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 مقدمة

جمع  نه فىمو نحن فى جامعة فاروس نستخدم العديد   يعد االستبيان أداة فعالة فى المؤسسات التعليمية

امعة.  يين بالجالداراالمعلومات و األدلة من القيادات و أعضا  ييئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطالب و و 

كون أن ي كذلك تستهدف االستبيانات الخريجين و الجهات المستفيدة فى المجتمع السكندرى. و يذا يدعو

 يق فى تصميمه حتى يتسنى لنا االستفادة من نتائج تحليله.االستبيان دق

 ة و حريةحيادياإلستبيان وسيلة اتصال تحتوى على مجموعة من األسئلة أو البنود نرغب فى اإلجابة عليها ب

و  و الغرض منها رصد السلبيات من أجل اتخاذ إجرا ات تصحيحية أو اتخاذ قرارات بهدف التطوير

 التحسين.

 

د كما ألفرااا االستبيان الحصول على قدر كبير من المعلومات فى وقت قصير و من عدد كبير من و من مزاي

 يمنح اإلستبيان الخصوصية و الوقت و يمنح الفرد فرصة للتفكير.

 ملل و فىلى الإ و لكن يناك عيوب لإلستبيان مثل الفهم الخاطى  للسؤال و أحيانا طول االستبيان مما يؤدى 

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

 

ذى املى  الالتك و فى إطار السياسة المتبعة فى جامعة فاروس بأن يلتزم الجميع فى الجامعة بالعمل الجماعى

ا قدمته م ذكريشجع على نشر الممارسات الجيدة التى تتم فى كليات و مراكز  و إدارات الجامعة و أخص بال

يانات إلستبالذا  قام مركز ضمان الجودة بالجامعة بإعداد يذا الكتيب ليضم  كلية الصيدلة جامعة فاروس

 ا بإضافةنع لدينوحدات ضمان الجودة بالكليات و الما -كنماذج استرشادية  -المختلفة من أجل أن  تستخدمها 

 بنود أخرى فى أى استبيان لتتماشى مع متطلبات الكلية.

 

 قق رسالةما يحو فقنا هللا على أن نعمل دائما على تطوير نظم و آليات ضمان الجودة فى مؤسسات الجامعة ب

 الجامعة و أيدافها االستراتيجية.

 

 

 

 

 .د.نوريان حسين فناكىا                                                                                       

تعليم و الطالبنائب رئيس الجامعة لشئون ال                                                           

 مان الجودةى مركز ضرف علالمش                                                                               
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 مقرر دراسي تقويم (12نموذج رقم )

 أساسية معلومات  -1

 

 الدراسيأراء عامة حول المقرر  -2

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

      يرتبط بالتخصص  -

      عملية تطبيقاتيوفر  -

      الحياه المهنيهمفيد في  -

      مفهوم  -

 مخرجات التعلم المستهدفة: -3

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

      المقرر له أهداف واضحة ومعلنة -

المقررررر ينودنررري بالمعرفرررة المفيرررد  والفهرررم  -
 المتعمق للموضوع

     

      المقرر يحفنني على التفكير -

أكسبني المقرر بعض المهارات المهنية التري  -
 .تفيد في الحيا  العملية

     

  االول:المحاضر  -4

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

      المقرر بمحتويات المحاضر دائما   يلتنم -

 وانتهرا  برد  بمواعيرد المحاضرر دائمرا   يلترنم -

 المحاضر 
     

أشررررعر برررررا  المحاضرررررر دائمررررا  مسرررررتعد  يررررردا   -
 للمحاضر  

     

المحاضر الطالب علرى اسسرئلة والتعبيرر يش ع  -
  ع  و هة نظرهم

     

 .التدريس في المحاضر  وقت المحاضر يستثمر -
 الفعلي

     

      .أنتباهى  ذب على المحاضر يحافظ -

      .باحترام الطالب المحاضر يعامل -

      .فعالة عملية وحاالت أمثلة المحاضر يقدم -

 

 CGPA 

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

 ساعة .............عدد الوحدات: المحاضرة - الخريف الفصل الدراسي: - 2016/2017:العام األكاديمي -

 ساعة .:..............................التطبيقات - عضو الهيئة المعاونة: - المحاضر: -
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 المعامل / العيادات المستخدمة فى المقرر:قاعات التدريس /  -5

 العبارة
موافق 

 (1تماماَ)
 (3إلى حد ما) (2موافق)

غير 
 (4موافق)

 (5موافق تماماَ) غير

      الطاقة اإلستيعابية مالئمة -

البروجكتاور  –تسهيالت التدريس السبورة البيضاا   -

 داتا شو.....متاحة –
     

      التهوية و اإلضا ة -

      النظافة -

/  فى الكليات العلمية : توافر األجهزة فى المعامل -

 العيادات / الورش
     

      توافر الكيماويات / األدوات فى المعامل -

 :المحاضرات -6

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

 الجداول لمواعيد وفقا   المحاضرات تقديم يتم -

 .والمعلنة المحددة
     

      .مشوق بأسلوب المحاضرات تقديم يتم -

 جاناب مان المشااركة المحاضرات تضمنت -

 .الطالب
     

 المحاضارات فاي المقدماة المعلومات مقدار -

 .مناسب
     

 عضو الهيئة المعاونة:  -7

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

      .فعال المعاونة الهيئة عضو دور يعتبر -

عضااو الهيئااة المعاونااة دائمااا  علااى اسااتعداد للاارد  -

 .على أي إستفسارات

     

يباادو عضااو الهيئااة المعاونااة ملمااا  بموضااوعات  -

 المقرر

     

      الكافية التطبيقات لنا المعاونة الهيئة عضو يوفر -

طالاب  لكال المسااعدة المعاوناة الهيئة عضو يقدم -

 عند الحاجة لذلك

     

 نظام التقويم -8

 العبارة
موافق 

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

      مناسب االمتحانات جدول يعتبر -

      بالموضوعية  االمتحانات تتصف -

      مناسب لالمتحانات المخصص الوقت -

 االمتحاناات فاي المساتخدمة اللغاة تعتبار -

 ومفهومة واضحة

     

      بالعدالة المقررة الدرجات توزيع يتصف -
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 أساليب التعليم والتعلم غير التقليدية -9 

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

 (5تماماَ)

طريقاااة التااادريس فاااى ياااذا المقااارر تشاااجعنى علاااى  -

 Interactive)المشاركة بفاعلياه أثناا  المحاضارات 

learning) 

     

يتم استخدام الصاور والفياديو لتوضايح المعلوماة أثناا   -

 Audio-visual)المحاضااااااارة أو التماااااااارين 

learning) 

     

Computer-Based Learning Using Simulation Programs 

فى زيادة أجزا  المقررات أو اضافة مقاررات  أرغب -

  جديدة يتم استخدام الكمبيوتر فى تدريسها

     

 :أخرى -9

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

 المقرر هذا في أعجبني

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

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

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

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

 المقرر هذا في لم يعجبني 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................ 
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 ن رؤيةع .....(.المستفيدين -طالب  -الهيئة المعاونة  -)اعضاء هيئة تدريس  رأى إستطالع

 للعام الجامعى ............ وأهدافها اإلستراتيجية الكليةورسالة 

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

 

 

 
 

 

 التقييمعناصر  م
موافق 

 (1تماماَ)

 موافق

(2) 

إلى حد 

 (3ما)

غير 

 (4موافق)

موافق  غير

 (5تماماَ)

      تتسم الرسالة بالوضوح واإليجاز 1

      للكليةتعبر الرسالة عن الدور الحقيقي  2

      جات الفعلية لسوق العملاتتفقق الرسالة مع اإلحتي 3

4 
ها لتحقيق أهداف الكليةتساعد الرسالة على توحيد الجهود داخل 

 الشاملة
   

  

      مع أهدافها وما تقدمة من خدمات الكليةتتفق رسالة  5

      مختصرة وسهلة الحفظ 6

 

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

 
 

 
 

 

 عناصر التقييم م
موافق 

 (1تماماَ)

 موافق

(2) 

إلى حد 

 (3ما)

غير 

 (4موافق)

 غير

موافق 

 (5تماماَ)

      يتسم إسلوب كتابة الرؤية بالوضوح 1

      كلية.تعبر الرؤية عن التوجه المستقبلي لل 2

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

      الرؤية المختارة ممكنه وقابلة للتحقق 4

      مستمدة من رسالتها الكليةرؤية  5

      يتسم إسلوب كتابة الرؤية بالوضوح 6

 

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

 رساله الكلية:

 الكلية: رؤية
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 (3إلى حد ما) (2موافق) (1موافق تماماَ) عناصر التقييم م
غير 

 (4موافق)

موافق  غير

 (5تماماَ)

      االرتباط بالرسالة والرؤية المستقبلية 1

      العملية والواقعية 2

      القابلية للقياس 3

      الشمولية 4

      التدرج 5

 

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

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

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

 
  

 :ستراتيجيةاألهداف اإل
1-   

2-  

3-   

4-  
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 ....من وجهة نظر الطلبة للعام الجامعى .... ييم اسلوب القيادة بالكليةاستبيان لتق

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 5 4 3 2 1 البند م

      طلبةع التعتمد القيادات األكاديمية على اسلوب القررات النهائية فى تعاملها م 1

      يعنيهمتقوم القيادات األكاديمية بأستشارة الطلبة فيما  2

      القيادات األكاديمية للمناقشة والحوار مع الطلبة استعداد 3

      القيادات األكاديمية  مرونة فى التعامل تظهر 4

      على تطوير قدراتهمالقيادات األكاديمية  الطلبة  تساعد  5

      تقدم القيادات األكاديمية  للطلبة  بعض الخدمات الشخصية لحل مشاكلهم 6

      ماتمعلوتفضل القيادات األكاديمية استخدام اسلوب المقابلة الشخصية لتوصيل ال 7

      تحرص القيادات األكاديمية على تحسين الروابط األجتماعية مع الطلبة 8

      تعامل القيادات األكاديمية الطلبة معاملة متساوية  9

      بالراحة حين التحدث معهمتشعر القيادات األكاديمية الطلبة  10

 مقترحات أخرى :

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

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

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

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

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

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

(3) (2) (1) البند م  (4)  (5)  

1 
ع ملها تعتمد القيادات األكاديمية على اسلوب القررات النهائية فى تعام

 .العاملين

     

      . شارة العاملين فيما يعنيهمتتقوم القيادات األكاديمية بأس 2

      ن.مية للمناقشة والحوار مع العامليالقيادات األكادي استعداد  3

      .القيادات األكاديمية قنوات األتصال مع العاملين تشجع  4

      .القيادات األكاديمية  مرونة فى التعامل تظهر  5

      .القيادات األكاديمية العاملين على تطوير قدراتهم تساعد  6

      .مشاكلهالقيادات األكاديمية للعاملين بعض الخدمات الشخصية لحل م تقدم  7

8 
يل القيادات األكاديمية استخدام اسلوب المقابلة الشخصية لتوصتفضل 

 .المعلومات

     

      .املينعلى تحسين الروابط األجتماعية مع العتحرص القيادات األكاديمية  9

      . تعامل القيادات األكاديمية العاملين والمعاونين معاملة متساوية 10

      .حسن اسلوب تعامل القيادات األكاديمية مع العاملين 11

 :أخرى مقترحات

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

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

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

........................................................................................................................ 
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كلية بال دريس والهيئة المعاونة ( لتقييم مستوى البحث العلمىاستبيان ) العضاء هيئة الت

 للعام الجامعى .............

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 5 4 3 2 1 البند م

1 
ثل: أيام م(الهيئة المعاونه ساعات تفرغ للبحث العلمى ييئة التدريس وتوفر الجامعة ألعضا  

 التفرغ(.
     

2 
ان الحيو )مثل: معامل األبحاث و بيت الكافية لخدمة البحث العلمىتوفر الجامعة التجهيزات 

 ..الخ(.
     

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

4 
 -وترلكمبيا)مثل: أجهزة توفر الجامعة التجهيزات الالزمة بمكتبة الكلية لخدمة البحث العلمى 

 .الكتب و المراجع العلميه( -خدمة االنترنت 
     

5 
قواعد ومية ، الهيئة المعاونه اإلشتراك فى المواقع العلييئة التدريس وإتاحة الجامعة ألعضا  

 .البيانات
     

6 
كافآت م )مثل: الهيئة المعاونه الدعم المادى للبحث العلمىييئة التدريس وألعضا  الجامعة  توفر

 بالمؤتمرات(.النشر و ترقية و المشاركه 
     

7 
ور اتاحة فرصة حض)مثل:العلمى ألعضا  الهيئة المعاونة  توفر الجامعة قنوات للتبادل

 . (المؤتمرات محلية/دولية
     

8 
حاصلين ريم ال)مثل: تهنئه و التكإرشادى للتحفيز على البحث العلمى يوجد بالجامعة دعم معنوى و

 . على درجات علميه(
     

      .لمىبالجامعة عدالة فى توزيع المكافآت والحوافز التشجيعية فى إنجاز البحث العيوجد  9

      .يتم السماح بإستخدام المعامل فى أى وقت خالل ساعات العمل لخدمة البحث العلمى 10

11 
 دورات لتنمية المهارات فى البحث العلمى مثل  (Workshops) توفر الجامعة دورات تدريبية

 End Note, CPD  و غيريا . 
     

      . مسايمة نتائج ابحاثك العلمية فى تحديث وتطوير المقررات 12

      يل سبق وساعدت أبحاثك العلمية فى تنمية العملية التعليمية للطالب 13

      يل سبق وتم تحديث مقرر بنا ا على نتائج البحث العلمى 14

 مقترحات أخرى

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

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

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

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

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

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

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

 تماماَ ير موافق ( غ5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)

 5 4 3 2 1 البند م

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

      المشاركة فى اعداد الخطط االستراتيجيه لتطوير الكليه و الجامعه.  2

      قرارات مجالس االقسام فعاله.  3

      وظيفى.ريج الألعضا  ييئة التدريس موزعه بشكل جيد تبعا للتداألعبا  التدريسيه المكلف بها  4

      واجباتهم. اعضا  ييئه التدريس على علم بحقوقهم الوظيفيه و 5

      دعم الدورات التدريبيه لتنميه قدرات اعضا  ييئه التدريس. 6

      للتدريس. توافر قاعات تدريس و معامل مجهزة مناسبة 7

      يسالتدر المعامل واألجهزة المناسبة إلجرا  األبحاث العلمية الخاصة بأعضا  ييئةتوافر  8

      الدعم المادى للبحث العلمى العضا  ييئه التدريس. 9

      توافر قنوات التبادل العلمى العضا  ييئه التدريس. 10

      اتاحه االشتراك فى المواقع العلميه وقواعد البيانات. 11

      مكتبه الكليه مجهزه لخدمه البحث العلمى و التدريس. 12

      توفير مناخ لالبتكار والتطوير. 13

      دعم معنوى و ارشادى للتحفيز على التدريس و البحث العلمى. 14

      وجود عداله فى توزيع االشراف على الرسائل العلميه. 15

      واالعتماد.مدى فاعليه وحده ضمان الجوده  16

      العداله فى توزيع المكافات و الحوافز التشجيعيه. 17

      توفر الكليه االمكانات لتحقيق المتطلبات الوظيفيه العضا  ييئه التدريس 18

      مدى رضا اعضا  ييئه التدريس عن نظام العمل . 19

20 
يئه الرضا الوظيفى العضا  يمدى ايجابية االدارة فى اتخاذ القرارات لتحسين مستوى 

 التدريس.
     

  

 هل لديك اراء اخرى 

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

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

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

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

 



  

 

 

 

 

 

 

 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

14 

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

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 5 4 3 2 1 البند م

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

       لجامعه.يه و افى اعداد الخطط االستراتيجيه لتطوير  فى الكل الهيئة المعاونةيل يشارك أعضا   2

      لوظيفى.تدريج ابشكل جيد تبعا لل موزعه الهيئة المعاونةاألعبا  التدريسيه المكلف بها ألعضا   3

      واجباتهم. و الهيئة المعاونة على علم بحقوقهم الوظيفيهاعضا   4

      .توفير الجامعه الدورات التدريبيه لتنميه قدرات اعضا  الهيئة المعاونة 5

      للتدريس. اعات تدريس و معامل مجهزة مناسبةتوفر الجامعة ق 6

7 
يئة اله  توفر الجامعة المعامل واألجهزة المناسبة إلجرا  األبحاث العلمية الخاصة بأعضا

 المعاونة
     

      .ى للبحث العلمىدالدعم الما الهيئة المعاونةتوفر الجامعه العضا   8

      الهيئة المعاونة.العضا   قنوات للتبادل العلمى توفر الجامعه 9

      ت.بيانااتاحه الجامعه العضا  الهيئة المعاونة االشتراك فى المواقع العلميه وقواعد ال 10

      البحث العلمى و التدريس.مكتبه الكليه مجهزه لخدمه  11

      توفر الجامعه العضا  الهيئة المعاونة مناخ لالبتكار والتطوير. 12

      بالجامعه دعم معنوى و ارشادى للتحفيز على التدريس و البحث العلمى. يوجد 13

      وجود عداله فى توزيع الرواتب على اعضا  الهيئة المعاونة.  14

      فى توزيع المكافات و الحوافز التشجيعيه.يناك عداله  15

      توفر الكلية االمكانيات لتحقيق المتطلبات الوظيفيه العضا  الهيئة المعاونة 16

17 
هيئة مدى ايجابية االدارة فى اتخاذ القرارات لتحسين مستوى الرضا الوظيفى العضا  ال

 المعاونة.
     

 مقترحات أخرى :

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. 
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 ..............للعام الجامعى تبيان الرضا الوظيفي الخاص بأخصائي المعامل إس

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

(3) (2) (1) الوصف م  (4)  (5)  

يوجد لك توصيف وظيفى واضاح و مكتاوب و متفاق علياه ماع  1

 مديرك المباشر

     

      أنت راضى عن توزيع العمل داخل إدارتك 2

      العمل الذى تعمل فيه يتميز بأنه مريح و أمنمكان  3

كميااة العماال التااى تطلااب منااك مقارنااة بالوقاات المتااوفر تعتباار  4

 معقوله

     

      مفهوم العمل كفريق واحد بالجامعة واضح و مطبق 5

6 
 مديرك المباشر يتعامل معك بعدالة كافية

     

7 
 يةمن خبراتك العملمديرك المباشر يقوم بتطوير أدائك و يزيد 

     

      أفكارك و أرائك تؤخذ بعين اإلعتبار عند إتخاذ القرارات 8

تجااد تقااديرا ماان قباال مااديرك فااى حااال قيامااك بعماال مميااز أو  9

 إضافى

     

الاادورات التدريبيااة كافيااة ) يااتم تزوياادك بالتاادريب المطلااوب  10

 إلحتياجات الوظيفية(

     

      عملتحافظ على الموظفين المتميزين بال لديك الثقة أن الجامعة 11

      تعلم باألسس التى يتم تقييم أدائك على أساسها 12

      ظيفتكالنموذج الحالى المستخدم لتقييم األدا  يعتبر مناسبا  لو 13

      لعملنتيجة تقييم األدا  الخاص بك تعكس فعليا  حقيقة أدائك با 14

 طرحها أو أسئلة: مالحظات أو إقتراحات تود

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

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

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

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

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

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

 :ان بلما ع ة بالجدولمن فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجدها مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبين

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 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

      المتحقق من وظيفتك؟الدخل المادي  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

      فرص التطور في عملك الحالي؟ 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

      ؟ تتسم بالمشاركة في اتخاذ القراراتمستوي العالقة مع القيادات ، عالقة فعالة و  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:

      للموظفين؟نظام االجازات التي تتيحها المؤسسة  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

      بالعاملين ؟توفر األجهزة المناسبة الجراء المهام الوظيفية الخاصة  2

      البيئة التي تعمل فيها اآلن؟ 3

 مقترحات أخرى

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

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

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

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

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

  استراتيجية التعليم و التعلم مرفق مع هذا اإلستبيان* 

 5 4 3 2 1 البند م

      التعلم للكلية واضحة لك / لكى؟هل استراتيجية التعليم و  1

      ؟أهدافها  استراتيجية التعليم و التعلم  تحققهل  2

      ؟ تتنوع أساليب التعليم و التعلم فى المقرارات المختلفة هل  3

      أساليب التعليم و التعلم حديثة؟هل  4

      ؟  كىيك / لديفة لدعلى تطوير المهارات المختل هل تعمل أساليب التعليم والتعلم التى تنتهجها الكلية 5

      هل تؤيد تطبيق هذه االساليب فى مقرراتك الدراسية المختلفة؟ 6

      استراتيجية التعليم و التعلم؟هل موارد الكلية كافية لتفعيل  7

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

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

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

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

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

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

 مالحظات أو تعليقات:

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

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

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

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

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

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 فــاروس جامـــعة

Pharos University 

 ضمان الجودة مركز

Quality Assurance Center (QAC) 

18 

 التعليم والتعلمإستراتيجية 
 

 الة وريياة الكلياةأسااليب متنوعاة للتعلايم والاتعلم لتحقياق أياداف البرناامج التعليماي وكاذلك لتحقياق رسااساتراتيجيات و تتبناى الكلياة

ليب لمقاررات بأساامقاررات الدراساية وأعاداد الطاالب وياتم تادريس االوتختلف استراتيجيات التعليم و التعلم المستخدمة وفقا لطبيعة 

يمكان و،  يب الميادانيلاي والتماارين والتادرتقليدية وغيار تقليدياة مثال الاتعلم النشاط والاتعلم التعااوني والاتعلم بالبحاث والتادريب العم

 استراتيجيات التعليم والتعلم التى تنتهجها الكلية فيما يلى: إجمال

 طرق تقليدية: -أ

 ـب الاعلاى تطاوير أسااليب المحاضارات وذلاك بإدخاال أسااليوتتمثل فى إلقا  المحاضارات علاى الطاالب. ياذا وتحارص الكلياة 

PowerPoint   ،.ومقاطع الفيديو ، وأساليب المحاكاة ، مما يسهل وصول المعلومات للطالب 

 طرق غير تقليدية: -ب

  ((Cooperative Learning): التعاونى التعلم-1

العملاى  مان الواقاع حااالت دراساة أو مشاكالت لحال العادد صاغيرة مجموعاات فاي معا بالعمل الطالب فيها استراتيجية يقوم يي

 .العمل سوق فى للمنافسة تؤيلهم المستهدفة و التعلم مخرجات مع تتفق عملية مهارات تكسبهم

 وتتميز هذه اإلستراتيجية بمميزات عديدة مثل:

 زيادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب. -1

 .ثقتهم بأنفسهم يزيد منعلى عملية التعلم و قبالهمبين الطالب مما يحسن من إ عالقات إيجابية تنمية -2

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب. -3

 :(Brain Storming) العصف الذهني -2
اعي تفكيار اإلبادالاستراتيجية حديثة لتطوير المحاضرة التقليدية وخلق التفاعل البنا  باين المحاضار و الطالاب ه فهاي تشاجع  يي

حاضاار حيااث يقااوم المحاضاار بعاارض المشااكلة ويقااوم الطااالب بعاارض أفكاااريم ومقترحاااتهم المتعلقااة بحاال المشااكلة ثاام يقااوم الم

  تفكيار وإرجاابمناقشة يذه المقترحات و تحليلها مع الطالب ثم تحدياد األنساب منهاا ويعتماد ياذا اإلسالوب علاى إطاالق حرياة ال

 ليد أكبر قدر من األفكار وجواز البنا  على أفكار األخرين.التقييم والتركيز على تو

 : (Self-Learning) التعلم الذاتي -3
التعليم  ن مصادرماستراتيجية يقوم الطالب فيها بتحصيل المعارف والمهارات معتمدا  على قدراته الذاتية في التحصيل  يي

طور لتقدم والتامتابعة بنفسه فى المرحلة ما بعد الجامعية مما يؤيله لالمختلفة مما ينمى شخصيته و يمكنه من مواصلة التعلم 

 خامسة.رقة الالذي يحدث في مجال تخصصه وتقوم الكلية بتطبيق يذا األسلوب من خالل البحوث ومشروع التخرج لطالب الف

 : (Experimental Learning)التعلم التجريبي -4
تجارب  لطالب بعملاقيام  في أغلب المقررات في البرامج التعليمية المختلفة من خالل تعتمد الكلية إستراتيجية التعلم التجريبي

لقيام ضافة إلى اب باإلمعملية لتطبيق المعارف المكتسبة في معظم المقررات الدراسية بما يؤدي إلى ترسيخ المفاييم لدى الطال

قبل  ة والرابعةالثالث الميداني الذي يقوم به طالب الفرقةبزيارات ميدانية بالمصانع والشركات و المستشفيات وأيضا التدريب 

 .التخرج

 : (Electronic Learning) التعليم االلكتروني -5

يجاد إتهدف إلى ومهارات استراتيجية تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية ال يي

رونية بات اإللكتت الحاستجمع بعض األشكال اإللكترونية للتعليم والتعلم حيث تعتمد على تطبيقابيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات 

الدروس  محتوى وشبكات اإلتصال والوسائط المتعددة في نقل المهارات والمعارف وتضم تطبيقات عبر الويب حيث يتم تقديم

 أي وقت ومن أي مكان.عبر اإلنترنت مما يمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعليم في 

 :  (Community Based Learning)التعليم القائم على المجتمع -6

وم ع بحثية يقمشاري  و المشاركة المجتمعية من خالل هدف التعليم القائم على المجتمع على ربط و تناسق بين بعض  المقرراتي

اركة خالل المش ع، و منلمجتمع ليكون ناجحا مدركا للمجتمفالمشاركة المجتمعية يدفها بنا  الجسور بين الطالب و ا بها الطالب

فس و على التنا لتركيزاالمجتمعية يتعلم الطالب مهارات أخرى مثل العمل الجماعي و فرق العمل ويتعلم مفهوم التعاون بدال من 

 ف.نة و تكييكتسب خبرات و قيم واتجايات و مهارات و معلومات وسلوكيات من شأنها أن تجعله اكثر قوة و مرو
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عمل ه سوق التلبية حاج جامعة فاروس فى ..................................... ةخريجى كلي إمكانيات لتقييم  إستبيان

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

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 5 4 3 2 1 البند

 رسة المهنة:ية لمماوالعملية اآلتهل وجدت أن المقررات الدراسية التى تلقيتها بالكلية كانت كافية إلكتسابك المهارات العلمية 

      ه؟مستواك فى اللغة اإلنجليزية والمصطلحات العلمية يؤيلك للممارسة المهنة عمليا  بسهول -

      كانت كافية لمتطلبات وحاجة العمل بعد تخرجك؟ حاسب االليلل تكاجاد -

      قبل التخرج؟ ميدانياللتدريب أتاحت لك الدراسة بالكلية القدر الكافى من ا -

      بحث علمى؟ وتنفيذ تصميمعلى  ةقدروال بمفهوم البحث العلمى وايميته الكافى ماماإلل -

 هل أتاحت لك المقرارات الدراسية تنمية المهارات الشخصية والسلوكية األتية:

      اإليتمام بالمظهر الخارجى  -

      مهنة و تقاليديا و قوانينها المنظمة الاأللمام بأداب ممارسة  -

      القدرة على العمل في جماعه -

      االنتما  الوظيفي -

      االلتزام بسياسة العمل ،احترام وقت العمل -

      االحاطة بطرق حل المشكالت والتعامل معها  -

      كتابة التقارير -
 

 ؟سجامعة فارو-..............كلية  و تنقص في خريج اإليه تحتاجالتى وجدت أنك  المهنيةالمهارات 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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فاروس  جامعة -.…........................…ةكلي الجهات المستفيدة فى خريج إستبيان رأى

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

القيمااة  رائكاام ومقترحاااتكمسااتفادة ماان آاإلوقياااس وتقياايم مسااتوى خريجااى الكليااة ، إلااى  سااتبياناإل يااذا هاادفي

 سم.ر اإلحاجة لذك ية كاملة وليس يناكبان إجابات سيادتكم سوف تحاط بسر لتطوير األدا  بالكلية ، علما  

 شاكرين لكم خالص التقدير و الشكر على حسن التعاون

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

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 5 4 3 2 1 البند

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

      .اللغة االنجليزية والمصطلحات العلمية -

      .ممارسة المهنة وااللمام بقوانين المهنةآداب  -

      الطرق العلمية والممارسة الفعالة لتحليل المشاكل والتعامل معها بشكل فعال. -

      التعامل مع تطبيقات الحاسب االلى بما يتناسب مع حاجة العمل. -

 هل وجدت لديه المهارات الشخصية والسلوكية األتية:

      اإليتمام بالمظهر الخارجى  -

      القدرة على العمل في جماعه -

      االنتما  الوظيفي -

      االلتزام بسياسة العمل ،احترام وقت العمل -

      االحاطة بطرق حل المشكالت والتعامل معها  -

      كتابة التقارير -

 :يةبين الكلية والمؤسسات المجتمع المشتركدور الخريج فى تفعيل التعاون 

ت، . )الناادواكليااةبااين الو كملتعاااون المشااترك بياانلمجاااالت ياال يسااايم خااريج الكليااة فااى إيجاااد  -

 اإلستشارات، ورش العمل،......(

     

األزمااات فااى حاااالت حمااالت التوعيااة وقوافاال وخريجهااا فااى عماال  للكليااةياال لمسااتم دور فعااال  -

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

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

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

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

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

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

 ؟ الكلية خريج فيلتى وجدتموها ا القوة جوانب أهمماهى  .2

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

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

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

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

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

  ؟الخريج في التى وجدتموها الضعف نقاط أهمماهى  .3

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

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

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

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

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

 ؟ الكلية في تدريسها تقترح معينة مقررات توجد هل .4

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

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

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

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

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

 ردمااوا لتخاريج الخدماة مان والمساتفيدين الكلياة ينباا الفعاال التواصال لتحقياق سايادتكم مقترحااتمااهى  .5

 ؟سوق العمل  إحتياجات وفق مؤهلة بشرية

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

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

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

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

.................................................................................................................... 
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  .......امعىللعام الج عن خدمات الدعم و االرشاد الطالبيتبيان قياس و تقييم رضاء الطالب اس

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

 ال الى حد ما نعم البند م

    ة؟االكاديمي المعلنيل يتواجد المرشد االكاديمي بمكتبه اثنا  ساعات االرشاد  1

    ؟بلطاليل يتم توعية وإعالم الطالب بواجبات المرشد األكاديمي و دوره في مساعدة ا 2

    ؟ اسييل المرشد األكاديمي يتواصل مع الطالب الذين يتبين غيابهم أو تعثريم الدر 3

    ؟يل أنت راضى عن طريقة المرشد األكاديمي فى حل المشاكل التي تتعرض لها 4

    ؟ يل حدث لك مشاكل نتجت عن أخطا  المرشد االكاديمي 5

 جابة بنعم فما نوع يذه المشاكل؟إذا كانت اإل 6

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

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

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

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

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

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

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

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

 مقترحات اخرى:

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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 للعام الجامعى.......... عن جودة التعليم والتعلم بالكلية الباستبيان رضا الط

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 5 4 3 2 1 البند

 أوالً: فاعلية العملية التعليمية
      .أيداف التعليم والمعايير األكاديمية للتخصص واضحة ومعلنة

      .باحتياجات سوق العملالبرامج/المقررات الدراسية ترتبط 

      .طرق التعليم والتعلم حديثة ووسائل التعليم متوفرة

      .أعضا  ييئة التدريس منتظمين في المحاضرات وجادين في التدريس

      .راسيم الدالطالب مشاركون في التقويم المستمر للعملية التعليمية داخل الكلية طوال العا

 الذاتيثانياً: التعلم 
      .تشمل المقررات مجاالت محددة لتنمية التعلم الذاتي

      .أساليب التعلم الذاتي المستخدمة داخل الكلية متنوعة

      .تتوافر بالكلية مصادر ثرية للتعلم الذاتي يستخدمها الطالب

      .توجد بالكلية خطة لتنمية مصادر ووسائل التعلم الذاتي

      .بتشجيع وتحفيز الطالب على التعلم الذاتييقوم األساتذة 

 ثالثاً: المهارات المهنية والعامة
      .المهارات المهنية والعامة المؤيلة لسوق العمل محددة بالكلية

      .توجد بالكلية أنشطة وتدريبات لتنمية المهارات المهنية والعملية لدى الطالب

      .ومعلنةندوات وورش العمل بالكلية محددة 

      .برنامج التدريب الميداني بالكلية جاد ومفيد

      .التدريب الميداني يتم في أماكن العمل الفعلية

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

      .الكتشاف الطالب المتعثرينتوجد أساليب محددة ومعلنة 

      .توفر الكلية برامج الدعم والرعاية للطالب المتعثرين

      .توجد بالكلية برامج عالجية لرفع مستوى الطالب المتعثرين

      .تمنح لوائح الدراسة بالكلية فرص إضافية للطالب المتعثرين

 خامساً: تقويم الطالب
      .التعليمية المستهدفة للتخصص واضحة ومعلنةمصفوفة النتائج 

      .امةتسايم النتائج التعليمية المستهدفة في تنمية المهارات الذينية والمهنية والع

      .االمتحانات تقيس الفهم والتطبيق بجانب الحفظ

      .تشمل ورقة األسئلة كل مخرجات التعلم المستهدفة

      .المستخدمة مع الطالبتتنوع أساليب التقويم 

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

      .األجهزة والمعدات والمعامل المتوفرة بالكلية حديثة ومتطورة

      .األجهزة والمعدات ذات القيمة العالية بمعامل الكلية مستخدمة

      .يتم صيانة األجهزة والمعدات والمعامل بالكلية بصفة منتظمة

      .تتوفر في الكلية أعداد كافية مؤيلة من الفنيين في المعامل
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 سابعاً: استخدام الموارد بكفاءة
      .اإلدارات المتخصصة في تقديم خدمات الدعم في الكلية كافية

      .التعليميةيتم توظيف الموارد بكفا ة في العملية 

      .توجد جداول معلنة الستخدام المعامل في التدريس

      .يربط األستاذ المحاضرة النظرية بالدروس العملية

      .تدعم الكلية بشكل كاف جميع األنشطة الطالبية

 ثامناً: الممارسات العادلة والمساواة بين الطالب

      .وعدم التميز بين الطالب في الكليةتوجد إجرا ات محددة لضمان العدالة 

      .تتوجد آلية معلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوى وتظلمات الطالب من نتائج االمتحانا

      .درجة استجابة إدارة الكلية للشكاوى والمقترحات الخاصة بالطالب مرتفعة

      .بعادلة مع الطاليتم اتخاذ إجرا ات تصحيحية في الكلية لمعالجة أي ممارسات غير 

من  لتحققلتوجد إجرا ات وقواعد واضحة وعادلة ومعلنة للدعم المالي للطالب ووسيلة محددة 

 .وصوله إلى مستحقيه

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةمرفق خطة * 

 5 4 3 2 1 البند م

      يل الخطة المجتمعية واضحة وتحقق أيدافها؟ 1

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

3 
ى فيل توجد ممارسات فعلية لألطراف المجتمعية فيما يخص دور الكلية 

 وتنمية البيئة؟خدمة المجتمع 

     

      يل يتم اإللتزام بمواعيد عقد الندوات والدورات واألنشطة؟ 4

      مايو مستوى الرضا عن المسايمين فى األنشطة؟ 5

      يل تتميز الكلية فى مجال الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة؟ 6

 مقترحات اخرى:

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................... 
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لبيئة الوضع خطة خدمة المجتمع وتنمية  إستبيان ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

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

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

َ ( غير مو5(  غير موافق      )4(  إلى حد ما      )3(  موافق         )2(  موافق تماماَ       )1)   افق تماما

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةمرفق خطة * 

 5 4 3 2 1 البند م

      على مشاكل وأولويات المجتمع؟ يل تعتمد الخطة المقترحة 1

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

 .أنشطة خيرية مثل السوق الخيرى ، يوم اليتيم       

  برامج وندوات توعية.      

 .حمالت تبرع باألدوية ، شنط رمضان ، مالبس عيد ، تبرع بالدم      

 الدراجات ، اليوم الرياضى. أنشطة إجتماعية مثل ماراثون      

 .عمل 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
 

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

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

 5 4 3 2 1 البند م

 أوال: التدريب الصيفى ) الصيدليات المجتمعية (:

      يل يتم اإلبالغ عن مواعيد التدريب الصيفى فى الوقت المناسب 1

      مكان إنعقاد التدريب الصيفىمدى مالئمة  2

      مستوى تنظيم التدريب الصيفى 3

      مدى اإلستفادة من المواضيع المطروحة فى التدريب الصيفى 4

      وضوح طريقة التقييم فى التدريب الصيفى 5

      مناخ التفاعل بين الطالب والهيئة المعاونة 6

 ثانيا : الكتيب التدريبى:

      تنظيم الكتيب مستوى 7

      شمولية األسئلة للمواضيع المختلفة 8

      مدى وضوح األسئلة بالكتيب 9

      مدى اإلستفادة من اإلجابة على أسئلة الكتيب 10

      مدى اإلستفادة التطبيقية من الكتيب أثنا  التدريب . 11

 مقترحات أخرى

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

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

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

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

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

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

  للعام الجامعى .....................

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

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

 5 4 3 2 1 البند م

      تضع القيادات األكاديمية فى األعتبار أرا  ومقترحات األخرين عند اتخاذ القرارات 1

بغرض التعلمتقوم القيادات األكاديمية بتفويض بعض المهام  2       

القيادات األكاديمية األعضا  على الوصول للهدف بتوفير األمكانيات تشجع 3       

تقييمالقيادات األكاديمية بعض التشجيع األيجابى تشجع األخرين فى األشتراك فى ال تعطى  4       

القيادات األكاديمية األخرين فى صنع القرار الخاص بالعملتشارك  5       

مجاالت تخصصهم فىالقيادات األكاديمية الفرصة لآلخرين للتقدم والتطوير  تتيح  6       

القيادات األكاديمية مشاعر اآلخرين وتشجع على وجود الثقة المتبادلة تحترم  7       

القيادات األكاديمية األعضا  على األشتراك فى تطوير وتخطيط المنايج تشجع  8       

      األكاديمية سلطتها فى تحقيق األيداف وال تفوض االمور لآلخرين القياداتتستخدم  9

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

      تستخدم  القيادات األكاديمية طريقة اعطا  االوامر دون توضيح  11

      والقوانين لآلدارة قواعدتستخدم القيادات األكاديمية ال 12

      يقلعمل كفراريقة القيادات األكاديمية ال تشجع أعضا  ييئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام ط 13

      تحرص القيادات األكاديمية على الترابط بين القرار المتخذ وسياسة العمل 14

      وجوديا ختى لو تضخمت المشاكلتتغيب القيادات األكاديمية عندما يتطلب الموقف  15

      يل القيادات األكاديمية قادرة على إتخاذ القرارات فى الوقت المناسب 16

      زمةالأل القيادات األكاديمية لديها القدرة على إدارة األخرين وتعضيهم التوجيهات اإرشادية 17

      للعملية التعليميةالقيادات األكاديمية ال تسايم فى التقدم والتطوير  18

      القيادات األكاديمية ال تتواجد فى العمل لتقييم األدا  19

 مقترحات أخرى

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

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

............................................................................................................................ 
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 ...ى......للعام الجامعبخصوص فاعلية الممارسات األخالقية للبحث العلمي  ينللباحث استبيان

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

 

 ال إلى حد ما نعم البند م

    ؟بإستخدام االجهزةالخاص   log bookـالتسجيل فى اليل يلتزم الباحثون ب 1

    ؟  working sheets والـ تسجيل الحضور واالنصرافبيل يلتزم الباحثون  2

    ها ؟جل بالمعتمد للدرجة العلمية المس برتوكولتقديم صورة من اليل يقوم الباحث ب 3

    يل انت على علم بقواعد العمل فى مجمع البحوث؟ 4

    أخالقيات البحث العلمي معلنة للباحثين ؟يل القواعد المتبعة لضمان  5

6 
لية كعة فى لخزينة الجامبذلك إيصال  جهاز ، يل يُحرر لهستخدام اعند قيام الباحث ب

 المتبعة ؟وفقا لالئحة المالية الهندسة، وذلك 

   

7 
 الذيويل يلتزم الباحث بإرفاق بروتوكول أخالقيات البحث العلمي بمصوغات عمله 

 لجنة نشر ثقافة أخالقيات البحث العلمي بالكلية؟يُعتمد من 

   

8 
 دواتيل تتم صيانة األجهزة، وتسجيل األعطال وإصالحها، وتسجيل استهالكات األ

 الزجاجية والكيماويات دوري ا؟

   

 مقترحات أخرى

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

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

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

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

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

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

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

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

 من فضلك ضع عالمة صح عند الدرجة التى تجديا مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبنية بالجدول:

 ال نعم البند م

   ممنوحة من قبل الكلية ؟ العلمية ودرجات يل يناك دبلومات 1
   العليا؟ ومعايير قياسية  لبرامج الدارساتيل يناك لوائح  2
 لميةالع المجتمع، والتطوارت احتياجات على بنا  تطور برامجها أن الكلية على يل تحرص 3

 العالقة؟ ذات
  

   متميزة؟ أجنبية جامعات مع مشتركة عليا دارسات الكلية إلنشا  برامج يل تسعى 4
   العلمية؟ الرسائل على واإلشراف للتسجيل الكلية نظاما يل تحدد 5
   يل توجد برامج لتنمية المهارات البحثية لشباب الباحثين؟ 6
   يل تم اإلستفادة من البحث العلمي في تطوير برامج ومقررات الكلية؟ 7
   يل يناك تمويل للبحث العلمي والمشروعات البحثية واالتفقيات؟ 8
   وورش عمل وحلقات نقاشية بالكلية؟يل تعقد مؤتمرات وندوات علمية  9

   يل تتوافر معامل بحثية تخصصية في المجاالت المختلفة؟ 10
   ية؟يل تتوافر بالمكتبة مراجع ودوريات حديثة ومتنوعة وقاعدة بيانات للرسائل العلم 11
   يل توجد برامج تنمية قدرات اعضا  ييئة التدريس في مجال البحث العلمي؟ 12
 ضامان مع دورى بشكل البرامج عن البرامج وخريجى الطلبة رضا  الكلية مدى تقيسيل  13

 اذكر يذه الوسائل. وفى حالة االجابة بنعم العملية؟ سرية
  

   يل يناك صعوبات في إجرا ات منح الدرجات العلمية؟ 14

 مقترحات اخرى:

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

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

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

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

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

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

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

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

 عالمة صح عند الدرجة التى تجديا مناسبة لكل بند من بنود التقييم المبنية بالجدول:من فضلك ضع 

 ال نعم البند م

   لها؟ تنضم وكيف عملها يو ما و الجودة صناع لجنة يي ما تعلم يل 1

   الكليات؟ إعتماد بها المناط الهيئة يي من تعلم يل 2

   الكلية؟ وأيداف ورسالة ريية تجد أين تعلم يل 3

   ؟ الكلية تتبنها التي المرجعية األكاديمية المعايير يي ما تعلم يل 4

   والتعلم بالكلية ؟ التعليم سياسات يي ما تعلم يل 5

   ؟ تفاعلية أم تقليدية التعليمية العملية يل 6

   الطالب؟ فيها يشارك التي األستبيانات بأنواع علم لديك يل 7

   التقييم؟ في وعدالة شفافية ويوجد وواضحة معلنة التقييم أساليب يل 8

   ؟ تنظيمها في وتشارك الطالبية االنشطة من تستفيد يل 9

   ؟ برايك  تشارك ويل الطالب لتوعية المقامة الندوات في تشارك يل 10

   شطة؟األن يذه مثل في الطلبة راك إشت يتم ويل المجتمع تخدم أنشطة الكلية تقدم يل 11

   ؟ الشكاوي لتقديم ) اآللية ( الصحيحة الطريقة تعرف يل 12

   ؟ الكلية داخل والسالمة إجرا ات األمن يي ما تعرف يل 13

   الكلية ؟ وتطوير التعليمية العملية تطوير في دور للطالب يل 14

   ؟ الكلية مجالس أو األقسام أو الجودة مجالس في بالحضور تشارك يل 15

 مقترحات اخرى:

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................... 
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 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 تنظيم ورشة العمل      

 2 تم اإلبالغ بالوقت المناسب لحضور ورشة العمل      

مكان إنعقاد ورشة العملمالئمة         3 

 4 مالئمة توقيت ورشة العمل      

 5 وجود أماكن اإلستراحة و المرطبات      
 

 ثانياً : المدرب و المادة التدريبية :-
 

 

 مالحظات

  التقدير

 العنصر
 
 غير راض راض م

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز

المهاراتمدى إمكانيات المدرب المعرفية و         1 

 2 قدرة المدرب على جذب إيتمام المتدربين      

 3 مدة ورشة العمل متناسبة مع الموضوع      

 4 مناخ التفاعل / الحوار و المناقشة      

مدى مالئمة المادة التدريبية التى وزعت فى       

 ورشة العمل مع موضوع الورشة
5 

العلميةتنظيم و سهولة محتوى المادة         6 

 7 العالقة مع المتدريبين      
 

 ثالثاً : التقييم العام لورشة العمل :- 
 

 

 مالحظات

  التقدير

 العنصر
 

 غير راض راض م

 ضعيف مقبول جيد جيد جداً  ممتاز

 1 درجة التقييم العام لورشة العمل      

 2 محتوى ورشة العمل      

ورشة العملموضوع و تحديد أيداف         3 

 4 فعالية وسائل التدريب      

 5 درجة تعلم مهارات و معارف جيدة      
 التعليقات :-

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

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

 المقترحات :-

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

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

 المراجع العربية 

  -العربياة صار جمهورياة م -الهيئة القومية لضمان جاودة التعلايم واالعتمااد : دليال االعتمااد لمؤسساات التعلايم العاالى  -

 . 2009االصدار األول ، يناير 

  -ياة ة مصار العربجمهوريا -الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد : دليل اعتماد كليات ومعاياد التعلايم العاالى  -

 . 2015االصدار الثالث ، يوليو 

 


