معهد الدراسات العليا والبحوث
وحدة ضمان الجودة

استطالع رأي الهيئة المعاونة حول القيادات األكاديمية
للعام الجامعى 2016/2015
أوال السيد األستاذ الدكتور /عميد المعهد
م

المهام

أوافق

إلى حد ما

غير موافق ال أعرف

1

يعمل على إشراك الزمالء في وضع ومناقشة وتطوير رسالة ورؤية
وأهداف المعهد االستراتيجية









2

يجتمع دوريا ً مع أعضاء والهيئة المعاونة لمعرفة مشاكلهم









3

قادر على ابتكار الحلول لمواجهة المشكالت









4

اإلنصاف في توزيع الميزانيات والموارد المتاحة









5

يستفيد من الكفاءات والخبرات المناسبة للعمل









6

يعمل على توفير بيئة صالحة للعمل من أماكن وتجهيزات









7

يعمل على إجراء تقييم ذاتي للمعهد واقتراح خطط للتحسين









8

يخطط باستمرار لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم









9

يعمل على عقد لقاءات دورية بالمستفيدين من برامج وخدمات المعهد









لدية القدرة على إيجاد تعاون بين المعهد واألطراف المجتمعية









10
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معهد الدراسات العليا والبحوث
وحدة ضمان الجودة

تابع استطالع رأي الهيئة المعاونة حول القيادات األكاديمية
للعام الجامعي 2016/2015

ثانياً السيد األستاذ الدكتور /وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

أوافق

إلى حد ما

غير موافق

ال أعرف

م

المهام

1

قادر على ابتكار الحلول لمواجهة المشكالت









2

يشرف على شئون النشر العلمي بالمعهد









3

الصيانة الدورية للمعامل والمكتبة وقاعات الدراسة









4

يعمل على تحديث وتطوير البرامج التعليمية باستمرار









5

يتابع تقييم العملية التعليمية ب األقسام االكاديمية بالمعهد









6

يحرص على وجود آلية داخلية للتعامل مع شكاوى الطالب









7

يتابع تنفيذ الخطة البحثية للمعهد باألقسام األكاديمية









8

يعمل على تحقيق متطلبات ضمان الجودة فيما يخص الدراسات العليا









ثالثاً السيد األستاذ الدكتور /وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
م

المهام

1

قادر على ابتكار الحلول لمواجهة المشكالت



2

يقوم باقتراح الخطط والبرامج التي تعزز من دور المعهد في خدمة المجتمع





3

يقوم بدراسة مشاكل المجتمع ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها







4

يقوم بإعداد السجل البيئي للمعهد ويطلع السادة األعضاء عليه









5

يقوم بتقييم أنشطة المعهد المجتمعية ويقدم تقارير بشأنها معلنة لكل أعضاء المعهد









6

ينظم المؤتمرات والندوات العلمية الخاصة باألنشطة البيئية









7

يقوم بإعداد وتنفيذ برنامج للمحاضرات العامة









8

يقوم بمتابعة آداء الوحدة ذات الطابع الخاص
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أوافق

إلى حد ما

غير موافق

ال اعرف
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معهد الدراسات العليا والبحوث
وحدة ضمان الجودة

تابع استطالع رأي الهيئة المعاونة حول القيادات األكاديمية
للعام الجامعي 2016/2015
رابعاً السيد األستاذ الدكتور /رئيس مجلس قسم.......................... :
أوافق

إلى حد ما

غير موافق

ال أعرف

م

المهام

1

يدير جلسات مجلس القسم بشفافية (يلتزم باللوائح والقوانين )









2

يتابع كفاءة المعامل واإلمكانيات التدريسية بالقسم









3

يعمل على تحديث وتطوير البرامج التعليمية باستمرار









4

يعمل على ربط القسم بالمؤسسات ذات الصلة في المجتمع









5

يحرص على عقد المؤتمر العلمي للقسم ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي
وتطويرها خالل المؤتمر بجدية وفاعلية









6

يتعاون مع أعضاء هيئة التدريس فى تطبيق معايير الجودة بالقسم









7

يضمن تطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء القسم









8

عالقته جيدة مع جميع األطراف بالمعهد









9

يعمل على ان يحصل اعضاء الهيئة المعاونة على الدراجات العلمية فى المواعيد
المناسبة ويتابع مع المشرفين تقدمهم









العنوان  163 :طريق الحرية – اإلسكندرية
بريد الشاطبي  – 21526 :ص  .ب 832 :

تليفون  )203( 4295007 – 4297942 :و )203( 4297688
فاكس )203( 4285792 :

معهد الدراسات العليا والبحوث
وحدة ضمان الجودة

تابع استطالع رأي الهيئة المعاونة حول القيادات األكاديمية
للعام الجامعي2016/2015

خامساً السيد األستاذ الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع ضمان الجودة
أوافق

إلى حد ما

غير موافق

ال أعرف

1

يُطلع ال زمالء على ما يستجد من قرارات وتعليمات لها عالقة بالعمل









2

لدية القدرة على توزيع العمل وتحديد المسئوليات بدقة وكفاءة









3

يستفيد من الكفاءات والخبرات المناسبة للعمل









4

يتابع أنشطة اللجان المختلفة لضمان الجودة بإستمرار









7

يتابع اإلجراءات التصويبية لنتائج استبيانات استطالع األرآء









8

عالقته جيدة مع جميع األطراف بالمعهد









م

المهام
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