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 كلية التربية طرابلس  –جامعة طرابلس  

 تقرير عن نتائج استبيان  

 واالداريين والموظفين  قبل الهيئة التدريسية  من العليا أداء القيادات تقييم  

  

 اإلدارة 

افق  الفقرات  ت افق إلى حد ما  او نسبة  ال او

 الرض ى 

 %0 %20 %80 العليا. والتقدير من اإلدارة   حترامعناصر الكلية بال حظى ت 1

80% 

 %0 %10 %90 . منتسبي الكلية  العدالة واملوضوعية وتساوي الفرص بين 2

 %4 %11 %85 . ية واملوظفين والطالبهيئة التدريسالتقدير اإلدارة ملشاكل واحتياجات  3

 %0 %5 %95 .عناصر الكليةاملهام بما يتالءم مع قدرات  عتوز  4

 %27 %53 %20 باألفضل.  خذوال  ختالفاإل إتاحة الفرصة إلبداء الرأي في نظام العمل وقبول  5

 %0 %12 %88 ختصاصات. املهام واإل  توضيحإدارية  إجراءات دليلوجود  6

 %10 %20 %70 اإلملام باللوائح والقوانين.  7

 %0 %2 %98 تتمتع القيادات بالكفاءة والقدرة على القيادة. 8

 %20 %10 %70 تستوفي معايير تولي املناصب القيادية.  9

 %15 %5 %80 .املساندة واملحاسبةتتبنى مبدأ  10

 %0 %0 %100 للمؤسسة. التحتية تسعى لتطوير البنية 11

التوصيفات  الهياكل التنظيمية، اللوائح الداخلية،داري )اإل تنظيم ال تسعى لتطوير 12

 . (الوظيفية

80% 20% 0% 

 اتخاذ القرارات 
افق  الفقرات  ت افق إلى حد ما  او نسبة  ال او

 الرض ى 

 %4 %16 %80 . بالوحدات الكاديمية واإلداريةصنع القرارات املرتبطة في لمشاركة لالفرص  تتيح 1

76% 

بالوحدات الكاديمية إعطاء سلطة كافية لتخاذ القرارات الهادفة املرتبطة  2

 . واإلدارية

70% 30% 0% 

 %20 %5 %75 إتاحة الفرصة إلبداء الرأي تجاه القرارات. 3

 %85 %5 %10 . ية واملوظفين والطالبهيئة التدريسالقرارات متعسفة ضد  تصدر 4

 االعباء التدريسية 
عد  6

ُ
 %10 %2 %88 دراسية تتسم بالعملية واملرونة.جدول ت

 %0 %10 %90 . دراسية قبل بدء الدراسة بوقت كافتوزع الجدول ال 7 89%

 %10 %0 %90 وبما يتوافق مع قدراتهم.   يةهيئة التدريسالتوزيع األعباء الدراسية بعدالة بين  8

 العلـميواإلنتاج البحـث 

افق  الفقرات  ت افق إلى حد ما  او نسبة  ال او

 الرض ى 

 %25 %20 %55 لبحوث والدراسات العلمية.جراء اعنوي إل املالي و املدعم تسعى لتوفر ال 1

 %15 %30 %55 املطلوبة إلجراء البحوث والدراسات العلمية. واملعلومات صادر املعرفة توفير م 2 51%

 %18 %37 % 45 البحوث والدراسات العلمية.تولي اهتمام بنتائج  3
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للعناصر املتميزة جود الحوافز واملكافآت املادية والوظيفية واملعنوية تسعى لو  4

 .بأدائها

50% 21% 29% 

 %40 %10 %50 توفر البيئة العلمية املناسبة إلقامة البحوث والدراسات العلمية. 5

 %40 %30 %30 وتتابع تنفيذها.  البحوث والدراسات العلمية إلجراءخطط الستراتيجية ال تضع  6

التواصل بين التخصصات املختلفة على املستوى الداخلي  جسور تعمل على مد  7

 والدولي.   ياملحلو 

45% 25% 30% 

 %25 %25 %50 تتواصل مع املؤسسات األكاديمية واإلنتاجية على الصعيد املحلي والدولي. 8

 %0 %10 %90 تسعى لتوفير الكتب والدوريات الحديثة ملختلف التخصصات.  9

 %30 %30 %40 على الدوريات والكتب العلمية متاحة للجميع. الطالعفرص  10

 %39 %11 %50 والطالب.  يةتسعى إلتاحة املكتبة اإللكترونية للهيئة التدريس 11

 الدورات التدريبية
 %0 %10 %90 العمل. حتياجاتل تدريبية مالئمة  وتخطط برامجتصميم   

88% 
 %20 %0 %80 .عناصر املؤسسةالدورات التدريبية ترتقي بمستوى وكفاءة  

 %0 %0 %100 التفرغ من العمل أثناء الدورات التدريبية.  

 %0 %20 %80 . املهنيةبرامج  تنمية املهارات وتخطط لتصميم   

 الجودة وتقييم األداء 
 %5 %0 %95 بالجامعة.تدعم وتتفاعل مع منظومة الجودة وتقييم األداء  1

86% 

 %0 %0 %100 .تطلعات وطموحات الجامعة لتحقيقالجودة  تعمل مع تنظيم 2

هارات الفكرية  املللتدريب وتنمية  على توفير فرص الجودة  تعمل مع منظومة 3

 والتواصلية واللغوية.

75% 5% 20% 

 %10 %20 %70 للعمل. الالزمة واللوجستيات الجودة اإلمكانيات  ملنظومةتوفر  4

 %0 %10 %90 املختلفة. واإلدارية العلمية  الوحداتإتاحة العمل في مجموعات من  5

 املتطلبات الوظيفية 

افق  الفقرات  ت افق  إلى حد ما او نسبة  ال او

 الرض ى

 %0 %5 %95 . عناصر املؤسسةالعمل الجماعي بين التعاون و تحقيق العالقات اإليجابية و  1

88% 

 %10 %25 %65 . وكافة العاملينبين رؤساء العمل املتبادل والتقدير  حترامال  2

 %5 %0 %95 . املؤسسة جيدة قدم في الزمالء األطريقة معاملة  3

 %0 %0 %100 إلنجاح العمل.  املبذولة من قبل عناصر الجامعةملجهودات تقدر ا 4

من كفاءتهم وزيادة اإلنتاجية رفع الو لعناصر املؤسسة على التطوير املنهي تحرص  5

 . باملؤسسة

80% 20% 0% 

 %5 %5 %90 . نصرافوال مالئمة مواعيد الحضور تحرص على  6

 %10 %0 %90 .العملمن خالل  بالشخصية رتقاءتسعى لال  7

 %2 %8 %90 . العاملين باملؤسسة يجابي في حياة التأثير اإل تسعى إلحداث  8

شعر العاملين باملؤسسة  9
ُ
 %0 %20 %80 .والستقرارباألمان ت

 %5 %2 %93 الخصوصية والتجهيزات الالزمة في مكان العمل.  توفر 10

 % 80 نسبة الرض ى  =  
 جدا  مستوى الرض ى جيد 
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   : القيادات العليا للكلية عن   ثانيا: نسبة الرضى الكلي

 جدا د، ومستوى الرض ى جيتقريبا   %80بلغت 

 من الجدول نالحظ أن: 

 نقاط القوة في القيادات االكاديمية واإلدارية بالكلية تتمحور حول: 

 فقرات  رض ى في اإلدارة: حيث أخذت أعلى نسبة  .1

 العدالة واملوضوعية وتساوي الفرص بين منتسبي الكلية.  •

 . عناصر الكليةاملهام بما يتالءم مع قدرات  عتوز   •

 بالكفاءة والقدرة على القيادة. تتمتع القيادات  •

 للمؤسسة.  التحتية تسعى لتطوير البنية •

 اتخاذ القرارات: الفقرات التي نالت أكثر نسبة رض ى:  .2

 تتيح الفرص للمشاركة في صنع القرارات املرتبطة بالوحدات االكاديمية واإلدارية  •

 . ية واملوظفين والطالبهيئة التدريسالقرارات متعسفة ضد  تصدر ال  •

 فقرات رض ى في األعباء التدريسية: حيث أخذت أعلى نسبة  .3

 توزع الجدول الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كاف.  •

افق مع قدراتهم.  •  توزيع األعباء الدراسية بعدالة بين الهيئة التدريسية وبما يتو

 فقرات رض ى في  الجودة وتقييم األداء: حيث أخذت أعلى نسبة  .4

 وتقييم األداء بالجامعة.  تدعم وتتفاعل مع منظومة الجودة •

 تعمل مع تنظيم الجودة لتحقيق تطلعات وطموحات الجامعة. •

 املختلفة. واإلدارية العلمية  الوحدات إتاحة العمل في مجموعات من   •

 فقرات رض ى في  الوظيفية: حيث أخذت أعلى نسبة املتطلبات   .5

 املؤسسة. تحقيق العالقات اإليجابية والتعاون والعمل الجماعي بين عناصر  •

 . املؤسسة جيدةقدم في طريقة معاملة الزمالء األ •

 تقدر املجهودات املبذولة من قبل عناصر الجامعة إلنجاح العمل.  •

 تحرص على مالئمة مواعيد الحضور واالنصراف.  •

 تسعى لالرتقاء بالشخصية من خالل العمل.  •

 تسعى إلحداث التأثير اإليجابي في حياة العاملين باملؤسسة.  •

 صوصية والتجهيزات الالزمة في مكان العمل. توفر الخ •
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 في القيادات االكاديمية واإلدارية بالكلية تتمحور حول:  ضعف نقاط ال

 :  كل الفقرات نالت أقل نسبة رض ى  البحث العلمي .1

 تسعى لتوفر الدعم املالي واملعنوي إلجراء البحوث والدراسات العلمية.  •

 املطلوبة إلجراء البحوث والدراسات العلمية. توفير مصادر املعرفة واملعلومات  •

 تولي اهتمام بنتائج البحوث والدراسات العلمية.  •

افز واملكافآت املادية والوظيفية واملعنوية للعناصر املتميزة بأدائها. •  تسعى لوجود الحو

 توفر البيئة العلمية املناسبة إلقامة البحوث والدراسات العلمية. •

 جراء البحوث والدراسات العلمية وتتابع تنفيذها. تضع الخطط االستراتيجية إل  •

تعمل على مد جسور التواصل بين التخصصات املختلفة على املستوى الداخلي واملحلي   •

 والدولي.  

 تتواصل مع املؤسسات األكاديمية واإلنتاجية على الصعيد املحلي والدولي.  •

 فة دورية. توزع اإلشراف على الرسائل العلمية يتم بعدالة وموضوعية وبص •

 تسعى لتوفير الكتب والدوريات الحديثة ملختلف التخصصات.  •

 فرص االطالع على الدوريات والكتب العلمية متاحة للجميع. •

 تسعى إلتاحة املكتبة اإللكترونية للهيئة التدريسية والطالب.  •

 التدريبية: معظم الفقرات أخذت أقل نسبة رض ى: الدورات  .2

 برامج تدريبية مالئمة الحتياجات العمل.  م وتخططتصم •

 الدورات التدريبية ترتقي بمستوى وكفاءة عناصر املؤسسة.  •

 التفرغ من العمل أثناء الدورات التدريبية.  •

 املهارات املهنية.  لبرامج تنمية  م وتخططتصم •

 فسم الجودة وتقييم األداء 

 الحصان  أحمد  أ.فوزية                                                                                                         


