
 في الكلية  حول عدد من جوانب العملية التعليمية استطالع آراء خاص بالطلبة

 أعزائنا الطلبة تحية طيبة...

أنطالقاً من رؤية وأهداف كلية شط العرب الجامعة في تطبيق معاير الجودة لتحقيق التميز في  

العم الطالب محور  الكلية ولكون  التعليمية في  العملية  . لية  األداء وتطوير    التعليمة وأساسها 

الكلية   عمادة  طلبتنامتتمنى  تقي   شاركة  في  التعليميةيم األعزاء  العملية  هذا    جوانب  خالل  من 

لكم   ,متمنين  العام  للصلح  فقراته خدمة  موضوعية على  أجابتكم  تكون  أن  راجين  األستبيان, 

 النجاح والتوفيق. 

 

 ( 1( و أدنى درجة هي) 5في المربع الذي تختاره علما أن أعال درجة هي)    √ضع أشارة  

 1 2 3 4 5 الموضوع  ت 

      الذي درسته بشكل عام  ما تقييمك لمستوى البرنامج 1

      أداء أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بشكل عام ما تقييمك لمستوى 2

      طرق متنوعة في التدريس الهيئة التدريسية أعضاءاستخدم  3

التدريسية    أعضاءاستخدم   4 تقيم الهيئة  في  موضوعية  و  متنوعة  طرق 
 الطلبة  

     

في  5 أدائهم  لمناقشة  الفرصة  للطلبة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  أتاح 
 تاالختبارا

     

      ما تقييمك ألبنية و منشئات الكلية بشكل عام 6

      مختبرات الما تقييمك لمستوى الخبرات العلمية العملية التي تلقيتها في  7

      هل القاعات الدراسيةمالئمة للتعليم من حيث المساحة والوسائل التعليمية 8

      وكافية  مالئمة للتعليمالمختبرات الدراسية هل تجهيزات  9

      الذي تلقيته في الكلية والنفسيمك لجودة اإلرشاد التربوي ما تقيي 10

      هل توفرت المصادر العلمية و الكتب في المكتبة حين احتجت إليها  11

      ما تقييمك لمستوى النشاطات الالصفية في الكلية  12

      الكليةخدمة المجتمع التي تقدمها ما تقييمك لمستوى نشاطات  

      الكتب المنهجية في الكليةما تقييمك لمستوى توفر  13

مكتبة   14 في  التخصصية  العلمية  والكتب  المصادر  توفر  لمستوى  تقييمك  ما 
 الكلية

     

      ما هو تقيمك لموضوع بحث التخرج  15

      امج لتنمية المهارات البحثية للباحثين من الطلبة بريحتاج الطالب لهل  16

      والوحدات األدارية في الكلية بشكل عامما تقييمك ألداء الشعب  17

      هل يتعامل الموظفين في الكلية مع الطلبة بطريقة حضارية  18

      ما تقيمك لمستوى الخدمات والمرافق العامة في الكلية 19

حرم   20 داخل  المتوفرة  التي  والسالمة  األمنية  الحماية  لمستوى  تقيمك  ما 
 الكلية

     

 

 لمساهمتكم في تقييم أداء الكليةشكراً 


