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 المقدمة :
 

جامعة تكريت , وفق معايير التقييم المؤسسي الوطني , قامت  –لغرض انجاز عملية التقييم الذاتي لكلية العلوم   

اء كمياً . والجدول ادناه يمثل قائمة بأسم( استبياناً والتي من خاللها تم قياس بعض المؤشرات  25كليتنا بإعداد ) 

 .االستبيانات والجهة المستهدفة

 

 الصفحة الجهة المستهدفة رقم المعيار اسم االستبيان ت

1 
 سالة ورؤية الكليةر

 االول
اعضاء هيئة التدريس 

 والخريجين
2 

 3 اصحاب العمل االول استراتيجية التعليم والتعلم 2

 4 الطلبة الثاني التعليميةرأي الطلبة بالعملية  3

 5 الطلبة الخريجين الثاني الخريجينرأي  4

 6 طلبة الماجستير والدكتوراه الثاني الطلبة بالبرامج الدراسيةرأي  5

 7 الموظفين الثاني بيان رضى الموظفين 6

 8 المستخدمين الثالث رضا المستخدمين 7

 9 اصحاب العمل الثالث راي اصحاب العمل 8

9 
راي عضو هيئة التدريسي حول توفر مستلزمات 

 البحث
 10 الهيئة التدريسية الرابع

10 
تقييم عضو هيئة التدريس من قبل االدارة ) 

 رئيس القسم , العميد(
 11 الهيئة التدريسية الرابع

  13 اعضاء الهيئة التدريسية الرابع راي عضو هيئة التدريس بالقيادات االكاديمية 11

 15 الطالب الخامس الطالب في الخدماتراي  12

 16 الطالب الخامس رأي الطالب بمستواه العلمي 13

 17 الطالب الخامس الخدمات الطالبية 14

 18 الطالب الخامس رأي الطالب في أداء االمتحان 15

 20 الطالب الخامس العملية التعليمية مدخالت ومخرجات تقييم 16

 22 طالب الدراسات العليا الخامس العليا الدراسات مقرر امتحان تقييم 17

 23 طالب الدراسات العليا الخامس تقييم طالب الدراسات العليا للمقرر الدراسي 18

 24 الخريجين الخامس الكلية اقسام لخريجي احتياجات سوق العمل 19

 25 اصحاب المؤسسة الخامس رأي جهة العمل بمستوى خريج الكلية 20

 26 طالب االقسام الداخلية الخامس االقسام الداخلية تقييم 21

 28 اصحاب العمل السادس البحث العلمي 22

23 
راي المجتمع حول جودة الخدمات المقدمة من 

 قبل المؤسسة للمجتمع
 29 ارباب العمل السابع

 30 اصحاب العمل السابع اخالقيات العمل الجامعي 24

 31 الطالب الثامن راي الطالب بالمنهج الدراسي 25
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 الجودة واألداء الجامعيشعبــة ضمـان 

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 تحية طيبة ....

في الخانة ( √جامعة تكريت , راجين قراءتها بتمعن واالجابة على جملة االسئلة من خالل وضع )  –ادناه رسالة ورؤية كلية العلوم 

 التي تعبر عن وجهة نظرك.

 

 رسالة الكلية:

بالكفاءات العلمية والكوادر المتخصصة المدربة  متطورة ووضع نواة للبحث العلمي قادرة على تزويد المجتمع  توفير بيئة تعليمية 

        العلمية .                                                                         ومن خالل إدخال أحدث التقنيات 

 

 رؤية الكلية : 

الصناعية وسد احتياجاتها , للوصول بالكلية إلى  تميزة للعلوم االساسية تفي بمتطلبات المجتمع والمؤسسات تكوين قاعدة علمية م

  .سنوات القادمة لتحقيق المعايير االكاديمية وصوالً إلى االعتمادية العربية والعالمية خالل الخمس  االنفراد بشخصية علمية متميزة 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

 الى حد ما

 درجة( 2)

 ال

 صفر)

 درجة(

    هل تعلم بوجود رؤية ورسالة للكلية 1

    هل شاركت في صياغة رؤية ورسالة الكلية 2

    الكترونيا هل قامت الكلية بنشر الرؤية والرسالة 3

    هل تحقق الرسالة متطلبات الكلية والجهات المستفيدة وسوق العمل 4

    الرسالة والرؤية للكلية واضحةهل  5

    هل يتم مراجعة وتطوير رسالة ورؤية الكلية باستمرار 6

7 
ريللة بحيلث تكللون منسلجمة مللع يهلل تقللوم الكليلة بوضللع الخطلط التطو

 رسالتها ورؤيتها
   

    هل تعلم بوجود الخطة االستراتيجية للكلية 8
    للكليةهل شاركت في صياغة الخطة االستراتيجية  9

    هل يوجد توافق بين رسالة الكلية واهدافها االستراتيجية 10
 

 

ما هي مقترحاتك حول رؤية ورسالة الكلية : 

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

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

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

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

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

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 ولاال -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

 سالة ورؤية الكليةر -:اسم االستبيان

اعضاء هيئة التدريس  -الجهة المستهدفة :

 والخريجين

 1رقم االستبيان: 
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 العلوماستبيانات التقييم الذاتي لكلية 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل تمتلك الكلية استراتيجية معلنة للتعليم والتعلم. 1

    هل يتم تعريفك باستراتيجية التعليم والتعلم المطبقة في الكلية. 2

    هل يتم تقديم برنامج للتعليم الذاتي بالكلية . 3

    هل توجد ألية للتعامل مع االعداد الكبيرة المقبولة. 4

5 
هل يتم تدريسك للمقررر الدراسري وفرال االسرتراتيجيات الحدي رة 

 للتعلم والتعليم.
   

    هل عدد التدريسين كافي في القسم العلمي. 6

    هل الكلية تتبع اليات كفؤه لتنفيذ استراتيجيات التعلم والتعليم. 7

    هناك دافعية للتعلم من قبل الطلبة.هل  8

    هل يتم تقييم تحقيال الكلية الستراتيجية التعلم والتعليم. 9

    هل يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية للستراتيجيات.  10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 الولا -:رقم المعيار 

 لثانيا -رقم العنصر:

 استراتيجية التعليم والتعلم -:اسم االستبيان

 اصحاب العمل -الجهة المستهدفة :

 2رقم االستبيان:
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 والتعلم في كلية العلوم يهدف هذا االستبيان لمعرفة رأيك حول التعليم -عزيزي الطالب:

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال )صفر 

 درجة(

    هل تعلم استراتيجية التعليم والتعلم في قسمك 1

    هل درست بعض المقررات عن طريال شبكة المعلومات 2

    هل نظام تحديد مواعيد االمتحانات واضح وغير مربك لك 3

    هل توجد ألية لالطالع على النتيجة بسهوله 4

    راض على نتيجتك بسهولةتهل تستطيع االع 5

6 
هل القاعات الدراسرية كافيرة ومكيفرة وفيهرا جهراض عرارض الكترونري او 

 شاشة ذكية
   

    هل تحتوي المقررات الدراسية على مجاالت التعلم الذاتي 7

    المسافة والتجهيزاتهل مكتبة الكلية مالئمة من حيث  8

    هل تتوفر خدمة االنترنيت في المكتبة 9

10 
هررل انررت راضرري علررى مسررتوا المرافررال الموجررودة فرري القسررم ) دورات 

 النظافة( -االنارة -مياه
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 الثاني -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

رأي الطلبة بالعملية  -اسم االستبيان:

 التعليمية

 الطلبة -الجهة المستهدفة :

 3رقم االستبيان: 



[5] 
 

 

 

 

 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

ولغرض تحسين جودة العملية عزيزي الطالب الخريج: تعتبر كلية العلوم الطالب الخريج أحد أهم مخرجاتها 

 بشفافية وموضوعية. هجمل االسئلة ادناالتعليمة القائمة نرجو منك االجابة على م

 

 سنة التخرج                            القسم                 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال )صفر 

 درجة(

    راضي عن مستوا التعليم الذي تلقيته في كلية العلومهل انت  1

    هل انت راضي عن جودة االساتذة الذي قاموا بتدريسك 2

    هل انت راضي عن اسلوب التدريس 3

    نظام الدراسيالهل انت راضي عن  4

    هل انت راضي عن اسلوب التعامل معك من قبل رئيس القسم والمقرر 5

    عن مستوا الخدمات التي قدمت اليك هل انت راضي 6

    هل انت راضي عن التعليم المجاني 7

    هل انت راضي عن االرشاد التربوي في قسمك 8

    ليمية في قسمكهل انت راضي عن المختبرات التع 9

    هل تريد ان تكمل دراستك العليا في كليتك 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 الثاني -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

 الخريجينرأي  -:اسم االستبيان

 الخريجين الطلبة -:الجهة المستهدفة 

 4رقم االستبيان:
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 لكلية العلوماستبيانات التقييم الذاتي 
 

 ماجستير                   دكتوراه القسم 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل واجهت صعوبة عند تقديمك للبرنامج الدراسي 1

2 
هل واجهت صرعوبة عنرد حضرورك للتعررى علرى البرنرامج الدراسري 

 في القسم
   

    هل وجدت ما يفيدك في الموقع االلكتروني في اداء االمتحان التنافسي 3

    هل وجدت صعوبة عند تسجيلك في البرنامج الدراسي 4

    هل وجدت المقررات الدراسية تتناسب مع البرنامج الدراسي 5

    هل استفدت من المقررات الدراسية التي درستها 6

7 
الطلبة علرى التخصرف فري البرنرامج الدراسري هل كانت عملية توضيع 

 عادلة
   

    هل كانت عملية توضيع الطلبة على المشرفين حسب رغبة الطالب 8

    هل وجدت المختبر البح ي مالئم لبح ك 9

    هل توصي ضمالئك لاللتحاق بالبرنامج الدراسي 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 الثاني -رقم المعيار :

 االول -العنصر:رقم 

الطلبة بالبرامج رأي  -:اسم االستبيان

 الدراسية

طلبة الماجستير  -الجهة المستهدفة :

 والدكتوراه

 5رقم االستبيان : 
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 الوظيفي نرجو منك ملئ هذا االستبيان بشكل صريح وموضعي.لتحقيق رضاك  -عزيزي الموظف :

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل لديك المعلومات والبيانات الالضمة للقيام بعملك على اكمل وجه 1

    هل يتعامل مسؤولك المباشر بعدالة وشفافية  2

    مسؤولك المباشر بتطوير ادائك ويزيد من خبرتك العمليةهل يقوم  3

4 
هل افكارك وارائك تؤخرذ بعرين االعتبرار مرن قبرل مرديرك عنرد اتخراذه 

 للقرار
   

    هل يعاملك مديرك باحترام وتقدير  5

    هل يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجك الوظيفي 6

    واضح و يطبال هل مفهوم العمل كفريال واحد بالمؤسسة 7

    هل سياسة الدوام المتبعة في الكلية واضحة ومناسبة 8

9 
هرل يوجرد توصرريي وظيفري لعملررك واضرح ومكتروب ومتفررال عليره مررع 

 مديرك
   

    تستطيع ان تعبر عن رايك بحرية وبدون تردد او خوى 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 الثاني -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

 بيان رضى الموظفين -:اسم االستبيان

 الموظفين -الجهة المستهدفة :

 6رقم االستبيان:
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل المرافال كافية وتتناسب مع عدد المتواجدين فيها 1

    هل وجدت المرافال تتوفر فيها خدمات 2

    هل تتوفر مستلزمات السالمة واالمان في المرافال 3

    هل وجدت المرافال حدي ة ويوجد فيها صيانه دورية 4

    الخدمات بصورة جيدة ومريحة وسريعةهل يتم تقديم  5

    هل يتم اخذ رايك بمستوا الخدمات المقدمة 6

    هل توجد عالمات داللة تمكنك الوصول الى المرافال بسهولة 7

    هل وجدت خطة الطوارئ معلنة داخل المرافال في حالة وجود طارئ 8

    هل يتم استخدام وسائل االتصال الحدي ة داخل المرافال 9

    هل يوجد مخارج للطوارئ داخل المرافال 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لثالثا -رقم المعيار :

 لثانيا -رقم العنصر:

 رضا المستخدمين -:االستبياناسم 

 المستخدمين -الجهة المستهدفة :

 7رقم االستبيان:

 



[9] 
 

 

 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    توفير للمباني واالرضيات و الحدائال بيئة نظيفة ومدامه باستمرار 1

    والسالمةتوجد في المرافال متطلبات الصحة  2

3 
السرركن قريررب مررن الجامعررة مررع ترروفير وسررائل مواصررالت فرري حالررة بعررد 

 السكن
   

4 
تتوفر مرافال تقرديم الطعرام ) كافتيريرا( فري المؤسسرة التعليميرة ومناسربة 

 الحتياجات الطالب
   

5 
تررتالئم المرافررال مررع احتياجررات الطررالب والمرروظفين ذوي االحتياجررات 

 الخاصة
   

6 
المرافرررال المناسررربة الداء االنشرررطة الرياضرررية وال قافيرررة وغيرهرررا تتررروفر 

 للطالب
   

7 
يررتم تنفيررذ اعمررال النظافررة والررتخلف مررن النفايررات , والصرريانة الدوريررة 

 بكفاءة عالية
   

    تتوفر الحواسيب الستعمال الطلبة 8

    تتوفر مكتبة حدي ة متاحه للطلبة 9

10 
السررلوك داخرررل الحرررم الجررامعي واضرررحة وفرررت القرروانين التررري تحكررم 

 ومقروءة من قبل الطلبة
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لثالثا -رقم المعيار :

 لثانيا -رقم العنصر:

 راي اصحاب العمل -:اسم االستبيان

 اصحاب العمل -الجهة المستهدفة :

 8رقم االستبيان:
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 جامعـــة تكريــت 

 العلـــــومكليـــة 

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم
 

 

 -عزيزي عضو هيئة التدريس المحترم:

ادناه مجموعه من االسئلة حول مدى التزام كلية العلوم بتوفير المستلزمات البحثية راجين قراتها بتمعن     

 ( في الخانة التي تعتبر من وجهة نظرك.√واالجابة على جملة االسئلة من خالل وضع عالمة ) 
 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال )صفر 

 درجة(

1 
هرررل المختبررررات البح يرررة فررري قسرررمك منفصرررله عرررن المختبررررات 

 التعليمية
   

2 
هرررل عررردد المختبررررات البح يرررة متناسرررب مرررع عررردد التخصصرررات 

 المفتوحة في قسمك
   

3 
هررل عرردد المختبرررات البح يررة متناسررب مررع عرردد الطلبررة المقبررولين 

 ولكل تخصف
   

    المختبر البح يهل توجد اجهزة مختبرية تخصصية كافية في  4

    هل توجد صيانة دورية لألجهزة والمعدات المختبرية وباستمرار 5

    هل توجد مواد كيميائية كافية في المخزن الكيميائي 6

    هل الية طلب واستالم المواد الكيميائية البح ية سهله 7

    هل تشعر باهتمام رئيس القسم والسيد العميد باحتياجاتك البح ية 8

    هل يتم توفير تخصيصات مالية ألجراء البحوث في قسمك 9

    هل يتم توفير مستلزمات السالمة واالمان في مختبرك البح ي 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 رابعال -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

راي عضو هيئة  -:اسم االستبيان

 التدريسي حول توفر مستلزمات البحث

 الهيئة التدريسية -الجهة المستهدفة :

 9رقم االستبيان : 
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز الفقرة الرقم

      العمل االداري أ(

1 
القدرة على طرح أفكار جديدة تطويريرة علرى 

 مستوا القسم/الكلية/الجامعة
     

      وتعليماتهاالتزامه بقوانين الجامعة وأنظمتها  2

      باجتماعات القسم/الكلية التزامه 3

4 
المحافظررررة علررررى سررررمعة الجامعررررة ومكانتهررررا 

 العلمية
     

      بأوقات العمل االلتزام 5

      ت بداية ونهايةابأوقات المحاضر االلتزام 6

      قباتاوالمر االمتحاناتبأوقات  االلتزام 7

8 
التقويم والعالمرات للطلبرة تسليم أوارق أدوات 

 في موعدها
     

      بالساعات المكتبية االلتزام 9

      المبادرة والحرص على تطوير قسمه وكليته 10

      العمل األكاديمي ب(

      التي يدرسها قررللم الدراسيةجودة الخطط  11

      بتطوير أساليب التقويم المختلفة االهتمام 12

      بتنويع أساليب التقويم المختلفة االهتمام 13

14 
 الدراسريةاالسهام في تطروير المرواد والخطرط 

 في الجامعة قرراتللم
     

      نجاحه في إقامة عالقات إيجابية مع الطلبة 15

16 
فررري االرشررراد األكررراديمي والنفسررري  االهتمرررام

 والمهني
     

      ى األكاديمية والجامعيةاباألعر االلتزام 17

      الصفات العلمية ج(

18 
ءات وبحرروث ابتوجيرره الطلبررة فرري قررر االهتمررام

 ت تطبيقيةاوخبر
     

 

 القسم العلمي ......................        المرحلة .........................   ...............           اسم عضو هيئة التدريس .

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لرابعا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

تقييم عضو هيئة التدريس من  -:اسم االستبيان

 قبل االدارة ) رئيس القسم , العميد(

 الهيئة التدريسية -الجهة المستهدفة :

 10رقم االستبيان:
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      التفوق في التدريس 19

      بمواكبة الجديد في تخصصه االهتمام 20

21 
ت التكنولوجيررررة رابمواكبررررة التطررررو االهتمررررام

 وتوظيفها في التدريس
     

      الجامعةالتفرغ لواجبه العلمي في  22

      التعاون مع الزمالء د(

23 
نجاحه في إقامرة عالقرات إيجابيرة مرع ضمرالءه 

 في العمل
     

24 
القرردرة علررى التواصررل والحرروار الفكررري مررع 

 ضمالءه في العمل
     

25 
التعرراون مررع رئاسررة القسررم/العميد فرري تحقيررال 

 أهداى القسم/ الكلية
     

26 
خرالل تردريس المرواد تمتعه بروح الفريال مرن 

 قبات واللجانرامتعددة الشعب  والم
     

27 
ي رأالعمل مع ضمالئه بروح الفريرال وتقبلره الر

 األخر
     

      الصفات الشخصية هـ(

      مقدرته االدارية وتوافر عنصر القيادة لديه 28

      بتنمية نفسه مهنيا االهتمام 29

      بتطوير أدائه االهتمام 30

      الجدية والم ابرة في عمله 31

      تحمل المسؤولية الموكلة إليه 32

      القدرة على التصرى الذاتي وحل المشكالت 33

      بمظهره الشخصي العام االهتمام 34

35 
ت  والمعلومررررات االرغبررررة فرررري نقررررل الخبررررر

 لآلخرين
     

 

 

 رئيس القسم وتوقيعه: ............................................. التاريخ: ................. إسم

 إسم عميد الكلية وتوقيعه: ............................................. التاريخ: .................. 
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 اسم رئيس القسم .....................            القسم .................اسم 

يرا منك ملئ االستمارة بكل مصداقية كونها ستشكل نمط القيادة الذي سيتم  عزيزي عضو هيئة التدريس المحترم :

 االجماع علية وكذلك تقييم وتصحيح نمط القيادة الحالي

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5)نعم 

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

1 
هل يضع رئيس القسم في االعتبار اراء ومقترحات االخرين عنرد اتخراذ 

 القرار .
   

2 
هل يفوض ويعطري رئريس القسرم بعرض صرالحيته الرى المقررر ل ررض 

 التعلم .
   

3 
هررل يشررجع رئرريس القسررم اعضرراء هيئررة الترردريس علررى الوصررول الررى 

 بتوفير االمكانيات .مايطمحون 
   

    هل يشارك االخرين في صنع القرار وتنفيذه منهم دون استعالء . 4

    هل يمنح رئيس القسم الفرص لالخرين للتقدم والتطوير . 5

    هل يشجع ويبني جسور ال قة مع االخرين . 6

7 
هرررل يشرررجع اعضررراء هيئرررة التررردريس علرررى تطررروير مهرررارات التررردريس 

 السليم للمناهج .والتخطيط 
   

    هل يستخدم رئيس القسم سلطتة االدراية في تحقيال االهداى . 8

    هل يركز على تنفيذ المهام دون وضع في  االعتبار مشاعر االخرين . 9

    هل يهتم بمظهره وحسن هندامه اثناء الدوام الرسمي . 10

    متابعة العمل بنفسة .هل يميل رئيس القسم للجلوس بمكتبة دائما دون  11

12 
هررل يخطررط رئرريس القسررم مسرربقا قبررل العررام الدراسرري واضررعا الخطررط 

 االستراتيجية للوصول الى االهداى .
   

    ارة .قواعد والقوانين الصارمة في االدهل يستخدم رئيس القسم القوة وال 13

    هل التقيم السنوي لك كان عادال ومنصفا . 14

    يدة مع العمادة .جهل يحرص رئيس القسم ان تكون عالقته  15

16 
هل يحرص رئيس القسم ان تكون عالقتة مع المقررين ) اوليرا , عليرا ( 

 جيدة.
   

    هل يشجع رئيس القسم طريقة العمل بروح الفريال الواحد المنسجم. 17

18 
مشراكل هل يتخرذ رئريس القسرم االجرراء الصرحيح والفروري حرال وجرود 

 صعبة .
   

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لرابعا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

راي عضو هيئة التدريس  -:اسم االستبيان

 بالقيادات االكاديمية 

 اعضاء الهيئة التدريسية -الجهة المستهدفة :

 11رقم االستبيان:
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    هل يتجنب رئيس القسم اتخاذ القرارات . 19

    هل يوجد لدا القسم القدرة على ادارة االخرين . 20

21 
هررل يعقررد رئرريس القسررم اجتماعررات دوريررة لمجلررس القسررم ويطلعهررم علررى 

 االمور االدراية وعلى وضع القسم الحالي .
   

    المتكررة لالخرين .هل يشجع رئيس القسم على الزيارات  22

    هل يتابع رئيس القسم احتياجات المختبرات ويحاول توفيرها  23

    هل يطبال رئيس القسم مبادا الجودة في ادارة القسم  24

    هل تؤيد بقاء رئيس القسم لفترة ضمنية اطول من المدة المقررة للبقاء . 25
 

 

 

 التعليمية الجارية في القسم :راي عضو هيئة التدريس بمجمل العملية 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................ 
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 -عزيزي الطالب :

يهدف هذا االستبيان لتعرف على مدى رضاك على الخدمات التي تقدم لكك اثنكاء تواجكدك فكي الكليكة لكذا نرجكو ان  

 (   امام الحقل الذي تراه مناسبا√تكون اجابتك واضحة وشفافة وصريحة ومن خالل وضع عالمة )

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال )صفر 

 درجة(

1 
هررل انررت راضرري علررى مسررتوا الخرردمات الترري قرردمت لررك اثنرراء 

 تسجيلك من قبل لجنة استقبال الطلبة الجدد
   

2 
هررل قررام رئرريس القسررم او المقرررر ب عطائررك شرررح مفصررل للخرردمات 

 التي تقدمه لكم الكلية او القسم العلمي
   

3 
كافية هل وجدت القاعات الدراسية مريحة ) مكيفة , مقاعد دراسية 

 , خدمات عرض اليكتروني(
   

    هل وفرت لك الجامعة وسائل نقل مريحة وكافية 4

    داخل الكلية تقدم لك خدمات جيدة اهل توجد كافتيري 5

    هل وجدت السكن الداخلي مريحا ومهيئة للدراسة 6

    هل توجد مكتبة في الكلية تقدم خدمات مكتبية جيدة 7

    كتب ذات طباعة جيدة من قبل مجانية التعليمهل تم توفير لك  8

9 
هررل وجرردت المرافررال الصررحية ) دورات الميرراه , الم اسررل ( نظيفررة 

 بصورة دائمة
   

10 
هررل وجرردت الممرررات والمسرراحات المزروعررة منهررا امرراكن جلرروس 

 نظيفة ومرتبة بشكل منتظم
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

 راي الطالب في الخدمات -:االستبياناسم 

 الطالب -الجهة المستهدفة :

 12رقم االستبيان:

 



[16] 
 

 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 االستبيان لتعرف على مستوى اداءك خالل تواجدك في القسم.يهدف هذا  -عزيزي الطالب :

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    التزم و أواظب على الدوام وال افكر بالت يب عن الدوام. 1

2 
قبررل برردء العررام الدراسرري اسررأل عررن اسررماء المقررررات الدراسررية واسررم 

 واحاول جمع المحاضرات واالسئلة من كل مقرر. التدريسي
   

3 
اشرررارك دائمرررا فررري المحاضررررة واحررراول ان الترررزم بالمرررذاكرة اليوميرررة 

 للمحاضرات.
   

4 
اتهيأ لالمتحان قبل فترة مناسبة واجعل يوم االمتحان هو فقرط للمراجعرة 

 المركزة وحل المسائل.
   

    في القسم والكلية والجامعة.استخدم بشكل منتظم مصادر التعلم المتاحة  5

6 
اعتمررد بشرركل كبيررر علررى مصررادر الررتعلم المتاحررة مجانررا علررى االنترنيررت 

 والموقع االليكتروني الخاص بكليتي.
   

7 
اسررتعد ك يرررا لالمتحانررات الشررهرية واحرراول حررل االسررئلة مررع ضمالئرري 

 الطلبة
   

    احاول دائما تطوير مستواي العلمي 8

    عن مستوا الخدمات المقدمة لي من قبل القسم والعمادةاشعر بالرضا  9

10 
الترررزم دائمرررا بالتعليمرررات االمتحانيررره وقرررانون انضرررباط الطلبرررة والترررزم 

 بأخالقيات الطالب الجامعي
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 الخامس -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

 رأي الطالب بمستواه العلمي -االستبيان:اسم 

 الطالب -الجهة المستهدفة :

 13رقم االستبيان:
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم
 

 المرحلة:..............                     اسم القسم: ................       

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل تتوفر سبورة بيضاء ) تفاعلية( في القاعة مع مستلزماتها. 1

    هل تتوفر تهوية جيدة داخل القاعة. 2

    هل تتوفر منضدة لجلوس التدريسي. 3

4 
هرررل القاعرررة مرررزودة بالوسرررائل السرررمعية والبصررررية الالضمرررة 

 .Data Showلمتطلبات العلمية التدريسية م ل 
   

5 
هررل تترروفر اجهررزة عرررض شررفافيات بمعرردل جهرراض واحررد لكررل 

 قاعة.
   

6 
هل القاعة الدراسية مرزودة بخدمرة االتصرال بشربكة المعلومرات 

 الدولية.
   

7 
للطالب والممرات بصرورة دوريرة هل يتوفر في الحمام م سلة 

. 
   

    هل تتوفر اضاءة مناسبة. 8

9 
هرررل تجرررري عمليرررة تنظيررري للقاعرررات الدراسرررية والحمامرررات 

 والممرات بصورة دورية.
   

    هل تتوفر ممرات واسعة داخل المباني الدراسية. 10

    هل تتوفر خرائط ارشادية للطالب بمحتويات المبنى. 11

    مقاعد مريحة داخل القاعات الدراسية.هل تتوفر  12
 

 ماهي مقترحاتك لتحسين الخدمات الطالبية المقدمة اليك :

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

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

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

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

 الخدمات الطالبية -:اسم االستبيان

 الطالب -الجهة المستهدفة :

 14رقم االستبيان:
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم
 

 اسم القسم: ................                            المرحلة:..............

 

 المؤشرات ت

 التقييم درجة

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل ضرت الموقع االلكتروني للكلية . 1

    هل وجدت الجدول االمتحاني موجود في الموقع االلكتروني  2

3 
هل وجدت الجدول وخارطة جلوسك معلقة فري لوحرة اعالنرات 

 القسم 
   

    هل وجدت خارطة جلوسك داخل القاعه مطابقة لما هو معلن  4

    هل القاعة االمتحانية نظيفة ومرتبة ومكيفة  5

    هل تم ادخالك  الى القاعه قبل الموعد لالمتحان بربع ساعه  6

7 
هل وجردت المشررى والمرراقبين موجرودين داخرل القاعره اثنراء 

 دخولك 
   

    هل تم توضيع االسئلة االمتحانية في الوقت المحدد  8

    هل وجدت عدد المراقبين كافيا  9

    هل تم توضيح االسئلة من قبل التدريسي  10

    هل ضرت الموقع االلكتروني للكلية . 11

    هل وجدت الجدول االمتحاني موجود في الموقع االلكتروني  12

13 

فري راس الورقرة مكتوبرة طبقرا للمعرايير هل المعلومرات الم بترة 

القياسرريه ) اسررم الجامعررة , اسررم الكليررة , القسررم , المرحلررة ,اسررم 

 المادة , التاريخ , ضمن االمتحان , شعار الكلية او القسم ( .
   

    هل االسئلة مطبوعه بشكل جيد وخالية من االخطاء المطبعية .  14

    وسؤال .هل توجد مسافات فاصلة بين سؤال  15

    هل الدرجات موضوعه امام كل سؤال واالسئلة الفرعية . 16

    هل توجد اشارة على كل صفحه لالنتقال الى الصفحة التالية .  17

18 

هل المعلومات الم بتره فري اسرفل الورقرة مكتوبرة طبقرا للمعرايير 

القياسية ) اسم التدريسي وتوقيعه , اسم رئيس القسرم وتوقيعره , 

 ختم القسم ( . 
   

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

 رأي الطالب في أداء االمتحان -:اسم االستبيان

 الطالب -الجهة المستهدفة :

 15االستبيان:رقم 
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    هل كان  ضمن االمتحان كافيا لحل جميع االسئلة  . 19

    هل االسئلة مطبوعه بشكل جيد وخالية من االخطاء المطبعية .  20

21 
هل االسئلة متنوعه ومتدرجره حسرب قردرات الطالرب ) سرهلة , 

 وسط , صعبه (  .
   

    هل االسئلة شملت جميع اجزاء المقرر  . 22

    هل االسئلة واضحة ومحدده ودقيقة .  23

24 
هل هل االسئلة راعت االهمية النسبية لكل موضوع في توضيرع 

 الدرجات  . 
   

    سؤال يميز الطلبة المتفوقين .هل االسئلة اشتملت على  25

26 
يرررة  , صرررح وخطرررا , فراغرررات , هرررل االسرررئلة متنوعررره ) مقال

 ( .تعاريي
   

 

 

 مالحظاتك :
 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................... 
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 العلوماستبيانات التقييم الذاتي لكلية 

 

يهدى هذا االستبيان باجراء دراسة حول تقييم العملية التعليمية ) مدخالت , مخرجات , عمليات (  عزيزي  الطالب :

 لذا نرجوا منكم التعاون معنا من خالل االجابة على هذا االستبيان من وجهة نظرك .

 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    قاعة تدريس المقرر والوسائل التعليمية . اوالً 

    مساحة القاعه الدراسية مناسبة اللقاء المحاظرة  . 1

    االمكانيات المتوفرة في القاعه الدراسية ) اثاث , تهوية , اضاءة ( .  2

    استخدام الوسائل الحدي ة في التدريس  ) لوحة ذكية , عرض ( .   3

    تشجيع روح المناقشة بين الطالب اثناء تدريس المقرر .  4

    تناسب عدد الطالب مع مساحة القاعه .  5

    اجراء صيانة دورية لمحتويات القاعه الدراسية .  6

    اجراء تنظيي يومي للقاعه الدراسية   7

    متابعة اعمال الصيانة والتنظيي للقاعه الدراسية .  8

    .  الكتاب المنهجي شكل ثانياً 

    توفر الكتاب منذ بدء الدراسة  . 9

    ت طية الكتاب لمحتويات المقرر بشكل جيد  .  10

    اتساق محتويات الكتاب مع اهداى المقرر .   11

    مدا كفاية الكتاب والتطبيقات العملية  .  12

    توجيه الطالب الى قراءات خارجية ذات صلة بالمقرر الدراسي  .  13

    الكتاب المنهجي مطبوع طباعه جيده .  14

    الكتاب يضم جميع مفردات المقرر الدراسي    15

    يلتزم التدريسي بالمحتويات الموجوده في المقرر   .  16

    االستاذ الجامعي. ثالثاً 

    مسموع . يتحدث بصوت واضح 17

    يتم عرض اهداى دراسة المقرر ومحتواه في بداية الفصل الدراسي . 18

    يتم شرح اهداى كل محاظرة في بدايتها . 19

    يواظب االستاذ على حضور المحاظرات في مواعيدها . 20

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

 مدخالت ومخرجات تقييم -:اسم االستبيان

 العملية التعليمية 

 الطالب -الجهة المستهدفة :

 16رقم االستبيان:
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    يربط بين المحاظرة السابقة والتي تليها . 21

    وتطبيقاتها العملية.يربط بين المادة النظرية  22

    يطرح الماده باسلوب يتناسب مع مستوا الطالب . 23

    يشجع الطلبة على المشاركة وطرح االسئلة . 24

    يخصف ساعات معلنه لمقابالت الطالب . 25

    يجيب على اسئلة الطالب واستفساراتهم . 26

    يهتم برعاية الطلبة المتفوقين عليا ورعايتهم . 27

    يتابع الطلبة المت يبين والمتع رين علميا . 28

    يحاسب على الزي الموحد داخل القاعه . 29

    يخصف جزء من وقت المحاضرة ل رس القيم الجامعية . 30

    يكلي الطالب بعمل تقارير حول الموضوعات النظرية . 31

    يحدد مواعيد االمتحانات قبل فترة مناسبة. 32

    يجري امتحانات قصيرة اثناء الفصل الدراسي . 33

    يسيطر االستاذ على القاعه اذا ماحدثت ضوضاء . 34
 

 :مالحظات 

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

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

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

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

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

............................................................................... 
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 اسم القسم .................

: يهدى هذا االستبيان الى تطوير الدراسات العليا ول رض انجاض هذا التطوير نتامل العلياعزيزي  طالب الدراسات 

 منك ان تملئ استمارة االستبيان بكل مصداقية وحيادية  .

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    ماقبل االمتحان  . اوالً 

1 
درجررة السررعي الخاصرة بررالمقرر الدراسرري قبررل دخولررك هرل تررم اعررالن 

 االمتحان .
   

    هل تم اعالن الجدول االمتحاني قبل بدء االمتحانات بوقت مناسب . 2

    هل تم اخذ رايك عند وضع الجدول من قبل مقررية الدراسات العليا . 3

4 
هل كان موعرد امتحران المقررر الدراسري مالئرم وهنراك فتررات ضمنيرة 

 مناسبة بين امتحان واخر .
   

    اثناء االمتحان   . ثانياً 

5 
هل كانت القاعه االمتحانيرة مناسربة ومهيئرة بصرورة تليرال بالدراسرات 

 العليا .
   

    هل كان جلوسك مريح ومالئم ومناسب لطالب دراسات عليا . 6

    هل تم توضيع االسئلة في الوقت المحدد . 7

    المراقبين كافيا اثناء االمتحان .هل كان عدد  8

    شكل ومضمون الورقة االمتحانية  . ثالثاً 

    هل كانت طباعة الورقة االمتحانية جيدة وواضحه ومنسقة . 9

    هل الورقة االمتحانية خالية من االخطاء المطبعية واالمالئية . 10

11 
هل كانت درجة االمتحان موضعة على جميع اسئلة المقررر الدراسري  

. 
   

    هل مقدار الدرجة المعطاة للسؤال تتناسب مع ثقل الموضوع . 12

    هل عدد االسئلة متناسبا مع الزمن المخصف لالمتحان . 13

14 
هرررل االسرررئلة واضرررحه ومعلومررره وتقررريس االهرررداى التعليميرررة لمقررررر 

 العليا .الدراسات 
   

15 
هل توجد اسئلة خارجيرة تقريس المسرتوا المعرفري والمهراري لطالرب 

 الدراسات العليا .
   

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

 مقرر امتحان تقييم -:اسم االستبيان

  العليا الدراسات

 طالب الدراسات العليا -الجهة المستهدفة :

 17رقم االستبيان:
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 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 انات التقييم الذاتي لكلية العلوماستبي

 اسم القسم .................

: يهدى هذا االستبيان الى تطوير الدراسات العليا ول رض انجاض هذا التطوير نتامل عزيزي  طالب الدراسات العليا

 منك ان تملئ استمارة االستبيان بكل مصداقية وحيادية  

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    العليا   . هل توجد قاعة دراسية اللقاء المحاضرات لطلبة الدراسات 1

    هل يوجد جدول بمواعيد المحاضرات الخاصه بالمقرر الدراسي  .  2

3 
هل يلتزم التدريسي بمواعيد المحاضرات الخاصرة برالمقرر الدراسري  

   . 
   

4 
هررل يررتم عرررض اهررداى ومفررردات المقرررر الدراسرري فرري المحاضرررة 

 االولى .
   

    الدراسي .هل يتم عرض المصادر الخارجية للمقرر  5

6 
هرررل يسرررتخدم التدريسررري الوسرررائل الحدي رررة لعررررض محتررروا المقررررر 

 الدراسي .
   

7 
هل يواكب محتوا المقرر الدراسي المناهج الحدي ة المعتمدة لتدريس 

 المقرر الدراسي .
   

8 
هل يربط التدريسي بين موضوعات المقرر والجانب العملي الخراص 

 بكل الموضوعات.
   

9 
مكتبررة الكترونيررة فرري القسررم يررتم االسررتفادة منهررا مررن قبررل  هررل توجررد 

 التدريسيين والطالب .
   

10 
هل يتم تكليفك من قبرل التدريسري بكتابرة التقرارير واالبحراث الخاصرة 

 بالمقرر .
   

    هل يشجع التدريسي االسئلة والحوار داخل قاعة المحاضرة . 11

12 
الدراسرري يقرروم التدريسرري هررل توجررد اجهررزة حدي ررة تخررف المقرررر 

 بالتعليم عليها .
   

    هل تعتقد بان نظام تقييم المقرر ) االمتحانات ( كان عادال ومنصفا . 13

    هل التزم التدريسي بانهاء كافة مفردات محتوا المقرر الدراسي . 14

15 
هرررل اضررراى المقررررر الدراسررري لرررك معلومرررات متقدمرررة فررري مجرررال 

 التخصف .
   

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

تقييم طالب الدراسات العليا  اسم االستبيان

  للمقرر الدراسي

 طالب الدراسات العليا -الجهة المستهدفة :

 18رقم االستبيان:
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 التقييم الذاتي لكلية العلوماستبيانات 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل تفضل تعيين خريج الكلية للعمل داخل مؤسساتكم 1

    هل تعتقد بانك قد تستمر في تعيين خريج الكلية للعمل لديكم  2

    هل تستفيد من امكانيات الكلية لرفع كفاءة العاملين لديكم  3

    هل يتم تدريب طالب الكلية في مؤسساتكم  4

    هل كفاءة خريج الكلية الذي يعمل لديكم عالية من الناحية االكاديمية  5

    هل يتقن خريج الكلية التكنيك المختبري او الجهاضي 6

    هل يقدم خريج الكلية اراء ومقترحات لحل المشاكل  7
 

 

 ماهي اك ر التخصصات تفضلها للعمل في مؤسساتكم :

 

كيمياء           علوم حياة           فيزياء             علوم ارض       

 

 

 .ماهي برأيكم اهم الوسائل التي يجب عملها لتطوير وتحسين مستوا الخريج من وجهة نظركم 

 

1-..............................................................................................................  

 

2-..............................................................................................................  

 

3-..............................................................................................................  

 

4-..............................................................................................................  

 

 

وم راجرين مجموعه من االسرئلة واالستفسرارات الخاصرة باحتياجرات سروق العمرل لخريجري كليرة العلر هادنا

 في الموضع الذي يناسب رايك : (√  )االجابة عليها بوضع عالمة 

 

 ...................مكان العمل :          ......................الوظيفة :               .......................االسم :  
 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -المعيار :رقم 

 لثانيا -رقم العنصر:

 لخريجي العمل سوق احتياجات -:اسم االستبيان

 . الكلية اقسام

 : الخريجينالجهة المستهدفة 

 19رقم االستبيان:
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل لدا الخريج المعارى والمعلومات الكافية المتصلة بالعمل  1

    هل لدا الخريج مهارات الحوار ) يتحدث بوضوح وبشكل مناسب (  2

3 
هل لدا الخريج مهارات االتصال الكتابي  ) يكتب التقارير المطلوبة 

 بوضوح وبشكل سليم( 
   

    هل لدا الخريج مهارات البحث والتحليل  4

    هل لدا الخريج مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت  5

    هل لدا الخريج مهارات الطباعة والمعرفة بالحاسوب  6

    هل لدا الخريج مهارات العمل في فريال  7

    هل لدا الخريج مهارات التخطيط والتنظيم في العمل  8

    هل يطبال الخريج مفاهيم الجودة في العمل  9

    هل لدا الخريج  انتاجية في العمل  10

    هل لدا الخريج ابداع وابتكار  11

     المسؤوليةهل لدا الخريج امكانية تحمل  12

     لألوامرهل الخريج متعاون ومطيع  13

    هل الخريج يمتلك القدرة على تصميم تجارب تخف العمل  14
 

 مهارات او معارف تميز بها خريج كلية العلوم :

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

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

 مهارات اومعارف يحتاج اليها خريج كلية العلوم :

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

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

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

 

مجموعة من االسئلة واالستفسارات الخاصة براي المؤسسة التي يعمل بها خريج الكلية , راجين االجابة عليها  هادنا

 امام العبارة التي تتوافق مع رايك : √ (  بوضع عالمة  ) 

 ........................كان العمل :م           .........................الوظيفة :                         .....................االسم  : 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لخامسا -رقم المعيار :

 لثانيا -رقم العنصر:

رأي جهة العمل بمستوى خريج  -:االستبياناسم 

 الكلية 

 اصحاب المؤسسة -الجهة المستهدفة :

 20رقم االستبيان:
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 الجامعيشعبــة ضمـان الجودة واألداء 

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    مبنى القسم الداخلي اوالً 

    هل موقع القسم الداخلي مالئم وقريب من الحرم الجامعي. 1

    هل مبنى القسم الداخلي مشيد حدي ا   2

    هل مساحة ال رفة مناسبة لعدد الطلبة الساكنيين 3

    هل يوجد مطبخ معزول وذو مساحة مالئمة 4

    وذات مساحة مالئمههل توجد مرافال صحية داخل الشقة  5

    هل وجدت انارة السكن كافية 6

    هل وجدت الخدمات الصحية كافية 7

    هل وجدت السكن مؤثث بعدد كافي من األسرة 8

    هل وحدة السكن مكيفة ) تبريد وتدفئه( 9

    هل التوصيالت الكهربائية جيدة 10

    .  االشراف والمتابعة ثانياً 

    مشرى يقوم بمتابعة السكن الجامعيهل يوجد  11

    هل يقوم المشرى بزيارتكم باستمرار  12

    هل يتم معاملتكم بصورة الئقة وحضارية 13

    هل يتم تبليغ المشرى عن العطالت والمشاكل التي تواجهكم 14

    هل تتم االستجابة من المشرى حول العطالت والمشاكل 15

    مواعيد الدخول والخروج الى االقسام الداخليةهل يتم تحديد  16

    هل تتم محاسبة الطلبة ال ير الملتزمين 17

    هل يسمح لكم بالزيارات من قبل االهل واالصدقاء 18

19 
هرررل يرررتم جررررد موجرررودات السررركن وتررروقيعكم علرررى اسرررتمارة جررررد 

 الموجودات
   

    ومستمرةهل يقوم فريال الصيانة بزيارتكم بصورة دورية  20

    .تملىء من قبل السيد الزائر ثالثاً 

    هل عدد الطالب مناسب 21

 

 رقم الغرفة او الشقة : ...............   عدد الطلبة الساكنين : ...........................   : .........................   اسم البناية

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 خامسال -رقم المعيار :

 االول -رقم العنصر:

 تقييم االقسام الداخلية -:اسم االستبيان

 طالب االقسام الداخلية -الجهة المستهدفة :

 21رقم االستبيان: 
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    هل وجدت وحدة السكن نظيفة ومرتبة 22

    هل الطالب منسجمين فيما بينهم 23

    هل وجدت المطبخ نظيفا  ومرتبا 24

    هل توجد سلة مهمالت داخل السكن 25

    ادامة وصيانة المبنىهل وجدت الطلبة حريصون على  26

    هل هناك تعليمات تنظم سكن الطلبة 27

    هل يتم ضيارة الطلبة من قبل المشرفين باستمرار 28

    هل المرافال الصحية نظيفة 29

    هل يتم ضيارة صيانة دورية من قبل ادارة السكن الداخلي 30

 

 -مالحظات:

 مك الحالي لواقع االقسام الداخلية هو تقيي ما: 
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 : ماهي مقترحاتك لتطوير االقسام الداخلية 
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    ومعلنة للبحث العلمي.هل توجد خطة موثقة  1

2 
هل الخطرة البح يرة فري الكليرة مرتبطرة بالخطرة البح يرة لألقسرام 

 العلمية.
   

    هل يتم االلتزام بتنفيذ الخطة البح ية في الكلية واالقسام . 3

4 
توجررد قاعرردة بيانررات متكاملررة حررول البحرروث العلميررة فرري الكليررة 

 واالقسام العلمية.
   

5 
البح يرة بحرروث علميرة مشرتركة مرع المؤسسررات تتضرمن الخطرة 

 الصناعية.
   

    تتضمن الخطة البح ية انشطة بح ية تخدم المجتمع. 6

    تقوم الكلية بتشجيع البحوث المشتركة بين االقسام العلمية. 7

    توفر الكلية وسائل لتحفيز الباح ين. 8

    البحوث العلمية.تقوم الكلية بتوفير المستلزمات الحاوية النجاض  9

10 
ترروفر الكليررة صرريانة دوريررة ومتطلبررات السررالمة واالمررن داخررل 

 المختبرات البح ية.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لسادسا -رقم المعيار :

 لثانيا -رقم العنصر:

 البحث العلمي -:اسم االستبيان

 اصحاب العمل -الجهة المستهدفة :

 22االستبيان:رقم 
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 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    خريج الكلية المعارى والمهارات الضرورية للقيام بوظيفةيمتلك  1

2 
يمتلك الخريج المقدرة المالئمة على التعامل مع المشكالت وحلها بشركل 

 علمي 
   

3 
تررتالئم البرررامج التعليميررة والمررواد الدراسررية مررع حاجررة ومتطلبررات سرروق 

 العمل
   

    تطرحها الكليةاشعر بالرضا عن مخرجات التعلم للبرامج التي  4

    اشعر بالرضا عن جودة البرامج التعليمية التي تطرحها الكلية 5

    اشعر بالرضا عن انجاضات الكلية 6

    اجد ان الكلية تحاول دائما لحل المشكالت التي تواجه المجتمع 7

    اجد ان الكلية تحاول ان تطور مخرجاتها لتواكب سوق العمل 8

    افكار تساهم في تطوير المجتمعتطرح الكلية  9

    تقوم الكلية بعقد اجتماعات دورية مع ارباب العمل 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لسابعا -رقم المعيار :

 الولا -رقم العنصر:

راي المجتمع حول جودة الخدمات  -:اسم االستبيان

 المقدمة من قبل المؤسسة للمجتمع

 العملارباب  -الجهة المستهدفة :

 23رقم االستبيان:

 

 



[30] 
 

 

 

 تكريــت  جامعـــة

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال 

)صفر 

 درجة(

    هل تلتزم الكلية بحقوق الملكية الفكرية. 1

2 
دليررل معلررن حررول حقرروق الملكيررة الفكريررة والنشررر هررل يوجررد 

 واخالقيات المهنة.
   

3 
هررل هنرراك جهررود واضررحة لنشررر ثقافررة الملكيررة الفكريررة والنشررر 

 العلمي.
   

4 
هل توجد اجراءات صارمة بخصوص انتهاك الحقروق الفكريرة 

 والنشر مطبعة في الكلية.
   

    هل يوجد صندوق للشكاوي والمقترحات. 5

    تتقبل الكلية الشكاوي والمقترحات.هل  6

7 
هررررل يررررتم اتخرررراذ اجررررراءات عادلررررة تصررررحيحية لمعالجررررات اي 

 ممارسات غير عادلة.
   

    هل يُلتزم بأخالقيات الوظيفة في شفافية نشر المعلومات. 8

9 
هل يرتم تقريم االليرات المتبعرة فري الكليرة بخصروص االخالقيرات 

 والحقوق.
   

10 
ملتزمة بتطبيال القوانين بخصروص المنتهكرين هل وجدت الكلية 

 لحقوق الملكية الفكرية.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثق ما جتود   وجود ما توثق

 لسابعا -رقم المعيار :

 لثانيا -رقم العنصر:

 اخالقيات العمل الجامعي -:اسم االستبيان

 اصحاب العمل -الجهة المستهدفة :

 24رقم االستبيان:

 



[31] 
 

 

 

 جامعـــة تكريــت 

 كليـــة العلـــــوم

 شعبــة ضمـان الجودة واألداء الجامعي

 استبيانات التقييم الذاتي لكلية العلوم

 

اسم المقرر ..........................       المرحلة       ..............................اسم القسم .

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

 

 

 -عزيزي الطالب :

يهدف هذا االستبيان الى تقييم المنهج الدراسي بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية من خالل اجابتك لذا    

 (   امام التقييم المناسب.√يرجى وضع عالمة )
 

 

 

 المؤشرات ت

 درجة التقييم

 5نعم )

 درجة(

الى حد ما 

 درجة( 2)

ال )صفر 

 درجة(

    الدراسي في بداية الفصل الدراسيهل يتم توقيع اهداى المقرر  1

    هل عدد الساعات النظرية المعتمدة كافية لدراسة المقرر 2

    هل الجزء العملي للمقرر مرتبط بالجزء النظري 3

    هل تتوفر مصادر جيدة وحدي ة للمادة العلمية للمقرر 4

    هل تم نشر محاضرات المقرر الدراسي الكترونيا 5

    توضيع كتب للمقرر الدراسي من مجانية التعليمهل تم  6

    هل المحتوا العلمي للمقرر الدراسي مرتبط لسوق العمل 7

8 
هرررل نترررائج التعلررريم المسرررتهدفة مرررن المقررررر تتررريح لرررك المهرررارات 

 والمعارى الكافية
   

    هل الكتاب الخاص بالمقرر الدراسي ذو جودة عالية في الطباعة 9

    بتطوير معلوماتك حول المقرر الدراسيهل ترغب  10
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جتود   وجود ما توثقوثق ما 

 ثامنال -رقم المعيار :

 رابعال -رقم العنصر:

 راي الطالب بالمنهج الدراسي -:اسم االستبيان

 الطالب -الجهة المستهدفة :

 25رقم االستبيان:


