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 مركز ضمان الجودة
 

 والجامعة الخدمات التي تقدمها الكليةل مدى رضا الطالب عن استبانة حو
في إطار أنشطة المركز لتحسين دمنهور جامعة بعزيزي الطالب / الطالبة ... يقوم مركز ضمان الجودة 

 مل رضاوتقييمية لقياس معا فعالية عمليات التعليم والتعلم بكليات الجامعة، وما يتطلبه ذلك، من دراسات مسحية
يئتي حسين بالطالب عن خدمات الكلية واإلرشاد الطالبي، تمهيدًا لتحليل هذه االستجابات، واتخاذ الالزم بما يكفل ت

 العمل والتفاعل داخل الكلية 
ي ف ( والمرجو ياعزيزي الطالب / الطالبة ... قراءة كل عبارة من عبارات االستبيان بدقة ووضع عالمة ) 

 المربع الذي يتفق مع رأيك  .
. 

 ونشكر لكم تعاونكم الصادق
 أ ـ بيانات شخصية:

         الكلية :                                           االسم ) اختيارى(:                             
 الفرقة:                                              السن:

 انتساب موجه انتساب عادى ـ انتظام  ـ  ة:الفرقة الدراسي
   : عدد سنوات الدراسة بالكلية

 : القسم
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 العبارات م
 أوفق
 أوفق بشدة

 صحيح
 حدالى 
 ما

 أوفق ال
 أوفق ال

 بشدة

 الطالب شئون  خدمات
      . الطالب استقبال الطالبالتعليم و  شؤون  موظف يحسن 

 
 الطالب استفسارات كافة على الطالبالتعليم و  شؤون  موظف موظف يجيب

 .المطلوب بالشكل المستجد
     

      .المطلوبة بالسرعة الخدمات الطالبالتعليم و  شؤون  موظف موظف يقدم 

 التعرف على الطالب ساعدي دليل بتقديم الطالبالتعليم و  شؤون  موظف يقوم 
      بالكلية  الدراسة نظام على

      مناسب زمن فى الجامعية البطاقة استخراج يتم 

      يتم توعية الطالب بأسس وقواعد التحويل . 

      يتم اإلعالن عن امتحانات القبول قبلها بوقت كاف . 

      إجراءات التحويل ليست سهلة وبسيطة . 

 
ـــة بوحـــدة  ـــة أو الشاشـــة اإللكتروني ـــل علـــى موقـــع الكلي ـــائو التحوي تظهـــر نت

 ضمان الجودة 
     

      ة الوقت الكافي لمن يرغب في التحويل .تتيح الكلي 

      إجراءات القبول بالكلية واضحة . 

 
سياسات التحويل بالكلية يتم افعالن عنهـا عـن طريـق الشاشـة اإللكترونيـة 

 بوحدة الجودة .
     

      توفر الكلية كتيب يحتوى على شروط القبول والتحويل . 

      القبول والتحويل بيسر وسهولة .يمكن الحصول على كتيب سياسات   

 
يــتم عقــد اجتماعــات ومحاضــرات لشــرح شــروط التحويــل لمــن يرغــب فــي 

 ذلك ويتم اإلعالن عنها .
     

      توفر الكلية بيئة إجتماعية ميسرة لتلبية رغبات الطالب في التحويل . 

 
ة وقبــل تقــدم الكليــة بعــا البــرامو الوقائيــة للطــالب أانــاء االجــازة الصــيفي

 التنسيق .
     

      امتحانات القبول صورية )شكلية( وليست حقيقية . 

     امتحانــات القبــول مهمــة وال يجــب اإلعتمــاد علــى مجمــوا الاانويــة العامــة  
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 العبارات م
 أوفق
 أوفق بشدة

 صحيح
 حدالى 
 ما

 أوفق ال
 أوفق ال

 بشدة

 فقط .
      يتواجد العدد الكافي من المالحظين في امتحانات القبول . 

      بة .ماكن الجلوس في امتحانات القبول مريحة ومناس 

      نتائو امتحانات القبول صحيحة وصادقة . 

      نتائو التحويل تستغرق وقتًا طوياًل .  

 الثقافية األنشطة
      الاقافية األنشطة فى المشاركة فرصة للطالب الكلية تتيح 

      .بالتنواللطالب  المقدمة الاقافية األنشطة تتسم 

      .للطالب جدا مناسب فيةالاقا الخدمات تقديم توقيت 

      .جدا مناسبة الاقافية لألنشطة المخصصة المكافآت 

 الرياضية األنشطة
      .الرياضية األنشطة فى لمشاركةا فرص للطالب الكلية تتيح 

      .بالتنوا الرياضية األنشطة تتسم 

      .جدا مناسبة الرياضية لألنشطة المقدمة الجوائز 

 األكاديمى االرشاد
      .رحب بصدر الطالب استفسارات األكاديمى المرشد يتقبل 

      المناسب الوقت فى األكاديمى االرشاد خدمة تأدية يتم 

      .المناسبة المقررات تسجيل في الطالب األكاديمي المرشد يساعد 

       جيدا الجامعة وتعليمات قواعد المرشد يعرف 

        التخرج بمتطلبات ويلم الدراسية القسم خطة المرشد يعرف 

        التسجيل أو الخطة عن استفساراتي على اإلجابة على القدرة المرشدلدي  

        معي للحديث دوما متحمسا المرشدأجد  

        باحترام المرشد يعاملني 

        المرشدبها  يزودني التي بالمعلومات جدا أاق 

        مشكالتي ويتفهم جيدا مرشدال لي يستمع 

      األفضل لألداء دائما المرشد يشجعني  

        أواجهها التي بالمشكالت حقيقيا اهتماما المرشد يظهر 

       دائما المفيدة الصحيحة بالمعلومات المرشد يزودني 



 4 

 العبارات م
 أوفق
 أوفق بشدة

 صحيح
 حدالى 
 ما

 أوفق ال
 أوفق ال

 بشدة

       اإلشراف ساعات نطاق خارج حتى وقت أي في المرشداستشارت  أستطيع 

       دائما والصحيحة الدقيقة بالمعلومات المرشديزودني  

       بأسراري  يبوح وال خصوصيتي المرشد يحترم 

       مشكالتي لمناقشة كافيا وقتا لي المرشد يخصص 

       بها ويلتزم األكاديمي لإلشراف ساعات المرشد يحدد 

       الدراسي وضعي بمتابعة المرشد يهتم 

      تقوم الكلية بتوعية الطالب باقافة اإلرشاد األكاديمي وأهميته . 

      ة تتعاون مع المرشد األكاديمي في تحديد أهدافك الحالية وأهدافك المستقبلي 

      يتم تعريف الطالب بمرشدهم في المقررات الدراسية المختلفة وغيرها . 

      توفر الكلية مصادر تعلم متنوعة .  

      توجد ملصقات للتوعية الصحية للطالب . 

      توجد مجالت حائط تتناول المشكالت الصحية والعادات الغذائية السيئة . 

 الكافتيريا خدمات
      .الطلبة رغبات الكافتيريا محتويات تلبى 

      .للطلبة مناسب الكافيتريا موقع 

      .جدا مناسبة الكافتيريا خدمات أسعار 

      .بالنظافة(  شراب -طعام ) الكافتيريا محتويات تتسم 

 الطبية الخدمات
      .للطلبة الصحية الخدمات لتقديم عيادة طبية بالكلية يتوافر 

 
 ةالصحي الرعاية تقديم فى بالكفاءة  ةالطبي العيادة فى العاملين أداء يتسم

      .للطلبة

      .بالكلية لصحيةا الخدمات طلب عند ازدحام يوجد ال 

      توجد ملصقات للتوعية الصحية للطالب . 

      توجد مجالت حائط تتناول المشكالت الصحية والعادات الغذائية السيئة . 

      أعضاء هيئة التدريس بتغطية محتوي المقررات الدراسيةيلتزم  

      لمية.بمواعيد المحاضرات والدروس العيلتزم معاوني هيئة التدريس  

      كاافة الطاب مناسبة ومائمة مع إمكانيات الكلية 

      نتيجة امتحانك تعبر عن مستواك الحقيقي 
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 العبارات م
 أوفق
 أوفق بشدة

 صحيح
 حدالى 
 ما

 أوفق ال
 أوفق ال

 بشدة

      توافر تسهيات بمكتبة الكلية الستفادة من خدماتهات 

 المرافقجودة المباني و
      .بالنظافة المياه دورات تتسم 

      .راحةال وسائل كافة المياه بدورات تتوافر 

      .الخاصة االحتياجات بذوي  خاص مصعد بالكلية يتوافر 

      . المباني بيئة نظيفة محافظ عليها بكفاءةفي مبني وفر يت 

      المرافق تلبي متطلبات الصحة والسالمة  

      تتوافر مرافق كافية لالجتماعات الخاصة بين هيئة التدريس والطالب. 

      قديم طعام كافية العدد ومناسبة الحتياجات الطالب.تتوفر مرافق ت 

تتالءم المرافق مع احتياجات الطالب والموظفين ذوي اإلعاقات الجسدية  
 واالحتياجات الخاصة.

     

      ب.تتوافر المرافق المناسبة ألداء األنشطة الرياضية والاقافية وغيرها للطال 

 اإلدارة
، المةفة، والتخلص من النفايات، والصيانة البسيطة، والسيتم تنفيذ أعمال النظا 

 والبيئة بكفاءة وفعالية وذلك بأشراف أحد كبار اإلداريين.
     

ر تتوفر أنظمة ذات كافة عالية لضمان السالمة الشخصية، وللطلبة، كما تتواف 
 الترتيبات الضرورية لحماية أغراضهم الشخصية. 

     

أوقات استخدام المباني العامة لمختلف المستخدمين تقوم اإلدارة بتخصيص  
لهذه المباني وذلك حسب حجز الكتروني، كما يتم باستمرار فحص كفاءة  

 االستخدام و التبليغ عن نتائو هذا الفحص.

     

 المعلومات تكنزلوجيا
      الستعمال الطلبة. أجهزة كمبيوترتتوافر  

 ألجهزة الكمبيوتر عمال الطالبتوجد قواعد وسياسات عامة تحكم است 
 الشخصية.

     

المعلومات  تكنزلوجيامساندة للطلبة المستخدمين ليتوافر الدعم الفني ل 
 واالتصاالت.

     

لحساسة المتعلقة توجد أنظمة أمن لحماية خصوصيات األفراد والمعلومات ا 4
 .روساتمن الفياألجهزة األفراد، و أو  كليةالالجامعة أو ب

     

      كة. توجد قواعد سلوك تتعلق باالستخدام غير القويم للمواد الموجودة على الشب 5
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 العبارات م
 أوفق
 أوفق بشدة

 صحيح
 حدالى 
 ما

 أوفق ال
 أوفق ال

 بشدة

تحرص الجامعة بشكل منتظم على التأكد من العمل بهذه القواعد، ويتم  
 التعامل مع تلك الحاالت التي ابت فيها االستخدام غير القويم.

     

ألجهزة ستخدام  الكفء تقدم الجامعة دورات تدريبية للطلبة لضمان اال 6
 .امووالبر  الكمبيوتر

     

 (.للمقيمين فقط إسكان الطالب ) 
      الجامعة مكانًا مناسبًا وكافيًا للطلبة. توفر 1

      السكن مناسب وصحي وآمن. 2

      يتوافر عدد كاٍف من األماكن التي توفر الخصوصية والدراسة المستقلة. 3

      ية.سبة للمناشط المختلفة الاقافية واالجتماعية والرياضتتوفر األماكن المنا 4

      الطلبة. ويلتزم بهاالقوانين التي تحكم السلوك داخل السكن واضحة  5

يشرف على السكن متخصصون وذو خبرة في إدارة السكن بحيث تجعل من  6
 السكن بيئة مالئمة وآمنة.

     

عام وعالج متوفرة ويسهل الوصول الخدمات بشكل عام داخل السكن من ط 7
 لها.

     

      تتوفر أماكن مناسبة للصالة. 8

      السكن قريب من الجامعة مع توفر وسيلة مواصالت في حالة بعد السكن. 9

 


