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الذي يعبر عن وجهة نظركفي المربع √ ( ضع عالمة )   
 موافق بشدة

(2) 

 موافق

(2) 

 محايد

(3) 

 معارض

(5) 

 دةمعارض بش

(0) 

 

 (2) (1) (3) (4) (5) سياسة القبول بالبرنامج والتحويل .2

      تم قبولك بالبرنامج عن رغبة شخصية 0

      القبول بالبرنامج يتم بناءا على معايير واضحة 5

      أتيحت لك فرصة للتحويل إلى برنامج آخر 3

 

 (2) (1) (3) (4) (5) قاعات المحاضرات والمعامل والكثافة العددية والتجهيزات .1

      قاعات المحاضرات والمعامل مناسبة لعدد الطالب 0

      البيئة التعليمية بالكلية تساعدعلى التعليم والتعلم 5

      تجهيزات المعامل والمزارع تتناسب مع المستهدف من الدروس العملية والتدريب العملى 3

 

 (2) (1) (3) (4) (5) التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم .3

      اإلمتحانات النظرية والعملية والشفهية والفصلية تتناسب مع ما جاء بمحتوى المقرر 0

      عقد اإلمتحانات النظرية والعملية والشفهية بوقت كافقبل  يوجد إعالن واضح  5

      يمكن جمع المادة العلمية بموضوع المحاضرات من الكتب المتوافرة بالمكتبة 3

 

 (2) (1) (3) (4) (5) األنشطة الدراسية والمنح وتشجيع التميز .4

      مارس قدرا من األنشطة الطالبية )ثقافية، رياضية، إجتماعية، فنية، جوالة، علمية، أسر(أ 0

      يتم مكافأة التميز فى تلك األنشطة تقديريا أو ماديا 5

      جيد جدا والحصول على مكافأة مادية بسيطة أمرا دافعا لتميز الطالبالتميز الدراسى والحصول على تقدير ممتاز أو  3

 

 (2) (1) (3) (4) (5) إتاحة المعلومات والتسهيالت المتواجدة بالمكتبة .5

      الكتب والدوريات المتاحة كافية بالنسبة لتخصصك 0

      تتوافر إمكانية البحث على شبكة اإلنترنت فى المكتبة 5

      الخدمات المساعدة فى المكتبة )سجالت للبحث، موظفين مؤهلين تصوير فورى...إلخ( تتوفر 3

 

 (2) (1) (3) (4) (5) المشاركة فى المؤتمرات العلمية والسيمينارات باألقسام العلمية .6

      قسا  المشاركة فى البرنامجاألفى المؤتمر العلمى السنوى للقسم أو  شاركت  0

      جديدكل قل شخصية الطالب والوقوف على صأسلوب مشاركة الطالب مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يساهم فى  5

      يتم الحد من حريتك فى طرح مشكالت الزمالء فى المؤتمر العلمى للقسم أو أقسا  البرنامج 3

 

 (2) (1) (3) (4) (5) مصداقية اإلدارة فى الشكاوى والمقترحات والدعم المادى والصحى .7

      تجد آذانا صاغية اتهم لدى إدارة الكليةحشكاوى الطالب ومقتر 0

      تتوافر الخدمات الطبية بالقدر المناسب والمتاح 5

      بشكل ُمرضى عيادة طبية، وسائل إنتقال...إلخ( تتوافر المرافق ) حمامات، 3

 ..................................................................................................................................................... :ماذا تقترح لتحسين األداء
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 داء الكليةأتك في تطوير شكراً لمساهم
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