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 جامعة طرابلس ؟؟؟التوجه االسرتاتيجي لكلية بتقييم  ةخاص ةاستبان

 
 أصحاب املصلحة واملستفيدون /األفاضلالسادة 

 ،،، بعد التحية

( ورسالتها وأهدافها تهارؤيجامعة طرابلس ) ؟؟؟التوجه االستراتيجي لكلية استبانة تقييم يسرنا أن نضع بين أيديكم 

حولها في آملين منكم تأملها واستيعابها وإبداء الرأي  بيت خبرة في هذا املجال باعتباركمبهدف التحسين والتطوير 

 .لكليةبالتطلعات والطموحات املرجوة لكما أننا نرحب بأي تعديل أو إضافة من شأنها االرتقاء  .االستبانة املرفقة أدناه

 الكليةرؤية 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟طمح كلية ت
 الكليةرسالة 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 القيم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 للكلية االسرتاتيجيةاألهداف 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .1

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .2

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .3

 :لكل عبارة من العبارة التالية  اختيار فئة االستجابة اليت تراها مناسبةنأمل 

 العبارات ت
أوفق 

 بشدة
 أوفق

صحيح 

 لحد ما
 ال أوفق

ال أوفق 

 بشدة

 )الكلية( تعكس عبارة الرسالة قرار تأسيس املؤسسة 1
     

2 
صورة حقيقية عن وثيقة )الكلية(تعطي رسالة املؤسسة 

      تأسيس املؤسسة

3 
تتفق الصيغة التي وضعت بها الرسالة مع طبيعة 

      وما يتوقع منها.، املؤسسة التعليمية

تعكس الصيغة التي وضعت بها الرسالة املعتقدات  4
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 والقيم اإلسالمية

5 
)الكلية( تعكس الصيغة التي وضعت بها رسالة املؤسسة 

      احتياجات املجتمع الذي تخدمه املؤسسة.

6 
تتفق التوجهات التي حددتها صيغة الرسالة مع 

      .للدولة الليبيةاالحتياجات االقتصادية والثقافية 

7 

 ترسم الرسالة الخطوط العريضة الالزمة لتوجيه عملية

اتخاذ القرار واختيار سياسات التطوير املناسبة من بين 

 .السياسات البديلة املطروحة
     

8 
هناك عالقة وثيقة بين الرسالة و جميع نشاطات 

      .ذات األهمية)الكلية( املؤسسة 

 تبين صيغة الرسالة املعايير الالزمة لتقييم أداء املؤسسة 9
     

10 

يعلم أعضاء هيئة التدريس والعاملون باملؤسسة 

بوجود صيغة الرسالة هذه ويعرفون محتواها )الكلية( 

افقون عليها  ويو
     

11 
وترتبط بها )الكلية( تتفق األهداف مع رسالة املؤسسة 

      بوضوح من خالل عمليات التخطيط االستراتيجي

12 

صياغة التطلعات بوضوح كاف ُيمكن املؤسسة من  تمت

توجيه التخطيط واتخاذ القرارات بطريقة تتفق مع 

 )الكلية(. رسالة املؤسسة
     

 التقييم العام 

 ؟ ؟؟؟؟؟التوجه االستراتيجي لكلية بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 
  ممتاز

 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

     

 :ه االستبانةتدرج يف هذمل باخلصوص مالحظات اخري 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم سلفًا

 


