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(في نهايت العام)عام جامعي / مرة : دوريه تطبيق استمارة التقييم  
 

 

جودة تطبٌقات منظومه ال دلٌل إستقصاءات الرأي فى مجال 
 فً مؤسسات التعلٌم العالى 

 مدٌر اإلدارة /استبٌان تقٌٌم أداء رئٌس القسم اإلداري

 :الزمالء األعزاء العاملٌن بالكلٌة

وتطوير األداء بهدف االرتقاء بالخدمات المقدمة إلى كل  (إداراتكم)ضمانا لحسن سير العمل بأقسامكم         
المستفيدين من الجهاز اإلداري، فإن الكمية ترغب في التعرف عمى آراءكم الصريحة في أسموب إدارة رئيس 

مدير إدارتكم خالل الفترة المنقضية من العام وذلك بهدف تحديد االيجابيات لتعزيزها والوقوف عمى السمبيات /قسمكم
ونود أن نخبركم أننا نتطمع إلى آراءكم بصراحة بالغة عمما بأن هذه البيانات سرية لمغاية ولن يطمع . لتحسينها
 . ولزيادة االطمئنان فميس المطموب كتاب اسم الموظف. عميها أحد
 غٌر موافق تماما =1غٌر موافق، = 2موافق إلى حد ما،  =3موافق،  =4موافق جدا، = 5

 

 1 2 3 4 5 بنود التقييم 

 : تتوفر لدى رئيسي في العمل المميزات التالية

       إجراءات العملفً المشاركة فً إبداء الرأي ىٌشجعنً عل 1

      ٌتسم بالمصداقٌة فً أقوله وأفعاله 2

      . توزٌع المسئولٌات والمهام بٌننافًٌتسم بالعدالة  3

       العملفًعلى االبتكار والتجدٌد  ٌشجعنً 4

      ٌدعم روح التعاون والتضامن بٌن الموظفٌن 5

      ٌتسم بالمرونة فً معالجة األمور 6

      .ٌتٌح لً وللموظفٌن فرصة المشاركة فً اتخاذ القرارات التً تخصهم 7

      . أمٌن الكلٌة/ٌهتم بتوصٌل أراء ومقترحات الموظفٌن لمدٌر 8

      القسم وفقا للمعلومات المتاحة/ٌتخذ القرارات الخاصة بسٌر العمل فً اإلدارة 9

      .القسم/ٌتسم القٌادة بمراعاة الجوانب اإلنسانٌة عند التعامل مع الموظفٌن باإلدارة 10

      . اإلدارٌة المناسبة بنظام وبدون عشوائٌةاإلجراءاتٌتخذ  11

      .اإلدارة/ تعترض سٌر العمل فً القسمالتًٌتعامل بفعالٌة مع المشكالت  12

      .اإلدارة/ٌنسق سٌر العمل على مختلف المستوٌات فً القسم 13

      . ٌراعً معٌار الكفاءة وحسن األداء عند منح الحوافز المادٌة والمعنوٌة للعاملٌن 14

      .ٌتسم بالعدالة والحٌادٌة عند تطبٌق نظام المحاسبة والمساءلة 15

      .اإلدارة/ٌحرص على التطوٌر المستمر لنظم العمل بالقسم 16

      .اإلدارة/ انجاز العمل بالقسمفًٌهتم باالستفادة من تكنولوجٌا المعلومات  17

      .القسم/ٌحرص على تطبٌق قواعد األمن والسالمة باإلدارة 18

      .اإلدارة/ٌهتم بتٌسٌر إجراءات العمل لصالح المستفٌدٌن من القسم 19

      .اإلدارة فً الدورات تدرٌبٌة لتنمٌة مهارات الموظفٌن/ٌشرك الموظفٌن فً القسم 20

 


