
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

148209101903.1162.30مشوق

يرتبط 

بالتخصص

191916442313.7374.52

يتضمن 

معلومات 

حديثة

1911111282043.3466.89

يوفرأمثلة 

عملية

14121013181922.8757.31

يقابل 

توقعاتى

591912171592.5651.29

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

1115148131863.0560.98

151616682073.3967.87مفهوم

171220472083.4769.33عموما جيد

مخرجات التعليم- 3

:المستهدفة

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(5)تماما 

85262852333.2464.72 المقررله اهداف واضحة و معلنة
 المقرريزودنى بالمعرفة المفيدة  و 

الفهم المتعمق للموضوع
6102321122393.3266.39

10102118132303.1963.89 المقرر يحفزنى على التفكير
 أكسبنى المقرر بعض المهارات 

المهنية التى تفيد فى الحياة العملية
5122021142433.3867.50

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

411429242843.9478.89

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

021029222604.1382.54

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

410301892313.2565.07

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

1011261762082.9759.43

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

1015271351982.8356.57

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

151623921622.4949.85

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

1115169111802.9058.06

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

206248111912.7755.36



نظام التقويم- 

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

يعتبر جدول االمتحانات - 

مناسبا

1111242352223.0060.00

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

10111224162443.3466.85

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

105262092233.1963.71

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

88232682373.2564.93

الوقت المخصص - 

لالمتحانات مناسب

761626132363.4769.41

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

372032112603.5671.23

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية فى 

المقرر

262527102473.5370.57

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

311825252874.4288.31

ال تتضمن االمتحانات - 

اخطاء مطبعية

00234292874.4288.31

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

521733142623.6973.80

المعامل- 8

غيرموافق العبارة

تماما

موافق موافقالى حد ماغير موافق

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

2812191011542.2044.00

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

37239101141.6332.57

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

321615441452.0440.85

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

2213191131642.4148.24

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

1262119122233.1963.71

المدرجات و قاعات- 9

التدريس

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

63223062283.4068.06الموقع- 

46182992313.5070.00الحجم- 

تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

119221581953.0060.00

79202292183.2565.07الهدوء- 

571132122403.5871.64اإلضاءة- 

441332132443.7073.94النظافة- 














