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 مقدمة

من   العديد  نستخدم  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  في  ونحن  التعليمية  املؤسسات  في  فعالة  أداة  االستبيان  يعد 

املعاونة و الطالب و اإلداريين االستبيانات في جمع املعلومات و األدلة من القيادات و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة 

يكون  أن  يستدعي  وهذا   ، السكندري  املجتمع  في  املستفيدة  الجهات  االستبيانات  تستهدف  كذلك   ، بالجامعة 

ا في تصميمه حتى يتسنى لنا االستفادة من نتائج تحليله. 
ً
 االستبيان دقيق

ب في اإلجابة عنها بحيادية وحرية والغرض واالستبيان وسيلة اتصال تحتوي على مجموعة من األسئلة أو البنود نرغ

 منها رصد السلبيات من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية أو اتخاذ قرارات بهدف التطوير والتحسين. 

قصير   وقت  في  املعلومات  من  كبير  قدر  على  الحصول  االستبيان  مزايا  يمنح    ومنومن  كما  األفراد  من  كبير  عدد 

 لفرد فرصة للتفكير. ا ويمنح االستبيان الخصوصية والوقت 

بعض    وفيامللل    يؤدى إلىطول االستبيان مما    وأحياناللسؤال    الخاطئولكن هناك عيوب لالستبيان مثل الفهم  

 األحيان عدم االستناد إلى املنهجية العلمية مما يؤثر على مصداقية النتائج. 

بالعمل الجماعي التكاملي الذي يشجع   إطار السياسة املتبعة في جامعة فاروس بأن يلتزم الجميع في الجامعة  وفي

مركز ضمان الجودة بالجامعة   لذا قام  ،على نشر املمارسات الجيدة التي تتم في كليات الجامعة و مراكز ها و إداراتها  

وحدات    -باعتبارها نماذج استرشادية    -    أن تستخدمهابإعداد هذا الكتيب ليضم االستبيانات املختلفة من أجل  

 مانع لدينا من إضافة بنود أخرى في أي استبيان لتتماش ى مع متطلبات الكلية.  ضمان الجودة بالكليات وال 

يحقق رسالة   وفقنا    بما  الجامعة  في مؤسسات  وآلياتها  الجودة  نظم ضمان  تطوير  دائما على  نعمل  أن  على  هللا 

 يجية.اإلسترات   وأهدافهاالجامعة 

 فناكيا.د.نورهان حسين                                                                                                    

والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم                                                            

 املشرف على مركز ضمان الجودة و                                                                                                                                        
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 الرؤية والرسالة والقيم احلاكمة جلامعة فاروس باإلسكندرية

 رؤية اجلامعة: 

علمية رائدة تستتتتتتتتتتيى ناو تاقيت أهداف التنمية  تطمح جامعة فاروس باإلستتتتتتتتتتكندرية أن تكون م ستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة  

املستتتتدامة مة خالن بناء مجتمع معرفى وشتتتراكات مالية ودولية وتوظيو التطور التكنولوتي املستتتتمر في 

 تنمية قدرات منتسميها التعليمية والماثية واملهنية.

 رسالة اجلامعة: 

املجتمع مة خالن توفير بيئة مستتتتقرة ومافزة للتعليم  تلتزم جامعة فاروس باإلستتتكندرية بدورها فى تنمية  

التنميتتتتتتتة   تاقيت  مة  تمك هم  للطالب  عتتتتتتتادلتتتتتتتة  بفرص  تعليميتتتتتتتة متميزة  ختتتتتتتدمتتتتتتتة  وتقتتتتتتتديم  العلمي  والماتتتتتتتث 

املستتتتتتتتتتتتتتتدامتة فى مختلو مجتاالت الحيتاةم وتع يم الشتتتتتتتتتتتتتراكتة مع املجتمع املحلى واإلقليمي والتدو ي فى إطتار 

مر والحفاظ على القيم واألخالقيات املجتمعية مع مواكمة التطور من ومة مرنة تستتتتتتتتتتتتتمح بالتطوير املستتتتتتتتتتتتتت

 العلمي والتكنولوتي .
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 "القيم الحاكمة" 

ت جامعة فاروس مجموعة مة القيم الجوهرية التي ترس ي األساس الذي تقوم عليه ممادئ شاملة  2019في عام  
ّ
م تمن

 تية:عادلة داخي حدود حرمها الجاميي. وتغطي هذه القيم المنود اآل

 البند األول: التعليم 

تضع جامعة فاروس طالبها في أو ى أولوياتها وتوفر لهم الميئة املناسمة لضمان نجاحهم الشخص ي واألكاديمي وكذلك  

و 
َ
ُمخَتل يشمي  نطاق  تقديم  والتساؤن مة خالن  التفكير  روح  تمّني  على  الجامعة  وتشجع  لذلك.  الالزم  الدعم  توفير 

مافًزا رئيسًيا لكي مة التدريس والتعلم. وتضع الجامعة نصب أعي ها احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة  املوضوعات يعمي  

وتمذن أقص ى الجهد لدعم نجاحهم بشّتى الطرقم وم ها توفير املرافت الالزمة واملنح واللوجستيات وخصم على الرسوم 

التع أنماط  جميع  الجامعة  وتثمة  ذلك.  األمر  يتطلب  كلما  التدريب  الدراسية  وفرص  العلمي  والماث  والتدريس  م 
ّ
ل

 واالبتكار لتطوير رسالتها.

 البند الثاني: البحث والنتائج

تثمة جامعة فاروس العالقات الوثيقة املتمادلة بين الكليات ومجموعات الماث العلميم وتثمة أيضا عملية االكتشاف  

ا أفرادا أم مجموعات. كما تثمة جامعة فاروس أهمية  العلمي مة خالن مشروعات الماثم مع دعم الماحثين سواء أكانو 

 جميع التخصصات الماثيةم وكذلك قوة الترابط فيما بي ها وتأثير تداخي مجاالتها املتعددة.

 البند الثالث: النزاهة 

ريس  تاافظ جامعة فاروس على األمانة واألخالقيات في جميع التعامالت وذلك في ظي أعلى املعايير األخالقية في التد

 والماث والنشر واالندماج في العمي العام وكافة الخدمات.

 البند الرابع: أعضاء هيئة التدريس وحقوق العاملين بالجامعة

واإلبدا   االبتكار  مة خالن  فيه  التمّيز  وتعزز  بها  التدريس  هيئة  أعضاء  لجميع  املنهي  التطوير  فاروس  جامعة  تشجع 

وير. كما تقدر جامعة فاروس أعضاء هيئة التدريس العاملين بها باعتمارهم  والدقة وتمين مذهب عملي تجاه هذا التط

أهم ما يميزها وتكافئهم. كما تقع على عاتت الجامعة مسئولية توفير أجور لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها  

 لتغطية نفقاتهم بما يتناسب ومستوض األجور املحلية.
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 دات األكاديمية والنقابات املهنية البند الخامس: االعتراف باالتحا

تعترف جامعة فاروس باالتاادات األكاديمية والنقابات املهنيةم وتاترم قوانين العمي فيما يتعلت باقوق جميع أعضاء  

 هيئة التدريس وجميع العاملين بهام وكذلك حقوق املرأة.

 البند السادس: البحث والتعبير الحر وغير املقيد 

املعرفة هو الهدف الرئيس ي لجامعة فاروس فالجامعة تثمة حرية الفكر والتعمير بال أي تمييز باإلضافة  ُيعد السيي إ ى  

إ ى الماث والتعمير الُحر مع ضمان الحرية األكاديمية. وتعد حرية إبداء االعتراض املسبب على األمور التي قد يعترض  

 في إطار التزام الجامعة بممد
ً

 أ الحرية.عليها الفرد أمًرا متأصال

 البند السابع: مجتمع التنوع واالنتماء 

تثمة جامعة فاروس التنو  وادماج جميع الفئات فهي ترحب بمجتمع عادن وماب يتيح للطالب والكلية وكي العاملين 

ام بها مع اختالف خلفياتهم ووجهات ن رهم وقدراتهم وتجاربهم إمكانية التعلم واالبتكار والعمي في بيئة يسودها االحتر 

 كما ُيَمك هم مة املشاركة في أي حوار مجتميي ليتناسب مع مكانة الجامعة في املجتمع األكاديمي واملحلي واسع النطاق. 

 البند الثامن: املساواة 

في   الجنسين؛ فهي حريصة على رصد كي ما يتعلت بهذا الشأن  بين  تعمي جامعة فاروس على ضمان تاقيت املساواة 

 وجدون األجر الوظيفي الخاص بالجامعة. جميع األعمان والوظائو  

 البند التاسع: التعاون بين املجاالت العلمية واالستكشاف عبر الحدود: 

تدعم  فالجامعة  وتداخلها.  بي ها  املوجودة  العالقات  وقوة  األكاديمية  املجاالت  جميع  أهمية  فاروس  جامعة  تثمة 

ألكاديمية وتتصدض للتاديات والفرص الهامة. كما وتسيى املوضوعات الشاملة في كي الجهود التي ت هر في الوحدات ا

الجامعة إ ى الحصون على فرص الشراكة االبتكارية مع م سسات التعليم والماث العلمي وقطا  األعمان وامل سسات  

 والجمعيات األهلية ومجان الرعاية الصحية. 

 م: البند العاشر: تغيير نمط املعيشة من خالل االندماج في املجال العا

تثمة جامعة فاروس االندماج في املجتمع املحلي والشئون اإلقليمية والدوليةم والتعرف على احتياجاتها ونقاط قوتهام 

 إ ى اإلسهام في املجتمع مة خالن مواصلة 
ً
وتقديم املعرفة التي توجدها لتاقيت االستفادة لها. وتسيى الجامعة جاهدة

 استراتيجيات حي النزاعات واحترام التراث.  إيجاد املعرفة ونشرها وتطميقهام وإيجاد
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 البند الحادي عشر: احترام البيئة الطبيعية: 

للتنمية املستدامة    بذلك أهداف األمم املتادة 
ً
في تقديم حلون ملستقمي مستدام متمعة ثمة جامعة فاروس دورها 

ُ
ت

لعام   اإلستراتيجية  مصر  خطة  سمي  2030وكذلك  انتهاج  الجامعة  تدعم  كما  بيئًيام  عيش.  مستدام  بشكي  وعمي 

 واقتصادًيام واجتماعًيا في برامج اإلدارةم والبرامج األكاديميةم والبرامج الماثية.  

 البند الثاني عشر: استراتيجيات التوسع 

ثم هام كما تتمع استراتيجية توسع في   تقر جامعة فاروس بأهمية املوضوعات الجديدة الناشئة في
ُ
كي املماحث العلمية وت

 بنيتها لكي تتماش ي مع مثي هذه القضايا الناشئة وتلبي االحتياجات القومية.  

 البند الثالث عشر: الجودة 

في كي األنشطة األكاديمية وأنشطة اإلدارة وكذلك  ثمة جامعة فاروس إجراءات الجودة وتتمعها 
ُ
في توفير الخدمات   ت

 االجتماعية. 
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 مركز ضمان اجلودة

 الرؤية:

متكاملة لضتتتتتتتتتتتمان جودة التعليم والماث العلمى وخدمة املجتمع وتعزيز قدرات جامعة فاروس للتاستتتتتتتتتتتين  تطميت ن م  

 املستمر والتي تمك ها مة أن تكون واحدة مة أهم م سسات التعليم العا ي ماليا وإقليميا ودوليا

 :  الرسالة

التطوير املستتمر فى البرامج التعليمية  يقود مركز ضتمان الجودة بجامعة فاروس عملية ارستاء معايير لضتمان الجودة و 

و الماثيتتتة التى تلبى احتيتتتاجتتتات املجتمع و ستتتتتتتتتتتتتوق العمتتتي ماليتتتا و اقليميتتتا و دوليتتتا م كتتتذلتتتك يقتتتدم املركز التتتدعم الفنى 

 املتكامي و املناسب لتأهيي كليات الجامعة العتمادها على املستويين القومى و الدو ى

 األهداف:

 .رؤية ورسالة الجامعة وأهدافهانشر ثقافة الجودة بما ياقت   .1

تعزيز بناء ودعم القدرات الذاتية لكليات الجامعة على مماشترة التقويم الذاتى طمقا ملعايير الهيئة القومية لضتمان   .2

 .جودة التعليم واالعتماد

 .متابعة آليات تطوير البرامج واللوائح الدراسية بكليات جامعة فاروس .3

  يات الجامعة ولبرامجها االكاديمية وتعزيزتوسيع نطاق االعتماد الدو ي لكل .4
ً
 .سمعتها دوليا

رفع مستوض رضا املجتمع عة مخرجات من ومة التعليم بالجامعة مة خريجين وباوث وخدمات مهنية ومجتمعية   .5

 .تتفت مع املعايير القومية واإلقليمية والدولية

 .لكلياتتاقيت تواصي فعان بين مجلس إدارة املركز و وحدات ضمان الجودة با .6

 .تطوير القواعد التنفيذية للوائح الجامعة التن يمية مما يعزز املرونة والشفافية .7

 .تعزيز بناء القدرات لكافة الفئات بالجامعة فى مجان ن م و آليات ضمان الجودة .8

 .التعاون مع هيئات ومن مات ضمان الجودة واالعتماد على املستوض القومي واإلقليمي والدو ي .9

ات التى تواجه تطوير األداء على جميع املستتتتتتتتتتتتويات وإجراء الدراستتتتتتتتتتتات التاليلية واقتراح الحلون  تشتتتتتتتتتتتخي  املعوق .10

 .والخطط املناسمة للتاسين فى مختلو املجاالت
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 دراسي مقررتقويم  استبيان

 (      اإللكرتونية املنصة/  الكلية يف) التعليمية اجللسات اثناء احملاضر أداء فى الطالب أراء الستطالع 

 معلومات أساسية

 ) اسم احملاضر األول ( /احملاضر  .1

 ضعيف مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز العبارة

      المقرر بمحتويات  المحاضر دائما   يلتزم -

دائما  المحاضرررر برال المحاضررررع ا ررربوليا لل  الم  ررر   يلتزم   -
 المعل     ي التعليمي  واقا لمواليد الجدول الدرا  

 
    

يعرامرل المحراضرررررر الرام براحترام م  لال ردي لل  تعليقرات   -
  .الرام

 
    

       يشجل المحاضر الرام لل  األ ئل  والتعبير ل  وجه   ظرهم  -

       موضولات المقرر بعمق يعالج المحاضر   -

       اشعر با  المحاضر دائماَ م تعد جيداَ للمحاضرع  -

      المقرر بمحتويات  المحاضر دائما   يلتزم -

يلتزم دائما  المحاضرررر برال المحاضررررع ا ررربوليا لل  الم  ررر    -
 المعل     ي التعليمي  واقا لمواليد الجدول الدرا  

 
    

 احملاضرات:التدريس و .2

ــــ العب  ــ  ضعيف مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز ارة ــ

       .يتم تقديم المحاضرات بأ لوم شائق -

       .مقدار المعلومات المقدم  اي المحاضرات م ا م  -

      ت اهم المحاضرات اي اهم موضوع المقرر. -

       اشتملت المحاضرات لل  حاالت لملي  / تربيقي . -

التدريس اي هذا المقرر تشجع ي لل  المشارك  بفاللي  اث اء رريق    -
  (Interactive learning) المحاضرات 

 
    

      (Blackboard)Assignmentsيتم تكليف الرام بتكليفات  -

 لل  الم  رر  اكلكترو ي   Discussionيتم مشررارك  الرام اي   -
(Blackboard). 

 
    

 للمحرراضررررررات التي تم شررررررحهررا  لكترو يررا  recordيتم لمررل   -
(Blackboard). 

 
    

 PDF اي  رررررورع Blackboardيتم تواير المرادع العلمير  لل  -
 لي هل لل  الرالم ربعها ومذاكرتها.

 
    

      يقوم المحاضر بعرض ايديوهات لملي  تفيد اي العملي  التعليمي . -

 : العام األكاديمي  - كلية:  -

 اسم المقرر:  - الرقم الكودي للمقرر:  -

 المحاضر:  -   الفصل الدراسي: -
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 نظام التقويم  .3

 ضعيف  مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز العبارة 

      يتم لمل التبارات  لكترو ي  دوري . -

 الدرا رري   ررف الف ررلت معتبر االلتبارات اكلكترو ي  / امتحا   ت -
 .م ا م 

 
    

 الدرا ري  رف الف رلت متت رف االلتبارات اكلكترو ي  / امتحا    -
 .بالموضولي 

 
    

       .الوقت المل ص لامتحا ات م ا م  -

 الدرا رري ف ررلال ررف  ت متغري االلتبارات اكلكترو ي  / امتحا    -
  ر.محتويات المقر

 
    

 أخرى  .4

 املقرر؟ هذا يفيعجبك مل  أوأعجبك  الذي ما 1/ 4

 املقرر هذا يف أعجبين ▪

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

 املقرر هذا يف مل يعجبين  ▪

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

 ؟هتطوير أو املقرر هذا حتسني ميكن كيف رأيك يف 2/ 4

................................................................................................................. 
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 دراسي مقررتقويم  استبيان

 املعاونة اهليئة أداء يف الطالب أراء الستطالع 

 معلومات أساسية

 أراء عامة حول املقرر الدراسي .1

 ضعيف  مقبول   جيد  جيد جدا   ممتاز العنصر

      يرتبط بالتخصص   -

       يوفر تطبيقات عملية  -

      املهنية  الحياةمفيد في  -

      مفهوم   -

 املستهدفة:خمرجات التعلم  .2

 ضعيف  مقبول   جيد  جيد جدا   ممتاز العبارة

      املقرر له أهداف واضحة ومعلنة -

      املقرر يزودني باملعرفة املفيدة والفهم املتعمق للموضوع  -

      املقرر يحفزني على التفكير  -

      .أكسبني املقرر بعض املهارات املهنية التي تفيد في الحياة العملية  -

 ) األول ( عضو اهليئة املعاونة .3

 ضعيف مقبول   جيد  جيد جدا   ممتاز العبارة 

      .فعاال املعاونة الهيئة عضو دور  يعتبر -

 على استعداد للرد على أي استفسارات   - 
ً
  .عضو الهيئة املعاونة دائما

    

 بموضوعات املقرر.  -
ً
يمدو عضو الهيئة املعاونة ملما       

      الكافية.  التطميقات لنا املعاونة الهيئة يوفر عضو -

  طالب عند الحاجة لذلك.  لكي  املساعدة  املعاونة  الهيئة  عضو  يقدم   - 
    

 

 : العام األكاديمي  - كلية:  -

 اسم المقرر:  - للمقرر: الرقم الكودي  -

 : عضو الهيئة المعاونة  -   الفصل الدراسي: -



1202 - 2202اإلصدار الرابع  جامعة فاروس باإلسكندرية -شادى دليل االستبيانات االستر   

13   

 

   .............   استبيان التحليل البيئي لكلية

 (  املستفيدةاجلهات  اإلداريني ،اخلرجييني ، الطالب ،  املعاونة ،اهليئة  هيئة التدريس ، أعضاء)من وجهة نظر 

 .............. العام اجلامعي 

يهدددف هددذا االسددددددددددددتبيددان إلى تحليددل البيئددة الددداخليددة والخددارجيددة للكليددة للتعرف على نقدداع القوة التي تميز الكليددة ونقدداع الضددددددددددددعف  

 بيان.والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، كما نؤكد تقديرنا لوقتك واهتمامك باملشاركة في االستجابة لهذا االست

 نقاع القوة التي تميز الكلية 

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

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

 تحتاج إلى تحسيننقاع الضعف التي 

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

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

 الفرص املتاحة التي يمكن للكلية أن تستفيد بها 

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

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

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

 التهديدات التي تواجه الكلية

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

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

 ................ ............................................. 
 ............................................................. 
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 استمارة التحليل البيئي للكلية من وجهة نظر الطالب

 (2015ملمارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو  )وفقا

 للقياس اخلاضعةاخلصائص 
 مستوى التقييم

 ضعيف مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز

      التخطيط االستراتيجي  

      الرؤية والرسالة

      هي تتوافر للكلية رؤية ورسالة معلنة ؟ -

      األهداف االستراتيجية   -

      اهداف استراتيجية للكلية معلنة ؟ هي هناك   -

      السمات التنافسية:

      هي يوجد إقمان لسوق العمي على خريجي الكلية ؟  -

      هي يوجد إقمان مة الطالب الوافدية على الكلية   -

      القيادة والحوكمة

      هي أسلوب القيادة في الكلية ديمقراطي ؟  -

      الطلمة عند ترشيح واختيار )اتااد الطالب( بالكلية؟هي هناك مشاركة مة   -

      ادارة الجودة والتطوير

      هي يتم التواصي بوحدة ضمان الجودة بالكلية ؟  -

      املوارد 

هي مستتتتتتتاحة املماني كافية للممارستتتتتتتة األنشتتتتتتتطة التعليمية ) املدرجات   القاعات   -

 الدراسية   املكتمة(؟

     

      املماني مالئمة ملمارسة أنشطة الكلية ؟) التهوية   اإلضاءة الطميعية (هي  -

هتتي مستتتتتتتتتتتتتتتاحتتة املمتتاني كتتافيتتة ملمتتارستتتتتتتتتتتتتتتة األنشتتتتتتتتتتتتتطتتة الطالبيتتة )ريتتاضتتتتتتتتتتتتتيتتة   فنيتتة    -

 اجتماعية.. إلخ ؟

     

      هي توجد طفايات حريت وأجهزة إنذار في األماكة املختلفة بالكلية ؟ -

      كافية ) دورات املياه ( ؟هي املرافت متاحة  -

      هي هذه املرافت املتاحة صالحة لالستخدام؟ -

      هي تتوافر بالكلية معامي كافية متخصصة؟ -

      هي للكلية موقع على شمكة األنترنت ) باللغة العربية   لغات أخرض (؟ -

      هي يتضمة املوقع معلومات متنوعة وحديثة عة الكلية ؟  -

      خدمة األنترنت بالكلية متاحة للطالب ؟هي  -
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      التعليم والتعلم 

      هي تتضمة استراتيجية الكلية أنماط غير تقليدية للتعلم ؟  -

      هي تساعد املقررات الدراسية على تنمية قدرات الطالب على التعليم الذاتي؟  -

      للطالب؟هي توجد بالكلية برامج موثقة للتدريب امليدانى  -

      هي تقيس االمتاانات مخرجات التعلم املستهدفة؟   -

      هي تتسم نتائج تقويم الطالب بالعدالة ؟  -

      هي التجهيزات املتاحة تتفت وطميعة نشاط املكتمة وأعداد الطالب ؟ -

      هي تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في املكتمة متاحة للفئات املستهدفة؟  -

      تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟هي  -

      هي املراجع العلمية املتاحة تتسم بالحداثة؟  -

      هي يتوافر العدد الكافي مة الفنيين املتخصصين للمعامي ؟  -

      هي تتناسب املعامي مع أعداد الطالب الجداون الدراسية؟  -

       الطالب والخريجين

      برامج تعريفية للطالب الجدد ؟ هي يتم إعداد وتن يم  -

      هي تتالئم أعداد الطالب املقمولين مع املوارد املتاحة للكلية ؟  -

      هي توجد برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدية ؟  -

      (؟.......هي هناك ن ام معتمد للدعم الطالبى ) دعم ما ى   عينى   نفس ى   -

      طمية مجهزة للحاالت الطارئة ؟ هي هناك عيادة  -

      هي توجد وسائي لدعم ورعاية الطالب املتعثرية في الدراسة ؟  -

      هي هناك دليي للطالب ؟ -

      هي يتم توعية وإعالم الطالب بن ام الريادة العلمية؟   -

      هي حصلت الكلية على مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية ؟  -

      هي هناك وحدة ملتابعة الخريجين ؟   -

      هي هناك رابطة للخريجين؟  -

      املشاركة املجتمعية 

      هي هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة املجتمع وتنمية الميئة ؟  -

      هي تشارك في القوافي الطمية التي تعقدها الكلية ؟  -

      بها الكلية ؟ هي تشارك في الزيارات الثقافية التي تقوم  -

هي تشارك األطراف املجتمعية في أنشطة الكلية ) تدريب الطالب   حفي   -

 الخريجين( 
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واهليئة املعاونةاستمارة التحليل البيئي للكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   

 (2015ملمارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو  )وفقا

التخصص :                                                                                                     االسم :  

 للقياس اخلاضعةاخلصائص 
 مستوى التقييم

 ضعيف مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز

      التخطيط االستراتيجي  .1

      الرؤية والرسالة -

      هي تتوافر للكلية رؤية ورسالة موثقة ومعلنة ؟  -

      هي تم نشر الرؤية والرسالة مة خالن الوسائي املختلفة داخي وخارج الكلية   -

      األهداف االستراتيجية  

      هي هناك اهداف استراتيجية للكلية ؟  -

      خطة تنفيذية لتطميت استراتيجية الكلية ؟ هي توجد  -

      هي يوجد بالخطة م شرات للتقييم؟  -

      السمات التنافسية: 

      هي يوجد إقمان لسوق العمي على خريجي الكلية ؟  -

      هي يوجد إقمان مة الطالب الوافدية على الكلية   -

      هي توجد برامج تعليمية تنفرد بتقديمها الكلية ؟  -

      القيادة والحوكمة .2

      هي توجد بالكلية معايير تستخدم في اختيار القيادات األكاديمية؟ -

هي هناك مشاركة مة أعضاء هيئة التدريس عند ترشيح واختيار القيادات   -

 األكاديمية بالكلية؟ 

     

التدريس  هي أسلوب القيادة في الكلية ديمقراطي مة وجهة ن ر أعضاء هيئة  -

 ومعاونيهم؟

     

هي تساهم املجالس واللجان الرسمية املختلفة بالكلية في مجان مناقشة واتخاذ   -

 القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم؟

     

      هي هناك مصادر لتنمية التمويي الذاتي بالكلية ؟  -

      هي هناك توصيو وظيفي شامي موثت لجميع الوظائو بالكلية ؟ -

      يوجد شكي تن يمي للتعامي مع األزمات والكوارث ؟ هي  -

      هي توجد بالكلية وحدة لضمان الجودة؟  -

      هي يوجد بالكلية وحدات ذات طابع خاص ؟  -
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      هي هناك مصادر لتنمية التمويي الذاتي بالكلية ؟  -

      هي يوجد إجراءات ماددة للمااف ة على حقوق امللكية الفكرية؟ -

      تتمع الكلية إجراءات لنشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية والنشر؟ هي  -

      هي تطمت قواعد ماددة لضمان العدالة وعدم التميز بين الطالب؟ -

      هي يوجد بالكلية وسائي تادد ممارسات األخالقيات املهنية؟  -

      ادارة الجودة والتطوير : .3

      القدرة للكلية بصفة دورية؟ هي يتم تقويم أبعاد وعناصر   -

هي حدث تقدم ملحوظ في األداء بالكلية نتيجة االستفادة مة نتائج التقويم   -

 الذاتي؟ 

     

      هي تتوافر املخصصات املالية الكافية لوحدة ضمان الجودة ملمارسة أنشطتها؟  -

      هي تتوافر التجهيزات املالئمة لوحدة ضمان الجودة ملمارسة أنشطتها ؟   -

      هي تستخدم الكلية وسائي متنوعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية؟ -

هي هناك وسائي متمعة لقياس مستوض الرضاء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس   -

 والهيئة املعاونة؟ 

     

      أعضاء هيئة التدريس .4

      هي نسمة أعضاء هيئة التدريس ا ى الطالب تتفت مع معدالت املرجعية ؟ -

هي يتوافر العدد الكافي مة أعضاء هيئة التدريس امل هلين للتدريس في  -

 التخصصات املختلفة في كي برنامج تعليمي؟ 

     

هي نسمة األعضاء الهيئة املعاونة ا ى الطالب تتفت واحتياجات الخطة   -

 التعليمية؟؟ 

     

      هي يتم تاديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس   الهيئة املعاونة؟  -

      هي يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى احتياجات التدريبية لكي فئة؟  -

هي هناك قواعد مفعلة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس  أعضاء الهيئة   -

 املعاونة؟

     

تقييم مستوض الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس   أعضاء الهيئة  هي يتم  -

 املعاونة؟

     

      داري اإل الجهاز  .5

      هي تستخدم الكلية وسائي متنوعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية؟ -

هي هناك وسائي متمعة لقياس مستوض الرضاء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس   -

 املعاونة؟ والهيئة 

     

      املوارد .6
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      هي يستخدم التمويي الذاتي في دعم العملية التعليمية والماثية  -

      هي مساحة املماني كافية ملمارسة األنشطة األكاديمية للكلية؟  -

      اإلضاءة الطميعية .... الخ(   -هي املماني مالئمة ملمارسة أنشطة الكلية؟ )التهوية -

تتوافر التجهيزات واملعدات املختلفة لتاقيت األمة والسالمة في مماني هي  -

 الكلية؟ 

     

      هي املرافت املتاحة كافية لتغطية احتياجات أعداد الفئات املختلفة بالكلية   -

      هي هذه املرافت املتاحة صالحة لالستخدام ؟  -

      أعداد الطالب؟هي تتناسب أعداد الحاسمات املتاحة بالكلية مع  -

      هي توجد قواعد بيانات بالكلية؟  -

      هي للكلية موقع على شمكة األنترنت )باللغة العربية  لغات أخرض( -

      هي يتضمة املوقع معلومات متنوعة وحديثة عة الكلية ؟  -

      هي خدمة األنترنت بالكلية متاحة ألعضاء هيئة التدريس   الهيئة املعاونة ؟  -

      املعايير األكاديمية .7

      هي تتمنى الكلية معايير أكاديمية ماددة؟  -

      هي روعيت املعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعليمية ؟   -

      هي هناك توصيو للبرامج التعليمية واملقررات الدراسية ؟  -

التعليمية  املقررات  هي هناك إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج   -

 الدراسية ؟ 

     

      هي تتم االستفادة مة تقارير املراجعين الخارجيين ؟  -

      هي تم تاديث وتطوير البرامج واملقررات نتيجة للتقارير السنوية؟ -

      التعليم والتعلم  .8

      هي تتضمة استراتيجية الكلية أنماط غير تقليدية للتعلم ؟  -

      املقررات الدراسية على تنمية قدرات الطالب على التعليم الذاتي؟ هي تساعد  -

      هي توجد بالكلية برامج موثقة للتدريب امليداني للطالب؟ -

      هي تقيس االمتاانات مخرجات التعلم املستهدفة؟   -

      هي تتسم نتائج تقويم الطالب بالعدالة؟  -

      وطميعة نشاط املكتمة وأعداد الطالب؟هي التجهيزات املتاحة تتفت  -

هي تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في املكتمة متاحة للفئات املختلفة   -

 املستهدفة؟ 

     

      هي تتوافر الدوريات العلمية الكافية؟ -
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      هي املراجع العلمية املتاحة تتسم بالحداثة؟  -

      املتخصصين للمعامي؟ هي يتوافر العدد الكافي مة الفنيين   -

      هي تتناسب املعامي مع أعداد الطالب الجداون الدراسية؟  -

      الطالب والخريجين  .9

      هي يتم إعداد وتن يم برامج تعريفية للطالب الجدد ؟  -

      هي تتالئم أعداد الطالب املقمولين مع املوارد املتاحة للكلية ؟  -

      معينة لرعاية الطالب الوافدية ؟ هي توجد برامج وأنشطة   -

هي هناك ن ام معتمد للدعم الطالبي ) دعم ما ي   عيني   نفس ى   وما شابه   -

 ذلك (؟

     

      هي هناك عيادة طمية مجهزة للحاالت الطارئة ؟  -

      هي توجد وسائي لدعم ورعاية الطالب املتعثرية في الدراسة ؟  -

      هي هناك دليي للطالب ؟ -

      هي يتم توعية وإعالم الطالب بن ام الريادة العلمية؟  -

      هي حصلت الكلية على مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية ؟  -

      هي هناك وحدة ملتابعة الخريجين ؟  -

      هي هناك رابطة للخريجين؟  -

      -واألنشطة العلمية األخرى: العلميالبحث  .10

      هي توجد خطة موثقة للماث العلمي بالكلية؟  -

      هي ترتمط خطة الماث العلمي بالكلية بخطة الجامعة؟  -

      هي يوجد مصادر مختلفة لتمويي الماث العلمي؟ -

هي هناك مشروعات باثية ممولة مة م سسات باثية مالية  عاملية خالن   -

 السنوات الخمس األخيرة؟

     

االستفادة مة نتائج الماث العلمي بالكلية في املقررات الدراسية   هي تم   -

 العلمية التعليمية؟ 

     

      هي قامت الكلية بتن يم م تمرات أو ندوات خالن السنوات الخمس األخيرة؟  -

      هي يشارك الطالب في امل تمرات العمية  -

      الدراسات العليا  .11

      املختلفة؟ هي تم تمنى وتطميت معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا  -

      هي هناك توصيو موثت ومعتمد للبرامج واملقررات الدراسية؟  -

      هي تلتزم األقسام العلمية بتوزيع األشراف على الرسائي وفقا للتخص ؟  -
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وتقييم أداء الماحثين قمي وأثناء  هي هناك إجراءات موثقة ومطمقة ملتابعة  -

 التسجيي للدرجات العلمية؟ 

     

      هي يتم استخدام ن ام املمتانين الخارجيين؟  -

      الرسائي؟ هي يقوم طالب الدراسات العليا بنشر أبااث مة  -

      العليا؟هي يتم أتما  وسائي معينة لقياس رضا طالب الدراسات   -

      املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة  .12

هي هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة املجتمع وتنمية الميئة ألعضاء هيئة   -

 التدريس ومعاونيهم؟ 

     

البرامج التعليمية م  هي تشارك األطراف املجتمعية في أنشطة الكلية ) إعداد  -

 تدريب الطالب   فرص التوظيو   وغيرها؟ 

     

هي مشاركة األطراف املعنية ذات الصلة مة املجتمع ضرورية عند اتخاذ بعض   -

 القرارات الخاصة بالتعليم؟ 

     

هي التفاعي بين الكلية وبين ممثلي األطراف املجتمعية املعنية ذات الصلة له  -

 مردود إيجابي؟ 

     

هي أسفرت املشاركة مع األطراف املعنية ذا الصلة في تطوير أنشطة خدمة   -

 املجتمع ؟ 

     

      هي أسفرت املشاركة مع األطراف املعنية ذات الصلة في زيادة فرص للخريجين؟  -

هي خدمة املجتمع جزء أصيي مة أنشطة أعضاء هيئة التدريس والهيئة   -

 املعاونة بالكلية؟

     

      للكلية أثر مماشر في تطوير املجتمع املحيط؟ هي  -
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 اإلداريني نظر وجهة استمارة التحليل البيئي للكلية من

 (2015ملمارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو  )وفقا

    (: االدارة) القسم                                                        ( : اختياري)   االسم

 للقياس اخلاضعةاخلصائص 

 مستوى التقييم

 ضعيف مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز

      التخطيط االستراتيجي 

      الرؤية والرسالة

      هي تتوافر للكلية رؤية ورسالة موثقة ومعلنة؟ -

      األهداف االستراتيجية 

      هي األهداف االستراتيجية للكلية معلنة؟ -

      القيادة والحوكمة

      هي توجد معايير تستخدم في اختيار القيادات األكاديمية؟ -

      هي أسلوب القيادة في الكلية ديمقراطي؟ -

      هي يتم التواصي بوحدة ضمان الجودة بالكلية ؟ -

      الهيكي التن يمي معلة؟هي  -

      هي هناك توصيو وظيفي للعاملين باإلدارات املختلفة؟ -

      : داري اإل الجهاز 

      هي يتم تاديد االحتياجات التدريبية لكم ؟ -

      هي تستخدم الكلية وسائي متنوعة لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين؟ -

      الجهاز اإلداري؟هي يتم قياس اراء  -

      املوارد

هتتي املمتتاني مالئمتتة ملمتتارستتتتتتتتتتتتتتة أنشتتتتتتتتتتتتتطتتة الكليتتة ؟) التهويتتة   اإلضتتتتتتتتتتتتتتاءة الطميعيتتة   -

 ....الخ( 

 
    

      هي تتوافر طفايات الحريت وأجهزة أنذار ؟ -

      هي املرافت املتاحة )دورات املياه( كافية؟  -

      لالستخدام ؟هي هذه املرافت املتاحة صالحة  -

      هي خدمة األنترنت بالكلية متاحة للعاملين؟ -
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 اجملتمعية األطراف نظر وجهة استمارة التحليل البيئي للكلية من

 (2015ملمارسات دليل االعتماد االصدار الثالث يوليو  )وفقا

 : التاريخ                                                                                                      االسم :          

 للقياس اخلاضعةاخلصائص 
 مستوى التقييم

 ضعيف مقبول جيد  جيد جدا  ممتاز

      التخطيط االستراتيجي 

      الرؤية والرسالة 

      الكلية معلنة  ؟هي رؤية ورسالة  -

      األهداف االستراتيجية 

      هي األهداف االستراتيجية للكلية  معلنة؟ -

      السمات التنافسية:

      هي يوجد إقمان لسوق العمي على خريجي الكلية ؟ -

      البرامج التعليمية

      هي  املهارات التى يكتسبها خريج الكلية كافية لسوق العمي ؟ -

      املوارد

      هي للكلية موقع على شمكة األنترنت )باللغة العربية  لغات أخرض( -

      هي يتضمة املوقع معلومات متنوعة وحديثة عة الكلية ؟ -

      املشاركة املجتمعية وتنمية البيئة 

      هي هناك برامج للتوعية بأنشطة خدمة املجتمع وتنمية الميئة ؟ -

األطراف املجتمعيتتتة في أنشتتتتتتتتتتتتتطتتتة الكليتتتة )تتتتدريتتتب الطالب   حفتتتي هتتتي تشتتتتتتتتتتتتتتتتارك   -

 الخريجين   فرص التوظيو   حضور م تمرات أو ندوات وغيرها؟
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 (  األطراف املستفيدة -الطالب ، اخلرجييني   ،اهليئة املعاونة  ،  تدريس ال)أعضاء هيئة  ستطالع رأىا

 ............ تها للعام اجلامعي ورسالالكلية عن رؤية 

 الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية بمصداقية وموضوعية.   ورسالتهافيما يلي نص رؤية الكلية 
 

 

 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاز  عناصر التقييم  م

      يتسم أسلوب كتابة الرؤية بالوضوح. 1

      املستقملي للكلية.تعبر الرؤية عة التوجه  2

3 
تقوم الرؤيتة ببنتاء صتتتتتتتتتتتتتورة ذهنيتة إيجتابيتة عة الكليتة لتدض األطراف ذوي 

 العالقة.

 
  

  

      الرؤية املختارة ممكنة وقابلة للتاقت. 4

      رؤية الكلية مستمدة مة رسالتها. 5

      يتسم أسلوب كتابة الرؤية بالوضوح. 6

 املقترحات: 

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

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

 

 

 

 م
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاز  عناصر التقييم 

      تتسم الرسالة بالوضوح واإليجاز 1

      تعبر الرسالة عة الدور الحقيقي للكلية 2

      الرسالة مع االحتياجات الفعلية لسوق العميتتفت  3

      .تساعد الرسالة على توحيد الجهود داخي الكلية لتاقيت أهدافها  4

      تتفت رسالة الكلية مع أهدافها وما تقدمه مة خدمات 5

      مختصرة وسهلة الحفظ 6

 املقترحات: 

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

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

 رؤية الكلية:

 رسالة الكلية:
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 ........ يمن وجهة نظر الطلبة للعام اجلامع بالكلية سلوب القيادةأاستبيان لتقييم 

 :من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة بالجدول 

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

      الطلمةتعتمد القيادات األكاديمية على أسلوب القرارات ال هائية في تعاملها مع   1

      تقوم القيادات األكاديمية باستشارة الطلمة فيما يعنيهم 2

      استعداد القيادات األكاديمية للمناقشة والحوار مع الطلمة 3

      ت هر القيادات األكاديمية مرونة في التعامي 4

      تساعد القيادات األكاديمية الطلمة على تطوير قدراتهم 5

      القيادات األكاديمية للطلمة بعض الخدمات الشخصية لحي مشاكلهمتقدم  6

7 
تفضتتتتتي القيادات األكاديمية استتتتتتخدام أستتتتتلوب املقابلة الشتتتتتخصتتتتتية لتوصتتتتتيي  

 املعلومات

     

      تارص القيادات األكاديمية على تاسين الروابط االجتماعية مع الطلمة 8

      تعامي القيادات األكاديمية الطلمة معاملة متساوية  9

      تشعر القيادات األكاديمية الطلمة بالراحة حين التادث معهم 10

 أخرى: مقترحات 

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

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

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

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

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

................................................................................................................. 
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  العاملني بالكليةمن وجهة نظر  سلوب القيادة بالكليةأاستبيان لتقييم 

 ..............  يللعام اجلامع

 :التقييم املبينة بالجدول من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود  

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

1 
تعتتتتتاملهتتتتتا مع   تعتمتتتتتد القيتتتتتادات األكتتتتتاديميتتتتتة على أستتتتتتتتتتتتتلوب القرارات ال هتتتتتائيتتتتتة في 

 .العاملين

     

      تقوم القيادات األكاديمية باستشارة العاملين فيما يعنيهم. 2

      .للمناقشة والحوار مع العامليناستعداد القيادات األكاديمية  3

      .تشجع القيادات األكاديمية قنوات االتصان مع العاملين 4

      .ت هر القيادات األكاديمية مرونة في التعامي 5

      .تساعد القيادات األكاديمية العاملين على تطوير قدراتهم 6

      .الخدمات الشخصية لحي مشاكلهمتقدم القيادات األكاديمية للعاملين بعض  7

8 
تفضتتتتتتي القيادات األكاديمية استتتتتتتخدام أستتتتتتلوب املقابلة الشتتتتتتخصتتتتتتية لتوصتتتتتتيي  

 .املعلومات

     

      .تارص القيادات األكاديمية على تاسين الروابط االجتماعية مع العاملين 9

      .متساويةتعامي القيادات األكاديمية العاملين واملعاونين معاملة  10

      .حسة أسلوب تعامي القيادات األكاديمية مع العاملين 11

 مقترحات أخرى: 

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

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

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

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

................................................................................................................. 
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 استبيان منط القيادة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

 .....................  اجلامعيللعام 

 بالجدول : من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة  

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

      تضع القيادات األكاديمية في االعتمار آراء اآلخرية ومقترحاتهم عند اتخاذ القرارات 1

      تقوم القيادات األكاديمية بتفويض بعض املهام بغرض التعلم 2

      بتوفير اإلمكانياتتشجع القيادات األكاديمية األعضاء على الوصون للهدف   3

      األكاديمية األخرية في االشتراك في التقييم  القياداتتشجع   4

      تشارك القيادات األكاديمية اآلخرية في صنع القرار الخاص بالعمي  5

      األكاديمية الفرصة لآلخرية للتقدم والتطوير في مجاالت تخصصهم  تتيح القيادات 6

      األكاديمية مشاعر اآلخرية وتشجع على وجود الثقة املتمادلة  تاترم القيادات 7

      األكاديمية األعضاء على االشتراك في تطوير املناهج وتخطيطها  تشجع القيادات 8

      تستخدم القيادات األكاديمية سلطتها في تاقيت األهداف وال تفوض األمور لآلخرية 9

      تركز القيادات األكاديمية على تنفيذ املهام دون الوضع في االعتمار قدرات اآلخرية 10

      األكاديمية طريقة إعطاء األوامر دون توضيح   القياداتتستخدم   11

      تستخدم القيادات األكاديمية القواعد والقوانين لإلدارة 12

      القيادات األكاديمية ال تشجع على العمي في فريت 13

      تارص القيادات األكاديمية على الترابط بين القرار املتخذ وسياسة العمي  14

      تتغيب القيادات األكاديمية عندما يتطلب املوقو وجودها حتى لو تضخمت املشاكي  15

      هي القيادات األكاديمية قادرة على اتخاذ القرارات في الوقت املناسب 16

17 
لتتتدلهتتتا القتتتدرة على إدارة اآلخرية وتعطيهم التوجيهتتتات اإلرشتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة   القيتتتادات األكتتتاديميتتتة 

 الالزمة

     

      القيادات األكاديمية ال تساهم في تقدم العملية التعليمية وتطويرها 18

      القيادات األكاديمية ال تتواجد في العمي لتقييم األداء 19

 مقترحات أخرى 

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

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

................................................................................................................. 
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 ( املعاونة واهليئة التدريس هيئة )ألعضاء استبيان

 ............. اجلامعي للعام بالكلية العلمي البحث مستوى لتقييم

 :من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة بالجدول 

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

      للماث العلمي.توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ساعات تفرغ   1

2 
توفر الجتامعتة التجهيزات الكتافيتة لختدمتة الماتث العلمي )مثتي: معتامتي األباتاث و بيتت  

 الحيوان ..الخ(.

     

      توفر الجامعة املواد الكيميائيةم والعينات الالزمة لخدمة الماث العلمي . 3

4 
الماتتث العلمي )مثتتي: أجهزة  توفر الجتتامعتتة التجهيزات الالزمتتة بمكتمتتة الكليتتة لختتدمتتة  

 الكتب و املراجع العلمية(.  -خدمة اإلنترنت    -الكمميوتر

     

5 
إتاحة الجامعة ألعضتتتتتتاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة االشتتتتتتتراك في املواقع العلمية م  

 وقواعد الميانات.

     

6 
املتادض للماتث العلمي  توفر الجتامعتة ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتة التتدريس والهيئتة املعتاونتة التدعم  

 )مثي: مكافآت النشر والترقية واملشاركة بامل تمرات(.

     

7 
توفر الجتتامعتتة قنوات للتمتتادن العلمي ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء الهيئتتة املعتتاونتتة )مثتتي: إتتتاحتتة فرصتتتتتتتتتتتتتتة  

 حضور امل تمرات مالية دولية( .

     

8 
الماتتتتث العلمي   بتتتتالجتتتتامعتتتتة دعم معنوي وإرشتتتتتتتتتتتتتتتتادي للتافيز على  تهنئتتتتة  يوجتتتتد  )مثتتتتي: 

 الحاصلين على درجات علمية و تكريمهم( .

     

      بالجامعة عدالة في توزيع املكافآت والحوافز التشجيعية في إنجاز الماث العلمي. 9

      باستخدام املعامي في أي وقت خالن ساعات العمي لخدمة الماث العلمي.  سمحي  10

      توفر الجامعة دورات تدريبية لتنمية املهارات في الماث العلمي. 11

      مساهمة نتائج أبااثك العلمية في تاديث املقررات وتطويرها. 12

      العملية التعليمية للطالبهي سمت وساعدت أبااثك العلمية في تنمية   13

      هي سمت وتم تاديث مقرر بناًء على نتائج الماث العلمي 14

 مقترحات أخرى: 

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

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

................................................................................................................. 
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 ................. اجلامعي للعام التدريس هيئة أعضاء رضا لتقييم استبيان

 :التقييم املبينة بالجدول من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود  

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

      العالقة مع القيادات األكاديمية عالقة فعالة وتتسم باملشاركة في اتخاذ القرارات.  1

      املشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية لتطوير الكلية والجامعة.  2

      قرارات مجالس األقسام فعالة.   3

4 
األعمتاء التتدريستتتتتتتتتتتتتيتة املكلو بهتا أعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتة التتدريس موزعتة بشتتتتتتتتتتتتتكتي جيتد تمعتا  

 للتدرج الوظيفي. 

     

      وواجماتهم. أعضاء هيئة التدريس على علم باقوقهم الوظيفية  5

      دعم الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  6

      للتدريس.  توافر قاعات تدريس ومعامي مجهزة مناسمة 7

8 
توافر املعامي واألجهزة املناستتتتتتتتتتمة إلجراء األبااث العلمية الخاصتتتتتتتتتتة بأعضتتتتتتتتتتاء هيئة 

 التدريس

     

      العلمي ألعضاء هيئة التدريس. الدعم املادي للماث  9

      توافر قنوات التمادن العلمي ألعضاء هيئة التدريس.  10

      إتاحة االشتراك في املواقع العلمية وقواعد الميانات.  11

      مكتمه الكلية مجهزة لخدمة الماث العلمي والتدريس.  12

      توفير مناخ لالبتكار والتطوير.  13

      معنوي وإرشادي للتافيز على التدريس والماث العلمي. دعم  14

      وجود عدالة في توزيع اإلشراف على الرسائي العلمية.  15

      مدض فاعلية وحده ضمان الجودة واالعتماد.  16

      العدالة في توزيع املكافآت والحوافز التشجيعية.  17

      املتطلمات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريستوفر الكلية اإلمكانات لتاقيت  18

      مدض رضا أعضاء هيئة التدريس عة ن ام العمي.  19

20 
مدض إيجابية اإلدارة في اتخاذ القرارات لتاستتتين مستتتتوض الرضتتتا الوظيفي ألعضتتتاء  

 هيئة التدريس. 

     

 مقترحات أخرض: 

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

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

................................................................................................................. 
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 ................. اجلامعي املعاونة للعام اهليئة أعضاء رضا لتقييم استبيان

 :من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة بالجدول 

 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز البند  م

1 
العالقتة مع القيتادات األكتاديميتة عالقتة فعتالتة وتتستتتتتتتتتتتتتم بتاملشتتتتتتتتتتتتتتاركتة في اتختاذ  

 .القرارات

     

2 
هي يشتتتتتتتتتارك أعضتتتتتتتتتاء الهيئة املعاونة في إعداد الخطط اإلستتتتتتتتتتراتيجية لتطوير  

 . الكلية

     

3 
املعاونة موزعة بشتتتتكي جيد تمعا  األعماء التدريستتتتية املكلو بها أعضتتتتاء الهيئة  

 .للتدرج الوظيفي

     

      .أعضاء الهيئة املعاونة على علم باقوقهم الوظيفية وواجماتهم 4

      .توفر الجامعة الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء الهيئة املعاونة 5

      .توفر الجامعة قاعات تدريس ومعامي مجهزة مناسمة للتدريس 6

7 
توفر الجتامعتة املعتامتي واألجهزة املنتاستتتتتتتتتتتتتمتة إلجراء األباتاث العلميتة الختاصتتتتتتتتتتتتتة  

 بأعضاء الهيئة املعاونة

     

      .توفر الجامعة ألعضاء الهيئة املعاونة الدعم املادي للماث العلمي 8

      .توفر الجامعة قنوات للتمادن العلمي ألعضاء الهيئة املعاونة 9

10 
الجتامعتة ألعضتتتتتتتتتتتتتاء الهيئتة املعتاونتة االشتتتتتتتتتتتتتتراك في املواقع العلميتة وقواعد  تتيح  

 .الميانات

     

      .مكتمة الكلية مجهزه لخدمة الماث العلمي والتدريس 11

ا لالبتكار والتطوير 12
ً
      .توفر الجامعة ألعضاء الهيئة املعاونة مناخ

13 
بتتتتتالجتتتتتامعتتتتتة دعم معنوي وإرشتتتتتتتتتتتتتتتتتادي   التتتتتتدريس والماتتتتتث  يوجتتتتتد  للتافيز على 

 .العلمي

     

       .وجود عدالة في توزيع الرواتب على أعضاء الهيئة املعاونة 14

      .هناك عدالة في توزيع املكافآت والحوافز التشجيعية 15

      توفر الكلية اإلمكانيات لتاقيت املتطلمات الوظيفية ألعضاء الهيئة املعاونة 16

17 
إيجابية اإلدارة في اتخاذ القرارات لتاستتتتتتتتتتتتين مستتتتتتتتتتتتتوض الرضتتتتتتتتتتتتا الوظيفي  مدض 

 .ألعضاء الهيئة املعاونة

     

 مقترحات أخرى: 

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

................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
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 اجلامعياستبيان لتقييم الرضا الوظيفي للعاملني للعام 

 :ولمن فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة اليت جتدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة باجلد

 ضعيو  مقمون   جيد جيد جدا   ممتاز البند 

 الرضا عن الوظيفة بشكل عام :

      رضاك الوظيفي عة املهام واألعمان املسندة إليك؟ -

      توزيع األعماء الوظيفية املكلو بها العاملين تمعا للتدرج الوظيفي ؟ عدالة -

      هي تم إعالمك بمهام وظيفتهم وحقوقك؟ -

      وجود عدالة في تعيين العاملين ؟ -

      مستوض الرضا عة األجور واملكافئات والحوافز والجزءات  -

      الدخي املادي املتاقت مة وظيفتك؟ -

      املميزات التي تمناها امل سسة للموظفين كالتأمينات واملكافآت والمدالت؟ -

      عدالة توزيع املكافآت والحوافز التشجيعية؟ -

      ن ام الجزاءات التي تتياها امل سسة للموظفين ؟  -

 الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفى :  

      تطميت ن ام الترقيات بالجامعة ؟ -

      فرص التطور في عملك الحا ي؟ -

      تلقيك لفرص التدريب في العمي بوظيفتك؟ -

      دعم الدورات التدريبية لتنمية قدرات العاملين ؟ -

 الرضا عن أسلوب القيادة واالشراف :   

      تواصي اإلدارة مع املوظفين مة ناحية التوجيهات واإلشراف الدائم؟ -

      مستوي العالقة مع القيادات م عالقة فعالة وتتسم باملشاركة في اتخاذ القرارات؟ -

      للعاملين؟إيجابية اإلدارة في اتخاذ القرارات لتاسين مستوض الرضا الوظيفي  -

 الرضا عن مجموعة العمل :  

      وجود تعاون بينك وبين مجموعة العمي؟ -

      الرضا عة النواحي االجتماعية:

      ن ام اإلجازات التي تتياها امل سسة للموظفين؟ -

      ساعات العمي؟ -

      الدعم املعنوي واإلرشادي لتافيز القيام باملهام الوظيفية ؟ -

 الرضا عن بيئة العمل :  

      توفر األدوات واملعلومات الالزمة للقيام بمهامك الوظيفية؟ -

      توفر األجهزة املناسمة إلجراء املهام الوظيفية الخاصة بالعاملين ؟ -

      الميئة التي تعمي فيها اآلن؟ -

 أخرى:مقرتحات 

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

................................................................................................................. 
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للعام اجلامعى ................. "للطالب" والتقويم تدريس والتعلم استبيان لتقييم إسرتاتيجية ال   

 بالجدول: من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة 

   إستراتيجية التدريس والتعلم مرفق مع هذا االستبيان *

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

      ؟كمللكلية واضحة ل والتقويم إستراتيجية التدريس والتعلمهي  1

      ؟تاقت أهدافها والتقويموالتعلم هي إستراتيجية التدريس  2

       املختلفة؟ املقرراتفي  والتقويمهي تتنو  أساليب التدريس والتعلم  3

      حديثة؟ والتقويم هي أساليب التدريس والتعلم 4

5 
التي تنتهجهتتا الكليتتة على    والتقويم  أستتتتتتتتتتتتتتتاليتتب التتتدريس والتعلمهتتي تعمتتي  

  لديك؟تطوير املهارات املختلفة 

 
 

   

      هي ت يد تطميت هذه األساليب في مقرراتك الدراسية املختلفة؟ 6

      ؟ والتقويم هي موارد الكلية كافية لتفعيي إستراتيجية التدريس والتعلم 7

 ميولك الشخصية الطرق التقليدية أو غير التقليدية )مع ذكر السبب( أيهما أقرب إلى 

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

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

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

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

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

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

 مالحظات أو تعليقات: 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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 .....................................   كلية خرجييلتقييم إمكانيات  استبيان

 ...................  اجلامعييف تلبية حاجة سوق العمل وخدمة اجملتمع وتنمية البيئة للعام 

 بالجدول: من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة  

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند 

 هل وجدت أن املقررات الدراسية التي تلقيتها بالكلية كانت كافية الكتسابك املهارات العلمية والعملية اآلتية ملمارسة املهنة: 

-  
ً
مستتتتتتتتتتتتواك في اللغة اإلنجليزية واملصتتتتتتتتتتتطلحات العلمية ي هلك ملمارستتتتتتتتتتتة املهنة عمليا

 بسهولة؟

     

      إجادتك للحاسب اآل ي كانت كافية لحاجة العمي ومتطلماته بعد تخرجك؟ -

      أتاحت لك الدراسة بالكلية القدر الكافي مة التدريب امليداني قمي التخرج؟ -

بمفهوم الماتتتتث العلمي وأهميتتتتته والقتتتتدرة على تصتتتتتتتتتتتتتميم باتتتتث علمي اإلملتتتتام الكتتتتافي   -

 وتنفيذه؟

     

 الدراسية تنمية املهارات الشخصية والسلوكية اآلتية:  املقررات هل أتاحت لك  

      الخارتي.االهتمام بامل هر  -

      املن مة.اإلملام بآداب ممارسة املهنة وتقاليدها وقواني ها  -

      .القدرة على العمي في جماعة -

      .االنتماء الوظيفي -

      .االلتزام بسياسة العميم واحترام وقت العمي -

      معها.اإلحاطة بطرق حي املشكالت والتعامي  -

      .كتابة التقارير -

 

 الكلية؟ املهارات املهنية التي وجدت أنك تحتاج إليها ويفتقر إليها خريج    ما هي. 1

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

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

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

بصدددورة   جدت أن هناك مقررات دراسدددية احتلت مسددداحة من دراسدددتك بالكلية ولم تخدمك في مجال عملك. هل و 2

 .املقرراتأو بأخرى على اإلطالق؟ اذكر أسماء هذه  

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

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

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

.................................................. ............................ .................................................................. 
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 ….…........................ اجلامعيللعام  الكلية اجلهات املستفيدة يف خريج ىاستبيان رأ

 .……………….……………………الخريج:العمل املستفيدة من   جهة

الكلية وتقييمهم واالستتتتتتتتتتتتفادة مة آرائكم ومقترحاتكم القيمة لتطوير   خريجيلهدف هذا االستتتتتتتتتتتتبيان إ ى قياس مستتتتتتتتتتتتوض  

 علًما بأن إجابات سيادتكم سوف تااط بسرية كاملة وليس هناك حاجة لذكر االسم. م  بالكليةاألداء  

 بالجدول: من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة 

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند 

 اختر املهارات التي تراها في خريج الكلية ونسبة اكتساب هذه املهارات من وجهة نظركم: 

      اللغة االنجليزية واملصطلحات العلمية. -

      آداب ممارسة املهنة واإلملام بقوانين املهنة.  -

الطرق العلمية واملمارسة الفعالة لتاليي املشاكي والتعامي معها بشكي   -

 فعان.

     

      التعامي مع تطميقات الحاسب اآل ي بما يتناسب مع حاجة العمي. -

 هل وجدت لديه املهارات الشخصية والسلوكية اآلتية: 

      االهتمام بامل هر الخارتي   -

      القدرة على العمي في جماعة  -

      االنتماء الوظيفي -

      االلتزام بسياسة العميم واحترام وقت العمي  -

      اإلحاطة بطرق حي املشكالت والتعامي معها   -

      كتابة التقارير  -

 واملؤسسات املجتمعية: دور الخريج في تفعيل التعاون املشترك بين الكلية  

هتتتي يستتتتتتتتتتتتتتتاهم خريج الكليتتتة في إيجتتتاد مجتتتاالت للتعتتتاون املشتتتتتتتتتتتتتترك بينكم وبين   -

 الكلية. )الندواتم االستشاراتم ورش العميم......(

     

هتتي ملستتتتتتتتتتتتتتم دوًرا فعتتاال للكليتتة وخريجهتتا في عمتتي قوافتتي وحمالت التوعيتتة في  -

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

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

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

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

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

 الكلية؟ما أهم جوانب القوة التي وجدتموها في خريج   .2

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

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

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

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

 ما أهم نقاع الضعف التي وجدتموها في الخريج؟   .3

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

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

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

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

 هل توجد مقررات معينة تقترح تدريسها في الكلية ؟ .4

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

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

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

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

ما مقترحات سددددددددديادتكم لتحقيق التواصدددددددددل الفعال بين الكلية واملسدددددددددتفيدين من الخدمة لتخريج موارد بشدددددددددرية   .5

 العمل؟مؤهلة وفق احتياجات سوق 

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

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

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

.................................................. ............................ .................................................................. 
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 ....... اجلامعياستبيان اإلرشاد األكادميي للعام 

األكاديمي التخاذ  اإلرشاد  الطالب بخصوص  أراء  لهدف هذا االستبيان الستطال   مة دقيقة حيث  أكثر  يأخذ منك  لة  االستبيان  هذا 

التصحياية الالزمة. "علما بأن جميع الميانات التي سيتم إدراجها يجب استيفائها بكامي الحرية والصراحة حيث لة تطلع اإلجراءات  

 عليها سوض جهة واحدة فقط تتمع اإلدارة العليا للجامعة مماشرة"

 أوال: البيانات الشخصية للطالب:

 إجابة الطالب  البند  م

  اسم الطالب 1

2 ID  

  املعدل التراكمي  3

  املستوى الدراس ي )الفرقة(  4

  البريد اإللكتروني 5

 يرتى اختيار اسم مرشدك األكاديميثانيا: بيانات مرشدك األكاديمي:  

 البند  م  
موافق 

 تماما 
 موافق

إلى حد  

 ما

 ال 

 أوافق

أوافق    ال 

 تماما 

1 
ملتابعة    Blackboardمعكم على منصة    دورييقوم املرشد األكاديمي بالتواصي واالجتما  بشكي  

 أحوالكم باستمرار: 
     

2 
نسخة مة هذا    بإعطائيمرشدي األكاديمي على نموذج اإلرشادات التن يمية املرفت وقام    أطلعني 

يستطيع   وما  مرشدي  تجاه  واجماتي  معرفة  مة  أتمكة  حتى  الدراس ي  الفصي  بمداية  النموذج 

 تقديمه  ى كونه مرشًدا أكاديمًيا. 

     

3 
هي يتواجد مرشدك األكاديمي باألماكة والتوقيتات املحددة لإلرشاد األكاديمي أثناء فترة التسجيي  

 طمقا ملا تم إعالنه. 
     

      تجد مرشدك األكاديمي ٌملًما باللوائح والقواعد األكاديمية الخاصة بالتسجيي.هي  4

      إ ى أي مدض يقوم مرشدك األكاديمي باإلجابة عة استفساراتك خالن عملية التسجيي. 5

6 
إ ى أض مدض يقوم مرشدك األكاديمي بماث مشكالتك سواء أكانت نفسية أو شخصية أو غيرها  

 يكفي السير الحسة في الدراسة. الذيللمساعدة على حلها بالقدر 
     

7 
سواء   املحددة  التوقيتات  عة  االستفسار  عند  األكاديمي  مرشدك  مة  وافية  إجابة  تجد  هي 

 االمتاانات للتسجيي أو االنسحاب أو 
     

      هي يلجأ مرشدك األكاديمي إ ى التعامي بشكي غير الئت خالن عملية اإلرشاد؟ 8

9 
مة  اإلجابة  ملعرفة  وتلجأ  عليها  الرد  وعدم  استفساراتك  بتجاهي  األكاديمي  مرشدك  يقوم  هي 

 زمالئك أو مة مرشدية آخرية؟ 
     

10 
للتكريم باعتماره مرشًدا أكاديمًيا مثالًيا عة دعمه لك في  مدض رغمتك لترشيح مرشدك األكاديمي  

 الحياة الجامعية. 
     

 سلميات أو مقترحات ترغب في ذكرها )إن وجدت(:

.................................................. ............................ .................................................................. 
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 لوضع خطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة استبيان ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 ..................... للعام اجلامعى  

 التقييم املبينة بالجدول : من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود  

 خدمة املجتمع وتنمية البيئة مرفق خطة * 

 ضعيف  مقبول   جيد  جيد جدا   ممتاز البند  م

      هي تعتمد الخطة املقترحة على مشاكي وأولويات املجتمع؟  1

 (: )بالترقيمرتب مشاكل املجتمع التي يجب أن تعتمد عليها الخطة حسب أولويات التنفيذ  2

o  .أنشطة خيرية مثي السوق الخيريم ويوم اليتيم    

o  . برامج وندوات توعية   

o .حمالت تبر  باألدوية م شنط رمضان م مالبس عيد م تبر  بالدم   

o   اليوم الرياض ي. أنشطة اجتماعية مثي ماراثون الدراجات م   

o .عمي زيارات إ ى املناطت العشوائية   

 هل لديك مقترحات أخرى تخص املشاكل التي تواجه املجتمع؟ 3

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

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

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

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

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

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

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

.................................................. ............................ ........................................................ 
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 قبل الزيارة اجملتمعية االحتياجاتقياس  استبيان

 .…………………………………………………………………..……………………………………… : الجهة  اسم

 .…………………………………………………………………..……………………………………… : العنوان 

 .…………………………………………………………………..……………………………………… : املسئول 

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

 ملحوظات  ال نعم نوع الدعم 

    مادى:  -1

A.   بطاطين    

B.   مفارش سرير    

C.   أغطية لألرضيات    

D.  ستائر    

E.  فوط    

F.  مالبس    

G.   أغذية    

    : اجتماعي  -2

A.   إدخان ماء الشرب    

B.   إدخان الكهرباء    

C.   شمكة صرف صحى    

D.  بناء ثقو للميت    

E.   أجهزة كهربائية    

F.   جهاز عروسة    

    صحي: -3

A.  أطماء    

B.   عناية مركزة    

C.   مستشفى    

D.  عملية    

E.  أدوية    

F.   صابون    

    : ثقافي  -4

A.   قص    

B.   كتب    
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 .................  استبيان رضا األطراف اجملتمعية عن خدمة اجملتمع وتنمية البيئة للعام اجلامعى

 من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة بالجدول : 

 خدمة املجتمع وتنمية البيئة مرفق خطة * 

 ضعيف  مقبول   جيد جيد جدا   ممتاز  البند  م

      هي الخطة املجتمعية واضحة وتاقت أهدافها؟ 1

      الكلية بدور فعان وم ثر في خدمة املجتمع وتنمية الميئة؟هي تقوم  2

3 
هتتتي توجتتتد ممتتتارستتتتتتتتتتتتتتتات فعليتتتة لألطراف املجتمعيتتتة فيمتتتا يخ  دور الكليتتتة في 

 خدمة املجتمع وتنمية الميئة؟

     

      هي يتم االلتزام بمواعيد عقد الندوات والدورات واألنشطة؟ 4

      املساهمين في األنشطة؟ما مستوض الرضا عة  5

      هي تتميز الكلية في مجان الخدمة املجتمعية وتنمية الميئة؟ 6

 مقترحات أخرى: 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................. ............................ .................................................................. 
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 .................  استبيان خاص بالتدريب الصيفي والكتيب التدرييب للعام اجلامعى

 تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم املبينة بالجدول : من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التي 

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  البند  م

 : أوال: التدريب الصيفي  

      هي يتم اإلبالغ عة مواعيد التدريب الصيفي في الوقت املناسب  1

      مدض مالئمة مكان انعقاد التدريب الصيفي  2

      الصيفي مستوض تن يم التدريب   3

      مدض االستفادة مة املواضيع املطروحة في التدريب الصيفي  4

      وضوح طريقة التقييم في التدريب الصيفي  5

      مناخ التفاعي بين الطالب والهيئة املعاونة 6

 : التدريبي ثانيا : الكتيب 

      مستوض تن يم الكتيب  7

      املختلفةشمولية األسئلة للمواضيع   8

      مدض وضوح األسئلة بالكتيب  9

      مدض االستفادة مة اإلجابة على أسئلة الكتيب  10

      مدض االستفادة التطميقية مة الكتيب أثناء التدريب .  11

 مقترحات أخرى 

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

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

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

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

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

 .................................................. ............................ .................................................................. 
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 .........اجلامعيللباحثني خبصوص فاعلية املمارسات األخالقية للبحث العلمي للعام  استبيان

 بالجدول: املبينة التي تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم   الدرجة  أمام( √من فضلك ضع ) 

 ضعيف  مقبول   جيد جيد جدا   ممتاز  البند  م

      الخاص باستخدام األجهزة؟  log bookهي يلتزم الماحثون بالتسجيي في الت 1

      ؟ working sheets هي يلتزم الماحثون بتسجيي الحضور واالنصراف والت 2

3 
هتتتتي يقوم المتتتتاحتتتتث بتقتتتتديم صتتتتتتتتتتتتتورة مة البرتوكون املعتمتتتتد للتتتتدرجتتتتة العلميتتتتة 

 بها؟املسجي 

     

      هي أنت على علم بقواعد العمي في مجمع الماوث؟ 4

      للماحثين؟هي القواعد املتمعة لضمان أخالقيات الماث العلمي معلنة  5

6 
إيصتتتتتتتتتتتتتتان بتتذلتتك لخزينتتة  عنتتد قيتتام المتتاحتتث بتتاستتتتتتتتتتتتتتختتدام جهتتاز م هتتي ُيارر لتته  

 الجامعة في كلية الهندسةم وذلك وفقا لالئاة املالية املتمعة ؟

     

7 
هتتتي يلتزم المتتتاحتتتث بتتتإرفتتتاق بروتوكون أخالقيتتتات الماتتتث العلمي بمصتتتتتتتتتتتتتوغتتتات 

 عمله والذي ُيعتمد مة لجنة نشر ثقافة أخالقيات الماث العلمي بالكلية؟

     

8 
وتستتتتتجيي األعطان وإصتتتتتالحهام وتستتتتتجيي استتتتتتهالكات هي تتم صتتتتتيانة األجهزةم  

 األدوات الزجاجية والكيماويات دورًيا؟

     

 مقترحات أخرى 

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

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

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

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

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

.................................................. ....................................................................... ....................... 
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 باإلسكندرية استبيان لقياس الرضا عن اخلدمات املقدمة داخل جامعة فاروس

 ........ ............................................................................................................................. : اسم اإلدارة 

 ........ ............................................................................................................................. : تاريخ الزيارة 

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

 

 غير راض   راض  إلى حد ما راض   الخدمة 

. الوقت الذي استغرق في إنجاز الخدمة 1     

    جودة الخدمة املقدمة ودقتها . 2

    إجابة التساؤالت . كفاءة املس ون عة  3

    . تقدم الخدمة ببشاشة 4

    كفاءة اإلمكانات املتوفرة   -5

 مالحظات ومقترحات: 

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

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

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

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

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

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

                                                           

 التوقيع                                                                                        
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 عن اخلدمات املقدمة رضا الطالباستبيان مدى 

فاروس  ل جامعة  في  الطالب  إ ى  املقدمة  واألنشطة  الخدمات  جودة  مدض  معرفة  إ ى  االستبيان  هذه  باإلسكندريةهدف  تنان  أن  نأمي   .

 االستمارة اهتمامكم واستجابتكم السريعةم علما بأن الميانات ستعامي بسرية تامة وألغراض تطوير تلك الخدمات واألنشطة بالجامعة.

:
ً
 معلومات عامة :  أوال

 ............. .............................................................................. الفرقة:   ............................................................................................ الكلية:

 .. ............................................................................ الجاميي:العام  .......................................................................  الدراستتتتتتتتي:الفصي 

:
ً
 ( لالختيار املفضل أمام كل عبارة :  √وضع عالمة)  ءبرجا ثانيا

 ضعيف  مقبول   جيد جيد جدا   ممتاز  العبددددددددددددددددددددددددددددارة 

 أ : شؤون الطالب : 

      ياسة موظو ش ون الطالب استقمان الطالب. 

يجيب موظو شتتتتتتتتتت ون الطالب على كافة استتتتتتتتتتتفستتتتتتتتتتارات الطالب املستتتتتتتتتتتجد بالشتتتتتتتتتتكي  

 املطلوب

     

      املطلوبة.يقدم موظو ش ون الطالب الخدمات بالسرعة 

يقوم موظو شتت ون الطالب بتقديم املعلومات التي تستتاعدك على التعرف على ن ام 

 الدراسة بالجامعة 

     

      مناسب.يتم استخراج المطاقة الجامعية في زمة 

      املطلوبة.يتم الحصون على السجي األكاديمي بالسرعة والكفاءة 

 ب : األنشطة الثقافية : 

      الثقافية.تتيح الجامعة فرصة املشاركة في األنشطة 

      بالتنو .تتسم الخدمات الثقافية املقدمة 

      توقيت تقديم الخدمات الثقافية مناسب للطالب والطالمات 

      تتيح الجامعة فرص لعمي رحالت ثقافية   علمية

 ج : األنشطة الرياضية : 

      تتيح الجامعة املشاركة في األنشطة الرياضية .

      تتسم األنشطة الرياضية بالتنو  .

      الرياضية  مناسمة .الجوائز املقدمة لألنشطة 

      إتاحة املالعب واملسرح وغيرها لالستخدام

 د : خدمات الكافيتريا ) فود كورت (: 

      والطالمات.تلبى ماتويات الكافيتريا رغمات الطالب 

      موقع الكافيتريا مناسب للطالب والطالمات.

      مناسمة.أسعار خدمات الكافيتريا 

      شراب ( بالن افة . -تتسم ماتويات الكافيتريا ) طعام 
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 ه : العيادة الطبية :   

     تتوافر بالجامعة عيادة طبية لتقديم الخدمات الصحية.

يتسم أداء العاملين في العيادة الطبية بالكفاءة في تقديم الرعاية الصحية للطالب  

 والطالبات . 

    

     الخدمات الصحية بالجامعة .ال يوجد ازدحام عند طلب 

 و: خدمات ذوي االحتياجات الخاصة )من ذوي اإلعاقة(:) يجيب عنها ذوو االحتياجات الخاصة فقط(     

     تتوافر بالكلية دورات مياه خاصة بذوي االحتياجات الخاصة .

      بالنظافة.تتسم دورات املياه 
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 ......... .....................استبيان عن ورش عمل بعنوان

 : مستوى تنظيم ورش العمل : 
ً
 أوال

 

 مالحظات

  التقدير

 العنصر

 

 غير راض  راض م

 ضعيف  مقبول   جيد جيد جدا   ممتاز 

 1 مستوض تن يم ورشة العمي      

 2 تم اإلبالغ بالوقت املناسب لحضور ورشة العمي      

 3 انعقاد ورشة العمي مالئمة مكان       

 4 مالئمة توقيت ورشة العمي       

 5 وجود أماكة االستراحة واملرطمات       

 : املدرب و املادة التدريبية : 
ً
 ثانيا

 
 مالحظات

  التقدير
 العنصر

 
 غير راض  راض م

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز 

واملهاراتمدض إمكانيات املدرب املعرفية         1 

 2 قدرة املدرب على جذب اهتمام املتدربين       

 3 مدة ورشة العمي متناسمة مع املوضو       

 4 مناخ التفاعي   الحوار واملناقشة      

ها مدض مالئمة املادة التدريبية التي وزعت في ورشة العمي مع موضوع        5 

وسهولته تن يم ماتوض املادة العلمية         6 

 7 العالقة مع املتدربين       

 : التقييم العام لورشة العمل : 
ً
 ثالثا

 
 مالحظات

  التقدير
 العنصر

 
 غير راض  راض م

 ضعيف  مقبول   جيد جيد جدا   ممتاز 

 1 درجة التقييم العام لورشة العمي      

 2 ماتوض ورشة العمي      

وتاديد األهدافموضو  ورشة العمي         3 

 4 فعالية وسائي التدريب      

 5 درجة تعلم مهارات ومعارف جيد       

 التعليقات : 

 ............................................................................................................................. ...................  
 املقترحات : 

................................................................................................... .............................................  
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 استبيان لقياس رضا الطالب فى التعلم عن بعد

 ........... ........... ........للعام اجلامعي  

 ................................................................................................................................................................ : اإليميي  

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

جدامعدة فداروس دراسددددددددددددددة علميدة بهددف معرفدة مددى فداعليدة التعلم عن بعدد، ولهدذه الغدايدة فدإنده    - يجرى مركز ضدددددددددددددمدان الجودة  

 االستبانة املرفقة : يسعدنا مشاركتكم من خالل اإلجابة على  

 ضعيف  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز الوسائل والتقنيات  م

      أستطيع الوصون إ ى املادة الدراسية بسهولة ويسر 1

2 
باملادة   الخاص  املوقع  الستخدام  كافيه  معلومات  توفير  تم 

 التعليمية 

 
    

3 

تم رفع فيديوهات للتدريب على موقع الجامعة تسهي استخدام  

اإللكترونية   املنصة  مع  التعامي  في  التكنولوجية  الوسائي 

Blackboard 

 

    

      دراسة عة بعد ال هناك مشاكي ومعوقات أوجهها عند   4

5 
بين   التنقي  على  يسهي  بشكي  من مة  مقرراتي  صفاات 

 ماتويات كي مقرر بسهولة ويسر 

 
    

6 
اإللكترونية   املنصة  خالن  مة  الشكاوض  لتلقى  آلية  وجود 

Blackboard 

 
    

      ( للطالب ITجودة خدمات إدارة التكنولوجيا واملعلومات )  7

      كفاية تدريب الطالب على برامج التعلم   8

9 
واملعلومات   التكنولوجيا  إدارة  استجابة  لحي  (  IT) سرعة 

 مشاكي الطالب 

 
    

 مقترحات أخرى :  

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................................................................ 
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لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة عن التعلم اإللكرتونى استبيان  

 ............... ..........................  اجلامعيللعام 

 ................................................................................................................................................................ :    االسم 

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

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

الجودة   مركز ضمان  بعد،    - يجرى  عن  التعلم  فاعلية  مدى  معرفة  بهدف  علمية  دراسة  فاروس  فإنه  جامعة  الغاية  ولهذه 

 يسعدنا مشاركتكم من خالل اإلجابة على االستبانة املرفقة . 

 ضعيف  مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز  الوسائي والتقنيات  م

      Google classroomتم التدريب على كيفية استخدام املنصة اإللكترونية  1

      Blackboardتم التدريب على كيفية استخدام املنصة اإللكترونية  2

3 
فى إنجاز أنشتتتتطتي التدريستتتتية بشتتتتكي أستتتتر  مة    Blackboardتستتتتاعدني منصتتتتة  

 الطرق التقليدية

 
    

      يزيد مة كفاءتي فى التدريس Blackboardاستخدامي ملنصة  4

      فى متابعة الطلمة والتواصي معهم Blackboardتساعدني منصة  5

      فى تقويم الطلمة بصورة سهلة وسريعة Blackboardتساعدني منصة  6

      فى رصد درجات الطلمة بكي سهولة Blackboardتساعدني منصة  7

      للطلمة portfolio-Eفى إعداد  Blackboardتساعدني منصة  8

      فى تلقى شكاوض الطلمة Blackboardتساعدني منصة  9

10 
فى تقديم دعم اإلرشتتتتتتاد االكاديمي بكي ستتتتتتهولة    Blackboardتستتتتتتاعدني منصتتتتتتة  

 ويسر.

 
    

11 
أشتتتتتتتتتتتتتعر بتتالرضتتتتتتتتتتتتتتا عة تجهيز القتتاعتتات التتدراستتتتتتتتتتتتتيتتة واألعضتتتتتتتتتتتتتتاء بتتأدوات التعليم  

 اإللكتروني

 
    

12 
القاعات   -التدريس توافر خدمة اإلنترنت داخي الكلية "مكاتب أعضتتتتتتتتتتتتتاء هيئة  

 الدراسية املختلفة"

 
    

      على ن ام إدارة التعلم Formative assessmentإتاحة االمتاانات التكوينية  13

 مقترحات أخرى :  

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................................................................ 
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 لقياس رضا إدارة التكنولوجيا واملعلومات فى التعلم عن بعد استبيان

 ......................... اجلامعيللعام  

 .................................................................................. ....................................................................................... : االسم   

 .................................................................................. ....................................................................................... : املسمى الوظيفي 

ذه الغدايدة فدإنده  جدامعدة فداروس دراسددددددددددددددة علميدة بهددف معرفدة مددى فداعليدة التعلم عن بعدد، ولهد   - يجرى مركز ضدددددددددددددمدان الجودة  

 يسعدنا مشاركتكم من خالل اإلجابة على االستبانة املرفقة . 

 ضعيف  مقبول   جيد جيد جدا   ممتاز  الوسائي والتقنيات  م

      Serverتوافر  1

      كبيرة تخدم كل كليات الجامعة serverسعة ال  2

3 
سدددددددددددرعة تدريب أعضددددددددددداء هيئة التدريس على كيفية التعامل مع مقرراتهم  

 Blackboardإلكترونيا على 

 
    

4 
سدددددددددددددرعدة تددريدب الطالب على كيفيدة التعدامدل مع املنصدددددددددددددة اإللكترونيدة  

Blackboard 

 
    

5 
سددددرعة تدريب أعضدددداء الجهاز اإلداري على كيفية التعامل مع املنصددددة  

 Blackboardاإللكترونية  

 
    

6 
توافر الددددعم الفني والتقني ملسدددددددددددددتخددددمي النظدددام من أعضدددددددددددددددداء هيئدددة  

 التدريس والهيئة املعاونة والطالب . 

 
    

      Blackboardهل لوحظ عوائق فى التعامل مع املنصة اإللكترونية   7

8 
هل تم وضددددددددع إجراءات تصددددددددحيحية للتعامل مع املشدددددددداكل الناتجة من  

 التعامل مع املنصة اإللكترونية.  

 
    

 مقترحات أخرى :  

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

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

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

 ............................................................................................................................................................................................................................ 
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 قائمة املراجع

جمهورية مصتتتتتتتتتتر   -دليي االعتماد مل ستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التعليم العا ي   واالعتماد:الهيئة القومية لضتتتتتتتتتمان جودة التعليم  -

 .2009يناير    األونم اإلصدار -العربية  

جمهورية مصتتتتتتتر   -دليي اعتماد كليات ومعاهد التعليم العا ي   واالعتماد:الهيئة القومية لضتتتتتتتمان جودة التعليم  -

 .2015يوليو    الثالثم اإلصدار -العربية  
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