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 بتقييم البحث العلمي جبامعة طرابلس ةخاص ةاستبان

 
 ............................................. /األفاضلالسادة 

 حتية طيبة ،،،

بيت  باعتباركمبهدف التحسين والتطوير  جامعة طرابلسكليات البحث العلمي باستبانة تقييم يسرنا أن نضع بين أيديكم 

 .ه االستبانةنأمل من التكرم باإلجابة على بنود هذ ، لذاخبرة في هذا املجال

 معلومات عامة - أواًل 

 

  الكلية

  عميد الكلية

  الحالة الوظيفية

  البريد اإللكتروني
 

 

  بطاقة معايري التقييم –ثانيًا 

 ال يتوفر إىل حد ما يتوفر العنصر ت

    املتعلقة بالبحث العلميجراءات تولى إدارة العمليات وال ت ةخاص وحدة للكلية 1

وأعمال  العلمي البحث لدعم التسهيالتكافة و  ولوياتاأل  تحددآليات  للكلية  2

 الترجمة

   

    بأدبيات وأخالقيات البحث العلميميثاق أخالقي يضمن التقيد  للكلية 3

 مجال في العلمية البحوث إلجراء تحفز الباحثين من منتسبيها آليات للكلية 4

 نتائجها ونشر تخصصهم

   

    العملية التعليميةو  العلمي البحث بينآليات تعكس مدى التساق  للكلية 5

    دولةال في الوطنية األولويات مع وافقتت الكلية في العلمي البحث خطط  6

    اإللكتروني موقعها على هانشوراتمل ثةمحد   قائمة للكلية 7

يحقق  البحثي بما  التدريس هيئة أعضاء أداء وإنتاج تقييمضوابط ل للكلية   8

 العلمي في مجال البحث املؤسسة وتوقعات تطلعات

   

     التدريس هيئةبحاث وأنشطة أعضاء أ لدعم وشفافة عادلة آليات للكلية 9

     األعمال ريادة بتشجيعها التزام تظهر للكلية الستراتيجية الخطة 10
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Entrepreneurship  هامجالت في واملشاريع. 

 على للحصول  والخريجين العمل أرباب مع للتواصل منتظمة آلية للكلية 11

 .وتعزيز البحوث العلمية التعاونية  مناهجها لتطوير راجعةال غذيةالت

   

وتبادل الزيارات مع املؤسسات  آلية لعقد التفاقيات العلمية والبحثية للكلية 12

 املماثلة في العالم.

   

    آليات لتقييم وتطوير سياسة البحث العلمي. للكلية 13

     من موازنتها.نسبة اإلنفاق الكلي على األبحاث آلية تحدد  للكلية 14

األبحاث العلمية التي أنتجها فى  (Citations) أستشهد بهاعدد املرات التي  15

 الكلية.منتسبي 

   

ات قطاعاملؤسسات وال مع آلية للبحوث العلمية التعاونية املشتركة للكلية 16

 األخرى.

   

    آلية للمشاركة في املحافل واملؤتمرات العلمية. للكلية 17

    آلية لالستفادة من نتائج بحوث الطالب املتميزة. للكلية 18
15 

 

 

  ه االستبانةيف هذ مل تدرجباخلصوص مالحظات اخري  -ثالثُا  

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

  التقييم العام -رابعًا 

 ؟جودة البحث العلمي بكليتكبصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
  ممتاز

 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

     

 تملء هذه االستبانة من قبل عميد الكلية بالتنسيق مع مكتب االستشارات والبحوث بها.

 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم سلفًا


