
  جامعة بغداد
      ( 1028-1027)     للعام الدراسي التدريسيقياس رضا استبياى       قسن ضواى الجودة واألداء الجاهعي

 (1028) رئاسة جامعة بغداد الجامعي /لسم ضمان الجودة واالداء 

 

 عزيزي التدريسي ......

بشكل رئيسي على آراء ومقترحات عضو هيئة التدريس باعتباار  الدعاماة ااساساية  بانة قياس رضا التدريسي تعتمد است

لهذا الصرح العلمي ، عليه يقوم قسم ضمان الجودة وااداء الجامعي / رئاساة جامعاة بااداد بااجراء اساتبيان لقيااس رضاا 

ستعانة بخباراتكم ومقترحااتكم  اي عضو هيئة التدريس عن المؤسسة التعليمية اذ يشتمل على عدد من التساؤات بهدف اا

 . تحسين وتطوير العملية التعليمية ، شاكرين تعاونكم معنا
 

 المسم  ..............................الكلية ...........................      

 ............الشهادة : ماجستير           ، دكتوراه             ، الجهة المانحة الخر شهادة .............

 مدرس مساعد   ،    مدرس            ،    استاذ مساعد             ،  استاذ              : اللمب العلمي

 ، انثى       ذكر          :  الجنس

 

 

 ) اتفك بدرجة(                             أوالً : حموق وواجبات التدريسي وعاللته بالمؤسسة التعليمية .

 %200 %52 %20 %12 %0 العبارات ت

       عمى مستوى الكمية او القسم او الفرعفي اتخاذ القرارات ة مشاركالمدى  2

      الجودة  وبرامج مدى مشاركتك في انشطة 1

      اداء جميع المهام المكمف بها بأمانة وجدية واخالص 3

4 
مالللالش شخالللية وتف لل ع                عللدم اسللتاالم المنالللد ايكللاديمي لت ق لل  تعمللع عمللى 

      المالم ة العامة

5 
اشعر بعدالة المؤسسة التعميميلة فلي توز لع الملواد الدراسلية وايشلراا عملى الرسلا ع 

      العممية بما  راعي اختالاالي

      التزم ع و ه  ة التدر س باسترات جيات التدر س وتوال ف المقرر الدراسي 6

      ت ف زي يع اء ه  ة التدر سوجود نظام  7

8 
اشلللعر بايسللللتفادة مللللي دورات تنميللللة ةللللدرات اع للللاء ه  للللة التللللدر س فللللي النهللللوض 

 او ايدار ةبالعممية التعميمية 
     

9 
 هللتم القسللم العممللي بشللكع وا للش بكفايللة المعمومللات بشللأي نشللاطات  وتعميماتلل  فللي 

 الموةع ايلكتروني لمكمية
     

20 

المناهج تشجع التعميم الذاتي لمطمبة بملا  واكلد متا لرات العاللر وا تياجاتل   داثة 
واجلراء التعللديالت ال لرور ة فللي م تلوى المقللرر ل لماي اسللتمرار ة مواءملة وجللودة 

 المنهج العممي
     

22 
والمراجلع ال د ثلة التلي تواكلد اخلر التطلورات  توفر مكتبة الكمية المقررات الدراسلية

 العمميفي المجام 
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 %200 %52 %20 %12 %0 العبارات ت

21 
ملللدى مال ملللة ايليلللات المعتملللدة لتشلللجيع وانجلللاز ايب لللاث العمميلللة لالللرض ت سللل ي 

       وتطو ر العممية التعميمية وخدمة المجتمع

23 
توجيللل  الطمبلللة اللللى ماللللادر المعرفلللة والمعموملللات المختمفلللة والمراجلللع التلللي تسلللاعد 

 الطالد عمى الت ال ع الدراسي بكفا ة وفاعمية
     

24 
واييملللاي بقيملللة الب لللث  ا تلللرام الممكيلللة الفكر لللة لالخلللر ي والدةلللة فلللي نقلللع ايفكلللار

      العممي

      اشعر بعدالة ودةة الب وث التي اشرا عم ها او التي اشارك ف ها 25

      ص جزء مي ايب اث المنجزة مي ةبمك في خدمة المجتمعيتخال 26

27 
او ورش العملللع التلللي تسلللهم فلللي تنميلللة  اشلللعر بكفايلللة علللدد الملللؤتمرات او النلللدوات

      المهارات العممية يع اء ه  ة التدر س التي تعقد في الكمية

28 
اسهم بتقوية الروابط مع مؤسسات المجتمع المدني ومساعدة في  ع المشاكع التي 

 تواجهها
     

      ز ارات م دانية عممية بالورة دور ة   او القسم تنظم الكمية 29

10 
التمث لللع ال سلللي والمشلللرا لمجامعلللة ملللي خلللالم ابلللداء المظهلللر ا لللرص دا ملللا  عملللى 

 ال سي والقوم الط د في كع مكاي
     

12 

اشلللعر بلللاي القاعلللات الدراسلللية ملللزودة بوسلللا ع تكنولوجيلللا المعموملللات وايتاللللايت              
ب  للة ) اجهللزة  اسللود ا جهللاز عللرض البيانللات اجهللاز استنسللاو ا انترنللت  وتللوفر 

تعميميللة مناسللبة ) المسللا ات الخ للراء بشللكع كللافي لاللرض المسللاعدة فللي عمميللة 
 التدر س  

     

       اشعر بالر ا عي دعم المؤسسة في مجام الب ث العممي وايبتكار 11

      اشعر بعدالة المعاممة المعاممة مي ةبع المسؤول ي 13

      الكمية مدى ايسهام في نشاطات التأه ع والتوظ ف في 14

15 
اشللعر بتطللاب  المللؤهالت والخبللرة العمميللة التللي امتمكهللا مللع المللواد الدراسللية المكمللف 

 بتدر سها
     

 


