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 2018 -2017 : ام الجامعيـالع

 -: محور الكثافة العددية الزائدة -1

 

 ال نعم العبــــــــــارة
   الطالبات فى المحاضرات النظرية مناسب.هل عدد  -1

   مناسب.هل عدد الطالبات فى المحاضرات العملية  -2

   األعداد .ل تستوعب الطالبة المحاضرات وسط هذه ه -3

   هل تمثل الكثافة العددية عائق فى اإلستيعاب. -4

   هل الكثافة العددية تتناسب مع زمن المحاضرات للتحصيل. -5

 

 -: محور الدروس الخصوصية -2

 

 ال نعم العبــــــــــارة

   . هل يوجد بالكلية دروس خصوصية لبعض المواد -1

   . ذ أى درس خصوصى بالكليةهل قمت بأخ -2

   . هل يمكن اإلستفادة من الدروس الخصوصية بالكلية -3

   . الخصوصية بالكلية لغرض ما هل تقومى بأخذ بعض الدروس -4

   خصوصية. هل الدراسة بالكلية تحتاج إلى دروس -5

   هل القائمين بالدروس الخصوصية متخصصين . -6

   ثير إيجابى على مستواك .الخصوصية لها تأ ك فى الدروسهل إشتراك -7

   هل حدث لك تحسن فى مستواك نتيجة الدروس الخصوصية . -8

   والزمان المخصص للدروس الخصوصية مناسب لك . هل الوقت والمكان -9

 -:  محور ضعف الموارد المتاحة -3

 ال نعم العبــــــــــارة

    كافية بالنسبة لعدد الطالبات. هل تعتبر المالعب بالكلية -1

   تعتبر قاعات المحاضرات بالكلية مناسبة للطالبات. هل -2

   األدوات فى المحاضرات العملية مناسبة وسليمة . عد      هل ت   -3

   العملية كافية لعدد الطالبات .هل تعتبر األدوات فى المحاضرات  -4

   هل هناك قصور فى بعض األدوات المستخدمة فى المحاضرات . -5

قاعات  –مالعب  –أدوات  -نقص أحد الموارد ) أجهزة   هل -6

                                 إضاءة( يؤثر سلبا  على إستيعابك . –محاضرات 
  

 

 سياسات المؤسسة فى التعامل مع مشاكل التعليم والتعلم حولرأى الاستطالع 
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 -:  أعضاء هيئة التدريس محور زيادة أو نقص -4

 

 ال نعم العبــــــــــارة

   هل تعتقدى أن هناك زيادة فى عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية. -1

   هيئة التدريس بالكلية.أعضاء  هل تعتقدى أن هناك نقص فى عدد -2

القائمين هيئة التدريس  الطالبات وأعضاء هل هناك تناسب بين عدد -3

 .بالتدريس
  

 –هل هناك تناسب بين عدد الطالبات والمعاونين )المعيدين  -4

 المدرسين المساعدين(
  

 

 -: محور الكتاب الجامعى -5

 

 ال نعم العبــــــــــارة

   ى لديك .هل يتوافر الكتاب الجامع -1

   الجامعى المادة المقررة.هل يكفى محتوى الكتاب  -2

   هل تحصلى على الكتاب الجامعى بسهولة . -3

   هل تفضلى إستخدام الكتاب الجامعى . -4

   هل هناك بديل للكتاب الجامعى . -5

   هل تفضلى الكتاب الجامعى المنهجى . -6

   الدراسى . هل يتوافر الكتاب الجامعى المنهجى من بداية العام   -7

   هل تتميز المراجع بسهولة العرض والفهم . -8

   .هل تتضمن المراجع أمثلة عملية وتدريبات متنوعة -9

 

 

 .......... مع خالص الشكر والتقدير علي تعاونكم 

 


