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  علیة التعلیمیةاعن الف قیاس رضا الطالب
    مستوى الرضا  العبارات   م

راضي   مالحظات
  تماما

راضي إلى 
  حد ما

غیر 
  راضي

  المقررات الدراسیة المقدمة فعالیة : أوال
رر  ١ یةات المق دافھا  الدراس ة  أھ حة ومعلن رضواض ث یع  حی

          أعضاء هیئه التدریس توصیف المقررات في بدایة الفصل 

          م األستاذ بمحتویات توصیف المقرریلتز   ٢
          الجامعة/ الكلیةتتوفر الكتب والمراجع الخاصة بالمقررات بمكتبه   ٣
          محتویات وموضوعات المقرر تحقق النتائج التعلیمیة المستهدفة  ٤
          تنوع أسالیب التعلیم والتعلم المستخدمة في تدریس المقررات  ٥
           بفعالیة في األنشطة التعلیمیةیشارك الطالب   ٦
یستفاد الطالب من الساعات المكتبیة التي یتیحها األساتذة خارج   ٧

  التعلیمیة العملیةالقاعات الدراسیة لصالح 
        

ة  التقییماتمواعید لتزم األساتذة بی  ٨ ددة والمعلن یف المح ي توص ف
          .المقررات

  التدریسفى لتعلم الذاتي ا أسالیبتشجیع : ثانیا
تــوفر الكلیــة للطـــالب إمكانیــات البحـــث فــي شـــبكة االنترنــت عـــن   ٩

  ترتبط بموضوعات المقررات التيالمعلومات 
        

تتــــیح أســــالیب الــــتعلم والــــتعلم لــــبعض المقــــررات الدراســــیة إجــــراء   ١٠
المشروعات والتجـارب المعملیـة فـي مجموعـات / األبحاث العلمیة

  عمل

        

ر علـــــى النقـــــد  یشـــــجع األســـــاتذة الطـــــالب  ١١ رأي والتعبی ن ال ع

  لموضوعات المقرر
        

یجـاد   ١٢ یشجع األساتذة الطالب على استنتاج وعـرض المشـكالت وإ
  مجال التخصص فيحلول عملیه مبتكرة 

        

  اكتساب الطالب للمهارات المهنیة والعامة التي تؤهله لسوق العمل: ثالثا
 المهنیــــةالمهــــارات تمــــد المقــــررات الدراســــیة الطالــــب بالمعــــارف و   ١٣

  الالزمة وفقا لحاجه سوق العمل المرتبط بمجال التخصص
        

تركز المقررات الدراسیة على الممارسات و التطبیقات العملیة في   ١٤
  مجال التخصص

        

تتضـــمن المقـــررات الدراســـیة دراســـة حالـــه فـــي التخصـــص لتأهیـــل   ١٥
  الطالب لسوق العمل
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  حد ما
  غیر راضي

یتیح التدریب العملي الفرصة للطالب للعمل المباشر في المیدان   ١٦
  والتواصل مع األطراف المجتمعیة ذات العالقة بالتخصص 

        

ة المیدانيالتدریب   ١٧ ارات العملی ة المھ لـدى الطـالب  مناسب لتنمی
  .مجال التخصص  في

        

  لدعم األكادیمي للطالب المتعثرینا: رابعا
          توفیر فرص تعلم إضافیة للطالب المتعثرین  ١٨
          االهتمام بتحدید أسباب التعثر األكادیمي للطالب   ١٩
          دراسة أسباب غیاب الطالب  ٢٠
          دمج الطالب المتعثرین مع أقرانهم من المتفوقین  ٢١

  عملیة تقویم الطالب: خامسا
          ألسئلة في كل االمتحانات النهائیة والفصلیةتنوع ا  ٢٢
          .یستخدم األساتذة أسالیب متنوعة في عملیات التقییم  الطالبي  ٢٣
          تغطي أسئلة االمتحانات معظم موضوعات المقرر  ٢٤
التــي اكتســبها الطالــب مــن   العملیــةتقــیس أســئلة االمتحانــات المهــارات   ٢٥

  تدریس المقرر
        

ھ تتصف االمتحانات بالموضوعیة  ٢٦ ة وتغطی ة والعملی ب النظری  الجوان
          للمقررات

          تقیس أسئلة االمتحانات للمعارف التي اكتسبها الطالب من المقرر  ٢٧
  الداعمة للتعلیم والتعلموالمعملیة  توافر اإلمكانیات المادیة  :سادسا

الدراسـیة بمكتبـه  الالزمـة للمقـررات الحدیثةتوفر الكتب والمراجع   ٢٨
  الجامعة/ الكلیة

        

كفایــــــة ومناســــــبة التجهیــــــزات واألثاثــــــات والوســــــائل االلیكترونیــــــة   ٢٩
  بالمكتبة

        

/ السبورة البیضاء (  الدراسیةبالقاعات  التسھیالت المتاحةتوفر   ٣٠
   )...الداتا شو / البروجكتور

        

          توفر األجهزة والمعدات بالمعامل الدراسیة  ٣١
بمعامــــــل تـــــوفر أجهـــــزة الحاســـــب اآللــــــي والتكنولوجیـــــا المتنوعـــــة   ٣٢

  تكنولوجیا المعلومات ونادي الحاسب اآللي
        

          تغطیة شبكة المعلومات ألنشطة التعلیم والتعلم بالكلیة  ٣٣
          توفر المناخ المناسب والخامات ومستلزمات المعامل  ٣٤



  ٢٦٨٨/ ٢٢٨٤/٢٢٨٩: داخلى    ٢٥٥٧٧٠٩٦:  ف  ٢٥٥٧٧٠٩٦: لجامعة  ترئیس ا/ د.الدور االول بمبنى أ

E-MAIL: QAC_2008@Yahoo.Com 

   
                                                                                                                                                                                                                                        

مركز ضمان الجودة     

 

   

 

 

3

eman 

  
  
  م

  
  العبارات 

  
  مستوى الرضا

  
  مالحظات

اضي ر 
  تماما

راضي إلى 
  حد ما

  غیر راضي

  الممارسات العادلة والمساواة بین الطالب: سابعا
درجات   ٣٥ ع ال یة یتصف توزی المقررات الدراس اتذة ب ا األس ي یمنحھ الت

          بالعدالة
ــــن الكلیــــة عــــن نظــــام تلقــــى التظلمــــات بعــــد إعــــالن النتــــائج   ٣٦ تتــــیح وتعل

  .للطالب
        

أو  مباشـرةالشـكاوى مـن جمیـع الطـالب  بطـرق  تتیح الكلیة فرص تلقى  ٣٧
صـــندوق الشـــكاوى، التواصـــل اإللكترونـــي علـــى موقـــع ( غیـــر مباشـــرة 

  . وتستجیب لها) الكلیة 

        

تحــرص الكلیـــة علــى إعـــالن درجــات أعمـــال الســنة للطـــالب قبــل بـــدء   ٣٨
  امتحانات الفصل الدراسى النهائي

        

والتحاق الطالب بالتخصصات  تعلن وتطبق الكلیة آلیات وقواعد قبول  ٣٩
  .المختلفة للجمیع  

        

تطبـــق الكلیـــة سیاســـات وآلیـــات معلنـــه لتقـــدیم الـــدعم بأنواعـــه للطـــالب        ٤٠
  ....)المادي، الصحي، األكادیمي،( 

        

  
)                        ھناء محمد الحسیني/ د.أ( 

  
                    مدیر مركز ضمان الجودة  

  


