
اراء عامة حول المقرر- 2

:الدراسى

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى54321

61117251343.2765.37مشوق

يرتبط 

بالتخصص

11912361393.3967.80

يتضمن 

معلومات 

حديثة

91412241453.5470.73

يوفرأمثلة 

عملية

41013761192.9859.50

يقابل 

توقعاتى

5717661222.9859.51

مفيد فى 

التطبيق 

العملى

55111371112.7154.15

111411231513.6873.66مفهوم

121410231533.7374.63عموما جيد

:مخرجات التعليم المستهدفة- 3

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(5)تماما 

13132561763.6773.33 المقررله اهداف واضحة و معلنة
 المقرريزودنى بالمعرفة المفيدة  و 

الفهم المتعمق للموضوع
23132271703.6272.34

28181191613.3567.08 المقرر يحفزنى على التفكير
 أكسبنى المقرر بعض المهارات 

المهنية التى تفيد فى الحياة العملية
41020681483.0861.67

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

11518232054.2785.42

تساهم المحاضرات فى تفهم - 

موضوع المقرر

02621192014.1983.75

تغطى المحاضرات كل - 

الموضوعات التى اشتمات 

عليها قائمة محتوياته

131515101623.6873.64

يتم تقديم المحاضرات - 

باسلوب مشوق

231019101643.7374.55

تضمنت المحاضرات - 

المشاركة من جانب الطالب

61102241463.4067.91

اشتملت المحاضرات على -

حاالت عملية

81113741172.7254.42

مقدار المعلومات المقدمة فى -

المحاضرات مناسب

63121571433.3366.51

 (أو المذكرة)كتاب المقرر-

يعتبر مناسبا

331312121563.6372.56



نظام التقويم- 

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

يعتبر جدول االمتحانات - 

مناسبا

34161361413.3667.14

يتم االعالن عن مواعيد - 

االمتحانات مبكرا

4561891493.5570.95

يعتبر عدد امتحانات اعمال - 

الفصل مناسبا

43101781483.5270.48

تتصف االمتحانات - 

بالموضوعية

10171661463.6573.00

الوقت المخصص - 

لالمتحانات مناسب

00152141493.7374.50

تغطى االمتحانات محتويات - 

المقرر

0252671583.9579.00

تركز االمتحانات على - 

الجوانب النظرية و العملية فى 

المقرر

01111991563.9078.00

تعتبر اللغة المستخدمة فى - 

االمتحانات واضحة و مفهومة

00421151714.2885.50

ال تتضمن االمتحانات - 

اخطاء مطبعية

00413211694.4588.95

يتصف توزيع الدرجات - 

المقررة بالعدالة

12521111593.9879.50

المعامل- 8

غيرموافق العبارة

تماما

موافق موافقالى حد ماغير موافق

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلىتماما

يتوافر بالكلية معامل كافية - 

لتحقيق أهداف العملية التعليمية

7391391373.3466.83

يوجد بالمعامل االجهزة و - 

المعدات الحديثة

34915101483.6172.20

يتصف تصميم المعامل - 

بالجاذبية و المالئمة

311710101363.3266.34

يتصف الفنيون بالمعامل - 

بالكفاءة العالية

23121681483.6172.20

تعتبر المساحة المتاحة - 

للمعامل مناسبة لعدد الطالب

431014101463.5671.22

المدرجات و قاعات- 9

التدريس

غيرموافق العبارة

تماما

غير 

(2)موافق 

موافق موافقالى حد ما

النسبة النهائيةالمتوسطالمجموع الكلى(2)تماما 

20819101523.9077.95الموقع- 

2371891463.7474.87الحجم- 

تسهيالت التدريس المتاحة - 

السبورة البيضاء ، )

البروجيكتور، داتا 

(.........................شو

51101581373.5170.26

50131381363.4969.74الهدوء- 

31519111513.8777.44اإلضاءة- 

22419121543.9578.97النظافة- 














