استبانه استطالع رأي الطالب في مدى مناسبة المرافق
والتجهيزات ومصادر التعلم
عزيزي الطالب  /انطالقا من ايماننا بدور الطالب في تطوير للعملية التعليمة وكونه األقدر على تحديد وتقييم
مدى مناسبة مكونات العملية التعليمية فقد صممت لجان وحدة التطوير والجودة بالكلية هذا االستبيان لمتابعة
مدى مناسبة المرافق والتجهيزات بالبرنامج وذلك بغرض تحسينها وتطويرها لتوفير بيئة وجو أكثر مالئمة
وأكثر تحقيقا للمخرجات المرجوة وفقا لرسالة الكلية والبرنامج ,فبرجاء منكم التكرم باإلجابة على االستبانة
بموضوعية وشفافية حتى تؤدي الغرض المرجو منها ....مع خالص التقدير لتعاونكم
قاعات المحاضرات
نعم

المؤشر
1.

الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالكلية تتناسب مع عدد الطالب

2.

تتوافر نوافذ كافية.

3.

مالئمة درجة الح اررة أثناء إلقاء المحاضرات.

4.

تتوافر التهوية الجيدة.

5.

تتوفر إضاءة مناسبة 5بالقاعات.

6.

يتوافر مقعد لكل طالب.

7.

تتوافر منضدة وكرسي للمحاضر.

8.

القاعة مزودة بسبورة.

9.

القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية الالزمة للعملية التعليمية.

10.

القاعات متصلة بشبكة االنترنت.

11.

وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربي).

12.

تتوافر الفراغات الالزمة للحركة والرؤية بوضوح.

13.

توجد تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة

الى حد ما

مقترحات التطوير:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

المعامل
للتواصل :د /وائل أحمد تلها
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ال

نعم

المؤشرات
1.

تتوفر مساحة مخصصة لكل طالب بالمعمل .

2.

تتووافر اهجهوزة المعمليووة الخاصووة الالزمووة إلثبووات كوول التجووارب المشووار

3.

تت ووافر الم وواد المعمليووة الخاصووة الالزمووة إلثبووات كوول التجووارب المشووار

4.

تتوفر إضاءة وتهوية مناسبة بالمعامل.

5.

تتوافر اهحواض بالعدد الكافي.

6.

كفاية وحداثة اهجهزة المتخصصة

7.

مالئمة عدد الفنيين بالمختبرات والمعامل.

8.

وجود متطلبات اهمن والسالمة

الى حد ما

ال

إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

مقترحات التطوير:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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المكتبة
نعم

المؤشرات
.1

المساحة المخصصة للمكتبة مناسبة.

.2

تتوافر مناضد ومقاعد بعدد المترددين على المكتبة.

.3

توجد أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.

.4

تتوافر بالمكتبة آالت للتصوير

.5

تتوافر أعداد مناسبة من المراجع لكل تخصص.

.6

تتوافر أعداد مناسبة من الدوريات العلمية المتخصصة.

.7

تتوافر بالمكتبة المراجع الحديثة في التخصص.

.8

يساعدني أمين المكتبة في الوصول إلى الكتب التي أحتاجها بسهولة.

.9

توفر المكتبة إمكانية التصفح االلكتروني.

الى حد ما

 .10تتوافر بالمكتبة أجهزة كمبيوتر كافية للمترددين.
 .11تقدم المكتبة خدمات االستعارة الداخلية.
 .12يتسم جو المكتبة بالهدوء المناسب للمطالعة.
 .13وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف الطالب.
مقترحات التطوير
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................. ....................
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