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 لكليةفي إطار التحليل البيئي ل أعضاء هيئة التدريس ةالساد ستبيانإ
   .…………………………: العلمية الدرجة  .............:علميال القسم

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــذ م
 درجت التحقق

 ال أعلن
 ال يتحقق نادرا   أحيانا   دائوا  

 قيادة األكاديويتأوال : ال

      قُبدح األكبدًَُخ نهجشَبيح/انقغى ثبنًصذاقُخرزغى ان 9

      رزغى انقُبدح األكبدًَُخ نهجشَبيح/انقغى ثبنُضاهخ 2

3 

 رشدغ انقُبدح األكبدًَُخ نهجشَبيح ػهً:

 إثذاء انشأٌ -أ
     

      حشَخ انُقذ -ة

      عُبدح سوذ انزؼبوٌ ثٍُ األػضبء -ج

4 

 هبعُبعخ ارخبر انقشاس رزغى ثأَ

 يؼهُخ -أ
     

      يىثقخ -ة

      ًَكٍ يشاقجخ رطجُقهب-ج

5 
رًبسط يدبنظ انكهُخ/ انقغى يغئىنُبرهب فٍ رقذَى حهىل 

 نهشكبوي وانًقزشحبد انخبصخ ثأػضبء هُئخ انزذسَظ
     

6 

رغؼً انًؤعغخ ألٌ ركىٌ َغجخ أػضبء هُئخ 

انزذسَغىانهُئخ انًؼبوَخ إنً انطالة يزفقخ يغ 

 ذالد انذونُخ انًُبظشحانًؼ

     

3 

رحبول انًؤعغخ انحفبظ ػهً انزُبعت ثٍُ ػذد أػضبء 

هُئخ انزذسَظ وفقبً نهذسخبد األكبدًَُخ انًخزهفخ 

 )أعزبر/ أعزبر يغبػذ/ يذسط(

     

8 
رؼظى انًؤعغخ االعزفبدح يٍ خجشاد األعبرزح 

 انًزفشغٍُ و غُش انًزفشغٍُ
     

0 

 وخطظ نهزؼبيم يغ:َزىافش ثبنًؤعغخ آنُبد 

 انؼدض فٍ أػضبء هُئخ انزذسَظ -أ
     

      انفبئض فٍ أػضبء هُئخ انزذسَظ -ة

 تسهيالث الذاعوت للتعلين والتعلن: الثانيا  

99 

 رزىافش ثبنًؤعغخ يكزجخ رزغى ثدىدح:

انحذَثخ/  وانذوسَبدانزدهُضاد انًُبعجخ وانًشاخغ  -أ

 انًزُىػخ

     

      ثأعؼبس انزكهفخخذيبد انزصىَش  -ة

      ركُىنىخُب انًؼهىيبد )اإلَزشَذ(-ج

      رُظُى انؼًم واالنزضاو-د

      رىافش انًهبسح نذي انؼبيهٍُ ثهب -هـ

      َزبذ اعزخذاو اإلَزشَذ ثبنكهُخ 99

      رزىافش ثبنًؤعغخ وعبئم وردهُضاد رشًم: 92
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 َخيؼبيم ويخزجشاد رزىافش نهب انصُبَخ انذوس -أ

يؼبيم نهحبعجبد اِنُخ وانىعبئم انزكُىنىخُخ  -ة

 رزىافش نهب انصُبَخ انذوسَخ
     

وعبئم عًؼُخ وثصشَخ رغبػذ ػهً ششذ انًبدح  -ج

 انؼهًُخ
     

93 

ثبنُغجخ نهذوساد انزذسَجُخ ألػضبء هُئخ انزذسَظ 

 وانهُئخ انًؼبوَخ:

ذسَظ رضغ انًؤعغخ خطخ رذسَجُخ ألػضبء هُئخ انز -أ

 رزُبعت يغ انًزطهجبد انىظُفُخ واالحزُبخبد انزذسَغُخ

     

رضعععغ انًؤعغعععخ خطعععخ رذسَجُعععخ ألػضعععبء انهُئعععخ  -ة

انًؼبوَخ رزُبعت يغ انًزطهجعبد انىظُفُعخ واالحزُبخعبد 

 انزذسَغُخ

     

      رضغ انًؤعغخ آنُبد نزقىَى فؼبنُخ انزذسَت -ج 

 
َزى يشاخؼخ ورحذَث انجشايح انزذسَجُخ ثُبًء ػهً -د

 َزبئح رقىَى انذوساد يٍ انًشبسكٍُ فُهب
     

 هعايير األداء:ثالثا  

94 

رضغ انًؤعغخ يؼبَُش يىضىػُخ نزقُُى أداء أػضبء 

 هُئخ انزذسَظ وانهُئخ انًؼبوَخ رغزُذ إنً اإلنزضاو ثـ :

 اندذول انذساعٍ ويىاػُذ انًحبضشاد -أ

     

      انغبػبد انًكزجُخ انًؼهُخ -ة

      انًشبسكخ فٍ األَشطخ انزؼهًُُخ -ج 

      انًشبسكخ فٍ أَشطخ انشَبدح انطالثُخ -د

      انًشبسكخ فٍ إػذاد انخطخ انجحثُخ نهقغى انؼهًٍ -هـ 

      انًشبسكخ فٍ أَشطخ ضًبٌ اندىدح ثبنًؤعغخ -و

      سد انزارُخ نهكهُخانًشبسكخ فٍ رًُُخ انًىا -ص

      ػالقخ انؼضى ثبنطالة وانضيالء -ذ

إنًبيخ ثبنزطىساد انحذَثخ فٍ يدبل رخصصخ  -ط

 ويشبسكبره فٍ يدبل انجحث انؼهًٍ
     

 التحفيز الوادي والوعنىي:رابعا  

95 
رحشص انًؤعغخ ػهً رقذَش أػضبء هُئخ انزذسَظ/ 

 ؼُىَبً انهُئخ انًؼبوَخ انًزًُضٍَ يبدَبً وي
     

96 
رشدغ انًؤعغخ ػهً رقذَش أػضبء هُئخ انزذسَظ/ 

 انهُئخ انًؼبوَخ ػهً انًشبسكخ فٍ انًشبسَغ انجحثُخ
     

93 
رذػى انًؤعغخ يشبسكخ أػضبء هُئخ انزذسَظ فٍ 

 انًؤرًشاد انًحهُخ واإلقهًُُخ وانذونُخ
     

  برناهج/ القسنلتطىير الهقترحاتكن 
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