
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

161918642263.5971.75مشوق

يرتبط 

بالتخصص

34189012704.3587.10

يتضمن 

معلومات 

حديثة

19228852283.6873.55

يوفرأمثلة 

عملية

201716642323.6873.65

يقابل 

توقعاتى

61920991933.0661.27

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

22915442033.7675.19

142320332313.6773.33مفهوم

191917422323.8076.07عموما جيد

مخرجات التعليم- 3

:المستهدفة

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(5)تماما 

13233552413.6071.94 المقررله اهداف واضحة و معلنة
المقرر يزودنى بالمعرفة المفيدة والفهم 

المتعمق للموضوع
023120142473.6973.73

1141922112293.4268.36 المقرر يحفزنى على التفكير
 أكسبنى المقرر بعض المهارات 

المهنية التى تفيد فى الحياة العملية
291923152443.5971.76

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

20628302824.2785.45

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

121728202683.9478.82

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

492021142363.4769.41

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

511262072203.1963.77

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

61238931952.8757.35

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

222315801452.1342.65

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

720201841992.8857.68

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

614221782083.1062.09



نظام التقويم- 

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

يعتبر جدول االمتحانات - 

مناسبا

86172682153.3166.15

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

381529112353.5671.21

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

812212231983.0060.00

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

615222222002.9959.70

الوقت المخصص - 

لالمتحانات مناسب

481624142343.5570.91

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

122126152473.8076.00

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية 

فى المقرر

462317162333.5370.61

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

351424172363.7574.92

ال تتضمن االمتحانات - 

اخطاء مطبعية

03831292994.2184.23

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

661622192493.6172.17

المعامل- 8

غيرموافق العبارة

تماما

موافق موافقالى حد ماغير موافق

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

301417701372.0140.29

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

301423111361.9739.42

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

322012301201.7935.82

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

21931401482.2845.54

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

2115151301482.3146.25

المدرجات و قاعات- 9

التدريس

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

97222061993.1162.19الموقع- 

710192172033.1763.44الحجم- 

تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

138211231552.7254.39

68222111773.0561.03الهدوء- 

811182211772.9559.00اإلضاءة- 

622202122042.8757.46النظافة- 


