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التعليمية الفاعلية: الثاني احملور    

 

 العليا الدراسات – 7
 الممنوحة الدرجات   7/3

 الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة   7/3/3
  أقسام  8في ( درجة  دكتوراه 8, درجة ماجستير  8)برنامج  16يحتوى قسم الدراسات العليا على

 البدء فىعلى مجلس الدراسات العليا بالجامعة و  17/5/0212وقد وافق مجلس الكلية بتاريخ ,علمية
   .0212/0211فى العام الدراسى  المعتمدة بالساعات لتمريضا فى علوم مهنيال دبلومال

  يوجد بالكلية مكتب الدراسات العليا مسئول عن توزيع دليل إرشادي لطالب الدراسات العليا(Post-

Graduate Guide  ) يحتوى على معلومات عن الدرجات التي تمنحها الكلية بالتخصصات
 . المختلفة والشروط والمستندات الخاصة بالتسجيل بالكلية

 كلية لل االلكتروني موقعال عبر عن برامجها الدراسية لمرحلة الدراسات العليا العليا الدراسات قسم يعلن
 . الجامعةموقع  علي مسجل العليا للدراسات جيلالتس كيفيةبرشدهم إلي  بروشور خالل من

  الدراسات العليا من خالل  فيالمقدمة  الماجستير والدكتوراه عن برامج باإلعالنتقوم الكلية حاليًا
  الموقع

htpp://www.mans.edu.eg/pgs/main.asp  

  نظام الساعات المعتمدة تطبيقبالنسبة لبرامج الدبلومات. 
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 :التي تمنحها الكلية ومات والدرجات العلميةجدول يوضح عدد الدبل

 إجمالي دكتوراه ماجستير دبلوم السنة

0212/0211  -4 0 6 

0211/0210  -6 6 10 
 

 العليا الدراسات في التعليمية العملية   7/2

 

 الدكتوراه/ الماجستير  / برامج الدبلوم   7/2/3
 الصادرة عنلبرامج الدراسات العليا  ( NARS) امةالع المرجعية القياسيةير المعاي بتبنيقامت الكلية  
وتم اعتمادها من مجلس الكلية  0222اإلصدار األول يناير هيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادال

ر يضوء المعاي في ومقرراتها حيث تم إعادة توصيف برامج الماجستير والدكتوراه. 0/7/0222بتاريخ 
عداد مصفوفة لب وتم ات التعليمية المستهدفة لعليا للتأكد من تحقيق المخرجا تمج الدراساار المتبناة وا 

 . 12/4/0212 بتاريخ( 84) رقم الكلية مجلس في  اعتمادة

درجة  وتتوافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة سواء كانت درجة الماجستير أ
 محتوي افقتو كما ي. الماجستير والدكتوراه لبرنامجيمرجعية المعايير األكاديمية ال الدكتوراه من خالل

 طريق عنيتم تقييمه  برنامج كل، و المستهدفة للبرنامج التعلم مخرجات معلكل برنامج  الدراسية المقررات
        .الخارجيين الممتحنين وأراء Seminars وعمل العملي واالمتحان السنة أعمال
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 ات العليا بالكلية إحصائية بأعداد برامج الدراس

- :التخصصات اآلتية  في علوم التمريض فيدرجة الماجستير  -: أولا 

 تمريض البالغين  فيماجستير   -1
 تمريض الحاالت الحرجة  فيماجستير   -0
 تمريض األمومة وأمراض النساء  فيماجستير   -3
 تمريض األطفال  فيماجستير   -4
 التمريض النفسي والصحة النفسية  فيماجستير   -5
 تمريض صحة المجتمع  فياجستير م  -6
 تمريض المسنين  فيماجستير   -7
 إدارة التمريض  فيماجستير   -8

 

 -:درجة دكتور في علوم التمريض في التخصصات اآلتية  -: اا نيثا

 تمريض البالغين  -1
 تمريض الحاالت الحرجة  -0

 تمريض األمومة وأمراض النساء  -3

 تمريض األطفــــال  -4

 تمريض نفسي وصحة نفسية  -5

 ض صحة المجتمع تمري -6

 تمريض المسنيـــن  -7

  إدارة التمريــــض -8
 

  سنوات  5-0متوسط الفترة الزمنية للحصول على الماجستير 
  سنوات 5-3متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدكتوراه 
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  نظام التسجيل واإلشراف العلمى  7/2/2

- : اآلتي تنص على التيالئحة الدراسات العليا لوفقًا 

  قيد الطالب أو الطالبة بأحد تخصصات الماجستير يشترط في: -

أن يكـــون الطالـــب أو الطالبـــة حاصـــل علـــى درجـــة البكـــالوريوس فـــي التمـــريض مـــن إحـــدى الجامعـــات  -أ 
المصــرية أو علــى درجــة معادلــة لهــا مــن كليــة أو معهــد علمــي معتــرف بــه مــن المجلــس األعلــى للجامعــات 

د علــى األقــل فــي كــل مــن التقــدير العــام فــي الدرجــة الجامعيــة أو الطالبــة جيــ بيكــون تقــديرا لطالــ نعلــى أ
 2األولى وفى تقدير مادة التخصص 

فـــي ( االمتيـــاز ) أن يكـــون قـــد زاول مهنـــة التمـــريض مـــدة ال تقـــل عـــن ســـنة بعـــد الســـنة التدريبيـــة  -ب   
 يعلمــأو معهــد { ينطبــق عليهــا مواصــفات ومعــايير وزارة الصــحة } مستشــفى جــامعي أو عــام أو خــاص 

 2أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

  تم القيد لدرجة الماجستير خالل شهر أغسطس من كل عام وتشمل الدراسة مقررات علمية لمدة عامين
- : كاآلتيمقسمين  دراسيين

 (األول  الدراسيالفصل )  أشهردراسة تمهيدية لمدة أربعة  - أ
  2عام تبدأ الدراسة في السبت الثالث من سبتمبر من كل   - ب

( والثالث  الثانيالفصل )  أشهردراسة تخصصية في فروع التمريض التخصصي لمدة ثمانية  -ج
وعلى الطالب أو الطالبة أن يجتاز االمتحانات التمهيدية المقررة للقيد التي يقرها مجلس الكلية 

 2لدرجة الماجستير المقيد لها الطالب أو الطالبة 
 والتخصصية قبل التسجيل للرسالة ز امتحانات المقررات التمهيديةعلى الطالب أو الطالبة اجتيا -د

  في موضـوع يقـره مجلـس الكليـة علـى إال تنـاقا الرسـالة ( رسالة )  علمييقوم الطالب أو الطالبة ببحث
إال بعد مضى عام على األقل من تاريخ الموافقة على تسـجيل البحـث وان تقـدم نتـائج البحـث فـي رسـالة 

كم بعد مناقشتها ويتم اختيار المشرف أو لجنة اإلشراف على الرسالة وفقا للقواعد الـواردة تقبلها لجنة الح
بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعـات وتقـدم لجنـة اإلشـراف تقريـر عـن نتـائج بحـوث الطالـب وتقتـر  

مناقشة مكونـة مـن اللجنة تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بعد تقرير صالحيتها وتكون لجنة ال
  2ممتحنين من داخل الجامعة وخارجها 
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  للطالــب أو للطالبــة أن  زمــدة الدراســة لنيــل درجــة الماجســتير فــي التمــريض ســنتين علــى األقــل وال يجــو
يبقـى مقيـد لدرجـة الماجسـتير أكثـر مـن خمـس ســنوات ويجـوز لمجلـس الكليـة أن يـرخص لـه بسـنة أخــرى 

ســته بنــاء علــى اقتــرا  مــن المشــرف   الرئيســي وموافقــة مجلــس القســم اســتثنائية كفرصــة أخيــرة إلتمــام درا
 المختص 

  وفـى حالـة عـدم %82يلتزم الطالـب أو الطالبـة  بحضـور المقـررات التمريضـية العمليـة بنسـبة التقـل عـن
  2النسبة يحرم من دخول االمتحان  إتمام

 بعـد انتهـاء المـدة المحـددة للدراسـة يؤدى الطالب أو الطالبة االمتحان في المقـررات الدراسـية التمهيديـة  (
وفـــى حالـــة  الثـــانيومـــن يرســـب يســـمل لـــه بـــدخول االمتحـــان الـــذي يعقـــد فـــي نهايـــة الفصـــل ( فصـــل أول

 2رسب فيها فقط  التيالرسوب يسمل له بإعادة االمتحان في المقررات 
 بهـا والتـي تـتم فـي  يؤدى االمتحان في المقررات التخصصية بالنسـبة للماجسـتير بعـد انتهـاء مـدة الدراسـة

 2ويشترط لدخول االمتحان النجا  في مقرر الدراسة التمهيدية العامة  نفصلين دراسيي
  تعقد االمتحانات بالنسبة لجميع التخصصات كاآلتي: -
 2بعد نهاية الفصل الدراسي األول (  لدور أو ) يعقد امتحان الدراسة التمهيدية   -1
 2في نهاية الفصل الدراسي الثاني ( ثاني  دور) يعقد امتحان الدراسة التمهيدية   -0

 2في نهاية الفصل الدراسي الثاني ( دور أول ) يعقد امتحان الدراسة التخصصية   -3

 في نهاية الفصل الدراسي األول من العام التالي( دور ثاني ) يعقد امتحان الدراسة التخصصية  -4
  

 انات في المقررات التى رسـب   فيهـا بشـرط من يرسب في أي مقرر من مقررات الماجستير يعيد االمتح
 2 30في مادة  رالماجستير عن ما ذك فريقيده  دأال يزي

  مــادة دراســية يحصــل علــى تقــدير مقبــول عنــد نجاحــه فــي هــذه  أي فــرييرســب  التــيالطالــب أو الطالبــة
 2سبق رسوبه فيها فقط  التيالمادة 

 أن  هدراسة التمريضية التخصصية العمليـة عليـالطالب أو الطالبة الذي يرسب بتقدير ضعيف جدا في ال
 2يعيد حضور الدراسة قبل التقدم لدخول االمتحان مرة أخرى 

  تحسب الدرجة النهائية لدرجة الماجستير طبقا للتوزيع اآلتي: -
 2من الدرجة الكلية % 02المقررات التمهيدية بنسبة   
 2من الدرجة الكلية % 42المقررات التخصصية بنسبة   

 2من الدرجة الكلية % 42سالة يخصص لها نسبة الر   
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  التالي  الوجهتحتسب تقديرات النجا  والرسوب في درجة الماجستير على:-  
 فأكثر% 85ممتاز                
 % 85إلى أقل من % 75من    جيد جدا          

 % 75إلى أقل من % 65جيد                من  

 % 65قل من إلى أ% 62مقبول              من  

 %62إلى أقل من % 32ضعيف             من  

 %32ضعيف جدا        أقـــل من  

 :أما بالنسبة للدكتوراه

  يشـــترط فـــي قيـــد الطالـــب أو الطالبـــة لدرجـــة دكتـــور فـــي التمـــريض أن يكـــون حاصـــال علـــى درجـــة
لـى درجـة ماجستير في مادة التخصص بتقدير جيـد مـن إحـدى الجامعـات بجمهوريـة مصـر العربيـة أو ع

علميــة معادلــة أخــرى معتــرف بهــا مــن المجلــس األعلــى للجامعــات وأن يتــابع الدراســة لمــدة ســنتين علــى 
- :األقل وفقا ألحكام الالئحة الداخلية ويشترط أن 

 2 لدرجة في اختبار التو يف 522يحصل الطالب أو الطالبة على األقل على  -1
 2أن يكون الطالب أو الطالبة متفرغ للدراسة  -0
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 :وط نيل درجة دكتور في التمريض مايلى  شر 

أن يقــدم الطالــب أو الطالبــة بحــث فــي موضــوع يقــره مجلــس الدراســات العليــا والبحــوث بعــد موافقــة  -1
 2قبل سنتين على األقل من تاريخ الموافقة على تسجيل الموضوع  امجلس الكلية وال يناق

رف الرئيســي مــن خــالل رســالة تقبلهــا أن يتقــدم الطالــب أو الطالبــة بنتــائج بحوثــه بعــد موافقــة المشــ -0
 2لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشتها بناء على اقترا  األساتذة المشرفين وموافقة مجلس القسم 

أن يجتاز الطالب أو الطالبة بنجا  االختبارات التحريريـة واإلكلينيكيـة والشـفهية المقـررة وذلـا وفقـا  -3
 2( 53)لما هو مبين في المادة 

 

 عـن البحـث ( بروتوكـول ) أو الطالبة للقيد لدرجة دكتور في علوم التمـريض بيانـا مجمـال  يقدم الطالب
الــذي ينــوى القيــام بــه بنــاء علــى موافقــة مجلــس الكليــة واقتــرا  مجلــس القســم علــى موضــوع الرســالة ويعــين 

أن كـذلا يجـب 2ثم بعد ذلا يعرض على مجلس الدراسات العليا والبحوث 2مشرف أو أكثر على الرسالة 
 2يقدم المشرف الرئيسي تقريرا سنويا في نهاية كل عام عن مدى تقدم الدارس للدراسات العليا 

  يجب أن تقدم الرسالة بعد موافقة المشـرف أو المشـرفين قبـل ميعـاد االمتحـان بشـهر علـى األقـل وعلـى
 لاألقــل وال يســمقبــل موعــده بشــهر علــى  للــدكتوراهالطالــب أو الطالبــة أن يقيــد إ ســمه لالمتحــان النهــائي 

 2إال إذا قبلت الرسالة بقرار مجلس الكلية  للدكتوراهللطالب أو الطالبة بدخول االمتحان النهائي 

  أن يجتـــاز االمتحـــان فـــي جميـــع  للـــدكتوراهيشـــترط لنجـــا  الطالـــب أو الطالبـــة فـــي االمتحـــان النهـــائي
 2االختبارات المقررة وفى كل جزء من أجزائها على حدة 

ذا رسب الط أعـاد االمتحـان  الـدكتوراهالب أو الطالبة في االمتحان النهـائي ألي مقـرر مـن مقـررات درجـة وا 
 2جميع المقررات  فيالنهائي 

  كاآلتييكون توزيع درجات إتمام شهادة الدكتوراه : -
 2الدرجات  إجماليمن % 42ويخصص لها  -:الرسالة  
مـــن اجمـــالى % 62ة ويخصـــص لهـــا االختبـــارات التحريريـــة واإلكلينيكيـــة والشـــفهية المقـــرر  

 الدرجات 

  2يعقد االمتحان النهائي لدرجة الدكتوراه في نوفمبر ومايو من كل عام 
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  ألكثــر مــن خمــس ســنوات دون أن يتقــدم  الــدكتوراهللطالــب أو الطالبــة أن يبقــى مقيــدا لدرجــة  زال يجــو
ي حالـة قبـول العـذر مقـدم المتحانها ويجوز لمجلس الكلية أن يعطى للطالب أو للطالبة مهلـة سـنتين فـ

 من الطالب أو الطالبة 

  يبين في شهادة الدكتوراه موضوع الرسالة ومستوى وتقدير لجنة الحكم 

 كما يوجد ملف خاص لكل  .بالكلية العلمية للدرجات والمسجلين الدراسات لطالب بيانات قواعد يوجد
 .طالب فى الدراسات العليا

 ثـم . موضوع البحث يتم كتابـة البروتوكـول مـن خـالل القسـم العلمـىعند اختيار طالب الدراسات العليا ل
لدراســات العليــا ميعــاد لجنــة االســتماع و يعــدل تبعــا لتقريــر اللجنــة ثــم يرســل للجنــة الكليــة ليحــدد وكيــل 

 . الدراسات العليا ثم مجلس الكلية

  يــا الن الجامعــة علــى رســائل الماجســتير و الــدكتوراة حســب التخصــص أوال ثــم الــدور ثان اإلشــرافيــتم
علــى ان يكــون (.لالســتاذ 12 –لالســتاذ المســاعد  6-رســائل للمــدرس 6)محــددة عــدد رســائل االشــراف 

 اإلشــراف فــية الطالــب بــاســتاذ فــى التخصــص موجــود فــى االشــراف حتــى و لــو باالنتــداب ويراعــى رغ
 .كلما امكن ذلا

 عمليتدريب –دراسة الحالة )قيم توجد آليات لتقيم طالب الدراسات العليا تعتمد على تنوع طرق الت –
 تحريريامتحان – شفويامتحان  – عمليامتحان  –دورية  تامتحانا – نياميدم يتقي –كتابة تقرير 

من مجلس الكلية  اآلليات هذه اعتمادتم . م المستمر يللمتابعة والتقي إستراتجيةكما توجد (  نهائي
 .عمل بهاللالعلمية  األقسامعلى  توزعو  12/4/0212بتاريخ 

 
 المادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا  الموارد البشرية   7/2/1

 ويتم تدريسها في يشارا التي المقررات مع التدريس هيئة لعضو بالنسبة العلمي التخصص يتالءم
عدد أعضاء هيئة التدريس غير وذلا الن .بالجامعات المختلفة التمريض كليات من بأساتذة االستعانة
من كليات أخرى  باالنتدابيتم التغلب عليه  أعضاء هيئة التدريس فيفهناا عجز  عباء التدريسمالئم أل

  .وفقًا للتخصص
 (3-31مرفق)                   (الدراسات العليا)بيان بحصر أعداد أعضاء هيئة التدريس هناك 

لمكتبة العلمية للدراسات العليا البحثية فى صورة اتوافر اإلمكانات والتسهيالت المادية الالزمة للعملية ت
 .واالطالعالمجهزة بأحدث الدوريات والتى تتيل امكانية البحث 
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 طالب الدراسات العليا  7/1

  ببرامج الدراسات العليا  قااللتحا 7/1/3
يوضل . 0227/0228عام  فيمنذ فتل قسم الدراسات العليا  العليايوجد ازدياد فى طالب الدراسات   

 . و ال يوجد طالب وافدين بالكلية ي تزايد أعداد طالب الدراسات العلياالجدول التال
 

 
 :جدول إحصائي بأعداد طالب الدراسات العليا

 

 إجمالي دكتوراه ماجستير ماجستير تمهيدي العام الجامعي
2117/2111  -1 7 31 

2111/2111 1 1 31 21 

2111/2131 1 1 21 12 

2131/2133 7 31 13 12 

2133/2132 72 31 11 317 
 

 اإلجمالي العدد من    %45 ماجستيرلتمهيدي  المسجلة النسبة. 

 اإلجمالي العدد من     %12        للماجستير المسجلة النسبة. 
  اإلجمالي العدد من    %44      للدكتوراه المسجلين نسبةأما.  
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 تقويم طالب الدراسات العليا   7/1/2

 تدريب عملي –دراسة الحالة ) مالتقويسات العليا تعتمد على تنوع طرق طالب الدرا قويمتوجد آليات لت
امتحان تحريري –امتحان شفوي  –امتحان عملي  –امتحانات دورية  – نياميدم يتقي –كتابة تقرير –

، كما توجد خطة لمتابعة تقويم طالب الدراسات العليا و اعتمدت هذه اآلليات فى (نهائي 
التقارير الدورية كل ستة أشهر عند تسجيل الطالب للموضوعات  إلى ةباإلضاف، 12/4/0212

إثناء دراسة المقررات محددة فى توصيف المقرر وتستعين الكلية  مالبحثية علمًا بان درجة التقيي
ويراعى أن يكون االمتحان متوافق مع . جميع امتحانات الدراسات العليا بالممتحنين الخارجين فى 

 طلبةل المعلنة للتعلم المستهدفة المخرجات مع التقويم طرق تتوافقو  ة للطالبالمعلنمحتوى المقررات 
 .الدراسات العليا

  يقوم طالب الدراسات العليا بنشر أبحاث من الرسائل العلمية حسب لوائل الدراسات العليا بالجامعة
يكون قد لجنة الحكم على الرسالة أن  لتشكيلحيث يجب على كل طالب دراسات عليا قبل التقدم 

 مجلة علمية محكمة فينشر بحث من رسالة الماجستير أو الدكتوراه 
 
 العليا الدراسات طالب رضاء  7/1/2

  لجنة  تقدمها الكلية حيث تم تشكيل التيتوجد آلية لقياس رضا طالب الدراسات العليا عن الخدمات 

هـا الطالـب رأيـه فـي كافـة مــا إلعـداد اسـتمارة اسـتبيان لقيـاس الرضـا فـي نهايـة كـل عـام دراسـي يبـدى في
يتعلق بطرق التدريس للمقـررات الدراسـية واالسـتفادة منهـا وتقـوم اللجنـة بتحليـل نتـائج االسـتبيان لوضـع 

وتشــتمل االســتمارة علــى  العناصــر  البرنــامج تطــويرخطــة تحســين لنقــاط الضــعف وحــل المشــكالت و 
 :التالية

 .توزيع اإلشراف على الرسائل العلمية -1
 ي والمعنوي للبحث العلميالدعم الماد -0

 إتاحة المعلومات -3

 مناخ االبتكار والتطوير  -4

 المكتبة -5
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 رضاء طالب الدراسات العليا نتائج حتليل استبيان استقصاء

 غري مرضي إيل حد ما مرضي متاما العناصر
N % N % N % 

 11.1 37 11.1 37 31 1 (15)المجموع     توزيع اإلشراف علي الرسائل العلمية

 1.1 1 1.1 2 11.7 11 (02)المجموع     والمعنوي للبحث العلمي لدعم الماديا

 71.1 13 31.7 7 1.1 1 (15)المجموع                          إتاحة المعلومات

 11.1 31 05 23 31.7 7 (12)المجموع                    مناخ االبتكار والتطوير

 13.1 21 11.1 31 1.1 2 (55)المجموع                                    المكتبة

 12العدد 
 طـالب الدراسـات العليـامـن نصـف   قـلأ حيـث أن: لطـالب الدراسـات العليـاالجدول يبين الرضاء الـوظيفي 
أمــا .  %(42.5)بنســبة توزيــع اإلشــراف علــي الرســائل العلميــة إلــى حــد مــا عــنالــذين أدلــوا بــ رائهم راضــيين 

 % (85.7) بنسـبة  طـالب الدراسـات العليـا غالبيـةوجـد أن  والمعنوي للبحـث العلمـي للدعم الماديبالنسبة 
أدلـوا بـ رائهم  ممـن طـالب الدراسـات العليـا (% 7338) أوضحت النتائج أن ما يزيد عن ثلثـي.راضين تماما

ائهم الـذين أدلـوا بـ ر  طالب الدراسات العليا (% 3333) ثلثجد أن و و .  عن إتاحة المعلومات راضيين غير
الـذين  طـالب الدراسـات العليـا (% 3333) ثلـثجـد أن و و  .تماما عن مناخ االبتكار والتطوير راضيين غير

  .المكتبة بشكل مقبول عن أدلوا ب رائهم راضيين
 (0-15مرفق)

 استبيان تشتمل على البنود اآلتية استمارةمن خالل  تقويم مقررات الدراسات العليا من قبل الطالب: 

 الدراسيول المقرر آراء عامة ح -1
 مخرجات التعلم المستهدفة -0

 المحاضرات -3

 المحاضر -4

 عضو الهيئة المعاونة -5

 نظام التقويم -6

 المعامل -7

 سيدر تالمدرجات وقاعات ال -8

 نتائج حتليل استبيان تقويم مقرر دارسي من قبل طالب الدراسات العليا
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 العناصر
 غري مالئم إيل حد ما مالئم متاما

N % N % N % 

 22 33 12 31 11 21 (42)المجموع      ة حول المقرر الدراسيأراء عام -3

 31 1 12 23 11 21 (02)المجموع            مخرجات التعلم المستهدفة -2

 32 1 11 21 11 21 (42)المجموع                          المحاضرات -1

 31 7 11 11 21 31 (42)المجموع                              المحاضر -1

 21 31 12 23 12 31 (02)المجموع                 عضو الهيئة المعاونة -1

 11 31 11 21 22 33 (52)المجموع                          نظام التقويم -1

 12 31 11 22 21 32 (42)المجموع                     الورش/ المعامل -7

 31 7 11 11 31 1 (11)مجموعال          المدرجات وقاعات التدريس -1

 11 12 1 1 21 31 (11)المجموع                              المكتبة -1

 (11)العدد 
طـــالب مـــن نصـــف   قـــلوجـــد أن أ: مقـــرر دارســـي تقـــويم نعـــ طـــالب الدراســـات العليـــا رضـــاالجـــدول يبـــين 
و  عامــة حــول المقــرر الدراســيالء رالــآالــذين أدلــوا بــ رائهم راضــيين بشــكل مقبــول بالنســبة  الدراســات العليــا

 %(44)،  %(40)،  %(40)، %(30)بنسـبة اللورش/ المعاملل و عضو الهيئة المعاونةة مخرجات التعلم المستهدفة و
بشــكل  راضــيينأيضــا الــذين أدلــوا بــ رائهم  طــالب الدراســات العليــا ووجــد أن مــا يقــارب نصــف.علــي التــوالي 

وجـد  المـدرجات وقاعـات التـدريسو للمحاضةر  أمـا بالنسـبة .%(48)سـبةبن نظام التقلويمو  المحاضرات عن  مقبول
، %(62)الـــذين أدلـــوا بـــ رائهم راضـــيين بشـــكل مقبـــول بنســـبة طـــالب الدراســـات العليـــامـــن نصـــف   أكثـــرأن 
 راضـيين غيـر الـذين أدلـوا بـ رائهم طالب الدراسات العليـامن نصف   أكثرجد أن و و  .علي التوالي %(68)

 (3-15مرفق)   .%(64)بنسبة  المكتبة تماما عن

 (1-31مرفق)11/3/0210وجود آليات لحل مشاكل طالب الدراسات العليا معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 نقاط القوة
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