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  مقدمة 
 

تقييم فى ة العملي انات عن المؤسسة وتحليل تلك البيانات. أما التقويم فهو أشمل وأعم حيث أنه يشملجمع بيعملية  التقييم هو

 .األداء طياته لتشخيص الوضع الراهن ثم إصدار أحكام في ضوء نتائج تحليل البيانات لتحسين

 :تشمل أساليب وأدوات جمع البيانات والمعلومات فما يلي

 ص الوثائقفح .1

 المالحظة .2

 المقابلة .3

 االستقصاء  .4

 شروط اختيار وبناء أدوات جمع البيانات 

 .بياناتارتباط األداة بالهدف من جمع ال .1

 .شمول األداة لجميع الجوانب والعناصر المستهدف جمع بيانات عنها .2

 .صدق األداة بمعنى أن تقيس ما وضعت لقياسه .3

 .رى كيفيةالحصول على معلومات كمية وأخ .4

 .داة للعينة المستهدفةمالءمة صياغة مفردات األ .5

 .اتساق نتائج األداة إذا ما أعيد تطبيقها على نفس العينة .6

 .ام األداةمات استخدوضوح تعلي  .7

 االقتصاد في استخدام األداة من حيث الوقت والجهد والكلفة .8

 

 تنبيهات هامة  
 تم عرض من خالل دليل اإلستبيانات جميع األستبيانات التي تم ذكرها في المعايير  .1

علي مساعدتة في إعداد  تعمل لمسؤل كل معيار  يةمرجع ماهي إال بنود ن عرضها في كل أستبيا ي تمبنود التالد تع .2

حذف أي  لذا يمكنة أضافة أوستبيان تحديد الصورة النهائية لإلل األستبيان المناسب من وجهة نظر مسؤول المعيار

 برنامج ال ةبند من بنود التقيم حسب رؤي

 لكل برنامج نات ستبياإلي عضو لجنة اإلألستبيان ا  اديتم الرجوع في إعد .3

 إلستبيانا وطرحن إنشاء لكل برنامج المسوؤل عيعد عضو لجنة اإلستبيانات  .4

دسة جامعة فاروس  هنالخاص بوحدة ضمان الجود بكلية ال (Google Driveعلي ال ) إنشاء اإلستبيانيتم  .5

 تبيانات  خاص باألس( الGoogle Driveه علي ال )يملف خاص بيث لكل عضو من أعضاء اللجنة حباألسكندرية 

 

دة ضمان الجودة كلية الهندسة جامعة بريد اإللكتروني الخاص بوحد أي استفسارات يمكنك مراسلتنا علي الفي حالة وجو

 فاروس باالسكندرية 

Email: engineering.qac@pua.edu.eg 

 تحياتي ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,

 

 ات / د.أميرة محمد العدلي مقرر لجنة اإلستبيان

 ة فاروس باألسكندريةسة جامعالهندكلية  –مدير وحدة ضمان الجودة 

 د. نبيل رشوان 
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 رسالة البرنامج في رأي الاستطالع  ستبيانأ 1-1
 

 )التخصص(نامج البرأسم 

 يسعضو هيئة التدر

 ذ تاسأ 

 أستاذ مساعد 

 مدرس 

 مدرس مساعد 

  معيد 

فق امو   البنود

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

غير  

 موافق

ا   تماما

     برنامجالتوجه األخالقي للعن  تعبر برنامجرسالة ال 1

     ةات الطلبالمتكاملة لمهار هتمامنا بالتنميةإتعكس  برنامجالرسالة  2

ت المستهدفة  ي طبيعة المخرجادراك للتغيرات فإتعكس  برنامجرسالة ال 3

 ة ميليمن العملية التع

    

     ةمنطقي برنامجال رسالة 4

     كليةقابلة للتحقيق في ضوء االمكانيات الحالية لل برنامجال رسالة 5

محيطة ء العوامل البيئية القابلة للتحقيق في ضو برنامجرسالة ال 6

 (لتهديداترص و ا)الف

    

 عالة تنفذ في يق من خالل استراتيجيات ف صيغة الرسالة ممكنة التحق  7
 .ة المتوقع توافرها مستوى موارد الجامع   د حدو 

    

     جتعبر الرسالة عن الدور الحقيقى للبرنام 8

     لتتفق الرسالة مع االحتياجات الفعلية لسوق العم 9

افها ة لتحقيق اهدداخل الموسس الجهود تساعد الرسالة على توحيد 10

 ة الشامل

    

     .معة لة مع قرار تأسيس الجا الرساتتسق   11

الرسالة مع طبيعة وخصوصية الجامعة، ومع ما  صيغة    تتناسب  12
 ا يتوقع منه 

    

     .تبط الرسالة باحتياجات المؤسسات التي تخدمها الجامعة تر  13

     ةألنشطة الرئيسة في الجامعترتبط صيغة الرسالة بجميع ا  14

وأي   معة، عة برسالة الجا المستفيدين من خدمات الجام عريف  يتم ت  15
 ة صورة دائم يرات تطرأ عليها بغ ت 

    

     ةيراجع مجلس الجامعة بصفة دورية صيغة الرسال 16

المدى المتوسط  تستخدم الرسالة كأساس للتخطيط االستراتيجي على  17
 ()خمسة سنوات 

    

الخاص قسم رسميا من قبل مجلس ال   برنامجتم اعتماد صيغة رسالة ال  18
 بأعتمادها 

    

الخاص الكلية قبل مجلس رسميا من    برنامجال د صيغة رسالة عتما اتم   19
 بأعتمادها

    

     لجامعة ا رسميا من قبل مجلس   برنامجتم اعتماد صيغة رسالة ال  20
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 البرنامج   أهداففي رأي الأستبيان استطالع  1-2
 

 )التخصص(أسم البرنامج 

 سيعضو هيئة التدر

 ذ اتسأ 

 أستاذ مساعد 

 مدرس 

 درس مساعدم 

  معيد 

موافق  البنود  

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

غير  

 موافق

ا   تماما

     ة واضحرنامج بأهداف الوصياغة الرؤية  1

     ةمفهوم لبرنامجا  أهدافو اغة الرؤيةيص 2

     ا بالبيئة التي تعمل بهلبرنامج رتباط اإعن تعبر األهدافو الرؤية 3

     ةللتغيرات البيئي برنامجالإدراك  وتعكس فهم  برنامجال فداأهو ةيرؤ 4

     حتعكس توجه مستقبلي واض برنامجال أهدافو رؤية 5

برنامج الببناء صورة ذهنية ايجابية عن  جبرنامال أهدافو رؤيةتقوم  6

 ة قلدى االطراف ذوالعال

    

     قتحقيالمختارة ممكنة وقابلة لل برنامجال أهدافو رؤية 7

     ة ادفختارة طموحة وهلما نامجربال أهدافو رؤية 8
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 ةداالقيفى نمط  ستبيان رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةا 2-1

 
 الوكالء( -يد معلقيادات األكاديمية )الية )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة( في نمط امنسوبي الكلستطالع رأي ا -1

 ةليبالك 

 )التخصص(نامج البرأسم 

 يسعضو هيئة التدر

 ذ أستا 

 أستاذ مساعد 

 مدرس 

 مدرس مساعد 

  معيد 

موافق  البنود  

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

 ات التعامل مع االخرينالشخصية ومهاراوال: السمات 

     ةالكلي   خلدا فة ختل الفئات الم  ن والتعاون المتبادل بي ت االنسانية  يدعم العالقا  1

     ءضل االرا يشجع الحوار وقبول االختالف فى الراى واالخذ باف  2

     عيشجع منسوبى الكلية على االبتكار واالبدا   3

     تصله من معلوما حة ما يقق من ص تماع ويتح يجيد االس  4

     ءلخبرات لرفع مستوى االدا يحسن االستفاده من الكفاءات وا 5

     ةمع الفئات المختلفة داخل الكلي   التعامل الة فى  عد دا ال يطبق مب  6

يحرص على انجاز المهام فى االوقات المناسبة بما يضمن عدم التاخير فى  7
 تتقديم الخدما 

    

     للعالقات الشخصية فى تسيير العم ح القانون وايعتمد على رو  8

     ع نسانية مع الجمي يتفهم الظروف األ  9

     ع ة بين الجمي لف أل دل روح ا ا لي تب يحرص ع  10

     ةيعطي الكلية الكثير من وقت  11

 ثانيا : المهارات االدارية والسمات القيادية

ى الرؤية ووضوح القائم عل  والتخطيط العلمى  يتبع اسلوب التفكير المنهجى  1
 هدافاال 

    

     ةللص ذات ا ارات عة والقرب ت سياسات الم يعتمد على الوضوح والشفافية فى ال  2

     رمعنيين فى وضع السياسات واتخاذ القراك ال يشار  3

     ت يتمتع بالخبره والكفاءه فى العمل االدارى بما يضمن حل المشكال  4

     ت رة الحوار وإدارة االجتماعاالفات وإداعلى حل الخلقدرة  لدية ا 5

     ة بها ع الخطط الخاص ضو و   يتمكن من مهارات التخطيط اإلستراتيجي  6

ة والمحاسبة طبقا للوائح وليس المصالح ضوعية فى المسائل تخدم أساليب مو س ي  7
 ةالشخصي 

    

     ةر في اإلدا مركزية  تبني الال يستخدم األسلوب الديمقرطي في أعمال اإلدارة و ي   8

     ةلدية رؤية حول أساليب تنمية موارد الكلية الذاتي  9

     ةصة بالكلي ات الخا ط الوحد شي م وتن را في دعا كبي د و يبذل مجه  10

     ءيدير الكلية من خالل لجان معاونة وبالتعاون مع جميع الزمال  11

     ةيفوض بعض الصالحيات في اإلدار  12

     مدم الظل عسف وع لقانونية بدون تيستخدم سلطاتة ا  13



 Pharos University in Alexandria 

Faculty of Engineering 

Quality Assurance Unit (QAU) 

ـســاروســبـــــةـفـــــعــــامـــج ــةــــدريــنـــكــالإ

ــةـــــدســـنـــهـــــةـاـلــــيــلــــك

 وحدةـضامنـاجلودـة

 

 ـوالإعامتـدميدةـالتعلجـوــضامنـلالقوميةــــئـةالهـيحاصةلـعىلـالإعامتدـمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Page 10 of 62 

 

 2021/ 2020الهندسة جامعة فاروس باألسكندرية كلية  –ودة ضمان الجوحدة  –ستبيانات لجنة اإل

     نا يحرص علي التواجد باللجان المنبثقة بقدر اإلمك  14

 ين ء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلدارياة مع أعضق العال ثالثا: 

     ن يهتم برفع مستوي اداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريي  1

ئة التدريس فية على أعضاء هي يع األعباء الوظي يراعى العدالة فى توز   2
 نومعاونيهم واإلداريي 

    

ريين م واإلدا ومعاونيه   تدريس أعضاء هيئة ال   عيناقش سبل النهوض بالكلية م   3
 مويأخذ بمقترحاته 

    

يعقد اجتماعات دورية مع الفئات المختلفة داخل الكلية لإلستماع آلرائهم   4
 توتذليل العقبات والصعوبا 

    

ئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين علي إستغالل اوقات العمل عضاء هي يساعد أ  5
 ةبطرق فعال

    

 اسية والطالبالدرخطط ة والعليميالبرامج الت :اعراب

     ة للكلية ويعمل جاهدا علي تحقيقها ة ورؤية واضحيحرص علي وجود رسال  1

     را والمناهج باستمر   يعمل علي تحديث وتطوير البرامج التعليمية  2

     ةيحرص علي أن يتم تقييم الطالب بطرق موضوعية وصادق  3

     ا له تفعي سام و واألق بحثية للكلية    ط يحرص علي وجود خط  4

     ةرامج األكاديمي يهتم با جراء تقييم ذاتي للكلية والب  5

     ةبا جراء تقييم خارجي للكلية والبرامج األكاديمي يهتم   6

 علي تنفيذها  مناسبة والعمل:وضع الخطط السا خام

     ريضع خطط التطوير الالزمة ويتابع تنفيذها باستمرا  1

     ةهة المشكالت الغير متوقع مواج لة ل ط بدي ت وخط استرتيجيا   يضع  2

     العمل في الكلية وال يتجاهله الخاصة بسير ا   يهتم بالتقارير  3

     ة بصورة جيد   وبة إلنجاز العمل يحرص على توفير اإلمكانات المطل  4

 ة يهتم بتطبيق خطط المشاركة المجتمعية كجسر تواصل مع البيئة الخارجي 5
 ع والمجتم 

    

     م معه   نوي مع الخريجين للتواصلء الس د اللقا علي عق رص يح  6

     لالتوظيف وتلبية احتياجات سوق العم  قامة ملتقي يحرص علي إ 7

 ( قيادات األكاديمية )العميد، الوكالء ة ال لتعزيز ديمقراطي  أذكر اقتراحات اضافية  

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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)مديري  المعاونة( في نمط القيادات اإلدارية بالكلية  يس والهيئةلتدرئة ااء هي)أعض استطالع رأي منسوبي الكلية -2

 اإلدارات( 

 )التخصص(أسم البرنامج 

 يسعضو هيئة التدر

 ذ أستا 

  عدمساأستاذ 

 مدرس 

 مدرس مساعد 

  معيد 

موافق  البنود 

ا   تماما

موافق  غير  موافق غير  موافق

ا   تماما

استيعاب درة على  ق ة وال الوحد   بمهام االدارة / رفة  المع  1
 لأساليب العم 

    

مل وااللتزام باجراءاته القدرة على تحديد خطوات الع  2
 هاليب وأس 

    

     بلو المهارة فى انجاز العمل بالمستوى المط  3

الحفاظ على وقت العمل وانجاز المهام في الموعد  4
 بالمطلو 

    

     فالحضور واالنصراااللتزام بمواعيد   5

      ل م م في الع ب والنظا ي ت التر   6

     ر البتكا لمتابعة لما يستجد فى نظام العمل والمبادرة وا ا  7

     ةالقدرة على العمل دون مراقب 8

     ايذه عداد لتنف ست واال تقبل التوجيهات   9

     ءالتعاون لمساعدة الزمال   10

     لضغط العم   مواجهة الصعوبات والتجاوب مع  11

     تخاذ القرارا لى ات القدرة ع وتصرف  حسن ال  12

     ف القدرة على التكي المرونة و   13

     ل بيئة العم المحافظة على تجهيزات   14

     ةمل الرسمي الع ات  االستجابة للعمل فى غير اوق   15

     راالهتمام بالمظه  16

     ف الوضع االخالقى والسلوكى للموظ  17

     ت تماعاالمشاركة الفعالة فى االج  18

زمالء( فى  –)رؤساء    االتصال الفعال مع اآلخرين  19
 ىعرض الرأالحوار و

    

 نيي عزيز فاعلية تقييم آداء اإلدار أذكر اقتراحات يمكن اضافتها لت 

................................................................................................................................................................. 

............................................................ ............................................................ 
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 ادةيقاستبيان لقياس رأى أمناء المعامل والعاملين فى نمط ال 2-2

 
 األسم )إختياري( 

 النوع 

  أنثي •

 ذكر •

 : هل الحاصل علية  مؤال

 :ة الوظيفية الدرج

 : المسمي الوظيفي

  : اإلدارة / القسم التابع لها

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

ر  يغ موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     معة ا ج باللوائح المنظمة للعمل اإلداري بال   الفريق القيادي   م يُل  1

     داري فني واإل وجيه ال لت ا   رات مها   تمتلك القبادة  2

     لمحددة مواعيد العمل ا بالدقة في    دات القيا   لتزم ي  3

     ية تصال عال بقدرات ا القيادات اإلدارية  تميز  ت  4

     ة وا سا مع مرؤوسيه بعدالة وم القيادين    يتعامل  5

     ولوجية الحديثة ن ك المعرفة بالوسائل الت   فراد القيادة أ   متلك ي  6

     شكاوى العاملين لدراستها وحلها   ة القيادا د  أفرا   يستقبل  7

     في صناعة واتخاذ القرارات الخاصة بهم   عاملين ال   ن داري القادة اإل شرك  يُ  8

     عمل تنفيذ القرارات المتعلقة بال   يادة أفراد الق   بع تا يُ  9

     لجامعة ا ب خطط العمل اإلداري  القيادة اإلدارية  ضع  ت  10

     فعها الى المسئولين المختلفة بالجامعة وير   دارات شاط اال ن ن ر ع ري قا ت   اد عد يتم إ  11

     رات الصادرة من مجلس الجامعة تنفيذ القرا   دة القيا   تابع ت  12

     ارات العاملين معه فى وضع خطط مستقبلية لتنمية مه   ين اد القي يُشارك   13

 نقاط الضعف

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 نقاط القوة 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ادة قيالاستبيان لقياس رأى ممثلي الطالب فى نمط    2-3

 

 صص()التخأسم البرنامج 

 :   الفرقة الدراسية

 : (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 رذك •

 )الكلية عميد) بالكليه  القياده نمطأوالا: 

موافق  التقيم   بنود /رمعايي

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     تقةالملقاة على عا يتحمل المسئولية 1

     لعدل ودون تفرقةا نتهىشكالت بم اجهة المة والحسم فى موعييتسم بالموضو 2

     راتيتابع تنفيذ ما يتخذة من قرا 3

     بأفضل األراء  االخذفى الرأى ويشجع المناقشة مع الطالب وقبول االختالف  4

     يشجع الطالب على المشاركة فى صنع القرار  5

     معلومات  منينقل الية ب ويتتحقق من صحة ما دا للطاليستمع جي 6

     يعمل على ترسيخ القيم االخالقية داخل الكلية 7

     يجابى للطالب لتشجيع االيعطى بعض ا 8

     اء للطالبيتيح فرص الحوار البن 9

     المعنوية للطالبيوفر االجواء المناسبة المؤدية لرفع الروح  10

     اديمى متميز كا بالقسم لتحقيق اداء البزمة المناسبة للطيقدم التسهيالت الال 11

     مي للقسميشرك الطالب فى تحديث وتطوير البرنامج التعلي 12

     الخريجينيعمل على وجود صلة وثيقة بالطالب و 13

     يتبنى الدفاع عن قضايا الطالب ومشاكلهم  14

     ى الطالب يحرص على وجود الية داخلية للتعامل مع شكاو 15

     تعامل معهمحسن مقابلة الطالب وال 16

     يسهل مقابلتة من قبل الطالب فى اى وقت 17

     والطالب يرسخ قيم االحترام المتبادل بين اعضاء هيئة التدريس 18

     يتعامل مع الطالب بمنتهى االحترام  19

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

ا   )لقسمرئيس ا) بالكليه قيادهلا نمط: ثانيا

موافق  التقيم   بنود /معايير

ا   تماما

غير   افقوم

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     تقةالملقاة على عا يتحمل المسئولية 1

     لعدل ودون تفرقةا يتسم بالموضوعية والحسم فى مواجهة المشكالت بمنتهى 2

     يتابع تنفيذ ما يتخذة من قرارات 3

     بأفضل األراء  االخذالف فى الرأى وقشة مع الطالب وقبول االختالمنايشجع  4

     يشجع الطالب على المشاركة فى صنع القرار  5

     معلومات  يستمع جيدا للطالب ويتتحقق من صحة ما ينقل الية من 6
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     يعمل على ترسيخ القيم االخالقية داخل الكلية 7

     الب للطجيع االيجابى يعطى بعض التش 8

     البيتيح فرص الحوار البناء للط 9

     المعنوية للطالبمؤدية لرفع الروح المناسبة ال يوفر االجواء 10

     اكاديمى متميز  يقدم التسهيالت الالزمة المناسبة للطالب بالقسم لتحقيق اداء 11

     قسمللي يشرك الطالب فى تحديث وتطوير البرنامج التعليم 12

     والخريجينة وثيقة بالطالب يعمل على وجود صل 13

     ايا الطالب ومشاكلهم عن قضدفاع ى اليتبن 14

     ى الطالب مع شكاوة داخلية للتعامل يحرص على وجود الي 51

     حسن مقابلة الطالب والتعامل معهم 16

     يسهل مقابلتة من قبل الطالب فى اى وقت 17

     والطالب سلمتبادل بين اعضاء هيئة التدريم ايم االحتراخ قيرس 18

     تهى االحترام ب بمنيتعامل مع الطال 19

 لتحسين ل ضافتها ن ا يمك توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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عاير األكاديمية مال ثالثاَ : 

 للبرنامج
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 جيفات الخرصالتدريس لتحديد موا ة وأعضاء هيئة القيادات األكاديميستبيانات / لقاءات إ  3-1

 
 خصص()التم البرنامج سأ

 يةاديم األكورات العلمية : المهاأوالا 

 :كتساب ما يلي من المهارات العامةيجب أن يكون خريج البرنامج قادرا على ا

موافق  التقيم   بنود /معايير

ا   تماما

موافق  غير  موافق غير  موافق

ا تما  ما

ا 1 والنظريات  المعارف  مجتطبيق  في  والمتخصصة  ال  لعامة 

 .ئيةالتحتية والبية بنيال هندسة

    

التفكيرإس 2 لو  التحليلي  تخدام  والنقدي  التي  تحديد  المشكالت  حل 

أو البنية ال  يمكن  هندسة  تخصص  سياق  فى  بها  التنبؤ  يمكن 

 .لبيئية مع األخذ فى االعتبار كافة المتغيراتالتحتية وا

    

ا 3 من  موسعة  مجموعة  مجااتقان  فى  المتخصصة  ل  لمهارات 

 .بنية التحتية والبيئيةلة اهندس

    

     .يةالمنجزة وبناء الخبرات التقن التقييم النقدي لنتائج المهام 4

     ةتطبيق مقاييس فعاليات التكلف 5

المعتادة   6 وغير  المعتادة  السياقات  البنية إدارة  هندسة  مجال    فى 

 ةالتحتي

    

وح  7 وصياغة  الهنتحديد  المشكالت  مل  المعقدة  خ دسية  ل الن 

 .وم والرياضيات األساسيةتطبيق األسس الهندسية والعل

    

والم  وإجراءتصميم   8 المعملية  وتفسير  التجارب  وتحليل  حاكاة، 

لنتائج، واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي  تقييم او

 .ص النتائجالموضوعي الستخال

    

ا 9 من  المعاصاالستفادة  والممارسات  لتقنيات  ر،  ييمعا والرة، 

ومتطلبات   الجودة،  والقضايا  وإرشادات  والسالمة،  الصحة 

 .دارة المخاطربادئ إئية وم البي

    

الحياة  01 في  المستمر  والتعلم  الجديدة  المعارف  وتطبيق  اكتساب 

 ىوممارسة استراتيجيات التعليم األخر

    

والم 11 الرقمية  الوسائل  المهنيةاستخدام  التحديات  لتناول   يديا 

 ة ريقة مبتكر ديمية بطكاواأل

    

تقنيا 12 وأساممارسة  البحث  كجت  التحقيق  يتجليب  ال  من  زء  زأ 

 .علمالت

    

     ةالدراسة والعمل بشكل مستقل تحت إطار القواعد والنظم العام 13

     ة يهندسة البنية التحتية والبيئاتخاذ قرارات صحيحة فى سياق  14

     ليق العمفر وعنتحمل المسئولية عن نفسه  15

المشاريعالتخطي 16 تنفيذ  على  واإلشراف  مراعاة   ط  مع  الهندسية 

 عة للمشرومالالزطلبات كافة المت

    

     لاالستغالل األمثل وتنمية مصادر مكان العم 17

     ل تطبيق أخالقيات العم 18

عددة التخصصات ومتعدد العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق مت 19

 تالثقافا

    

بفعالية   20 وشفاهه  –التواصل  مع مجموعات متباينة -وكتابة  بيانياً 

 .صريةستخدام األدوات العبا
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التفاستخدا 21 تنظيم  م  واكتساب  والمرن  والمبتكر  اإلبداعي  كير 

 ةالمشاريع والقياد

    

معايير  22 الجودة  تطبيق  ا  ضمان  اإلجراءات  كافة  لمتعلقة فى 

 ة ئيلبي وا بهندسة البنية التحتية

    

ا   فية الشخصية و الثقارات : المهاثانيا

 :ت العامةمن المهارالي قادرا على اكتساب ما ي  يجب أن يكون خريج البرنامج

موافق  التقيم   بنود /معايير

ا   تماما

موافق  غير  موافق غير  موافق

ا   تماما

المسيق  تحق 1 علي  و  توإنجازات  الشخصي  مي  وجهة  االكاديمي 

 لخدمة المجتمع

    

إلنساني ألن يسهم في المبادرة و الوازع الثقافي واالتحلي بروح   2

 تمعلمجالتنمية الفكرية والثقافية في ا

    

     لمجتمع مة اف خدرفة في إطار أخالقي يستهدعوضع الم 3

     ختلفةالربط بين المعارف الم 4

     خر وثقافتةاأل  الرأيوقبول رام التحلي بإحت 5

     الهام في المجتمع هورالوعي بد 6

     ، اإلبداع والتعبير عن هوية المجتمع المصـري 7

مها 8 واارإتقان  العرض  بات  د  عاأب  واستيعاب  لتفاصيلإلهتمام 

 المشكلة المعروضة 

    

بالالتمت 9 األعمالع  وإدارة  القيادية  القيام    اراتمهو  صفات 

 .باألعمال الريادية

    

     .ايير مهنة الهندسةبأخالقيات ومع زاملتالتصرف باحترافية واال 10

نخراط  تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم وتطوير الذات ، واال 11

القد وإثبات  الحياة  مدى  التعلم  في  في  االنخراط  على  رة 

 لعليا والبحث العلمي الدراسات ا

    

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / ت اقتراحا  أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ج الخري إستبيانات/ لقاءات الطالب لتحديد مواصفات 3-2

 
 )التخصص(أسم البرنامج 

 :   الفرقة الدراسية

 : (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 رذك •

موافق  التقيم   بنود /رمعايي

ا   تماما

غير   قاف مو

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

  لطبيق معارف ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة بالمجاالقدرة علي  1

 الهندسي 

    

     العمل ةاستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة فى دعم وتحسين بيئ 2

  المجموعةاستخدام مهارات األتصال الفعال التى تساهم فى فهم احتياجات  3

 ت الثقافاالمستهدفة لتعزيزها وتطويرها و التعامل مع مختلف 

    

 سيالهنداإلطالع واتباع المنهج العلمى لحل المشكالت ومتابعة الجديد فى المجال  4

 ر و التعلم المستم

    

     ى على المستوى المحلى والدول اإلداريفهم الهياكل  5

     قممارسة الفكر المبدع الخال 6

     ة تطبيق آداب واخالقيات المهنة و الفهم التطبيقى للمواطن 7

تحديد المتغيرات المجتمعية المحلية واإلقليمية والدولية التي تستدعي تغير جزئي   8

 جاو كلي في المواصفات المحددة لخريج البرنام

    

     لصفات الخريج للمتغيرات المجتمعية وسوق العمالتأكد من مالئمة موا 9

المطلوبة  جالتقويم المستمر للبرنامج من خالل تقويم ومراجعة مواصفات الخري 10

 لسوق العمل 

    

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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ت ف المجتمعية األخرى لتحديد مواصفاطرا ألمل وامنظمات سوق العإستبيانات / لقاءات  3-3

  .الخريج
 

 ................................/سةإسم الشركة أو المؤس

 ........................ /نترتناألموقع الشركة/ المؤسسة علي 

 .........................../صفة مبدي الرأي في الشركة /المؤسسة 

   ......................../سنوات الخبرة في العمل

 نوع المؤسسة : 
 قطاع أعمال  )    (               قطاع خاص  )     (            اع حكومي  )     (            قط

 الا : رؤيـة ورســالة الكليةوأ

  ال ما  حدالي  نعم   التقيم   بنود /معايير

     هل الرؤية واضحة ومفهومة؟ 1

     وجهة نظر سيادتكم؟ قها منن تحقيهل الرؤية يمك 2

     اضحة ومفهومة؟لة ولرساهل ا 3

     قها من وجهة نظر سيادتكم؟ يمكن تحقي هل الرسالة 4

     للكلية واضحة ومفهومة؟تيجية ارتإلسهل األهداف ا 5

     هل األهداف األستراتيجية للكلية يمكن تحقيقها من وجهة نظر سيادتكم؟ 6

ا: األهد  ة تراتيجيإلسافاثانيا

 غيرمتوفرة  هضعيف متوسطه  يه عال التقيم  بنود /معايير

     سيادتكم لجودة خريجي الكليةييم بشكل عام ماهو تق  1

     رات األساسية لخريجي الكلية؟ هاملافر مدي توا ام 2

     ما مدي توافر المهارات الفنية الالزمة للخريج ألداء العمل  3

     لتي يكلفون بهالية علي أداء المهام اما مدي قدرة خريجي الك 4

     ة ألداء المهام المطلوبةوالمعلومات الحديثة الالزمارف ما مدي توافر المع 5

     ات خريجي الكلية في مجال العمل كيولس لكما تقيم   6

     ما مدي رضاكم عن كفاءة خريجي الكلية  7

     لالعمما مدي مالئمة خريجي الكلية إلحتياجات سوق  8

لالزمة ألداء مهام  الفريق ا تصال الفعال والعمل بروحما مدي توافر مهارات اإل  9

 عملال
    

     دسة األخرىهنال ياتهل ينافس خريج الكلية خريجي كل 10

 نقاط الضعف

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 نقاط القوة 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 لتحسين ل كن اضافتها م ي ات  توصي   / اقتراحات أذكر 
............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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ــةـــــدســـنـــهـــــةـاـلــــيــلــــك
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لبرنامج واألطراف  اين في صصخاء هيئة التدريس من المتضعوأستبيانات / لقاءات القيادات إ 4-1

 جات مجتمعية فعلية بناء على احتياهل تم اختيار البرنامج  (يدةالمستف المجتمعية والجهات

 
 ................................/سةإسم الشركة أو المؤس

 ........................ /موقع الشركة/ المؤسسة علي األنترنت

 .........................../ة دي الرأي في الشركة /المؤسسبم صفة

   ......................../سنوات الخبرة في العمل

 نوع المؤسسة : 

 قطاع أعمال  )    (                  قطاع خاص  )     (         قطاع حكومي  )     (            

موافق  التقيم  بنود /معايير

ا   تماما

غير   قف موا

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

      ع ج التعليمية والتخصصات بالجامعة لتلبية احتياجات المجتم البرام تتنوع   1

     لمتطلبات سوق العم تعمل الجامعة على ضمان مالءمة البرامج التعليمية ل  2

      ل وق العم متطورة لتلبية احتياجات س برامج جديدة و  تحدث الجامعة س ت  3

على    كليات ل اتتعاون   4 ج بالجامعة  دعمتأسيس  خدمة للمجتمع    هات  هيئات  أو 

 ع عالقة باحتياجات المجتم   مهنية ذات 

    

الت  5 والتخصصات  البرامج  من  مختلفة  مجموعة  الجامعة  لدى  تخدم يتوفر  ي 

 م تمع واحتياجاته اهتمامات أفراد المج 

    

ت المختلفة ا ص صتمع بالبرامج والتختعمل الجامعة على تعريف قطاعات المج  6

 ا به 

    

     ةلي خريجي الجامعق العمل حاجه ملحه ا سو   لدى  7

لسوق  8 الالزمة  بالمهارات  الطالب  بالجامعة  والتخصصات  البرامج  تكسب 

 لالعم 

    

ال ن  خريجو تميز  ي  9 باألسكندرية  جامعة  هندسة  كلية  خريجي فاروس  عن 

األ  مهارا الجامعات  لديهم  بأن  مت خرى  و  عالية  مهنية  قادري ت   , على   ن طورة 

يكلفو ادا  التي  المهام  ,ء  عالية  بقدرة  بها  الضغوط   قادرين  ن  تحت  العمل  على 

  ة تتوافر لديهم المعارف والمعلومات الحديث وانجاز مهام متعددة , و  

    

خ  10 ال ريجي  يلتزم  باألسكندرية  جامعة  دسة  ن ه كلية  غيرهم فاروس  من  أكثر 

  ل بشدة االنضباط و التقيد بأوقات العم   بأنظمة العمل, يتصفون 

    

الجامع   ى د ل  11 التو خريجي  مهارات  والتفاعل  ة  داخل اصل  العمل  فريق  مع 

و   , الفريق  بروح  للعمل  عالية  ومهارات   , التغلب المؤسسة  علي  عالية  قدرة 

اقد وحل المشكالت , واتخاذ ة علي التفكير الن قدره عالي علي صعوبات العمل, و 

 را القر

    

كل ما هو  أنفسهم لمواكبة    ر ي تطو ز خريجي الجامعة بأن لديهم الرغبة في  مي يت  12

 مل تخصصه ديد في مجاج 

    

 نقاط الضعف

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 نقاط القوة 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 لتحسين ليمكن اضافتها  ات  توصي   / ات  اقتراح أذكر 

............................................................. ....................................................................................................  
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 وحدةـضامنـاجلودـة
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 ونات البرنامج  خذ آراء الطالب و أولياء األمور في مكأل لقاءاتإستبيانات /  4-2

 
 الطالب  

 )التخصص(أسم البرنامج 

 :   الفرقة الدراسية

 : (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 رذك •

 ء األمورياأول

 : .................................. األسم

 :......................... الدراسي المؤهل

 ...جهة العمل :.................................

موافق  التقيم   بنود /رمعايي

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     ه ألسكندريالب فاروس جامعة ورسالة رؤية عن سمعت هل 1

     ه بألسكندري فاروس جامعة- الهندسة كلية ورسالة رؤية عن سمعت هل 2

     موضوعات المقررات الدراسية تتناسب مع البرنامج الدراسى ؟  3

     متطلبات سوق العمل  مع المقررات الدراسية التى درستها تتناسب  4

     يتم التطيق العملي علي الدراسات النظرية للمقررات   5

     البرنامج تطوير مهارات البحث يتح لك  6

هنالك تطويرمستمر في مقررات البرنامج للتناسب مع تطور متطلبات سوق   7

 العمل  

    

     المقررات   في دراسةديثة التقنيات الحام و أستخديق نامج بتطبيهتم البر 8

     في تحصيل المادة العلمية صعوب  هنالك 9

     ب النظري الجانب العملي في مقررات البرنامج اكبر من الجان 10

 ؟ ما هى أوجه القوة فى البرنامج الدراسى

................................................................................................................................................................. 

............................................................ ............................................................ 

  لبرنامج الدراسى ؟ا  فىلضعف ما هى أوجه ا
................................................................................................................................................................. 

............................................................ ............................................................ 

 هل يمكن أن توصى زمالءك بااللتحاق بهذا البرنامج ؟ أذكر األسباب ؟

................................................................................................................................................................. 

............................................................ ............................................................ 

 ما هى أهم مقترحاتك لتطوير البرنامج ؟

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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ــةـــــدســـنـــهـــــةـاـلــــيــلــــك

 وحدةـضامنـاجلودـة
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 المقررات  إستبيانات الطلبة عن 4-3

 
 ........:....)التخصص(ج أسم البرنام

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 ...........أسم المقرر الدراسي :...

 لمادة العلميةا الطالب عنرضا 

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قاف مو

 موافق

ق  اف موغير 

 تماماا 

     رر يرتبط بالتخصصقملا 1

     المقرر يوفر تطبيقات عملية  2

     لية المقرر مفيد فى الحياة العم  3

     المقرر مفهوم    4

 هدفةتقييم الطالب لمخرجات التعلم المست

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     ومعلنةواضحة  المقرر له أهداف 1

     المقرر يزودني بالمعرفة المفيدة والفهم المتعمق للموضوع  2

     المقرريحفزني علي التفكير  3

     ى بعض المهارات المهنية التي تفيد فى الحياة العملية المقرر أكسبن  4

     المخصص الوقت مع  تتناسب المقرر محتويات 5

     منظمة بطريقة  المقرر محتويات تقديم 6

     المقرر  محتويات  عونت 7

     المقرر من جديدة مهارات اكتساب 8

     المجتمع  بمشاكل الطالب وعى زيادة فى دور لمقررل 9

     الدراسة  بدء منذ العلمية المادة و المراجع توافر 01

     بالمقرر  صلة ذات خارجية قراءات إلى الطالب توجيه 11

 لتحسين ل ا ته يمكن اضاف ات  وصي ت   / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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ــةـــــدســـنـــهـــــةـاـلــــيــلــــك

 وحدةـضامنـاجلودـة
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عارف  تجدات في المعلي المس الجهات المستفيدة من خريجي المؤسسة للتعرف استطالع آراء 4-4

 وبة ارات المطلوالمه
  

 ................................/سةإسم الشركة أو المؤس

 ........................ /موقع الشركة/ المؤسسة علي األنترنت

 .........................../ة دي الرأي في الشركة /المؤسسبم صفة

   ......................../سنوات الخبرة في العمل

 نوع المؤسسة : 

 قطاع أعمال  )    (             قطاع خاص  )     (              قطاع حكومي  )     (            

موافق  التقيم  بنود /معايير

ا   تماما

غير   قف موا

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

      ع ج التعليمية والتخصصات بالجامعة لتلبية احتياجات المجتم البرام تتنوع   1

     لمتطلبات سوق العم تعمل الجامعة على ضمان مالءمة البرامج التعليمية ل  2

      ل وق العم اجات س متطورة لتلبية احتي برامج جديدة و  تستحدث الجامعة  3

على    كليات ل اتتعاون   4 ج بالجامعة  دعمتأسيس  خدمة للمجتمع    هات  هيئات  أو 

 ع عالقة باحتياجات المجتم   مهنية ذات 

    

الت  5 والتخصصات  البرامج  من  مختلفة  مجموعة  الجامعة  لدى  تخدم يتوفر  ي 

 م اهتمامات أفراد المجتمع واحتياجاته 

    

ت المختلفة ا ص صتمع بالبرامج والتخقطاعات المج   تعمل الجامعة على تعريف  6

 ا به 

    

     ةلي خريجي الجامعق العمل حاجه ملحه ا سو   لدى  7

لسوق  8 الالزمة  بالمهارات  الطالب  بالجامعة  والتخصصات  البرامج  تكسب 

 لالعم 

    

ال ن  خريجو تميز  ي  9 باألسكندرية  جامعة  هندسة  كلية  خريجي فاروس  عن 

األ  بأ الجامعات  لديهم خرى  مت مهارا   ن  و  عالية  مهنية  قادري ت   , على   ن طورة 

يكلفو ادا  التي  المهام  ,ء  عالية  بقدرة  بها  الضغوط   قادرين  ن  تحت  العمل  على 

  ة تتوافر لديهم المعارف والمعلومات الحديث وانجاز مهام متعددة , و  

    

خ  10 ال ريجي  يلتزم  باألسكندرية  جامعة  هندسة  كلية  غيرهم فاروس  من  أكثر 

  ل بشدة االنضباط و التقيد بأوقات العم   ون نظمة العمل, يتصف بأ 

    

الجامع   ى د ل  11 التو خريجي  مهارات  والتفاعل  ة  داخل اصل  العمل  فريق  مع 

و   , الفريق  بروح  للعمل  عالية  ومهارات   , التغلب المؤسسة  علي  عالية  قدرة 

واتخاذ اقد وحل المشكالت ,  ة علي التفكير الن علي صعوبات العمل, وقدره عالي 

 را القر

    

كل ما هو  أنفسهم لمواكبة    ر ي تطو ز خريجي الجامعة بأن لديهم الرغبة في  مي يت  12

 مل تخصصه ديد في مجاج 

    

 نقاط الضعف

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 نقاط القوة 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 لتحسين ليمكن اضافتها  ات  توصي   / اقتراحات  أذكر 

............................................................. ....................................................................................................  
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ا   : الطالبخامسا
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ــةـــــدســـنـــهـــــةـاـلــــيــلــــك

 وحدةـضامنـاجلودـة
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 اديمي الطالب عن اإلرشاد األكستبيان لقياس رضا إ  5-1

 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا تما  ما

ر  يغ موافق

 موافق

ق  مواف غير 

 تماماا 

  اإلرشاد على  للحصول عدتيسالم  يةالكل في واضحة وإرشادات إعالنات يوجد 1

 .المناسب األكاديمي

    

 اتيقدر مع  المتوافقة يةالدراس الساعات تسجيل في األكاديمي المرشد نيساعد 2

 الجامعي والنظام

    

     تمقررالل التسجيل بإجراءت مةالتا  المعرفة لدي 3

     .الدراسي الفصل أثناء تقدمي مدى كاديمياأل المرشد يتابع 4

ً  أجد 5      تخصصي  مجال يف وتوجهاتي أفكاري يرلتطو األكاديمي مرشدي من تشجيعا

     .بأكمله الدراسي الفصل فترة خالل والتوجيه النصح  األكاديمي المرشد لى يقدم 6

     .األكاديمي لإلرشاد المخصصة تاعاالس خالل األكاديمي المرشد يتواجد 7

  الخطة وتفاصيل الدراسية المقررات بين الصلة األكاديمي المرشد لي يشرح 8

 الدراسية 

    

     مشكالتي  وحل بتوجيهي  األكاديمي المرشد زميلت 9

     ديمي األكا بالمرشد حسنة عالقة تربطني 01

 مع السابق الفصل مقررات في جينتائ قشةمنا في االكاديمي المرشد يساعدني 11

 اتالمقرر مدرسي

    

ً  أجد 12  تواجهني قد  التي لالمشاك حل في والتسجيل القبول موظفي لقب من تعاونا

 المقررات  تسجيل كمالستال

    

     .لدراستي األول اليوم  منذ األكاديمي إرشادي أتابع 13

     والنصح ةالمشور تقديمو مشكالتي حل لسرعة معي متعاون األكاديمي دالمرش 14

     األكاديمى  المرشد يعم ادهعق التي  ديةالفر اللقاءات من استفدت 15

     زمالئي   بين معى األكاديمى المرشد عقدها تيال الجماعية اللقاءات نم استفدت 16

 العلمى تحصيلى تعيق التي المشكالت يعالج أن االكاديمي االرشاد إستطاع 17

 بدراستها اقوم تىال بالمقررات

    

  الحذف فرص توفير لالخ من اتالمقرر نظام في المطلوبة رونةالم تتوفر 18

 ات قررالم بين واالضافة

    

 التراكمي معدلى رفع فى األكاديمى المرشد لى يضعها التى خطةال تساهم 19

 الدراسي  وتحصيلى

    

     دراستى أثناء لدعمى فسيةنو ، شخصية ، اجتماعية تخدما يقدم األكاديمى المرشد 20

  الخاصة الغش/الغياب وعقوبة ابطوضب يمىاألكاد المرشد قبل من إخطارى يتم 21

 االكاديمي أوالمرشد الكلية ةاراد قبل من المقررات مبنظا

    

     الكلية في األكاديمي اإلرشاد مستوى عن عام بشكل بالرضا أشعر 22

 لتحسين ل افتها يمكن اضتوصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. ....................................................................................................  
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 ة  اونعلمالهيئة اهيئة التدريس وء المادة العلمية و أداء أعضا طالب عنلارضا  سيان لقياإستب 5-2

 
 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAمي )المعدل التراك

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 ...........أسم المقرر الدراسي :...

 لمادة العلميةا ب عنطالالرضا 

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قاف مو

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     المقرر يرتبط بالتخصص 1

     وفر تطبيقات عملية رر يالمق 2

     لية الحياة العم   مفيد فى المقرر   3

     المقرر مفهوم    4

 هدفةتقييم الطالب لمخرجات التعلم المست

موافق  التقيم   نودب /رمعايي

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     ومعلنةالمقرر له أهداف واضحة  1

     ضوع مفيدة والفهم المتعمق للمو المقرر يزودني بالمعرفة ال  2

     المقرريحفزني علي التفكير  3

     ى بعض المهارات المهنية التي تفيد فى الحياة العملية المقرر أكسبن  4

 تقييم الطالب لعضوالهيئة المعاونة بالمقرر 

 معاونة األول :ئة الهيأسم عضو ال 1

     و الهيئة المعاونة فعال.يعتبر دور عض 2

     عداد للرد على أي إستفسارات. عضو الهيئة المعاونة دائماً على است  3

     يبدو عضو الهيئة المعاونة ملماً بموضوعات المقرر 4

     معاونة لنا التطبيقات العملية الكافيةلهيئة العضو ايوفر  5

     اجة لذلك اونة متعاون لكل طالب عند الحعضو الهيئة المعم يقد 6

  لتحسينل يمكن اضافتها توصيات    / احات تراق أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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   األنشطة الطالبية المقدمة الطالب عنلقياس رضا إستبيان  5-3

 
 ............:)التخصص(أسم البرنامج 

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAدل التراكمي )المع

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

موافق  قيم  لت ا نودب /معايير

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

فق  مواغير 

ا   تماما

     . الثقافية األنشطة فى  ركةالمشا فرصة الطالبة/للطالب الجامعة تتيح 1

     . بالتنوع المقدمة  الثقافية الخدمات تتسم 2

     . الباتوالط للطالب مناسب الثقافية لخدماتا تقديم توقيت 3

     . مناسبة الثقافية شطةلألن المخصصة المكافآت 4

     الرياضية  األنشطة فى المشاركة ةالطالب/  لطالبل الجامعة تتيح 5

     . التنوعب الرياضية األنشطة تتسم 6

     . مناسبة  يةالرياض لألنشطة المقدمة الجوائز 7

     لفة المخت األنشطة في مشاركةلل تشجيعى يتم 8

     الكلية   داخل الطالب اتوقدر مواهب على التعرف يتم 9

     الخ ...وتجهيزات مساحات من المختلفة ممارسةاألنشطة تتوافرمتطلبات 01

     اف ك بوقت نشاطال موعد قبل الطالبية  األنشطة عن اإلعالن يتم 11

  لتحسينل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات  كر أذ 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 بالكلية   والقبولسياسية التحويل  نب عالطالقياس رضا ستبيان لإ 5-4

 
 .:...........)التخصص(م البرنامج سأ

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 الكلية كيف تم التعرف علي 

  ية علموقع الجامع الصدقاء ا

   االنترنت

 بحث علي االنترنت  االذاعة  اعالنات

موافق  قيم  الت  نودب /معايير

ا   تماما

غير   موافق

 قمواف 

موافق  غير 

ا   تماما

     الفهمكان الموظف على دراية وسهل  1

     مشكلتك جابة على سؤالك أو حلهلإلقت الذي استغرقته عن الو يضار 2

     رضا.  تي بسرعة ولكان قادرا على التعامل مع مشالموظف ك 3

     لقد عوملت باحترام من قبل الموظف 4

     ف للتعامل مع وضعي. تمكنت بسهولة من العثور على موظ 5

     هل سياسة القبول للكلية معلنة 6

     ة  بالكلي راضي عن سياسة القبول 7

     موافق علي سياسة حجز األماكن بالكلية للقبول 8

     لنة عالي الكلية م قواعد التحويل 9

     تقدير النهائينتائج التحويل إلي الكلية تؤثر علي ال 01

     مستوفي و واضح   ب الجددعريف للطالبرنامج الت 11

     واضحة وعادلة  شروط للقبول باألقسام المختلفة 12

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / تراحات اق ر ذك أ 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ة التعليم و التعلم إستراتيجي الب عنالطإستبيان لقياس رضا  5-5

 
 :............ص()التخصبرنامج ال أسم

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 وع الن

 أنثي  •

 ذكر •

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

موافق   غير فق مواغير  موافق

ا   تماما

 الكلية اتنتهجه التى والتعلم للتعليم استراتيجياتأوالا: 

م والمعاييراالكاديمية للتخصص  التعليف اهدا 1

 واضحة ومعلنة 

    

-Brain Storming)  التعلم و التعليم اساليب هل 2

Electronic Learning-Self Learning)  

 ؟  لك واضحة للكلية

    

     أهدافها؟   تحقق التعلم و التعليم اساليب هل 3

  المقرارات فى  التعلم و التعليم أساليب تتنوع هل 4

 ؟  المختلفة

    

     حديثة؟ التعلم و التعليم أساليب هل 5

  ةليالك تتبعها التى والتعلم التعليم أساليب تعمل هل 6

 ؟ لديك المختلفة اراتالمه تطوير على

    

  كمقررات ىف ساليباال هذه تطبيق تؤيد هل 7

 المختلفة؟   الدراسية

    

ت  راسية ترتبط باحتياجابرامج والمقررات الدال 8

 سوق العمل

    

منتظمين فى المحاضرات و   اعضاء هيئة التدريس 9

 جاديين فى التدريس

    

تقييم المستمر للعملية  المشاركون فى الطالب  01

 عليمية داخل الكلية طوال العام الدراسى الت

    

ا ثاني  والتعلم للتعليم تاحة : المصادر الما

  لتحقيق مةمالئ (ضراتالمحا) الدرس قاعات 1

 التعليمية  العملية أهداف

    

     التعليمية عمليةال لدعم مةمالئ  المكتبة 2

 أهداف ققيلتحعمل و الورش مدي مالئمة الم 3

 التعليمية  العملية

    

 عملد الكمبيوتر وأجهزة األنترنت فاعلية مدى 4

 التعليمية  العملية

    

 الداتا مثلدمة تخالمس اإليضاح وسائل فاعلية مدى 5

 التعليمية  العملية  دعم فى ( Blackboard) / شو

    

 لتحسين ليمكن اضافتها  توصيات    / اقتراحات  أذكر 

.......................................................................................................................................................

.......... ............................................................ ............................................................ 
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 ت و القاعاتجهيزات المباني  طالب عنالاس رضا يتبيان لقإس 5-6
 

 ......:......)التخصص(نامج البرأسم 

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

موافق  التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

  يرغ موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

 عات المحاضرات قاأوالا: 

     ريس بالكلية مع أعداد الطالب التد ابية اإلجمالية لقاعاتتتناسب الطاقة االستيع 1

     التدريس.  فية داخل قاعات تتوافر نوافذ كا 2

     مالئمة درجة الحرارة  داخل قاعات التدريس أثناء إلقاء المحاضرات. 3

     التهوية الجيدة داخل قاعات التدريس.  فرتتوا 4

     الدراسية.مناسبة بالقاعات تتوفر إضاءة  5

     ب. يتوافر مقعد لكل طال 6

     لمحاضر. ة وكرسي لتتوافر منضد 7

     القاعة مزودة بسبورة. 8

     القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.  9

     القاعات متصلة بشبكة االنترنت.  01

     بي(. رباء )مولد كهرصدر دائم للكهوجود م 11

الرؤية  ة وتياجات الخاصة الحركي االحتتوافر الفراغات الالزمة؛ التي تتيح لذو 12

 بوضوح. 

    

تتخصص أماكن لجلوس ذوي االحتياجات الخاصة علي أطراف الممرات   13

 توية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.مسوالصفوف وعلي األماكن ال

    

     لقاعة. من ا القربتوجد تجهيزات ضد الحرائق ب 14

ا   المعامل و الورش : ثانيا

     مع أعداد الطالب. ل الدراسية الستيعابية للمعام ا تتناسب الطاقة 1

     تتوفر مساحة مخصصة لكل طالب بالمعمل . 2

ية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المشار ملتتوافر األجهزة والمواد المع 3

 إليها في المقررات الدراسية. 

    

     لطالب. أعداد ا تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي في المعامل الدراسية مع 4

     الصحي المتاحة بالمعامل بالكفاءة. تتسم شبكة الصرف  5

     تتوفر إضاءة وتهوية مناسبة بالمعامل.   6

     فر األحواض في المعامل الدراسية بالعدد الكافي.    واتت 7

     صة جهزة المتخصكفاية وحداثة األ 8

     معلومات الدولية.خدمة االتصال بشبكة الالمعمل مزودة ب 9

     برات والمعامل. مالئمة عدد العمال بالمخت 01

     وجود متطلبات األمن والسالمة في المعامل الدراسية.  11

 تتناسب الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية مع أعداد الطالب.  12
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ا ثال  : المكتبةثا

     ة المكتبة مع عدد الطالب.تتناسب سع 1

     دين من المكتبة. بعدد المستفي توافر مناضد ومقاعدت 2

     فف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.وجود أر 3

     ي المكتبة.ف تتوافر شاشات الفهرسة 4

     تتوافر خدمات للتصوير في المكتبة. 5

     مناسبة من المراجع لكل تخصص.تتوافر أعداد  6

     لمتخصصة. الدوريات العلمية اوافر أعداد مناسبة من تت 7

     )طالب الدراسات العليا(. بحثيةلمكتبة مراجع تفيد العملية التتوافر با 8

     يات, وفقاً للفهرسة الفعالة.  ورترتب المراجع والد 9

     لمكتبة.يتوافر االتصال بشبكة اإلنترنت في ا 01

     لمكتبة. تتوافر الفهرسة اإللكترونية في ا 11

     خدمات االستعارة الداخلية.  م المكتبةتقد 12

     ارجية.المكتبة خدمات االستعارة الخ تقدم 13

     وجود سجالت للزائرين. 14

     يتناسب وقت عمل المكتبة مع ظروف المستفيدين منه. 15

     كتبة مع عدد الطالب.تتناسب سعة الم 16

 لتحسين ل ها يمكن اضافت توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ين واإلداريدات ملة مع القيااأسلوب المع عنب الطالإستبيان لقياس رضا  5-7
 

 :............صص(تخ)الأسم البرنامج 

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

  أنثي •

 ذكر •

موافق  التقيم   نودب /اييرمع

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

 عميد الكلية أوالا: 

     لمسئولية الملقاة على عاتقةيتحمل ا 1

     تفرقةالعدل ودون  بمنتهىيتسم بالموضوعية والحسم فى مواجهة المشكالت  2

     اراتيتابع تنفيذ ما يتخذة من قر 3

     بأفضل األراء  ول االختالف فى الرأى واالخذع الطالب وقبلمناقشة ميشجع ا 4

     المشاركة فى صنع القرار يشجع الطالب على  5

     معلومات  تحقق من صحة ما ينقل الية منيت يستمع جيدا للطالب و 6

     مل على ترسيخ القيم االخالقية داخل الكليةيع 7

     لطالب اليجابى لالتشجيع ايعطى بعض  8

     بناء للطالبيتيح فرص الحوار ال 9

     نوية للطالبيوفر االجواء المناسبة المؤدية لرفع الروح المع 01

     متميز  اكاديمى مة المناسبة للطالب بالقسم لتحقيق اداءزالت الاليقدم التسهي 11

     يمي للقسميشرك الطالب فى تحديث وتطوير البرنامج التعل 12

     خريجينوجود صلة وثيقة بالطالب واليعمل على  13

     يتبنى الدفاع عن قضايا الطالب ومشاكلهم  14

     الطالب وى كالية داخلية للتعامل مع ش يحرص على وجود ا 15

     معهمحسن مقابلة الطالب والتعامل  16

     يسهل مقابلتة من قبل الطالب فى اى وقت 17

     والطالب بين اعضاء هيئة التدريس المتبادل يرسخ قيم االحترام 18

     طالب بمنتهى االحترام يتعامل مع ال 19

ا   رئيس القسم : ثانيا

     عاتقة لىالملقاة عيتحمل المسئولية  1

     تفرقةالعدل ودون  ة المشكالت بمنتهىبالموضوعية والحسم فى مواجهيتسم  2

     يتخذة من قراراتيتابع تنفيذ ما  3

     راء بأفضل األ المناقشة مع الطالب وقبول االختالف فى الرأى واالخذ يشجع 4

     يشجع الطالب على المشاركة فى صنع القرار  5

     ت معلوما نقل الية منللطالب ويتتحقق من صحة ما ي اديستمع جي 6

     يعمل على ترسيخ القيم االخالقية داخل الكلية 7

     للطالب  اليجابىا يعطى بعض التشجيع 8

     يتيح فرص الحوار البناء للطالب 9

     ة المؤدية لرفع الروح المعنوية للطالبيوفر االجواء المناسب 01

     اكاديمى متميز  داءحقيق امة المناسبة للطالب بالقسم لتهيالت الالزتسيقدم ال 11
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     سمرنامج التعليمي للقيشرك الطالب فى تحديث وتطوير الب 12

     خريجينيعمل على وجود صلة وثيقة بالطالب وال 31

     كلهم يتبنى الدفاع عن قضايا الطالب ومشا 14

     عامل مع شكاوى الطالب لتيحرص على وجود الية داخلية ل 15

     ل معهمب والتعامحسن مقابلة الطال 16

     وقتيسهل مقابلتة من قبل الطالب فى اى  17

     والطالب ام المتبادل بين اعضاء هيئة التدريسيم االحتريرسخ ق 18

     يتعامل مع الطالب بمنتهى االحترام  19

 تحسين ل ل يمكن اضافتها توصيات    / ات اقتراح أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 م أساليب التقوي عنالطالب إستبيان لقياس رضا  5-8
 

 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 .........................:  راسيةالفرقة الد

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 موافق التقيم   نودب /عاييرم

ا ت  ماما

غير   فقموا

 موافق

موافق  غير 

ا تما  ما

     ناسب يعتبر جدول اإلمتحانات م  1

     عالن عن مواعيد اإلمتحانات مبكراً يتم اإل 2

     عدد إمتحانات أعمال الفصل الدراسي مناسب  يعتبر 3

     تتصف اإلمتحانت بالموضوعية 4

     الوقت المخصص لإلمتحانات مناسب 5

     ويات المقررحانات محتمتتغطي اإل 6

     العملية لجوانب الفكرية وي اتركز اإلمتحانات عل 7

     بر اللغة المستخدمة في اإلمتحانت واضحة ومفهومةتعت  8

     عية خطاء مطب إلمتحانات أ ال تتضمن ا  9

     الة  المقرر بالعد ات  ج توزيع الدر يتصف   01

 تحسين ل ل تها يمكن اضاف توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 الدعم الطالبي   الطالب عنقياس رضا إستبيان ل 5-9
 

 :............)التخصص(البرنامج  أسم

 .........................:  سيةالفرقة الدرا

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

فق موا   التقيم نودب /معايير

ا مات  ما

غير   موافق

 موافق

موافق  غير 

ا   تماما

     للطالب  االجتماعي للبحث نظام الكليةب يوجد 1

     مادي  دعم الكلية لك توفر 2

     (أولية إسعافات - عيادات) الصحية الرعاية كليةال لك توفر 3

     الخاصة  االحتياجات لذوي الالزمة الخدمات الكلية توفر 4

     المتفوقين الطالب الكتشاف علنةم يبالأس الكليةب يوجد 5

     المتعثرين  الطالب كتشافال نةمعل  أساليب لكليةبا يوجد 6

     والمتعثرين  المتفوقين الطالب من لكل ايةوالرع الدعم أساليب الكلية توفر 7

ً  يدعمك من المحاضرة في تتلقى 8 ً  نفسيا      التدريس هيئة أعضاء من ومعنويا

     الب المتعثريند الذي يتم بالكلية لدعم وتوجيه الطضا عن المجهولرأشعر با 9

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / احات اقترأذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ي  التدريب الميدان الطالب عنإستبيان لقياس رضا  5-10
 

 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 .........................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAكمي )لمعدل التراا

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 موافق التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   موافق

 موافق

موافق   غير

ا   تماما

     المناسب  الوقت فى الصيفى التدريب مواعيد عن األبالغ يتم  1

     بمجال الدراسة  الصيفى التدريب  جهة ئمةمدى مال 2

     الصيفى  تدريبال تنظيم مستوى 3

     الصيفى  بالتدري فى المطروحة المواضيع من ستفادةاال مدى 4

     لصيفىا التدريب فى قييمالت طريقة وضوح 5

     المعاونة اثناء التدريب   والهيئة الطالب بين التفاعل مناخ 6

     فس الشركةهل ترغب بالعمل فى ن 7

     المقدمة( مع الخدمات ن وجدلمادى المدفوع للشركة )اا مالئمة المقابل 8

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ألية الشكاوي والمقترحات  الطالب عنرضا  ان لقياسإستبي 5-11
 

 :............صص()التخأسم البرنامج 

 ....... ..................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAاكمي )المعدل التر

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

موافق  م  التقي نودب /معايير

ا   تماما

غير   موافق

 افقمو

فق  مواغير 

ا   تماما

     حات واضحة  كاوي و المقترألية تقديم الش 1

ل يكى والمقترحات من خالل لجنة ) الشكاوى والمقترحات ( بالهيتم فحص الشكاو 2

 ة التنظيمي للكلي

    

الكاملة للشكاوى وعدم إضرار    لشكوى المقدمة مع االحتفاظ بالسريةالبت في ا 3

 ه الطالب بسبب شكوا

    

د كافي من صناديق للشكاوى والمقترحات لطالب مرحلة البكالوريوس عد  توفر 4

 ةعليا والعاملين بالكليوالدراسات ال

    

لكلية  ع اى بالكلية على موقأي مقترحات أو شكاوى تصمم موقع الكتروني لتلق 5

 ة ة التعليميوأيضاً من أجل عرض مقترحاتهم وإبداء آرائهم على سير العملي

    

الزمنية المحددة   مع الجهة المنوط بها حل المشكلة خالل المدة دمتابعة الر 6

 ى بالشكو

    

     لجنة الشكاوي دراسة الشكوى من قبل  7

     اتوصل إليهرارات أو الحلول التي تم الأصحاب الشكاوي بالقم يتم إعال 8

  على لوحة إعالنات  وىتخص الشك   اى تعليمات  يتم الرد الشكوى أو إصدار 9

 ت لشكاوى والمقترحاا  تخص

    

 ن لتحسي ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pharos University in Alexandria 

Faculty of Engineering 

Quality Assurance Unit (QAU) 

ـســاروســبـــــةـفـــــعــــامـــج ــةــــدريــنـــكــالإ

ــةـــــدســـنـــهـــــةـاـلــــيــلــــك

 وحدةـضامنـاجلودـة

 

 ـوالإعامتـدميدةـالتعلجـوــضامنـلالقوميةــــئـةالهـيحاصةلـعىلـالإعامتدـمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Page 39 of 62 

 

 2021/ 2020الهندسة جامعة فاروس باألسكندرية كلية  –ودة ضمان الجوحدة  –ستبيانات لجنة اإل

 معاونة ئة الهي لا دريس وة التئهي ضاءأع 5-12

 

 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 ....... ..................:  الفرقة الدراسية

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

موافق  ................................إسم أستاذ المقرر/......

ا   تماما

  غير موافق

 افقمو

فق  مواغير 

ا ت  م التقي نودب /معايير ماما

     يتحدث بصوت واضح ومسموع  1

     تم عرض أهداف دراسة المقرر ومحتواه فى بداية الفصل الدراسى  2

     واظب األستاذ على حضور المحاضرات فى مواعيده 3

     األستاذ للطالب على األسئلة والمناقشة أثناء المحاضرات   تشجيع  4

     آراء الطالب ويحفزهم على التعلم الذاتىيحترم ويقدر   5

     كان هناك استخدام جيد للوقت المخصص لمحاضرة 6

     يعطى أسئلة ويعلق عليها  7

     قدمت محتويات المقرر بطريقة تثير االهتمام وتحفز على التفكير 8

     وضاءقدرة األستاذ على السيطرة على المدرج إذا ما حدث ض  9

     الرغبة فى التواصل مع األستاذ بعد انتهاء التدريسمدى   10

موافق  ....................................../عضو الهيئة المعاونة إسم 

ا   تماما

غير   موافق

 افقمو

فق  مواغير 

ا   م التقي نودب /معايير تماما

     يتحدث بصوت واضح ومسموع  1

عات المكتبية اومتواجد في الس ب  متعاون مع الطال   نةعضو الهيئة المعاو  2
 الخاص به

    

     فى مواعيده السكشن على حضور    عضو الهيئة المعاونة واظب   3

     الشرحللطالب على األسئلة والمناقشة أثناء   عضو الهيئة المعاونة تشجيع   4

     ويقدر آراء الطالب ويحفزهم على التعلم الذاتى  م يحتر  5

     للسكشنللوقت المخصص   ن هناك استخدام جيد كا  6

     يعطى أسئلة ويعلق عليها  7

     قدمت محتويات المقرر بطريقة تثير االهتمام وتحفز على التفكير 8

     ضاءو إذا ما حدث ض   الفصل على السيطرة على    عضو الهيئة المعاونةقدرة  9

     دريس بعد انتهاء الت   ونة عضو الهيئة المعا مدى الرغبة فى التواصل مع    10

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ة الدورات التدريبي نات لتحديد اإلحتياجات منستبياإ 5-13
 

 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 ....... ..................:  الدراسيةالفرقة 

 ......................: (GPAالمعدل التراكمي )

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 ال نعم ( لطالب ل التقنية اتمهارالعامة لتنمية  دورات )اسم الدورة  

   مهارات استخدام الحاسب اللى  1

    Word) (برنامج الورد 2

    l(Exce (برنامج اكسيل 3

    Access) (امج اكسسبرن 4

    PowerPoint) (برنامج البوربوينت 5

   البحث فى النترنت  6

   ألبحاث ااعداد وكتابة التقارير و 7

   ادارة واستخدام الوقت بكفاءة  8

   مهارات القيادة  9

   مهارات التحفيز  10

   تاتخاذ القرار وحل المشكال 11

   مهارات بناء وقيادة فرق العمل  12

 ال نعم ( يتم تحديدها من قبل كل برنامج  لطالبل تخصصيةعلمية  دورات )اسم الدورة  

ء يتم تحديد الدورات التخصصية من قبل منسقي المعيار لكل برنامج من خالل رئيس القسم و أعضا 

 هيئة التدريس  

  

  لدورات أخري توصيات   / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 ةالجود مركزية و يب والتوع ولجنة التدريم قييم دورات مركز تطوير التعلتإستبيانات ل 5-14
 

 :............)التخصص(أسم البرنامج 

 يسعضو هيئة التدر

 ذأستا 

 أستاذ مساعد 

 مدرس 

 مدرس مساعد 

  معيد 

موافق  م  قيالت  نودب /معايير

ا   تماما

غير   موافق

 افقمو

موافق  غير 

ا   تماما

     بطريقة فعالة الدوره / ورشة العمل  من اجلهاعقدت لتي هداف اأتم عرض  1

     بطريقة واضحة سئلة األستفسارات واإلى جابة علاإلتم  2

     تم توضيح عناصر الدوره / ورشة العمل في بدايتها بصورة مقنعة  3

ئم وعملي الورشة العمل على مستوى مة المقدمة في الدوره / داوجدت الم 4

 ومومفه 

    

     نفيذ التتعيق التي قد ت كالالدوره / ورشة العمل الوقوف على أهم المش خاللم ت 5

     ئمالالدوره / ورشة العمل م نعقادإمكان  6

     مناسب و ئمالم الدوره / ورشةيب العرض لمحتوي ادوات و اسال 7

     شة العمل مناسب جدول أعمال الدوره / ور 8

     بطريقة مناسبة ة ورش /لدوره عن ا اإلعالنتم  9

     الفع و   مناسب لتنظيم وإدارة المناقشاتا 10

مناسبة للتطبيق أو استخدامها بصورة في الدوره الموضوعات التي قدمت  11

 موضوعية

    

أهم الدورات الهيئة المعاونه عن س و ري عضاء هيئة التد أمقترح من   قديم ت يتم   12
 المطلوب طرحها 

    

     بتقديم الدورات المقترحة ركز  تزم الم يل  13

 في نهاية   همو اقتراحات   شاركين اء الم تسجيل ار و ل المركز  تقيم من قبال يتم   14
 ورشة  /الدورة  

    

     ورشة  /للدورات  محترفين بمدربين  عانة  ت س اإل   تم ي  15

،المواعيد،البرامج،  ات،الموضوععناصرال) ش العملفي الدورات / وور ألداءرتقاء بمستوى ااإلانها أن تساعدنا على ش مقترحات من

 .............................................................المكان،...الخ

.................................................................................................... ............................................................ 

............................................................ 

 

 

 م يئة التدريس و معاونيه هي أعضاء رات و فستبيانات الطالب ألخذ أرائهم في المقرإ 5-15
 

 ة سابقا  تم عرض
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 لوظيفىإستبيانات الرضا ا 5-16
 

     الدراسي :  هلالمؤ

     لية : ل ع خ الحصوتاري

     التابع لها : اإلدارة

     :ي المسمي المظيف

     لتابع لها:ا اإلدارة

     سنوات الخبرة : 

موافق  البنود 

ا   تماما

موافق  غير  موافق غير  موافق

ا   تماما

 ( يقوم مديرك المباشر بمناقشة أدائك خالل عملية التقييم 1

 ) ريالضعف وإمكانية التطوط توضيح نقا

    

     با لوظيفتك لمستخدم لتقييم األداء يعتبر مناسالنموذج الحالي ا 2

كس فعليا حقيقة أدائك  نتيجة تقييم األداء الخاصة بك تع 3

 بالعمل 

    

     ك او وعدك به من قبل اإلدارةلديك ثقة بما يتم أخبار 4

 ر في حال تطلب موقعكرالديك الصالحيات الكافية التخاذ الق  5

 لذلك الوظيفي

    

     طاء الصالحيات يزيد من االنتاجية برأيك اع 6

     الكلية  ن الوظيفي فيماتشعر باأل 7

ك المعلومات والبيانات االلزمة للقيام بعملك على أكمل لدي 8

 وجه

    

لديك الثقة بان المؤسسة تحافظ على الموظفين المتميزين  9

 بالعمل 

    

     ك بعدالة كافية امل معامديرك المباشر يتع 10

     يةمديرك المباشر يتعامل معك بشفاف 11

من خبراتك  لمباشر يقوم بتطوير أدائك ويزيد ا مديرك 12

 العملية
    

ر من قبل مديرك عند أفكارك وأرائك تؤخذ بعين االعتبا  13

 ار اتخاذه للقر

    

     م مديرك المباشر يعاملك بإحترا 14

مل مميز أو  ديريك في حال قيامك بعن قبل متجد تقديرا م 15

 إضافي 

    

     وب الحتياجاتك الوظيفية طليدك بالتدريب الميتم تزو  16

     التأمين الصحي بالمؤسسة مناسب 17

     حد بالمؤسسة واضح ومطبقمفهوم العمل كفريق وا 18

     حة ومناسبةاضو لمؤسسةسياسة الدوام المتبعة حاليا با 19

     مطبقة ومفيده  ةلمؤسس اباب المفتوح في ياسة الس 20

لدارة العليا الوصول إليها اإؤسسة والتي تطمح أهداف الم 21

 ومفهومة واضحة
    

مع   يوجد لك وصف وضيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه 22

 المباشر  مديرك
    

وف  ظربتقديم المساعدة لك في حالة ال ؤسسةلمتقوم ا 23

 الطارئة  الشخصية
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     ل مديرك يزيد من إنتاجيتك من قب المعنويالتحفيز  24

     عمل فيه يتميز بأنه مريح وآمن ت مكان العمل الذي 25

     تعتقد أن عنصر التحدي موجود في عملك 26

مل التي تطلب منك مقارنة بالوقت المتوفر تعتبر  كمية الع 27

 معقوله 

    

     ف من مديريك بدون خوتعبر عن رأيك بحرية ون تستطيع أ 28

ت العمل الرسمية  ي حال وجود داعي للتواجد بعد ساعاف 29

 أتم االستعداد لذلك  نك علىفإ

    

الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بحجم   األساسييعتبر الراتب ا 30

 ومسئولياتك داخل العمل مرضيا لك  مهامك

    

ضيا ومر الدذا العام عا تتقاضاه هي يعتبر الحافز السنوي الذ  31

 لك

    

     انتاجياتك  فز السنوي حافزا معنويا لزيادةلحايمثل ا 32

     وعادلة  منطقية م السنوي التقيد تعد بنو 33

 الرضي الوظيفي  توىرتقاء بمساإلمقترحات من شانها أن تساعدنا على 

.................................................................................................... ............................................................ 

............................................................ 
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ا:   علمالتعليم و التسادسا
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 الطالب خاصة بسياسات التعليم والتعلمت لقاءاستبيانات/إ  6-1

 

 ....:........ تخصص()ال أسم البرنامج

 ......................: (GPAلمعدل التراكمي )ا

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 التقيم  نودب /معايير نعم  ال الي حد ما 

 1 الكلية ؟  هل تعلم استراتيجية التعليم والتعلم فى   

 2 طريق شبكة المعلومات ؟ رات عن  هل درست بعض المقر   

 3 عه ؟ تحان واضح وتم اتبااالمهل نظام تحديد مواعيد    

 4 علي نتيجتك بسهولة ؟ لإلطالعهل توجد آلية    

 5 هل تستطيع التظلم من نتيجتك ؟    

 6 تدريسية مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة ؟ هل تتوفر قاعات   

   
 زة تالئم أعداد الطالب ؟ أجه للىفى معمل الحاسب اا هل يتوافر

7 

 8 دراسة ؟ سمك وفقا لطبيعة الة بقهل يوجد معامل متخصص   

   
تعليم عن بعد، تعليم  )طرق للتعلم غير التقليدى  كليةهل يوجد بال

 ؟ (تفاعلي
9 

 10 ت الدراسية علي مجاالت للتعلم الذاتي؟ هل تحتوي المقررا   

 11 ة؟ة مناسبخدمات عام كليةهل يوجد في ال   

 12 ؟زات من حيث المساحة والتجهية مالئهل المكتبة    

 13 العمل بالمكتبة مناسبة ؟ هل مواعيد   

 14 هل تكفى المساحة المتاحة للمكتبة لتقديم خدمة االطالع لك ؟    

 15 ددين على المكتبة ؟لت للمترهل هناك سجا   

 16 كتبة ؟في الم هل تتوافر الكوادر المؤهلة من العاملين   

 17 ؟هل تتوافر خدمة االنترنت فى المكتبة    

 18 وحداثه للمراجع والدوريات في المكتبة ؟هل يوجد تنوع     

   
دورات   لكلية)هل أنت راض عن مستوى المرافق الموجودة با

 .) خدمات أخرى –نارة إلا – صاعدم –المياه 
19 

 أي أراء آخري خاصة بالتعليم والتعلم

............................................................................................................................................................... 

............................................................ 
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 تعلم ت التعليم والمعية خاصة بسياساف المجتاألطرا تقاءال/إستبيانات  6-2
 

 ................................/سةسإسم الشركة أو المؤ

 ........................ /موقع الشركة/ المؤسسة علي األنترنت

 .........................../صفة مبدي الرأي في الشركة /المؤسسة 

   ......................../سنوات الخبرة في العمل

 نوع المؤسسة : 
 قطاع أعمال  )    (               )     (     قطاع خاص          اع حكومي  )     (           قط

أكثر من  والتعلم  للتعليم ةالمتاحالمصادر: أوال

85% 

إلي   %60من 

85% 

 %30أقل من  60%:% 30

 التقيم  بنود /معايير

محاضرات( لتحقيق  درس )المدى مالئمة قاعات ال 1

 أهداف العملية التعليمية 

    

     المعلية التعليمية المكتبة لدعم ئمة مدى مال 2

     ورش لدعم العملية التعليمية ال مدي فاعلية المعامل   3

لدعم العملية   مدى فاعلية األنترنت وأجهزة الكمبيوتر 4

 التعليمية 

    

  فى هاغيرو داتا شومدى فاعلية وسائل اإليضاح مثل ال 5

 دعم العملية التعليمية 

    

أكثر من  التي تنهجها الكلية   والتعلم تعليملل  يةأستراتيج: ثانيا

85% 
إلي   %60من 

85% 
 %30أقل من  60%:% 30

 التقيم  بنود /معايير

     بالطرق التقليديةمدى فاعلية المحاضرات  1

يدية  غير تقلمدى فاعلية المحاضرات بدمجها مع أساليب  2

 والعمل أو لعب األدوار أو إتخدام الداتا ش )مثل ورش

    

ة الطرق الغير تقليدية )مثل التعلم اإللكترونى مدى فاعلي 3

التفاعلى / التعاونى / التجريبى / العصف / الذاتى /

 التعليمية الذهنى( فى دعم العملية

    

أكثر من  تقويم الطالب : ثالثا

85% 
إلي   %60من 

85% 
 %30أقل من  60%:% 30

 التقيم  بنود /معايير

الب للتأكد من تحقيق  ليب تقويم الطن أسا مدى الرضا ع 1

 األهداف التعليمية

    

  مدى الرضا عن توزيع درجات التقييم للتأكد من تحقق 2

 األهداف التعليمية

    

 لتحسين ل كن اضافتها م ي ات  توصي   / اقتراحات أذكر 
................................................................................................................................................................. 

............................................................ ............................................................ 
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 ني  في التدريب الميدا إستبيانات رأى الطالب 6-3

 
 ....:........ تخصص()ال أسم البرنامج

 ......................: (GPAلمعدل التراكمي )ا

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 التقيم  نودب /معايير نعم  ال الي حد ما 

   
لم م والتعتطبق الكلية نظام التدريب الميداني كأحد أساليب التعلي

 .محددة ومعلنه وله أهداف
1 

 2 .الحقيقة للطالب ني تلبى االحتياجاتبرامج التدريب الميدا   

 3 .تنفيذ برامج التدريب كما تم توصيفها وإعالنها   

 4 .ستفادة من التدريب من الناحية العمليةاإل   

   
يساعد فى اكتساب  )التدريب الميداني فاعل ويحقق الهدف منه 

 ) المهنية والعامة مهاراتال
5 

 6 .دريب الميدانىتحرص الكلية على تنوع جهات الت   

 7 .تحرص الكلية على توفير قوائم بجهات التدريب الميداني   

   
في اإلشراف   (ن جهة التدريبم)يشارك أفراد من خارج الكلية 

 .برامج التدريب الميداني الفعلي على
8 

   
يتم  )  لتدريب وتحقيق أهدافهإنجاح اشراف في إليسهم فريق ا

 )المشرفين ستفادة مناإل
9 

   
تقييم التدريب الميداني محددة ومعلنة وتطبق  أساليب ومعايير 

 .بعدالة
10 

 11 .يدانى وبعدهيتم تقييم الطالب بموضوعية أثناء التدريب الم   

 12 تشترك الكلية مع جهات التدريب فى عملية التقييم   

 13 .ة أراء الطالب حول فاعلية التدريب الميدانيع الكليتستطل   

 14 .ب كافية لتحقيق أهدافهترة الزمنية للتدريلفا   

 15 .ميعاد التدريب الميداني مناسب   

   التدريب الميداني ذكر اقتراحاتك لزيادة فاعلية وجودة برنامج

............................................................................................................................................................... 

............................................................ 
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 الميدان  بي التدريف المشرفينستبيانات إ 6-4

 
 ....:........ )التخصص(أسم البرنامج 

 ..................:التدريبة  الدورة أسم

 .................اني :الميدالتدريب جهة 

 أسم المشرف علي التدريب الميداني:.............

 موافق التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قمواف 

 موافق

  موافقير غ

ا   تماما

     توفير بيئة عمل آمنه 1

     من والسالمة ءات األشرح خطوات العمل بشكل تفصيلي وإجرا 2

     من والسالمةتدربين بإجراءات األالتزام الممتابعة جهة التدريب لمدى  3

     خطة التدريب تتناسب مع تخصص المتدرب 4

     المشاركة ...(   –للمتدرب ) السلوك  الحظات العامةتزويد المشرف العلمي بالم 5

     سبوعية مساعدة المتدربين في إعداد التقارير األ 6

     إعطاء المتدرب حافزاً معنوياً للعمل 7

     دريب الميداني لمتابعة المتدربينيص مشرف من جهة التتخص 8

     اجتماع تنويري للمتدربين لشرح خطة التدريبعقد  9

أيام من نهاية فتره التدريب   3التقارير ونماذج التقييم بعد اعتمادها خالل استالم  10

 الميداني

    

 .............................................................للتحسين  قتراحات  إ 

.................................................................................................... ............................................................  
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 إستبيانات جهات التدريب  6-5

 
 ......... :...)التخصص(أسم البرنامج 

 ..................:ورة التدريبة أسم الد

 .................اني :التدريب الميدجهة 

 ...أسم المشرف علي التدريب الميداني:..........

 موافق التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قمواف 

 موافق

  افقموغير 

ا تما  ما

     تنفيذ القوانين و القرارات و اللوائح األدارية  1

     ب مع المسئولين بتقدير و احترامامل المتدرتع 2

     حرص المتدرب على اكتساب الجديد في مجال العمل  3

     ات العملقدرة المتدرب على تحمل مسؤولي 4

     التزام المتدرب في أداء مهامه الوظيفية  5

     لمتدرب مع الزمالء بشكل فعال تعاون ا 6

     لجهة العملات الخاصة الممتلك محافظة المتدرب على 7

     توافق مهارات المتدرب مع األداء الفعلي للعمل 8

     قدرة المتدرب ألداء وظائفه بنجاح 9

     راءات األمن و السالمة في بيئة العملتطبيق إج 10

 .............................................................للتحسين إقتراحات  

.................................................................................................... ............................................................  
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ا :  رجات التعلم تقويم مخسابعا  
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  رنامجعن البالخريجين ياس رأى قل تإستبيانات /لقاءا 7-1
 

 ....:........ )التخصص(مج ناأسم البر

 ......................: (GPAلمعدل التراكمي )ا

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 رفية والفكرية المهارات المع أوال: البرامج وتنمية

 مرضي التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

ير  غ مرضي

 مرضي

مرضي غير 

 تماماا 

     جبرنامخالل دراستك بالن فكرية والحرفية ممدى اكتساب المهارات المعرفية وال 1

     مدى اإلستفادة من التدريب الصيفي خالل فترة الدراسة  2

     ملكتخرج فى مجال عمشروع ال مدى االستفادة من 3

     مدى احتياجك لإللتحاق بالدراسات العليا 4

     رتباط دراستك بالوظيفة التى حصلت عليهامدى ا 5

     مهاراتالطالبية فى تنمية الة ستفادة من األنشطمدى اال 6

 ثانيا : القدرات والمهارات المهنية والتأهيل

     مل تياجات سوق العمدى توافق المقررات الدراسية مع اح 1

     لمناسبةاحتياجك لدورات تدريبية للتأهيل للوظيفة امدى  2

     مدى استفادتك من البرنامج الدراسى لسوق العمل 3

     اللكلية مع أصحاب األعما مدى تواصل 4

 ثالثا : التعرف على مشكالت الخريجين ممن يعانون من البطالة او يعملون فى غير تخصصهم 

     ئف فى مجال التخصص مدى توافر وظا 1

     صصك مجال تخوظيفة فى مدى سهولة حصولك على  2

     ية لسوق العمل مدى مالءمة مستوى مهارتك العامة والتكنولوج 3

 لخريجين رابعا: العالقة مع ا

     مدى تواصلك مع موقع شئون الخريجين على صفحة الجامعة اإللكترونية  1

     م خدمات للخريجين .المشاركة لتقديهل ترغب فى  2

     قى التوظيف ن و ملتي هل ترغب فى تفعيل يوم الخريج 3

  -واصل اإلجتماعي لتخريجين ) مواقع امدى تناسب آليات تواصل الكلية مع ال 4

 ... ( .  -بريد   -رنت انت

    

 خامسا : بماذا تنصح الطالب و خريجى البرنامج

     التعليم الذاتى ات التدريبية ويطور من نفسه بالدور 1

     العمل . ل للمنافسة فى سوقرصة أفضيكمل دراسته العليا ليتيح لنفسه ف 2

     يدة عن التخصص . بع وظيفة و لو كانت  محاولة البحث عن أى  3

 سادسا : أذكر التالي 

 :............................ادورات تدريبية تم اجتيازه  1

 ..:..........................لتأهيل الخريجين لسوق العمل ت التى تقترحهاالدورا  2
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ً ليهات سوق العمل حاالبرنامج و المقررات الدراسية التى تقترحها لتناسب توج   3  ...........................  :ا

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 

 نات /لقاءاترنامج )إستبياالمستفيدة عن الب اس رأى الجهاتيق 7-2

 
 ................................/سةسأو المؤإسم الشركة 

 ........................ /تنلمؤسسة علي األنترموقع الشركة/ ا

 .........................../صفة مبدي الرأي في الشركة /المؤسسة 

   ......................../لسنوات الخبرة في العم

 نوع المؤسسة : 
 مال  )    (قطاع أع               قطاع خاص  )     (                    اع حكومي  )     (    قط

 التقيم  نودب /معايير نعم  ال د ما حالي 

 1 البرنامج واضحة ومفهمومة؟ رؤيةهل ا   

 2 يادتكم؟هل الرؤيا يمكن تحقيقها من وجهة نظر س   

 3 ؟واضحة ومفهومة  البرنامج  رسالة  هل     

 4 يقها من وجهة نظر سيادتكم ؟مكن تحق هل الرسالة ي    

 5 ؟هومة  ف ة للكلية واضحة وم االهداف االستراتيجي    

   
االهداف االستراتيجية للكلية يمكن تحقيها من وجهة نظر 

 م سيادتك 
6 

   

ضرورية  ارات العامة التحقق أهداف البرنامج المعارف والمه

 لعمل فيتتناسب مع اأن تتوافر في الخريج والتي التي يجب 

 تكممؤسس

7 

 8 لية ا فاءة ع ؤدي عملة بك الذي تقدمة الكلية ي نامج  البر هذا  خريج     

   
تتناسب مع متطلبات المجتمع و  يج البرنامج  مواصفات الخر 

 العمل    حاجة سوق 
9 

   
ئرة من كليات  لمنافسة مع نظا خريج هذا البرنامج قادر علي ا 

 أخري في مجال التخصص 
10 

 لتحسين ل يمكن اضافتها توصيات    / اقتراحات أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 دة فى خريجى البرنامج يت المستفقياس رأى الجهال نات /لقاءاتإستبيا 7-3

 
 ................................/سةإسم الشركة أو المؤس

 ........................ /لي األنترنتركة/ المؤسسة ع موقع الش

 .........................../أي في الشركة /المؤسسة دي الربم صفة

   ......................../لعملسنوات الخبرة في ا

 نوع المؤسسة : 
 (  طاع أعمال  )  ق             قطاع خاص  )     (              قطاع حكومي  )     (            

موافق  التقيم  بنود /معايير

ا   تماما

غير   فقموا

 افقمو

موافق  غير 

ا   تماما

       ؤسسةمتطلبات العمل بالمبة لناسم  البرنامج  خريج جودة  1

     لسوق العمل المهارات االساسية الالزمة  البرنامج   خريجفي  توافر  2

     للسوق العم زمة الال   الفنية المهارات   البرنامج   خريجفي  توافر  3

     بإتقانالمهام التي يكلفون بها  ي أداء  علقدرة  ال  البرنامج   خريج توافر في ت   4

     لمتطلبات سوق العمل  مناسبةامج ية لخريج البرنولوجالمهارات التكن 5

      بالسلوك الحسن  نامجربخريج ال يتمتع 6

اللدي    توافر  7 ال   رنامجبخريج  االتصال  بر مهارات  والعمل  الفريق فعال  وح 
 ؟الالزمة ألداء مهام العمل

    

لهندسة من  كلية الهندسة جامعة فاروس خريجي كلية ا ل ريج البرنامج  فس خ ا ين  8

 أخري   جامعات ال 

    

 نقاط الضعف

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 نقاط القوة 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

  لتحسين لضافتها  يمكن ا ات  توصي   / اقتراحات  أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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ا   زيز والتطويرلتعا : ثامنا
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 ( OTWS)يئ حليل البيالتان ستبيأ 8-1

 

 ودة بالكلية عرضة من خالل وحدة ضمان الجاإلستبيان يتم 

 

 

 اونة عئة المعضاء هيئة التدريس، والهيأ عن الطالب  إستبيان 8-2
 

ا   تم  عرضة سابقا
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ا:  ح نجا ؤشراتم تاسعا

 البرنامج
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  جالخري جودة عن دةالمستفي الجهة لقاءات/ستبيانات إ 9-1
 

 ................................/سةإسم الشركة أو المؤس

 ........................ /لي األنترنتركة/ المؤسسة ع موقع الش

 .........................../أي في الشركة /المؤسسة دي الرمب صفة

   ......................../لعملسنوات الخبرة في ا

 نوع المؤسسة : 
 (  طاع أعمال  )  ق             قطاع خاص  )     (              قطاع حكومي  )     (            

موافق  التقيم  بنود /معايير

ا   تماما

غير   فقموا

 افقمو

موافق  غير 

ا   تماما

       ؤسسةمتطلبات العمل بالمبة لناسم  البرنامج  خريج ة جود 1

     لسوق العمل المهارات االساسية الالزمة  البرنامج   خريجفي  توافر  2

     للسوق العم زمة الال   الفنية المهارات   البرنامج   خريجفي  توافر  3

     انبإتق المهام التي يكلفون بها  علي أداء  قدرة  ال  البرنامج   خريج توافر في ت   4

     لمتطلبات سوق العمل  مناسبةامج ية لخريج البرنولوجالمهارات التكن 5

      بالسلوك الحسن  نامجربخريج ال يتمتع 6

اللدي    توافر  7 ال   رنامجبخريج  االتصال  بر مهارات  والعمل  الفريق فعال  وح 
 ؟الالزمة ألداء مهام العمل

    

لهندسة من  جامعة فاروس خريجي كلية ا كلية الهندسة  ل ريج البرنامج  فس خ ا ين  8

 أخري   جامعات ال 

    

 نقاط الضعف

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 نقاط القوة 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

  لتحسين لضافتها  يمكن ا ات  توصي   / اقتراحات  أذكر 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 
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 مل عال رصف  توفر مدي عن الخريجين ستبياناتا 9-2

 
 ....:........ )التخصص(البرنامج  أسم

 ......................: (GPAلمعدل التراكمي )ا

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

ا  التقيم  بنود /معايير  غير راضي ليالا راضي ق  راضي راِضي تماما

     . كليتكبتلقيته  مدى رضاك عن مستوى التعليم الذي 1

     . ليتكمدى رضاك عن جودة المدرسين في ك 2

     . مدى رضاك عن أسلوب التدريس في كليتك 3

     مدى رضاك عن المقررات الدراسية. 4

     . التحتية في كليتك مدى رضاك عن البنية 5

     .مل عن مهاراتيرضا أصحاب العمدى  6

     لهم.  قدمهاأي في الخدمة التي أدائ من نمدى رضا المستفيدي 7

      .ة/ المعهدة خريجي الكليمدى الرضا عن كفاء 8

     .مدى الرضا الذاتي )عن نفسي( 9

 ب إختار التقيم المناس التقيم  بنود /معايير

 سهل جدا  هل س   صعب جداً  صعب  صعوبة إيجاد وظيفة بعد التخرج  1

 > سنتين سنتين  -سنة سنة    -أشهر  6 أشهر 6 > وجدت فرصة العمل بعد التخرج خالل:  2

المهارااستف 3 في  دت من  الكلية/المعهد  في  تعلمتها  التي  العملية  ت 

 حياتي المهنية.

بشكل   كل كلي  بش قليال نادرا

 يجزئ

 متوفر جدا    متوفر متوفرة إلى حد ما غير متوفرة  في المنهاج.  درجة توفر المعارف والمعلومات الحديثة 4

االستفادة من 5 الكلية/الم  نسبة  في  درستها  التي  في المقررات  عهد 

 ملي.مجال ع

<10  % 10-25 % 25-50 % >50 % 

 % 50< % 50-25 % 25-10 %  10> نسبة المقررات التي يجب تغييرها. 6

 % 50< % 50-25 % 25-10   %10> نسبة المقررات التي يجب إلغاؤها. 7

 % 50< % 50-25 % 25-10 %  10> نسبة المقررات التي يفضل التعمق بها.  8

استطعت   9 اآلخرينلقد  أدرب  المهارات  أن  تعلمتها    على  التي 

 بالكلية بنسبة: 

<10  % 10-25 % 25-50 % >50 % 

 ز متمي يد ج وسط بأس ال  يتميز خريجو كليتي/ معهدي بالمهارات العملية بدرجة:  10

 منطبق  ر  تقاطع كبي تقاطع بسيط  ال يوجد  ة مجال عملي بتخصصي.مدى عالق 11

 ال  1 نعم ضافة بعض المقررات.يجب إ 12

 ال 2 نعم ر مع الكلية.اك تواصل مستمهن 13

 ال 3 نعم أرغب بصقل مهاراتي بدورات إضافية.  14

 ال نعم  لقد سجلت في الدراسات العليا.  15

 1تها المقترح إضاف   المقررات يرجي ذكر 
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............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 2التواصل   يرجي ذكر طرق 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 3 ورات المقترحة يرجي ذكر الد 

............................................................. .................................................................................................... 

............................................................ ............................................................ 

 

 ب الميداني التدري في  الطالب رأى ناتبياإست 9-3

 

 ....:........ خصص()التأسم البرنامج 

 ......................: (GPAلمعدل التراكمي )ا

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

 خطة التدريب الميدانيأوال: 

 موافق التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قمواف 

 موافق

  موافقير غ

ا   تماما

     ؟أهداف التدريب الميدانى واضحة   1

      ؟ ية ( مواعيد التدريب مالئمه )االجازة الصيف  2

     ؟ة  عدد ساعات التدريب كافي 3

     (...... مصانع   -ورش   -جية مناسبة )معامل جهات التدريب الخار  4

     سبة ومجهزة أماكن التدريب داخل الكلية منا  5

      ؟يم الطالب فى مجموعات بشكل مناسب وعادل  تم تقس  6

 القائمين عاي التدريب ثانيا : 

     ؟  وقت التدريب ئة التدريس ومعانيهم بموضوعات وموعد و يلتزم أعضاء هي  1

     ؟عن التدريب خارج الكلية متعاونين ومؤهلون  المسؤلين  2

     ؟اء الحضور تفاعل أثن وال يتم تشجيعك على المشاركة   3

 تقيم التدريب ثالثا : ا

     ؟والتطبيقات أثناء التدريب كانت مناسبة    الموضوعات  1

     ؟ريب فى تطوير معارفك ومهاراتك  ساهم التد  2

     ؟تبطة بالدراسة فى الكلية  لتدريب مناسبة و مر موضوعات ا 3

     ؟تقييم الطالب فى التدريب كاف وعادل   4

 .............................................................ى خرى او جهات تدريب خارجية أخر إقتراحات بإضافة تخصصات أ

.................................................................................................... ............................................................  
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 المشرفين علي التدريب الميداني تبياناتإس 9-4

 

 ....:........ )التخصص(أسم البرنامج 

 ..................:الدورة التدريبة  أسم

 .................اني :الميديب التدرجهة 

 أسم المشرف علي التدريب الميداني:.............

 وافقم التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قمواف 

 موافق

  موافقير غ

ا   تماما

     توفير بيئة عمل آمنه 1

     ءات األمن والسالمة شرح خطوات العمل بشكل تفصيلي وإجرا 2

     ن بإجراءات األمن والسالمةالتزام المتدربيدى متابعة جهة التدريب لم 3

     خطة التدريب تتناسب مع تخصص المتدرب 4

     المشاركة ...(   –للمتدرب ) السلوك  الحظات العامةمشرف العلمي بالمتزويد ال 5

     سبوعية مساعدة المتدربين في إعداد التقارير األ 6

     ملإعطاء المتدرب حافزاً معنوياً للع  7

     رف من جهة التدريب الميداني لمتابعة المتدربينتخصيص مش 8

     ح خطة التدريباجتماع تنويري للمتدربين لشرعقد  9

أيام من نهاية فتره التدريب   3التقارير ونماذج التقييم بعد اعتمادها خالل استالم  10

 الميداني

    

 .............................................................للتحسين  إقتراحات  
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 تدريب لا جهات إستبيانات 9-5

 
 ........ :....)التخصص(نامج أسم البر

 ..................:أسم الدورة التدريبة 

 .................اني :التدريب الميدجهة 

 ...أسم المشرف علي التدريب الميداني:..........

 موافق التقيم   نودب /معايير

ا   تماما

غير   قمواف 

 موافق

  موافق غير

ا   تماما

     للوائح األدارية تنفيذ القوانين و القرارات و ا 1

     امل المتدرب مع المسئولين بتقدير و احترامتع 2

     في مجال العمل  حرص المتدرب على اكتساب الجديد 3

     ات العملقدرة المتدرب على تحمل مسؤولي 4

     التزام المتدرب في أداء مهامه الوظيفية  5

     تعاون المتدرب مع الزمالء بشكل فعال  6

     ات الخاصة لجهة العملالممتلكحافظة المتدرب على م 7

     توافق مهارات المتدرب مع األداء الفعلي للعمل 8

     قدرة المتدرب ألداء وظائفه بنجاح 9

     راءات األمن و السالمة في بيئة العملتطبيق إج 10

 .............................................................للتحسين إقتراحات  
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 . اهب العاملين الخريجين تويمس عن الجهات رأى ستطالعات إللقاء استبيان / 9-6

 

 .................. :جالتى يعمل بها الخري   سةم الشركة أو المؤسإس

 .................. :جلتى يعمل بها الخري ا  سةإسم الشركة أو المؤس

 ........................ /لي األنترنتركة/ المؤسسة ع موقع الش

 .........................../الرأي في الشركة /المؤسسة  ديمب صفة

   ......................../خبرة في العملسنوات ال

 .......... ............: للخريج (GPAلمعدل التراكمي )ا

 ....:........ )التخصص(أسم البرنامج 

 النوع 

 أنثي  •

 ذكر •

جيد   ممتاز التقيم   نودب /معايير

 جدا

 فضعي جيد 

     ءتكوين عالقات طيبة مع الزمال  1

     تقيادا عالقات طيبة مع ال   تكوين  2

     ةإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديث  3

     ةتنمية المهارات العملي 4

     هميوله وإهتماماته وأثرها فى عمل 5

     تقدرته على إستخدام التفكير العلمى فى مواجهة المشكال  6

     همة إلى أى مدى تعتقد أن الخريج ناجح فى عملبصفة عا  7

     ء محترم مع العمال   التعامل بأسلوب  8

     لة العم يتبع الخريج القوانين والسياسات والقواعد المنصوص عليها من جه  9

     هالقدرة على تخطيط وتنظيم المهام المطوبة من  10

     تحسن إدارة الوق  11

     ةت واألنشطة الترفيهي المشاركة فى الرحال  12

     ةماعي رسة الواجبات اإلجت اإليجابية فى مما  13

     نالتمكن من مهارات اإلتصال الفعال مع اإلخري  14

     رمسئوليات واألدوا القدرة على توزيع ال  15

     ك ضبط النفس واإللتزام فى السلو 16

     ص متابعة الجديد فى مجال التخص 17

     ا لعمل نحو تحقيق رؤية المؤسسة ورسالته توجيه ا  18

     ىالعلم ف مهارات البحث توظي  19

 .............................................................للتحسين إقتراحات  

.................................................................................................... ............................................................  
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