
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

25220403.6472.73مشوق

يرتبط 

بالتخص

ص

52211423.8276.36

يتضمن 

معلومات 

حديثة

36020433.9178.18

يوفرأمثلة 

عملية

44200424.2084.00

يقابل 

توقعاتى

16111353.5070.00

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

16210373.7074.00

32411383.4569.09مفهوم

26210423.8276.36عموما جيد

:مخرجات التعليم المستهدفة- 3

غيرموافقالعبارة

 تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

(5)تماما 

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى

03152393.5570.91معلنة و واضحة اهداف المقررله 
 و  المفيدة بالمعرفة المقرريزودنى 

للموضوع المتعمق الفهم
00452423.8276.36

01343423.8276.36التفكير على يحفزنى المقرر 
 المهنية المهارات بعض المقرر أكسبنى 

العملية الحياة فى تفيد التى
02252403.6472.73

المحاضرات

غيرموافقالعبارة

1 تماما 

غير 

(2)موافق 

الى حد ما 

3

موافق 4موافق 

5تماما 

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى

يتم تقديم المحاضرات وفقا - 

لمواعيد الجداول المحددة و 

المعلنة

11045444.0080.00

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

10154444.0080.00

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

01523403.6472.73

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

00902373.3667.27

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

11512323.2064.00

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

01512313.4468.89

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

10442393.5570.91

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

00713403.6472.73



نظام التقويم- 

غيرموافقالعبارة

 تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

(2)تماما 

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى

21251353.1863.64يعتبر جدول االمتحانات مناسبا- 

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

10163433.9178.18

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

01351363.6072.00

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

10423363.6072.00

الوقت المخصص لالمتحانات - 

مناسب

01370393.5570.91

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

02243413.7374.55

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية فى 

المقرر

11332343.4068.00

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

00434444.0080.00

ال تتضمن االمتحانات اخطاء - 

مطبعية

02343443.6773.33

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

003420############

المعامل- 8

غيرموافقالعبارة

 تماما

غير 

موافق

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

20342373.3667.27

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

11531353.1863.64

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

11431323.2064.00

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

20522353.1863.64

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

10262413.7374.55

المدرجات و قاعات التدريس- 9

غيرموافقالعبارة

 تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

(2)تماما 

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى

21251353.1863.64الموقع- 

10370383.4569.09الحجم- 

تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

01352413.7374.55

10631363.2765.45الهدوء- 

20261373.3667.27اإلضاءة- 

10560403.3366.67النظافة- 


