
 صورةجامعة المن      

 كلية العلوم         

           دارة البرامج النوعية الجديدةإ

 وتطبيقاتها الحيوية برنامج التكنولوچيا
                                                                                                                                                            

 بشأن قائمة قياس خماسى إلستقصاء رضا طالب مرحلة البكالوريوس               : الموضوع      

 

 )من فضلك اخرت القياس املناسب لكل سؤال من األسئلة التالية معتمدا على قياس األداء الفعلى (

 المقياس م

غير موافق 

تماما          

(1) 

غير 

موافق  

(2) 

إلى حد 

ما    

(3) 

                                            موافق 

(4) 

موافق 

تماما    

(5) 

      وضوح سياسات القبول بالبرنامج 1

      نشر وإعالن طريقة التحويل من وإلى البرنامج 2

      ى ومواعيد المحاضراتويلتزم المحاضرين بمحت 3

      معلوماتينوع المحاضرين من طرق التدريس وإستخدام تكنولوجيا ال 4

      توفر إدارة البرنامج بنية تعليمية مناسبة 5

      توفر إدارة البرنامج برامج تدريب ميدانى فعالة 6

      توفر إدارة البرنامج مختبرات ومعامل وقاعات تدريسية مناسبة وحديثة 7

      توفر إدارة البرنامج استراتيجية التعلم الذاتى لدى الطالب 8

      ص إدرة البرنامج على تفعيل اإلرشاد األكاديمىتحر 9

      تحرص إدرة البرنامج على تطبيق أنشطة األعمال الفصلية خالل التدريس 10

      تعمل إدرة البرنامج على توفير الكتاب الجامعى المناسب للطالب لإلستذكار 11

اعات التدريس أو تراعى إدرة البرنامج الكثافة العددية للطالب سواء فى ق 12

 فى الدروس العملية فى المعامل 

     

تنوع  إدرة البرنامج فى إعتماد طرق وأساليب اإلمتحانات لقياس تحصيل  13

 الطالب

     

تحرص إدرة البرنامج على توفير األنشطة الالمنهجية ضمن أنشطة طالب  14

 الكلية

     

      البتوفر إدرة البرنامج بعض المنح الدراسية للط 15

      تشجع إدرة البرنامج الطالب على التميز واإلبتكار 16

      تتيح إدرة البرنامج كافة المعلومات للطالب 17



 صورةجامعة المن      

 كلية العلوم         

           دارة البرامج النوعية الجديدةإ

 وتطبيقاتها الحيوية برنامج التكنولوچيا
                                                                                                                                                            

      أداء العاملين فى البرنامج بالموضوعية والشفافيةتتسم طرق تقييم  18

      تضع إدرة البرنامج سياسات لعدم التميز والعدالة بين الطالب 19

      توفر الكلية اإلمكانيات والتسهيالت بالمكتبة 20

القرارات التى تخص العملية تحرص إدرة البرنامج على مشاركة الطالب فى  21

 التعليمية

     

      تتسم إدرة البرنامج بالمصداقية والشفافية 22

      توفر إدرة البرنامج نظام للشكاوى وتلقى المقترحات من الطالب 23

      م إدرة البرنامج الدعم المادى لبعض الطالب بالبرنامج تقد 24

      تقدم إدرة البرنامج الخدمات األولية للطالب عن طريق العيادة الطبية بالكلية 25

      يتوفر الكلية المرافق الخاصة بالطالب 26

توفر إدرة البرنامج عن طريق الجامعة وسائل انتقال داخل الجامعة  27

  وخارجها

     

 (%100=  5, %75= 4, %50= 3, % 25= 2= صفر, 1)

 

 مدير البرنامج             

 محمد نجيب عبد الغنى حسنين (                                                                      عميد الكلية /)أ.د

 عزة إسماعيل عثمان( /)أ.د

 

 

 

 

  

 

 



 صورةجامعة المن      

 كلية العلوم         

           دارة البرامج النوعية الجديدةإ

 وتطبيقاتها الحيوية برنامج التكنولوچيا
                                                                                                                                                            

 

 األطراف المجتمعية والتنفيذية من البرنامجائمة قياس خماسى إلستقصاء رضا بشأن ق      : الموضوع      

 

 )من فضلك اخرت القياس املناسب لكل سؤال من األسئلة التالية معتمدا على قياس األداء الفعلى () 

 المقياس م

غير موافق 

تماما          

(1) 

غير 

موافق  

(2) 

إلى حد 

ما    

(3) 

                          موافق                  

(4) 

موافق 

تماما    

(5) 

      تتسم إدرة البرنامج بالمصداقية فى األداء 1

      تتميز العالقات مع القيادات األكاديمية بالمرونة والمصداقية 2

      تتيح إدرة البرنامج مشاركة بعض األطراف المجتمعية 3

      للمستفيدينتتيح إدرة البرنامج كافة المعلومات  4

      يوجد درجة من الرضا عن مستوى الخريجين من البرنامج 5

تتيح إدرة البرنامج األطراف المجتمعية والمستفيدين حضور المؤتمرات  6

 والندوات بصفة عامة

     

      تطبق إدرة البرنامج بعض الممارسات لحماية البيئة 7

      انى جيدة وفعالة للطالب فى البرنامجتطبق إدرة البرنامج برامج تدريب ميد 8

 (%100=  5, %75= 4, %50= 3, % 25= 2= صفر, 1)

 مدير البرنامج             

 محمد نجيب عبد الغنى حسنين (                                                                      عميد الكلية /)أ.د

 عزة إسماعيل عثمان( /)أ.د
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 القيادات اإلدارية والعاملين بالبرنامجبشأن قائمة قياس خماسى إلستقصاء رضا                : الموضوع      

 

 )من فضلك اخرت القياس املناسب لكل سؤال من األسئلة التالية معتمدا على قياس األداء الفعلى (

 المقياس م

غير موافق 

تماما          

(1) 

غير 

موافق  

(2) 

إلى حد 

ما    

(3) 

 موافق                                            

(4) 

موافق 

تماما    

(5) 

      تتسم إدرة البرنامج بالمصداقية فى األداء 1

      نمط القيادة األكاديمية بالنمط الديمقراطىتتميز  2

      ت األكاديمية بالفاعليةتتميز العالقات مع القيادا 3

      دات اإلدارية والعاملين فى إتخاذ القرارات تشارك القيا 4

      ح اإلختصاصات والمسئولياتووضل البرنامج بتتميز اإلدارة داخ 5

      يوجد إتساق وتكافؤ للسطلة مع المسئوليات المكلف بها إدارة البرنامج 6

      توزع المكافأت والجوائز للعاملين داخل البرنامج بشفافية وعدم التميز 7

تتيح إدرة البرنامج كافة المعلومات للمستفيدين من القيادات اإلدارية  8

 والعاملين 

     

      تتيح إدرة البرنامج مناخ لإلبتكار والتطوير 9

      توفر إدرة البرنامج دورات تدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين بالبرنامج 10

      داء عن طريق سياسة واضحةتطبق إدارة البرنامج مبدأ تقويم األ 11

      توفر إدرة البرنامج ظروف عمل مادية للسادة العاملين بالبرنامج 12

      ينظم البرنامج توزيع األعباء فى بيئة العمل 13

 (%100=  5, %75= 4, %50= 3, % 25= 2= صفر, 1)

 مدير البرنامج             

 عميد الكلية                                                                    محمد نجيب عبد الغنى حسنين (   /)أ.د

 عزة إسماعيل عثمان( /)أ.د



 صورةجامعة المن      

 كلية العلوم         

           دارة البرامج النوعية الجديدةإ

 وتطبيقاتها الحيوية برنامج التكنولوچيا
                                                                                                                                                            

 أعضاء هيئة التدريسبشأن قائمة قياس خماسى إلستقصاء رضا                : الموضوع  

 اس األداء الفعلى ()من فضلك اخرت القياس املناسب لكل سؤال من األسئلة التالية معتمدا على قي)

 المقياس م

غير موافق 

تماما          

(1) 

غير 

موافق  

(2) 

إلى حد 

ما    

(3) 

 موافق                                            

(4) 

موافق 

تماما    

(5) 

      تتسم إدرة البرنامج بالمصداقية فى األداء 1

      راطىتتميز نمط القيادة األكاديمية بالنمط الديمق 2

      تتميز العالقات مع القيادات األكاديمية بالفاعلية 3

      تشارك أعضاء هيئة التدريس فى إتخاذ القرارات داخل البرنامج 4

تتسم أعمال مجالس األقسام المعنية بالفاعلية فى إتخاذ القرارات التى تخص  5

 البرنامج

     

      لمستفيدينتتيح إدرة البرنامج كافة المعلومات ل 6

تتيح إدرة البرنامج مناخ لإلبتكار والتطوير والتحديث ألعضاء هيئة  7

 التدريس

     

توفر إدرة البرنامج  بعض الدورات التدريبية التخصصية ألعضاء هيئة  8

 التدريس

     

تضع إدرة البرنامج معايير واضحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس  9

 بالبرنامج   

     

      تتسم لجنة ضمان الجودة واإلعتماد بالبرنامج بالفاعلية 10

      الالزمة لجودة االداء فى البرنامجتراعى إدارة البرنامج تطبيق المتطلبات  11

      ألعضاء هيئة التدريس دعما غير مادياتوفر إدرة البرنامج  12

زمة ألعضاء هيئة يتوافر بالكلية مكتبة مجهزة تحتوى على المراجع الال 13

 التدريس

     

      تراعى إدارة البرنامج ظروف العمل للسادة اعضاء هيئة التدريس  14

 (%100=  5, %75= 4, %50= 3, % 25= 2= صفر, 1)

 الكلية عميد                                                                                    مدير البرنامج             

 عزة إسماعيل عثمان( /)أ.د              محمد نجيب عبد الغنى حسنين (                         /)أ.د


