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 عن الرضا الوظيفي لسادة أعضاء هيئة التدريسا راءآاستبيان 
 

أعضاء  أراء السادةتتشرف لجنة التنمية البشرية بوحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة طنطا أن تقدم هذا االستبيان عن 

الكلية عن تحسين وتحفيز االداء بالكلية بما يعود بالنفع هيئة التدريس . نتائج هذا االستبيان سوف تساعد وحدة ضمان الجودة ب

على الكلية ولذلك ننشد من سيادتكم الدقة واألمانة فى اإلجابة على هذه األسئلة ونشكرككم على حسن تعاونكم معنا ولما سوف 

 خصوصية شديدة.  تبذلوه من وقت وجهد الستيفاء هذا االستبيان . وتأكدوا من أن أى معلومات تقدمونها سوف تحاط ب

 

 أسم عضو هيئة التدريس : .....................................) اختيارى (     القسم : 

 توفق عليهفى الورقة اإلضافية مشيرا إلى رقم البند الذى لم الموافقة أذكر مبررات عدم 
 ال أوافق إلي حد ما أوافق العنصر م

    لتزام بالوعود (األمصداقية إدارة الكلية ) الشفافية و 1

    ) ديمقراطيتها ( بالكليةنمط القيادة  2

    ادارة الكلية مع اعضاء هيئة التدريسعالقة  3

    استجابة ادارة الكلية لطلبات اعضاء هيئة التدريس وحل مشاكلهم  4

    مدى توافر االنترنت ووسائل االتصال بالكلية 5

    ية ) الحرية (مناخ االبتكار والتطوير بالكل   6

    نمط القيادة بالقسم ) ديمقراطيتها ( 7

    عالقة رئيس القسم مع اعضاء هيئة التدريس 8

    مصداقية إدارة القسم ) الشفافية واأللتزام بالوعود ( 9

    فاعلية مجالس األقسام ) فى إدارة العمل ( 11

    عدالة توزيع األعباء التدريسية بالقسم 11

    عدالة توزيع األشراف على الرسائل العلمية بالقسم  12

    النشاط العلمى بالقسم ) كفاءته وفاعليتة (  13

    يتم إعطائى بعض الصالحيات ويتم تعزيز مسئولياتى 14

    المكتبة ) توافر ماتحتاجه : مقررات , وبحث ( 15

    ظروف العمل ) مالءمتها لألداء الجيد ( 16

    رؤية ورسالة الكلية وغاياتها بوضوحافهم  17

    ألتزم بقيم الكلية وأفهم اهمية مساهمة موظفيها فى تحقيق رؤيتها ورسالته 18

    يوجد تشجيع وتحفيز علي العمل الجماعى والمشاركة  19

    الدعم غير المادى ) التشجيع وتحفيز ( 21

    األتصال والتواصل بين أعضاء القسم 21

 
 :األستبيان أذكرها   ولم تذكر فى ليهاعموافق لست ناك جوانب أخرى هل ه

 

 الموافقة عن بعض البنود ان وجدت :مبررات عدم 

 

       ن ظروف العمل :يقتراحات لتحسا
 

 

 

 نشكر لكم تعاونكم معنا                                                                                 
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 دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريس

 جامعة طنطا -كلية الطب

(Training needs assessment) 

1029 -1010 

 : أسم عضو هيئة التدريس

  :            الدرجة الوظيفية

 :                        القسم 

 :                        التاريخ

       

 

 

 

 

 

 

 

هم ومهاراتهم واتجاهاتهم في الجوانب تة االحتياجات التدريبية تحديد احتياجات اعضاء هيئة التدريس لتنمية معرفتشمل دراس

 التالية:

 الخطه االستيراتيجية -
 القيادة والحوكمة -
 التعليم الطبي -
 التنمية البشرية -
 البحث العلمي -
-  

 في حضورها بى/ ترغ من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل  التىترغب

 

 

 

 

هدف نظام الجودة في العملية التعليمية الي التأكد من تحقق األهدداف المتفدق عليهدا مدع ت دحي  وسدد الفجدوات التدي تظهدر عندد ي

واحدة  دراسة االحتياجات التدريبية العضاء هيئة التدريسر عتبوت . والتحسين المستمر لهذه األهداف باالضافة الي التجديدالتنفيذ 

حاجة اعضاء هيئدة التددريس لتنميدة مهداراتهم فدي سدبيل النهدول بالعمليدة التعليميدة وتحسدين مدى  التعرف على من أهم وسائل

 .مستوي االداء بالكلية 

 بما يعود بالنفع  علدى عليميةتحسين و تحفيز أداء العملية الت علىوحدة ضمان الجودة بالكلية   تساعد ان سوفياالستب هذا نتائج 

كم علدى حسدن نشدكراألسئلة و هذة لذلك ننشد من سيادتكم الدقة واألمانة فى االجابة علي ،الكليةالطالب وأعضاء هيئة التدريس و

تحداط  سدوف  هانتقددمو ومدات أى معل من أن و تأكدوا الستيفاء هذا االستبيان. جهدتبذلوه من وقت و تعاونكم معنا و لما سوف  

 .بخ و ية شديدة
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 الخطه االستيراتيجيةفي مجال 

 

  أوافق إلي حد ما ال أوافق

 خطة اإلستراتيجية للكليةاعداد ال -2   

 SWOT)عمل تحليل بيئي للمؤسسة باستخدام أسلوب ) -1   

 ((Gap analysisدراسة فجوة  عمل -3   

 كيفية اعداد الخطة التنفيذية-4    

 

 في مجال القيادة والحوكمة

 

  أوافق إلي حد ما ال أوافق

 هيكلة النظام االداري -2   

 ضوابط ومعايير اختيار القيادات االكاديمية -1   

 اعداد التو يف الوظيفي  -3   

 اعداد خطة عمل لمواجهة األزمات والكوارث -4   

 

 في مجال التعليم الطبي

 

  أوافق إلي حد ما ال أوافق

 التدريس لألعداد الكبيرة -2   

 والتدريس الم غر -1   

 استخدام التكنولوجيا والوسائط المتعددة في التدريس -3   

 واالمتحانات األساليب المختلفة للتقويم -4   

 ت ميم البرنامج الدراسي -5   

 التعليم االلكتروني -6   

 البيئة التعليمية -7   

 تطبيق نظام الجودة الشاملة في العملية التعليمية -8   

 الساعات المعتمدة -9   

   20- Problem Based Learning 

   22- Evidence Based Medicine 

   21- Six sigma 

   23- Measuring Health Professions Competencies 

 التعامل مع الدروس الخ و ية -24   

 فن كتابة الكتاب الجامعي -25   

 كتابة المشروعات التنافسية -26   

mailto:qualityassuranceunit@hotmail.com
mailto:qualityassuranceunit@hotmail.com


  

 وحدة ضمان اجلودة
 جامعة طنطا –كلية الطب 

 

qualityassuranceunit@hotmail.com   جامعة طنطا داخلي –كلية الطب -وحدة ضمان اجلودة 

 

 في مجال التنمية البشرية

 

  أوافق إلي حد ما ال أوافق

 مهارات القيادة  -2   

 تكوين وادارة  الفريق  -1   

 (Time management)ادارة الوقت   -3   

  (communication skills) مهارات االت ال  – 4   

                                                              Effective presentation)العرل الفعال  ) مهارات -5   

 مهارات التفكير  -6   

                                                              (Stress management)أدارة ضغوط العمل  -7   

 كتابة السيرة الذاتية -7   

   8- Art of Interview  

   9- How to study skills 

 تحديد االهداف ومفاتي  النجاح -20   

 

 في مجال البحث العلمي

 

  أوافق إلي حد ما ال أوافق

 أسس البحث العلمي  -2   

 أخالقيات البحث العلمى -1   

 النشر العلمي الدولي -3   

 حقوق الملكية الفكرية والنشر -4   

 أخالقيات المهنة -5   

 لعملية التعليميةللنهول با و رغبات أخرى مقترحات: 

2.   

1.   

3.   

4.   
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