مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
بجامعة بنها

نتائج تقييم اداء المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام
الجامعى 8002-8002
المادة (المقرر) 01 :مقرر للفرق االربعة

البرنامج  01:برامج

تم توزيع  0111استمارة استبيان باالضافة الى نشر االستمارات الثالث للثى الموقثع www.ag4y.com

خثل اسبوع كامل تم اخطثار االقسثام بميعثاد بدايتثة  ،وتثم االسثتعانة بمعثاونى الضثات التثدريي للقيثام بتوزيثع

االستمارات ،وتفريغ البيانات ،وجاتت لدد االستمارات الصحيحة بعد اسثتبعاد االسثتمارات التثى سثجل مثن ادلثوا
بها لدد اقل من  5محاضرات حضور ولدم اكتمال االجابة للثى بثاقى االسث لة فبلاثت االسثتمارات الصثحيحة

 0011استمارة وتم تفريغ نتثا ج االجابثة للثى االسث لة ولمثل النسثبة الم ويثة منسثوبة الثى جميثع االسثتمارات
الصحيحة ،حي بلات نسبة االستمارات نحو  %01مثن اجمثالى لثدد طثثك الكليثة انتظثام وانتسثاك باالضثافة
الى حصر المثحظثات بالنسثبة لثقسثام ،وللثك كخطثوة اولثى نحثو تطبيثق للثك النظثام دوريثا فثى العثام الدراسثى
القادم ان شات اهلل ليقوم بثة كثل اسثتال مثادة بنفسثة وتحليلثة وتسثليم النتثا ج لوحثدة تطثوير نظثم تقثويم الطثثك

واالمتحانات بالكلية .

نتا ج التقييم

 -1مث مة المدرجات للعملية التعليمية .

مقبول11 -

غير مقبول 01 -

 -2الوسا ل التعليمية المتاحة االنات المحاضرة .

مقبول 01-

غير مقبول 01 -

 -0انتظام لضو هي ة التدريي فى المحاضرة .

منتظم01 -

 -4تعدد اساليك القات المحاضرة .
 -5نسبة االستيعاك فى المحاضرة .
 -0السماح بالمنافشة والحوار االنات المحاضرة .
 -0لدد مرات حضور المحاضرات .
 -8لدد مرات دخول مكتبة الكلية .
 -0االلتماد للى المراجع لتجميع المادة العلمية .

غير منتظم01-

مقبول-01
01- % 25
51- % 25
15- % 25

11- %51

غير مقبول41-
 01فاكثر01-

21- %51

 01فاكثر 01-

05- %51

 01فاكثر21-

يتراوح بين  5-0زيارات طوال الفصل
41 - % 25

%51

 01فاكثر
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-11االلتماد للى الملخصات الخارجية .

% 25

01

21- %51

فاكثر 01 -

 -11هل يشرح استال المادة .

ال01-

نعم 11 -
طريقة وضع االس لة لنهاية الفصل الدراسى .

 -12ليوك الكتاك الجامعى .
 .1سوء الطباعة .
 .2ما يحتوية من مادة علمية .
 .0ارتفاع سعرة .
 -10اسباك العزول لن حضور المحاضرات .
 .1عدم مالئة المكان .
 .2عدم االحساس باالستفادة من معلومات المحاضرة .
 .0استخدام الملخصات والحضور للترقية .
 -00اسباك ترك كراسة اجابة االمتحان االنات االمتحان دون اجابة .
 .1عدم الحضور واالعتماد على الملخصات والتوقعات .
 .2غباء من الطالب .
 .0عدم التمكن من الغش .
مالئم

 -15سعر الكتاك الجامعى .
 25جنيهة 01-

غير مالئم 01-

اكثر من 25جنبهة 01-
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01

 -10نسبة ماتم تدريسة من موضولات من الكتاك الجامعى05-%51 21- % 25 .
فاكثر15-

 -10هل يقوم استال المادة بتوضيح نفاط غير مفهومة الا طلك منة للك  .نعم 41-
 -18لدد مرات الاياك لن المحاضرات .

ال01 -

تم استبعاد من زاد عدد الغياب عن  5محاضرات .

االسباك  -:التوجد عوامل جذب لحضور المحاضرات .
 -01مالا تريد ادارة الكلية لتحسين العملية التعليمية .
 .1تجديد المدرجات واتساعها والمعامل .

 .2تحسين الكتاب الجامعى وخفض سعرة .
 .0تقديم خدمات للطالب واماكن الجلوس خارج مبنى الكلية واتساع ساللم الكلية .
 -21فى رايك ان ما يدري لك من مادة للمية مواكك للعصر ويزيد من القافتك .

نعم 51-

ال51-

 -21هل المعلومات التى يشرحها استال المادة اضافة لما هو موجود بالكتاك الجامعى  .نعم  41-ال01-
مقبول 11-

 -22بعض االساتلة التقرر كتاك جامعى محدد .

نعم 41-

 -20هل يتم الضاط لليك لشرات الكتاك الجامعى .

غير مقبول 01-
ال01-

وكيف من خثل الشيت وايصال استثم الكتاك واالبحا طبقا لثسم .
 -24مالا يجلبك فى المحاضرة .
 01طريقة االلقاء .
 11االشكال التوضيحية .
 21المعلومات التى تكتسبها .
 41االراء التى تطرح فيها والمناقشة بين الطالب واالستاذ .
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نعم 51-

 -25هل يتم ربط افكار الطثك بموضوع المحاضرة .
ال 51-

 -20هل يستخدم االستال اسلوك المكافاة الدارة الحوار فى المحاضرة .
 -20هل يتم القات االس لة للى الطثك ومناقشتهم لمعرفة مدى فهمهم .
 -28فى رايك هل يتم الطاتك الفرصة للمناقشة ويتم القيمك .

ال

نعم 11-

ال 01-

نعم 01-

ال 01-

نعم 41-

 -20هل يتم طرح قضية او مشكلة لات صلة بموضوع المحاضرة تمالل دا رة مناشقة مع الطثك .
%25

11- %51

11- %05

ال51 -

فى رايك ما هو اسباك تدنى المستوى العلمى ونتيجة امتحان الفصل الدراسى االول -:
 - 81 / 1تاخير توزيع الطالب على االقسام .
 --41 /2تاخير نقل الطالب من كلية الى اخرى .
 -41/0عدم حضور المحاضرات .
 -01/4عدم التمكن من اللغة .
 -01/5استخدام ملخصات خارجية .
 -51/0تعمد استاذ المادة .
 -41/0عدم فهم المادة العلمية .
 -01/8االعتماد على االسئلة المتوقعة .
 - 51/0تاثر الطالب باراء من سبقوة .
 -01/11الياس من الرؤية المستقبلية للعمل .
 -01/11تاخر استالم الكتاب الجامعى .
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 -01 /12عدم فهم الطالب لطريقة االمتحان واالجابة عليها .

هل تعتمد على الحاسب االلى لتبادل المعرفة مع الزمالء .

نعم01 -

ال01 -

هل تعلم ماهى رسالة كلية االداب ببنها .

نعم 25-

ال05-

هل رايت رسالة الكلية ورؤيتها فى مدخل الكلية .

نعم 11-

ال 01 -
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استمارة استطالع راى الطالب حول مقرر دراسى بكلية
رقم المقرر:
الفصل الدراسى :

اسم المقرر:
استاذ المادة:
االستاذ

 )1تم عرض اهداف دراسة المقرر ومحتواة فى بداية الفصل الدراسى .
 )2تم تحديد الكتب والمراجع الخاصة بموضوعات المقرر فى بداية الفصل .
 )3حققت طريقة عرض محتويات المقرر وتكليفات االستاذ اهداف المقرر.
 )4واظب االستاذ على حضور المحاضرات فى مواعيدها .
 )5كان هناك استخدام جيد للوقت المخصص للمحاضرات .
 )6اهتم االستاذ بالربط بين المادة العلمية والتطبيقات العملية .
 )7قدمت محتويات المقرر بطريقة تثير االهتمام وتحفز على التفكير .
 )8حدد االستاذ الساعات المكتبية فى بداية الفصل الدراسى .
 )9كان االستاذ مستعدا لمقابلة الطالب اثناء الساعات المكتبية .
 )11رحب االستاذ بالمناقشة والتعليق والقاء االسئلة واهتم بالرد عليها .
 )11ارغب فى دراسة مقرر اخر مع نفس االستاذ .
المقرر
)1
)2
)3
)4

المقرر ينمى القدرة على التفكير المستمر .
محتويات المقرر تتناسب مع الوقت والمخصص .
ارغب فى دراسة مقررات اخرى ذات صلة بموضوع المقرر .
يجتمع المقرر بين الجانب النظرى والتطبيقى .

المجموعة:
الفرقة الدراسية :
ال
ال ادرى
نعم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

الكتاب
 )1الكتاب والمذكرات والمالحظات التى ادونها كافية .
 )2تم توجيهة الطالب الى قراءات خارجية ذات صلة بالمقرر .
 )3تتوافر مراجع المقررات الخارجية بمكتية الكلية .
اذا كان المقرر قاعدة بيانات بحث ( ) sectionفاجب السؤال التالى :
 )1كان للمعيد دور واضح فى المساعدة على فهم المقرر

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

االمتحان
 )1نظام تقييم اعمال السنة مناسب و يعكس محتوى المقرر(ان وجد) .
 )2االمتحان النهائى يعكس محتوى المقرر .
 )3االمتحان النهائى مناسب .
تعليقات موجزة او اراء اخرى
الجوانب االجابية فى المقرر :
)1
)2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

الجوانب السلبية فى المقرر :
)1
)2
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اراء اخر-:
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