
 

 
           وحدة االستبياناث

 

 

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

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

 تقييم أداء وكيل الكلية

  لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 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 خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تحديد 
هذا مع العمم أن . اإليجابيات وتعزيزها والوقوف عمى السمبيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها

 .بيانات هذا االستبيان سرية وال تستخدم في أي أغراض أخرى

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

 1 2 3 4 5 السمة

 التً فً اتخاذ القرارات باللجان الدٌموقراطً األسلوب ٌتبع-1
 ٌشرف علٌها 

     

 فً المؤسسات بأنشطة دورٌا تحدٌث قاعدة بٌانات خاصة ٌتابع-2
 المجتمعٌة وبٌانات القطاعات البٌئةمجاالت خدمه المجتمع وتنمٌه 

 (.واإلقلٌمًمؤسسات المجتمع المحلى ) العالقةذات 

     

 الخاصة بتحدٌد احتٌاجات البٌئٌة الدارسات على إجراء ٌشرف-3
 .القومٌةسواء كانت المحٌطة او 

     

 واالستشارات التً والبرامج التدرٌبٌة بوضع الخطط السنوٌة ٌهتم-4
  الخارجًتدعم التواصل بٌن الكلٌة والمجتمع 

     

      . مجاالت التخصصفً دورات لتنمٌة مهارات الطالب ٌنظم-5

       بالتواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع لتوظٌف خرجً الكلٌة ٌهتم-6

 ملتقى للتوظٌف بالكلٌة دورٌاً بحضور مؤسسات المجتمع ٌنظم-7
  والقطاع الخاص  المدنً

     

 على مشروعات خارجٌة ممولة ٌشارك فٌها ٌحفز الحصول-8
 الطالب واعضاء هٌئه التدرٌس والعاملٌن بالكلٌة 

     

 أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص والوحدات اإلنتاجٌة ٌتابع-9
 وٌبذل الجهد لتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة 

     

      ٌحرص على عقد الندوات والمؤتمرات الدورٌة للكلٌة -10

       تفعٌل الخطة التنفٌذٌة لوحدة إدارة االزمات والكوارث ٌتابع-11

 اٌجابٌا مع اإلدارات التابعة له وأعضاء هٌئة التدرٌس ٌتفاعل-12
 والقٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بالكلٌة 

     

 أنشطة فً الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس على المشاركة ٌشجع-13
 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

     

 تقدمها التًٌبذل الجهد لتسوٌق البرامج الدراسٌة والخدمات -14
  واإلقلٌمًالكلٌة على المستوى المحلى 
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       خطط التطوٌر والتحسٌن ومنظومة الجودة بالكلٌة ٌدعم-15

رابطه /  تفعٌل الخطة التنفٌذٌة لوحدة متابعه الخرٌجٌن ٌتابع-16
 .مكتب الخرٌجٌن/ الخرٌجٌن

     

ٌتابع تفعٌل الخطة التنفٌذٌة لوحدة تكنولوجٌا المعلومات - 17
 . دورٌاللكلٌة اإللكترونًدٌث الموقع حوت

     

 


