
 

 وحدة ضامن اجلودة-الزراعة مبش هترلكية  -جامعة بهنا
 2014/2015عام جامعى 

 لمعيار التعليم والتعلم  الطالب و الخريجينأستبيان لتقييم مدي استيفاء 

 سياسات عدم التمييز والعدالة تحرص الكلية على: -أوال

 البند م
 دائما
3 

 أحيانا
2 

 نادرا
1 

 اليتحقق
 صفر

ال 
 علمأ

           عدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة في فرص التعلم. 1

           . بين الطالب في التقويم واالمتحانات عدم التمييز 2

3 
عدم التمييز في معاملة الطالب من قبل أعضااااائ  يلة التدري  

 والهيلة المعاونة.
      

  
  
  

  

4 
الممااارساااااااااات  ير العااادلااة فور   توافر إجرائات لتصاااااااحي 

 اكتشافها.
          

           إيجاد آليات معلنة لتلقى الشكاوى والمقترحات. 5

           توافر متابعة للقرارات المتخذة بشأن الشكاوى والمقترحات. 6

           إخطار الشاكي بنتيجة شكواه. 7
           تكافئ الفرص والعدالة في المن  الدراسية المقدمة للطالب. 8

           حرية الرأي للطالب. 9

10 
للدعم المالي لمستحقيه وضع إجرائات واضحة وعادلة ومعلنة 

 من الطالب.
          

 :سياسات القبول والتحويالت وتشمل-ثانيا 

 البند م
 دائما
3 

 أحيانا
2 

 نادرا
1 

 اليتحقق
 صفر

ال 
 علمأ

11 
تعلن الكلية ساااياساااتها لقبول الطالب من خالل مصاااادر متعددة 
)أدلاااة للطالب و موقع الكتروني و إرشاااااااااااد طالبيو برام  

 للطالب الجدد ...الخ (.تعريفية 

          

           تطبق سياسات وإجرائات واضحة للتحويل من والى الكلية 12

13 
يتناساااب عدد الطالب المقبولين مع حجم الكلية وموارد ا من ) 

 قاعات و أجهزة و معامل و مختبرات ...الخ (
          

           تستخدم أساليب وبرام  لجذب الطالب 14
           يتم قيا  وتقييم رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل 15
           تقدم برام  وأنشطة لرعاية الطالب الوافدين 16
           يتم تحديد ومراعاة االحتياجات الحقيقية للطالب 17
           يتوافر نظام مفعل لتوجيه وإرشاد الطالب الجدد 18

19 
الالزمة لذوى االحتياجات الخاصااااااااة من دعم تقدم الخدمات 

 .اكاديمى وصحي و مادي
          

20 
تقدم برام  وخدمات للطالب المتعثرين دراسااااااايا ) مجموعات 

 .تقوية (
          

21 
تساااااتخدم أسااااااليب محددة ومعلنة الكتشااااااي الطالب المتفوقين 

 .والمبدعين لتقديم الدعم والرعاية الماللمة له
          

22 
تتوافر أدلة للطالب تتضااااااامن )معلومات عن الكلية وبرامجها 

 .وخدمات الدعم الطالبي لها(
          

23 
      يشارك الطالب في اللجان واألنشطة الخاصة بالبرام .

24 
تتوافر متطلبات ممارساااااااة األنشاااااااطة المختلفة من مسااااااااحات 

 وتجهيزات...الخ.
     

25 
      للمشاركة في األنشطة المختلفة.يتم تشجيع وجذب الطالب 

26 
يتم تشاااااااجيع وتحفيز المتفوقين في األنشاااااااطة المختلفة )مادي 

 ومعنوي وعلمي(.
     

27 
      يفعل دور اتحاد الطالب في مجال األنشطة الطالبية المختلفة.

 



 

 وحدة ضامن اجلودة-الزراعة مبش هترلكية  -جامعة بهنا
 2014/2015عام جامعى 

 التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم طرق التدريس: -ثالثا 

 البند م
 دائما
3 

 أحيانا
2 

 نادرا
1 

 اليتحقق
 صفر

 علمأال 

 
 
 
 

28 

 

           تستخدم طرق تدري  متنوعة وفعالة.  -أ
يلتزم أعضاااااااااااائ  يلااااة التاااادري  بمواعيااااد  -ب

 المحاضرات.
          

يتم تشااااجيع الطالب على التعلم الذاتي وتوفر   -ت
 له مصادره المختلفة.

          

العاادديااة الزالاادة للطالب تتخااذ حلول للكثااافااة  -ث
 )تقسيم الطالب لمجموعات(.

          

تعال  مشااكلة الدرو  الخصااوصااية من خالل  -ج
 طرق مختلفة كتفعيل برام  الدعم األكاديمي.

          

29 

 المكتبة:
 تتوافر بالكلية مكتبة تتسم بالجودة من حيث:

التجهيزات المنااااساااااااباااة والمراجع   -أ
 الحديثة / المتنوعة.والدوريات 

          

           خدمات التصوير بأسعار التكلفة.  -ب
تكنولوجيااا المعلومااات )اننترناات ( / الميكنااة  -ت

 الرقمية
          

           تنظيم العمل وااللتزام بالمواعيد. -ث
           تحديث مقتنيات المكتبة بصورة مستمرة. -ج
توافر المهارة والخبرة وحسن التعامل لدى      -ح

 العاملين بها
          

توجد وسالل معلنة لتلقى ومتابعة الشكاوى      -خ
 والمقترحات للمتعاملين بالمكتبة

          

30 

 
 
 

 (  إن وجد  الكتاب الدراسي )
           يتصي بانخراج والطباعة الجيدة        -أ

           ال يجبر الطالب على شراله     -ب
لي  المصدر الوحيد للتعلم فهناك مصادر      -ت

 أخرى
          

 نظم تقويم الطالب: -رابعا  

 البند م
 دائما
3 

 أحيانا
2 

 نادرا
1 

 اليتحقق
 صفر

ال 
 علمأ

31 

 
 
 
 
 
 
 

 تتوافر في نظم تقويم الطالب ما يلي :
 .االمتحانات احتياجات ور بات الطالبتراعى مواعيد   -أ

          

           .تتعدد مرات التقويم خالل الفصل الدراسي  -ب
–هيشااف –تتنوع أساااليب التقويم واالمتحانات ) تحريري  -ث

 .عملي(
          

يتم تطوير االختبااارات التحريريااة بحيااث ال تعتمااد على  -ج
 .الحفظ

          

           .تتوافق االمتحانات مع محتوى المقرر المعلنة للطالب  -ح
           .تعلن جداول ونتال  االمتحانات في مواعيد مناسبة  -خ
تتوافر آليات مفعلة للتعامل مع شاااااااكاوى تظلمات الطالب   -د

 .من نتال  االمتحانات
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