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مستوى رضا الطالب حول اإلمتحانات النهائيةتقرير عن   

 مقدمة 
لى أداء مهامه يف ضوء حرص مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء جبامعة سبها ع

م بتعميم الرابط 42/1/4242قام مكتب ضمان اجلودة يوم  ، وواجباته على امت وجه

مستوى رضا الطالب حول االمتحانات  تقييماخلاص ب يااللكرتوناخلاص باالستبيان 

االسئلة والقاعات املخصصة إلجراء تلك اإلمتحانات وذلك  طبيعةالنهائية من حيث 

طالب من اجل لوتوفري املناخ املناسب لملية التعليمية تطوير مستوى الع من اجل

طالب من تسع  42وقد شاركت يف هذا االستبيان  . مساعدتهم على اإلبداع والتفوق

كليات وهي اآلداب والعلوم والعلوم اهلندسية والتقنية والزراعة وتقنية املعلومات 

 .وطب االسنان والرتبية براك الرتبية غات والصيدلة

  عدم مشاركة عدد اكرب من الطالب يف هذا االستبيان يرجع لعدة اسباب فيما

 :يلي نستعرض بعضها

  نشر بالرغم من يف العديد من الكليات على الطالب عدم تعميم هذا االستبيان

 هذا االستبيان يف جمموعة من الغرف اخلاصة باملكلفني جبامعة سبها

 داد يم االمتحانات النهائية وقامت بإععدد من الكليات كانت سباقة يف تقي

 .خاصة بهامشابهة استبيانات 

 عدم وجود خدمات انرتنت لدى عدد كبري من الطالب 

ا التقرير سوف ندرج املالحظات العامة وستحال نسخة من نتائج االستبيان يف هذ

لكليات اجلامعة من اجل االستفادة من املالحظات الواردة من الطالب لغرض 
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حيث تضمن االستبيان املعد هلذه الدراسة عدد من االسئلة . التطوير والتحسني

 .تحصل عليها لكل ساالسوف ندرجها فيما يلي ونقوم ايضًا مبناقشة النتائج امل

هل كانت أسئلة االمتحانات متنوعة من حيث صعوبة االسئلة و  :األولالسؤال 

 مراعاة الفروق الفردية وتضمنت مجيع مفردات املنهج؟

 إجابةعلى هذا الساال كانت كما موضح بالصورة التالية حيث كانت  اإلجابةنتيجة 

االمتحانات كانت متنوعة  أسئلة أن أيمن املشاركني نعم % 8206ما يعادل نسبة 

من حيث الصعوبة ومراعاة الفروق الفردية وكذلك تضمنت مجيع مفردات املنهج 

 .من املشاركني ال% 2.04نسبة  إجابةبينما كانت 

 
 هل كانت طريقة توزيع الدرجات على اسئلة االمتحان مناسبة؟ :الثانيالسؤال 

 إجابةما موضح بالصورة التالية حيث كانت على هذا الساال كانت ك اإلجابةنتيجة 

 أسئلة طريقة توزيع الدرجات على أن أي "ال"من املشاركني % 26.8ما يعادل نسبة 

 من املشاركني% 4102 تهنسب ما  إجابةبينما كانت  االمتحانات مل تكن مناسبة

 .االمتحان كانت مناسبة أسئلةتوزيع الدرجات على  أن أي" نعم"
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 هل كان زمن االمتحان كافيا ومتوافقا مع نوعية األسئلة؟ :لثالثاالسؤال 

 إجابةعلى هذا الساال كانت كما موضح بالصورة التالية حيث كانت  اإلجابةنتيجة 

زمن االمتحانات كان كافيًا ومتوافقًا  أن أيمن املشاركني نعم % 84.4ما يعادل نسبة 

 ."ال"ن املشاركني م% 24.6نسبة  إجابةبينما كانت  سئلةمع نوعية األ

 
هل ورد ضمن اإلمتحان النهائي ألي مادة من املواد اليت درستها  :الثالثالسؤال 

 ومل يغطيه حماضر املادة اثناء احملاضرات؟( او اكثر)خالل الفصل الدراسي ساال 

 إجابةعلى هذا الساال كانت كما موضح بالصورة التالية حيث كانت  اإلجابةنتيجة 

زمن االمتحانات كان كافيًا ومتوافقًا  أن أيمن املشاركني نعم % 8404 ما يعادل نسبة

 ".ال"من املشاركني % 2406نسبة  إجابةبينما كانت  سئلةمع نوعية األ
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 ؟إمالئية على أخطاء علمية او اتاالمتحانمن  أيهل احتوى  :الرابعالسؤال 

 إجابةعلى هذا الساال كانت كما موضح بالصورة التالية حيث كانت  اإلجابةنتيجة 

مل حتتوي على أخطاء االمتحانات  أن أي المن املشاركني % 42.4 ما يعادل نسبة

 ".نعم"من املشاركني % 4404نسبة  إجابةبينما كانت  علمية او امالئية

 
 ؟باالمتحاناتهل كنت على علم باللوائح والتعليمات اخلاصة  :اخلامسالسؤال 

من الطالب املشاركني يف هذا % 4404نسبة  أنتوضح على هذا الساال  اإلجابةنتيجة 

نسبة باالمتحانات وت اخلاصة االستبيان كانوا على دراية تامة باللوائح والتعليما

من املشاركني مل يكونوا على دراية تامة بالتعليمات واللوائح اخلاصة % 2.04



مستوى رضا الطالب حول اإلمتحانات النهائيةتقرير عن   

ليس هلم دراية باللوائح  أن أيال  %601نسبة  احابة بينما كانت باالمتحانات

 . والتعليمات اخلاصة باالمتحانات

 
 ؟هل كانت القاعة االمتحانية مرحية :السادسالسؤال 

 إجابةعلى هذا الساال كانت كما موضح بالصورة التالية حيث كانت  اإلجابةنتيجة 

جرت فيها القاعات واملدرجات اليت  أن أي نعممن املشاركني % 2402 نسبة

القاعات  أن من املشاركني %2101 اجابة االمتحانات كانت مرحية وكانت

القاعات  أن أيال % 2804 إجابةواملدرجات مرحية اىل حد ما بينما كانت 

 . مل تكن مرحية بالنسبة للطالباالمتحانات واملدرجات اليت جرت فيها 

 
هل كان جدول االمتحانات هذا الفصل مناسب لك وساعدك على  :السابعالسؤال 

 املذاكرة؟
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 إجابةعلى هذا الساال كانت كما موضح بالصورة التالية حيث كانت  اإلجابةنتيجة 

جدول االمتحانات كان مناسب للطالب  أن أي نعممن املشاركني % 24.6 نسبة

اىل حد ما بينما  جدول االمتحانات كان مريح أن من املشاركني %4..4 اجابة وكانت

جدول االمتحانات مل يكن مناسب هلم ومل يساعدهم  أن أيال % 24.2 إجابةكانت 

  .على املذاكرة

 

 
 

 اهم املالحظات واالقرتاحات الواردة من الطالب

 ن األسئلة بصيغة موضوعية والتقليل من األسئلة املقاليةاقرتح ان تكو. 

 العملي وان ال يكون يف يكون ف نفس اليوم امتحان  ةالشفوي إجراء االمتحانات

 ن النظرينفس يوم االمتحا

 ضيق وقت االمتحانات والفصل الدراسي القصري 

 احرتام الطلبة دون متييز بني شخص او قبيلة 

  خارج املنهج تكون من األسئلةاغلب 



مستوى رضا الطالب حول اإلمتحانات النهائيةتقرير عن   

  بعض األسئلة الغري مباشرهوجود 

  فرض جدول االمتحانات على طالب عدم 

  الطالب بعضهم يأتي بدون ادوات وآلة حاسبة 

  وعدم مراعاة الضغوطات  من قبل املشرفني طالبللال يوجد رفع معنويات

 ب النفسية والظروف املتفاوتة اليت مير بها الطال

  بالطلبة ستهزاءا ووجود داخل القاعات بعض املشرفنيارتفاع صوت .. 

  باللغة االجليزية األسئلةوجود بعض 

 يف االمتحانات ال ندري ماهو السبب  وجود بعض االسئلة التعجيزية 

  اإلجابات أناال  باإلشارةبعض املشرفني يقوموا بتحطيم معنويات الطالب 

 تلك املواد أساتذةخاطئة بالرغم من انهم ليسو 

 كحد ادنى  وقت مناسب على سبيل املثال يوم واألخريكون بني االمتحان  أن 

 الطلبة و التعامل معهم بأسلوب الئق احرتام 

 فقطباحية تكون يف الفرتة الص االمتحانات. 

 سوء تقدير الزمن املستغرق حلل االمتحان و ضيق وقت االمتحان 

  عدم تقدير الطلبة يف بعض االمور كالتأخري 

 عدم حضور أستاذ املادة وقت اإلمتحان 

 تكون قبل النظري بأسبوع واحد على االقل ةاالمتحانات العملي 
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  وان ال تعطى نصف درجة االمتحان  متساويةطريقة توزيع الدرجات تكون

 على ساال واحد

 معاملة طالب الدراسات العليا كمعاملة طالب بكالوريوس 

  يف القاعة الواحدة الطلبة ختصصاتكثرة 

  جيب ضبط مواعيد االمتحانات بفرتة و اعالم االستاذ املراقب بنهاية موعد

 االمتحان وعدم استعجال الطالب

 


