
 :رضا الطلاب عن نظم التقييم الموجودة بالكليةنتائج 
 رضا الطالب عن نظم التقييم الموجودة بالكليةلمستوى  والوزن النسبى ىيوضح المتوسط الحساب

 رقم
 العبارة

إلى  نعم
المتوسط  ال حد ما

 الحسابى
الوزن 
 النسبى

مستوى 
 الرضا

 مرتفع 80.00 2.40 09 099 09  عيد االمتحاناتاحتياجات ورغبات الطالب عند تحديد موا  تراعي الكلية
 مرتفع 78.67 2.36 0 001 09 تعلن جداول االمتحانات في مواعيد مناسبة

 مرتفع 83.67 2.51 01 41 001 نتائج االمتحانات الفصلية والدورية وامتحانات أعمال السنة تعلن
 مرتفع 79.33 2.38 01 09 09 .لكتروني للكليةتعلن النتائج علي الموقع ال 

 متوسط 76.00 2.28 09 01 09  تتعدد مرات التقويم التكوينى )بدون درجات(خالل الفصل الدراسي الواحد
تتنوع أنماط التقويم ) االمتحانات واألنشطة والتقييم الذااتي ( للتحقذم مذن قذدراتي العمليذة 

  واستيعابى للمادة العلمية
40 00 11 

2.27 75.67 
 متوسط

)تقيذيم التذدريب الميذدانى   (عملذي –شذفيي  –متحانات بحيث تشذمل )تحريذر  اال  تتنوع 
 01 00 49 حاالت تطبيقية(

2.19 73.00 
 متوسط

حذذل  –اختيذذار مذذن متعذذدد  ( تتنذذوع االختبذذارات التحريريذذة بحيذذث ال تقذذيط الحفذذظ فقذذط
  أسئلة قصيرة( –المشكالت 

40 01 09 
2.24 74.67 

 متوسط

 مرتفع 80.67 2.42 00 09 091 هدافه المعلنة للطالبأتوى المقرر و تتوافم االمتحانات مع مح
 مرتفع 83.00 2.49 19 91 000 المعرفة والفيم والتفسير والتحليل  توجد اسئلة فى األمتحانات تقيط القدرة على

 مرتفع 85.67 2.57 0 49 011 . تم تطوير االختبارات الشفيية
 مرتفع 97.67 2.93 1 90 009 . تم إعالن الجابة النمواجية للطالبي

 مرتفع 85.67 2.57 09 99 011 )للتعرف على األخطاء والتعلم منيا )في بعض الحاالت  تغاية راجعة للطالب  يوجد
 مرتفع 86.00 2.58 09 91 019 الفعلي كالدرجات التي حصلت علييا معبرة عن مستوا 
 مرتفع 87.33 2.62 01 21 009 توجد بعض االمتحانات الكترونية 
 مرتفع 83.00 2.49 09 01 090  تتوافر آليات مفعله للتعامل مع شكاوى / تظلمات الطالب من نتائج االمتحان 

 متوسط 77.33 2.32 11 01 09  يتم استطالع آراء الطالب في االمتحانات في نياية كل فصل دراسي
 متوسط 70.33 2.11 09 099 20 الطالب ي درجاتويحتسب ف  من جية الكلية   يتم عمل تقييم للتدريب الميداني
 متوسط 73.33 2.20 19 019 99  الطالب ويحتسب في درجات  جية التدريب من  يتم عمل تقييم للتدريب الميداني

 متوسط 70.33 2.11 09 000 21 أشعر بالثقة فى نظام التظلم من نتائج االمتحانات
 متوسط 75.00 2.25 11 099 41 .زمالئى فى االمتحانات العملية والشفيية اشعر بالعدالة والمساواة بينى وبين باقى

 مرتفع 78.67 2.36 01 091 01 توجد وحدة قياط وتقويم بالكلية
 مرتفع 79.33 2.38 9 001 01 للتعريف بنظم التقويم)دليل الطالب( يوجد دليل تقويم الطالب بالكلية 

 مرتفع 80.00 2.40 9 090 09 ويم بالكليةيوجد موقع الكترونى لوحدة القياط والتق
 متوسط 76.00 2.28 10 00 01 تم عمل لقاءات مع الطالب لتعريفيم بنظم االمتحانات بالكلية

 متوسط 71.00 2.13 11 019 29 توجد قواعد معلنة للتعامل مع حاالت الغش والشغب فى االمتحانات
 متوسط 69.67 2.09 01 000 29 وجدت( تم تطوير االختبارات العملية )إن

 متوسط 75.67 2.27 01 000 90 تتسم الورقة االمتحانية بالوضوح وخلوها من االخطاء المطبعية واللغوية
 متوسط 73.33 2.20 09 010 29 يتم توزيع الدرجات على اسئلة االمتحانات فى الورقة االمتحانية

قذام بيذا الطالذب فذى نيايذة  عن اسذتطالعات الذرا  التذى هناتجات يستشعر الطالب بتغير 
 الفصل الدراسي لكل مقرر

 مرتفع 78.67 2.36 01 091 01

 متوسط 76.33 2.29 01 001 41 الزمن المخصص ليامع تتوافم اسئلة االمتحانات 
االضذاءة المناسذبة  –المنذا  الصذحي  –ماكن عقد االمتحان وسائل السالمة فى أ  تتوافر
 رتفعم 80.33 2.41 09 00 01 اليدوء –

 مرتفع 40399 1309 199ن =  المجال ككل



 )مرتفع(، مستوى رضا الطالب عن نظم التقييم الموجودة بالكلية جاء أن السابق الجدول من يتضح
، وهى قيمة تقع فى فئة التقدير المرتفع التى تقع بين 1309حيث حصل على متوسط حسابى بلغت قيمته 

تقادير تراوحات باين مرتفواة ومتوساطة،  درجاة علاى المجاال هااا بينماا حصالت عباارات (،0399 – 1301)
مساتو  ب " احتياجات ورغبات الطذالب عنذد تحديذد مواعيذد االمتحانذات  تراعي الكلية " ةعباار  حيث جاءت

، وهااو مااا ي قااد  قيمااة الااوان النساابى التااى بلغاات 1319 متوسااط حسااابىحيااث حصاالت علااى مرتفااع  رضااا
بمسااتو  رضااا مرتفااع حيااث "  علذذن جذذداول االمتحانذذات فذذي مواعيذذد مناسذذبةتعبااارة "  ت،  وجاااء09399

وجاااءت  ، 40394وهااو مااا ي قااد  قيمااة الااوان النساابى التااى بلغاات  1309متوسااط حسااابى حصاالت علااى 
" بمساتو  رضاا مرتفاع حياث  نتائج االمتحانذات الفصذلية والدوريذة وامتحانذات أعمذال السذنة تعلنعباارة " 

، وجاااءت  00394وهااو مااا ي قااد  قيمااة الااوان النساابى التااى بلغاات  1320حصاالت علااى متوسااط حسااابى 
" بمساتو  رضاا مرتفاع حياث حصالت علاى متوساط  لكترونذي للكليذةتعلن النتذائج علذي الموقذع ال عباارة " 
تتعدد مرات التقويم ، وجاءت عبارة "  40300وهو ما ي قد  قيمة الوان النسبى التى بلغت  1300حسابى 

حياث حصالت علاى متوساط  متوساط" بمستو  رضا  رجات(خالل الفصل الدراسي الواحدالتكوينى )بدون د
تتنذذذوع أنمذذذاط ، وجااااءت عباااارة "  49399وهاااو ماااا ي قاااد  قيماااة الاااوان النسااابى التاااى بلغااات  1310حساااابى 

"  التقويم ) االمتحانات واألنشطة والتقييم الااتي ( للتحقم من قدراتي العمليذة واسذتيعابى للمذادة العلميذة
وهاو ماا ي قاد  قيماة الاوان النسابى التاى  1314حياث حصالت علاى متوساط حساابى  متوسطمستو  رضا ب

)تقيذذيم  (عملذذي –شذفيي  –االمتحانذذات بحيذث تشذذمل )تحريذذر    تتنذوع، وجااءت عبااارة "  42394بلغات 
وهو  1300حيث حصلت على متوسط حسابى  متوسط" بمستو  رضا التدريب الميدانى  حاالت تطبيقية(

تتنذوع االختبذارات التحريريذة بحيذث ال ، وجااءت عباارة "  40399 قد  قيمة الوان النسابى التاى بلغات ما ي
حياث  متوساط" بمساتو  رضاا  أسذئلة قصذيرة( –حذل المشذكالت  –اختيار من متعذدد  ( تقيط الحفظ فقط

، وجاااءت  41394وهااو مااا ي قااد  قيمااة الااوان النساابى التااى بلغاات  1311حصاالت علااى متوسااط حسااابى 
" بمسااتو  رضااا مرتفااع حيااث  هدافذذه المعلنذذة للطذذالبأتتوافذذم االمتحانذذات مذذع محتذذوى المقذذرر و عبااارة " 

، وجاااءت  09394وهااو مااا ي قااد  قيمااة الااوان النساابى التااى بلغاات  1311حصاالت علااى متوسااط حسااابى 
ستو  رضاا " بم المعرفة والفيم والتفسير والتحليل  توجد اسئلة فى األمتحانات تقيط القدرة علىعبارة " 

،  00399وهو ما ي قاد  قيماة الاوان النسابى التاى بلغات  1310مرتفع حيث حصلت على متوسط حسابى 
" بمساتو  رضاا مرتفاع حياث حصالت علاى متوساط حساابى  تم تطوير االختبارات الشفييةوجاءت عبارة " 

ن الجابذذذة تم إعذذذال يذذذ، وجااااءت عباااارة "  02394وهاااو ماااا ي قاااد  قيماااة الاااوان النسااابى التاااى بلغااات  1324
وهاو ماا ي قاد  قيماة  1300" بمستو  رضاا مرتفاع حياث حصالت علاى متوساط حساابى  النمواجية للطالب

للتعذرف علذى األخطذاء   تغايذة راجعذة للطذالب  يوجذد، وجاءت عبارة "  04394الوان النسبى التى بلغت 
وهو ما  1324 " بمستو  رضا مرتفع حيث حصلت على متوسط حسابى)والتعلم منيا )في بعض الحاالت

الذدرجات التذي حصذلت علييذا معبذرة عذن ، وجااءت عباارة "  02394ي قد  قيمة الوان النسبى التى بلغت 
وهااو مااا ي قااد  قيمااة  1320" بمسااتو  رضااا مرتفااع حيااث حصاالت علااى متوسااط حسااابى  الفعلذذي كمسذذتوا

" بمسااتو  رضااا  ةتوجذذد بعذذض االمتحانذذات الكترونيذذ، وجاااءت عبااارة "  09399الااوان النساابى التااى بلغاات 
،  04300وهو ما ي قاد  قيماة الاوان النسابى التاى بلغات  1391مرتفع حيث حصلت على متوسط حسابى 



" بمساتو   تتوافر آليات مفعله للتعامل مع شكاوى / تظلمات الطالب من نتذائج االمتحذانوجاءت عبارة " 
النساابى التااى بلغااات  وهااو ماااا ي قااد  قيمااة الاااوان 1310رضااا مرتفااع حياااث حصاالت علااى متوساااط حسااابى 

"  يذذتم اسذذتطالع آراء الطذذالب فذذي االمتحانذذات فذذي نيايذذة كذذل فصذذل دراسذذي، وجاااءت عبااارة "  00399
وهاو ماا ي قاد  قيماة الاوان النسابى التاى  1301حياث حصالت علاى متوساط حساابى  متوسطبمستو  رضا 

 ويحتسب في درجات   من جية الكلية  يتم عمل تقييم للتدريب الميداني، وجاءت عبارة " 44300بلغت 

وهااو مااا ي قااد  قيمااة الااوان  1300حيااث حصاالت علااى متوسااط حسااابى  متوسااط" بمسااتو  رضااا  الطذذالب
  جيذذة التذذدريب مذذن  يذذتم عمذذل تقيذذيم للتذذدريب الميذذداني، وجاااءت عبااارة "  49300النساابى التااى بلغاات 
وهاو ماا  1319حياث حصالت علاى متوساط حساابى  متوساط" بمساتو  رضاا  الطالذب ويحتسب في درجات

أشذعر بالثقذة فذى نظذام الذتظلم مذن نتذائج ، وجاءت عباارة "  40300ي قد  قيمة الوان النسبى التى بلغت 
وهااو ماا ي قااد  قيمااة الااوان  1300" بمساتو  رضااا مرتفااع حياث حصاالت علااى متوساط حسااابى  االمتحانذذات

 493403النسبى التى بلغت 


