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 (في نهايت العام)عام جامعي / مرة : دوريه تطبيق استمارة التقييم
 
 

جودة تطبٌقات منظومه ال دلٌل إستقصاءات الرأي فى مجال 
 فً مؤسسات التعلٌم العالى 

: الطالبة/عزيزي الطالب
تقوم الكمية بتقييم برنامج البكالوريوس من وجهة نظركم لمتعرف عمى اإليجابيات  

لذلك نرجو منكم استيفاء بيانات هذا . وتدعيمها وتحديد السمبيات ومحاولة تالفيها مستقبال
. االستبيان بصراحة ووضوح حتى يمكن الوقوف بموضوعية عمى إيجابيات وسمبيات البرنامج

لذلك تعتبر جميع البيانات التي يتضمنها هذا االستبيان سرية تماما ولن يطمع عميها إال القائمين 
. عمى تحميل بيانات هذا االستبيان والوصول إلى النتائج المطموبة

والمطموب منكم اإلشارة إلى االستجابة الموجودة أمام كل عبارة عمما بأنها تتضمن  
:  اآلتي

 جيد جدا (5)جيد  (4)متوسط  (3)ضعيف  (2)ضعيف جدا  (1)
 :بيانات أساسية: أوال

 : ............................  رقم البرنامج.: .................................اسم البرنامج
 : ......................القسم.: ........................الكمية.: .....................الجامعة

. أنثى (  )ذكر  (  ): النوع.: .......................................(اختياري)اسم الطالب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: أبعاد وعبارات االستبيان: ثانيا
 5 4 3 2 1العبارة م 

آراء عامة حول البرنامج 
     البرنامج مفيد في سوق العمل  1
     حقق البرنامج توقعاتي  2
     البرنامج شيق بصفة عامة  3

التعليم والتدريس 
     المحاضرون ممتزمون بالجدول المعمن  4
      ينوع المحاضرون من طرق التدريس بطريقة مرضية 5
     تسمح طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب  6
     يستخدم المحاضرون وسائل تدريس حديثة  7
     تتوافر بالمكتبة المراجع الحديثة المطموبة  8
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 5 4 3 2 1العبارة م 
     تتوافر الكتب الدراسية مع بداية الدراسة  9

     يسهل استخدام شبكة االنترنت بالكمية  10
     تتوفر األجهزة الحديثة بالمعامل  11
     التدريبات العممية في المعامل مفيدة في التطبيق العممي  12
     تتوافر القاعات الدراسية المالئمة  13
     وقت المحاضرات مالئم لمطالب  14

الخدمات المرتبطة بالبرنامج 
     عدد العاممين في شئون الطالب مالئم لتقديم الخدمة  15
     يتسم قسم شئون الطالب بتسهيل اإلجراءات لمطالب  16
     يتم وضع الجداول الدراسية لمبرنامج في موعدها  17
     تظهر نتائج االمتحانات في الوقت المناسب  18
     يتعامل الموظفون مع الطالب بطريقة مناسبة  19
يتم مراعاة ظروف الطالب المادية بالنسبة لممتطمبات المادية  20

الخاصة بالبرنامج 
     

مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 
     أهداف البرنامج واضحة ومعمنة مع بداية الدراسة  21
     المخرجات التعميمية لكل مقرر تعمن بداية الفصل الدراسي  22
     يشارك الطالب في تحديد أهداف واهتمامات البرنامج  23
     أكسبني البرنامج المعارف المرتبطة بتخصصي  24
     زودني البرنامج بأخالقيات وآداب المهنة  25
ساعدني البرنامج عمى اكتساب مهارات مرتبطة بعممي  26

المهني في المستقبل 
     

     ساعدني البرنامج عمى اكتساب مهارات التعامل مع اآلخرين  27
     ساعدني البرنامج في اكتساب مهارات التفكير الناقد  28
 ساعدني البرنامج عمى تعمم مهارات حل المشكالت 29
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     ساعدني البرنامج عمى اكتساب مهارات تكنولوجيا المعمومات  30

 التقييم
     تعبر االمتحانات عن أهداف ومحتويات المقرر  31
     تم تدريب الطالب عمى نماذج االمتحانات  32
     تعمن جداول االمتحانات في مواعيد مبكرة  33
     توقيت االمتحانات مالئم  34
     الطريقة المتبعة في االمتحانات الشفوية والتحريرية عادلة  35
     تتناسب األسئمة مع الزمن المخصص لالمتحانات  36
     تتنوع األسئمة وفقا لمخرجات التعمم المستهدفة  37
     تتسم طرق تصحيح االمتحانات بالموضوعية  38
     يتم اإلعالن عن النتائج في وقت مناسب  39
الطريقة المتبعة في التعامل مع تظممات الطالب من نتائج  40

. االمتحانات مرضية
     

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

 


