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 1 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

 

 تلبىد األول استباوت خبرة الطالبا

  وبعد تحميل استبيانات تقويم خبرة الطالب, يتضح لنا أن نقاط القوة تتركز فيما يمي:

 %9.28بنسبة  إجراءات التسجيل للمقررات سيلة وذات كفاءةيرى الطلبة أن  /1

يم بنسبة المخصصة للطلبة كافية الحتياجات مرافق وتجييزات الحاسبيرى الطلبة أن / .

9.28% 

 %.9.2الحاجة ليم بنسبة  عنديساعدونيم المكتبة  منسوبي يرى الطلبة أن /3

 %9.28بنسبة  ىناك مرافق مناسبة متاحة بالجامعة ألداء الشعائر الدينيةيرى الطلبة أن / 4

 الوظيفي يمة بالنسبة لمستقبلىا ذات أىميو تعلمي المعارف والميارات التييرى الطلبة أن  /5

 %8925بنسبة 

م من ذلك ال يخمو أي برنامج من نقاط ضعف تحتاج الى تحسين ومن خالل استبانة تقويم غوعمى الر 

 :تتمخص فيما يمي  قميمة جدًا وليس بالضعف الغير مقبول و يتضح لنا أن نقاط الضعف ةخبرة الطالب

  ىناك مرافق متاحة لألنشطة الالمنيجية )بما في  : % 49بنسبة عدم الرضا  االولىالنقطة

 ذلك األنشطة الرياضية والترفييية(

  :نادي رياضي...الخ( -إذاعة -زيادة مرافق األنشطة الالصفية الالمنيجية )مسرح التحسين 

 وأخيرا, بعض مقترحات التحسين من وجية نظر الطالبات: 

 فيما يخصي تجاوبيم عند سؤاليم عن: . 
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 2 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

كانت االجابة ىو النظر في  ذه الجامعة؟ھدراستك في  خصي مايف عجبكيما أكثر شيء ال /1

 اعادة تقسيم الساعات لممحاضرة

 ذه الجامعة؟ھ نيلتحس كيما االقتراحات التي لد/ 2         

 كان ىناك مقترح: ىناك إقتراح باجراء المزيد من التسييالت ولم يدد نوعيا

 :بشكل عامالرسم البياني يوضح نسب الرضا 
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 3 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

 استباوت تقىيم البروامج ويالبىد الثا

  , يتضح لنا أن نقاط القوة تتركز فيما يمي:البرنامجوبعد تحميل استبيانات تقويم 

 لدى ىيئة التدريس بالقسم معرفة كبيرة بمحتوى المقررات التي يدرسونيا يرى الطلبة أن /1

 %9726بنسبة 

،  و أيضًا توفر المرافق اداء كانت ىيئة التدريس بالقسم متحمسة للعمليرى الطلبة أن / .

 %..1الشعائر الدينية بنسبة 

في ىذا  وهتعلم ماويرون ايضا أن  ،في االتصال يمقد حسن مياراتالبرنامج  يرى الطلبة أن /3

 %9727يم بنسبة البرنامج )القسم( سيكون ميما لمستقبل

يم  )أو سنة االمتياز( فعالة في تطوير ميارات كانت برامج التدريب الميدانييرى الطلبة أن / 4

 %9727بنسبة 

للتحدث  وااحتاجلإلرشاد والمشورة عندما كنت  ينمتاحكانوا ىيئة التدريس يرى الطلبة أن  /5

 %9324بنسبة  للطلبةتغذية راجعة قد قدمت ىيئة التدريس بالقسم  ، باإلضافة الى أنإلييم

 

م من ذلك ال يخمو أي برنامج من نقاط ضعف تحتاج الى تحسين ومن خالل استبانة تقويم غوعمى الر 

 :تتمخص فيما يمي  قميمة جدًا وليس بالضعف الغير مقبول و يتضح لنا أن نقاط الضعف البرنامج

  الالمنيجية )بما في ذلك توفرت التجييزات المناسبة لألنشطة  : %.372بنسبة  االولىالنقطة

 التجييزات الخاصة بالرياضة والترفيو(

  :التوصية بتوفير أماكن لمترفيو واماكن لمرياضة )جيم( باإلضافة لممسرح الجامعي التحسين

 واالذاعة الداخمية وتخصيص أيام محددة لألنشطة االدبية والمعارض.
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 4 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

 وأخيرا, بعض مقترحات التحسين من وجية نظر الطالبات:

طالبة بأي مقترح نسبة لندرة نقاط الضعف فيما عدا عدم الرضا لعدم إتاحة االنشطة  يلم تبدى أ

 الالصفية والرياضية

 :بشكل عامالرسم البياني يوضح نسب الرضا 
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 5 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

 تقىيم الميداوياستباوت  الثالثالبىد 

 وبعد االوتهاء مه تحليل استباوت تقىيم التربيت الميداويت, يتضح لىا أن وقاط القىة تتركز في اآلتي: 

 . %(28بٌسبت ) التذريس استراتيجياث اختيارتٌوي ههاراتهن في  يري الطلبت اى التربيت :أوال

 %(.28التعليويت بٌسبت ) الىسائلاختيار واستخذام تٌوي ههاراتهن في   العوليت يري الطلبت اى التربيت .ثاويا

 %(28ادارة اًشطت الذرس الوٌاسبت بٌسبت )ساعذتهن علً   العوليت : يري الطلبت اى التربيت ثالثا

 %(08بٌسبت ) العلويت الوادة تحليلتذربهن  العوليت يري الطلبت اى التربيت :رابعا

 

في هعظن البٌىد هي التقييواث هوا يذل علً هذي رضا الطلبت عي  (%5)وبوا يخص ًقاط الضعف فلن تتجاوز ًسبتها 

  التربيت الويذاًيت وهذي هالئوت اًشطتها و ًجاحها في تٌويت قذراتهن وههاراتهن العوليت.

 الرسم البياوي 
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 6 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

A summarized analysis of course evaluation 

questionnaires 

The overall percentage of students satisfaction of courses was 76% in the 

female section. 

1- Points of strength are: 

a·  Students believe that the primary outlines (including the information and skills the 

course is designed to develop) were clear to them.. 

b· Students believe that they had enough time to submit their assignments and get 

their quizzes and exams checked. 

c · Students believe that the materials provided in the courses were useful for their 

future. 

d. · Students believe that the things that were asked from them in the courses 

(activities, assignments, exams) helped develop their knowledge and skills that the 

courses aim to achieve. 

2- Points of weakness are: 

 

a- Students believe that they are in need for sufficient resources and references for the 

courses.  

 Improvement suggestions:  

Providing sufficient resources and references for the course materials, supplying the 

library with more English resources and providing the dept. with a specialized library 

if possible. 
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 7 الصفحت  اللغت االوجليزيتفي قسم  وحدة الجىدةاعداد 
 

b- Students require more efforts to recognize the importance of the courses and its 

relation to other courses in the program.  

  

 Improvement suggestions:  

Devoting the orientation week to illustrate the significance of the courses, its learning 

outcomes and goals and its relation to other courses in the study plan. Enlightening 

students about the importance of academic guidance and following the study plan and 

staying in contact with their academic advisors. 

 

c- Students believe that they lack the chance to practice their English  

 Improvement suggestions:  

Immersing students in real life situations to get exposed to different discourses and 

allotting marks for oral presentations and participation.  

 

 قسم الطالباثبالجىدة  ضمان اعداد وحدة

 1442- 5  -7 تاريخ اعداد التقرير: 

 1442-7-11بتاريخ  23تاريخ اعتماد التقرير  في مجلس القسم بجلسته رقم 

 


