب القيادات األكاديمية عندما يتطلب الموقف وجود ا ختى لو تةخمت المشاكئ 15

       ئ القيادات األكاديمية قادرة على إتخاذ القرارات فى الوقت المناسب 16

      القدرة على إدارة األخري  وتعةيهم التوجيهات اإرشادية الألزمة القيادات األكاديمية لديها  17

      القيادات األكاديمية ال تسا م فى التقدم والتطوير للعملية التعليمية 18

      القيادات األكاديمية ال تتواجد فى العمئ لتقييم األداء  19

 مقترحات أخرى 

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

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

...... ...................................................................................................................... 
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 للعام الجامعى......... بخصوص فاعلية الممارسات األخالقية للبحث العلمي  ينللباحث  استبيان

بند من بنود التقييم المبنيه بالجدول:( أمام الدرجه التى تجدها مناسبة لكل √من فضلك ضع )  

 ( موافق تماما  5(  موافق      )4(  إلى حد ما      )3موافق         ) غير(  2موافق تماما        )غير (  1)

 5 4 3 2 1 البند م

      ؟ بإستخدام االجهزةالخاص   log bookتالتسجيئ فى ال ئ يلتزم الباحثون ب 1

      ؟   working sheets والت  تسجيئ الاةور واالنصرافب  ئ يلتزم الباحثون  2

      المعتمد للدرجة العلمية المسجئ بها ؟  برتوكولتقديم صورة م  ال ئ يقوم الباحث ب 3

       ئ انت على علم بقواعد العمئ فى مجمع الباوث؟  4

      العلمي معلنة للباحثي  ؟  ئ القواعد المتبعة لةمان أخالقيات الباث  5

6 
كلية لخزينة الجامعة فى بذلك إيصال  جهاز ،  ئ يُارر لهستخدام ا عند قيام الباحث ب

 المتبعة ؟ وفقا لالئاة المالية الهندسة، وذلك 

     

7 
والذي  ئ يلتزم الباحث بإرفا  بروتوكول أخالقيات الباث العلمي بمصوغات عمله 

 يُعتمد م  لجنة نشر ثقافة أخالقيات الباث العلمي بالكلية؟

     

8 
 ئ تتم صيانة األجهزة، وتسجيئ األعطال وإصالحها، وتسجيئ استهالكات األدوات 

 الزجاجية والكيماويات دوري ا؟

     

 مقترحات أخرى 

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................ 
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 إستبيان لقياس الرضا عن الخدمات المقدمة داخل جامعة فاروس 

 
 .……………………………………………………………………………………… : إسم اإلدارة

تاريخ 

 الزيارة
: ………………………………………………………………………………………. 

 .……………………………………………………………………………………… : الكلية

 
 غير راضى ما  راضى إلى حد راضى  الخدمة

الذي استغر  في  انجاز الخدمة. الوقت 1     

    جودة و دقة الخدمة المقدمة. 2

    على اجابة  التساؤالت  المسئولكفاءة . 3

    . تقدم الخدمة ببشاشة 4

    كفاءة اإلمكانات المتوفرة  -5

 مالحظات ومقترحات:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
                                                                

 التوقيع                                                                                           
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 الخدمات المقدمة  إستبيان مدى الرضا عن

 

جامعة  ياالستب  اهدف  ذ ي في  الطالب  إلى  المقدمة  واألنشطة  الخدمات  جودة  مدى  معرفة   إلى    فاروسان 

البيانات ستعامئ باألسكندرية بأن  تنال  ذل االستمارة ا تمامكم الكافي واستجابتكم السريعة ، علما  . نأمئ أن 

 بسرية تامة وألغراض تطوير تلك الخدمات واألنشطة بالجامعة. 

 أواًل : معلومات عامة : 
 .......................................: فرقة:ال -4:.....................................    لكليةا -1
. .. :............................. جامعىالعام ال -5الفصل الدراســــــــى : ..........................  -5  

( هى  5( هى أقل درجة & رقم )1علما بأن رقم )  أمام كل عبارة   لإلختيار المفضل   (  √)  وضع عالمة  برجاء ثانيًا:
 أعلى درجة: 

 5 4 3 2 1 العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 أ : شئون الطالب :     
      ياس  موظف شئون الطالب استقبال الطالب.  1

يجيب موظف شتتتتئون الطالب على كافة استتتتتفستتتتارات  2

 الطالب المستجد بالشكئ المطلوب .
     

      يقدم موظف شئون الطالب الخدمات بالسرعة المطلوبة . 3

بتقتتديم   4 الطالب  شتتتتئتون  موظف  التىيقتوم   المعلومتتات 

 على التعرف على نءام الدراسة بالجامعة  كتساعد 
     

      يتم استخراج البطاقة الجامعية فى زم  مناسب . 5

الاصتتول على الستتجئ األكاديمى بالستترعة والكفاءة يتم   6

 المطلوبة .
     

 الثقافية :نشطة ب : ال    
      تتيح الجامعة فرصة المشاركة فى األنشطة الثقافية . 7
      تتسم الخدمات الثقافية المقدمة بالتنو  . 8
      توقيت تقديم الخدمات الثقافية مناسب للطالب والطالبات  9
      تتيح الجامعة فرص لعمئ رحالت ثقافية   علمية 10
 ج : النشطة الرياضية :    
      تتيح الجامعة المشاركة فى األنشطة الرياضية . 11

      تتسم األنشطة الرياضية بالتنو  . 12

      المقدمة لألنشطة الرياضية  مناسبة .الجوائز  13
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      اتاحة المالعب و المسرا و غير ا الستخدامها 14

 : ) فود كورت (: خدمات الكافيتريا  د    
      تلبى ماتويات الكافيتريا رغبات الطالب والطالبات . 14

      موقع الكافيتريا مناسب للطالب والطالبات. 15

      خدمات الكافيتريا مناسبة .أسعار  16

      شراب   بالنءافة . –تتسم ماتويات الكافيتريا ) طعام  17

 الطبية :عيادة : ال ه  
      تتوافر بالجامعة عيادة طبية لتقديم الخدمات الصاية. 18

يتسم أداء العاملي  فى العيادة الطبية بالكفاءة فى تقديم   19

 للطالب والطالبات .الرعاية الصاية 
     

      ال يوجد ازدحام عند طلب الخدمات الصاية بالجامعة . 20

 عنها ذوى االحتياجات الخاصة فقط(  (:) يجيبمن ذوى اإلعاقة: خدمات ذوى االحتياجات الخاصة)و   
دورات ميتال ختاصتتتتتة بتذوى االحتيتاجتات    كليتةتتوافر بتال 21

 الخاصة .
     

      تتسم دورات الميال بالنءافة .  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  Pharos University in Alexandria باالسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

46 

 للعام الجامعى.............  الدراسات العليا فى برنامج الدراسات العليا باستبيان رأى طال

 التقييم المبنية بالجدولت م  فةلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجد ا مناسبة لكئ بند م  بنود 

 ال نعم البند م

   ممنوحة م  قبئ الكلية ؟ العلمية ودرجات  ئ  ناك دبلومات 1
   العليا؟  ئ  ناك لوائح ومعايير قياسية  لبرامج الدارسات 2
 المجتمع، والتطوارت احتيتاجتات على بنتاء تطور برامجهتا أن الكليتة على  تئ تارص 3

 العالقة؟ ذات العلمية
  

   متميزة؟ أجنبية جامعات مع مشتركة عليا دارسات الكلية إلنشاء برامج  ئ تسعى 4
   العلمية؟ الرسائئ على واإلشراف للتسجيئ الكلية نءاما  ئ تادد 5
    ئ توجد برامج لتنمية المهارات الباثية لشباب الباحثي ؟ 6
   تطوير برامج ومقررات الكلية؟ ئ تم اإلستفادة م  الباث العلمي في  7
    ئ  ناك تمويئ للباث العلمي والمشروعات الباثية واالتفقيات؟ 8
    ئ تعقد مؤتمرات وندوات علمية وورش عمئ وحلقات نقاشية بالكلية؟ 9
    ئ تتوافر معامئ باثية تخصصية في المجاالت المختلفة؟ 10
   ودوريات حديثة ومتنوعة وقاعدة بيانات للرسائئ العلمية؟ ئ تتوافر بالمكتبة مراجع  11
    ئ توجد برامج تنمية قدرات اعةاء  يئة التدريس في مجال الباث العلمي؟ 12
 مع دورى بشتتتكئ البرامج ع  البرامج وخريجى الطلبة رضتتتاء الكلية مدى  ئ تقيس 13

 اذكر  ذل الوسائئ. وفى حالة االجابة بنعم العملية؟ سرية ضمان
  

    ئ  ناك صعوبات في إجراءات منح الدرجات العلمية؟ 14

 مقترحات اخرى: 

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................... 
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 الجامعى............. للعام بالكلية  استبيان عن ثقافة الجودة لدى الطلبة
 

 م  فةلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجد ا مناسبة لكئ بند م  بنود التقييم المبنية بالجدولت 

 ال نعم البند م

   لها؟ تنةم وكيف عملها  و ما و الجودة صنا  لجنة  ي ما تعلم  ئ 1

   الكليات؟ إعتماد بها  المناط الهيئة  ي م  تعلم  ئ 2

   الكلية؟  وأ داف ورسالة رؤية تجد أي  تعلم  ئ 3

   ؟ الكلية تتبنها التي المرجعية األكاديمية المعايير  ي ما تعلم  ئ 4

   والتعلم بالكلية ؟  التعليم سياسات  ي ما تعلم  ئ 5

   ؟  تفاعلية أم تقليدية التعليمية العملية  ئ 6

   الطالب؟ فيها يشارك التي األستبيانات بأنوا  علم لديك  ئ 7

   التقييم؟ في وعدالة شفافية ويوجد وواضاة معلنة التقييم أساليب  ئ 8

   ؟  تنءيمها في وتشارك الطالبية االنشطة م  تستفيد  ئ 9

   ؟ برايك  تشارك و ئ الطالب لتوعية المقامة الندوات في تشارك  ئ 10

   األنشطة؟  ذل مثئ في الطلبة راك إشت يتم و ئ المجتمع تخدم أنشطة الكلية تقدم  ئ 11

   ؟ الشكاوي لتقديم ) اآللية ( الصاياة الطريقة تعرف  ئ 12

   ؟  الكلية داخئ والسالمة إجراءات األم   ي ما تعرف  ئ 13

   الكلية ؟ وتطوير التعليمية العملية تطوير في دور للطالب  ئ 14

   ؟ الكلية مجالس أو األقسام أو الجودة مجالس في بالاةور تشارك  ئ 15

 مقترحات اخرى: 

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

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

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

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

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

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

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



  

 

 

 

 

 

 

  Pharos University in Alexandria باالسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

48 

 إستبيان عن ورش عمل ................. 
 ورشة عمل بعنوان : ..................

 أوالً : مستوى تنظيم ورش العمل :- 
 

 

 مالحظات 

  التقدير 

 العنصر 
 
 غير راض  راض م

 ضعيف مقبول جيد  جيد جداً  ممتاز

 1 مستوى تنءيم ورشة العمئ       

تم اإلبالغ بالوقت المناسب لاةور ورشة       

 العمئ
2 

 3 مالئمة مكان إنعقاد ورشة العمئ      

 4 مالئمة توقيت ورشة العمئ      

 5 وجود أماك  اإلستراحة و المرطبات      
 

 ثانياً : المدرب و المادة التدريبية :- 
 

 

 مالحظات 

  التقدير 

 العنصر 
 
 غير راض  راض م

 ضعيف مقبول جيد  جيد جداً  ممتاز

 1 مدى إمكانيات المدرب المعرفية و المهارات      

 2 قدرة المدرب على جذب إ تمام المتدربي        

 3 مدة ورشة العمئ متناسبة مع الموضو       

التفاعئ   الاوار و المناقشة مناخ         4 

مدى مالئمة المادة التدريبية التى وزعت فى       

 ورشة العمئ مع موضو  الورشة
5 

 6 تنءيم و سهولة ماتوى المادة العلمية      

 7 العالقة مع المتدريبي       
 

 ثالثاً : التقييم العام لورشة العمل :-  
 

 

 مالحظات 

  التقدير 

 العنصر 
 
 غير راض  راض م

 ضعيف مقبول جيد  جيد جداً  ممتاز

 1 درجة التقييم العام لورشة العمئ      

 2 ماتوى ورشة العمئ      

 3 موضو  و تاديد أ داف ورشة العمئ      

التدريبفعالية وسائئ         4 

 5 درجة تعلم مهارات و معارف جيدة      
 التعليقات :- 

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

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

 المقترحات :- 

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

............................................................................................................................................................  
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية 

  -العربية جمهورية مصتتر  -الهيئة القومية لةتتمان جودة التعليم واالعتماد ت دليئ االعتماد لمؤستتستتات التعليم العالى  -

 . 2009االصدار األول ، يناير 

  -جمهورية مصتتر العربية  -الهيئة القومية لةتتمان جودة التعليم واالعتماد ت دليئ اعتماد كليات ومعا د التعليم العالى   -

 . 2015االصدار الثالث ، يوليو 

 


