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 تحية طيبة وبعد،

تبعاُ لنتائج اإلستبيانات اإلجراءات التصحيحية كافة فى إطار تعاون كافة األطراف المعنية بالعملية التعليمية والبحثية بالكلية بتنفيذ 

يؤكد أهمية تلك اإلستبيانات، فإنه يسر وحدة ضمان  بماذ بإنتظام داخل أقسام العلمية واإلدارات المختلفة بالكلية والتقييمات التى تُنَف  

الجودة بالكلية أن تحيط سيادتكم علماُ ببعض المعايير المنظمة لعمل تلك اإلستبيانات والتقييمات حتى تُؤتِى ثمارها على أكمل وجه. 

 على تلك المعايير قبل إجراء أى إستبيان أو تقييم.الكامل فيذ تلك اإلستبيانات باإلطالع على أن يلتزم المسئول عن تن

 وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام

 ماهية اإلستبيان أو التقييم .1

 كالتالى: نوع اإلستبيان موضع اإلعتبار و مالئمته للفئة المستهدفة منهأوالً د حد  يجب أن يُ تنفيذ اإلستبيان  المسئول عن

 الفئة المستهدفة مسمى اإلستبيان أو التقييم م

 طالب الدراسات العليا ستقصاء رأي طالب الدراسات العلياإ 0

 طالب الدراسات العليا الدراسات العليا للمقرر وعضو هيئة التدريس وطرق التقييمتقييم طالب  5

 جميع المستويات – المرحلة األولى طالب للمقررات الدراسية المرحلة األولى تقييم طالب 3

 جميع المستويات – المرحلة األولى طالب المرحلة األولى للسادة أعضاء هيئة التدريستقييم طالب  2

 جميع المستويات – المرحلة األولى طالب والمقررات الدراسية المرحلة األولى للسادة أعضاء هيئة التدريسطالب تقييم  2

 المستوى الرابع – المرحلة األولى طالب البرامج المختلفة -المستوى الرابع   –إستبيان رضا طالب المرحلة األولى  6

 المستوى الثانى والثالث – المرحلة األولى طالب البرامج المختلفة -المستويات الثانى والثالث  -إستبيان رضا طالب المرحلة األولى  4

 جميع المستويات – المرحلة األولى طالب د األكاديمىاستبيان لقياس رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن أداء اإلرشا 8

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الوكالؤه عميد الكليةرئيس القسم أوأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم آلداء تقييم  9

 فى اإلدارات المختلفة بالكلية –اإلداريين  لإلدارييناستقصاء الرضا الوظيفي  01

 يرالنسخ والتصو .2

 تنفيذ اإلستبيان التأكد من كتابة البيانات التالية فى اإلستمارة المزمع نسخها وتوزيعها: المسئول عنقبل النسخ والتصوير يجب على 

 بوضوحوالبرنامج الدراسى  ( يُكتَب إسم المقرر و الكود2أو  2، 3، 5يانات )بفى حالة تنفيذ إست 

 ( يكتب إسم القائم على تدريس2أو  2، 5فى حالة تنفيذ إستبيايات ) المحتوى النظرى والعملى 

 ( يكتب البرنامج الدراسى بوضوح  4أو  6فى حالة تنفيذ إستبيايات ) 

 التوزيع .3

 ان يئول عن تنفيذ اإلستبسيجب على الم 

 من الطالب المسجلين لمقرر  %31 ب يعادلفى حالة طالب المرحلة األولى يجب توزيع اإلستمارات على عدد من الطال

 )ثالثة(. 3ما على أال يقل عدد اإلستمارات عن 

  فى حالة طالب الدراسات العليا يجب توزيع اإلستمارات على جميع الطالب المسجلين لمقرر ما على أال يقل عدد

ثة(، يستبعد هذا المقرر من إجراء أى )ثال 3)ثالثة(. وإذا كان عدد الطالب المسجلين لمقر ما أقل من  3اإلستمارات عن 

 إستبيان أو تقييم.

 الملء .4

 يقوم المسئول عن تنفيذ اإلستبيان بالتنويه عن بعض النقاط التى تؤخذ فى اإلعتبار عند ملء اإلستمارات كالتالى:

 عدم ترك نقاط فى اإلستمارة  بدون ملء وإال سيتم إستبعاد تلك اإلستمارة من اإلدخال والتحليل 

 ف( من الخيارات مما يؤدى بالتبعي ة إلستبعاد تلك اإلستمارة من اإلدخال والتحليل  عدم  إختيار نمط موحد )متطر 

 عدم كتابة أى عبارات أو كلمات خارجة عن نطاق األدب أو خادشة للحياء واإللتزام فقط بموضوع اإلستمارة 

  

 التجميع .5

تنفيذ اإلستبيان بتجميع اإلستمارات المملوءة و وضعها فى مظروف خاص بعد اإلنتهاء من ملء اإلستمارات، يقوم المسئول عن 

ن عليه كافة البيانات التى توضح ماهية اإلستبيان مشتملة على )القسم العلمى  الفصل الدراسى( ثم تُسل م إلى  –العام األكاديمى  –ُمدو 

 مسئول اإلستبيانات والتقييمات بالقسم.

    

 ن الجودةمدير وحدة ضما          

 

 أ.د/ سيد أحمد عبدالفتاح           
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