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 المستوى:                                                                            البرنامج:               

 عبر عن رأيك في العبارات التالية:
 أوالً التعليم والتعلم:

 يهدف هذا الجزء من استطالع الرأي إلى التأكد من:
 فاعلية العملية التعليمية والتعلم الذاتي. .1
 تساب الطالب للمهارات المهنية والعامة التي تؤهله لسوق العمل.اك .2
 الدعم األكاديمي للطالب المتعثرين. .3

 ال ينطبق ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة

 الفاعلية التعليمية
تم توضيح أهداف البرنامج بشكل يسمح لي بالتعرف على ما يجب  .1

 أن أتعلمه خالل فترة دراستي
    

التعليم في البرنامج العديد من األنشطة التي تضمن أسلوب  .2
 ساعدتني على اكتساب القدرة على التعلم الذاتي

    

أسلوب التعليم ساعدني على النقاش والحوار للوصول إلى المفاهيم  .3
 والحقائق بشكل جماعي

    

 المهارات المهنية
الوقت المحدد الكتساب المهارات خالل الدروس العملية كاف  .4

 األنشطة المعملية / الحقلية / التطبيقية لممارسة
    

ساعدتني الحصص العملية على تنمية قدراتي في مجال المقرر /  .5
 المهنة

    

التدريب الميداني أكسبني العديد من مهارات التواصل والمهارات  .6
 المهنية طبقاً لما تم توضيحه لنا

    

قدرتي على  أرى أنني بعد التدريب الميداني أصبحت أكثر ثقة في .7
 مزاولة المهنة والعمل بعد التخرج

    

 الدعم األكاديمي
أساليب تدريس المقررات تجعلني أشعر بأنني في غير حاجة  .8

 للدروس الخصوصية
    

ني في أوقات الساعات المكتبية ساعد تواجد أعضاء هيئة التدريس .9
فهم بعض النقاط التي لم أتقنها خالل المحاضرات أو الدروس  على

 لعمليةا
    

تطبيق أساليب دعم الطالب المتعثرين دراسياً ساعدت على   .11
 االرتقاء بالمستوى األكاديمي لمن يحتاج ذلك

    

 
 

 ثانياً تقويم الطالب:
 يهدف هذا الجزء من استطالع الرأي إلى التأكد من:

 ستوى األكاديميعملية تقويم الطالب تقيس المخرجات التعليمية المستهدفة وتستخدم لالرتقاء بالم 

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

 قدرتي العملية واستيعابي للمادة العلمية
    

تعتمد أساليب التقويم على قياس قدراتي في المعرفة والفهم  .2
 والتفسير والتحليل

    

يتم اطالعي على أوراق امتحاناتي الفصلية من خالل التغذية  .3
 المرتدة للتعرف على أخطائي والتعلم منها

    

     أجد الدرجات التي حصلت عليها معبرة عن مستواي الفعلي .4
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 ثالثاً: الموارد
 يهدف هذا الجزء للتأكد من:

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

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

وغيرها( المستخدمة للعمل على اكتسابي للمهارات المهنية 
 والعملية كافية

    

     ة من وجهة نظرياإلمكانيات المتاحة لتكنولوجيا المعلومات كافي .2
تتم في المقررات الدراسية تكليفات تعليمية تدفعني لالستفادة من  .3

إمكانيات تكنولوجيا التعليم المتاحة وتساعدني في عملية التعلم 
 الذاتي

    

     أجد أن المراجع العلمية المتاحة تساعدني على التحصيل والفهم .4
يضاح تساعدني كثيراً الوسائل التعليمية المستخدمة في الشرح واإل .5

 على متابعة وفهم المادة العلمية
    

 
 

 رابعاً : ضمان العدالة والشفافية
 يهدف هذا الجزء إلى التأكد من:

 الممارسات العادلة والمساواة بين الطالب

 ال ينطبق ال أوافق إلى حد ما أوافق العبارة
     أشعر بالثقة في نظام التظلم من نتائج االمتحانات .1
شعر بالعدالة والمساواة بيني وبين زمالئي في كافة الممارسات أ .2

 التي أشارك فيها
    

أشعر بأن المقترحات التي أتقدم بها إلدارة الكلية وللقائمين على  .3
 التدريس توضع في االعتبار وتتم دراستها واالستفادة منه

    

الجداول الدراسية تحقق أكبر قدر من المرونة بما يسمح لي من  .4
 ممارسة معظم األنشطة األكاديمية وممارسة األنشطة الطالبية

    

 
 

 ماذا تقترح لتحسين األداء وزيادة مستوى الرضا عن اإلجراءات؟
 

 

 


