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  جامعة المنیا جامعة المنیا 
  األسناناألسنان  كلیة طبكلیة طب

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة  
  

  
FFaaccuullttyy  DDeennttiissttrryy  

  

  رؤية الكلية :
تتطلع ايل الريادة واالرتقاء على املستوى ا3تمع على املستوى القومي و  تسعى الكلية إىل أن حتافظ على رياد!ا يف جمال طب األسنان والبحث العلمي وخدمة ال"

   "االقليمي واالرتقاء ايل املستوى الدويل

  رسالة الكلية :
ة ومواجهة التحديات " إعداد أطباء أسنان قادرين على تقدمي رعاية طبية عالية اجلودة يف إطار أخالقي حبيث يكون اخلريج قادر على مواكبة التطورات العاملي

  لية وتطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا احلديثة"احمللية والدو 

  لتعليم واالعتماد لتعليم واالعتماد كلية معتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة اكلية معتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة ا

  20182018//33//1313) بتاريخ ) بتاريخ 176176بقرار رقم (بقرار رقم (

  
  التعليم اهلجنياستبيان لقياس رضا الطالب عن 

يف التحصيل  جهك وارأيك سوف يساعدنا على حتسني أداء الكلية والتغلب على املعوقات الىت ت -عزيزي الطالب :
  ، لذلك نرجو منك أن تساعدنا بتوصيل رأيك لنا من خالل االجابة عن اسئلة االستبيان من خالل التعليم اهلجني

  
  ( اختياري)............................................ اسم الطالب

  
  ....................... -:)2021/ 2020الفرقة الدراسية ( للعام اجلامعي 

  
  قياس درجة رضا الطالب 

 بفعالية يف جناح العملية التعليمية  بًعد ( التعليم اهلجني) هل تساهم تقنية التعليم عن •

  ال                       إىل حد ما         نعم                   
 عد عن بً  ب الستخدام تقنيات وسائل التعليمما مستوى املهارات اليت حيتاجها الطال •

  مهارات متقدمة وعالية                         مهارات متوسطة 
  ال حيتاج ايل مهارات                           تعتمد على اخلربة

 عن  التعليم اهلجني هل انت راضي  •

 راضي بشدة  - 

 راضي  - 

 اىل حد ما - 

 غري راضي  - 

 غري راضي بشدة - 

 هل انت راضي عن وجود املقررات الدراسية  الكرتونيا •

 راضي بشدة  - 

 راضي  - 

 ايل حد ما - 

 غري راضي  - 

 غري راضي بشدة - 
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 اهلجنية يف التعليم برأيك ما هي أكثر الوسائل املستخدمة بفاعلي •

  الفيديو كونفرنس - 
  CDsالعلمية احملتوية على الكتب أو اشرطة الفيديو أو املادة  - 
  (بوابة المقررات)النظام االلكرتوين  - 
  التواصل املباشر مع حماضر املادة - 
 املكتبات االلكرتونية والبحث العلمي  - 

 ما مدى مالئمة اسلوب التعليم عن بعد حلاجات الراغبيني يف التعليم على اختالف ظروفهم واعمارهم  •

 ممتاز - 

 جيد  - 

 مقبول وحيتاج ايل تطوير  - 

 غري مالئم أبدا - 

من خالل جتربتك يف بيئة الكلية هل تعتقد ان طالب املرحلة اجلامعية قادرون على االنتقال من اسلوب التعليم التقليدي إىل  •
 ب التعليم عن بعدو اسل

 نعم وبشدة وحيققون مستوى جناح ممتاز - 

 نعم ولكن بأقل استفادة - 

 بعضهم جيتازه بصعوبة - 

 الئم لكل الفئات ليس م - 

 غري راضي أبدا - 

 بعد جتربة التعليم عن  بعد بكلية طب اسنان جامعة املنيا ما هو انطباعك عنه  •

 اجيايب  - 

 سليب  - 

 حمايد - 

 استخدام احلاسب االيل واالنرتنت يف التعليم عن بعد هل تتقن  •

 نعم  - 

 ال - 

 ايل حد ما - 

  
 أتاح يل التدريس عن بعد مراجعة الدروس بيسر وسهولة •
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 نعم  - 

 ال  - 

 إىل حد ما - 

 هل كان يوجد جمموعات تفاعلية مع اعضاء هيئة التدريس  •

 نعم  - 

 ال - 

 إيل حد ما - 

 ما هي اكثر األقسام تفاعالً  •

  اجابتك ................................................................................... •
......................................................................................... 

 ومقرتحاتك إن وجد (التعليم اهلجني) عدما هو رأيك حول مزايا التعليم عن بً  •

  اجابتك ...................................................................................
.........................................................................................  

  أوجه القصور من وجهة نظرك •
  اجابتك ...................................................................................

.........................................................................................  


