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لحا نخجؽ التكخم باإلجابة عؼ ىحا لمييئة السعاونة عؼ السؤسدة، ييجف ىحا االستبيان قياس الخضا 
 االستبيان بسؽضؽعية تامة؛ لتحجيج مجى تحقق الخضا الؽظيفي:

 

 

 
 القدم:      العام الجامعي:                    الفرل الدراسي:                

 معيج      مجرس مداعجاسم المعاون)اختياري(:                        الوظيفة:       

 بنود االستبانة م
 درجة الرضا

راض  إلى حد  راض  
 ما

 غير راض  

: مرداقية اإلدارة ومرونتها:  أوالا
    لمقخارات.تتدػ اإلدارة العميا بالكمية بالسرجاقية والذفافية عشج اتخاذىا  1
    تيتػ اإلدارة العميا بتطبيق العجالة والسؽضؽعية بيؼ الييئة السعاونة. 2
    تيتػ اإلدارة بحل مذاكمغ. 3
    تقجر اإلدارة احتياجاتغ الخاصة. 4
    تتاح الفخصة إلبجاء رأيغ في نعام العسل. 5
    الحقيقية.تعطيغ اإلدارة الفخصة لسسارسة ما يتالئػ مع قجراتغ  6
    تتخح اإلدارة قخارات متعدفة تجاه الييئة السعاونة. 7
    تذعخ بالخضا عؼ مؽاعيج الحزؽر واالنرخاف. 8

 ثانياا: العالقات مع القيادات األكاديمية: تتدم العالقات بـ
    االحتخام الستبادل. 1
    الجيسقخاطية. 2
    التعاون السثسخ. 3
    والعسل الجساعي مع الدمالء.اإليجابية  4

 ثالثاا: المذاركة في اتخاذ القرارات:
    تذارك في اتخاذ القخارات الخاصة بقدسغ. 1

 لمهيئة المعاونةاستبيان الرضا 

 ارشادات االستبانة:
 قخاءة فقخات االستبانة قخاءة جيجة.-
 يطمع عمييا سؽى أعزاء وحجة الجؽدة.الجقة في استيفاء البيانات، عمًسا بأن السعمؽمات التي تخد في االستبانة سخية لمغاية وال -
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 بنود االستبانة م
 درجة الرضا

راض  إلى حد  راض  
 ما

 غير راض  

    تتاح لغ الفخصة التخاذ القخارات الخاصة بعسمغ. 2
    تتاح لغ الفخصة في التعبيخ عؼ رد فعمغ تجاه القخارات التي ال تخضيغ بالقدػ. 3
    السرجاقية والذفافية في اتخاذ القخارات عمى مدتؽى مجمذ القدػ.تتحقق  4
    تمتدم إدارة الكمية بتطبيق قخارات مجالذ األقدام. 5

 رابعاا: األعباء التدريدية:
    تذعخ بالخضا عؼ الدياسة الستبعة في تؽزيع العسل عمى السعاونيؼ بالقدػ. 1
    يتشاسب الججول التجريدي معغ. 2
    يتالءم العبء التجريدي مع قجراتغ الحقيقية. 3
    درجة مالءمة ظخوف العسل إلجخاء بحثغ العمسي. 4

ا: الدعم المالي لمبحث العممي:  خامدا
    تقجم الجامعة دعًسا مالًيا مشاًسا لمشذخ والبحث العمسي. 1
    تقجم الكمية دعًسا مالًيا مذجًعا عمى الشذخ والبحث العمسي. 2
    تذعخ بالخضا عؼ اآللية الستبعة لرخف مكافآت الشذخ الجولي. 3
    درجة رضاك عؼ الجعػ السالي السقجم لحزؽر السؤتسخات والشجوات العمسية. 4
    تتدػ عسمية تؽزيع السعاونيؼ لحزؽر السؤتسخات العمسية بالعجالة. 5
    بالعجالة.تتدػ عسمية تؽزيع السعاونيؼ لمبعثات والسيسات العمسية  6
    تؽفخ اإلدارة مرادر بجيمة لتسؽيل البحث العمسي. 7

ا: الدورات التدريبية:  سادسا
    تتؽافخ دورات تجريبية تفيجك في مجال عسمغ. 1
    تتاح لغ الفخصة لتشسية مياراتغ السيشية والتكشؽلؽجية. 2
    تذعخ بالخضا عؼ مدتؽى التجريب الحي حرمت عميو. 3
    بخامج تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة بالججوى بالشدبة لغ. تتدػ 4
    مؼ العسل أثشاء الجورات التجريبية.يتاح لغ التفخغ  5

 سابعاا: المكتبة:
    تتؽافخ كتب حجيثة بسكتبة الكمية. 1
    تتؽافخ الجوريات الحجيثة لكل التخررات. 2
    التجييدات التكشؽلؽجية الالزمة لمبحث.تتؽافخ بالسكتبة  3



 

 وحدة ضمان الجودة  

 
 

 بنود االستبانة م
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راض  إلى حد  راض  
 ما

 غير راض  

    تتالءم فتخة عسل السكتبة مع أوقات الباحثيؼ. 4
 ثامناا: البيئة الداعمة:

    يذجع السشاخ العام بالكمية عمى االبتكار والتطؽيخ. 1
    يقجر الخؤساء مجيؽداتغ في العسل. 2
    تذعخ بالخضا عؼ طخيقة معاممة الخؤساء. 3
    تذعخ بالخضا عؼ طخيقة معاممة الدمالء األقجم في القدػ. 4
    تذعخ باألمان واالستقخار في بيئة العسل. 5
    يتؽافخ بسكان العسل الخرؽصية. 6
    تذجع بيئة العسل عمى التشسية الحاتية. 7

 


