
 

 

 

 

 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )           

 
 استبيـــان

 بالكلية العملية التعليمية كاملةرضــا الطلبة عن  عن

التعليم والتعلم بالكلية،  استراتيجيةيهدف هذا االستبيــان إلي قيــاس مدى رضـاك عن مستوى جــودة  عــزيزي الطالب:
 محايد. –غيــر موافق  – رة وضع عالمة أمامها، مع العلم أن أن التقدير المستخدم هــو موافقاالرجاء اقــرأ كل عب

 االسم/ .........................................................            اختياري -

 الفرقــة/ ......................................................... -

غير  موافق سياســات التعليم والتعلم م
 موافق

 محايد

 ية)أ( فاعلية العملية التعليم

    أعضــاء هيئة التدريس يستخدموا وسائل تعليمية متعددة في المحاضرات 1

    طرق التعليم والتعلم حديثة ووســائل التعليم متوفــرة 2

    يشارك الطالب في عملية التقويم المستمر للعملية التعليمية بالكلية 3

    البرامج والمقررات الدراسية ترتبط باحتياجات سوق العمل 4

 )ب( أهداف البرامج والمقررات الدراسية واضحة ومحددة

      تتضمن المقررات الدراسية أنماط مختلفة من أنماط التعلم  1

    أساليب التعلم الذاتي المستخدمة داخل الكلية متنوعة 2

     تــوجد بالكلية خطة تنمية لتفعيل أسلوب التعليم  3

    م بوسائل متنوعةالتعليُشجع األساتذة الطالب على  4

 استراتيجيات التدريس والتعلم)ج( 

    استراتيجية للتدريس والتعلم محدثة بإستمرارتوفر الكلية  1

    تتنوع اساليب التدريس والتعلم  2

    اساليب التدريس والتعلم تنمي التعلم الذاتي والتعلم التعاوني 3

 تعثرين م)د( الدعم االكاديمي للطالب ال

    تـوجد أساليب محدد ومعلنة الكتشاف الطالب المتعثرين 1

    توفر الكلية الفرص للطالب للمشاركة في األنشطة المختلفة  2

    تقدم الكلية برامج تعليمة متنوعة تتناسب مع جميع الطالب 3

    تمنح لوائح الدراسة بالكلية فرص إضافية للطالب المتعثرين 4

 ( تقويم الطالبهــ)

    يوجد آلية واضحة ومحددة لتقويم الطالب  1

    تساهم النتائج التعليمية المستهدفة في تنمية المهارات الذهنية والمهنية  2
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    اس مستوى الحفظ فقط االختبارات ال تقتصر على قي 3

    تشتمل ورقة األسئلة كل مخرجات التعلم المستهدفة  4

    التقويم المستخدمة مع الطالبتتنوع أساليب  5

    تعلن بطرق مختلفة نتائج اإلمتحانات الفصلية والنهائية 6

    درجات االمتحانات في المقررات بعد التصحيح مالئمة لتوقعات الطالب. 7

 )و( توافــر االمكانيات المادية والمعملية

    الطالب توفــر الكلية األجهزة والمعدات التى تتناسب مع أعداد  1

    األجهزة والمعدات والمعامل بالكلية حديثة ومتطورة 2

    تتوفر في الكلية أعداد كافية مؤهلة من الفنيين في المعامل  3

 )ي( الممارسات العادلة والمساواة بين الطالب

    توجد اجراءات محددة لضمان العدالة وعدم التمميز بين الطالب بالكلية 1

    ُمعلنة ومطبقة للتعامل مع شكاوي وتظلمات الطالب من نتائج االمتحاناتتوجد آلية  2

    استجابة إدارة الكلية للشكاوي والمقترحات الطالبية مرتفعة 3

    للرقابة والمتابعة بالكلية ميوجد نظا 4

    تسعى الكلية لتحقيق رضا الطالب عن الخدمات المقدمة لهم 5

 
 ر العملية التعليميةشكراً لمساهمتك في تطوي
 

 ( التدريس والتعلم8مع تحيات فريق معيار )

 
 


