المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة طيبة
عمادة الجودة

استبانة قياس املناخ املؤسسي

ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
ا

أول :بيانات أولية
اسم الكلية

اسم القسم

الفصل الدراسي

السنة

أعلى درجة علمية

الرتبة العلمية

عدد سنوات اخلربة

عدد سنوات العمل

باجلامعة بعد آخر مؤهل

من آخر مؤهل

متوسط عدد طالب

اجلنسية

البكالوريوس يف القاعة

عدد ساعات اإلشراف على

عدد ساعات التدريس

طالب الدراسات العليا
عدد املؤلفات املطبوعة

عدد األحباث املنشورة

ا
ثانيا :أراء منسوبو اجلامعة األكادمييني حول املناخ العام للمؤسسة:
تعترب التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم مهمة لتحسني جودة الربامج األكادميية واخلدمات ابجلامعة.

وهذه االستبانة مصممة جلمع املعلومات عن آرائهم ومدى رضاهم عن خربهتم املؤسسية.

م

العبارات

السياق املؤسسي
 1أان على وعي برسالة اجلامعة ورؤيتها وأهدافها
2

أنين أدعم وأساند رسالة اجلامعة ورؤيتها وأهدافها

3

لدي معرفة اتمة ابلقواعد والسياسات العامة اليت تتعلق يب ،وتؤثر علي.

4

يتم إخطاري واطالعي بشكل مستمر مبستجدات األمور والتطورات يف اجلامعة،






(أوافق بشدة ) تعني أن العبارة صحيحة دائما ً أو في كل األحيان تقريباً ،و أن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
(أوافق) تعني أن العبارة صحيحة غالبا ً أو في أغلب األحيان ،و أن المطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا ً.
(أوافق إلى حد ما ) تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط.
(ال أوافق) تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.
(ال أوافق بشدة) تعني أن المطلوب قد تمت تأديته بشكل سيء جدا ،أو لم يؤد أصالً ،أو نادراً ما تمت تأديته.
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وابملوضوعات اليت توليها اجلامعة اهتمامها يف الوقت احلايل.
5

مناخ اجلامعة يساعد على العمل بشكل جيد.

6

أؤيد االسرتاتيجيات اليت تبنتها اجلامعة لتحسني اجلودة.

7

تعىن اإلدارة العليا ابجلامعة آبراء أعضاء هيئة التدريس وتدعمهم

نشاط القسم وبيئة العمل
8

أان على وعي برسالة القسم وأهدافه وقيمه

9

رسالة القسم حمددة مبا يكفي لالسرتشاد هبا يف اختاذ القرارات

 11أساند رؤية ورسالة القسم وأهدافه وأرى أهنا تتناسب مع احتياجات اجملتمع
 11مناخ القسم يساعد على العمل بشكل جيد
 12أؤيد االسرتاتيجيات اليت تبناها القسم لتحسني اجلودة
 13أدرك القواعد والسياسات العامة اليت تتعلق يب يف القسم وتؤثر علي
 14أدرك التطورات اليت حتصل ابلقسم ،والقضااي اليت يوليها القسم اهتمامه
 15تعىن إدارة القسم آبراء أعضاء هيئة التدريس وتدعمهم
 16تعىن إدارة القسم بتقدمي العلمي واملهين
 17يتوفر يل التدريب اخلاص مبجال ختصصي العلمي
 18يتوفر يل التدريب اخلاص مبجال مهارات التدريس
تعتمد قرارات التوظيف بقسمي على الكفاءة يف األداء وليست متحيزة أو معتمدة
19
على العالقات
قرارات الرتقية بقسمي تعتمد على الكفاءة يف األداء وليست متحيزة أو معتمدة
21
على العالقات
 21معلومات الرتقية واضحة ابلنسبة يل
 22التقييم بقسمي مبين على األداء وليس متحيزاً أو مبنيا على العالقات
 23أرى أن عمليات تقييم األداء ذات فائدة وجدوى عالية.
 24هناك عدالة يف توزيع العبء التدريسي ويف املعاملة ابلقسم
يقدم يل الدعم الكايف ألتعاون مع أعضاء هيئة تدريس من ذوي اخلربة يف البحث
25
العلمي
 26أشعر ابلرضا عن مدى الوقت املتاح يل للبحث العلمي
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 27أشعر ابلرضا عن عدد ومستوى أحباثي
 28لدي أنشطة يف جمال خدمة اجملتمع.
 29أشعر ابلرضا عن عدد املقررات اليت أدرسها.
 31أشعر ابلرضا عن عدد الطلبة الذين أدرسهم.
 31أشعر ابلرضا عن راتيب الشهري.
التعلم واملساعدة والدعم للطلبة
 32هيئة التدريس ابلقسم متاحة لإلرشاد واملشورة عند حاجة الطلبة.
 33لدى هيئة التدريس ابلقسم معرفة كافية مبحتوى املقررات اليت يدرسوهنا.
أرى أن القسم يساعد كثريا يف تطوير املعارف واملهارات الالزمة للطلبة واليت
34
حيتاجوهنا يف عملهم يف املستقبل.
تتناسب أساليب التدريس املستخدمة ابلقسم مع كل جمال من جماالت التعلم
35
(معارف ومهارات واجتاهات)
 36لقد حسن الربانمج مهارات الطلبة يف االتصال (الشفهي والكتايب) .
لقد ساعد الربانمج يف تطوير مهارات الطلبة األساسية يف استخدام التقنية لدراسة
37
القضااي والتعبري عن النتائج.
 38لقد طور الربانمج قدرات الطلبة على دراسة وحل املشكالت اجلديدة وغري العادية.
 39لقد طور الربانمج قدرة الطلبة على العمل بفاعلية من خالل اجملموعات.
 41تقدم هيئة التدريس ابلقسم تغذية راجعة للطلبة على أعماهلم وبشكل دائم.
 41أشعر ابلرضا عن مستوى الدعم املقدم لتحسني التدريس
 42أشعر ابلرضا عن مستوى الطلبة الذين أدرسهم.
 43برامج التدريب امليداين فعالة يف تطوير مهارات الطلبة.
املكتبة واملصادر واخلدمات والدعم
 44مصادر املكتبة مناسبة للمقررات اليت أدرسها ومتاحة كلما أحتاج هلا الطلبة.
 45تتوفر ابملكتبة الكتب والدورايت الالزمة
 46اعتمد على املكتبة كمصدر للمعلومات
 47تتاح يل املصادر واملعلومات بشكل إلكرتوين
مستوى املتابعة للكتب واجملالت ومصادر الويب عال مقارنة مع ما هو موجود
48
لدى برامج مماثلة يف جامعات أخرى.
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 49تعترب املكتبة مكاان يساعد على الدراسة والبحث والتعلم
 51لدى العاملني ابملكتبة املعرفة لإلجابة عن املعلومات وفهم احتياجات زوار املكتبة.
 51لدى العاملني ابملكتبة الرغبة يف مساعدة ويعطون املستخدم االهتمام الكايف
 52القاعات الدراسية ،واملعامل ،والتجهيزات مناسبة لعدد الطلبة.
 53اتسمت جتهيزات القاعات (للمحاضرات ،واملعامل ،والدروس) ابجلودة
 54املباين املخصصة للمحاضرات متاحة ويف أوقات مناسبة
 55تتوفر دورات هتيئة وإرشاد لألساتذة اجلدد وهي ذات جودة عالية.
 56تتوفر أجهزة ومنشآت للبحث العلمي بشكل كاف
 57تتوفر اخلدمات والتسهيالت البحثية ابجلامعة بشكل جيد
 58تتوفر خدمات تقنية املعلومات بشكل مناسب
 59أرى أن الدعم املقدم للسفر لتقدمي أحباث أو أوراق عمل مناسب
 61برامج الرتفيه والرايضة كافية وجيدة
 61تتوفر اخلدمات الصحية بشكل جيد
 62إجراءات القبول والتسجيل مناسبة
 63تتوفر مطاعم صغرية جيدة ابجلامعة
 64استطيع استخدام اخلدمات واملواد اليت احتاجها يف الربانمج
 65تتوفر ألعضاء هيئة التدريس أماكن مناسبة لوقوف السيارات
التقويم العام
 66أشعر ابلرضا بشكل عام عن عملي يف اجلامعة.
 67أشعر ابلرضا بشكل عام عن عملي يف القسم.
 68تقييمي للجامعة إجيايب بشكل عام.
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