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 الدراسات طالب عزيزي

 (6102/6102)العليا
 

     

      

  

  

 
 -ما يلي: عإتبا لذ يرجى

 جيدا   اإلستبيان بنود قراءة  .1
 .نظرك وجهة عن عبرمربع الذي يفي ال عالمة وضع .2
 والبرنامج العلمي ما يخص القسم إستيفاء في مراعاة الدقة .3

 والتخصص من نقاط.
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 لدراسات العلياا رأي طالبقصاءستا

(6102/6102) 

 ال ينطبق وافقال أ إلي حد ما اوافق العبارة

 القبول والتسجيل إجراءات و ياساتس -أوال :
 خالل من العليا الدراسات في القبول و التسجيل إجراءات و سياسات تعلن

 موقع)  إلكترونية(والطالب دليل( ورقية ومتنوعة متاحة و معروفة وسائل
 إعالنية لوحات خالل من أو ،)الكلية

    

     التسجيل عند الطالب تواجه التي العقبات لتذليل معروفة إجراءات توجد

     التسجيل بعد الطالب تواجه التي العقبات لتذليل معروفة إجراءات توجد

 طالب من المسجلين مقترحاتو الشكاوي متابعةو لتلقي معروفة آلية توجد
 العليا الدراسات

    

 سبقام   عنها علني   البرامج عن للطالب توجيهية تعريفية محاضرات توجد
 إعالنية لوحات خالل من وأ الكلية موقع على

    

 على يحتوي إلكترونيا، أو ورقيا للطالب، متاح افوو  شامل دليل يوجد
 كامل توصيف و أهدافها، و العلمي محتواها و للبرامج األكاديمية المعايير

 للمقررات

    

 
 اإلشراف -ثانيا :

 تاحم و معلن للباحثين دليل خالل من اإلشراف إجراءات و سياسات تعلن
 )إلكتروني أو ورقي(

    

     رسالته على المشرف إختيار حرية للطالب تتوفر

 
 الفاعلية التعليمية -ثالثا :

تم توضيح أهداف البرنامج بشكل يسمح لي بالتعرف علي ما يجب أن 
 أتعلمه خالل فترة دراستي

    

علي  البرنامج العديد من األنشطة التي ساعدتنيأسلوب التعليم في تضمن 
 اكتساب القدرة علي التعلم الذاتي

    

أسلوب التعليم ساعدني علي النقاش والحوار للوصول إلي المفاهيم 
 والحقائق بشكل جماعي

    

 
 العلمية المادة -رابعا :

 المجتمع إحتياجات مع الدراسية البرامج في المقدمة العلمية المادة تتوافق
 الحديثة األكاديمية والتطورات

    

 الذهنيةو  المعرفية المهارات البرنامج في المقدمة العلمية المادة عززت   
 للطالب والمهنية

    

 عند األبحاث موضوعات إختيار علي للطالب المقدمة العلمية المادة تساعد
 الدكتوراة أو الماجيستير رسالة إلعداد التسجيل

    

 
 )إن وجد(والتدريب الميداني  المهارات المهنية -خامسا :

الوقت المحدد الكتساب المهارات خالل الدروس العملية كاف لممارسة 
 األنشطة المعملية / الحقلية / التطبيقية 

    

     في مجال المقرر / المهنة    يساعدتني الحصص العملية في تنمية قدرات
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 ال ينطبق وافقال أ إلي حد ما اوافق العبارة

التدريب الميداني أكسبني العديد من مهارات التواصل والمهارات المهنية 
 قا لما تم توضيحه لناطب

    

أري أنني بعد التدريب الميداني أصبحت أكثر ثقة في قدرتي علي مزاولة 
 المهنة والعمل بعد التخرج

    

 

 مخرجات قياس في المستخدمة (األداء تحسين إجراءات( التقويم  و )األداء قياس( التقييم  -سادسا :
 بالبرنامج المستهدفة التعلم و التعليم

 – اإلمتحانات و االختبارات و الفصلية، األعمال(  التقييم طرق عتتنو
  )هيشف و تحريري

    

     الدراسي الفصل خالل دورية بصورة التقويم و التقييم يتم

     والشفافية العدالة التقويم نظام في تتوافر

 المقدمة العلمية للمادة المعلن المحتوى اإلمتحاناتو اإلختبارات تغطي
 بالبرنامج

    

     الذهنيةو المعرفية يمهارات وتختبر واضحة اإلمتحانية الورقة 

يتم إطالعى على أوراق إمتحاناتى الفصلية من خالل التغذية المرتدة  
 للتعرف على أخطائى والتعلم منها

    

عبرعن مستواى بما ي بموضوعية اإلمتحانات و اإلختبارات تصحيح يتم
 الفعلى

    

 
 
 الموارد -بعا :سا

الموارد التعليمية )التجهيزات الحقلية/ المعملية/ قاعات المحاضرات وغيرها( 
 المستخدمة للعمل علي اكتسابي للمهارات المهنية والعملية كافية 

    

     اإلمكانيات المتاحة لتكنولوجيا المعلومات كافية من وجهة نظري 

مية تدفعني لالستفادة من إمكانيات في المقررات الدراسية تكليفات تعليتم ت
 تكنولوجيا التعليم المتاحة وتساعدني في عملية التعلم الذاتي 

    

     أن المراجع العلمية المتاحة تساعدني في التحصيل والفهمأجد 

الوسائل التعليمية المستخدمة في الشرح واإليضاح تساعدني كثيرا في متابعة 
 وفهم المادة العلمية

    

     مريحة تعليمية بيئة تقدمو مناسبة الدرس عاتقا

     للطالب الفني الدعم فيها يقدم و مجهزة المعامل

 
 

 ضمان العدالة والشفافية  -ثامنا :

     . اشعر بالثقة في نظام التظلم من نتائج االمتحانات 1

التي .اشعر بالعدالة والمساواة بيني وبين باقي زمالئي في كافة الممارسات 2
  .أشارك فيها

    

ممارسة بتحقق أكبر قدر من المرونة بما يسمح لي  مواعيد المحاضرات. 3
 .معظم األنشطة األكاديمية

    

.اشعر بان المقترحات التي أتقدم بها إلدارة الكلية وللقائمين علي التدريس، 4
 توضع في االعتبار وتتم دراستها واالستفادة منها 

    

 

 
 الداعمة التسهيالت و المكتبة -تاسعا : 

     .للطالب متاحة لمكتبةا  .1

     .التصوير إماكنية بالمكتبة تتوفر  .2
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 ال ينطبق وافقال أ إلي حد ما اوافق العبارة

     .العليا الدراسات لطالب مناسبة المكتبة مواعيد  .3

     .الحديثة المتطورة الدراسات و بالكتب مجهزة مكتبة تتوفر  .4

     .اإلنترنت يقطر عن بحثية معلومات بقواعد اإلتصال إمكانية تتوافر  .5

     .التعاون و المهارة و بالخبرة بالمكتبة العاملون يتسم  .6

 
 التشجيعية جراءاتاإل -عاشرا :

 الطالب إنجاز تسجل إعالنية لوحات خالل من التميز بتشجيع القسم يقوم .1
 المتميزين

    

     .للمتفوقين دراسية منح القسم يقدم .2

     .العليا الدراسات طالب ألبحاث مؤتمر بإعداد القسم يقوم  .3

 البحثية و العلمية المؤتمرات في المساهمة على الطالب القسم يشجع  .4
 .األخرى المؤسساتو  الكلية و بالقسم

    

     .الطالب من الدراسة في للمتعثرين تدريبية برامج و خدمات القسم يقدم  .5

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


