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حرصا من مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة سبها على قياس ورفع مستوى أدائه فقد قام 

الي إلجراء استطالع وجهة نظر رؤساء اقسام الجودة بالكليات حول المكتب بتصميم االستبيان الت

على هذا االستبيان بكل  واإلجابةعليه نأمل منكم المشاركة في هذا االستطالع . هذا الموضوع

 .موضوعية

 غير راض  بشدة غير راض   محايد   راض      بشدة راض   عنصر التقييم ت  

يساهم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء   .1
بالجامعة بدور فعال في تأسيس نظام الجودة 

 .بالجامعة

     

يسعى مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء   .2
بالجامعة باستمرار الى نشر ثقافة الجودة 

 .بالجامعة

     

3.  
يقوم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة بدوره في دعم اقسام الجودة 

 .بالكليات

     

4.  
يقوم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة بالتواصل المستمر مع اقسام الجودة 

 .بالكلياتوتقييم االداء 

     

5.  
يسعى مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة إلى ضمان جودة األداء بالبرامج 

 .األكاديمية بالجامعة

     

6.  
يسعى مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة إلى تطوير مستوى اداء جميع 

 .منسوبي الجامعة

     

7.  
يقوم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 

ر سلباً على بالجامعة بحل المشكالت التي تؤث
 .أداء اقسام الجودة بالكليات

     

8.  
يقدم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة دورات تدريبية و ورش عمل  ذات 

 .فاعلية في اعداد متطلبات الجودة للبرامج

     

9.  
يقدم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة الدورات التدريبية و ورش العمل 

لمنتسبي  الالزمة إلعداد متطلبات الجودة
 .الجامعة

     

 لجامعةأداء مكتب ضمان الجودة با تقييماستبيان 
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 :مالحظات اقتراحات اخرى
 :أداء المكتبلديك لتحسين  إقتراحاتيرجى إضافة أية 

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

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

10.  
يساهم مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة في تطوير اداء اعضاء هيئة 
التدريس بالنسبة لطرق القياس وتقويم 

 .مخرجات التعلم المستهدفة

     

11.  
يعمل مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة على متابعة الدراسة الذاتية بجميع 

 .الكليات/البرامج االكاديمية

     

12.  
مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء  يعمل

بالجامعة على التعاون مع المكاتب المناظرة 
بالجامعات الليبية والمؤسسات والهيئات 
المحلية والدولية ذات المختصة بالجودة لتبادل 

 .المعلومات والخبرات

     

13.  
يعمل مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة تحديث الموقع اإللكتروني لمكتب 

 ودة بشكل مستمرضمان الج

     

14.  
يعمل مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء 
بالجامعة توفير األدلة والنماذج واالستبيانات 
المتعلقة بضمان الجودة وقياس وتقييم األداء 

 بالجامعة

     


