
  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

  إستقصاء رأى طالب السنوات النيائية عن البرنامج الدراسي
 ............. التخصص........................العممي القسم..........................الكمية:بيانات أساسية
 ................................... إسم البرنامج.....................................(اختيارى )اسم الطالب 

 :..................................أنثى                                 تاريخ التقييم (  )ذكر  (  ):  النوع
 

 غير موافق تماما =1غير موافق،  =2موافق إلى حد ما،  =3موافق،  =4موافق جدا، =5: درجو التقييم
 

 1 2 3 4 5العبارات م 
     آراء عامة حول البرنامج 

     البرنامج نفيد في سوق العمل  1
     قابل البرنامج توقعاتي  2
     البرنامج بصفة عامة شيق  3

     التعميم والتدريس 
     يمتزم المحاضرون بالجدول المعمن  4
     ينوع المحاضرون من طرق التدريس   5
     تسمح طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب  6
     يستخدم المحاضرون وسائل تدريس حديثة  7
     تتوافر بالمكتبة المراجع الحديثة المطموبة لمبرنامج  8
     تتوافر الكتب الدراسية لممقررات من بداية الفصل الدراسي  9
     يسيل استخدام شبكة االنترنت في القاعات الدراسية  10
     تتوافر األجيزة الحديثة بالمعامل والمختبرات  11
     تفيد التدريبات العممية في المعامل والمختبرات التطبيق العممي  12
     تتوافر القاعات الدراسية المالئمة  13
     مواعيد تقديم الخدمات لمطالب مالئمة  14
     العدد المتاح لمموظفين في البرنامج مناسب  15
     يقوم الموظفون بالبرنامج بأداء أعماليم بطريقة مناسبة  16
     يعامل الموظفون مع الطالب معاممة طيبة  17

     مخرجات التعميم 
     أىداف البرنامج واضحة ومعمنة مع بدء الدراسة  18
     شارك الطالب في تحديد أىداف البرنامج  19
     ساعدني البرنامج عمى اكتساب ميارات عامة  20
ساعدني البرنامج عمى اكتساب ميارات مينية  21

 
     

ساعدني البرنامج في اكتساب ميارات التعامل مع اآلخرين  22
 

     

     ساعدني البرنامج في اكتساب ميارات االتصال الفعال  23



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5العبارات م 
     ساعدني البرنامج في اكتساب ميارات تكنولوجيا المعمومات  24

     ساعدني البرنامج في اكتساب ميارات حل المشكالت  25

     أكسبني البرنامج معارف متخصصة  26
     زودني البرنامج بأخالقيات وآداب المينة  27

      التقييم طرق واساليب
     تعبر االمتحانات عن أىداف ومحتويات المقررات المعمنة  28
     تم تدريب الطالب عمى نماذج االمتحانات  29
     تعمن جداول االمتحانات في مواعيد مبكرة  30
     توقيت االمتحانات مالئم  31
     الطريقة المتبعة في االمتحانات العممية والشفوية عادلة  32
     تتناسب األسئمة مع الزمن المخصص لالمتحانات  33
     تعتمد معظم أسئمة االمتحانات عمى الحفع  34
     تتصف طرق التصحيح بالموضوعية  35
     يتم اإلعالن عن نتائج االمتحانات في أوقات مناسبة  36
     الطريقة المتبعة في التعامل مع تظممات الالب في االمتحانات عادلة  37

: مقترحات لتطوير البرنامج
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 .................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

استطالع آراء الطالب عن الفاعمية التعميمية فى البرنامج الدراسي 
 :أبناءنا الطالب

رغبة من الكمية في تطوير الخدمة التعميمية المقدمة والوصول بيا إلى مستوى يساعدكم عمى تحقيق 
طموحاتكم واكسابكم المعارف والميارات التي تؤىمكم لممنافسة في سوق العمل، تحرص الكمية عمى معرفو 

لذا . آرائكم من خالل ىذا االستبيان لموقوف عمى اإليجابيات لتعززىا وعمى الجوانب التي تحتاج الى تحسين
تحت الخانة التي تعبر عن وجية  ()عالمة  االستبيان قراءة جيدة ومن ثم وضع  ىذا قراءة بنوديرجي
 مع العمم أن بيانات ىذا االستبيان سرية وال يطمع عمييا أحد وليس ليا أي أغراض أخرى سوى تطوير .نظركم

 .العممية التعميمية بالكمية
 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما، =5 :درجة التقييم

:.........................  انجشَبيذ:.................انفشقّ:......... انًشصهّ:.............................. (اختٛبسٖ)اإلسى 

 :........................تبسٚخ انتقٛٛى

 مالحظات 1 2 3 4 5 العبارة م
 فعالية المقررات الدراسية المقدمة : أوال
 أعضاء ىيئو حيث يعرض واضحة ومعلنة ات الدراسية أهدافهاالمقرر 1

 . التدريس توصيف المقررات في بداية الفصل
      

       .يمتزم األساتذه بمحتويات توصيف المقرر 2
       .الجامعة/ تتوفر الكتب والمراجع الخاصة بالمقررات بمكتبو الكمية 3
       محتويات وموضوعات المقرر تحقق النتائج التعميمية المستيدفة 4
       تنوع أساليب التعميم والتعمم المستخدمة في تدريس المقررات 5
       يشارك الطالب بفعالية في األنشطة التعميمية 6
يستفاد الطالب من الساعات المكتبية التي يتيحيا األساتذة خارج القاعات  7

 الدراسية لصالح العممية التعميمية
      

       .في توصيف المقررات المحددة والمعلنة التقييماتمواعيد لتزم األساتذة بي 8

 تشجيع أساليب التعمم الذاتي فى التدريس: ثانيا

توفر الكمية لمطالب إمكانيات البحث في شبكة االنترنت عن المعمومات التي  9
 ترتبط بموضوعات المقررات

      

/ تتيح أساليب التعمم والتعمم لبعض المقررات الدراسية إجراء األبحاث العممية 10
 .المشروعات والتجارب المعممية في مجموعات عمل

      

       لموضوعات المقررعن الرأي والتعبير يشجع األساتذة الطالب عمى النقد  11
يجاد حمول عمميو مبتكرة  12 يشجع األساتذة الطالب عمى استنتاج وعرض المشكالت وا 

 في مجال التخصص
      



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 مالحظات 1 2 3 4 5 العبارة م

 اكتساب الطالب لمميارات المينية والعامة التي تؤىمو لسوق العمل: ثالثا

تمد المقررات الدراسية الطالب بالمعارف والميارات المينية الالزمة وفقا لحاجو  13
 سوق العمل المرتبط بمجال التخصص

      

تركز المقررات الدراسية عمى الممارسات و التطبيقات العممية في مجال  14
 التخصص

      

تتضمن المقررات الدراسية دراسة حالو في التخصص لتأىيل الطالب لسوق  15
 العمل

      

يتيح التدريب العممي الفرصة لمطالب لمعمل المباشر في الميدان والتواصل مع  16
 األطراف المجتمعية ذات العالقة بالتخصص 

      

 لدى الطالب في مجال  مناسب لتنمية المهارات العمليةالميدانيالتدريب  17
 .التخصص 

      

 الدعم األكاديمي لمطالب المتعثرين: رابعا

       توفير فرص تعمم إضافية لمطالب المتعثرين 18
       االىتمام بتحديد أسباب التعثر األكاديمي لمطالب  19
       دراسة أسباب غياب الطالب 20
       دمج الطالب المتعثرين مع أقرانيم من المتفوقين 21

 عممية تقويم الطالب: خامسا
       تنوع األسئمة في كل االمتحانات النيائية والفصمية 22
       .يستخدم األساتذة أساليب متنوعة في عمليات التقييم  الطالبي 23
       تغطي أسئمة االمتحانات معظم موضوعات المقرر 24
       تقيس أسئمة االمتحانات الميارات العممية التي اكتسبيا الطالب من  تدريس المقرر 25
        للمقررات الجوانب النظرية والعملية وتغطيهتتصف االمتحانات بالموضوعية 26
       تقيس أسئمة االمتحانات لممعارف التي اكتسبيا الطالب من المقرر 27

الداعمة لمتعميم والتعمم  والمعممية  توافر اإلمكانيات المادية :سادسا

/ توفر الكتب والمراجع الحديثة الالزمة لممقررات الدراسية بمكتبو الكمية 28
 الجامعة

      

       كفاية ومناسبة التجييزات واألثاثات والوسائل االليكترونية بالمكتبة 29
/ السبورة البيضاء )  بالقاعات الدراسية التسهيالت المتاحةتوفر  30

 (...الداتا شو / البروجكتور
      



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 مالحظات 1 2 3 4 5 العبارة م
       توفر األجيزة والمعدات بالمعامل الدراسية 31
توفر أجيزة الحاسب اآللي والتكنولوجيا المتنوعة بمعامل الحاسب اآللي  32

 ونادي تكنولوجيا المعمومات
      

       تغطية شبكة المعمومات ألنشطة التعميم والتعمم بالكمية 33
       توفر المناخ المناسب والخامات ومستمزمات المعامل 34
 الممارسات العادلة والمساواة بين الطالب: سابعا
      بالعدالة التي يمنحها األساتذة بالمقررات الدراسية يتصف توزيع الدرجات  35
       .تتيح وتعمن الكمية عن نظام تمقى التظممات بعد إعالن النتائج لمطالب 36
 ) أو غير مباشرة مباشرةتتيح الكمية فرص تمقى الشكاوى من جميع الطالب  بطرق  37

 . وتستجيب ليا (صندوق الشكاوى، التواصل اإللكتروني عمى موقع الكمية 
      

تحرص الكمية عمى إعالن درجات أعمال السنة لمطالب قبل بدء امتحانات الفصل  38
 الدراسى النيائي

      

تعمن وتطبق الكمية آليات وقواعد قبول والتحاق الطالب بالتخصصات المختمفة  39
 .لمجميع  

      

المادي،  )تطبق الكمية سياسات وآليات معمنو لتقديم الدعم بأنواعو لمطالب       40
 (....الصحي، األكاديمي،

      

:   اٌة مالحظات آخرى تذكر

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

استطالع آراء المستفيدين وأصحاب العمل في البرنامج الدراسي 
تسعى الكميو من خالل إستقصاء رأى المستفيدين وأصحاب العمل الى  التعرف عمى مدى توافق المعارف 
والميارات التي يكسبيا البرنامج لمطالب مع احتياجات المجتمع ومتطمبات سوق العمل ليكون قادرا عمى 

 . المنافسة ومؤىال لمعمل فى المجاالت المختمفة ذات العالقة بتخصصة
 الدراسات عميا (     )البكالوريوس  (   )مرحمو :.............اسم البرنامج:......................اسم الكمية
 ء االستقصاءاألساسية لمقائم بملالبيانات 

 ..................  .......................:         جية العمل............................: ...........االسم
   .: ............................       تاريخ ملء االستقصاء.: .......................الوظيفة التي يشغميا

 .................................................يد الكترونىبر(...................تميفون ): وسيمو االتصال
نرجو التكرم بإبداء وجية نظركم حول مدى قدرة البرنامج عمى إكساب الخريج الذي يعمل لديكم المعارف  *

لذا رجاء إبداء الرأي فيما يتعمق بكال من العبارات التالية وذلك . والميارات التي يتطمبيا العمل في جيتكم
 .وفقا لدرجة الموافقة التي تعبر عن رأيك () بوضع عالمة 

 

 : طبيعة البرنامج الدراسي:أوالُال 
 1 2 3 4 5 البنود م
1 
 

تحقق أىداف البرنامج المعارف والميارات العامة الضرورية التي يجب أن تتوافر    
 .في الخريج والتي تتناسب مع العمل في مؤسستكم

     

      .خريج ىذا البرنامج الذي تقدمو الكمية يؤدى عممو بكفاءة عالية 2
3 
 

  المجتمع متطمبات مع تتناسب لتحقيقيا البرنامج يسعى التي الخريج مواصفات
 .العمل سوق  وحاجو

     

4 
 

خريج ىذا البرنامج قادر عمى المنافسة مع نظائره من كميات آخري في مجال  
 . التخصص

     

 
 : ابداء الرأي فيما يتعمق بمدى توافر الميارات العامة المطموبة في خريج البرنامج:ثانياًا 

 1 2 3 4 5 البنود م
      .العمل  يمتزم بمواعيد 1
      . يتفاعل ايجابيا مع زمالئو في العمل 2
      . لديو ثقة بالنفس في أداء عممو 3
      . الموكمة اليو تنفيذ الميام بكفاءة في الوقت  يدير 4
.  المناسبة في إطار ما يسند اليو من أعمالتالقرارا  يتخذ 5

 
     

 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما، =5 :درجة التقييم



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5 البنود م
      .العمل باستمرار أداءه فيطور ي 6
      .التي قد تواجيو في مجال العمل األزمات يحسن إدارة 7
      .يجيد لغة اجنبيو بما يتوافق مع طبيعة ومتطمبات العمل 8
      . التي تطمب منو بمغو سميمو تقارير العمليكتب 9

      . في عمموكريبت ويطور 10
      .التي قد تحدث في العمل من خالل طرحو حمول مناسبة ليا المشكالت يواجو 11
      .يتحمل أعباء العمل 12
      الفريق ويحب العمل الجماعي يعمل بروح  13
      يتكيف مع بيئة العمل ولديو ميارات التنظيم الذاتي  14
      .ىا بوسائل العرض الفعالعرضيويناقش الموضوعات  15
     التعمم الذاتي المستمر ينمى معموماتو ب 16
      .المينة يمتزم بأخالقيات 17
      .يتواصل بفاعميو مع زمالءه في العمل بوسائل االتصال المنطوق والمكتوب 18
      .رؤساءه التوجيو من قبل يتقبل 19
      .بكفاءة بوظيفتو لمقيام الضرورية والميارات المعارف يمتمك 20
      .يستخدم تكنولوجيا المعمومات والتقنيات الحديثة في عممو 21
      .يتعاون مع األخرين ويتبادل المعرفة في مجال التخصص 22

 مقترحات لتحسين اىداف البرنامج او مواصفات الخريج او الميارات اإلضافية التي يجب اكسبيا لمطالب :ثالثا
 :غير ما سبق

: البرنامج أىداف(1
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 .........................................................................................
 ............................................................................................................ 

: الخريج مواصفات(2
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

............................................................................................................
 ....................................................................................... 

: الميارات العامة التي يجب اكسبيا لمطالب(3 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

...........................................................................................................   . 
  
 
 
 
 
 
 
 

:                        التوقيع
:                       التاريخ

 
 
 
 
 
 
 

 أىداف البرنامج -1 :المرفقات
 مواصفات الخريج التي يسعى البرنامج الدراسي الى تحقيقيا -2
 
 
 
 
 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 
 قياس آراء طالب الدراسات العميا عن الفعالية التعميمية لبرنامج الدراسي

 :طالبنا األعزاء
تقدم الكمية مجموعة من برامج الدراسات العميا المتميزة في مجال التخصص الدقيق وذلك بيدف  

ولضمان . تقديم معارف متقدمة وميارات متطورة لمطالب سواء عمى مستوى التعميم أو عمى مستوى الممارسة
استمرار فعالية ىذه البرامج وتطويرىا نرجو منكم إبداء وجية نظركم حول ىذه البرامج ومدى قدرتيا عمى تمبية 

 .احتياجاتكم المعرفية والتطبيقية في مجال تخصصكم وذلك من خالل ىذا االستبيان
 

 :بيانات أساسية
: .............. الفرقة الدراسية: .................... القسم العممي: ............................... الكمية
  : ..................................................أنثى           اسم البرنامج (  )ذكر  (  ): النوع

  غٌر موافك تماما1 غٌر موافك 2 موافك إلى حد ما 3 موافك 4موافك جدا : 5 درجة التمٌٌم

 

 1 2 3 4 5 ثُٕد انتقٛٛى و

 انجشَبيذ انذساسٙ

      ٕٚرذ تٕطٛف شبيم نهجشَبيذ ٔفقب نًؼبٚٛش انزٕدح يؼهٍ ثٕسبئم يتؼذدح 1

     أْذاف انجشَبيذ ٔاضضخ ٔيضذدح  2

     ٕٚضش انجشَبيذ انذساسٙ انُتبئذ انتؼهًٛٛخ انًستٓذفخ ثذقخ  3

     تٕرذ يؼبٚٛش أكبدًٚٛخ قٛبسٛخ ٚؼتًذ ػهٛٓب انجشَبيذ  4

     تضقق يقشساد انجشَبيذ انُتبئذ انتؼهًٛٛخ انًستٓذفخ نّ  5

     قٕاػذ استكًبل انجشَبيذ ٔانتخشد يُّ ٔاضضخ ٔيفٕٓيخ نهطالة  6

     ٚشكض انجشَبيذ ػهٗ انتطجٛقبد انؼًهٛخ فٙ يستٕٚبتّ انُٓبئٛخ  7

     انذكتٕساِ ثطشٚقخ ػهًٛخ سهًٛخ /ٚفٛذَب انجشَبيذ فٙ إػذاد سسبنخ انًبرستٛش 8

 انًقشساد انذساسٛخ

     انًقشساد انذساسٛخ اْذافٓب ٔاضضخ ٔيؼهُخ فٙ تٕطٛف انًقشس  9

     تضٛف إنُٛب يقشساد انجشَبيذ يؼهٕيبد ٔيٓبساد صذٚخخ ٔيتطٕسح  10

     تتٛش نُب يقشساد انجشَبيذ انفشطخ نهتفكٛش ٔانتًُٛخ انزاتٛخ  11

     تتكبيم يضتٕٚبد انًقشساد انذساسٛخ يغ ثؼضٓب نتضقٛق أْذاف انجشَبيذ   12

     انتٙ ركشد ثتٕطٛف انًقشس  تضقق يضتٕٚبد انًقشس انُتبئذ انؼهًٛخ انًستٓذفخ 13

     يقشساد انجشَبيذ تتًٛض ثبنؼًق يقبسَخ ثًقشساد انًشصهخ انزبيؼٛخ األٔنٗ  14

 أسبنٛت انتؼهٛى ٔانتذسٚس ٔانتسٓٛالد انؼهًٛخ

     انزبيؼخ /تتٕفش انكتت ٔانًشارغ انخبطخ ثبنًقشساد انذساسٛخ ثًكتجخ انكهٛخ 15

     تٕفش انزبيؼخ ٔانكهٛخ أصذث قٕاػذ انجٛبَبد انؼبنًٛخ ٔانتٙ تفٛذ فٙ انتخظض  16

     تُٕع اسبنٛت انتؼهٛى ٔانتذسٚس انًستخذيخ فٙ تذسٚس انًقشساد  17

ٚتٛش نُب أستبر انًقشس فشص انًُبقشخ ٔانضٕاس  18

 

     



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5 ثُٕد انتقٛٛى و

تؼهًُب يٍ خالل انتذسٚس كٛفٛخ انٕطٕل إنٗ انًؼهٕيبد يٍ يظبدسْب  19

ٔتٕظٛفٓب فٙ كتبثبتُب انؼهًٛخ 

     

     استفذَب يٍ انسبػبد انًكتجٛخ نألسبتزح نظبنش انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ  20

     تستخذو أصذث انٕسبئم انتكُٕنٕرٛخ فٙ ػًهٛخ انتؼهٛى ٔانتذسٚس ثبنجشَبيذ  21

     تتٕفش ثبنكهٛخ انًؼبيم انًٓضح انتٙ تفٛذَب فٙ انًًبسسبد ٔانتطجٛقبد انؼًهٛخ  22

     ٚشزؼُب االسبتزح ػهٗ انُقذ ٔانتؼجٛش ػٍ انشأ٘ نًٕضٕػبد انًقشساد  23

 تقٛٛى طالة انذساسبد انؼهٛب

ٚستخذو االسبتزح اسبنٛت يتُٕػخ فٙ ػًهٛبد انتقٛٛى نطالة انذساسبد انؼهٛب  24

ٔفقب نهتٕطٛفبد 

     

     ٚهتضو األسبتزح ثبنًٕاػٛذ انًضذدح نهتقٕٚى فٙ انتٕطٛف  25

     ُٚبقش يؼُب األسبتزح َتٛزخ االيتضبَبد انفظهٛخ نهتؼشف ػهٗ أخطبءَب  26

     تغطٙ اسئهخ االيتضبَبد يؼظى يٕضٕػبد انًقشس  27

     تغطٙ األسئهخ رًٛغ انُتبئذ انتؼهًٛٛخ انًستٓذفخ نهًقشساد  28

تشكض األسئهخ انؼًهٛخ ػهٗ انًٓبساد انًُٓٛخ ٔانتخظظٛخ انًشتجطخ ثبنًقشس  29

انذساسٙ 

     

انذكتٕساِ أٔ أثضبث انتخشد فٙ اكتسبة /تفٛذَب يُبقشبد سسبئم انًبرستٛش 30

. يٓبساد انجضج انؼهًٙ يٍ خالل تظضٛش أخطبءَب

     

 اإليكبَٛبد انذاػًخ نهجضج انؼهًٙ

     انزبيؼخ /تتٕفش انكتت ٔانًشارغ انضذٚخخ انالصيخ نهشسبئم انؼهًٛخ ثًكتجخ انكهٛخ 31

     انزبيؼخ يٕاسد أٔ يكبفآد يبنٛخ نذػى انجضج أٔ انُشش انؼهًٙ /تقذو انكهٛخ 32

     تتٕفش االرٓضح ٔانًؼذاد ثبنًؼبيم انذساسٛخ ٔانتٙ تسبػذَب فٙ إرشاء أثضبحُب  33

     تتٕفش ارٓضح انضبست اٜنٙ ٔانتكُٕنٕرٛب انًتُٕػخ ثًؼبيم انضبست اٜنٙ  34

     تٕفش نُب انكهٛخ ٔانزبيؼخ انًُش ٔانجؼخبد انذساسٛخ ثبنخبسد   35

     انزبيؼخ اَشطخ انجضج انؼهًٙ ثبنكهٛخ /تغطٙ قٕاػذ انجٛبَبد ثبنكهٛخ 36

 انًًبسسبد انؼبدنخ فٙ ثشايذ انذساسبد انؼهٛب

     تضغ انكهٛخ قٕاػذ ٔاضش ٔيؼهُخ نتٕصٚغ االششاف ٔانًُبقشبد ػهٗ انشسبئم  37

     تتٛش انكهٛخ نهطالة صشٚخ اختٛبس انًششف ػهٗ انشسبنخ ٔفقب نقٕاػذ يؼهُخ  38

تضشص انكهٛخ ػهٗ اػالٌ دسربد اػًبل انسُخ نهذاسسٍٛ قجم ثذء ايتضبَبد  39

انفظم انذساسٙ انُٓبئٙ 

     

تطجق انكهٛخ آنٛبد ٔقٕاػذ يؼهُخ ٔيضذدح نتٕصٚغ انذاسسٍٛ ػهٗ انتخظظبد  40

انًختهفخ ثٓب 

     

     تضغ انكهٛخ قٕاػذ يؼهُخ ٔيضذدح الختٛبس انذاسسٍٛ فٙ انجؼخبد ٔانًُش انؼهًٛخ  41

     تتؼبيم انكهٛخ يغ تظهًبد انطالة يٍ َتبئذ االيتضبَبد ثبنشفبفٛخ ٔانٕضٕس  42

:   اٌة مالحظات آخرى تذكر
  

..........................................................................................................

..........................................................................................................



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 استبيان آراء المستفيدين وأعضاء المجتمع المدني عن خدمات وأنشطة الكمية
 :السادة المستفيدين من خدمات الكمية

تقوم الكمية في إطار سعييا لمتواصل وتقديم خدمات لممجتمع ومؤسساتو وتنميتيما كيدف أساسي  
ومن . من أىدافيا بتقديم مجموعة من الخدمات والقيام ببعض األنشطة التي تساىم في تحقيق ىذا اليدف

أجل رفع كفاءة ىذه الخدمات وجعميا أكثر فعالية تقوم الكمية باستطالع آراءكم حول مستوى الخدمات المقدمة 
من الكمية لتحديد ما بيا من إيجابيات من وجية نظركم وما تعترضيا من صعوبات أو تتضمنيا من سمبيات، 

جراء التحسين عمييا بقدر اإلمكان . وذلك بيدف التغمب عمييا وا 
 :.........................  جية العمل.: .............................        االسمأوال بيانات أساسية

 أنثى (  )ذكر  (  ): النوع.: ...........................المؤىل الدراسي.: ........................الوظيفة
: التاريخ: .......................... البريد االليكتروني: ......................رقم الياتف

  (يمكن اختيار أكثر من نشاط)ىل شاركت في أي نشاط من األنشطة التالية التي قامت بيا الكمية؟ 
برامج التدريب التحويمي   (  )- 3دورات تخصصية  (  )- 2برامج تدريبية واستشارات  (  )-1
أخرى تذكر  (  )-7منتجات     (  )- 6 معارض (  )- 6ندوات    (  )- 5مؤتمرات   (  )-4

............................................................................................................
  ............................................................................................................

 عمى المربع الموجود تحت بوضع عالمةالرجاء قراءة كل عبارة من العبارات التالية بدقة وحدد اختيارك : ثانيا
. نظرك ويعبر عن وجية   الذي تراه مناسباًا الرأي

 
  غٌر موافك تماما1 غٌر موافك 2 موافك إلى حد ما 3 موافك 4 موافك جدا 5 :درجة التمٌٌم

 

 و
ثُٕد انتقٛٛى 

 
5 4 3 2 1 

1 
 تقوم الكمية بتوفير البيانات والمعمومات الخاصة بيا وذات العالقة بالمجتمع بوسائل مختمفة

 
     

     توفر الكمية لممجتمع المحمى بيانات عن اإلنجازات والخطط والبرامج والنشاطات المختمفة بيا  2

     تقدم الكمية خدمات متساوية وتحقق العدالة في التعامل بين الفئات المجتمعية المختمفة  3

     تقدم الكمية نشاطات تخدم كافة أفراد المجتمع  4

     تقوم الكمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع األخرى بيدف تقديم وتطوير خدمات لممجتمع  5

     . تقدم وتدعم الكمية برامج تدريبية وتعميمية واستشارات لمفئات ولمقطاعات المجتمع  6

     تدعم الكمية النشاطات والمشاريع الخيرية في المجتمع  7

     تدعم الكمية النشاطات والبرامج الرياضية والثقافية  8

9 
تبذل الكمية جيدا واضحا في المشاركات والمبادرات اإلنسانية والتطوعية 

 
     



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5 ثُٕد انتقٛٛى و

     تتيح الكمية الفرص ألفراد المجتمع لموصول إلى المعمومات بكل شفافية  10

     موقع الكمية عمى شبكة االنترنيت يوضح تماما طبيعة أنشطة الكمية ومجاالتيا  11

     تتيح الكمية بدائل ووسائل متعددة لالتصال تتصف بالسيولة والمرونة  12

     تعمن الكمية عن انجازاتيا المجتمعية بوضوح عبر وسائل متعددة  13

     أنشطة الكمية المجتمعية مفيدة وتمبى لممجتمع المحيط احتياجات واضحة  14

     . يشارك األطراف المجتمعيو بمقترحاتيم لتطوير الخدمات التى تقدميا الكميو 15

     . اإلستشارات والدورات التدريبيو التى تقدميا الكميو تفى باحتياجاتى فى جيو عممى 16

17 
عن الخدمات اإلنتاجيو التى تقدميا الكميو فى الوحدات ذات تٕرذ َششاد دٔسّٚ ٔيهظقبد 

. الطابع الخاص
     

     . يتعامل الموظفون بالكمية مع الضيوف بشكل الئق 18

: أىم مالحظاتكم عمى أنشطة وخدمات الكمية
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 .................................... 
: مقترحاتكم لتطوير أنشطة وخدمات الكمية

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
 .................................... 

 
: التوقيع

 

 نشكر حسن تعاونكم

 

 
 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 والسالمة منظومة األمن عن التدريس والطالب ىيئة أعضاء آراء إستقصاء
: الزمالء أعضاء ىيئة التدريس وأبناءنا الطالب

تحرص الجامعة والكمية عمى توفير وسائل األمن والسالمة لممحافظة عمى سالمة أعضاء ىيئة  
لذا نرجو منكم استيفاء بيانات ىذا االستبيان لتحديد . التدريس ومعاونييم والطالب وجميع العاممين بالكمية

جوانب التميز في مجال األمن والسالمة في الكمية وذلك لتطويرىا وتعزيزىا، من جانب آخر أوجو القصور حتى 
 .يمكن تالفييا بقدر اإلمكان لممحافظة عمى أقصى درجات األمن والسالمة لمجميع

 :........................تاريخ التقييم..............................           اسم الكمية: بيانات أساسية
طالب  (  )معاون  (  )عضو ىيئة تدريس  (  )الوظيفة :.......................  اسم القائم بملء اإلستبيان

 .: .................القسم العممي................... الدرجة العممية: كمعاون /في حالة عضو ىيئة التدريس
 أنثى (  )ذكر     (  ): النوع:                  الفرقة الدراسية: في حالة طالب

 

 غير موافق تماما =1غير موافق،  =2موافق إلى حد ما،  =3موافق،  =4موافق جدا، =5: درجة التقييم
 

 1 2 3 4 5العبارة م 
تتوفر األجيزة واألدوات الخاصة بالحفاظ عمى األمن والسالمة بالقاعات  1

 والمعامل بالكمية
     

      تتوفر طفايات الحريق في أماكن تواجد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس 2
      أبواب القاعات والمعامل تفتح لمخارج 3
      توجد أجيزة اإلنذار في أماكن متعددة بالكمية 4
      تعمل أجيزة اإلنذار بكفاءة عالية 5
      تقوم الكمية بتجربة إخالء مرة عمى األقل كل عام 6
      مخارج الطوارئ عن الخطر محددة ومعمنة بالكمية 7
      توجد تعميمات األمن والسالمة في كل مكان بالكمية حسب طبيعتيا 8
      تؤدي وحدة األزمات والكوارث بالكمية تعمل بكفاءة عالية 9
      .يتم التحرك السريع لمتعامل مع أي خطر بكفاءة عالية 10

تتوفر اإلرشادات الخاصو بإتباع إجراءات األمن والسالمو فى المصاعد  11
.    والمعامل

     

     . تتوفر إرشادات عن كيفية إستخدام طفايات الحريق 12

: يقتشصبد انتضسٍٛ أٔ صم ْزِ انًشكالد:                            أْى انًشكالد انتٙ تشَٔٓب يٍ ٔرٓخ َظشك

 -                                                                                   -

 -                                                                                   -

 -                                                                                   -

 -                                                                                   -

 

 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 المكتبة عن خدمات الطالب استقصاء آراء

 :الطالبة/عزيزي الطالب
في إطار سعي الكمية لتطوير المكتبة بحيث تكون داعما عمميا وتعميميا يمد الطالب بكل المعمومات  

المطموبة سواء كانت كتب عممية أو أبحاث أو خدمات إليكترونية، فإننا نريد معرفة آراءكم حول مدى 
تقييمكم لمخدمات التي تقدميا المكتبة والتعرف عمى الجوانب اإليجابية وجوانب القصور بيا حتى يمكن 

 .تالفييا حتى تستمر في أداء خدماتيا بالكفاءة المطموبة
 :.......................    التاريخ:......................................الكمية  : بيانات أساسية

أنثى    (  )ذكر   (  ): النوع:......................اسم القائم بملء اإلستبيان
 :........                     الفرقة.............القسم

 

 و انؼجبسح 5 4 3 2 1

 1 .موقع المكتبة مالئم ويسيل الوصول اليو     

 2 .تيتم المكتبة باقتناء المراجع الحديثة بصفة مستمرة     

 3 .يتوافر بالمكتبة عدد كبير من النسخ لكل مرجع ليفي باحتياجات المترددين     

 4 .تحتوي المكتبة عمى مراجع تفي باحتياجات التخصصات المختمفة     

 5 .نظام االستعارة الخارجية بالمكتبة مالئم     

 6 يوجد بالمكتبة نظام الكترونى يسيل عممية البحث عن المراجع      

 7 .خدمة النسخ والطباعة بالمكتبة تفي احتياجات الباحثين     

 8 .مساحة المكتبة تسمح باستقبال الباحثين المترددين عمييا     

 9 .يوجد بالمكتبة عدد كافي من الكراسي الستقبال الباحثين     

 10 .يوجد عدد كافي من أجيزة الكمبيوتر بالمكتبة لتسييل عممية البحث اإللكتروني      

 11 .التيوية بالمكتبة مالئمة      

 12 .اإلضاءة بالمكتبة كافية     
 13 .أداء العاممين بالمكتبة مرضى لكافة الخدمات المقدمة     

 14 .ساعات العمل بالمكتبة تفي باحتياجات الباحثين     

 :مقترحات لمتطوير

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
 ............................................................................................................ 

 

 

 غير موافق تماما =1غير موافق،  =2موافق إلى حد ما،  =3موافق،  =4موافق جدا، =5 :درجة التقييم



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 

 لممعمومات الدولية الشبكة حول كفاءة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم آراء استقصاء

: الزميل العزيز
تحرص الجامعة والكمية عمى توفير أحدث المعمومات ووسائل التواصل المختمفة من خالل الشبكة  

الدولية لممعمومات بالجامعة سواء في مجال التعميم أو البحث العممي لتطوير أداء وميارات أعضاء ىيئة 
التدريس بجميع كميات الجامعة وتوصيل المعمومات ليم والتواصل معيم من خالل الشبكة الدولية لممعمومات 

لذا نرجو منكم استيفاء بيانات ىذا االستبيان لتحديد جوانب التميز في موقع الجامعة والكمية وذلك . بالجامعة
 .لتطويرىا وتعزيزىا، من جانب آخر أوجو القصور حتى يمكن تالفييا بقدر اإلمكان

:............................. األسم.........................................تاريخ التقييم: بيانات أساسية
 :................التخصص:  ...............          القسم العممي: ...............                 الكمية

 

 غير موافق تماما =1غير موافق،  =2موافق إلى حد ما،  =3موافق،  =4موافق جدا،  =5: درجة التقييم
 

 1 2 3 4 5العبارة م 
     انتظام خدمة االنترنت في موقع الجامعة بال انقطاع  1
     توفر خدمة االنترنت كل البيانات التي احتاجيا  2
     محتويات الموقع الجامعة تغطي كل أنشطتيا  3
     يوفر الموقع البريد االليكتروني ألعضاء ىيئة التدريس  4
     يربط موقع الجامعة بين مواقع جميع كمياتيا  5
     يوفر موقع الجامعة قواعد بيانات متعددة لمبحوث العالمية   6
      يسيل التواصل مع الزمالء في كميات الجامعة األخرى  7
     الكميات خالل الموقع /الوصول إلى خدمات مكتبة الجامعة 8
      يسيل التواصل مع الجامعات العالمية من خالل موقع الجامعة 9
      يتسم موقع الجامعة بالسرعة المطموبة لمحصول عمى البيانات 10
     الكميات /الكمية من خالل موقع الجامعة/التواصل مع إدارة الجامعة 11
يسيل التواصل مع الطالب لتقديم المعمومات المناسبة ليم واالجابة عن  12

 استفساراتيم
     

: أىم المشكالت التي ترونيا من وجية نظرك
 -
 -

: مقترحات التحسين أو حل ىذه المشكالت
 -
 -
 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 لممعمومات الدولية حول كفاءة الشبكة الطالب آراء استقصاء
: أبناءنا الطالب

تحرص الجامعة والكمية عمى توفير وسائل تكنولوجيا المعمومات المتاحة لتطوير أداء وميارات الطالب  
لذا نرجو منكم استيفاء بيانات . وتوصيل المعمومات ليم والتواصل معيم من خالل الشبكة الدولية لممعمومات بالجامعة

ىذا االستبيان لتحديد جوانب التميز في موقع الجامعة والكمية وذلك لتطويرىا وتعزيزىا، من جانب آخر أوجو القصور 
 .حتى يمكن تالفييا بقدر اإلمكان

أنثى  (  )ذكر     (  ): النوع:......................................               اإلسم: بيانات أساسية
 :...................           التاريخ: ....................... الفرقة الدراسية:    ..........................           الكمية

  غٌر موافك تماما1 غٌر موافك، 2 موافك إلى حد ما، 3 موافك ،4 موافك جدا ،5 :درجة التمٌٌم 
 

 1 2 3 4 5العبارة م 
     انتظام العمل بال انقطاع في موقع الجامعة والكميات   1
     الكميات معمومات عن األنشطة الطالبية /توفر موقع الجامعة 2
     الكميات /توفر خدمة البريد االليكتروني لمطالب عمى موقع الجامعة 3
     الكميات  /توفر المقررات االليكترونية عمى موقع الجامعة 4
     الكميات /سيولة الحصول عمى نتائج االمتحانات عمى موقع الجامعة 5
     الكميات /تواصل الطالب مع أعضاء ىيئة التدريس عمى موقع الجامعة 6
     الكميات /اإلعالن أوال بأول عن األنشطة الطالبية عمى موقع الجامعة 7
     الكميات خالل الموقع /الوصول إلى خدمات مكتبة الجامعة 8
     الكميات /خدمات التواصل االجتماعي بين الطالب عمى موقع الجامعة 9
توفر األبحاث والمقاالت من الجامعات األخرى من خالل المكتبة الرقمية عمى  10

الكميات /موقع الجامعة
     

     الكميات /الكمية من خالل موقع الجامعة/التواصل مع إدارة الجامعة 11
: أهم المشكالت التً ترونها من وجهة نظرن

 -
 -
 -
 -
 -

: ممترحات التحسٌن أو حل هذه المشكالت

 -
 -
 -
 -
 -

 
 

 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

  الكميات/ ليم بالجامعة  ة والخدمات التى تقدمنشطاألعن العاممين  إستقصاءآراء
:.............   المسمى الوظيفي.: .............        اإلدارة/ جيو العمل:.......................        اإلسم

 :......................التاريخ:......................                                       الدرجة الوظيفية  
  غٌر موافك تماما1 غٌر موافك، 2 موافك إلى حد ما، 3 موافك، 4 موافك جدا ،5:درجة التمٌٌم

 

 1 2 3 4 5العبارة م 
 (MIS)رأي العاممين بالجامعة في نظم المعمومات اإلدارية بالجامعة 

     انتظام العمل بال انقطاع في برنامج نظم المعمومات اإلدارية   1
     يغطي البرنامج جميع األنشطة والميام اإلدارية الخاصة بي  2
     يسيل الحصول عمى المعمومات المطموبة من اإلدارات األخرى  3
     تسييل استرجاع وحفع المعمومات اإلدارية الخاصة بي   4
     خفض البرنامج استيالك األدوات المكتبية  5
     مساىمة البرنامج في زيادة سرعة العمل وكفاءة األداء  6

رأي العاممين بالجامعة في نظم المساءلة والحاسبة 
     توجد قواعد شفافة لممساءلة والمحاسبة بالجامعة وكمياتيا  7
     تطبق قواعد المساءلة والمحاسبة عمى الجميع بعدالة  8
     اإلعالن عن محاسبة المقصرين بوسائل متعددة  9
     مكافأة المتميزين في عمميم لتشجيعيم عمى االستمرار  10
     مساءلة العاممين المقصرين بشفافية كاممة  11

الكمية /رأي العاممين بالجامعة في كفاءة إدارة الجامعة
     الكمية /توجد سياسة واضحة ومعمنة ألسموب اإلدارة بالجامعة 12
     الكمية آلراء الجميع دون تمييز /تستمع إدارة الجامعة 13
     الكمية باآلراء التي في مصمحة العمل /تأخذ إدارة الجامعة 14
الكمية /يتم توزيع الموارد التي تحتاجيا أقسام تستمع إدارة الجامعة 15

بعدالة ووفقا لمصمحة العمل  
     

     الكمية األسموب الديمقراطي في العمل /تتبع إدارة الجامعة 16
الكمية بتنفيذ قرارات المجالس الحاكمة بدقة /تمتزم إدارة الجامعة 17

 (مجمس الكمية-مجمس الجامعة)
     

     الكمية بالوضوح والشفافية في العمل /تمتزم إدارة الجامعة 18
الكمية المسئوليات عمى اإلدارات وفقا لتخصصاتيا /توزع إدارة الجامعة 19

بعدالة 
     

     الكمية بالعدالة في توزيع المكافآت والحوافز /تمتزم إدارة الجامعة 20
:  آية مالحظات أخرى يمكنك كتابتيا

 
 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 إستقصاء رأي الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في الخدمات المقدمة ليم
 :الطالبة/عزيزي الطالب

باإلضافة إلى ما تقدمو الجامعة وكمياتيا من خدمات تعميمية وتدريبية من خالل برامجيا ومقرراتيا  
الدراسية لتنمية المعارف التخصصية لمطالب وإلكسابيم الميارات المينية التي يحتاجونيا في سوق العمل، 
فإنيا أيضا تسعى إلى تقديم خدمات خاصة بكم تتناسب مع ظروفكم وامكانياتكم والتي ال تقل عن ظروف 

لذلك نرجو منكم ابداء . زمالءكم اآلخرين بوصفكم عماد المجتمع والقادرين عمى تحمل مسئولية التغيير فيو
 .  آراءكم ومقترحاتكم في الخدمات المقدمة لكم حتى يمكن مراعاتيا وتحسينيا بقدر اإلمكان

 :بيانات أساسية
:....... التاريخ: ..................الفرقة الدراسية: ...............القسم العممي: ..................الكمية
 : ..................أخرى تذكر (  )حسية  (  )حركية  (  ):  أنثى      نوع اإلعاقة (  )ذكر  (  ): النوع

 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما، =5: درجو التقييم 
 1 2 3 4 5العبارة م 

: الخدمات العامة
      تتوفر أماكن آمنة خاصة للسٌر داخل الجامعة والكلٌات 1
      توجد دورات مٌاه خاصة مناسبة الستخداماتنا  2
      ٌتاح لنا استخدام المصاعد فً الكلٌات والجامعة 3
      تساعدنا الجامعة فً الحصول على ممٌزات خاصة فً وسائل المواصالت 4
      تتوفر داخل الجامعة وسائل مواصالت خاصة بتنمالتنا داخلها 5
      .توفر لنا الجامعة وسائل العالج الطبً المناسبة لحاالتنا 6
     توجد فرص متاحة لممارسة األنشطة الرٌاضٌة لمن ٌرغب منا  7
تتوفر المماعد الدراسٌة المناسبة لظروفنا الصحٌة فى لاعات الدراسه  8

. والمدرجات
     

: الخدمات المادية
      تخفض الجامعة من نفماتنا الدراسٌة أو تعفٌنا منها 9
      مخفضة وفما لظروف كل منا/تمدم الكلٌة الكتب الدراسٌة مجانا 10
      نستفٌد من خدمات التكافل االجتماعً بالكلٌة 11
      الكلٌة مجانا/تتاح لنا فرص المشاركة فً رحالت وحفالت الجامعة 12
      مخفضة/تساعدنا الكلٌات فً توفٌر المواد والخامات بالمعامل مجانا 13

الخدمات التعميمية 
      تتٌح لنا الكلٌة الجلوس فً أماكن متمدمة لمتابعة المحاضرات 14
      ٌوفر لنا األساتذة أولات إضافٌة لشرح ما نحتاجه من دروس  15
      توفر لنا الكلٌة أشخاص لمساعدة من ٌحتاج منا فً االمتحانات 16
      توفر الكلٌة للطالب غٌر المادرٌن لجان خاصة لالمتحانات بمفردهم 17



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5العبارة م 
      توفر الكلٌة وسائل تعلٌمٌة مناسبة للطالب المحتاجٌن مثل طرٌمة براٌل 18
      ٌسعى األساتذة فً المحاضرات إلى التحمك من وصول المعلومات لنا 19
      ٌحرص األساتذة على مشاركتنا فً المنالشات أثناء المحاضرات 20
       تمامامعاملة الطالب العادٌٌنٌعاملنا األساتذة والعاملٌن بالكلٌة  21

 (إن وجد ) الجامعة/التي تواجيك في الكميةمعوقات المن وجيو نظرك ما ىي 

 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................

: - لمتعامل مع ىذه المعوقاتما ىي مقترحاتك -
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 الجامعة/استقصاء رأي المستفيدين فى المجتمع من أنشطة وخدمات الكمية
تضع جامعة حموان دائما في اعتبارىا : السادة المحترمين المستفيدين من أنشطة وخدمات جامعة حموان

مصالح واىتمامات المجتمع بوصفيا احدى المؤسسات العممية والتعميمية والبحثية التي تشارك بفعالية في 
خدمة المجتمع وتنمية، وفي إطار ذلك فيي تقوم بأداء العديد من األنشطة العممية والبحثية والخدمية سواء 

بداء رأيكم بكل . كانت مباشرة أو غير مباشرة لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باستيفاء بيانات ىذا االستبيان وا 
بداء مقترحاتكم من أجل تطوير ىذه الخدمات بقدر  صراحة في الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع وا 

 .اإلمكان واالرتقاء بيا بما يعود عمى المجتمع بالنفع والفائدة
 :بيانات أساسية

:................ التاريخ: .......................الوظيفة.:: .........................................االسم
 أنثى       (  )ذكر  (  ): النوع.: ................................. العملجيو

 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما، =5: درجة التقييم
 

 1 2 3 4 5العبارة م 
: الخدمات التعميمية

 بخرٌجىٌتمٌز خرٌجً جامعة حلوان بسمات تطبٌمٌة وعملٌة ممارنة  1

 .الجامعات األخرى
     

 الراغبٌن بااللتحاقتتٌح كلٌات جامعة حلوان الفرصة للعاملٌن بالمإسسات  2

 .بالدراسات العلٌا
     

تنظم جامعة حلوان دورات تدرٌبٌة متخصصة فً جمٌع المجاالت لتطوٌر  3

. مهارات وامكانٌات العاملٌن فً مإسسات المجتمع المحلى واإلللٌمى
     

تتٌح مكتبات الجامعة الفرصة للعاملٌن بالمإسسات لالطالع على أحدث  4

. اإلصدارات والدورٌات العلمٌة
     

الخدمات البحثية 
تهتم جامعة حلوان من خالل كلٌاتها ومراكزها العلمٌة بتحدٌد االحتٌاجات  5

. الوالعٌة للمجتمع ومإسسات لوضع الخطط المناسبة لها
     

تتسم جامعة حلوان بإجراء طالبها وباحثٌها لرسائل الماجستٌر والدكتوراه  6

والبحوث العلمٌة األخرى فً المجتمع ومإسساته لتحمٌك االستفادة المناسبة   
     

تموم جامعة حلوان وكلٌاتها باختبار برامج للتعامل مع مشكالت المجتمع على  7

كافة المستوٌات العلمٌة واالجتماعٌة والسلوكٌة لضمان االستفادة منها 
     

تهتم المراكز العلمٌة بالجامعة والكلٌات بإرسال نتائج بحوثها إلى الجهات  8

. المجتمعٌة المعنٌة لتطبٌمها على الوالع فً هذه المإسسات

 

     

تستفٌد مإسسات المجتمع وهٌئاته من نتائج البحوث التً تجرٌها الجامعة  9

. فً الممارسة العملٌة

 

     

الجامعه اهم المضاٌا التى / تتناول المإتمرات والملتمٌات التى تنظمها الكلٌات 10

. ٌعانى منها المجتمع ومإسساته
     



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5العبارة م 
                         الخدمات البحثية:تابع  

ٌشارن اصحاب المصلحه فى انتدوات التى تمام على هامش ملتمٌات  11

. التوظٌف
     

تهتم الجامعة بدعوة العدٌد من أعضاء المإسسات والخبراء والعاملٌن  12

 للمشاركة فً المإتمرات واللماءات العلمٌة التً تنظمها لتبادل الخبرات
     

: الخدمات المجتمعية العامة
     للجامعة خطة سنوٌة ألنشطتها فً المجتمع نشارن فً وضعها ونطلع علٌها  11
     تموم الجامعة بتنظٌم معسكرات طالبٌة للمحافظة على نظافة البٌئة وتجمٌلها  12
تنظم الجامعة وكلٌاتها لوافل طبٌة لخدمة افراد المجتمع وخاصة غٌر  13

المادرٌن 
     

تحرص الجامعة على مشاركة بعض لادة مإسسات المجتمع فً المجالس  14

الخاصة بها مثل مجالس الكلٌات ومجلس الجامعة ولجان البٌئة 
     

تحرص الجامعة على تنظٌم لماءات وندوات لتوعٌة سكان المجتمعات ببعض  15

المشكالت واألخطار التً تواجههم وبعض المضاٌا مجال اهتمامهم 
     

تستفٌد مإسسات المجتمع وأفراده من أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص  16

الموجودة فً الجامعة وكلٌاتها 
     

تشارن الجامعة فً وضع وتنفٌذ خطط تنمٌة المجتمع والبٌئة التً ٌتم  17

تنفٌذها فً المجتمعات المحٌطة بالجامعة خصوصا والمجتمع المصري 

عموما 

     

     . ٌوجد بالجامعة وسائل تواصل مستمرة بمإسسات وهٌئات المجتمع 18
 (إن وجد) أوجو القصور التي تراىا سيادتكم في أنشطة الجامعة وكمياتيامن وجيو نظرك ما ىي 

 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................

: - لمتعامل مع أوجو القصور ىذه  سيادتكمما ىي مقترحات-
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................

     

 
 

نشكر حسن تعاونكم 

 

 



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 استبيان رأي طالب المدن الجامعية في الخدمات المقدمة ليم
 :الطالبة/عزيزي الطالب

باإلضافة إلى ما تقدمو الكمية من خدمات تعميمية وتدريبية من خالل برامجيا ومقرراتيا الدراسية  
لتنمية المعارف التخصصية لمطالب وإلكسابيم الميارات المينية التي يحتاجونيا في سوق العمل، فإنيا أيضا 

لذلك نرجو منكم ابداء . تسعى إلى خدمات اإلقامة المريحة لمطالب المغتربين ليا من خالل المدن الجامعية
 .آراءكم ومقترحاتكم في الخدمات المقدمة لكم حتى يمكن مراعاتيا بقدر اإلمكان في تحسين ىذه الخدمات

:............ الكمية.................المرحمة الجامعية :...............................اإلسم: بيانات أساسية
:.........   التاريخ: .............الدراسية: العممي القسم:.....................الدراسىة الفرقو
 : ..................أخرى تذكر (  )حسية  (  )حركية  (  ):  أنثى      نوع اإلعاقة (  )ذكر  (  ): النوع

 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما،  =5:درجة التقييم
 1 2 3 4 5العبارة م 

: القبول وتكاليف االقامة
      إجراءات المبول مٌسرة وسهلة 1
      المستندات المطلوبة للمبول فً متناول الطالب  2
      معاٌٌر لبول الطالب فً المدٌنة معلنة لجمٌع الطالب 3
      تراعً إدارة الجامعة العدالة فً لبول الطالب وتوزٌعهم وفما للمعاٌٌر 4
      مصارٌف اإللامة فً المدن الجامعٌة مناسبة للطالب 5
      تعفً الجامعة غٌر المادرٌن من دفع مصروفات اإللامة أو تخفٌضها 6
     تسكٌن الطالب المدن الجامعٌة ٌتناسب مع بداٌة الدراسة  7
     نظام تسكٌن الطلبة فً المدن ٌتم بسهولة وٌسر  8

: خدمات االقامة
      ٌتسم المبانً التً ٌمٌم بها الطالب بوجه عام بالنظافة 9
      عدد الطالب فً كل حجرة مناسب لمساحتها 10
      حجرات اإللامة جٌدة التهوٌة 11
      األساس الموجود بالحجرات مناسب 12
      ٌتوفر فً الحجرات الجو المناسب للمذاكرة 13
     تحرص إدارة المدٌنة على وضع الطالب ذوي التخصص الواحد معا   14
     ٌتوفر أماكن أخرى للمذاكرة داخل المبنى لمن ٌرغب  15
توجد وسائل للتسلٌة والترفٌه فً كل مبنى  16

 
     

تتوفر أماكن ممارسة األنشطة المتنوعة فً المدٌنة الجامعٌة  17

 
     

ٌتوفر العمال بالمبنى المسئولٌن عن نظافة المبنى وتمدٌم الخدمات للطالب  18

 
     



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5العبارة م 
توجد في المبنى خدمات لذوي االحتياجات الخاصة وخاصة في المداخل  19

والساللم 
     

     دورات المياه بالمبنى كافية لمطالب  20
     تتسم دورات المياه بالنظافة باستمرار  21
     توجد أماكن مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة في دورات المياه  22

:  خدمات التغذية
      الوجبات التً تمدمها المدٌنة للطالب كافٌة 23
      الوجبات متنوعة وٌراعى فٌها توفر المٌمة الغذائٌة 24
      ٌتمٌز المطعم بالنظافة ومراعاة الشروط الصحٌة 25
     تولٌتات تناول الوجبات مناسب للطالب  26
     أماكن تناول الوجبات بالمطعم كافٌة للطالب  27
     الولت المخصص لتناول الوجبات كافً لتناول جمٌع الطالب وجباتهم  28
     الوجبات التً تمدم لنا طازجة وتتوفر فٌها الشروط الصحٌة  29

الرعاية الصحية  
     الرعاٌة الصحٌة لطالب المدن الجامعٌة مناسبة  30
     توجد أماكن لإلسعافات األولٌة تمدم خدماتها للطالب عند الحاجة  31
     توجد صٌدلٌات لرٌبة من كل مبنى توفر للطالب األدوٌة عند الحاجة  32
     تتوفر سٌارات اإلسعاف للطالب فً حاالت الطوارئ  33
     تستمبل مستشفى الجامعة حاالت الطالب فً أي ولت من الٌوم  34
     الرعاٌة الطبٌة التً تمدمها مستشفى الجامعة كافٌة للطالب  35
     تموم الجامعة بتحوٌل الطالب إلى مستشفٌات أخرى للعالج عند اللزوم  36
     توفر الجامعة خدمات التامٌن الصحً لطالب المدن الجامعٌة  37

قواعد األمن والسالمة 
     تتوفر فً المبنى إرشادات االمن والسالمة  38
     توجد إرشادات لمخارج ومنافذ الطوارئ فً كل مبنى  39
     تتوفر أجهزة إطفاء الحرٌك فً كل مبنً  40
     توجد أوانً بها رمال موجودة بجوار الغرف  41
     ال توجد أسالن كهربائٌة مكشوفة فً الغرف والمبنى  42
     ٌتم اجراء تجارب اطفاء حرٌك فً المبانً سنوٌا  43
     أبواب الحجرات تفتح للخارج  44
ٌمنع الطالب من استخدام األجهزة الكهربائٌة مثل السخانات والمواد المابلة  45

لالشتعال 
     



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5العبارة م 
     توجد أجهزة انذار فً كل مبنى عند حدوث أي أخطار   46

: اإلدارة واالشراف
      تحرص إدارة الجامعة على زٌارة المدن الجامعٌة بشكل منتظم 47
     تستجٌب إدارة الجامعة للشكاوى التً ٌمدمها الطالب  48
     ٌعامل مشرف المبنى الطالب معاملة جٌدة  49
     ٌحرص المشرف على توفٌر الجو المناسب لمذاكرة الطالب  50
     ٌستجٌب المشرف بسرعة للشكاوى التً تمدم له من الطالب  51
     ٌتسم المشرف بالحزم والصرامة فً تنفٌذ المواعد واللوائح بالمبنى  52
     ٌتعامل المشرف مع المشكالت التً تحدث بٌن الطالب بحكمة ومهارة  53
     ٌستمع المشرف لشكاوى وممترحات الطالب بصدر رحب وٌنالشها معهم  54
ٌحرص المشرف على المرور المنتظم على الغرف والمبنى للتؤكد من راحة  55

الطالب 
     

 (تإن وجد) أىم المشكالت التي تواجيك في المدينةمن وجيو نظرك ما ىي 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
........................................................................................................... .
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 
: - لمتعامل مع ىذه المشكالتما ىي مقترحاتك -

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................
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جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

دارات الجامعة عن نمط اإلدارة بالجامعة  استقصاء رأي المعنيين بالكميات وا 
تتسم جامعة حموان : القيادات األكاديمية واإلدارية بالكميات والجامعة السادة الزمالء األفاضل

بوجود نظام إداري يتضمن القيادات األكاديمية واإلدارية لتسيير العمل بالكفاءة المطموبة من 
لذلك نرجو من سيادتكم . خالل ىيكل تنظيمي يتم اختيار أعضاؤه وقياداتو وفقا لمعايير محددة

بداء  بداء رأيكم بصراحة في نمط ونظام إدارة الجامعة، وا  التكرم باستيفاء بيانات ىذا االستبيان وا 
مقترحاتكم من أجل تطوير ىذا النظام وفقا لمقوانين والقواعد المتبعة في التعميم العالي بمصر بما 

 .يسمح بزيادة فعالية الجامعة في تحقيق أىدافيا
 :بيانات أساسية

:................ الدرجة: .......................الوظيفة: ....................................اختياري )االسم 
 :....................أنثى      تاريخ التقييم (  )ذكر  (  ): النوع.: .......................جيو ومكان العمل

 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما، =5:  درجة التقييم
 

 1 2 3 4 5العبارة م 
: الييكل التنظيمي لمجامعة

      ٌوجد بالجامعة هٌكل تنظٌم معلن ومعتمد من مجلس الجامعة 1
ٌوجد بالهٌكل التنظٌمً توصٌف واضح للمسئولٌات واالختصاصات لكل مسئول  2

 من مسئولً الجامعة
     

     ٌوضح الهٌكل التنظٌمات العاللة مع الكلٌات واإلدارات التابعة للجامعة  3
ٌوضح الهٌكل التنظٌمً صالحٌات ومسئولٌات مجلس الجامعة والمجالس  4

المنبثمة منه مثل مجلس التعلٌم والطالب والدراسات العلٌا وغٌرها 
     

ٌحدد الهٌكل التنظٌمً اختصاصات ومسئولٌات رئٌس الجامعة والنواب وأمناء  5

الجامعة وجمٌع المٌادات بالجامعة 
     

اختيار القيادات بالجامعة وتنميتيا 
     . تتسم اختٌار المٌادات بالجامعة بالشفافٌة والوضوح وفما لمواعد الدولة 6
     توجد معاٌٌر محددة ومعلنة الختٌار المٌادات بالجامعة  7
     ٌعتبر معٌار الكفاءة من أهم معاٌٌر اختٌار المٌادات بالجامعة  8
     توجد خطة لتنمٌة المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بالجامعة  9
ٌشترن فً الدورات التدرٌبٌة لتنمٌة المٌادات بالجامعة عدد من أعضاء هٌئة  10

التدرٌس والعاملٌن لتكوٌن صف ثانً معد للمٌادة 
     

تهتم إدارة الجامعة بتؤهٌل جٌل من الشباب فً كافة المستوٌات لتحمل  11

المسئولٌة مستمبال 

 

     

تراعً إدارة الجامعة تداول السلطة والمناصب فً الوحدات والمراكز بالجامعة  12

لخلك لٌادات جدٌدة فً المستمبل 

 

     



  
 
 
 

جامعه حلوان وكلٌاتها  فى   للتطبٌكدلٌل إستمصاءات الرأي

  مركز ضمان الجودة-وحدة اإلستبٌانات

 1 2 3 4 5العبارة م 
نظام القيادة في الجامعة 

تحرص إدارة الجامعة على اتباع األسلوب الدٌمولراطً فً منالشة  13

الموضوعات الهامة واتخاذ المرارات 
     

تحرص المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة العلٌا على تفوٌض المٌادات فً  14

المستوٌات األلل فً تسٌٌر العمل واتخاذ بعض المرارات لتٌسٌر العمل على 

المستفٌدٌن 

     

     تتسم إدارة الجامعة بالعدالة فً الجزاءات والمكافآت وتوزٌع العمل  15
تعطً إدارة الجامعة لكلٌاتها المساحة الكاملة من الحرٌة إلدارة شئونها وفما  16

للموانٌن واللوائح المتبعة 
     

تحرص إدارة الجامعة على االستفادة من نظم المعلومات والتوثٌك االلٌكترونً  17

لتٌسٌر العمل وتملٌل النفمات 
     

توفر إدارة الجامعة فرص التدرٌب وتنمٌة المهارات للعاملٌن فٌها على كافة  18

المستوٌات 
     

     ٌوجد بالجامعة مٌثاق أخاللً موثك ومعلن وٌلتزم به الجمٌع  19
توجد بالجامعة لواعد عادلة وشفافة لمجالس التؤدٌب معلنة وتطبك على الجمٌع  20

بالعدالة المطلوبة 
     

توجد بالجامعة آلٌات وإجراءات معلنة ومعتمدة لضمان عدم التمٌٌز والعدالة  21

بٌن العاملٌن بها، وعدم تضارب المصالح 
     

 (إن وجد) أوجو القصور التي تراىا سيادتكم في النظام اإلداري لمجامعةمن وجيو نظرك ما ىي 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 

: - لمتعامل مع أوجو القصور ىذه  سيادتكمما ىي مقترحات-
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 
     

نشكر حسن تعاونكم 
 

 


