
خطة التعزيز  فيوالمستفيدين  أعضاء هيئة التدرسستبيان رأى إ

 المنفردبرنامج الكيمياء ل والتطوير
ج الكيمياء المنفرد المزمع التقدم به لإلعتماد من قبل هيئة امنبرللتطوير وا التعزيز؛ يسر الكلية وهى تضع خطة والسادة المستفيدين أعضاء هيئة التدريسالسادة 

 التى تقدمها وسبل تطويرها وتحديثها خطةالتصميم ان تستطلع آرائكم فى  ضمان جودة التعليم والتعلم 

 مطلوب*

 اإلسم :

 :* الوظيفة

 *  الخطةهيكل  تصميم عن سيادتكم رضا مدى -1

o              جيد                  ممتاز    ضعيف                مقبول 

 على قادر خريج إلعداد البرنامج وأهداف رسالة وتحديث مراجعة فى ومساهمتكم ستعدادكمإ مدى -2

  *العمل سوق في المنافسة

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 
o  هافضلك قم بتحديدفى حاله استعدادكم لتقديم مساهمات للتطوير من 

 * مدى توافق رؤية و رسالة البرنامج مع رؤية ورسالة الكلية -3

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 *.البرنامج إدارة لجان وأعضاء البرنامج منسق أداء سيادتكم رضا مدى -4

o                  جيد                  ممتازضعيف                مقبول 

 *.والحفظ الخاصة بالبرنامج والتوثيق المعلومات نظم عن سيادتكم رضا مدى -5

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 *برنامج لل لموارد المالية و التسهيالت الداعمةكفاية ا عن سيادتكم رضا مدى -6

o           مقبول                 جيد                  ممتاز      ضعيف 

 * البرنامج خريجي مواصفات عن سيادتكم رضا مدى -7

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 إلحتياجات طبقا   المستهدفة الخريج مواصفات وتحديث فى مراجعة ومساهمتكم ستعدادكمإ مدى -8

 * العمل سوق

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 
o هافى حاله استعدادكم لتقديم مساهمات للتطوير من فضلك قم بتحديد 

 * برنامج وتوصيفهال صميمت عن سيادتكم رضا مدى -9

o                   ممتازضعيف                مقبول                 جيد 

 سوق إحتياجات حسب للبرنامج المستهدفة والمهارات المعارف مصفوفة فى تجديد مساهمتكم مدى -10

 * .العمل

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 
o هافى حاله استعدادكم لتقديم مساهمات للتطوير من فضلك قم بتحديد 

 



 * البرنامج تطوير في الطالبيه المشاركة تفعيل عن سيادتكم رضا مدى -11

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء ومهارات قدرات لتنمية في وجود خطة سيادتكم رضا مدى -12

 * لمواكبة التطور المستمر بالبرنامج

o               مقبول                 جيد                  ممتاز  ضعيف 

 أعمالهم لتجويد المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء آليات تحفيز عن سيادتكم رضا مدى -13

 * برنامجال في التدريسية

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 * والتعلم وتشجيع التعلم الذاتي التعليم سياسات تنفيذ عن سيادتكم رضا مدى -14

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 * الصيفي لطالب البرنامج التدريب عن سيادتكم رضا مدى -15

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 سوق إلحتياجات طبقا   الصيفي لطالب البرنامج فى تطوير التدريب ومساهمتكم إستعدادكم مدى -16

 * العمل

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 
o هافى حاله استعدادكم لتقديم مساهمات للتطوير من فضلك قم بتحديد 

 * .التقويم للبرنامج وأساليب نظام عن سيادتكم رضا مدى -17

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 * التعليم والتعلم مخرجات التقويم لقياس طرق تطوير فى ومساهمتكم استعدادكم مدى -18

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 
o  هالتقديم مساهمات للتطوير من فضلك قم بتحديدفى حاله استعدادكم 

 * البرنامج في الجودة نظم تفعيل عن سيادتكم رضا مدى -19

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

البرنامج والتي تعد من مؤشرات نجاح  وإلى من التحويل معدالت بمتابعة سيادتكم إهتمام مدى -20

 * البرنامج

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 * .البرنامج لطلبة العليا الدراسات في التسجيل معدالت بمتابعة سيادتكم إهتمام مدى -21

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 * .توظيف خريجي البرنامج معدالت بمتابعة سيادتكم إهتمام مدى -22

o ضعيف                مقبول                 جيد                  ممتاز 

 * .مستوى كفاءة الخريجين في الجهات التي يعملون بها بمتابعة سيادتكم إهتمام مدى  -23

o                   ممتازضعيف                مقبول                 جيد 


