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 استطالع آراء ذوي العالقة وأرباب العمل 
 للمؤسسة والعملية التعليمية بها 

 إعــــداد قســـم اجلـــــودة وتقييـــــــم األداء 
 
 

 حتليل نتائج التغذية الراجعة أوالً:  
 

عن تقييم نتائج التغذية الراجع  مكتب البحوث واالستشاراتتقرير ثانياً   
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 التغذية الراجعة  حتليل نتائج  أوالً:  
 

 مخلوف الزرقاني.  دد. خال ✓

 البشير إسماعيل.  مد. مري ✓

 د. ربيعة محمد نصر وريث.  ✓

 إتحاد طلبة كلية الطب البشري. ✓

 
 تعريف التغذية الراجعة: 

دائه بشكل مستمر  آ  اعالم الطالب نتيجة تعلمه من خالل تزويده بمعلومات عن سير   هي التغذية الراجعة          

 ذا كان بحاجة الى تعديل. إأو تعديله  االتجاه الصحيح في ذا كان يسير  إتثبيت ذلك االداء   في ملساعدته 

ى الوسائل  باعتبارها احد  باملفهوم الشامل لعملية التقويم   الراجعةوهذا يشير الى ارتباط مفهوم التغذية  

تسعى العملية    التي من الغايات واالهداف    تستخدم من اجل ضمان تحقيق اقص ى ما يمكن تحقيقه  التي

 التعليمية التعلمية الى بلوغها.

 فوائد التغذية الراجعة: 
فاعلية التعلم واندماجه    بالتغذية الراجعة يمكن ان يسهم اسهاما كبيرا فى زيادة   األستاذ والطالب ان تزويد  

اقف والخبرات التعلمية.  في   املو

فاأل  يسهم    الذيستاذ  لهذا  الراجعة  بالتغذية  االمن  تعلميتهيئة جو    في يعنى  بين    يسوده  والفقه واالحترام 

 وبينهم وبين االستاذ. أنفسهمالطالب  

املشاعر  ويطور  لديهم  الذات  واحترام  الديمقراطية  املمارسات  ترسخ  على  قدراتهم  ال   كما  نحو  يجابية 

 تية. ار التعليمية والخب

 الراجعة: شروط التغذية  
التغذية الراجعة االهداف املرجوة    لكي العملية    في يراد احداثها  التي  عمليات التحسين والتطوير    في تحقق 

افر الشروط التالية:   التعليمية فالبد ان تتو

املستهدفة من    ضوء اهداف محددة وان ترتبط بالنتائج التعليمية   في يجب ان تتم التغذية الراجعة   •

املواضيع   التقييم منه تحديد  الى تعديل   التي جهة وبمعايير جودة  يتطلب تفسير    في   تحتاج  ادائهم 

 .نتائج التغذية الراجعة فهما عميقا وتحليال علميا دقيقا
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التعليمية(   الراجعة بالشمولية بحيث تشمل جميع عناصر العملية   ةعملية التغذييجب ان تتصف   •

اختالف  التدريس،هيئة    عضو  على  الطالب  وجميع  التعليمية  التحصيلية    البيئة  مستوياتهم 

 .) والعمريةوالعقلية  

 .دوات الالزمة بصورة دقيقةعملية التغذية الراجعة األ  في يجب ان يستخدم   •

والطالب لتقديم    عضاء هيئة التدريست محددة ومعلنة أل يجب على املؤسسة ان تخصص توقيتا •

 .التغذية الراجعة للطالب

  هي النموذجية هل  الجابات  تقديم    هي   الراجعة( هل يجب ان يحدد مسبقا طبيعة وشكل التغذية   •

 ( االخطاء..............بها كثرت  الذي لإلجراءخطاء فقط هل اعادة شرح توضيح األ 

استثمار قدرات الطالب املتفوقين بناء على  التدريس تقديم مقترحات كيفيةيجب على عضو هيئة   •

 .التغذية الراجعة

 

 ي آلية التغذية الراجعة بكلية الطب البشر 
تحليل    االستبيانات  .1 مع  رأىالدورية  ف    نتائجها(  واملناهج ي  الطالب  التدريس  الدراسية    طرق 

 ( ............وغيرها التدريسية،واملحاضرين ومدى مالءمة القاعات 

 التحسين.  وخطة واملقرراتالتقارير الدورية للبرامج  .2

 .األكاديميرشاد  اللقاءات من خالل الساعات املكتبية أو ال  .3

 . النصفية والنهائية االمتحانات .4

 صندوق الشكاوى باألقسام العلمية. .5

 Edu. Mailللطالب  ة اللكترونيالتواصل عبر البريد  .6

 

 توصيات )الطلبة((: ) االلكرتونية  إستبانات  
 

 السنة األوىل والثانية 
 طالب( 67التشريح) علم  

 النسبة                                                                       

 السؤال 

<40% 

 

40:70 % >70% 

 10.4 41.8 47.8 جاهزية قاعة املحاضرات 

 3 37.3 59.7 األدوات واألساليب التدريبية 

 44.8 22.4 32.8 إلتزام  أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت 

 20.9 46.3 32.8 أعضاء هيئة التدريس أداء 

 32.8 55.2 11.9 إملام عضو هيئة التدريس بمواضيع 
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 ( 48) األنسجة  علم  

 
 ( 48) احليوية  الكيمياء  علم  

 17.9 44.8 37.3 املعلومةقدرة عضو هيئة التدريس على توصيل 

 25.4 52.2 22.4 مدى تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة 

 4.5 14.9 80.6 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 7.5 17.9 74.6 تحفيز الطلبة على التفاعل 

 النسبة                                                 

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 12.5 52.1 35.4 جاهزية قاعة املحاضرات 

 8.3 41.7 50 األدوات واألساليب التدريبية 

 62.5 25 12.5 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 39.6 37.5 22.9 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   48 36 16 مدى تو

 40.9 40.9 18.2 مدى تعاون عضو هيئة التدريس

 4.5 22.7 72.7 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 9.1 31.8 59.1 تحفيز الطالب للمشاركة 

 النسبة                                                        

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 10.4 35.4 54.2 جاهزية قاعة املحاضرات 

 2.1 14.6 83.3 األدوات واألساليب التدريبية 

 20.8 39.6 39.6 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 8.3 18.8 72.9 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   33.3 51.5 15.2 مدى تو

افر الكتب باملكتبة      مدى تو

 0 9.7 90.3 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 
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 ( 49) االعضاء  علم وظائف  

 

 الثالثة    السنة 
 ( 18) علم األمراض  

 3.2 32.3 64.5 الطلبة مدى تعاون عضو هيئة التدريس مع 

 3.2 9.7 87.1 تحفيز الطالب للمشاركة 

 النسبة                                                                      

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 10.2 51 38.8 جاهزية قاعة املحاضرات 

 4.1 32.7 63.3 األدوات واألساليب التدريبية 

 38.8 46.9 14.3 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 16.3 51 32.7 أداء أعضاء هيئة التدريس 

 36.7 44.9 18.4 إملام عضو هيئة التدريس بمواضيع 

 16.3 40.8 42.9 املعلومةقدرة عضو هيئة التدريس على توصيل 

 24.5 36.7 38.8 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 2 28.6 69.4 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 12.2 34.7 53.1 تحفيز الطالب للمشاركة 

 النسبة                                                                   

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 38.9 50 11.1 جاهزية قاعة املحاضرات 

 29.4 29.4 41.2 جاهزية املعمل 

 61.1 33.3 5.6 األدوات واألساليب التدريبية 

 72.2 27.8 0 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 94.4 5.6 0 أداء أعضاء هيئة التدريس 

 93.8 6.3  عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

افر الكتب باملكتبة   76.5 23.5 0 مدى تو

 88.8 25 6.3 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 
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 ( 16)   علم األدوية 

 
ا(  14)   علم األحياء الدقيقة 

ً
 رد

 
ا  18علم الطفيليات ) 

ً
 ( رد

 75 18.8 6.3 التدريس مع الطلبة مدى تعاون عضو هيئة  

 النسبة                                                             

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 25 43.8 31.3 جاهزية قاعة املحاضرات 

 6.3 62.5 31.3 األدوات واألساليب التدريبية 

 68.8 25 6.3 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 31.3 62.5 6.3 أداء أعضاء هيئة التدريس 

 43.8 56.3 0 إملام عضو هيئة التدريس بمواضيع 

 0 42.9 57.1 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 21.4 57.1 21.4 تحفيز الطالب للمشاركة 

 النسبة                                                           

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 14.3 64.3 21.4 جاهزية قاعة املحاضرات 

 21.4 % 50 28.6 جاهزية املعمل 

 42.9 35.7 21.4 إملام عضو هيئة التدريس بمواضيع 

 14.3 21.4 64.3 املعلومةقدرة عضو هيئة التدريس على توصيل 

 42.9 50 7.1 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 14.3 35.7 50 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 14.3 7.1 78.6 تحفيز الطالب للمشاركة 

 النسبة                                                             

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 
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 السنة الرابعة  

ا  (13 طب النساء والوالدة 
ً
 ( رد

 
ا  (14 طب اجملتمع 

ً
 ( رد

 11.1 38.9 50 جاهزية قاعة املحاضرات 

 0 50 50 جاهزية املعمل 

 61.1 33.3 5.6 إملام عضو هيئة التدريس بمواضيع 

 38.9 55.6 5.6 املعلومةقدرة عضو هيئة التدريس على توصيل 

    عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

افر الكتب باملكتبة   29.4 58.8 11.8 مدى تو

 16.7 33.3 50 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 38.9 50 11.1 مدى تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة 

 27.8 44.4 27.8 الطالب للمشاركة تحفيز 

 النسبة                                            

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 23.1 53.8 23.1 جاهزية قاعة املحاضرات 

 7.7 69.2 23.1 األدوات واألساليب التدريبية 

 15.4 30.8 53.8 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 15.4 53.8 30.8 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   30.8 38.5 30.8 مدى تو

 7.7 23.1 69.2 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 7.7 30.8 61.5 مدى تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة 

 15.4 15.4 69.2 الطالب للمشاركة تحفيز 

 النسبة                                                   

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 14.3 64.3 21.4 جاهزية قاعة املحاضرات 
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ا  (15 طب العيون 

ً
 ( رد

 
 

ا  (11الطب الشرعي والسموم 
ً
 ( رد

 14.3 35.7 50 األدوات واألساليب التدريبية 

 50 42.9 7.1 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 7.1 42.9 50 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   14.3 42.9 42.9 مدى تو

 7.1 28.6 64.3 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 14.3 71.4 14.3 مدى تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة 

 7.1 42.9 50 للمشاركة تحفيز الطالب 

 النسبة                                                             

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 40 60 0 جاهزية قاعة املحاضرات 

 40 40 20 األدوات واألساليب التدريبية 

 86.7 6.7 6.7 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 80 20 0 أداء أعضاء هيئة التدريس 

 80 13.3 6.7 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

افر الكتب باملكتبة   60 26.7 13.3 مدى تو

 53.3 33.3 13.3 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 66.7 20 13.3 للمشاركة تحفيز الطالب 

 النسبة                                                            

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 9.1 81.8 9.1 جاهزية قاعة املحاضرات 

 27.3 54.5 18.2 األدوات واألساليب التدريبية 

 72.7 27.3 0 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء
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 السنة اخلامسة 

ا  (10طب الباطنة وفروعها 
ً
 ( رد

 
ا  (9اجلراحة وفروعها طب  

ً
 ( رد

 

 45.5 54.5  أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   45.5 36.4 18.2 مدى تو

 63.6 18.2 18.2 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 27.3 45.5 27.3 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 45.5 18.2 36.4 للمشاركة تحفيز الطالب 

 النسبة                                                                     

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 20 50 30 جاهزية قاعة املحاضرات 

 20 20 60 األدوات واألساليب التدريبية 

 0 50 50 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 10 50 40 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   50 40 10 مدى تو

 10 40 50 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 10 30 60 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 10 30 60 تحفيز الطالب للمشاركة 

 النسبة                                                                              

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 0 88.9 11.1 جاهزية قاعة املحاضرات 

 22.2 33.3 44.4 األدوات واألساليب التدريبية 

 22.2 33.3 44.4 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 11.1 66.7 22.2 أداء أعضاء هيئة التدريس 
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ا  (19طب األطفال 
ً
 ( رد

 
ي 

ّ
ة والتصوير الطب

ّ
ا  (8األشع

ً
 ( رد

افر الكتب باملكتبة   55.6 33.3 11.1 مدى تو

 22.2 66.7 11.1 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 11.1 22.2 66.7 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 22.2 22.2 55.6 الطالب للمشاركة تحفيز 

 النسبة                                                               

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 15.8 52.6 31.6 جاهزية قاعة املحاضرات 

 21.1 52.6 26.3 األدوات واألساليب التدريبية 

 73.7 26.3 0 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 52.6 31.6 15.8 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   31.6 57.9 10.5 مدى تو

 26.3 47.4 26.3 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 10.5 52.6 36.8 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 26.3 31.6 42.1 الطالب للمشاركة تحفيز 

 النسبة                                                        

 السؤال 

<40% 40:70 % >70% 

 12.5 62.5 25 جاهزية قاعة املحاضرات 

 25 50 25 األدوات واألساليب التدريبية 

 62.5 37.5 0 هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  إلتزام أعضاء

 50 37.5 12.5 أداء أعضاء هيئة التدريس 

افر الكتب باملكتبة   25 62.5 12.5 مدى تو
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 السنة األويل والثانية 

 طالب(  67علم التشريح ) 

 % 40<جاهزية القاعات  •

 % 40<األدوات واألساليب التدريبية  •

 %70>التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  •

 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس  •

 %40 >إملام عضو هيئة التدريس باملواضيع  •

 %40>قدرة عضو هيئة التدريس على توصيل املعلومة  •

 %40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40<تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة •

 %40<تحفيز الطلبة على التفاعل •

 طالب(  48علم األنسجة ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40<األدوات واألساليب التدريبية  •

 %70>التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  •

 %70>أداء أعضاء هيئة التدريس  •

افر الكتب باملكتبة  •  %70>مدى تو

 % 70>>مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40<تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40<ةتحفيز الطالب للمشارك •

 طالب(  48علم الكيمياء الحيوية ) 

 %40<جاهزية القاعات •

 % 40<األدوات واألساليب التدريبية  •

 %40>التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  •

 50 50 0 عضو هيئة التدريس مع الطلبة   مدى تعاون 

 25 37.5 37.5 تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة 

 12.5 25 62.5 للمشاركة تحفيز الطالب 
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 %40أداء أعضاء هيئة التدريس >  •

افر الكتب باملكتبة  •  %40 >مدى تو

 % 40<مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40<تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40<تحفيز الطالب للمشاركة •

 طالب(  49علم وظائف األعضاء ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40<األدوات واألساليب التدريبية  •

 %40>التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  •

 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس  •

 %40 >إملام عضو هيئة التدريس باملواضيع  •

 %40 <قدرة عضو هيئة التدريس على توصيل املعلومة  •

 %40 <مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 % 40 <تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة  •

 السنة الثالثة 
 طالب(  18علم األمراض ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 %40 <جاهزية املعمل  •

 %70>األدوات واألساليب التدريبية •

 %70>التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  •

 %70 >تدريس أداء أعضاء هيئة ال •

 %70 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

افر الكتب باملكتبة  •  %70 >مدى تو

 %70>تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 طالب(  16علم االدوية ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40<األدوات واألساليب التدريبية  •
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 %70>التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت  •

 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس  •

 %40 >إملام عضو هيئة التدريس باملواضيع  •

 %40تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة < •

 %40 >تحفيز الطالب للمشاركة  •

 

 طالب( 14علم االحياء الدقيقة ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 %40 >ملعمل جاهزية ا •

 % 70>إملام عضو هيئة التدريس باملواضيع  •

 % 40<قدرة عضو هيئة التدريس على توصيل املعلومة  •

 %40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة < •

 %40تحفيز الطالب للمشاركة < •

 طالب(  18علم الطفيليات ) 

 %40<القاعاتجاهزية  •

 %40 >جاهزية املعمل  •

 % 70>إملام عضو هيئة التدريس باملواضيع  •

 %40>قدرة عضو هيئة التدريس على توصيل املعلومة  •

 %40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40 >مدى توفر الكتب باملكتبة  •

 %40<تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة •

 %40 > تحفيز الطالب للمشاركة •

 السنة الرابعة  
 طالب( 13طب النساء والوالدة) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40  >األدوات واألساليب التدريبية  •
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 %40 <التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت •

 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %40 >مدى توفر الكتب باملكتبة •

 %40 <املستخدمةتنوع األنشطة والتمارين والوسائل  •

 %40 <مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة •

 طالب(  14طب املجتمع ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40  <األدوات واألساليب التدريبية  •

 %70 >التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت •

 %40 <أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %40 >الكتب باملكتبةمدى توفر  •

 % 40 <تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 % 40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة  •

 طالب(  15طب العيون ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 70  >األدوات واألساليب التدريبية  •

 %70 >لوقتالتزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة ا •

 %70 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %70 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %70 >مدى توفر الكتب باملكتبة •

 % 70 >تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %70 >تحفيز الطالب للمشاركة •

 طالب( 11الطب الشرعي والسموم ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40  >األدوات واألساليب التدريبية  •

 %70 >التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت •
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 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %70 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %70 >مدى توفر الكتب باملكتبة •

 %40>تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %70 >ة تحفيز الطالب للمشارك •

 السنة اخلامسة  
 طالب(  10طب الباطنة وفروعها ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40  <األدوات واألساليب التدريبية  •

 %40 >التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت •

 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %40 <مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %70 >مدى توفر الكتب باملكتبة •

 % 40 <تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة  •

 

 طالب(  9طب الجراحة وفروعها ) 

 % 70>جاهزية القاعات  •

 % 40  <األدوات واألساليب التدريبية  •

 %40 <التدريس باملواعيد وإدارة الوقتالتزام أعضاء هيئة  •

 %40 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %70 >مدى توفر الكتب باملكتبة •

 % 40 <تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة  •

 طالب(  19طب األطفال ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •
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 % 40>دوات واألساليب التدريبية األ  •

 %70 >التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت •

 %70 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %40 >مدى توفر الكتب باملكتبة •

 %40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 %40>تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة  •

 طالب(  8االشعة والتصوير الطبي ) 

 % 40>جاهزية القاعات  •

 % 40>األدوات واألساليب التدريبية  •

 %70 >التزام أعضاء هيئة التدريس باملواعيد وإدارة الوقت •

 %70 >أداء أعضاء هيئة التدريس •

 %40 >باملكتبة مدى توفر الكتب •

 %40 >مدي تعاون عضو هيئة التدريس مع الطلبة  •

 % 40 >تنوع األنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  •

 %40 <تحفيز الطالب للمشاركة  •

 ستبانات ورقية إ ثانيًا:  
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 حتليل نتائج تقييم كلية الطب البشري من وجهة نظر الطالب  

 طالب علي النحو التالي:  184أخذت أراء 

 % رأيهم كان جيدا جدا(. 27.71) رأي الطالب بخصوص موقع الكلية وإمكانية الوصول اليها  -1

 %رأيهم كان جيد(.32العلمية ) البيئة الداخلية للكلية من ناحية الضوضاء ومكان إعطاء املادة  -2

 الخدمات املكتبية وجودة املكتبات والتصوير والقرطاسية ومستلزمات تنفيذ املحاضرات  -3

 % لكل من الجيد والضعيف. 27.71كانت النسبة متعادلة  -4

 % جيد(. 28.26) مدي االلتزام باملواعيد والخطط الدراسية  -5
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%لكل من  28.8) يل الوصول الي املتطلبات تسهيالت الربط بين الخدمات الدارية والعلمية وتسه -6

 الجيد واملقبول(.

% جيد  30.4مشاركة الطالب في طرح األسئلة وحلقات النقاش وتخصيص الوقت واملكان املناسب )  -7

 تليها(.

 .%( 32.06التجهيزات املعملية وجاهزية املستشفيات التعليمية )كانت ضعيفة بنسبة  -8

 %(.53.26كانت ضعيفة ) ات املهنية لدي الطلبة في الكلية عدد األنشطة والتدريبات لتنمية املهار  -9

 % ضعيف(.33.15) احتواء املقررات الدراسية املهارات التي تؤهل الطالب لسوق العمل  -10

 %ضعيف(.41.84) توفير تحديثات دورية ومواكبة التطور العلمي  -11

 وجهة نظر اجملتمع مبخرجات كلية الطب البشري 
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 حتليل نتائج وجهة نظر اجملتمع ملخرجات كلية الطب البشري 

 شخصا من املجتمع وكانت التفاصيل كالتالي:  54أخذت أراء 

% اجابوا بنعم بينما البقية كانت إجابتهم  74) هل لديك معرفة بطالب /خريج من كلية الطب البشري   .1

 ال(.

% كانت 59.25تفوقه في الثانوية العامة ) هل تدعم ابنك في التسجيل في كلية الطب البشري في حال   .2

 اجابتهم نعم أما البقية فالجابة ال(.

 % أجابوا بنعم والبقية ال(. 74) هل لديك التصور بأن الدراسة في كلية الطب البشري صعبة  .3

املجال   .4 هذا  الي  الطب  طالب  توجه  والنساني  59.25) سبب  املادي  السبب  يرجح  يرجحون  %24   %

 %فقط يرجحون الجانب املادي(. 16.67الجانب النساني و

البشري   .5 الطب  كلية  طلبة  جدا  42.59) سلوكيات  جيد  25.92%جيدا  أو  3.7%ممتاز  %24  % ضعيف 

 مقبول(. 

 %جيد(.35.18) تناسب عدد الخريجين مع احتياجات سوق العمل  .6

 %جيد(. 46.29تقييمك ألداء الخريجين مع احتياجات سوق العمل )  .7

 %جيدة(.29.62واملشاركات التطوعية للطلبة ) األعمال   .8

 

 

 وجهة نظر أرباب العمل 
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 وجهة نظر أرباب العمل حتليل نتائج 
 احترام وقت العمل )كان الرأي باألكثرية جيد(. .1

 باألكثرية جيد(.تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها )كان الرأي  .2

 التقيد بالزي الرسمي )كان الرأي باألكثرية جيد(.  .3

 العمل ضمن فريق وامتالكه مهارات قيادية )كان الرأي متساويا باألكثرية للجيد املقبول(. .4

 جيد(. ) تحمل املسؤوليات  .5

 جيد(.) تطبيق املعارف املكتسبة  .6

 التعرف على املشكلة وحلها )جيد(. .7

 جيدا جدا(.  ) باستقاللية  ابتكار أفكار جديدة والعمل  .8

 جيد(. ) استخدام مهارات اللغة في املخاطبة الشفهية باللغتين العربية والنجليزية  .9

 جيد(. ) العمل في بيئة متعددة الثقافات  .10

 استخدام أحدث التقنيات في مجال العمل)جيد(.  .11

 جيد(. ) تعلم مهارات جديدة ومتابعة التطورات التقنية في مجال العمل ومواكبتها  .12

 لسهام في حقل العمل )تحسين جودة الخدمات، زيادة النتاجية وتقليص املصاريف( )جيد(.ا .13
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في الدورات   ة التطوير في الجانب املنهي )املشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية، واملشارك .14

 وانشطة التطوير املنهي( )ضعيف(.

 باملهنة )جيد(. معرفة التطبيقات والتشريعات والتعليمات الخاصة  .15

 قياس رضا املوظفي 
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 من املوظفين وكان النتيجة كالتالي  12أخذت أراء عدد 
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 تقسيم املوظفين حسب املسمى الوظيفي  

 %41.67إداري  •

 % 16.67موظف •

 %16.67موظف بشؤون طلبة  •

 % 8.33موظف بالخزينة  •

 %8.33مسجل الكلية  •

 %8.33فني معمل  •

 املؤهل الدراس ي 

 % 75بكالوريوس  •

 %16.67دبلوم عالي  •

 %8.33دبلوم متوسط •

 سنوات الخدمة 

 %8.33سنوات[ 4>-من سنة  ] •

 %75سنوات[ 8≥4≤] •

 % 16.67سنة[  12]≤ •

 تاريخ الحصول على املؤهل العلمي

 1991% سنة 8.33 •

 2005% سنة 16.67 •

 2006% سنة 8.33 •

 2009%سنة 8.33 •

 2010%سنة 8.33 •

 2012%سنة 8.33 •

 2013%سنة 16.67 •

 2014%سنة 8.33 •

 2019%سنة 16.67 •

 .% فقط يعتبر املرتب األساس ي الحالي الذي يتقاضاه مقارنة بزمالئه مرضيا8.33 •

 .% فقط يعتبر املرتب األساس ي الحالي الذي يتقاضاه مقارنة بالسوق املحلي مرضيا8.33 •
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% فقط يعتبر املرتب األساس ي الحالي الذي يتقاضاه مقارنة بحجم مهامك ومسئولياتك داخل  8.33 •

 . العمل مرضيا

 . % يعتبر الحافز املادي حافزا معنويا لزيادة النتاجية33.33 •

  .الحافز السنوي الذي يتقاضاه في العام مرضيا% فقط يعتبر  8.33 •

% يعتبر ان املدير املباشر يقوم بمناقشة األداء خالل عملية التقييم وتوضيح نقاط الضعف  75 •

 . وإمكانية التطوير  

 %يعتبر ان النموذج الحالي املستخدم لتقييم األداء مناسبا لوظيفته. 83.33 •

 ف تعكس فعليا حقيقة األداء. %يعتبر أن نتيجة تقييم األداء للموظ 58.33 •

 % من املوظفين ليس لديهم ثقة بما يتم األخبار أو الوعد به من قبل الدارة. 66.67 •

افقون على امتالكهم الصالحيات الكاملة التخاذ القرار في حال تطلب املوقع الوظيفي  58.33 • %يو

 ذلك. 

 %من املوظفين يرى أن إعطاء الصالحيات يزيد من النتاجية.91.67 •

 %من املوظفين يشعر باألمان الوظيفي. 75 •

 %لديهم املعلومات والبيانات االزمة للقيام بالعمل علي أكمل وجه. 75 •

 % لديهم الثقة بأن املؤسسة تحافظ على املوظفين املتميزين بالعمل. 66.67 •

 %يرى أن املدير املباشر يتعامل معه بشفافية. 75 •

 فافية. %يعتبر ان املدير املباشر يتعامل معك بش 91.67 •

 %يعتبر أن املدير املباشر يقوم بتطوير األداء ويزيد الخبرة.66.67 •

أفكاره تؤخذ بعين االعتبار من قبل املدير عند اتخاذ القرار. 83.33 •  %يعتبر ان أرائه و

افق بشدة على أن املدير يعامله باحترام. 58.33 •  % يو

 إضافي.%يجد تقديرا من قبل املدير في حال القيام بعمل مميز او 66.67 •

 % يعتبر انه ال يتم تزويده بالتدريب املطلوب الحتياجات الوظيفة. 66.67 •

 %اليعتبر ان التأمين الصحي باملؤسسة مناسبا. 66.67 •

 %يجد أن مفهوم العمل كفريق واحد باملؤسسة واضح ومطبق. 50 •

 %يعتبر أن سياسة الدوام املتبعة باملؤسسة واضحة ومناسبة.66.67 •

 الباب املفتوح في املؤسسة مطبقة ومفيدة.  %يعتبر أن سياسة66.67 •

 %يجد أن أهداف املؤسسة والتي تطمح الدارة العليا الوصول اليها واضحة ومفهومة. 75 •

)بدل  83.33 • املحلي  العمل  بسوق  باملقارنة  مناسبة  غير  املؤسسة  تقدمها  التي  املزايا  أن  %يري 

 .سلفات وغيرها( - اجازات–تذاكر سفر –انتداب 

 %يري أن نظام البدالت )السكن والنقل( واملطبق حاليا في املؤسسة غير عادل وغير مناسب.83.33 •
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 %يجد أن الخدمات التي تقدمها إدارة املوارد البشرية والشؤون الدارية له غير مرض ي. 58.33 •

 %يري انه يوجد له وصف وظيفي واضح ومكتوب متفق عليه مع املدير املباشر. 83.33 •

 %يعتبر أن املؤسسة ال تقوم بتقديم املساعدة في حالة الظروف الشخصية الطارئة. 66.67 •

 %يعتبر أن التحفيز غير املادي من قبل املدير يزيد من النتاجية.83.33 •

 %يصف املكان الذي يعمل به بأنه غير مريح وغير آمن. 41.67 •

 %يعتقد أن عنصر التحدي موجود في العمل. 91.67 •

 كمية العمل التي تطلب منه مقارنة بالوقت املتوفر تعتبر معقولة. %يجد أن 83.33 •

 %بامكانه التعبير عن رأيه بحرية وبدون خوف من املدير.91.67 •

افق على انه في حال وجود داعي للتواجد بعد ساعات العمل الرسمية وإنه ليس  58.33 • على %اليو

 لذلك.  االستعداد

 .2019/2020حالي % يفكر في ترك العمل خالل العام ال 58.33 •

 %يصف معنوياته في العمل في هذا الوقت بالعادية. 66.67 •

 املدة التي يخطط االستمرار بالعمل بكلية الطب البشري /مصراته بنفس ظروف العمل الحالية: •

 %الأعرف 50 ✓

 % أقل من سنة8.33 ✓

 %من سنة الي سنتان 25 ✓

 سنوات 5%من سنتين الي 8.33 ✓

 %أكثر من خمس سنوات 8.33 ✓
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عن تقييم نتائج التغذية الراجع  مكتب البحوث واالستشاراتتقرير ثانيًا:   

 )د. مفتاح البهلول( 

 

 
ا
نشكركم على هذا التقرير الجيد بشأن تقييم اداء كلية الطب البشري من أجل رفع كفاءة وجودة  : أوال

 الكلية من الجوانب التعليمية والتدريبية.  

القادمة   الدراسات  في  تحسينها يمكن التي املالحظات بعض ليكم: نحيل إثانيا  

1الصفحة رقم    

 يبدأ التقرير بنبذة بسيطة عن الكلية وعدد االقسام العلمية وعدد االدارات املوجودة بها.       

داريين  جدول يبين عدد الطالب واعضاء هيئة التدريس واملعيدين والتقنيين وكذلك ال إعداد 

. واملوظفين بالكلية حاليا  

اجمالي عدد  

 االداريين  

عدد املعيدين  

 والتقنيين  

  عدد اعضاء 

التدريس  يئةه  

 السنة الدراسية  عدد الطالب 

ولى األ       

 الثانية   

 الثالثة   

 الرابعة    

 الخامسة    

متيازال      

جمالي ال       

 

التي استغرقت فيه هذه الدراسة وكذلك السنوات الدراسية   • التاريخ والفترة الزمنية  يجب كتابة 

 . ( -----للعام الجامعي 

 . تستبدل كلمة تعريف بكلمة )مفهوم( في العنوان الجانبي تعريف التغذية الراجعة •

 . الراجعةتستبدل كلمة فوائد بكلمة )أهمية( في العنوان الجانبي فوائد الغدية  •
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 تضاف الى أهمية التغذية الراجعة النقطة التالية:  •

 الزيادة من كفاءة الكادر االداري والتقني بالكلية واالستفادة منها

طالب وطالبة من السنة االولى الي السنة الخامسة لقد   349ا على نتائج االستبانات االلكترونية  للعدد  بناءا 

 لوحظ االتي:

وتوضيح عملية اختيار الطلبة املشاركين في الدراسة )عشوائي. اختيار شخص ي...( . عدم ذكر 1   

.  بالنسبة ملحتوى االستبيان  2  

 أ. جاهزية قاعة املحاضرات: 

   الخامسة السنة  الي  االولى   السنة

القاعة  جاهزية 40%> 70% - 40% 100% - 71%  

 نسبة الطالب  أعلى   أدنى أعلى   أدنى أعلى   أدنى

 9% 40% 41% 88% 11% 54% 

 

 االستنتاج 

كانت بالنسبة للطالب هي   القاعة للمحاضرات بأكثر من  جهازية  70%  

همية جهازية البيئة املالئمة للتدريستعتبر نسبة ضعيفة وذالك أل     فقط  . 40% 

 توصيات  

. واملعدات العمل على تطوير وتحسين القاعات الدراسية لجميع السنوات بأحدث الطرق   

 ____________________________________________________ 

واالساليب التدريبية     األدوات.  ب  

   الخامسة السنة  الي  االولى   السنة

التدريبية  واالساليب   األدوات 40%> 70% - 40% 100% - 71%    

 نسبة الطالب  أعلى   أدنى أعلى   أدنى أعلى   أدنى

 2% 40%  14% 69% 18% 83% 
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 االستنتاج 

توفرهي   بالنسبة للطالب كانت 70 من % والقاعات بأكثر التدريبية باملعامل   واالساليب   األدوات  

 %40 فقط    

   توصيات

للتحصيل العلمي   باملعامل الالزمة التدريبية   واالساليب  واألدوات توفير املعدات على   العمل  

 التزام اعضاء هيئة التدريس باملواعيد وادارة الوقت  

   الخامسة السنة  الي  االولى   السنة

  التدريس هيئة اعضاء التزام 40%> 70% - 40% 100% - 71%

الوقت  وادارة   باملواعيد  

 نسبة الطالب  أعلى   أدنى أعلى   أدنى أعلى   أدنى

 15% 86% 6.7% 46% 6% 53% 

 

 االستنتاج: 

الوقت املحدد بنسبة أكثر   وادارة باملواعيد  التدريس هيئة اعضاء ان التزامبعض االقسام ادلت  •

   .86%  - 15%  نما بيكان يتراوح  70 %من 

باملواعيد كان متدني جدا كما  التدريس  هيئة اعضاء  معدل التزام ن أقسام  األلوحظ انه في بعض  •

 موضح بالجدول التالي: هو 

  

 القسم    70بأكثر من   % باملواعيد  التدريس هيئة اعضاء معدل التزام

 عالي  متوسط متدني

72مراض %األ علم  √    

86العيون %طب  √    

73% طب االطفال √    

62% االشعة و التصوير الطبي  √   
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44التشريح %   √  

   20الحيوية %الكيمياء    √

 الباطنة*    0%   √

16%ائف االعضاءظعلم و    √  

68% علم االدوية  √   

22الجراحة %   √  

50% طب املجتمع   √   

72الطب الشرعي والسموم   % √  √  

   15 % والوالدة  النساء   

62نسجة %األعلم   √   

 

 توصيات

 معالجة هذا االمر املهم جدا في العملية التعليمية من قبل أدارة الكلية عن طريق رؤساء االقسام العلمية  

   أداء أعضاء هيئة التدريس 

   الخامسة السنة  الي  االولى   السنة

التدريس  هيئة أعضاء  أداء   40%> 70% - 40% 100% - 71%  

الطالب نسبة  أعلى   أدنى أعلى   أدنى أعلى   أدنى  

 7 % 94%  5.6% 62.5% 6% 72% 

 

70أداء أعضاء هيئة التدريس بأكثر من   %   القسم   

 عالي  متوسط متدني

94مراض %األ علم  √    

80العيون %طب  √    

52% طب االطفال  √   

50% الطبي  والتصوير شعة  األ      √   

20التشريح %   √  
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8الحيوية %الكيمياء    √  

 الباطنة    10%   √

16%ائف االعضاءظعلم و    √  

31% دويةعلم األ    √  

11الجراحة %   √  

7% طب املجتمع    √  

31ة %علم االحياء الدقيق   √  

45الطب الشرعي والسموم   %   √  

√   15 % والوالدة  النساء   

38الطفيليات %   √  

39نسجة %األعلم    √  

 

 االستنتاج  

قسام. األ  لجمالي العظمى  في االغلبية التدريس متدني  هيئة أعضاء أداء  

 توصيات

 معالجة هذا االمر املهم جدا في العملية التعليمية من قبل أدارة الكلية عن طريق رؤساء االقسام العلمية  

 

 مدى تعاون أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة  

70بأكثر من   %  الطلبة مع  التدريس هيئة أعضاء  تعاون  مدى  القسم   

 عالي  متوسط متدني

93مراض %األ علم  √    

80العيون %طب  √    

52% طب االطفال  √   

50% الطبي والتصوير االشعة    √   

25التشريح %   √  

3الحيوية %الكيمياء    √  
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 الباطنة    10%   √

24%ائف االعضاءظعلم و    √  

22الجراحة %   √  

14% املجتمع طب    √  

42ة %علم االحياء الدقيق   √  

63الطب الشرعي والسموم   %  √   

√   7.7 % والوالدة  النساء  

38الطفيليات %   √  

40نسجة %األعلم     √  

 االستنتاج 

الطلبة متدني في مجمل االقسام عدا قسمين    مع  التدريس هيئة أعضاء تعاون   

 توصيات

 معالجة هذا االمر املهم جدا في العملية التعليمية من قبل أدارة الكلية عن طريق رؤساء االقسام العلمية  

 __________________________________________________ 

 و.  تنوع االنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة  

 القسم        70من   %  املستخدمة بأكثر  والوسائل  والتمارين  االنشطة تنوع

 عالي  متوسط متدني

88مراض %األ علم  √    

53العيون %طب   √   

10% طب االطفال   √  

25% الطبي والتصوير االشعة     √  

4.5التشريح %   √  

8الحيوية %الكيمياء    √  

 الباطنة    10%   √

16%ائف االعضاءظعلم و    √  

0% علم االدوية   √  

11الجراحة %   √  
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7% طب املجتمع    √  

14ة %حياء الدقيقعلم األ    √  

27الطب الشرعي والسموم   %   √  

√    %7.7 والوالدة  النساء  

16الطفيليات %   √  

4.5نسجة %األعلم    √  

 

 االستنتاج  

تنوع االنشطة والتمارين والوسائل املستخدمة من قبل اعضاء هيئة التدريس متدني في مجل االقسام  

 ماعدا قسم علم االمراض 

 توصيات

الكلية عن طريق اقحام اعضاء هيئة  أدارة  قبل من التعليمية العملية  في  جدا املهم  االمر   هذا معالجة

  والتمارين( االنشطة   بتنوع ) ساليب التدريس أ و التدريس بدورات تدريبية وورشات عمل على طرق  

 ___________________________________________________________________ 

 قدرة عضو هيئة التدريس على توصيل املعلومة

 القسم        70بأكثر من   %  املعلومة توصيل على   التدريس  هيئة عضو   قدرة

 عالي  متوسط متدني

   17.9التشريح %علم    √

16%عضاءائف األ ظعلم و    √  

 توصيات 

 . يجب ان يكون هذا السؤال في استبان جميع االقسام االخرى مستقبال  •

   .تحفيز الطالب على املشاركة •

 القسم     70  % كثر من أتحفيز الطالب على املشاركة ب

 عالي  متوسط متدني

مراض %األ علم  - - -  
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66.7العيون %طب   √   

26.3% طفالطب األ    √  

12.5% الطبي  والتصوير شعة  األ    √  

7.5التشريح %   √  

3.2الحيوية %الكيمياء    √  

 الباطنة    10%   √

12.2%ائف االعضاءظعلم و    √  

21.4% دويةعلم األ    √  

22.2الجراحة %   √  

7% طب املجتمع    √  

14.3ة %حياء الدقيقعلم األ    √  

45.5الطب الشرعي والسموم   %   √  

√    %15.4 والوالدة  النساء  

27.8الطفيليات %   √  

9.5نسجة %األعلم    √  

  متوسطفي جميع االقسام العلمية ماعدا طب العيون فهو  ضعيفتحفيز الطالب على املشاركة 

 توصيات

لها من اهمية في التحصيل العلمي للطالب  مناقشتها ملاتطرح على رؤساء االقسام العلمية لغرض   

. مدى توفر الكتب باملكتبة  

 القسم     70تحفيز الطالب عللى املشاركة باكثر من % 

 عالي  متوسط متدني 

76االمراض %علم  √    

60العيون %طب   √   

26.3% طب االطفال   √  

25% االشعة و التصوير الطبي   √  

- التشريح % - - -  

33الحيوية %الكيمياء    √  
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 √  05  الباطنة    %

%ائف االعضاءظعلم و  - - -  

%  علم االدوية - - -  

55.6الجراحة %  √   

14.3 % طب املجتمع    √  

29.4ة %حياء الدقيقعلم األ    √  

45.5الطب الشرعي والسموم   %   √   

√    %30.4 والوالدة  النساء  

27.8الطفيليات %   √  

48نسجة %األعلم    √  

 

وقلة   والعيون الجراحة   في الباطنة،متوسطة التوفير نوعا ما  ااالمراض، بينم علم  بوفرة لدى الكتب متوفرة 

   األقسام.توفرها في باقي 

    توصيات  

بالتنسيق مع مدير املكتبة بالكلية يقوم عميد الكلية بمخاطبة الجامعة بشأن توفير الكتاب املنهجي االزم  

التجارية. عليه في االسواق واملكتبات   لالتحصي للعملية التعليمية وذالك لصعوبة    والضروري   

 _______________________________ ___________________________   

 ثانيا ا: تقييم كلية الطب البشري من وجهة نظر الطالب 

 العامل  ضعيف مقبول  جيد 

%40  موقع الطلية والوصول لها   % 15 37% 

 البيئة الداخلية للكلية   17% 42% 59%

 الخدمات املكتبة والقرطاسية  29% 51% 51%

باملواعيد وخطط الدراسةااللتزام  22% 36% 52%  

 الخدمات االدارية للطالب  41% 51% 53%

 توفير اماكن للمناقشة  53% 39% 56%

 التجهيزات املعملية  59% 49% 47%
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 عدد االنشطة والتدريبات املهنية 98% 37% 31%

بات سوق العمل لاحتواء املقرر على متط  61% 49% 49%  

للمناهج العلميةتحديث مستمر   77% 41% 40%  

   55%-40التقييم % نسبة متوسطةالكية وخدماتها هي  مالئمة موقع املستوى الجيد الذي ابداه الطلبة في 

 

  بالنسبة للخطة االسرتاتيجية للكلية

  .47%-44أهداف( كانت نسبة املوفقين على انجازها بنسة %  رسالة، رؤية،)  •

 على الكلية مراجعة خدامتها املذكورة بالجدول والعمل على تحسينها.   •

 نتائج وجهة نظر املجتمع ملخرجات كلية الطب  

 % ان يعرفون طالب الطب وان الدراسة بها صعبة  74املشاركون في هذا االستبيان بنسة  •

 % منهم ادلو بان توجه الطالب للطب هو مادي  60حوالي  •

  التوظيفمع سوع العمل وفرص  ىال تتماش  رجين لكلية الطب خبينما اقل من نصفهم قالوا ان ال •

 املبكر  

توصيات: يجب ان تقوم الكلية وبالتنسيق مع قطاع الصحة بوضع استراتيجية بقبول العدد املناسب من  

سوق العمل     مع احتياجات بصورة تتماش ىطالب الطب الجدد   

 نتائج وجهة نظر ارباب العمل   

عليها كانت في املستوى الجيد   النتائج املتحصل جميع   

 نتائج قياس رضا املوظفين بالكلية )لعدد 12 موظف(  

املرتب   باستثناءوجيدة املستوى  ةإيجابيجميع املؤشرات التي استخدمت في هدا االستبيان كانت نتائجها 

    بالكلية.واملحفزات واالمان 

توصيات: على ادارة الكلية بالتنسيق مع ادارة الشؤون االدارية النظر في هذه املتطلبات الهامة وذالك من  

اجل استمرارية عطاء املوظفين بالشكل االزم الستمرار عمل الكلية وعدم تركم الكلية والنظر العمال اخرى  

 لتحسين املعيشة.  

 ____________________________________________________ ____  
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 توصيات اخرى  

ملراعاة الشفافية ودقة  املستقبلية وذلكأن تكون جميع االستبيانات الكترونية في الدراسات   يحبذ •

 املعلومة. 

    .تقييم أداء الكلية من قبل أعضاء هيئة التدريس واملعيدين والفنيين العاملين بالكلية يحبذ •

   .كبر واختيارهم بطريقة عشوائيةأعدد الطالب املستهدفين للدراسة يجب ان يكون   •

   . االستبيان يجب ان يكون موحد لجميع االقسام وبدون اختالف في مؤشرات التقييم •

 تقبلية تتضمن طلبة االمتياز ويكون لهم استبيان ذو مؤشرات كالتالي:يجب ان تكون الدراسة املس •

 ر املؤشر  النسبة املئوية % 

71-

001  

40-

07  

 1 مدى تعاون منسق مرحلة االمتياز مع الطالب واالستماع الى مالحظاتهم  40

 2 مدى تعاون الكوادر الطبية في فسم الجراحة واعطاء فرصة التدريب     

التدريب  فرصة واعطاء  الباطنة فسم في  الطبية  الكوادر  تعاون  مدى     3 

التدريب  فرصة واعطاء االطفال  فسم في  الطبية  الكوادر  تعاون  مدى     4 

التدريب  فرصة واعطاء  اانساء والوالدة  فسم في  الطبية  الكوادر  تعاون  مدى     5 

 6 يحظى كل طالب بفرص تدريب ومعاملة متساوية كباقي زمالئه في قسم الجراحة     

الباطنة  قسم في  زمالئه كباقي   متساوية ومعاملة  تدريب بفرص طالب كل يحظى     7 

االطفال  قسم في  زمالئه كباقي   متساوية ومعاملة  تدريب بفرص طالب كل يحظى     8 

النساء  قسم في  زمالئه كباقي   متساوية ومعاملة  تدريب بفرص طالب كل يحظى   

 والوالدة 

9 

 

 


