
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

1322181062333.3867.54مشوق

يرتبط 

بالتخصص

351911232914.1683.14

يتضمن 

معلومات 

حديثة

202614452593.7575.07

يوفرأمثلة 

عملية

182414662463.6272.35

يقابل 

توقعاتى

1119201192223.1763.43

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

29249252774.0180.29

192616362593.7074.00مفهوم

232417342723.8376.62عموما جيد

:مخرجات التعليم المستهدفة- 3

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(5)تماما 

131241132723.8977.71 المقررله اهداف واضحة و معلنة
 المقرريزودنى بالمعرفة المفيدة  و 

الفهم المتعمق للموضوع
142230142653.7374.65

2162419102323.2765.35 المقرر يحفزنى على التفكير
 أكسبنى المقرر بعض المهارات 

المهنية التى تفيد فى الحياة العملية
271926162573.6773.43

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

22154292643.7775.43

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

031835142453.7174.24

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

33292772713.7174.25

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

58222582103.5070.00

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

452522112243.2965.88

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

1016211631963.4468.77

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

69292132282.8957.72

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

321025271693.1963.77



نظام التقويم- 

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

يعتبر جدول االمتحانات - 

مناسبا

53242892403.4869.57

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

681728112283.4068.06

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

65262562323.3166.29

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

342427112823.6272.31

الوقت المخصص - 

لالمتحانات مناسب

341136162723.8376.62

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

011837112393.8577.10

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية فى 

المقرر

042032122763.7875.62

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

201137182814.0180.29

ال تتضمن االمتحانات - 

اخطاء مطبعية

00639242904.2685.29

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

121438122593.8777.31

المعامل- 8

غيرموافق العبارة

تماما

موافق موافقالى حد ماغير موافق

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

261620421442.1242.35

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

272710411321.9138.26

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

262414211291.9338.51

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

232014721432.1743.33

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

201723711562.2945.88

المدرجات و قاعات- 9

التدريس

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

1114231401642.6552.90الموقع- 

109231901732.8456.72الحجم- 

تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

136241521672.7855.67

119182321852.9458.73الهدوء- 

87252021873.0260.32اإلضاءة- 

49162572053.3667.21النظافة- 












