
 

 
 

 جامعة المنصورة

 وتقييم األداء وحدة ضمان الجودة                                                                                                                كلية الطب البيطري

 

 قياس رضاء الطالب

 نموذج استقصاء لرضاء الطالب
 

 
 مدي رضاء الطالب العبارة

1 2 3 4 
 مالحظات

25 % 50 % 75 % 100 % 

      علي سياسات القبول الحالية بالكلية الموافقة .1

      علي سياسات التحويل الحالية بالكلية الموافقة. 2

      دليل الطالب توافر. 3

      أعضاء هيئة التدريس بتغطية محتوي المقررات الدراسية التزام. 4
ة التدريس ومعاونيهم بمواعيد المحاضرات أعضاء هيئ التزام .5

 والدروس العلمية.
     

      مالئمة المدرجات والمعامل مع أعداد الطالب. 6

      تطبيق نظام التعلم الذاتي ضمن محتوي المقررات الدراسية نسبة. 7
الكلية عن نظام الريادة العلمية ) مقابلة  فيبالرضا  شعورك. 8

 مع الطالب ( لمناقشة المشاكل المختلفة أعضاء هيئة التدريس 
 ) اجتماعية وعلمية وغيرها(

     
من الساعات المكتبية ) مقابلة أعضاء هيئة التدريس  االستفادة. 9

      لمناقشة المشاكل الخاصة بالمقرر الدراسي (
عدد الساعات التدريسية لتغطية محتوي المقررات مدى كفاية . 10

      الدراسية
      عمل الكلية عن الحد من ظاهرة الدروس الخصوصيةت. 11
توافر مذكرات أعضاء هيئة التدريس ) كتب القسم ( للمقررات . 12

 الدراسية
     

      . كثافة الطالب مناسبة ومالئمة مع إمكانيات الكلية13
      الحقيقي. نتيجة امتحانك تعبر عن مستواك 14
 بالرضا عن النظام المتبع فى التعامل مع تظلماتك  الشعور. 15

      أشياء أخري ( –) امتحانات 
      فى األنشطة الطالبية بالكلية مشاركتك .16



      لمتفوقين دراسيالالكلية تشجيع . 17
الكلية لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطلبة من حيث  سعى .18

      فرص التعليم والتقويم
      رضا الطالب عن التقويم واالمتحانات .19
      . اطالعك على نتائج االستبيانات20
      تسهيالت بمكتبة الكلية لالستفادة من خدماتها  . توافر21
      . رضا الطالب عن التسهيالت المادية.22
. توافر المراجع العلمية العالمية في التخصصات المختلفة بمكتبة 23

      الكلية
      . رضا الطالب عن التشجيع على التعلم الذاتى.24
      . رضا الطالب عن التدريب.25
      . رضا الطالب عن المهارات العملية المكتسبة من برامج الجامعة.26
      . رضا الطالب عن األنشطة الطالبية.27
 -. رضا الطالب عن الخدمات المقدمة ) الرعاية االجتماعية28
 حية (.الص

     
      . رضا الطالب عن موقع الجامعة االلكترونى.29
      معك ومع زمالئك مصداقية اإلدارة في التعامل .30
      وصول شكاوي الطالب إلى القيادات العليا في اإلدارة سهولة. 31
      دعم مالي للطالب المحتاجين توافر. 32
      االجتماعيدوق التكافل . رضائك عن هذا الدعم المقدم من صن33
      لك ولزمالئكداخل الكلية الخدمات الصحية  توافر. 34
      أنواع من الدعم مقدمه لذوي االحتياجات الخاصة توافر .35
      مرافق الكلية مالئمة ومناسبة . 36

 

 وحدة ضمان الجودة بالكلية

 


