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

 إستبيبن تقييم أداء وكيل الكلية

لشئون الدراسبت العليب والبحوث  

 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 الدراسات العميا والبحوث 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 األداء م

ٌلتزم بالجوانب اإلدارٌة الخاصة بشئون الدراسات العلٌا والبحث   .1
 العلمى 

     

ٌتبع الئحة الدراسات العلٌا والقرارات المتعلقة بها عند اتخاذ   .2
 القرارات 

     

      ٌستخدم االسلوب الدٌموقراطى فى ادارة اللجان التابعة له   .3

ٌشرف على تطبٌق معاٌٌر إختٌار المرشد األكادٌمى ومتابعة منظومة   .4
  المطلوبة األكادٌمً بالدقةاإلرشاد 

     

ٌلتزم بأن تكون أعداد الساعات المعتمدة وأسابٌع الدراسة وفقاً   .5
 للخطة الدراسٌة 

     

ٌحرص على ان تكون عملٌات التسجٌل والسحب واالضافة وغٌرها   .6
 .فى موعدها المحدد والمعلن

     

ٌلتزم بتطبٌق نصوص الئحة الكلٌة على جمٌع طالب الدراسات العلٌا   .7
 .تمٌٌزدون 

     

ٌهتم بتزوٌد المكتبة بالمراجع العلمٌة والكتب الحدٌثة فى   .8
 التخصصات المختلفة للكلٌة 

     

ٌوفر األجهزة والوسائل التكنولوجٌة االلكترونٌة بالقاعات الدراسٌة   .9
 الالزمة لتدرٌس مقررات الدراسات العلٌا 

     

ٌهتم بمتابعه تنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة المعتمدة وٌحدثها دورٌا بما   .10
ٌتالئم مع المتغٌرات اوالقضاٌا لجدٌدة وبما ٌخدم قطاعات المجتمع 

 (االنتاجٌة– الخدمٌة – الصناعٌة )المختلفة 

     

ٌحرص على التزام مجالس األقسام العلمٌة بتنفٌذ أبحاث   .11
 مجاالت التخصص بما فً الدكتوراهما بعد / الدكتوراه/الماجستٌر

 ٌرتبط بالخطة البحثٌة المعتمدة للكلٌة
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ٌشجع الباحثٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس باألقسام العلمٌة للتقدم   .12
للمشروعات الممولة داخلٌا وخارجٌا 

     

      ٌشجع األقسام العلمٌة على إعداد بحوث علمٌة تخدم التخصص   .13

ٌحفز طالب الدراسات العلٌا وأعضاء هٌئة التدرٌس على الحصول   .14
 على المنح، االشراف المشترك ، البعثات ، حضور المؤتمرات 

     

ٌتواصل مع المراكز البحثٌة والجهات ذات العالقة إلتاحة دورات   .15
 تدرٌبٌة لطالب الدراسات العلٌا 

     

ٌحفز اعضاء هٌئة التدرٌس للنشر الدولى فى مجالت علمٌة ذات   .16
 معامل تأثٌر مرتفع 

     

/  رسالة ماجستٌركأفضل) طالب الدراسات العلٌا المتمٌزٌن ئٌكاف  .17
 (دكتوراهرسالة 

     

ٌهتم بتوفٌر األجهزة والمعدات التى تحتاجها المعامل البحثٌة بالكلٌة   .18
 واجراءات صٌانتها 

     

ٌتفاعل اٌجابٌا مع اإلدارات التابعة له وأعضاء هٌئة التدرٌس   .19
 والقٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بالكلٌة 

     

      ٌنظر فى شكاوى طالب الدراسات العلٌا وٌطرح الحلول المناسبة لها  .20

ٌتابع سٌر الدراسة وانتظام أعضاء هٌئة التدرٌس وطالب الدراسات   .21
 .العلٌا بجداولهم الدراسٌة المعتمدة

     

      ٌدعم خطط التطوٌر والتحسٌن ومنظومة الجودة بالكلٌة   .22

ٌحفز اعضاء هٌئه التدرٌس وطالب الدراسات العلٌا على حضور   .23
 .مؤتمرات دولٌه واقلٌمٌه ومحلٌه

     

 
 
 
 
 
 


