
[Type text] 
 

 (َهبَخ انفظم انضبٍَ-َهبَخ انفظم األول)ػبو عبيؼٍ  / رٍُيش: دوسَه رطجُك اسزًبسح انزمُُى

 
 

 

 

 قياس آراء الطالب عن الفاعلية التعليمية

 :أبناءنا الطالب

رغبة من الكمية في تطوير الخدمة التعميمية المقدمة والوصول بها إلى مستوى يساعدكم عمى 
تحقيق طموحاتكم واكسابكم المعارف والمهارات التي تؤهمكم لممنافسة في سوق العمل، تحرص الكمية 

عمى معرفه آرائكم من خالل هذا االستبيان لموقوف عمى اإليجابيات لتعززها وعمى الجوانب التي 
تحت  ()عالمة  االستبيان قراءة جيدة ومن ثم وضع  هذا قراءة بنودلذا يرجي. تحتاج الى تحسين

 مع العمم أن بيانات هذا االستبيان سرية وال يطمع عميها أحد .الخانة التي تعبر عن وجهة نظركم
 .وليس لها أي أغراض أخرى سوى تطوير العممية التعميمية بالكمية

 غير موافق تماما= 1غير موافق، = 2موافق إلى حد ما ،= 3موافق،  =4موافق تماما، =5
: بيانات أساسية

: القسم العممى:                                           الكمية
 أنثى (  )ذكر     (  ): النوع:                                  الفرقةالدراسية

 يسزىي اِساء انؼجبساد  و

5 4 3 2 1 

انًمشساد انذساسُخ أهذافهب واػحخ ويؼهُخ حُش َؼشع أػؼبء هُئه  1

 .انفظمانزذسَس رىطُف انًمشساد فٍ ثذاَخ 

     

      .َهزضو األسزبر ثًحزىَبد رىطُف انًمشس 2

      .انغبيؼخ/ رزىفش انكزت وانًشاعغ انخبطخ ثبنًمشساد ثًكزجه انكهُخ 3

      .يحزىَبد ويىػىػبد انًمشس رحمك انُزبئظ انزؼهًُُخ انًسزهذفخ 4

      رزُىع أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى انًسزخذيخ فٍ رذسَس انًمشساد 5

       فشطه يشبسكخ انطالة فٍ األَشطخ انزؼهًُُخانكهُخرزُح  6

خبسط ) انزٍ َزُحهب األسبرزح انًؼهُخَسزفبد انطالة يٍ انسبػبد انًكزجُخ  7

 نظبنح انؼًهُخ انزؼهًُُخ (انمبػبد انذساسُخ

     

      .َهزضو األسبرزح ثًىاػُذ انزمًُُبد انًحذدح وانًؼهُخ فٍ رىطُف انًمشساد 8

رىفش انكهُخ نهطالة إيكبَُبد انجحش فٍ شجكخ االَزشَذ ػٍ انًؼهىيبد انزٍ  9

 رشرجؾ ثًىػىػبد انًمشساد

     

/ رزُح أسبنُت انزؼهى وانزؼهى نجؼغ انًمشساد انذساسُخ إعشاء األثحبس انؼهًُخ 10

 انًششوػبد وانزغبسة انًؼًهُخ فٍ يغًىػبد ػًم

     

      َشغغ األسبرزح انطالة ػهً انُمذ وانزؼجُش ػٍ انشأٌ نًىػىػبد انًمشس 11

 وػشع انًشكالد وإَغبد حهىل ػًهُه االسزُزبطَشغغ األسبرزح انطالة ػهً  12

 يجزكشح فٍ يغبل انزخظض

     

رًذ انًمشساد انذساسُخ انطبنت ثبنًؼبسف وانًهبساد انًهُُخ انالصيخ وفمب  13

 نحبعه سىق انؼًم انًشرجؾ ثًغبل انزخظض

 

     

 
 وحذح االسزجُبَبد

 
عىدح رطجُمبد يُظىيه الدنُم إسزمظبءاد انشأٌ فً يغبل 

 فٍ يؤسسبد انزؼهُى انؼبنً 
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 يسزىي اِساء انؼجبساد  و

5 4 3 2 1 

رشكض انًمشساد انذساسُخ ػهً انًًبسسبد وانزطجُمبد انؼًهُخ فٍ يغبل  14

 انزخظض

     

رزؼًٍ انًمشساد انذساسُخ دساسخ حبنه فٍ انزخظض نزأهُم انطالة نسىق  15

 انؼًم

     

 وانزىاطم يغ انؼًهُخ انًهبساد الكزسبةَزُح انزذسَت انؼًهٍ انفشطخ نهطالة  16

 األؽشاف انًغزًؼُخ راد انؼاللخ ثبنزخظض 

     

انزذسَت انًُذاٍَ يُبست نزًُُخ انًهبساد انؼًهُخ نذي انطالة فٍ يغبل  17

 .انزخظض

     

      رىفُش فشص رؼهى إػبفُخ نهطالة انًزؼضشٍَ 18

       ثزحذَذ أسجبة انزؼضش األكبدًٍَ نهطالة األسبرزحَهزى  19

      َحشص األسبرزح ػهً دساسخ أسجبة غُبة انطالة 20

      .َؼًم األسبرزح ػهً ديظ انطالة انًزؼضشٍَ يغ ألشاَهى يٍ انًزفىلٍُ 21

      انذساسُخرزُىع األسئهخ فٍ االيزحبَبد انُهبئُخ وانفظهُخ نهًمشساد  22

      .انزمُُى انطالثٍَسزخذو األسبرزح أسبنُت يزُىػخ فٍ ػًهُبد  23

      رغطٍ أسئهخ االيزحبَبد يؼظى يىػىػبد انًمشس 24

 يٍ رذسَسرمُس أسئهخ االيزحبَبد انًهبساد انؼًهُخ انزٍ اكزسجهب انطبنت  25

 انًمشس

     

      رزظف االيزحبَبد ثبنًىػىػُخ ورغطُه انغىاَت انُظشَخ وانؼًهُخ نهًمشساد 26

      رمُس أسئهخ االيزحبَبد انًؼبسف انزٍ اكزسجهب انطبنت يٍ انًمشس 27

/ رزىفش انكزت وانًشاعغ انحذَضخ انالصيخ نهًمشساد انذساسُخ ثًكزجه انكهُخ 28

 انغبيؼخ

     

       ثبنًكزجخانًُبسجخرزىفش انزغهُضاد واألصبصبد وانىسبئم االنُكزشوَُخ  29

/ انسجىسح انجُؼبء )انذساسُخ رزىفش انزسهُالد انًزبحخ ثبنمبػبد  30

 (...انذارب شى / انجشوعُكزىس

     

      رزىفش األعهضح وانًؼذاد ثبنًؼبيم انذساسُخ 31

رزىفش أعهضح انحبست اِنٍ وانزكُىنىعُب انًزُىػخ ثًؼبيم انحبست اِنٍ  32

 وَبدٌ ركُىنىعُب انًؼهىيبد

     

      رغطٍ شجكخ انًؼهىيبد أَشطخ انزؼهُى وانزؼهى ثبنكهُخ 33

      رىفش انخبيبد ويسزهضيبد انًؼبيم د 34

      َزظف رىصَغ انذسعبد انزٍ ًَُحهب األسبرزح ثبنًمشساد انذساسُخ ثبنؼذانخ 35

      .رزُح انكهُخ َظبو رهمً انزظهًبد ثؼذ إػالٌ انُزبئظ نهطالة 36

 يجبششح أو غُش انطالة ثطشقرزُح انكهُخ فشص رهمً انشكبوي يٍ عًُغ  37

 ورسزغُت (انكهُخ انشكبوي، انزىاطم اإلنكزشوٍَ ػهً يىلغ طُذوق)يجبششح 

 . نهب

     

رحشص انكهُخ ػهً إػالٌ دسعبد أػًبل انسُخ نهطالة لجم ثذء ايزحبَبد  38

  انُهبئٍانذساسٍانفظم 

     

نهغًُغ رؼهٍ انكهُخ آنُبد ولىاػذ لجىل وانزحبق انطالة ثبنزخظظبد انًخزهفخ  39

 .ورطجمهب

     

، انًبدٌ)نهطالة رطجك انكهُخ سُبسبد وآنُبد يؼهُه نزمذَى انذػى ثأَىاػه  40

 (..........األكبدًٍَانظحٍ، 

     

 

                                                                          نشكر حسن تعاونكم 

 


