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

 إستبيبن تقييم أداء وكيل الكلية

 لشئون التعليم والطالة

 الزمالء األعزاء العاممين بالكمية 
حرصا عمى تطوير العمل بالكمية يتم تطبيق هذا االستبيان عمى جميع العاممين بالكمية لمتعرف عمى 
آراءهم حول أداء السيد وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بهدف تحديد اإليجابيات وتعزيزها والوقوف عمى 

هذا مع العمم أن بيانات هذا االستبيان سرية وال تستخدم في . السمبيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها
 .أي أغراض أخرى

  غٌر موافق تماما1 غٌر موافق 2 موافق إلى حد ما 3 موافق 4 موافق جدا 5
 

 1 2 3 4 5 األداء م

      ٌتبع اللوائح والقوانٌن عند اتخاذ القرارات الخاصة بالطالب   .1

      .ٌطبق اللوائح والقوانٌن التى تكفل العدالة بٌن الطالب أثناء الدراسة  .2

      .بالكلٌةٌشكل لجان فرعٌة إلعداد الجداول الدراسٌة   .3

ٌحرص على توفٌر العدالة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فٌما ٌتعلق   .4
 .بالنصاب التدرٌسى

     

ٌسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالطالب دون مخالفة اللوائح   .5
 .والقوانٌن

     

      .بالكلٌةٌتابع سٌر األنشطة واألسر الطالبٌة   .6

ٌتابع استٌفاء األقسام العلمٌة لتوصٌفات وتقارٌر البرامج والمقررات   .7
 .الدراسٌة

     

ٌهتم بتٌسٌر أعمال االمتحانات وتوفٌر الراحة والسالمة للطالب   .8
 .أثناءها

     

 بداٌة فًٌحرص على التزام األقسام العلمٌة بتوفٌر الكتب الدراسٌة   .9
 .الدراسة

     

      .ٌطبق العقوبات المتعلقة بمخالفات الطالب أثناء االمتحانات بحزم  .10

ٌتابع سٌر الدراسة وانتظام أعضاء هٌئة التدرٌس بجداولهم   .11
 .الدراسٌة المعتمدة

     

ٌتخذ القرارات المناسبة وفقاً لنتائج استبٌان الطالب لتطوٌر العملٌة   .12
 .التعلٌمٌة

     

     ٌدعم خطط التطوٌر والتحسٌن ومنظومة الجودة بالكلٌة   .13

      شكاوى الطالب وٌطرح الحلول المناسبة لها فًٌنظر   .14

     ٌتابع توفٌر المعدات والتجهٌزات الالزمة لدعم العملٌة التعلٌمٌة   .15

ٌتفاعل اٌجابٌا مع اإلدارات التابعة له وأعضاء هٌئة التدرٌس   .16
والقٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بالكلٌة 

     

      وٌحفز الطالب المتفوقٌن   الطالبًٌهتم بتفعٌل منظومة الدعم   .17
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