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

 استمارة تقييم أداء رئيس جملس القسم العلمى 

 =========

 الزمالء األعزاء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالقسم 
حرصا عمى تطوير العمل بقسمكم يتم تطبيق هذا االستبيان عمى جميع أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم بالقسم لمتعرف عمى آراءهم حول أداء السيد رئيس القسم بهدف تحديد اإليجابيات 
هذا مع العمم أن بيانات هذا . وتعزيزها والوقوف عمى السمبيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها

 .االستبيان سرية وال تستخدم في أي أغراض أخرى

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

 ..............................             :الكمية ............................. :القسم رئيس مجمس اسم
 ............................... :العمميةالدرجة : .............................. القسم العممى

      2017/      /     :   التقييمتاريخ 
 1 2 3 4 5 األداء م

      .ات مجمس القسم بحسم قراريمتزم بتنفيذ 1
     . شخصية قيادية حاسمةب يتسم 

      يحترم آراء اآلخرين ويسمح بالمناقشو الفعالو 2
      لو سياسة واضحة ومعمنة في إدارة القسم وتطويره 3
      ييتم بالحوار المستمر مع أعضاء ىيئة التدريس 4
      يعطى القسم والكمية الكثير من وقتو 5
       أعضاء ىيئة التدريسوزع االختصاصات بعدالة بيني 6
      يستخدم سمطاتو القانونية بعدالة ومنطقية 7
       توزيع الموارد المتاحة لمقسم بموضوعية  عمىيحرص  8
      يسعى الى حل المشاكل التى تواجو أعضاء القسم بفاعمية 9

      يدير مجمس القسم بمنيجيو منظمو وبأسموب ديمقراطي 10
      .يوزع النصاب التدريسى بين اعضاء القسم بعدالو 11
      . مجمس القسم القسم عمى قراراتيسمح باطالع أعضاء 12
      .الوضوح والشفافية في المعامالتيتسم  13
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 1 2 3 4 5 األداء م

عالن وترويج  14 لمرحمتي  ةلبرامج الدراسيايعمل عمى نشر وا 
 بالقسم بين المستفيدين فى سوق البكالوريوس والدراسات العميا

 العمل وبين الطالب قبل تحديد التخصص

     

      يساوي بين الجميع في المشاركو بالمجان المشكمو بالقسم 15
 او الكميةيحيط اعضاء القسم عممًا بكل جديد يرد من مجمس  16

  الجامعة
     

       الموائح والقوانين بالجامعيةعمى أعضاء القسم باطالعييتم  17
 بين العمميةيحرص عمى متابعو توزيع اإلشراف عمى الرسائل  18

  وبعدالةاعضاء ىيئو التدريس بالقسم وفقا لمتخصص 
     

الورش / يقوم بالمتابعو الدوريو إلجراءات الصيانو الالزمو لممعامل   19
 وما بيا من إجيزة ومعدات لصالح العمميو التعميميو

     

يتابع إجراءات شراء ما يمزم من أجيزة عمميو وكتب عمميو حديثو  20
 . لممكتبو لدعم الفاعميو التعميميو

     

: مالحظات آخرىيمكن اضافو اية 
................................................................................................................
................................................................................................................

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

 

 

 

 

 

 


