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 القيادات األكاديمية واإلدارية ➢

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ➢

 الجهاز اإلدارى ➢
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 2202/1202للعام الجامعى لقياس اإلحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية  إستبيان  

 .............................. .......................................................  : اإلسم    ▪

 .............................. .......................................................  : الدرجة العلمية ▪

 .............................. .......................................................  : الكلية ▪

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

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

 موافق    غير  موافق  إسم الدورة التدريبية المقترحة  م

   لمؤسسات التعليم العالى التخطيط اإلستراتيجى  1

   إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار 2

   مهارات القيادة التنفيذية. 3

   إدارة الوقت واإلجتماعات. 4

   إدارة األزمات والكوارث  5

   الذاتى لمؤسسات التعليم العالىالتقويم  6

   التعليم العالى برامجالتقويم الذاتى ل 7

   إدارة منظومة االمتحانات وأعمال الكنترول  8

   قيادة التطوير والتغيير  9

 

 : مقترحات أخرى  

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

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

 
 ........................................................................................................................ 
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 2202/1202للعام الجامعى لقياس اإلحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية إستبيان  

 .............................. .......................................................  : اإلسم    ▪

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

 .............................. .......................................................  : اإلدارة ▪

 القيادات اإلدارية اإلحتياجات التدريبية لتنمية مهارات قياس إلى ستبيان اإل هذا هدفي

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

 موافق    غير  موافق  إسم الدورة التدريبية المقترحة  م

   القيادة والتفكيراإلستراتيجى  1

   إبتكارية حل المشكالت وصنع القرار 2

   الوقت واإلجتماعات.إدارة  3

   إدارة األزمات والكوارث  4

   تنمية المهارات القيادية الشخصية  5

   تخطيط وادارة الموارد البشرية  6

 

 : مقترحات أخرى  

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

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

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

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

 2202/1202للعام الجامعى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   

 .............................. .......................................................  : اإلسم    ▪

 .............................. .......................................................  : الدرجة العلمية ▪

 .............................. .......................................................  : الكلية ▪

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة اإلحتياجات 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

   التخطيط اإلستراتيجى.  1

   الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى.  2

   التعليم العالى.  برامجالدراسة الذاتية ل 3

   مهام منسقى األقسام العلمية. 4

   المراجعة الداخلية. 5

   المعايير األكاديمية والبرامج الدراسية. 6

   معايير إعتماد مؤسسات التعليم العالى. 7

   معايير إعتماد البرامج. 8

   أعمال الكنترول والمراجعة وأعمال التصحيح 9

10 Excel Advanced   

   انشاء قواعد البيانات 11

   حقوق وواجبات الهيئة المعاونة  12

   اساسيات وتطبيقات سالمة المريض في مؤسسات الرعاية الصحية  13

 : مقترحات أخرى  

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

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

 
 ........................................................................................................................ 
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 2202/1202للعام الجامعى  للجهاز اإلدارىالتدريبية  إستبيان لقياس اإلحتياجات

 .............................. .......................................................  : اإلسم    ▪

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

 .............................. .......................................................  : اإلدارة ▪

 الجهاز اإلدارى اإلحتياجات 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

   معيار الجهاز اإلدارى  1

   مهام سكرتارية وحدات ضمان الجودة  2

   الملفات ورقيا وإلكترونيا.إعداد  3

   انشاء قواعد البيانات 4

5 Excel Advanced   

6 Word Advanced   

   اإلدارة والعمل المؤسسي  7

   بناء اإلستراتيجيات فى العمل وكيفية إدارتها وتطويرها  8

   مهارات التفاوض والتواصل الفعال مع العمالء 9

   وتنظيم األولوياتمهارات إدارة الوقت  10

 

 : مقترحات أخرى  

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

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

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

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

 
 ........................................................................................................................ 
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 2202/1202للعام الجامعى   ألخصائى المعاملالتدريبية  إستبيان لقياس اإلحتياجات

 .............................. .......................................................  : اإلسم    ▪

 .............................. .......................................................  : معمل ▪

 .............................. .......................................................  : كلية  ▪

 الجهاز اإلدارى اإلحتياجات 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

   مكافحة العدوى 1

2 

 متخصصة على األجهزة المختلفة : 

- PCR 

- ELISA 

- GCMS 

- HPLC 

Others 

 

 

   التوصيف الوظيفى  3

   والواجبات وكيفية التقييم الحقوق  4

   اللغة اإلنجليزية  5

   مهارات التواصل  6

   إدارة الوقت 7

   أساسيات السالمة والصحة المهنية  8

   إدارة المخاطر 9

10 Word Advanced   

11 Excel Advanced   

 : مقترحات أخرى  

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

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

 


