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 الرضا العام أوال:

      جامعة كاف.الطاقات البشرية بالجهاز اإلداري  بالكلية / الحجم  1

      الجهاز اإلداري بالكلية / الجامعة بالكفاءة والفعالية.يتسم  2

      اللوائح واإلجراءات بالوضوح والمرونة والمنطقية.تتصف  3

      اإلجراءات اإلدارية سريعة ومرنة. 4

      يتسم فريق العمل بأنهم متحابون ومتعاونون 5

      بالجهاز االدارى لدى العاملين جامعةالالكلية / هداف أ وضوح  6

      بيئة العمل تناسب احتياجاتي بصورة عامة. 7

      وضعي الوظيفي بصورة عامة مالئم ومرٍض لتطلعاتي. 8
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 العدالة في العملثانيا:

      يتم تقييم العمل بصفة دورية 12

      يتم مكافأة العاملين بالكلية / الجامعة بصفة دورية 13

      يتاسب عبء العمل مع اعداد الموظفين 14

      يتم نظام الترقيات وفقا لمعايير تتسم بالشفافية 15

      يتم النقل الوظيفي بناًءا على معايير منطقية ومعلنة. 16

      اساتها للعاملين بشكل دائم.توضيح سي تحرص إدارة الكلية/الجامعة على 17

      يتخذ الرؤساء في العمل قرارات عادلة ومنصفة. 18

      يساعد المدير في حل المشكالت التى تظهر أثناء العمل 19

      بشكل مستمر يتم إبالغ العاملين بالقرارات الجديدة 20
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      ة.يالرياضاألنشطة  الطالب  المتاحه لممارسه العديد من المالعب الرياضية  توافر 42

عليه مختلف  سمسرح مكشوف مزود بإضاءة ليلية سعته خمسة آالف فرد، تمار وجود 43
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      ثالث محافظاتتقع فى الجامعة  الخاصه بممتلكات  المساحات 44

      . مناسبة نسبة المساحات المخصصة لألنشطة التعليمية 45

      مناسبة اإلداري  اتب للجهازكمكنسبة المساحة المخصصة  46
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      مناسبة األبنية التعليمية والمعامل المتخصصة الطالبية والبحثية 48
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