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 ن نتائج استبيان ع تقرير

 تقييم جودة الربامج التعليمية من قبل اهليئة التدريسية 

 ( من اعضاء هيئة التدريس 65عدد املشاركني يف االستبيان )

 أوال: املعلومات العامة 

مجال التخصص: هناك تنوع في تخصصات املشاركين في الاستبيان وهذا يدل على حرص من  .1

تقييم وتطوير برامج التعليمية في جميع اقسام الكلية، حيث كان ما الهيئة التدريسية للمشاركة في 

% لم 0% من املشاركين من قسم التربية الفنية، واضعف نسبة كانت من قسم الفيزياء 11نسبته 

 يشارك احد من هذا القسم.

 املؤهل العلمي: عدد املشاركين من حملة الدكتوراه أكبر من حملة املاجستير في هذا الاستبيان .2

 % من املشاركين من حملة مؤهل ) الدكتوراه(00حيث بلعت النسية 

% في حين بلغت نسبة 1..7الدرجة العلمية: بلغت نسبة املشاركين من درجة محاضر فما فوق  .3

 % من درجة محاضر مساعد7.3.املشاركين في الاستبيان 

الاستبيان اللذين لهم  عدد سنوات الخبرة وشغل الوظيفة: اظهرت النتائج أنه نسبة املشاركين في ..

 % ..00سنوات بلغت  10 -7خبرة بين 

 املعلومات العامة

 النسبة البيانات الفرعية البيانات ت

 مجال التخصص )القسم العلمي( 1

 %4.9 الرياضيات

 %11 التربية الفنية

 %11.1 الاحياء

 %7.1 حاسوب 

 %7..1 اللغة العربية 

 %1.4 تربية وعلم النفس

 %4.9 رياض الاطفال

 %1.4 الكيمياء

 %7.1 اللغة الانجليزية

 %..11 معلم فصل

 %1.7 التربية الخاصة

. 
 %14.3 ماجستير املؤهل/ و الدرجة العلمية

 %9..3 دكتوراه

 %97.1 محاضر مساعد الدرجة العلمية 1

 %91.9 محاضر

 %4.9 استاذ مساعد 

 %1.4 استاذ مشارك



  ....-14.. العام الجامعي 9

 عدد سنوات الخبرة 7

 %17.1 سنوات ..اكثر من 

 %17.1 سنة ..-.1بين 

 %9..3 سنوات .1 -7بين 

 %4.9 سنوات 7اقل من 

 %17.1 سنوات ..اكثر من  عدد سنوات شغل  لوظيفة 3

 %17.1 سنة ..-.1بين 

 %9..3 سنوات .1 -7بين 

 %4.9 سنوات 7اقل من   

 البيئة التدريسية 
البحوث إجراء الدراسات و توزع وقتك بصورة متناسبة بين  1

 والتدريس.العلمية 

11.1% 7.% 11.1% 

11.91% 

 %7. %73.1 %11.1 تحفز على إلابداع.بيئة العمل  .

 %7. %73.1 %11.1 .مناسب حجم العبء التدريس ي 1

 %7. %73.1 %11.1 الذي تود تدريسه. الدراس ي ختيار املقرر توجد إمكانية ا 9

 %11.1 %11.1 %11.7 الطالب.وتفاعل مع تواصل يوجد  7

في املوقع إلالكتروني  التعليميتوجد معلومات كافية عن البرنامج  3

 .للجامعة

11.1% 11.1% 3..7% 

 %11.1 %91.1 %1177 يوجد دليل خاص بالبرنامج التعليمي على موقع الجامعة. 1

توجد برامج ملساعدة الخريجين على إيجاد فرص العمل  1

 والتنمية الشخصية.

11.1% 3..7% 3.1% 

 املنهج الدراس ي
 %1.1 %11.4 %11.9 التسلسل املنطقي.و التكامل املعرفي الدراس ي بيتميز املنهج  1

11.19% 

 %..11 %1..1 %79.1 .ةمناسب التعليمي العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج .

 %3.7. %11.1 %17.4 .مواكب للمستجدات العلميةاملنهج الدراس ي  1

 %7.1 %11.1 %17.7 املنهج الدراس ي العملي مرتبط بالنظري. 9

وازية من املقررات يحتوي البرنامج التعليمي على نسب مت 7

 .والداعمة ختياريةوالا إلالزامية 

3..1% .3.9% 11% 

التعليمي على نسب متوازية من املقررات يحتوي البرنامج  3

 النظرية والعملية.

31% 11.4% 11..% 

يحتوي البرنامج التعليمي على نسب متوازية من املقررات  1

 التخصصية العامة.

17.9% 11.4% 7.1% 

 الارشاد الاكاديمي
 %9.3. %1.1. %..91 .مناسب الوقت املخصص لإلرشاد ألاكاديمي 1

1..91% 
 %79.1 %11.1 %11 برامج لتطوير عمليات إلارشاد ألاكاديمي.توافر  .

 كاديمية إلنجازألا هدا ألا تحديد  علىكاديمي املرشد ألا يساعد 1

 .ة الطالبدراس

3..1% 11.1% 4.9% 

 مصادر التعلم 

 %49.1 %7.1 %. القاعات الدراسية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة.  1
.3.19% 

 %11.1 %4.9 %1.4 جهزة باملعدات الالزمـة إلجراء التجاربم   واملختبرات املعامل .



 .العلمية

ذات  برامج التدريب امليدانيو  العلميةألانشطة والندوات  1

 العالقة بالتخصص مناسبة.

11.4% .9.7% 73.3% 

 %19.4 %..11 %1.4 لبرنامج الدراس ي.لاملكتبة تتمتع بمصادر وتقنيات حديثة مناسبة  9

متاحة امام  تصاالتوالاتقنية املعلومات  و خدمات املكتبة  7

 سبوع الدراس ي.الطالب طيلة أيام ألا 

1.4% ...1% 11.9% 

 مقرراتتتوفر برامج حاسوب مناسبة لالستخدام في  3

 التخصص.

1.4% ...1% 11.9% 

لديهم خبرة كافية في مجال  واملختبرات الفنيون في املعامل 1

 تخصصهم.

...1% 14.3% 11.1% 

 جودة التدريس
بالعدل وعدم التحيز في معاملتهم  يةهيئة التدريسالتسم ت 1

 للطالب.

 71.7% 1..1% 1.1% 

43.31% 
 %1.1 %9.7. %11.1 ة التدريسية متميزون في تخصصاتهم.الهيئ .

بتعليم الطالب وتحسين وتطوير  ةمهتم يةهيئة التدريسال 1

 مستوياتهم.

11.1% ...1% 1.4% 

 %1.1 %11.1 %11.3 تقيم الطالب بطرق موضوعية.يتم  9

 الخدمات الطالبية 
 %1..7 %..11 %11.4 نترنت والتصوير متوفرة بشكل مناسب.  إلا  خدمات 1

.9.79% 

 %17.7 %..11 %11.1 .بالجامعة الكتب الدراسية املطلوبة متوفرة بإدارة املبيعات .

املطاعم واملقاهي متوفرة بشكل الصاالت الترفيهية والرياضية و  1

 مناسب.

1.4% 3.3% 4..3% 

 %9..4 %7.1 %1.4 توجد خدمات صحية الئقة. 9

 %33 %..11 %1... توجد أماكن مناسبة ألداء الشعائر  الدينية. 7

 ألانشطة املرتبطة بالدراسات و البحوث العلمية 
إلى حد  اوافق الفقرات ت

 ما

ال 

 اوافق

 نسبة الرض ى

 %..14 %11 %1.1 العلمي متاحة.تجهيزات البحث معدات و  1

91.1.% 

 %17.7 %..11 %11.1 .آلة تصوير ... الخ( ،ألاجهزة ) حاسب آليتوفر  .

 ما، ومتاحة طيلة أيام  1
ً
خدمات املكتبة ومصادرها مناسبة نوعا

 ألاسبوع.

11.1% ...1% 31.4% 

 %11 %..11 %1.1 بداخل الجامعة.يمكن الوصول إلى شبكة املعلومات الدولية  9

 %11.4 %91.9 %3... .بين زمالء العملالبحثي في املجال تعاون يوجد  7

 %..97 %97.1 %4.9 .بين التخصصات املختلفةالبحثي في املجال تعاون يوجد  3

 البحوثالدراسات و القنوات املتاحة لتمويل توجد بعض  1

 العلمية.

1.1% 17.1% 11.1% 

 %93.1 !%1..1 %11.4 ستشارات املتخصصة.إمكانية تقديم الا  4

 املهام الادارية
 %97..4 %1.3 %3.9. %33.1 العلمية املتخصصة. العمل في اللجانأهمية  1

 %1.7 %...1 %9..3 الفنية والنوعية املتخصصة. العمل في اللجانأهمية  .



 الدعم و التشجيع
 %79.1 %17 %...1 / الكلية.القسمإدارة دعم وتشجيع من هناك  1

1...1% 

 %9..3 %3.9. %..11 .بالجامعةدعم وتشجيع من إلادارة العليا هناك  .

 %9..3 %..11 %479 الوضوح والشفافية في التعامالت إلادارية. 1

 %..11 %11 %1.4 الخارجية.الدعم املقدم من الجامعة للتواصل مع الخبرات  9

العلمية ورش العمل والدورات  املؤتمراتدعم حضور  7

 التدريبية.

4.9% 11.4% 11.1% 

 %11.9 %11.4 %1.1 جيد سلم الرواتب. 3

 %49.1 %7.1 %. لخ(.كالرعاية الصحية ... إاملزايا بصفة عامة )  1

 %11.1 %3.9. %1.4 وألامن الوظيفي. ستقرار الا  1

 %11.1 %11.1 %. توجد منظومة حوافز مناسبة. 4

 الاستبيان الم تدرج في هذبالخصوص مالحظات اخري 

بشأن المرافق العامة و النظافة للكلية توفير صاالت االنترنت مجاني لتفادي مشاكل تنزيل و إسقاط  .1 
 المواد و غيرها

العلمي  لإلنجازالتعاون والنقاش العلمي والثقافي بين الطالب واألستاذ من حيث عملية اإلعداد  ..
 المتجدد سيرا مع الركب المعاصر

 العالوات والترقيات والحوافز ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة .1
 الخدمات المقدمة لعضو هيئة التدريس مقارنة بالدول المجاورة فقط معدومة .9
 )حقوق بعض اعضاء هيئة التدريس فى اتمام الدراسة )االيفاد .7
 و ال البحث العلمي ..المنحنى يسير لألسوأال توجد بيئة مناسبة للتدريس الجامعي  .3
 حال الجامعة و عضو هيئة التدريس مؤسف جدا .1
عدم توفر اماكن خاصة بكل استاذ سواء مكتب خاص او ادراج خاصة عدم حصول عضو هيئة  .1

 كمت ديون في خزانة الجامعة لمدة سنين متتاليةاالتدريس على مستحقاته المالية في وقتها بل تر
 للقسم اساسا واغلب االعمال الفنية تحتاج لورشة يوجد معمل ال .4

أولى خطوات الجودة هي االهتمام بالكادر التدريسي والوظيفي بالكلية وتوفير المعدات ووسائل  ..1
 .التعليم، وإال فهي حبر على ورق

 عدم جهوزية مبني كلية التربية كمؤسسة تعليمية جامعية علي كل األصعدة .11
غير عادلة  محباهب أعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية .وهناك ال توجد ألفة وتعاون بين أغل ..1

لبعض الطالب مع هضم حق بعض الطالب وغيرها من السلبيات التي تحتاج  الواسطةباإلضافة إلى 
 .إلى استبيان خاص بها اوراقه ال حدود لها

 اإلرشاد النفسيمكتب  األكاديمي وعدم تفعيل بعض المكاتب المهمة في الكلية مثل مكتب اإلرشاد  .11
 عدم توفر الوسائل التعليمية واإلنترنت .19

 1..37نسبة الرض ى = 

 جيدمستوى الرض ي = 
 

  :ثانيا: نسبة الرضى الكلية عن برامج التعليمية 

 جيد، ومستوى الرض ى 1..37بلغت 

 ثالثا: نسبة الرضى عن كل حمور و فقرة باالستبيان:

 (%11.91نسبة الرض ى ) :البيئة التدريسية .1

 نسبة  .والتدريس العلمية والبحوث الدراسات إجراء بين متناسبة بصورة وقتك توزع

  %11.1 بلغت  موافق  



 11.1نسبة موافق   بلغت   .إلابداع على تحفز العمل بيئة% 

 11.1نسبة موافق   بلغت   .مناسب التدريس ي العبء حجم% 

 11.1موافق   بلغت   نسبة .تدريسه تود الذي الدراس ي املقرر  اختيار إمكانية توجد% 

 11.7نسبة موافق   بلغت   .الطالب مع وتفاعل تواصل يوجد% 

 نسبة موافق    .للجامعة إلالكتروني املوقع في التعليمي البرنامج عن كافية معلومات توجد

 %11.1بلغت  

 11.7نسبة موافق   بلغت   .الجامعة موقع على التعليمي بالبرنامج خاص دليل يوجد% 

 نسبة  .الشخصية والتنمية العمل فرص إيجاد على الخريجين ملساعدة برامج توجد

 %11.1موافق   بلغت  

 %11.19 بلغت نسبة الرض ىملنهج الدراس ي: ا .2

 11نسبة موافق   بلغت   .املنطقي والتسلسل املعرفي بالتكامل الدراس ي املنهج يتميز..% 

 1..7نسبة موافق   بلغت   .مناسبة التعليمي للبرنامج املعتمدة للساعات الكلي العدد% 

 37.3نسبة موافق   بلغت   .العلمية للمستجدات مواكب الدراس ي املنهج% 

 17.7نسبة موافق   بلغت   .بالنظري  مرتبط العملي الدراس ي املنهج% 

  والداعمة والاختيارية إلالزامية املقررات من متوازية نسب على التعليمي البرنامج يحتوي. 

 %02.3نسبة موافق   بلغت  

  نسبة موافق    .والعملية النظرية املقررات من متوازية نسب على التعليمي البرنامج يحتوي

 %06بلغت  

  نسبة  .العامة التخصصية املقررات من متوازية نسب على التعليمي البرنامج يحتوي

 %..17لغت موافق   ب

 %91..1بلغت نسبة الرض ى  الارشاد الاكاديمي: .3

 1.2.نسبة موافق   بلغت   .مناسب ألاكاديمي لإلرشاد املخصص الوقت% 

 11نسبة موافق   بلغت   .  ألاكاديمي إلارشاد عمليات لتطوير برامج توافر% 

 نسبة  .الطالب دراسة إلنجاز ألاكاديمية ألاهدا  تحديد على ألاكاديمي املرشد يساعد

 %.02 موافق   بلغت  

 %3.19.بلغت نسبة الرض ى  مصادر التعلم: ..

 0 نسبة موافق   بلغت  . حديثة تعليمية بوسائل مجهزة الدراسية القاعات% 

 جهزة واملختبرات املعامل نسبة موافق    .العلمية التجارب إلجراء الالزمـة باملعدات م 

 %1.3 بلغت  



 مناسبة بالتخصص العالقة ذات امليداني التدريب وبرامج العلمية والندوات ألانشطة. 

 %16.3نسبة موافق   بلغت  

 نسبة موافق   بلغت   .الدراس ي للبرنامج مناسبة حديثة وتقنيات بمصادر تتمتع املكتبة

1.3% 

 ألاسبوع أيام طيلة الطالب امام متاحة والاتصاالت املعلومات تقنية و املكتبة خدمات 

 %1.3نسبة موافق   بلغت   .الدراس ي

 نسبة موافق   بلغت   .التخصص مقررات في لالستخدام مناسبة حاسوب برامج تتوفر

1.3% 

  نسبة موافق    .تخصصهم مجال في كافية خبرة لديهم واملختبرات املعامل في الفنيون

 %22.1 بلغت  

 %43.31بلغت نسبة الرض ى  جودة التدريس: .7

 نسبة موافق   بلغت  .للطالب معاملتهم في التحيز وعدم بالعدل التدريسية الهيئة تتسم 

76.7% 

 11.1نسبة موافق   بلغت   .تخصصاتهم في متميزون التدريسية الهيئة% 

 نسبة موافق    .مستوياتهم وتطوير وتحسين الطالب بتعليم مهتمة التدريسية الهيئة

 %11.3بلغت  

 13.0نسبة موافق   بلغت   .موضوعية بطرق  الطالب تقيم يتم% 

 %9.79.  بلغت نسبة الرض ى الخدمات الطالبية : .3

 33.3 نسبة موافق   بلغت  . مناسب بشكل متوفرة والتصوير إلانترنت خدمات% 

 نسبة موافق   بلغت   .بالجامعة املبيعات بإدارة متوفرة املطلوبة الدراسية الكتب

11.3% 

 نسبة موافق    .مناسب بشكل متوفرة واملقاهي واملطاعم والرياضية الترفيهية الصاالت

 %1.3 بلغت  

 1.3نسبة موافق   بلغت   . الئقة صحية خدمات توجد% 

 20.6نسبة موافق   بلغت   .الدينية  الشعائر ألداء مناسبة أماكن توجد% 

 %.91.1 بلغت نسبة الرض ى ألانشطة املرتبطة بالدراسات و البحوث العلمية. .1

 3.6 نسبة موافق   بلغت   .متاحة العلمي البحث وتجهيزات معدات% 

 11.3نسبة موافق   بلغت   (.الخ...  تصوير آلة آلي، حاسب)  ألاجهزة توفر% 



 مناسبة ومصادرها املكتبة خدمات  
ً
نسبة موافق    ألاسبوع أيام طيلة ومتاحة ما، نوعا

 %11.3بلغت

 نسبة موافق   بلغت   .الجامعة بداخل الدولية املعلومات شبكة إلى الوصول  يمكن

3.6% 

 22.0نسبة موافق   بلغت   .العمل زمالء بين البحثي املجال في تعاون  يوجد% 

 3نسبة موافق   بلغت   .املختلفة التخصصات بين البحثي املجال في تعاون  يوجد..% 

 نسبة موافق   بلغت   .العلمية والبحوث الدراسات لتمويل املتاحة القنوات بعض توجد

3.6% 

 16.3نسبة موافق   بلغت   .املتخصصة الاستشارات تقديم إمكانية% 

 %97..4  بلغت نسبة الرض ىاملهام الادارية:  .1

 00.1نسبة موافق   بلغت   .املتخصصة العلمية اللجان في العمل أهمية% 

 00نسبة موافق   بلغت   .املتخصصة والنوعية الفنية اللجان في العمل أهمية..% 

 %1...1نسبة الرض ى بلغت  :الدعم و التشجيع .3

 30.2نسبة موافق   بلغت   .الكلية/ القسم إدارة من وتشجيع دعم هناك% 

 13.2نسبة موافق   بلغت   .بالجامعة العليا إلادارة من وتشجيع دعم هناك% 

 3 نسبة موافق   بلغت   .إلادارية التعامالت في والشفافية الوضوح,.% 

 1.3نسبة موافق   بلغت   .الخارجية الخبرات مع للتواصل الجامعة من املقدم الدعم% 

 نسبة موافق   بلغت   .التدريبية والدورات العمل ورش العلمية املؤتمرات حضور  دعم

3..% 

 3.6نسبة موافق   بلغت  . جيد. الرواتب سلم% 

 0نسبة موافق   بلغت   (.إلخ...  الصحية كالرعاية)  عامة بصفة املزايا% 

 1.3نسبة موافق   بلغت   .الوظيفي وألامن  الاستقرار% 

 0 نسبة موافق   بلغت   .مناسبة حوافز منظومة توجد% 


