Higher College of Technology
الكلية التقنية العليا
Feedback on Courses (By Staff, Students, Alumni and Industry)
)األعمال

تقييم المقررات (من قبل المحاضرين والطالب والخريجين و قطاع الصناعة و

Centre/Department :
القســم/المـركز
Course code:
رمـز المقــرر
Date:
التاريخ

Program:
البرنامج
Course title:
إسـم المقرر
Academic Year:
السنة الدراسية

Level:
المسـتوى
Semester:
الفصل الدراسى
Department Offering the Course:
القسم الذي يعرض المقرر
:( أمام الخيار المناسب) يرجى وضع عالمة

Please tick ( ) as appropriate:
Staff:  المحاضر
Evaluator’s
company (optional)
اسم الشركة التي ينتمي
)إليها المقيم (اختياري

Student:  الطالب

Alumni:  الخريج

Industry: 

قطاع الصناعة و األعمال

For Evaluators from the Industry Only للمشاركين من قطاع الصناعة و األعمال
Years of experience Nature of work (Please tick ( ) as appropriate)
سنوات الخبرة
)) أمام الخيار المناسب( طبيعة العمل (يرجى وضع عالمة
(

)

عمل ميداني

Management related (

)

عمل إداري

Field-related

Have any HCT graduates undergone ‘On Job training’ in your company/establishment?
( ) Yes
( ) No
( ) ال
هل خضع أي من خريجي الكلية التقنية العليا إلى "التدريب على راس العمل" في شركتم أو مؤسستكم؟ ( ) نعم

Please read each of the statements (1 -23) below and tick () the appropriate box to the right that best fits your
judgment using the following scale:

( فى المربع األنسب من وجهة نظرك أمام كل عبارة حسب ما هو موضح فى المقياس) ) ووضع إشارة32-1 يرجى قرائة العبارات ( من
أدناه










NA

Poor
ضعيف

Requires
Improvement
يتطلب تحسين

Good
جيد

Very Good
جيد جدا

Excellent
ممتاز

Not
Applicable
ال ينطبق


Assessment Elements









أوجــه التقييــم

A. Course plan (For Staff, Students, Alumni and Industry)
) خطــة المقــرر (للمحاضرين و الطلبة و الخريجين و قطاع الصناعة و األعمال
1. The course is suitable to the level of program.
المقرر يتناسب مع مستوى البرنامج
2. The course is placed appropriately within the program of study.
تم وضع المقرر ضمن البرنامج الدراســى بطريقة مناسبة
3. The course delivery plan has all the objectives and outcomes
clearly defined and coherent.
تحتوى خطة تقديم المقرر على أهداف تعليمية و مخرجات تعلم محددة بشكل واضح و مترابط
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N
A

4. The course outcomes can be adequately covered within the
semester duration.
مخرجات التعلم المستهدفة في المقرر يمكن تغطيتها خالل المدة المحددة للفصل الدراسى
5. The pre- requisites specified for the course are appropriate.
المتطلبات السابقة المحددة للمقرر مناســبة
6. The number of contact hours assigned to the course is reasonable.
عدد الساعات التدريسية للمقرر مناسب
B. Course content (For Staff, Students, Alumni and Industry)
) محتــوى المقــرر (للمحاضرين و الطلبة و الخريجين و قطاع الصناعة و األعمال
7. The course content is well organized according to the learning
outcomes.
محتوى المقـرر منظم تنظيـما جيدا تبعا لمخرجات التعلم
8. The course content is clear and understandable.
محتـوى المقــرر واضـح و مفــهوم
9. The course content is consistent with the course objectives.
محتوى المقرر يتوافق مع أهداف المقرر
10. The course content is relevant to the current market needs.
محتوى المقرر يتوافق مع االحتياجات الراهنة لسوق العمل
11. The course’s practical and theoretical aspects are appropriately
integrated.
تــم دمج الجزئيــن النظرى والعمـلى للمقـرر على نحو مرضـى و مالئــم
12. The knowledge and skills gained from the course are sufficient for
the level.
المعرفـة و المهارات المكتسبة من المقـرر كافيـة
C. Course resource (For Staff, Students and Alumni only)
)مصادر المقرر (للمحاضرين و الطلبة و الخريجين فقط
13. The handouts and instructional materials for the course are made
available and are adequate.
المواد التعليمية للمقـرر متوفرة و كافية
14. The reference materials for the course are made available and are
adequate.
المـواد المرجعيـة للمقــرر متوفرة و كافية
15. The classroom and/or laboratory facilities for the delivery of the
course are sufficient.
أو مرافق المختبـرات الالزمة لتقديم المقرر كافيــة/الفصول الدراسية و
16. The quality of the facilities (including equipment, computer aided
learning, etc.) is reasonably good.
جودة المرافق (بما فى ذلك المعدات واألجهزة و مرافق التعلم بمساعدة الكمبيوتر وغيرها) جيدة
إلى درجة معقولة
17. The laboratory technicians/ teaching assistants/ class tutors are
readily available for supporting the smooth conduct of the course.
فنيو المختبرات والمعلمون و مساعديهم متواجدون للمساعدة في تقديم المقرر بطريقة سلسة
18. The IT support system for the course is reliable and adequate.
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نظام تقنية المعلومات الداعم للمقرر موثـوق به و كاف
D. Course delivery and assessment (For Staff, Students and Alumni only)
)طـرق تقـديم وتقيـيم المـقرر (للمحاضرين و الطلبة و الخريجين فقط
D1. Course Delivery
تقديم المقرر
19. The course is delivered using appropriate student-centred
approaches.
يتم تقديم المقرر بإستخدام أساليب التعليم المتمحورة حول الطالب
20. The course delivery is enriched by industry visits/ guest lectures/
case studies/ practical activities, etc.
تم تدعيم تقـديم المقرر من خالل الزيارات الميدانية للقطاع الصناعي و محاضرات المتحدثين
الزائرين و دراسات الحاالت و التطبيقات العملية وغيرها
D2. Course Assessment
تقييم المقرر
21. Course assessment employs appropriate student-centred
approaches.
تقييم المقرر يستخدم أساليب تقييم متمحورة حول الطالب مناسبة
22. The course assessment methods (e.g. Tests, Assignments, projects,
etc.) are reasonable and appropriate to the course and the nature of
the course outcomes.
 مشاريع وغيرها) معقـولة و تتناسب مع المقرر و، واجبات،طرق تقييـم المقـرر (إختبارات
طبيعة مخرجات التعلم فيه
23. Assessment adequately covers the learning outcomes and content
of the course.
التقييم يغطي بدرجة كافية مخرجات التعلم للمقرر و محتواه العلمي

:يرجــى اإلجـابة علـى األسـئلة اآلتيــة

Please answer the following questions:

24.

What according to you are the strengths of the course?
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مـا هى برأيــك نقــاط القـوة فى هـذا المــقرر؟

25.

What do you think are the weaknesses of the course?

26.

How do you think the course can be improved?

مـا هى برأيــك نقــاط الضعــف فى هـذا المــقرر ؟

فى إعتقــادك كيـف يمــكن تحســين هـذا المقــرر؟

Thank you for taking the time to complete this questionnaire
نشكرك على الوقت الذي منحتنا اياه في تعبئة هذا االستبيان
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