
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

5152312161942.7354.65مشوق

يرتبط 

بالتخصص

1419195142273.2063.94

يتضمن 

معلومات 

حديثة

1613219102233.2364.64

يوفرأمثلة 

عملية

10122511112062.9959.71

يقابل 

توقعاتى

611217201712.6352.62

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

1912247102393.3266.39

11122213122072.9659.14مفهوم

141621782193.3266.36عموما جيد

:مخرجات التعليم المستهدفة- 3

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(5)تماما 

98341752203.0160.27 المقررله اهداف واضحة و معلنة
 المقرريزودنى بالمعرفة المفيدة  و 

الفهم المتعمق للموضوع
1214241942082.8556.99

1223211151902.6452.78 المقرر يحفزنى على التفكير
 أكسبنى المقرر بعض المهارات 

المهنية التى تفيد فى الحياة العملية
2116181071822.5350.56





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

84222492233.3366.57

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

55242431983.2564.92

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

89321542022.9759.41

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

171328911682.4749.41

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

141530911752.5450.72

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

311119511352.0140.30

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

1512221261832.7354.63

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

301318701382.0340.59

نظام التقويم- 

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

يعتبر جدول االمتحانات - 

مناسبا

99321712122.9458.89

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

614222162103.0961.76

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

612272052163.0961.71

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

811232031862.9559.05

الوقت المخصص - 

لالمتحانات مناسب

1313191842443.0160.25

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

15193271993.5571.07

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية فى 

المقرر

49202452513.3967.84

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

061536102473.7474.85

ال تتضمن االمتحانات - 

اخطاء مطبعية

11935202304.1182.14

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

75242552143.2464.85

المعامل- 8

غيرموافق العبارة

تماما

موافق موافقالى حد ماغير موافق

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

141022

16

41842.7955.76

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

212417

5

21502.1743.48

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

202321

3

11462.1542.94

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

161520

13

31732.5851.64

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

141724

10

21702.5450.75

المدرجات و قاعات- 9

التدريس

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

84213012043.1963.75الموقع- 

512222702033.0861.52الحجم- 



تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

1110241941992.9358.53

47252552183.3066.06الهدوء- 

712182562153.1663.24اإلضاءة- 

57163452283.4068.06النظافة- 
























