
  

 

  

 وحدة توكيد الجودة واألعتماد    

 

 -مقترحات أخرى:

 

 ألعضاء هيئة التدريس إستبيان قياس الرضا الوظيفي 
 م7107/      /   السم )اختيارى( ...............................           التاريخ : ا    

 : نحن نشكرك عمى حسن تعاونك معنا .  التدريسعزيزى عضو هيئة 
( أمام االختيار المناسب من وجهة نظرك طبقا لمجدول √من خالل إجابتك لذا يرجى وضع عالمة )التدريسعضو هيئة ليهدف هذا االستبيان إلى قياس الرضا الوظيفى 

 الموضح . 
تأكد من أن إجابتك عمى هذه االستمارة سوف تعامل بسرية تامة من فضمك كن موضوعيا عند 

 التعميمية .ااإلجابة حتى يمكن االستفادة من أرائك فى االرتقاء بمجمل العممية 
 مقبول جيد جيد جدا   ممتاز

 

 مسمسل الفقرة ضعيف

 0 اتخاذها لمقرارات.اإلدارة العميا بالكمية تتسم بالمصداقية وشفافية عند      

 7 النمط القيادى لمقيادة األكاديمية بالكمية نمط إيجابى يؤدى إلى االرتقاء بالكمية.     

 3 تتسم العالقات مع القيادات األكاديمية باالحترام والتعاون المثمر.      
 4 عالقة الرؤساء مع الزمالء والمرؤسين تتسم بالحيادية واإليجابية.     
 5 يشارك أعضاء هيئة التدريس فى اتخاذ القرارات مشاركة فعالة.     
 6 مجالس األقسام لها فعالية فى اتخاذ القرارات لصالح األقسام والكمية كافة.     

 7 تتناسب األعباء التدريسية مع تخصصات أعضاء هيئة التدريس.     
 8 الخطة االستراتيجية بالقسميتم توزيع اإلشراف عمى الرسائل العممية بما يحقق      

 9 الدعم المالى لمبحث العممى مناسب وكاف.     

 01 هناك إتاحة لمحصول عمى المعمومات الالزمة إلنجاز مهام أعضاء هيئة التدريس بكفاءة.     

 00 يساعد المناخ  العام لمعمل عمى االبتكار والتطوير لصالح العمل.     

 07 تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وفقا لالحتياجات.يتم عقد دورات      
 03 هناك معايير معمنة واضحة لتقييم األداء.     
 04 إن وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكمية لها فاعمية واضحة فى تطوير وتحسين األداء بالكمية.     

 05 هيئة التدريس لموصول إلى أفضل إنجاز فى العمل.توفر الكمية كافة المتطمبات الوظيفية ألعضاء      
إن مكتبة الكمية بها من الكتب والمراجع والتجهيزات الحديثة مما يساعد عمى إنجاز مهام عضو هيئة التدريس التعميمية      

 والبحثية.
06 

 07 ظروف العمل كافة تساعد عمى إنجاز العمل وتحسين األداء.     

 08 أعضاء هيئة التدريس دعما غير مادى لمحصول عمى النتائج التعميمية والبحثية المستهدفة بأفضل أداء.تدعم الكمية      
 09 إن قواعد تعيين وترقية هيئة التدريس تتسم بالمصداقية والشفافية وبعيدة عن األغراض الشخصية.     

 
 71 تتسم بالشفافية وعدم التمييز أو التحيز الغير منطقى.هناك معايير محددة لتوزيع المكافآت والحوافز التشجيعية      

 70 تتبع الكمية معايير وقواعد لمتعيين والترقيات واضحة ومعمنة ومحايدة.      

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول ضعيف
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