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أهام (  √)  ، لرا َسجً وضع عالهت تحسُي وتطىَس العولُت التعلُوُتلهدف َهرا االستبُاى 

 . بنل هىضىعُت وشفافُتالتقُُن الوٌاسب هي وجهت ًظسك 
 

 :تىد ذمسها  ياٌ هالحظاث اخس

 اجيد جد   جيد متوسط ضعيف البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ر.م

1 
يب يذي حىضُخ اهذاف ويذخىي انًقرر فٍ انًذبضرة األونً 

 يٍ قبم انًذبضر
    

0 
يب يذي عرض انًذخىي انعهًٍ نهًذبضرة بشكم واضخ يٍ 

 قبم انًذبضر فٍ كم يذبضرة 
    

3 
انخساو انًذبضر بًىاعُذ وعذد انًذبضراث انًذذدة يب يذي 

 ببنجذول انسيٍُ نهًذبضراث
    

4 
يب يذي حردُب وحذفُس انًذبضر نهطهبت عهً طرح االسئهت 

 وانخفبعم فٍ انًذبضرة
    

     يب يذي احبدج انًذبضر نسبعبث يكخبُت نهطهبت 5

6 
يب يذي اسخخذاو انًذبضر نىسبئم انخىاصم االجخًبعٍ 

 نهخىاصم يع انطهبت
    

7 
يب يذٌ حذفُس انًذبضر نهطهبت عهً االطالع واسخخذاو انكخب 

وانًجالث انعهًُت وانشبكت اإلنكخروَُت نهذصىل عهً 

 انًعهىيبث وزَبدة انًعرفت وانفهى نهًقرر

    

8 
يب يذي اسخُفبء انًذبضر نجًُع يخطهببث انًبدة انعهًُت نهًقرر 

 بشكم كهٍ فٍ َهبَت انفصم انذراسٍ 
    

9 
يب يذي اسخخذاو انًذبضر نىسبئم انخقُُت انذذَثت نعرض انًبدة 

 (او غُرهب   data show) انعهًُت
    

     يب يذي قذرة انًذبضر عهً ادارة وضبظ انًذبضرة 12

11 
كفبَت عذد انًذبضراث السخُفبء انًبدة انعهًُت بشكم يب يذي 

 كبيم
    

     يب يذي حسهسم وحرابظ انًذبضراث ببعضهب 10
     يب يذي حىفر انكخب وانًراجع انذراسُت نهًقرر 13

14 
يب يذي انخىافق بٍُ انًبدة انعهًُت نهًذبضر وانًبدة انعهًُت 

 نهًعًم
    

     يب يذي اسخفبدحك يٍ انًعًم 15

     يب يذي اسخفبدحك يٍ انًقرر 16

17 
يب يذي يالئًت انًكبٌ انًخصص نهًذبضراث يٍ دُث 

 انًسبدت وانخهىَت
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 :اًها َوني اى تساهن فٍ تطىَس العولُت التعلُوُت  ياٌ هقتسحاث تس
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 حسي تعاوًنن وهساهوتل فٍ تطىَس العولُت التعلُوُت ًًشنسمن عل

 هنتب ضواى الجىدة وتقُُن االداء جاهعت بٌغاشٌ

 

 


