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   أعضاء هيئة التدريساستبيان رأي  

 عبر عن رأيك في العبارات التالية

 :أوالً التعليم والتعلم
 من: التأكديهدف هذا الجزء من استطالع الرأي 

 .المعتمدةبنظام الساعات والبحثية فاعلية العملية التعليمية  .1
 استخدام أساليب جديدة في العملية التعليمية. .2
 .وحل المشكالت اكتساب الطالب للمهارات المهنية والعامة التي تؤهله لسوق العمل .3

 ال ينطبق ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة

 الفاعلية التعليمية
بشكل يسمح لي بالتعرف على ما يجب أن موجودة أهداف البرنامج  .1

 ةيالدراس اتالمقررخالل من  لطالبا يكتسبه
    

     نظام الساعات المعتمدة يعطي معلومات ومهارات متعددة .2
المقررات التي أقوم بها تخدم البرنامج الذي أشارك فيه أو تعطي  .3

 تلزم الخريجأساسيات 
    

 أساليب جديدة في العملية التعليمية
لمساعدة الطالب على أستخدم أساليب متنوعة في تدريس مقرراتي  .4

 اكتساب القدرة على التعلم الذاتي
    

على فهم بعض  ة الطالبساعدلمتواجد في أوقات الساعات المكتبية أ .5
أو البحث  خالل المحاضرات أو الدروس العملية يتقنهاالنقاط التي لم 

 العلمي الخاص به
    

     العمل أقوم بعملية تطوير مستمر لمقرراتي لتتوافق مع متطلبات سوق .6

 المهارات المهنية
لمهارات خالل الدروس العملية كاف الطالبل الوقت المحدد الكتساب .7

 لممارسة األنشطة المعملية / الحقلية / التطبيقية
    

الحصص العملية تساعد الطالب على تنمية قدراته في مجال المقرر /  .8
 المهنة

    

مهارات التواصل والمهارات التدريب الميداني يكسب الطالب العديد من  .9
 المهنية طبقاً للتخصص

    

التدريب الميداني يكسب الطالب ثقة في قدرته على مزاولة المهنة  .11
 والعمل بعد التخرج

    

 
 

 ثانياً تقويم الطالب:
 من: لتأكدليهدف هذا الجزء من استطالع الرأي 

  وتستخدم لالرتقاء بالمستوى األكاديميعملية تقويم الطالب تقيس المخرجات التعليمية المستهدفة 

 ال ينطبق ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة
تتنوع أنشطة التقويم )االمتحانات واألنشطة الالصيفية( للتحقق من  .1

     للتخصص العملية  للطالب واستيعابهالعلمية والقدرات 

في المعرفة والفهم  د أساليب التقويم على قياس قدرات الطالبتعتم .2
     وحل المشكالت والتفسير والتحليل

للتعرف  بعد التصحيح على أوراق امتحاناتي الفصليةيتم اطالعالطالب  .3
     والتعلم منها على أخطائه

     الفعلي الطالب معبرة عن مستواهعليها  أجد الدرجات التي يحصل .4
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 ثالثاً: الموارد
 :التأكد منمن استطالع الرأي يهدف هذا الجزء 

 والبحثية استخدام هذه الموارد بكفاءة في العملية التعليميةو توافر اإلمكانيات المادية الداعمة للتعليم والتعلم

 ال ينطبق ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة 
الموارد التعليمية )التجهيزات الحقلية، قاعات المحاضرات وغيرها(  .1

 للمهارات المهنية والعملية كافية الكتساب الطالبالمستخدمة 
    

     اإلمكانيات المتاحة لتكنولوجيا المعلومات كافية من وجهة نظري .2
لالستفادة من  تعليمية تدفع الطالبالتكليفات الالدراسية  في المقررات .3

 التعلم الذاتي على نولوجيا التعليم المتاحة وتساعدهإمكانيات تك
    

على  ستخدمة في الشرح واإليضاح تساعد الطالبالتعليمية المالوسائل  .4
 لمادة العلميةا متابعة وفهم

    

 
 

 الرؤية والرسالة والغايات واألهداف االستراتيجيةرابعاً : 
 التأكد من:من استطالع الرأي يهدف هذا الجزء 

 استطالع الرأي حول الرؤية والرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية
 ال ينطبق ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة

قبل موافقة قسمي عليها وأبديت  اطلعت على رؤية ورسالة الكلية .1
 مالحظاتي

    

الرؤية والرسالة تعبر عن كليتنا كمؤسسة تعليمية بحثية خدمية تسعى  .2
 للتميز

    

     غايات وأهداف الكلية تتفق مع رؤيتها ورسالتها .3
تم دراستها واالستفادة وآراء توضع في االعتبار ويأشارك بمقترحات  .4

 امنه
    

من خالل  أتفهم جيداً تطبيق نظام جودة التعليم وأساعد في تطوير الكلية .5
 بمقرراتي الدراسية تخصصي وبرامجنا

    

 لمساهمتكم شكراً 
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