
  جامعة بغداد
      ( 1029-1028)     للعام الدراسي الطالبقياس رضا استبياى       قسن ضواى الجودة واألداء الجاهعي

 (1028) رئاسة جامعة بغداد قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً /

 

 ...... الطالبعزٌزي 

  يقوم قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي/ رئاسة جامعة بغداد بأجراء استبيان لقياس رضا الطالب  نبن المسسسبة

تلب  المسسسبةا اي ينبون التعبيبر نبن ر يب  التعليمية التي ينتس  اليها من خالل سنوات الدراسة التي تقضيها فبي 

 ( في المكان المناسب.بعالمة )

 المرحلة .............................القسم  ..............................الكلٌة ...........................      

 ( / الجنس : )       ذكر ،         انثى ( /        دراسات علٌا . مسائً  صباحً         الدراسة اولٌة )

 

 ) اتفق بدرجة( فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة والتعلٌم الذاتً                                                         أوالً : 

 %200 %52 %20 %12 %0 العبارات ت

      .بأمثلة واقعية تطبيقيةتوضيح الجوانب النظرية في المادة الدراسية  2

      .يتم اعطاء المادة العلمية بما يتناسب مع وقت المحاضرة 1

3 
 اشعر بالعدالة والمساواة بيني وبيين بياقي زمي يي فيي كافية الممارسيات التيي اشيار 

 .فييا
     

4 
تسييتقبا اليلييية الشييكاوم ميين جميييع الطيييب بطييرر مباشييرة او  ييير مباشرة  ييندور 

 .الشكاوم,التوا ا من خيل موقع اليلية االليتروني(
     

5 
, السيبورة االليترونيية( فيي الشير   data showاعتماد الوسا ا التعليميية الحديثية  

      وااليضا  اذا تساعد في متابعة وفيم المادة العلمية.

6 
والمشييياريع تسيياىم المراجيييع العلمييية المتاحييية فيييي التح يييا والاييييم واجييراء التجيييارب 

 .العلمية(
     

      .اجد الدرجات التي ح لت علييا معبرة عن ادا ي الاعلي 7

8 
يسييتعما التدريسييي طرا ييع متنوعيية لتقييويم اداء الطلبيية مثا تقارير,ابحاث,اختبييارات 

 .اختبارات تحريرية, اختبارات شاوية( ,( quizzesق يرة  
     

9 
السيياعات المكتبييية تسيياعد فييي فيييم بعيي  تواجييد اعضيياء ىي يية التييدريس فييي اوقييات 

 .النقاط التي لم انايما خيل المحاضرات او الدروس العلمية
     

      .يعما التدريسي على زيادة الح يلة المعرفية لدي  20

22 
المتمثليية ب  مكتبيية اليترونيييية, تييوافر االليترونيييات المتاحيية لتينولوجييييا المعلومييات 

      ,...(الموقع االليتروني توفر المادة الدراسية على
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 %200 %52 %20 %12 %0 العبارات ت

21 
تحقييييع الجييييداول الدراسييييية المرونيييية بمييييا يسييييمح ميييين ممارسيييية االنشييييطة االياديمييييية 

      .واالنشطة الطيبية

      .الموقع االليتروني لليلية ينشر  الدرجات,التبلغيات, المقررات الدراسية..( 23

      .سور العمامي مة المناىج  المواد الدراسية( مع متطلبات  24

      اعين الدرجات الا لية لطيب قبا بدء االمتحانات النيا ية 25

      .شمولية االس لة االمتحانية اذ تعكس ما تعلمتو من معلومات وميارات ومعارف 26

      .التجارب المختبرية تساعد  في اي ال المادة النظرية 27

28 
دراسييييييا تسييييياعد فيييييي االرتقييييياء بالمسيييييتوم  توجيييييد اسييييياليب دعيييييم للطييييييب المتعثيييييرين

 .االياديمي
     

      .اساىم في االنشطة الي اية 29

      .توافر لوحات وشاشات لنشر التعليمات واالنشط المختلاة 10

12 
يسيياىم التييدريب الميداني ال ييياي( فييي رفييع قييدراتي ومياراتييب علييى مزاوليية المينيية 

 .والعما
     

      .الحديثة في مكتبة اليليةتتوافر الم ادر  11

      .المساحة الخضراء في اليلية كافية ومي مة 13

      .مي مة وجودة القاعات الدراسية 14

      .تتوافر الميعب الرياضية لممارسة انشطة الطلبة 15



  جامعة بغداد
      ( 1029-1028)     للعام الدراسي الطالبقياس رضا استبياى       قسن ضواى الجودة واألداء الجاهعي

 (1028) رئاسة جامعة بغداد قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً /
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      .جودة قاعات المطالعة في مكتبة اليلية 16

      .فيديوية,منشورات..( برامج  تتوافر وسا ا االيضا  17

      . توافر االجيزة, المواد, المعدات اليزمة( جودة المختبرات 18

      .مدم نظافة القاعات الدراسية 19

      .مي مة ونظافة المرافع ال حية 30

      .جودة الخدمات المقدمة في النادي الطيبي 32

      .التعليمية ممت مباني اليلية بشكا مي م للبي ة  31

      .توافر الموا يت داخا الحرم الجامعي بشكا كافي 33

      .استمرار التيار الييربا ي اثناء الدوام الرسمي 34

      .توافر مياه  الحة للشرب ومي مة االماين المخ  ة لذل  35

 


