
 . ناهد راحيلد  �جنة االستبيانات   رئيس

 

         

 ت  بياناستاال   ا�خطة التنفيذية ل�جنة
 2022 -2021  لعام ا�جام��ا  

 

الفئة 

 املس��دفة
 مسئول التنفيذ آلية التنفيذ التوزيعوقت  االستبانة

موعد التنفيذ/ 

 التصميم
من التنفيذ  املوقف 

املسئول عن 

 استخراج النتائج

املسئول عن 

 تحليل النتائج

 الطالب

 القسم العل�ي �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات أكتو�ر الفرقة األو�� التعر�في اللقاء 

والتحو�ل  العل�يالقسم  �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات أكتو�ر الفرقة األو�� قواعد القبول 

 اإلرشاد األ�ادي�ي
عليا  القسم العل�ي �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات نوفم�� دراسات 

 العل�يالقسم  �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات نوفم�� ليسا�س س معتمدة

 العملية التعليمية

عليا  دراسات 
اثناء 

 االمتحانات
 القسم العل�ي �جنة االستبيانات  د�سم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات

 القسم العل�ي �جنة االستبيانات  األسبوع السادس �جنة االستبيانات موقع االستبيانات األسبوع الثامن ليسا�س فص��

 القسم العل�ي �جنة االستبيانات  األسبوع السادس �جنة االستبيانات ور�� األسبوع الثامن معتمدةليسا�س س 

 القسم العل�ي �جنة االستبيانات  يناير �جنة االستبيانات موقع االستبيانات ف��اير ليسا�س اللغة الثانية

واملعامل  القسم العل�ي �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� االستبيانات�جنة  موقع االستبيانات ف��اير ليسا�س املكتبات 

 القسم العل�ي �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات ��اية العام الفرقة الرا�عة التدر�ب امليدا�ي 

 القسم العل�ي �جنة االستبيانات  د�سم�� �جنة االستبيانات االستبياناتموقع  �عد �ل امتحان ليسا�س الورقة االمتحانية
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 أداء ال�لية
الفرقة الرا�عة/  

 ا�خر�ج
 القسم العل�ي �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات ��اية العام

 اإلشراف العل�ي
امل�جل�ن ماجست��/ 

 دكتوراة
 القسم العل�ي �جنة االستبيانات  د�سم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات يناير

أعضاء هيئة  

التدريس 

والهيئة 

 املعاونة

وهـ معاونة الرضا الوظيفي   القسم العل�ي �جنة االستبيانات  د�سم�� �جنة االستبيانات ور�� يناير ه تدريس 

وهـ معاونة نمط القيادة  القسم العل�ي �جنة االستبيانات  د�سم�� �جنة االستبيانات ور�� يناير ه تدريس 

وهـ معاونة أداء ا�جهاز اإلداري  القسم العل�ي �جنة االستبيانات  د�سم�� �جنة االستبيانات ور�� يناير ه تدريس 

ا�جهاز  

 اإلداري

 �جنة االستبيانات �جنة االستبيانات  ف��اير �جنة االستبيانات ور�� مارس اإلدار��ن الرضا الوظيفي 

 �جنة االستبيانات �جنة االستبيانات  ف��اير �جنة االستبيانات ور�� مارس اإلدار��ن داء القيادات اإلدار�ةأ

األطراف  

 ا�جتمعية

 �جنة االستبيانات االستبيانات�جنة   مارس �جنة االستبيانات موقع االستبيانات أبر�ل جهات التوظيف تقييم الطالب/ ا�خر�ج

 �جنة االستبيانات �جنة االستبيانات  مارس �جنة االستبيانات موقع االستبيانات أبر�ل جهات التوظيف أداء قطاع البيئة

 االستبيانات�جنة  �جنة االستبيانات  مارس �جنة االستبيانات موقع االستبيانات أبر�ل جهات التوظيف ا�خطة االس��اتيجية

 املستفيد

استبيانات قطاع 

 الدراسات العليا

 -خر�ج  -طالب 

معنية  أطراف 
 �جنة االستبيانات �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات موقع االستبيانات طوال العام

 استبيانات قطاع البيئة
 -خر�ج  -طالب 

معنية  أطراف 
 �جنة االستبيانات �جنة االستبيانات الرفع ع�� املوقعتم  سبتم�� �جنة االستبيانات االستبياناتموقع  طوال العام

 


