
 استبيان
 

 تحديد نق اط القوة والضعف
 لألنشطة البحثية لوضع الخطط المستقبلية

 التعزيز  -التطوير  -للتحسين  
 

 تفعيال لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
 البحث العلمي وتنمية موارده  لء االستبيان حتى يمكن رفع كف اءةرجي مي

 
 /:االسم )اختياري ( 

 
 الوظيفة )العمل( : /

 
 اريخ التخرج   :   /ت

 
 /  :  الدرجة العلمية

 
 تاريخ الحصول على الدرجة :/

 
 أو تاريخ التسجيل للدرجة:  /

 
 /  القسم العلمي : 

 
 



 

 صفر

 

1 2 3 4 

 ال يتحقق

 جيد مقبول ضعيف
 

 جيد جدا
 

 مالئم تماما   مالئم ما مالئم إلى حد   غير مالئم
 

 
 خطة البحث العلمي  :  أوالا 

  م
 مالحظات 4 3 2 1 صفر

1 
 ؟بالقسمهل توجد خطة بحثية موثقة ومعتمدة 

 

      

2 
 خطة البحث العلمي هل شاركت في مناقشة 

 ؟بالقسم
     

3 
 طهل توجد آلية موثقة ومحددة لمتابعة تنفيذ الخط

 ؟البحثية بالقسم 

     

4 
هل توجد مؤشرات لقياس مدى نجاح الخطط 

 ؟البحثية بالقسم 

     

5 
يوجد ارتباط بين الخطط البحثية على هل 

 ؟دكتوراه(  -ماجستير–المستويات المختلفة)دبلوم 
     

6 
هل تتوافق الخطط البحثية مع توافر اإلمكانات 

 ؟المادية والبشرية)اإلشراف األكاديمي(

     

 
 لية التعليمة  مفي دعم الع  هتومساهمالبحث العلمي  : تشجيع وتحفيز  ثانياا 

 مالحظات 4 3 2 1 صفر  م

1 
هل توجد برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة 

 ؟)شباب الباحثين(ةالمعاون
      

2 

هل توجد آلية لتشجيع طالب البحث العلمي 

على المشاركة في المشاريع البحثية 
 ؟والمؤتمرات العلمية 

     

3 
هل تم االستفادة من البحث العلمي في تطوير 

 ؟ات العليابرامج ومقررات الدراس
     

4 
هل توجد وسائل واليات لرعاية ودعم الباحثين 

 ؟ماديا ومعنويا   نالمتميزي
     

5 
هل يوجد أعضاء هيئة تدريس حاصلين على جوائز 

 ؟براءات اخترع/ةجوائز عالمي/ةالدول

 وكيف يتم تقديرهم؟

     

 ية البحثيةالعمل  : كف اءةاا لثثا
 مالحظات 4 3 2 1 صفر  م

1 

ل يشارك جميع أعضاء هيئة التدريس في البحث ه

 سكم  نسبة أعضاء هيئة التدريو  العلمي
 ؟المشاركين )مقررات+ إشراف( 

      

2 

أبحاث في  بنشر أعضاء هيئة التدريس يقومهل 

دوريات علمية دولية متخصصة في السنوات الثالثة 
 ؟األخيرة كم نسبة المشاركين 

     



3 
مشتركة مع مؤسسات  هل لديك بحوث علمية

 ؟علمية محلية ودولية
     

4 
هل تستخدم قاعدة بيانات للبحوث العلمية 

 ؟المنشورة بالكلية 
     

5 
شر األبحاث هل ترى آليات لمساعدة الباحثين في ن

 ؟العلمية محليا ودوليا
     

6 
من الدوريات العلمية التي تصدرها  دهل تستفي

 ؟الكلية
     

7 
  ؟في مؤتمرات عملية دولية متخصصة  هل تشارك

 
     

اإلنتاجية والخدمية  تهل تم االستفادة للمؤسسا 8

 ؟في البحوث المنشورة بواسطتك بالكلية 
     

ما مدى مساهمة البحث العلمي بالجامعة في  9

 ؟جة مشكالت المجتمع وأغرض التنمية معال
     

كز البحث هل لديك بحوث مشتركة مع الصناعة ومرا 10
 ؟العلمي

     

ق البحوث العلمية  يهل اشتركت في نظام  لتسو 11

 ؟التطبيقية
     

 
 : تمويل البحث العلمي والمشروعات البحثية واالتف اقياترابعاا 

  م

 
 مالحظات 4 3 2 1 صفر

1 
ما مدى االستفادة من الموازنة المخصصة سنويا 

  ؟ألنشطة البحث العلمي على حد علمك
      

2 
 هل توجد مصادر مختلفة لتمويل البحث العلمي 

 ؟وما هي

     

3 
ما رأيك في اآلليات التي يلزم تفعليها لتنمية مصادر 

  ؟التمويل الذاتي للبحث العلمي

     

4 
هل تشارك في مشروعات بحثية ممولة من جهات 

 بحثية محلية ودولية ؟
     

5 
ادي وهل هل المشروعات البحثية لها مردود اقتص

 حجم التمويل مناسب ؟

     

التعاون مع  تهل تشارك في االتفاقيات وبروتوكوال 6

  ؟الموسسات العلمية محليا ودوليا

     

7 
االتفاقيات و البروتوكوالت المحلية  نهل استفدت م

 ؟أو الدولية 
     

 
 ويمقواإلشراف العلمي وأساليب الت  لنظام التسجيخامساا: 

 مالحظات 4 3 2 1 صفر  م

1 
نظم إدارية تكفل سهولة إجراءات  هل توجد

 ؟التسجيل واألشراف أم تحتاج إلى تطوير
      

2 
حرية  نسيارما رأيك في نظام يكفل للطالب الد

 ؟المشرفين  اختيار
     

3 
هل يتم التسجيل لطالب الدراسات العليا على 

 ة األقسام العلمية ؟طالنقاط البحثية الواردة  بخ
     

4 
 سألعضاء هيئة التدري ةهل التخصصات العلمي

المشرفين على طالب الدراسات العليا تتناسب مع 

 ؟موضوعات التسجيل 

     

5 
مة التخصص العلمي لعضو هيئة ما مدى مالء

 للمقررات التي يشارك في تدريسها؟ سالتدري
     

6 
المادية الالزمة  تهل يتوافر اإلمكانات والتسهيال

 خطط  البحثية في برامج الدراسات العليا ؟لل
     



7 
هل توجد إجراءات لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل 

 ؟وأثناء التسجيل للدرجات العلمية 
     

هل  أساليب التقويم لطالب الدراسات العليا  8
متنوعة وقادرة على قياس النتائج التعليمة 

 ؟المستهدفة

     

لتقويم الدوري باإلضافة إلى طرق ا مهل تستخد 9
 ؟التقويم النهائي 

     

هل تتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة  10
 ؟للطالب 

     

هل جداول االمتحانات ونتائجها تعلن في المواعيد  11

  ؟المناسبة 
     

للوائح  طبقا   نهل تطبق الكلية نظام لجان الممتحني 12
 ؟لك والقوانين الخاصة بذ

     

هل هناك وسائل لقياس رضاء طالب الدراسات  13
 ؟العليا بعد حصوله على الدرجة

     

هل يتم تحليل نتائج تقيم رضاء الطالب الدراسات   14

 ؟واالستفادة منها في تطوير البرامج  الدراسية 
     

راء وشكاوى وتظلمات آهل هناك قواعد للتعامل مع  15
 ؟الطالب المقيدين بالدراسات العليا  

     

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والحلق ات النق اشية:  سادساا 

  م

 
 مالحظات 4 3 2 1 صفر

هل يشارك طالب الدراسات العليا في الندوات  1
 ؟والمؤتمرات

      

ات هل تشارك كعضو هيئة تدريس في تنظيم المؤتمر 2

 ؟العلمية)دولية ومحلية(

     

إلى العدد الكلى  ما هي نسبة أعضاء هيئة التدريس 3
عمل في  بالقسم المشاركين بأبحاث علمية وورقة

 ؟المؤتمرات والندوات

     

هل تنظم الكلية مؤتمرات علمية تساهم في  4

 ؟األنشطة العلمية المحلية واإلقليمية والدولية

     

تمرات والندوات التي تنظمها الكلية ما عدد المؤ 5
 ؟القسم وشاركت فيها/

     

 برامج الدراسات العليا:  سابعاا 
  

 
 مالحظات 4 3 2 1 صفر

 ؟هل لديك فكرة عن برامج الدراسات العليا بالكلية  1

 

      

هل يوجد قاعدة بيانات عن عدد طالب الدراسات  2

 ؟كل قسم العليا )بالتزايد / التناقص( والكثافات ب

     

هل يوجد توصيف معلن ومعتمد لمقررات الدراسات  3
 ؟العليا 

     

هل يتم تدريس مقررات الدراسات العليا طبقا للجدول  4

 ؟الموجود بتوصيف المقرر

     

هل يتوافق مخرجات المقررات الدراسية مع مخرجات  5

 ؟التعليم المستهدفة 

     

سية أكاديمية لبرامج هل يتم تطبيق معايير قيا 6
 ؟الدراسات العليا المختلفة

     

ما مدى توافق مخرجات التعليم المستهدفة مع  7

 ؟المعايير المرجعية األكاديمية للبرامج 

     

هل يتم مراجعة وتحديث الئحة الدراسات العليا  8

 ؟دوريا

     

 



  المعامل البحثية:  ثامناا 

  م
 

 مالحظات 4 3 2 1 صفر

تتوافر المعامل البحثية التخصصية في المجاالت  هل 1

 ؟الهندسية المختلفة 

      

هل ترى أن الميزانيات المالية لدعم المعامل  2
 ؟باألجهزة الحديثة والتقنيات المتقدمة كافية 

     

األجهزة والمعدات المتوفرة  ما مدى مالءمة و كفاءة 3
 ؟بالمعامل إلجراء البحوث التطبيقية

     

هل تتوافر الكوادر الفنية والعمالة المتخصصة  4

   ؟والمدربة بالمعامل

     

هل يتم عقد دورات تدريبية للفنيين والمهندسين  5
والباحثين على كيفية استخدام التقنيات الحديثة 

 ؟واالستفادة منها

     

هل توجد قاعدة بيانات عن المعامل واألجهزة  6

  ؟معتمدة وموثقة 

     

هل هناك تكامل بين المعامل المختلفة لسد أوجه  7
النقص في األجهزة والمعدات على مستوى 

  ؟األقسام العلمية بالكلية

     

 هل يوجد تنسيق وتعاون وتكامل بين المعامل 8
المختلفة بكليات الجامعة أو الكليات المتناظرة 

  ؟بكليات أخرى 

     

لمعايير لألجهزة هل يتم إتباع أساليب القياس وا 9
بشكل دوري ومنتظم بما يحقق األغراض البحثية 

 ؟ وخدمة المستفيدين 

     

هل توجد قاعدة علمية لتطوير وتحديث األجهزة  10
   ؟وتصنيعها 

     

هل توجد شراكة مع جهات علمية لدعم االبتكارات  11

   ؟واالختراعات

     

ة لدعم هل يوجد تعاون شراكة مع قطاع الصناع 12

 ؟المعامل واألجهزة بما يخدم العملية البحثية

     

 
 المكتبة  : ًا تاسعا

  م
 

 مالحظات 4 3 2 1 صفر

هل التجهيزات المتاحة بالمكتبة تتفق وطبيعة  1

  ؟نشاطها وأعداد المترددين عليها

      

        هل المكتبة مزودة بخدمات تكنولوجيا المعلومات 2
في الدوريات االليكترونية النترنت / االشتراك ا

 ؟المتخصصة/ كتب اليكترونية....

     

ما مدى توافر األعداد والمؤهالت المناسبة من  3
 ؟العاملين بالمكتبة 

     

هل المكتبة  مزودة بمراجع ودوريات حديثة  4

 ؟ومتنوعة

     

  ؟هل توجد قاعدة بيانات للرسائل العلمية 5

 

     

اخل الكلية ومالءمته مع احتياجاتك موقع المكتبة د 6
 يقدر بمستوى .... 

     

 
 



 
 

 النشر العلمي والمجلة العلمية:عاشراا 
  م

 
 مالحظات 4 3 2 1 صفر

هل تستفيد من الدوريات والنشرات العلمية التي  1

 ؟تصدرها الكلية

      

ما مدى استفادتك من المجلة العلمية لكلية  2

 ؟الهندسة كمرجع علمي

     

هل هناك استفسارات للمستفيدين عن البحوث  3
 ؟المنشورة بالمجلة في مجال تخصصك 

     

هل تتردد بانتظام على موقع المجلة العلمية  4

   ؟االليكتروني

     

هل تشجع الكلية النشر في الدوريات األخرى على  5

    ؟المستوى المحلى و العالمي

     

لتحكيم للبحوث هل أنت راضى عن مستوى ا 6
  ؟بالمجلة العلمية

     

طباعة المجلة  هل أنت راضى عن مستوى 7

   ؟وإخراجها

     

ما مقترحاتك لتحسين مستوى المجلة وآليات  8

 ؟النشر

     

 

 في تطوير البحث العلميأساليب التعزيز والمشاركة  إحدى عشر:  
  م

 
 مالحظات 4 3 2 1 صفر

ة قدرات أعضاء هيئة هل شاركت في برامج تنمي 1

 ؟التدريس في مجال البحث العلمي 

      

هل شاركت في اجتماعات وندوات لتطوير الدراسات  2

 ؟العليا 

     

هل تشارك كطالب دراسات عليا في تصميم البرامج  3
 ؟و المقررات الدراسية 

     

 ؟هل شاركت في استبيان عن مصادر التعليم  4

 

     

استبيان أساليب التقويم وإدارة  هل شاركت في 5

 ؟االمتحانات للدراسات العليا 

     

هل شاركت في استبيان عن التسهيالت المادية  6
للتعلم والتعليم والتعامل مع مشكالت الدراسات 

 ؟العليا 

     

هل توجد خطة موثقة للتقويم الشامل والمستمر  7
 ؟يا للفاعلية التعليمية على مستوى الدراسات العل

     

هل توجد إجراءات موثقة للتحسين والتعزيز في ضوء  8
 ؟نتائج التقويم للفاعلية التعليمية

     

 


