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 : اجبارىالوظيفة الحالية                             :                  ) إختيارى( االسم

 القسم : 

                                                                       اإللكترونى:البريد 

 

تائج . ننمط القيادة عن تتشرف لجنة القيادة و الحوكمة بوحدة الضمان و الجودة بكلية الطب جامعة طنطا أن تقدم هذا االستبيان

ين وتحفيز االداء بالكلية بما يعود بالنفع علي الكلية, لذلك ننشد هذا االستبيان سوف تساعد وحدة ضمان الجودة بالكلية علي تحس

من سيادتكم الدقة واألمانة في اإلجابة علي هذه األسئلة ونشكركم علي حسن تعاونكم معنا ولما سوف تبذلوه من وقت وجهد 

 الستيفاء هذا االستبيان. وتأكدوا من أن أي معلومات تقدمونها سوف تحاط بخصوصية شديدة.

لما بأن الرئيس المباشر لرؤساء االقسام هو العميد ، وألعضاء هيئة التدريس هو رئيس القسم وللموظفين هو رئيس االدارة ع

 المختصة

 من فضلك ضع عالمة أمام انسب اختيار لك:

 ال أوافق إلي حد ما أوافق هل

    هل يتمتع رئيسك برؤية وخبرة في أعمال التطوير والجودة

    ملتزم للرسالة و الرؤية و مواصلة الصفات األستراتيجية للمؤسسةهل رئيسك  

 قيادية تمكنه من اكتساب تعاون أعضاء هيئة التدريس هل يتمتع رئيسك بصفات

 والطالب

   

    بالديموقراطية  هل يتسم رئيسك

    هل رئيسك  يستخدم الحزم فى التعامل مع المرؤسين

    البحث واالستماع لمختلف وجهات النظرهل نمط السلوك عند رئيسك هو 

               هل نمط السلوك عند رئيسك هو  التقليل من المناقشات والمناورات     

    هل رئيسك  يفضل ان يشيد األخرين بإنجازاته

    هل رئيسك  يتابع اداء المرؤسين خطوة بخطوة

    هل رئيسك  يوفر للمرؤوسين جواً مريحا للعمل

هل رئيسك  يستخدم نظاما مشددا للثواب والعقاب بهدف السيطرة التامة على 

 المرؤسين

   

    هل رئيسك  يعالج المشاحنات والنزاعات التي تحدث بين المرؤوسين

    هل رئيسك  يسعى باستمرار لجعل المرؤوسين يراقبون انفسهم بانفسهم بشكل طبيعي

    المسوءوليةهل يتسم رئيسك بالشجاعة وتحمل 

    هل يتمتع رئيسك بالتعاون والعالقة الطيبة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين

    هل رئيسك  يدعم المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية

     هل رئيسك  يجيد التعامل مع الحاسب االلى و استخدام قواعد البيانات 

 :ترغب أن تكون فى رئيسك راءأو  اقتراحات

1- 

2- 

 تعاونكم معنا حسنل كمنشكر
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 دراسة االحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية

 جامعة طنطا –كلية الطب 

 9191-9102العام الجامعي 
                                                الوظيفة الحالية :                     االسم :                                                                              

 التليفون :                                                                             القسم :

                                                                           البريداإللكترونى:

دراسة االحتياجات  عن الحوكمة بوحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة طنطا أن تقدم هذا االستبيانتتشرف لجنة القيادة و 

صة رؤساءالوحدات المتخص -رؤساء األقسام –وكالء الكلية  –والتى تشمل) عميد الكلية  التدريبية للقيادات االكاديمية

 .مدير وحدة ضمان الجودة(  –منسقى لجان الجودة  –داخل كل قسم 

نتائج هذا االستبيان سوف تساعد وحدة ضمان الجودة بالكلية علي تحسين وتحفيز االداء بالكلية بما يعود بالنفع علي الكلية,  

لذلك ننشد من سيادتكم الدقة واألمانة في اإلجابة علي هذه األسئلة ونشكركم علي حسن تعاونكم معنا ولما سوف تبذلوه من 

 يان. وتأكدوا من أن أي معلومات تقدمونها سوف تحاط بخصوصية شديدة.وقت وجهد الستيفاء هذا االستب

 

 :انسب اختيار لكمن فضلك ضع عالمة أمام 
 5اكثر من  5-3 3-0 ال ما هى؟

عدد الدورات التى شاركت فيها لتطوير اداءك االدارى و القيادى خالل السنوات 

  الخمس االخيرة

       

        بهيكل االداريين الذين تراسهم مدى درايتك

        بالجوانب القانونية الخاصة بطبيعة عملك مدى درايتك

        بالجوانب المالية الخاصة بعملك مدى درايتك

 
 توافق علي حضورها :من فضلك ضع عالمة أمام ورشة العمل التي 

 :)اذكرها( ترغب االشتراك فيها  دورات أخري
0- 
9- 
  قتراحات اخري :ا

 انشكر لكم تعاونكم معن 

 

 ال أوافق إلي حد ما أوافق اسم الدورة

       التخطيط اإلستيراتيجي 

    فن القيادة

       إدارة الوقت واإلجتماعات

       تكوين وإدارة فريق العمل

       إدارة الجودة

       مهارات اإلتصال والتواصل

       اإلدارة الجامعية

       الجوانب المالية والقانونية

       كتابة السيرة الذاتية

       النظام اإلداري للساعات المعتمدة

       أخالقيات المهنة

       التوصيف الوظيفي

       مواجهة الكوارث واألزمات

    اعادة الهيكل التنظيمى و تحديد الوظائف

    و االنترنتالحاسب االلى  مهارات استخدام

     مهارات استخدام  قواعد البيانات 
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