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 كليات اجلامعةالعلمية ب قساماأل رؤساءأداء  تقييماستبيان 

 (اإلداريني - يسأعضاء هيئة التدر) األخوة
منكم التكرم  نأمل بقصد التحسين والتطوير، كليات الجامعةالعلمية بقسام األكاديمي واإلداري لرؤساء األداء األ إستقراء آرائكم عن  إلىيهدف هذا االستبيان 

 وترجيعه إلينا.ته بتعبئ

  مجال التخصص )القسم العلمي(  الكلية

  امعيالعام الج  املؤهل/ و الدرجة العلمية

  عدد سنوات شغل  لوظيفة  عدد سنوات الخبرة
 

  واإلشراف األكادميي التدريسيةاملهام 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      .والتعلم الحديثة في التدريسوالتقنيات هيئة التدريس بالقسم علي استخدام الوسائل اليحفز  1

      .التعليميةبالقسم على التأليف الجماعي لبعض املقررات  يةلتدريسهيئة االيشجع  2

      .التعليميةملقررات لبرامج واتطوير املحتوى العلمي لتحسين و يحرص علي  3

      .بالقسم التعليميةيحرص على إجراء تقييم ذاتي للمقررات والبرامج  4

      .املرتبطة بمقررات القسم واملرجعية هجيةاملن يؤكد علي دور مجلس القسم في تحديد الكتب 5

       بالقسم.متحانات الدورية والنهائية يشرف على تنظيم اإل  6

       .عداد الجداول الدراسيةيشرف ويتابع إ 7

      ية.هيئة التدريساليقوم بتوزيع الحمل التدريس ي بعدالة بين  8

      ونوعية. ينظم العمل داخل القسم من خالل لجان فنية 9

      .يهتم بتشكيل اللجان العلمية املتخصصة داخل القسم قبل بدء الدراسة بوقت كاف 10

      يهتم باإلرشاد واإلشراف األكاديمي. 11
    

 داريةاملهام اإل 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

       والكوادر املساندة. العلميةهيئة الحتياجات القسم من املستقبلية إل  الخططيعمل على وضع  1

      .يؤكد على تنظيم العمل والتنسيق بين مختلف التخصصات بالقسم 2

      .في القضايا املتعلقة بالقسمومقترحاتهم بداء وجهة نظرهم إعلى  يةهيئة التدريساليشجع  3

      .ركة في صنع القرارات املرتبطة بالقسمهيئة التدريس للمناقشة واملشاليتيح الفرصة  4

      .في مناقشة التقرير السنوي ملجلس القسم يةهيئة التدريساليحرص على إشراك  5

       .بالقسم يةهيئة التدريساليحرص على تحقيق عالقات إنسانية طيبة بين  6
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      .يستجيب للطلبات املقدمة من أعضاء القسم للعرض على مجلس القسم 7

  يةهيئة التدريساليحيط  8
 
      .لقسمل الواردةرات اوالتعمميمات والقر باملراسالت  علما

      .بالقسم ية واملوظفينهيئة التدريساليهتم بالتطوير املنهي ورفع كفاءة  9

      .التي يحتاجها القسم واملختبرات يهتم بتوفير التجهيزات واملعامل 10

      .للطالب والفكرية والتواصلية رات العمليةبتطوير املهايهتم  11

      وائح والقوانين.لُملم بال 12

      تمتع بالكفاءة والقدرة على القيادة.ي 13
 

 املهام البحثية وخدمة اجملتمع 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

       ث العلمية.دراسات والبحو يهتم باألنشطة الخاصة بال 1

       .شراف عليها بالقسموتوزيعها واإل ستقبلية للبحوث امل الخططيعمل على وضع  2

      العلمية بالقسم في املؤتمرات العلمية.هيئة المساهمة يحرص على  3

      .يحرص علي عقد مؤتمرات علمية متخصصة بالقسم 4

      ة املتخصصة.في الدوريات العلميشتراك القسم يشجع علي إ 5

      الجامعة.تعقد بيحرص علي حضور الندوات والحلقات الدراسية التي  6

      العلمية املشتركة.والدراسات القيام بالبحوث ومعاونيهم علي  يةهيئة التدريساليشجع  7

       يمية.العملية التعل علي املشاركة في املشروعات البحثية الخاصة بتطوير العلميةهيئة اليشجع  8

      .ملؤسسات املجتمع في مجال التخصصستشارات الهيئة العلمية بالقسم علي تقديم اإل  يحث 9

      .الجامعةبتعقد التي  العلمية شاركة في األنشطة والندواتامل علىيشجع  10

      وإشكالياتها.البحوث العلمية املرتبطة بالبيئة الدراسات و جراء على إيشجع  11
 

 خريناملهارات الشخصية والتعامل مع اآل 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

       .خذ بأفضل الراءختالف في الرأي وال يشجع علي املناقشة وقبول اإل  1

      .ثناء اجتماعات القسمبناء أيتيح فرص الحوار ال 2

      .ليه من معلوماتما ينقل إ لآلخرين ويتحقق من صحة جيدمستمع  3

       الواحد. روح الفريقالجماعي و  العمل علىيشجع  4
 

 ستبيان اال لم تدرج في هذا بالخصوص مالحظات اخري 
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 التقييم العام 

  ممتاز ؟بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن أداء رئيس القسم
 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 نشكركم على حسن تعاونكم سلفًا


