
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

5716681212.8857.62مشوق

يرتبط 

بالتخصص

14165431603.8176.19

يتضمن 

معلومات 

حديثة

81311641413.3667.14

يوفرأمثلة 

عملية

121010751493.3967.73

يقابل 

توقعاتى

61010881242.9559.05

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

16910521583.7675.24

51014761273.0260.48مفهوم

9915251353.3867.50عموما جيد

مخرجات التعليم- 3

:المستهدفة

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(5)تماما 

32201961733.4669.20 المقررله اهداف واضحة و معلنة
 المقرريزودنى بالمعرفة المفيدة  و 

الفهم المتعمق للموضوع
23191781733.5370.61

39191631573.1462.80 المقرر يحفزنى على التفكير
 أكسبنى المقرر بعض المهارات 

المهنية التى تفيد فى الحياة العملية
26132181773.5470.80

المحاضرات

غيرموافق العبارة

1تماما 

غير 

(2)موافق 

الى حد ما 

3

موافق 4موافق 

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى5تماما 

يتم تقديم المحاضرات وفقا - 

لمواعيد الجداول المحددة و 

المعلنة

02425131814.1182.27

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

011524101933.8677.20

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

02162281803.7575.00

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

25241341563.2565.00

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

411191031382.9458.72

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

314161231422.9659.17

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

19181451543.2865.53

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

612121331332.8957.83



نظام التقويم- 

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

يعتبر جدول االمتحانات - 

مناسبا

58181631543.0861.60

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

29131861613.3567.08

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

23201661623.4568.94

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

15231541603.3366.67

الوقت المخصص - 

لالمتحانات مناسب

38161371543.2865.53

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

02132481793.8176.17

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية 

فى المقرر

111123101783.8777.39

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

011519111783.8777.39

ال تتضمن االمتحانات - 

اخطاء مطبعية

01424171954.2484.78

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

221023101783.7975.74

المعامل- 8

غيرموافق العبارة

تماما

موافق موافقالى حد ماغير موافق

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

5692151533.3366.52

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

710111431312.9158.22

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

611151311302.8356.52

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

58171231353.0060.00

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

21192031463.2464.89

المدرجات و قاعات- 9

التدريس

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

30102241413.6272.31الموقع- 

43101841323.3867.69الحجم- 

تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

7461751263.2364.62

27191011183.0360.51الهدوء- 

1382341433.6773.33اإلضاءة- 

06141451353.4669.23النظافة- 
















