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وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء

وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثالثة)

برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

استبيان اخلطة اإلسرتاتيجية للتعليم والتعلم بالكلية )
الهــــــــــــــــــدف

تحديث ومراجعة الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم

االسم ..................................................... /

( ينايـــــــــــر ) 2102

عينة اإلستبيان
عميد الكلية
السادة الوكالء
رؤساء األقسام العلمية
منسقى معاير مشروع التطوير المستمر والتأهل لإلعتماد
أعضاء هيئة التدريس
معاونى أعضاء هيئة التدريس وطالب مرحلة الدراسات العليا

الوظيفة  .................................. /الدرجة العلمية .............. /

ضع عالمة (  ) بمستويات التقييم
التقييم

1

م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

غير

موافق

2

غير

موافق

تماما
1

هل ترى أن إستراتيجية التعليم والتعلم تحقق رسالة الكلية وأهدافها
هل ترى أن إستراتيجية التعليم والتعلم قادرة على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة بأنماط
( التعليم اإللكتروني والتفاعلى والذاتى )
هل ترى أنه روعى فيها آليات لمعالجة مشكالت التعليم
( زيادة ونقص الكثافة العدادية للطالب ـ الدروس الخصوصية ـ ضعف الموارد ـ الزيادة والنقص فى
أعداد أعضاء هيئة التدريس ـ الكتاب الجامعى )
هل ترى أنها تتضمن آليات واضحة لتنفيذ التدريب الميدانى لتحقيق الهدف من التدريب
( تصميم وتوصيف البرامج ــ التقارير ـ األخذ بنتائج التدريب فى عملية تقويم الطالب )
هل ترى أنها تحتوى على مؤشرات لقياس فاعلية التدريب الميدانى

6

هل ترى أنها تحتوى على آليات للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعليم المستهدفة

7

هل ترى أنها تحدد آليات للتأكد من عدالة تقويم الطالب على مستوى الفرقة والشعبة

8

هل ترى أنها تفى بوجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات و وسائل حديثة إلعالنها

9

هل ترى أنها تحدد قواعد وآليات للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات

11

هل ترى أنها تفى بإعداد تقارير عن تطور أعداد ونسب نجاح الطالب
هل ترى أنها تحرص على توافر وتحسين وزيادة إمكانات أجهزة التقنية الحديثة لتحقيق كفاءة عالية
فى التعليم والتعلم
خدمات المكتبة ـ تجهيز وتناسب قاعات الدراسة والمعامل ـ وسائل تعليمية داعمة توافر الفنيين
هل تسند الخطة لنتائج استقصاء كل أطرف العملية التعليمية

2
3
4
5

11
12

أضف مقترح يمكن إضافته
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التوقيع
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3
موافق موافق
إلى
حدا
ما

5
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