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  استبيان رضاء طالب الدراسات العليا

 العام الجامعى 

 القسم :                                                                           الدرجة :
 اسم الطالب + معلومات االتصال  )اختيارى(:

1 2 3 4 5 

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 وفقا للمقياس اآلتىبرجاء وضع عالمة فى الخانة التى تعبر عن رأيك  
 التقييم البند 

1 2 3 4 5 

       سياسات وإجراءات القبولسهولة 

      االلتزام بمحتوى ومواعيد المحاضرات

      طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم

      تتسم بالروح الطيبة و التعاون بين الزمالء البيئة التعليمية

       المختبرات والمعامل وقاعات التدريستجهيزات 

      التعلم الذاتيجزء كبير من البرنامج يعتمد على 

      السابقة فى دراستكحل امقارنة بمستوى المر يتسم بالعمق و الحداثة المحتوى الدراسي 

      منتظمة و يتم تقييمها  األعمال الفصلية

      المستخدمة تقيس مخرجات التعلم المستهدفة  االمتحانات وطرق التقويم األخرى 

      المنح الدراسيةمن خالل هذا البرنامج يمكن الحصول على 

      العلمى  تشجيع التميزيقوم القسم ب

      بدرجة تكنولوجيا المعلوماتيحتاج هذا البرنامج لدراسة 

      المتاحة بالقسم  اإلمكانات البحثية

       اإلشراف العلمي

      سياسات عدم التمييز والعدالة

      التسهيالت المتاحة بالمكتبة

       فاعلية المشاركة في اللجان والمجالس األكاديمية

      مصداقية اإلدارة

      الشكاوى والمقترحاتتفعيل آلية 

      المقدمة لذوي االحتياجات الخاصةالخدمات 

      الخدمية فى القسم  المرافق

 للكتابة(:)ال تلتزم بالمساحة الموجودة و يمكن استخدام ظهر الورقة مقترحات التحسين
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 عن طرق تقييم امتحانات الدراسات العليا ألعضاء هيئة التدريساستبيان 

 للعام الجامعى 

 :الوظيفة االسم اختيارى:

 

 

 

 
جيد  ممتاز

 جدا
 ضعيف مقبول  جيد

 تعلن مواعيد وجداول االمتحانات في مواعيد مناسبة      

 عدالة طرق التقييم      

 تناسب طرق التقييم مع محتوى المقرر      

 تنوع طرق التقييم      

 تناول األسئلة للنقاط األساسية بالمقرر      

  تنوع أسئلة االمتحانات  بين التفكير و الحفظ واالبتكار      

 عدالة الطريقة المتبعة في االمتحانات الشفوية      

  االكلينيكية والعملية عدالة الطريقة المتبعة في االمتحانات      

 مقترحات أخرى 

يهدف نظام الجودة إلى االرتقاء بالعملية التعليمية من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة الطبية. باستخدام تقييم الفاعلية  

ية بواسـطة أعضـاء هيئة التدريـس يتم تكوين رؤيـة بناءة. ونشكر لكم ما تبذلوه من وقت وجهد وننشـد منكم الدقة واألمانة التعليم

 لتوضـيح عناصر القوة والضعف بأفضل صورة ممكـنة.
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