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بالجامعةوتقييم االداء  لجودة مكتب ضمان ا  

Quality assurance & performance evaluation bureau 
   

وبراجمها الكليت إدارةاستبانت عن تقييم   

 ..................................................................................... / السادة والسيداث األكارم

 حتيت طيبت وبعد ،،،

آهلني هنكن ........ جاهعت نالىث.  على آرائكن حىل أداء إدارة الكليت وبزاجمها بكليت  للتعزف يسعدنا أن نضع بني ايديكن استبانت

 . ملكتب اجلىدة بالكليتاالستبانت  وإعادهتا  هذه التكزم باإلجابت على بنىد

 أوالً املعلىمبث الشخصيت

  الكلية

  االسم

  الصفة

  المؤهل العلمي

  الدرجة األكاديمية

  بالكليةسنة التعيين 

  الجنس

  عدد سنوات الخبرة

  اسم القسم 

  التخصص الدقيق

  البريد االلكتروني )اختياري(

  رقم الهاتف )اختياري(
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  . فيمب يتعلق ببلرؤيت وبراجمهب الكليت إدارةأسئلت تقييم ثبنيًب : 

 

  أسئلت تقييم إدارة الكليت وبراجمهب فيمب يتعلق ببإلدارة .ًب : لثثب

 

  أسئلت تقييم إدارة الكليت وبراجمهب حىل املرافق والتجهيزاث .:  رابعبً 

 بيان العبارة ت
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

ت والزضالت والاهداف 1 ت ورضالت وؤهداف الجامعت الزٍئ       جنسجم مع رٍئ

      والخطط الخنفيذًت جخخذ رضالت اليليت وإضاص للخخطيط الاضتراجيجي 2

      رضالت اليليت معممت بشيل واضع بجميع وحداث اليليت  3

4 
ز و الاضخبياهاث الخاصت الاهداف الاضتراجيجيت  لليليت منبثلت عن هخائج الخلاٍر

 بالخلييم 

     

 بيان العبارة ت
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

دي بالخغذًت الزاجعت بشيل منخظم  لخحطين  ؤدائي  1       .في عمليًخم جشٍو

       .في عملياث الخخطيط وجبادل آلاراء مندطبي اليليت ًخم اشزان  2

3 
دي بدليل  جميع الاجزاءاث و الاهظمت الخىصيف الىظيفي و  ًحخىي على ًخم جشٍو

 . الداخليت الالسمت للليام بالعمل

     

      .صالحياحي ومهامي مىضحت ومحددة و مخضمنت في دليل الاجزاءاث 4

      الاشادة بها وؤهال ميافإة.ًخم جلدًزها و  بالعمل  املخميزةجهىد ي و اعمالي  5

      والخطىراث التي جحدث في اليليتباملطخجداث  بشيل منخظمًخم اعالمي  6

7 
على الابخيار و الابداع ٌشجع كطم ضمان الجىدة واللجنت العليا للجىدة بالجامعت 

اث وضع امللترحاث و الخطط في   ليليتباعلى وافت املطخٍى

     

8 
م والخخطيطًخم الاخذ بعين الاعخبار هخائج  خم وضعها في خطط   عملياث الخلٍى ٍو

د الخدماث  الخحطين وججٍى

     

 بيان العبارة ث
غير مىافم 

 بشدة

غير 

 مىافم
 مىافم محاًد

مىافم 

 بشدة

      خاصت باألمن والطالمتخجهيزاث الجخىفز في اليليت ال 1

      املىظفين حىل الخجهيزاث و خدماث املزافم بأراء لألخذ جىجد آليت 2

      .باليليت العباداث ألداءومناضبت )بيىث وضىء + مسجد( ماهن خاصت ا جخىفز  3
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  يتبعهب . أسئلت تقييم إدارة الكليت وبراجمهب حىل اجراءاث التىظيف ومب:  خبمسبً 

 

 الاستبانة: هذه فقزاتمالحظات اخزى بالخصوص لم ثدرج  في أي 

1   ..................................................................................................... 

  :التقييم العام

 إلدارة الكلية وبزامجها ثقييمك ما هو بصفة عامة 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاس

     

  

 نشكزكن على حسن تعاونكن سلفا

ا باليليت  ًىجد 4       .واملشزوباث الطاخنت لخلدًم الىجباث الخفيفت صتمخص وافيتًر

      الامن والطالمت وافيت لضمان ضالمت مندطبي اليليت ؤجهشة 5

      .خدماث الامن والطالمت وافيت لضمان ضالمت مزافم اليليت 6

      ملىظفي اليليت آليت حىاضيبجخىفز اجهشة  7

8 
ب املىظفين وفم  ب  احخياجاتهم املهنيتجخىفز فزص مناضبت لخدٍر ووفم خطت الخدٍر

ت للجامعت.  الطنٍى

     

      جخىفز وضائل مىاصالث من ميان الطىن لليليت والعىظ 9

ز و الخجليد  11       ًخىفز مصىراحي داخل حزم اليليت ًىفز وافت خدماث الخصٍى

 بيان العبارة ث
غير مىافم 

 بشدة

غير 

 مىافم
 مىافم محاًد

مىافم 

 بشدة

      اجزاءاث الخعيين جخماش ي مع احخياجاث اليليت وجخم بعدل وهشاهت 1

      هظم اجزاءاث التركيت الىظيفيت محددة ومناضبت وجخميز بالشفافيت  2

ز هفاءة بشيل ضنىي  ًىجد هظام لخلييم اداء املىظفين 3       وجلٍز

4 
ت من جميع اجزاءاث الخلييم  ومشاوراث الاداء الىظيفي جدطم بال  ًجابيت والطٍز

 كبل ادارة اليليت

     

ز  5       ادائي ملهامي الىظيفيت املطلىبت عنًخم جحدًد مجاالث الخطٍى

6 
داخل اليليت هما ًىجد صندوق  ًىجد هظام فعال لخللي الشياوي وحل الخالفاث

 للملترحاث 

     

       جىجد درجت من الزضا حىل رواجب مندطبي اليليت 7

8  
 
      حجم العمل الذي اكىم به ًدناضب و ما اجلاضاه مادًا

لت جيدة  9       وال ؤشعز بنىع من الخمييز  ًخم معاملتي بطٍز


