
 

 جدول
 استبيان اداء الطالب لالمتحان النهائي

 (2022-2021من العام الدراسي )
 

  
 جودة اداء اللجان العلمية واالجواء داخل القاعات االمتحانية ت

 الفقرات

 التقدير       1          2          3         4              5       

 ممتاز
جيد 
 جدا  

 المالحظات مقبول متوسط جيد

االلتزام بموعد االعالن عن درجات السعي الفصلي  1
 او السنوي بصورة رسمية وواضحة

      

االلتزام بإعالن جداول االمتحانات في الوقت  2
 المناسب

      

       مستوى الطباعة لألسئلة اإلمتحانية 3

اجواء القاعة األمتحانية بعيدة عن التوتر العصبي  4
 او االنفعاالت

      

       انتظام توزيع الطلبة داخل القاعة 5

       التيار الكهربائي مستمر 6

       مستوى اإلضاءة 7

       توفر المراوح واجهزة التبريد 8

       نظافة القاعة اإلمتحانية 9

       مالئمة المقاعد لتأدية االمتحان 10

 االلتزام بوقت االمتحان دون ارباك الطالب بانتهاء 11
 وقت االمتحان

      

االجراءات داخل القاعة االمتحانية بعيدة عن التعقيد  12
 اثناء اداء االمتحان

      

       السرعة والتنظيم في توزيع االسئلة  13

نمط االسئلة واضح وخالية من االخطاء اللغوية  14
 والنحوية

      



 

 جدول استبيان أداء الطالب لالمتحان النهائي 

 (2022-2021الدراسي )للعام 

 الوسط الحسابي مقبول متوسط جيد جيد جدا   ممتاز ت

1 16 16 13 3 2 3.82 

2 15 15 10 6 4 3.62 

3 33 7 7 1 2 4.36 

4 14 22 6 6 2 3.8 

5 24 15 8 2 1 4.18 

6 28 16 3 1 3 4.36 

7 26 8 9 4 2 3.98 

8 23 9 6 7 5 3.76 

9 24 15 9 0 2 4.18 

10 18 15 7 6 4 3.74 

11 24 15 8 1 2 4.16 

12 19 17 11 1 2 4 

13 30 13 3 2 1 4.32 

14 18 16 8 5 3 3.82 

 



 

( وهذا يدل هناك التزام من قبل كلية 3.82( ان الوسط الحسابي للفقرة األولى اعلى من الوسط الفرضي بوسط حسابي )1يالحظ من الجدول )

( 3,62عن درجات السعي الفصلي بصورة رسممية وواضمحةو وان الفقمرة اليانيمة جماءت بوسمط حسمابي )اقتصادات االعمال بموعد االعالن 

و اما الفقرة اليالية الوسط حسابي اعلى بإعالن جداول االمتحانات في الوقت المناسب وهواعلى من الوسط الفرضي وهذ يعني ان الكلية تلتزم

( 3.8لطباعمة لسسمئلة اتمتحانيمة كمان ممتمازاو الفقمرة الرابعمة جماءت بوسمط حسمابي )(  حيث ان مستوى ا4,36من الوسط الفرضي بمقدار )

و امما الفقمرة المامسمة كمان وسمطها الحسمابي اجواء القاعة األمتحانية بعيمدة عمن التموتر العصمبي او االنفعماالتوهو اعلى من الفرضي حيث ان

( وهمو اعلمى 4,36كان جلوسهمو وجماءت الفقمرة السادسمة بوسمط حسمابي )( وهو اعلى من الفرضي  أي هناك تنظيم لتوزيع الطلبة بم4,18)

( وهو اعلى من الفرضي  3,98و اما الفقرة السابعة جاءت بوسط حسابي )مستمر بشكل التيار الكهربائيمن الفرضي هذا يدل ان الكلية توافر 

(  حيمث الكليمة 3.76سمابي اعلمى ممن الوسمط الفرضمي بمقمدار )جيد جداًو اما الفقمرة اليامنمة الوسمط الح مستوى اتضاءةحيث ان الكلية توفر 

و اتمتحانيمة اتلقاعملنظافمة ( وهمو اعلمى ممن الفرضمي وهمذا يمدل هنماك 4.18و اما الفقرة التاسعة جاءت بوسمط حسمابي )فر اجهزة التبريداتو

و امما الفقمرة الحمادي عشمر د لتأديمة االمتحمانمالئمة المقاعم( وهذ يدل 3.74وجاءت الفقرة العاشرة بوسط حسابي اعلى من الفرضي بمقدار )

دون ارباك الطالب بانتهماء وقمت  من قبل اللجنة االمتحانية التزام بوقت االمتحان( وهو اعلى من الفرضي  أي هناك 4.16وسطها الحسابي )

اممل القاعمة االمتحانيمة بعيمدة عمن االجمراءات د( وهو اعلى من الفرضي وهذا يمدل 4و اما الفقرة الياني عشر جاءت بوسط حسابي )االمتحان

( وهو اعلى من الفرضي وهذا 4.32أي هناك ترتيب للقاعة االمتحانيةو وجاءت الفقرة اليالث عشر بوسط حسابي ) التعقيد ايناء اداء االمتحان

ممن الفرضمي وهمذا يمدل ان ( وهو اعلمى 3.82األسئلةو اما الفقرة الرابعة عشر جاءت بوسطها الحسابي )سرعة وتنظيم في توزيع يدل هناك 

 .نمط االسئلة واضح ومالية من االمطاء اللغوية والنحوية

 


