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التطبیق العملىفي جودة برنامجالمتدرب استبانة رأي 

تعلیمات عامة: 
 برنامج التطبیق العملى فى الكلیةحول جودةكلیة الھندسةمتدربىعلى مرئیات إلى الحصولھذه االستبانةتھدف ،
برنامج التطبیق العملى بالكلیةمنھ في تطویر رأیھ بدقة وصراحة وموضوعیة حتى یمكن االستفادة المتدرب ھم جداً أن یبدي لممن ا

-:معلومات عامة

:االكادیمىالقسم 
عدد ساعات النجاح:

وسائل االتصال:-٢
الھاتف المحمول: .......................................................االسم: 

البرید االلكتروني: 

نتھائھمعلومات عن البرنامج التدریبى بعد ا-٣

  بتخصصكـ ؟ البرنامج التدریبى ارتباطما مدى •
[ غیر مرتبط بتخصصي اطالقاً.[  ] قریباً من مجال تخصصي.[  ]في مجال تخصصي.[

  ؟ البرنامج التدریبىھل استفادت من تخصصكـ العلمي في إنجاز •

[ ]ساعدني كثیراً.[ ]ساعدني قلیالً.[ لم یساعدني.[

  ؟التدریبى  للبرنامج م دور البیئة الدراسیة الجامعیة في تھیئتكـ كیف تقی•

[ ]متمیز.[ ]جید . [ ضعیف.[

  ؟ البرنامج التدریبى ما مدى رضاك عن •

[ ]رضا تام.[ ]رضا جید. [ غیر راٍض.[
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التدریبىبخصوص البرنامج لتالیةمن العبارات اعبارة لفئة االستجابة التي تمثل رأیك ولكل )  √ضع إشارة ( 



المھاراتم
بدرجة 

كبیرة جداً 
بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
  متوسط

بدرجة 
  مقبولة

بدرجة 
ضعیفة



اإللقاء  والتعبیر عن األفكار.١

استخدام التقنیة ٢

حل المشكالت.٣

التعلم الذاتي.  ٤

العمل الجماعي.  ٥



.ببرنامج التدریب المشرف على التدریبالتزام ١

بصورة المتدربلمساعدة المشرفاستعداد ٢
دائمة. 

.المدربالتي ستخدمھا التعلیمجودة أسالیب ٣

.البرنامج التدریبى بشكل عامجودة ا  ٤



.عیة بأھمیة التطبیقالعملىوالتوجودة اإلرشاد ١

طریقة الحصول على فرصة تدریبیة٢

نوعیة الفرص المتوفرة٣

فى الفرص التدریبیةجودة إجراءات التسجیل  ٤

طریقة تقییم التطبیق العملى  ٥



   ؟العملى بكلیة الھندسةتنصح بتطویرھا فى برنامج التطبیق ، ما األشیاء التي برنامجك التدریبىمن خالل 



















كلیة الھندسة
وكالة التطویر والجودة

وحدة الجودة

٣

من  السابقة ولتقییم جھات التدریب بطریقة افضل وحتى نتمكن: نشكر لك إجابتك عن ھذه األسئلة لمتدربأخي ا
توفیر جھات التدریب االفضل ، نأمل الدقة فى أستكمال الجزء التالى من االستبیان. 











المعیار
العناصر

بدرجة 
كبیرة جداً 

بدرجة 
كبیرة

بدرجة 
  متوسط

بدرجة 
  مقبولة

بدرجة 
ضعیفة

ب
سة للتدری

ب المادیة الملمو
جوان

معیار ال

لتقنیات . یتوفر لدى جھة التدریب التجھیزات الحدیثة وا١
المناسبة لتدریب الطلبة

. لدى جھة التدریب مجموعة مواد تدریبیة مناسبة ٢
ومتناسقة (كأوراق العمل، والنشرات، والمواد التسجیلیة 

سواء بصریة أو سمعیة أو الكترونیة) لتمكین الطلبة 
المتدربین من انجاز أھداف التدریب.

ة (التھویة واإلضاءة . مالئمة عناصر البیئة الفیزیقی٣
والحرارة  وغیرھا) للجھة التدریبیة لطبیعة عمل الطلبة 

المتدربین.
. یتوفر في الجھة التدریبیة ظروف صحیة مالئمة ٤

(كالمرافق، والمقاعد مریحة، وأماكن العمل المناسبة لعمل 
المجموعات وغیرھا).

في الجھة . المظھر العام لمشرفي العملیة التدریبیة ٥
التدریبیة مناسب.

عتمادیة
معیار الثقة واال

. لدى جھة التدریب جدیة في تقدیم التدریب المتوافق مع ١
الخطة التدریبیة للطلبة المتدربین.

. تقوم جھة التدریب بالوفاء بالتزاماتھا ووعودھا المختلفة ٢
ذات العالقة بتدریب الطلبة في األوقات المحددة.

. تبدي جھة التدریب اھتماماً واضحاً بحل المشكالت ٣
المتعلقة بتدریب الطلبة.

. تقدم جھة التدریب خدمات تدریبیة للطلبة خالیة من ٤
األخطاء والمغالطات.

. تمتاز الخدمات التدریبیة المقدمة للطلبة من قِبل الجھة ٥
تخصص الطلبة التدریبیة بالدقة المطلوبة من حیث طبیعة 

والمعارف والمھارات والقدرات ذات العالقة.

. لدى جھة التدریب أنظمة توثیق وسجالت دقیقة وخالیة ٦
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من األخطاء متعلقة بعملیة تدریب الطلبة.

. تعمل جھة التدریب على تعبئة النماذج الخاصة بتقییم أداء ٧
الطلبة المتدربین في األوقات المحددة.

. حققت العملیة التدریبیة المقدمة للطلبة في الجھة ٨
التدریبیة أھدافھا والمخرجات ذات العالقة وخاصةً في سیاق 
تحقیق الترابط والتكامل بین المعلومات النظریة والممارسة 

العملیة.
. یتوفر لدى جھة التدریب طرق وأسالیب موضوعیة لتقییم ٩

أداء الطلبة المتدربین وأھداف التدریب.
. تستخدم جھة التدریب طرقاً علمیة ومھنیة في تحدید ١٠

درجات الطلبة أثناء عملیة تقییم أدائھم.

جابة
ست

معیار اال

ص التدریب . تقوم الجھة التدریبیة بتزوید القسم/الكلیة بفر١
المتاحة لدیھم في األوقات المناسبة.

. تقوم الجھة التدریبیة بعرض فرص التدریب المتاحة لدیھا ٢
بطریقة واضحة متضمنة أھداف وخطوات تنفیذ التدریب.

. تقوم جھة التدریب بإعالم الطلبة المراد تدریبھم عن ٣
ء الجدول مواعید تقدیم البرامج التدریبیة بدقة وفي ضو

التدریبي المعتمد من القسم األكادیمي.
. تقوم جھة التدریب بتقدیم الخدمات التدریبیة للطلبة ٤

المتدربین بشكل فوري وسریع وحسب الجدول التدریبي 
المتفق علیھ وبدون تأخیر.

. تتعاون وتستجیب جھة التدریب الستفسارات الطلبة ٥
المناسب.المتدربین دائماً وبالوقت

. تتعاون جھة التدریب بإعطاء الطلبة المتدربین المعلومات ٦
والتوجیھات الخاصة بإنجاز العمل.

. لدى جھة التدریب االستعداد التام لمساعدة الطلبة ٧
المتدربین وتلبیة احتیاجاتھم التدریبیة.

اد . لدى جھة التدریب استجابة سریعة فیما یتعلق بإعد٨
نماذج المتابعة والتقییم ذات العالقة بتدریب الطلبة.

. توفر جھة التدریب المرونة الكافیة للطلبة المتدربین في ٩
تنفیذ الواجبات والمھام التدریبیة الموكلة.

. تستجیب جھة التدریب وتتعاون مع القسم األكادیمي ١٠
باتھ وظروفھ بمرونة عالیة في ضوء احتیاجات القسم ومتطل

الخاصة.

ن 
المة واألم

س
معیار ال

ن)
ضما

(ال

. یتوفر لدى الجھة التدریبیة اسس السالمة المھنیة ١
كوسائل اطفاء الحریق ومخارج الطوارئ واجھزة االنذار 

والممرات االمنة ومعدات الوقایة والسالمة الشخصیة 
وغیرھا.

في مواقع . لدى جھة التدریب صندوق إسعافات أولیة٢
العمل من اجل التعامل مع اإلصابات البسیطة للطلبة 

المتدربین وبصورة سریعة.
. تمتلك جھة التدریب المطویات والبوسترات والملصقات ٣

ذات العالقة بالصحة والسالمة المھنیة ومنھا أدلة استخدام 
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األجھزة والمعدات.

الجھة التدریبیة . یمتلك مقدمي الخدمات التدریبیة في ٤
الخبرات والمعارف والقدرات المناسبة لطبیعة البرنامج 

التدریبي وأھدافھ ومخرجاتھ.
. تتنوع األسالیب التدریبیة المقدمة للطلبة في الجھة ٥

التدریب وذلك في ضوء الخطة التدریبیة المحددة من القسم.
التدریبیة . یمتلك مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة ٦

اللیاقة وحسن الخلق في التعامل مع الطلبة المتدربین.
. یقوم مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة التدریبیة ٧

بتزوید الطلبة المتدربین بالمعلومات والمھارات الالزمة لكي 
یكونوا قادرین على اداء مھام محددة بشكل أفضل.

ریبیة في الجھة التدریبیة . یمتلك  مقدمي الخدمات التد٨
المعلومات التفصیلیة للبرنامج التدریبي المخصص للطلبة.

. تتعامل جھة التدریب مع المعلومات الخاصة بالطلبة ٩
المتدربین بسریة تامة.

. سلوك مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة التدریبیة ١٠
ى القسم عزز الشعور باألمان والثقة لدى الطلبة ولد

األكادیمي.

ف (اإلھتمام)
ط

معیار التعا

. یھتم مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة التدریبیة ١
بالطلبة المتدربین اھتماماً شخصیاً.

. یتفھم مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة التدریبیة ٢
حاجات الطلبة المتدربین الشخصیة واالجتماعیة واالنفعالیة.

. یُظھر مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة التدریبیة ٣
عالقات مع الطلبة المتدربین تقوم على االحترام والود 

والرضا والصداقة.
. یھتم مقدمي الخدمات التدریبیة في الجھة التدریبیة بخطة ٤

التدریب الخاصة بالطلبة وبشكل یراعي الفروق الفردیة 
بینھم.

الجھة التدریبیة مصلحة الطلبة في تحقیق الغرض . تضع ٥
من التدریب على قائمة اھتماماتھا.

. تولي الجھة التدریبیة اھتماماً في تطبیق لوائح وضوابط ٦
التدریب المحددة من القسم األكادیمي وخاصةً في مجال 

الحضور واالنصراف.
لتدریب . تھتم  جھة التدریب في رفع مستوى برنامج ا٧

الموجھة للطلبة من خالل تزوید القسم أو الكلیة بالمقترحات 
المتعلقة بالبرنامج.

. تھتم جھة التدریب بتمكین الطلبة المتدربین من االبداع ٨
والتطویر بحریة تامةً.

. تصغي وتھتم إدارات الجھة التدریبیة بأراء ومقترحات ٩
ین والتطویر.الطلبة المتدربین في مجال التحس

. ترحب جھة التدریب بمتابعة سیر الطلبة المتدربین أثناء ١٠
التدریب من قبل مشرفیھم األكادیمین.
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