
 
 

ان نتائج إستبیتقریر عن   
لعام ل الدراسات العلیا طالب

٢٠١٨-٢٠١٧  الدراسي   
كلیة طب أسیوط -ةوحدة ضمان الجود  
 

  إعداد
  فریق الدراسات العلیا بوحدة ضمان الجودة

  
  اإلداريعضو الفریق   د/ نھي أبو الفتوح.أ

  اإلداري عضو الفریق ا  عبیر فاعي د/.أ

  عضو  لجنة المراجعة  ناھد مخلوف د/

الموظف المسؤل عن معیار   جابرمحمد سماعیل  إ أ/

  الدراسات العلیا

  
  تحت إشراف

  وفلأحمد مخ ھدىأ.د/ 
  مدیر وحدة ضمان الجودة

   

 
 
 
 

٢٠١١-٢٠١٠ 
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Quality Assurance Unit 

 

  ٢٠١٨-٢٠١٧للعام الجامعي  ت العلیااالدراس طالب تقریر عن إستبیان 
  

  مقدمة: 
  
جامع�ة    -كلی�ة الط�ب   -الدراسات العلیا  ستطالع رأي طالب إیعتمد ھذا التقریر علي نتائج  ·

ویھدف الي التعرف علي درجة  ٢٠١٨-٢٠١٧ أسیوط عن العملیة التعلیمیة للعام الجامعي 
 . عن نظام التعلیم بالكلیة العلیا الدراسات  طالب رضا 

للع�ام   الدراس�ات العلی�ا   ط�الب ستبیان برفع الرابط اإللكتروني  إلقامت وحدة ضمان الجوده  ·
م��ھ مس��تعینھ ب��النموذج المق��دم م��ن الھیئ��ة العا     عل��ي موق��ع الكلی��ة   ٢٠١٨-٢٠١٧الدراس��ي 

 إل�ي ا ال�رابط  بإرس�ال ھ�ذ   وح�دة ض�مان الج�وده   كم�ا قام�ت     لضمان ج�ودة التعل�یم واإلعتم�اد   
 جمیع

 .رؤ ساء األقسام إلرسالھ لجمیع طالب الدراسات العلیا  
رئیس�ي یق�یس م�دى رض�ائھم      رتشمل استبیانات استطالع رأي طالب الدراسات العلیا محو ·

    . عن العملیة التعلیمیة وما یتعلق بھا داخل
  

  : عناصر اإلستبیان
  

  .طلب لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط -
 .ج الدراسيالبرنام -
 .تنظیم برنامج الدراسة -
 .أسالیب التدریس والمحاضرات والمعامل والحاالت اإلكلینیكیة  -
  .قاعات التدریس والسمینار العلمي -
 .( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات) نواتج البرنامج -
 .التوجیھ األكادیمي أعباء العمل والتقویم -
   .الدعم الخاص -
 .الثقافة البحثیة -
   .على الرسائل كادیمياإلشراف األ -
 .المكتبات -
     .استخدام الكمبیوتر    -
 .التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز -
       .نظام الشكاوى والتظلمات -
خدمات أخري ( مثل خدمات لذوى االحتیاجات الخاصة  بما ف�ى ذل�ك مس�اعدة المتعس�رین       -

                   .العالجیة المقدمة من الكلیة تدراسیًا و الخدما
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 :توزیع اإلستبیان

ستبیان ط�الب الدراس�ات العلی�ا للع�ام     برفع الرابط اإللكتروني  إلقامت وحدة ضمان الجوده  -
   . علي موقع الكلیة  ٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي 

جمی�ع رؤ س�اء األقس�ام إلرس�الھ      إل�ى بإرس�ال ھ�ذا ال�رابط     وح�دة ض�مان الج�وده   كما قام�ت    -
 .لجمیع طالب الدراسات العلیا 

 
 .إلكترونیا بواسطة طالب الدراسات العلیا تم إدخال البیانات ال البیانات:إدخ

 
  تحلیل اإلستبیان 

  .ةبالكلی ةوحدة ضمان الجودالعلیا ب اتفریق الدراس تم تحلیل اإلستبیان بواسطة 
  

  :التحلیلو عملیة   تصمیم اإلستبیان
و وكی��ل الكلی��ة  اإلداري عض��و الفری��ق ( ش��ارك ف��ى تصمیماإلس��تبیان )   مھ��ا كام��ل غ��انم  /د. أ

  (سابقًا)لشؤن البیئة وخدمة المجتمع 
  و مدیروحدة ضمان الجودة  ھدي مخلوف          عضو الفریق اإلداري/أ .د 
  اإلداريعضو الفریق نھي أبو الفتوح        / أ .د

  عضو الفریق اإلداري عبیر فاعي            /أ .د 
  )سابقًا(اإلستبیان ) عضو الفریق التنفیذي  ( شارك فى تصمیمأ .د / صفاء ماھر         

  و عضو لجنة المراجعة )سابقًا(عضو الفریق التنفیذي            د/ناھد مخلوف
  
  

  :التحلیلو عملیة اإلشراف علي عملیة توزیع اإلستبان و مراجعة اإلستبیان
  مدیر مركز تطویر التعلیم و )قًابسا( عمید كلیة الطب    أحمد محمد مخلوف       /أ .د 
  مدیر وحدة ضمان الجودة   – عضو الفریق اإلداري            مخلوف  أحمد ھدي /أ .د 

  
  medicine/-www.aun.edu.eg/facultyبموقع الكلیة  تم  عرض اإلستبیان نشر النتائج:

  لكل األقسام. رسال نسخة منھاإو    
  

 مرفقات:
o  اإلستبیان علي تحلیلCD. 
  

 
 

http://www.aun.edu.eg/faculty
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  أھم النتائج
  

  
 بعمل قاموا الذین(  العلیا الدراسات طالب  رضا مدى مقیاس أن اإلستبیانات تحلیل اثبت ·

 إلي بالنسبة و ، ٪٨٦- ٨١ بین یتراوح الدراسیة البرامج عن) طالب ١٠٧٨ عددھم و اإلستبیان

 و التدریس أسالیب عن رضائھم و ٪٨٥-٧٨ بین یتراوح دراسيال البرنامج  تنظیم عن رضائھم

 و التدریس قاعات و  ٪٨٧- ٧٧ بین یتراوح اإلكلینیكیة الحاالت و المعامل و المحاضرات

)  ومھارات معارف من إكتسابھ تم ما(  البرنامج نواتج و ٪٩٢-٨٨ بین یتراوح العلمي السمینار

 بین یتراوح الرسائل على األكادیمي اإلشراف عن لرضائھم بالنسبة أما ٪،٩٠- ٨٤ بین یتراوح

 . و لقد لوحظ وجود تحسن بشكل عم مقارنة باألعوام السابقة  ٪.٩٠- ٨٦

 
  
  
  


