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 المنهجدور الطالب في 

 منه المستهدفة التعلم مخرجات عن بدراسته  تقوم مقرر كل أستاذ اسأل.  

 مقرراته. تدرس الذي البرنامج توصٌف عن اسأل 

 

 :والتعلم التعليمدور الطالب في 

 

 وقراءات.  تكلٌفات من إلٌك ٌسند ما تؤدي بأن والتعلم، التعلٌم عملٌتى فً أساتذتك ساعد

 أسئلة واطرح ،المحاضرات  قاعات داخل تطرح التً المناقشات فً ٌةبفاعل وشارك

 هادفة وبناءة.

 الذاتى التعلم – اإللكترونً التعلم) الحدٌثة التعلم أسالٌب لتطبٌق أساتذتك، مع تفاعل  

 .العمل سوق ٌطلبها أساسٌه بمهارات  تسلٌحك إلى تهدف والتى ،(إلخ.....

 مزٌد واكتساب ،مهاراتك تنمٌة بهدف الجامعة، هاتعقد التى التدرٌب برامج فى شارك 

 من المعلومات والمعارف .

 العمل بسوق االلتحاق متطلبات أهم ٌمثل الذى المٌدانى، التدرٌب فى بفاعلٌة شارك. 



 

 

  

  
 

   The fruitful future module 

 

Minia University 
Faculty of Dentistry 

Quality Assurance Unit  

 

 2 

 

 التقييمدور الطالب في 
 

 وأن أساتذتك، مع خاللهمن   تتفاعل الذي والتعلم، التعلٌم :عملٌتى تقٌٌم على احرص 
 التقٌٌم، هذا من المرجو الهدف ٌتحقق حتى الدرجات، أقصى إلى  وضوعٌام  تكون
 الذي (االستبٌان) االستبانة :مثل رسمٌة أسالٌب خالل من التقٌٌم هذا ٌجرى ما وعادة

 ٌسألك أن :مثل رسمٌه غٌر أسالٌب باستخدام أو المقرر، تدرٌس نهاٌة فً ؤه استٌفا ٌتم

 .بالكلٌة تتلقاها أخرى تعلٌمٌة خدمه عن أو ما ًدراس مقرر فً عن رأٌك أساتذتك أحد
 

 شًء أي عن رضائك عدم حالة ففً السلبٌة، عن وتخل اإلٌجابً بالسلوك تحل  .
 آلٌه بالكلٌة تجد سوف ما وعادة للمسئولٌن، توصٌله من فالبد التعلٌمٌة، بمؤسستك

 .استخدامها فأحسن شكواك الستقبال مناسبة
 

 ياعالجم العملدور الطالب في 

 تحقٌق فً دورهم أهمٌة توضٌح فى وكذلك والتعلم، الفهم فً زمالءك وساند ساعد 
 .ولوطنك لك أفضل مستقبال لتضمن التعلٌم  جودة

 العمل مهارات لتنمٌة زمالئك، مع التعلم أنشطة أداء فى المشاركة على احرص 
 .الجماعً .
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 الطالبى الدعمدور الطالب في 

 وكٌفٌة بها، الدراسة نظام معرفة على واحرص جٌدا، ٌتكبكل الخاص الطالب دلٌل اقرأ  

 .لها المنظمة والقواعد االمتحانات نظم وكذلك بها، المختلفة بالتخصصات التحاقك

 بالكلٌة المتاحة الشباب رعاٌة خدمات من االستفادة على احرص.  

 أخطائك، أسباب على تقف لكً االمتحانات، نتائج فً أستاذك مناقشة على احرص  

 .القادمة االمتحانات فً تجنبها على لتعمل

 ترٌد، ما كل عن واسأله بك، الخاص األكادٌمً المرشد مع الدائم التواصل على احرص 

 .باستمرار نصٌحته واطلب

 

 الكلية سياسات رسمدور الطالب في 

 

 والخطة التطوٌر خطط وضع وفً بكلٌتك، القرارات اتخاذ فً تمثٌلك على احرص 

 اللجان فً زمالئك وعن عنك ممثلٌن إشراك  خالل من وذلك للكلٌة، االستراتٌجٌة

 المختلفة بالكلٌة.

 التحسٌن عملٌات فً برأٌك وشارك المستقبلٌة، وخطتها ، الكلٌة رسالة تعرف 

 والتطوٌر
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 سديدة قرارات اتخاذدليل الطالب في 

 الجودة .  نظم تحقٌق من مزٌد بهدف ، الكلٌة أعضاء مع وناقشها بناءة، قرارات اتخذ 

 ٌخص ما منها سواء ، الكلٌة بها تقوم التى الممارسات عن رضائك مدى عن عبر 

 .الكلٌة توفرها التى والمعامل التجهٌزات أو اإلدارى، الجهاز أو التدرٌس هٌئة أعضاء

 مؤسساته وأصحاب العمل سوق متطلبات مع مهارات  من تكتسبه ما بٌن قارن 

 بها وقدم مؤسستك، فى تناقشها التى متطلباتك ذلك ضوء ىف وحدد .باألمر  والمعنٌٌن

 بناءه. مقترحات

 

 

  الكلية اعتماددور الطالب في 

  مجال فً خبراء مراجعون بها ٌقوم ، للمراجعة زٌارات كلٌتك على ٌتوالى سوف

 إمدادهم على احرص واالعتماد، التعلٌم جودة لضمان القومٌة للهٌئة تابعٌن التعلٌم جودة

 الشأن هذا فً رأٌك ٌطلب عندما المبالغة دون الصحٌحة لوماتبالمع
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  بالكلية والتجهيزات الموارددور الطالب في 

 
 

  آلً، حاسب وأجهزة مكتبة كلٌتك موارد من االستفادة على جٌدا احرص*
 . إلخ ...المعامل وأدوات

 .أجلك من فهى الموارد، هذه استخدام أحسن*
 

 

 معيةالمجت المشاركةدور الطالب 

 من ٌتجزأ ال جزء فهى والبٌئٌة، المجتمعٌة التوعٌة برامج فى مؤسستك شارك 

 اكتسابك لمهارات العمل. متطلبات

 تقوم التى المجتمعٌة المشاركة تفعٌل فى وشارك المحلى، المجتمع ألعضاء الخدمة قدم 
 بها الجامعة .

  خاللها من تدرٌبك ٌتم التى البحوثإجراءات و العلمٌة، الندوات فى بفاعلٌة شارك 
  العمل سوق ٌتطلبها التى والعملٌة العقلٌةالمهارات   على

 

 المستمرة المحاسبيةدور الطالب في 

 الجٌد الطالب لمواصفات عاتكرام مدى على واحكم بأول، أوال نفسك حاسب.  

 ذلك األمر تطلب إن   كلٌتك فً األكادٌمً اإلرشاد استشارة طلب.  
 التطوٌر فى لإلسهام الجودة معاٌٌر ضوء فً كلٌتك فً ٌحدث ما تابع 
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