
 
1 

َرائج االسرثُاٌ اخلاص تقىاعذ واجزاءاخ انقثىل وانرحىَالخ وانزَادج 
 انعهًُح وانذعى انطالتٍ املادٌ واالكادميٍ واالَشطح انطالتُح

 

يلً زيتم ازتعراض تخليل ألهم نتائح االزتبانات الذاشٌ بقواعد القبول و التخويالت و فيما 

 والريادة العلميٌ واالنسطٌ الطالبيٌ والدعم المادي واالكاديمً. 

 أوالً: انُرائج اخلاطح تزضا انطالب حىل سُاساخ واجزاءاخ انقثىل وانرحىَالخ:

مح اللػٌ االنجليزيٌ طالب وطالبٌ من طالب برنا صصضتم تطبيق االزتبيان علً عينٌ قواموا 

طالب بكل فرقٌ من فرقى االربعٌ فً الفشل الدرازً االول من العام الجامعً  2طبواقع 

 م. و يوضد الجدول نتائح ذلك التطبيق:صطصط-2ضصط

 املفزدج و

 انفزقح انزاتعح انفزقح انثانثح انفزقح انثاَُح انفزقح االويل

 ال َعى ال َعى ال َعى ال َعى

َىجذ تانكهُح قىاعذ و يعاَري نقثىل انطالب انربَايج  1
 يعهُح ويعرًذج.

52 ---- 52 --- 52 1 52 1 

 7 18 2 52 5 52 5 52 قىاعذ انقثىل تانربَايج عادنح. 5

 7 18 6 19 6 19 5 52 اَد راضٍ عٍ قىاعذ انقثىل تانربَايج. 2

ذُظى انكهُح نهطالب اجلذد تزايج ذىعُح تُظى انكهُح  2
 وأقسايها وتزاجمها وأهذافها

55 2 17 8 15 12 55 2 

 2 15 -- 52 2 55 1 52 إجزاءاخ انقثىل تانكهُح واضحح و حمذدج. 2
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 املفزدج و

 انفزقح انزاتعح انفزقح انثانثح انفزقح انثاَُح انفزقح االويل

 ال َعى ال َعى ال َعى ال َعى

 2 51 2 52 2 51 1 52 هم أَد راع عٍ إجزاءاخ انقثىل تانربَايج. 6

َرُاسة عذد انطالب املقثىنني يع حجى انكهُح ويىاردها  7
 وإيكاَاذها )قاعاخ، أجهشج، يعايم،..إخل(

12 12 12 11 6 19 12 12 

 1 52 5 52 5 52 1 52 َرى االعالٌ عٍ قىائى املقثىنني تانربَايج. 8

َىجذ تانكهُح قىاعذ نرحىَم انطالب يٍ وإيل انربَايج  9
 سىاء داخم انكهُح أو إيل خارجهايعهُح ويعرًذج.

52 5 55 2 16 9 17 8 

 6 19 11 12 7 18 2 55 اَد راضً عٍ سُاسح واجزاءاخ انرحىَم تانربَايج 12

يٍ قىاعذ  انطالب ذظهًاخ وفحض نقثىل َظاو هُاك 11
 انقثىل تانربَايج.

52 5 51 2 52 1 52 -- 

يٍ واعذ  َظاو نقثىل وفحض ذظهًاخ انطالبأَد راع عٍ  15
 انقثىل تانربَايج.

55 2 16 9 19 6 52 2 

هُاك َظاو نقثىل وفحض ذظهًاخ انطالب يٍ قىاعذ انرحىَم  12
 يٍ وإيل انربَايج

52 2 51 2 19 6 55 2 

 أَد راع عٍ َظاو نقثىل وفحض ذظهًاخ انطالب يٍ قىاعذ 12
 انرحىَم يٍ وإيل انربَايج.

55 2 18 7 19 6 52 2 

 2 52 8 17 2 55 --- 52 َرى اخطار انطالب تُرائج انرظهًاخ انرٍ مت ذقذميها. 12

 9 16 11 12 8 17 7 18 أَد راع عٍ كُفُح اخطار انطالب تُرائج ذظهًاذهى. 16

 

 و يتضد من الجدول الزابق ما يلً:

 اتفاق معظم الطالب بكافٌ فرق برنامح معلم اللػٌ االنجليزيٌ علً : .ض
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 .وجود قواعد و معايير لقبول الطالب البرنامح معلنٌ ومعتمدة 

 رضاهم عن إجراءات القبول بالبرنامح 

 أنى يتم االعالن عن قوائم المقبولين بالبرنامح 

 .أن هناك نظام لقبول وفخص تظلمات الطالب من قواعد القبول بالبرنامح 

 اتفاق معظم الطالب بكافٌ فرق برنامح معلم اللػٌ االنجليزيٌ علً: .ط

  ،عدم تنازب عدد الطالب المقبولين مع خجم الكليٌ ومواردها وإمكاناتوا )قاعات

 أجوزة، معامل،..إلر(

 ئح تظلماتومعدم رضاهم عن كيفيٌ اذطار الطالب بنتا 

  مما يترتب عليى بذل المزيد من الجود فً كيفيٌ اذطار الطالب بنتائح تظلماتوم

ومخاولٌ اتذاذ المزيد من االجراءات للتػلب علً عدم تنازب اعداد الطالب مع 

 امكانات الكليٌ.

تباينت اراء الطالب بمذتلف الفرق خول بعض النقاط مثل قواعد التخويالت و نظام  .ظ

الطالب، و المالخظ هنا أن الطالب الذين يبدون عدم رضاهم هم  فخص تظلمات

 الطالب االعلً فرقٌ بينما طالب الفرقٌ االولً وهم االكثر رضا عنوا.

 ثاًَُا: انُرائج اخلاطح تزضا انطالب حىل انزَادج انعهًُح:

ليزيٌ طالب وطالبٌ من طالب برنامح اللػٌ االنج صصضتم تطبيق االزتبيان علً عينٌ قواموا 

طالب بكل فرقٌ من فرقى االربعٌ فً الفشل الدرازً االول من العام الجامعً  2طبواقع 

 م. و يوضد الجدول نتائح ذلك التطبيق:صطصط-2ضصط
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 املفزدج و

 انفزقح انزاتعح انفزقح انثانثح انفزقح انثاَُح انفزقح االويل

 ال َعى ال َعى ال َعى ال َعى

ذسرخذو انكهُح َظاو انزَادج انعهًُح نهطالب  1
 املسجهني تانربَايج

1 52 12 15 12 11 15 12 

 15 12 11 12 7 18 52 1 َرى ذىعُح اعالٌ انطالب تُظاو انزَادج انعهًُح 5

 12 12 7 18 7 18 52 1 تشكم يُاسةَقذو انزائذ انعهًٍ خذيح االرشاد  2

َرى ذأدَح خذيح انزَادج انعهًُح فً انىقد املُاسة  2
. 

1 52 19 6 18 7 12 12 

َساعذٍَ انزائذ انعهًٍ فً ذسجُم املقزراخ  2
 املُاسثح .

1 52 17 8 55 2 6 19 

اسرفذخ يٍ انزائذ انعهًٍ يف يعزفح انظهح تني  6
 املقزراخ انذراسُح وختظظٍ وجماالخ انعًم

1 52 19 6 16 9 11 12 

َرىاجذ انزائذ انعهًٍ خالل انساعاخ املكرثُح  7
  املخظظح نإلرشاد األكادميٍ

1 52 16 9 18 7 16 9 

8 

 يع انزائذ انعهًٍ ذرعذد طزق انرىاطم
1 52 16 9 12 15 15 12 

كاٌ انزائذ انعهًٍ يرعاوٌ يعٍ نسزعح حم   9
 يشكالذٍ وذقذَى املشىرج وانُظح

1 52 12 11 12 12 12 12 

وجذخ ذشجُعًا يٍ انزائذ انعهًٍ نرطىَز أفكارٌ و  12
 ذىجهاذٍ يف جمال ختظظٍ

1 52 17 8 12 15 15 12 
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 املفزدج و

 انفزقح انزاتعح انفزقح انثانثح انفزقح انثاَُح انفزقح االويل

 ال َعى ال َعى ال َعى ال َعى

اسرفذخ يٍ انهقاءاخ انفزدَح انرٍ عقذها يعٍ  11
 انزائذ انعهًٍ

1 52 16 9 15 12 11 12 

اسرفذخ يٍ انهقاءاخ اجلًاعُح انرٍ عقذها يعُا  15
 انزائذ انعهًٍ

1 52 17 8 17 8 9 16 

َراتع انزائذ انعهًٍ يذي ذقذيٍ أثُاء انفظم  12
ٍانذراس  

1 52 12 12 12 12 12 12 

12 

 عالقرٍ جُذج تانزائذ انعهًٍ
1 52 19 6 16 9 15 12 

أشعز تانزضا تشكم عاو عٍ يسرىي جىدج انزَادج  12
 انعهًُح يف انكهُح

1 52 16 9 12 11 11 12 

 

 و يتضد من الجدول الزابق ما يلً:

أن طالب الفرقٌ األولً ببرنامح معلم اللػٌ االنجليزيٌ ليس لديوم أي علم بما هيٌ  .ض

الريادة العلميٌ و لم يزتسعروا أي من فوائدها. و ذلك االمر طبيعً بالنظر الً 

-2ضصطاالزتبيان خيث طبق بالفشل الدرازً االول للعام الجامعً توقيت تطبيق 

 . و لم يكن طالب الفرقٌ االولً قد لمزوا أي مما تقدمى الكليٌ بعد.صطصط

اتفقت باقً الفرق علً التوزط فً رودود أفعالوم خول مذتلف ما يتعلق بالريادة  .ط

يسعر بما تقدمى العلميٌ فنشفوم راض و يسعر بما تقدمى و نشفوم غير راض و ال 

الريادة العلميٌ لوم. و قد يرجع ذلك الً اذتالف الرائد العلمً و اذتالف ما يقدمى 



 
6 

كل منوم. غير ان ذلك يدعو الً بذل المزيد من الجود للنووض بالريادة العلميٌ 

 بالبرنامح.

 ثانثًا: انُرائج اخلاطح تزضا انطالب حىل انذعى االكادميٍ واملادٌ:

طالب وطالبٌ من طالب برنامح اللػٌ االنجليزيٌ  صصضتطبيق االزتبيان علً عينٌ قواموا تم 

طالب بكل فرقٌ من فرقى االربعٌ فً الفشل الدرازً االول من العام الجامعً  2طبواقع 

 م. و يوضد الجدول نتائح ذلك التطبيق:صطصط-2ضصط

 املفزدج و

 انفزقح انزاتعح انفزقح انثانثح انفزقح انثاَُح انفزقح االويل

 ال َعى ال َعى ال َعى ال َعى

 12 11 15 12 16 9 2 51 َرى دراسح احرُاجاخ انطالب يادَا وَفسُا وطحُا 1

َىجذ تانكهُح تزايج نذعى انطالب يادَا وَفسُا  5
 وطحُا

17 8 9 16 11 12 9 16 

ذىجذ قىاعذ يعهُح وحذدج نرحذَذ انطالب املرفىقني  2
 واملرعثزٍَ

52 2 11 12 15 12 2 52 

ذىفز انكهُح تزايج يرُىعح نرحفُش املرفىقني /  2
 املثذعني

52 1 52 2 12 12 19 6 

 55 2 12 12 18 7 9 16 انطالب املرعثزٍَذىفز انكهُح تزايج نذعى  2

ذىجذ تانكهُح قىاعذ شفافح ويعهُح نضًاٌ عذو  6
ذعارع املظاحل عُذ اخرُار انطالب املرفىقني ملُحهى 

 يكافأخ خاطح

52 2 18 7 12 11 52 2 
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 و يتضد من الجدول الزابق ما يلً:

الفرقٌ األولً ببرنامح معلم اللػٌ االنجليزيٌ هم االكثر رضا وسعورا بما أن طالب  .1

تقدمى الكليٌ من دعم للمتفوقين والمتعثرين، و قد يكون ذلك ناتح من سعورهم بذلك 

من ذالل االعالنات و لوخٌ السرف و غيرها من الوزائل التً رأوها و كذلك 

بوع االول لتعريف الطالب الجدد بالكليٌ الندوات التعريفيٌ بالكليٌ التً تقام فً االز

 و ما تقدمى من ذدمات.

انقزم طالب الفرق االذري بين مؤيد وراض عما تقدمى الكليٌ من دعم للطالب  .5

المتفوقين والمتعثرين و بين غير راض عنوما. مما يعكس الخاجٌ الً مزيد من 

 الجود ليسعر كافٌ الطالب بتلك الذدمات.

ظورا انوما بخاجٌ الً مزيد من الجود هما وجود برامح لدعم المتعثرين أكثر نقطتين  .2

وبرامح لدعم الطالب ماديا ونفزيا وشخيا. و قد يكون دعم انواع الدعم الثالثٌ فً 

مفردة واخدة هو ما ترتب عليى تلك النتيجٌ. اذ يزتسعر الطالب الدعم المادي اما 

  النفزً والشخً فال.

 انُرائج اخلاطح تزضا انطالب حىل األَشطح انطالتُح:راتعًا: 

طالب وطالبٌ من طالب برنامح اللػٌ االنجليزيٌ  صصضتم تطبيق االزتبيان علً عينٌ قواموا 

طالب بكل فرقٌ من فرقى االربعٌ فً الفشل الدرازً االول من العام الجامعً  2طبواقع 

 م. و يوضد الجدول نتائح ذلك التطبيق:صطصط-2ضصط
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 املفزدج

 انفزقح انزاتعح انفزقح انثانثح انفزقح انثاَُح انفزقح االويل

 ال َعى ال َعى ال َعى ال َعى

ذرىاطم يعٍ ادارج رعاَح انشثاب تشأٌ خطح  1
 األَشطح انثقافُح وانزَاضُح واإلجرًاعُح

17 8 12 12 52 2 18 7 

ذسرخذو انكهُح أسانُة خمرهفح نرشجُع انطالب  5
 عهً املشاركح يف األَشطح

51 2 12 12 18 7 16 9 

َرى اإلعالٌ عٍ األَشطح انطالتُح تانكهُح تىسائم  2
 يرعذدج

52 5 52 5 55 2 52 1 

انطالب نرقُُى فاعهُح األَشطح ذسرطهع انكهُح رأٌ  2
 انطالتُح

16 9 15 12 12 11 9 16 

َساهى احتاد  انطالب فً ذُفُذ األَشطح انطالتُح  2
 تانكهُح

51 2 55 2 19 6 18 7 

األَشطح انطالتُح عهٍ املسرىٌ ذشارك انكهُح فً  6
 احملهٍ )حمافظح انقهُىتُح( واملسرىٌ األقهًٍُ

55 2 19 6 19 6 55 2 

 حتزس انكهُح يزاكش يرقذيح يف األَشطح انطالتُح 7
 

51 2 16 9 17 8 12 15 

8 

 ذقىو انكهُح مبكافأج املرفىقني يف األَشطح انطالتُح
52 1 52 --- 55 2 51 2 

 

 و يتضد من الجدول الزابق ما يلً:

أن معظم الطالب ال يرون أن الكليٌ تزتطلع أراءهم خول االنسطٌ الطالبيٌ.  .ض

و هو أمر غريب اذ انوم بالفعل يتم اذذ ارائوم و لعل اكمالوم لوذا االزتبيان 

 أكبر دليل علً ذلك.
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يتفقون علً ان الكليٌ تعلن عن االنسطٌ الطالبيٌ و عن مكافأة معظم الطالب  .ط

المتفوقين بقوة. و لعل زبب ذلك العرس الذي تقوم بى الكليٌ فً بدايٌ كل عام 

جامعً خيث تزذر الكليٌ بالعديد من اللوخات و االنسطٌ الطالبيٌ فً بدايٌ 

كريم الدرازٌ لالعالن عن برامجوا و انسطتوا الطالبيٌ. كذلك خفل ت

 المتفوقين يترك الكثير من االثر لديوم.

 

عن قواعد القبول كان من نتائح االزتفادة من تطبيق االزتبيان الذاص برضا الطالب و

 والتخويالت والريادة العلميٌ والدعم المادي واالكاديمً واالنسطٌ الطالبيٌ، ما يلً:

  ٌزيادة االعالن عن قواعد القبول والتخويالت فتم عمل البوسور واللوخٌ االعالني

 الذاشٌ بوما.

 يم زيادة االعالن عن الدعم المادي و االكاديمً للمتفوقين فتم اشدرا سوادات تكر

لوم والبدء فً تفعيل الكثير من االليات لدعموم مثل السروع فً انساء انديٌ القراءة 

 و غيرها.

 .السروع فً تكثيف االجتماع بالطالب المتفوقين والمتعثرين 

  الفرديٌ والجماعيٌ مع تفعيل أكثر لنظام الريادة العلميٌ و عقد المزيد من اللقاءات

 الطالب من اجل ذلك. 

  ازتكمال اجراءات ضم عدد من الطالب المتفوقين إلً لجان الريادة العلميٌ و

 .لجان دعم المتفوقين والموهوبين ووخدة الذريجين ووخدة الجودة

  ازتكمال انساء عدة انديٌ مثل نادي القراءة و نادي الكتابٌ ونادي السعر ونادي

ث يسترك بوا الطالب المتفوقين و المتعثرين فً تلك المقررات و المخادثٌ بخي
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من يريد االزتفادة بخيث يكون لوم موعد انعقاد نشف سوري يتبادلون فيوا 

 الذبرات و يعاونون بعضوم البعض.

  المزيد من االعالن عن لجنٌ رعايٌ الطالب المتعثرين بمذتلف الطرق االذري

اتخاد الطالب، و عن طريق الطالب المتفوقين مثل االعالنات الورقيٌ، و موقع 

 بكل فرقٌ.

  ٌالمزيد من العمل علً نسر ثقافٌ اللجوء الً الرائد العلمً وعضو لجنٌ رعاي

المتعثرين بين الطالب بخيث يتجى الطالب مباسرة عند سعوره بانى متعثر فً اي 

 ى بوا.من المقررات الدرازيٌ و ال ينتظر ختً يرزب او يتاذر فً امتخان

  العمل علً ازتكمال تفعيل مبادرة المجموعات الدرازيٌ التً يزاعد فيوا الطالب

 المتفوقين زمالئوم المتعثرين.

  مزيد من التواشل مع الزادة اعضاء هيئٌ التدريس لمخاولٌ ايجاد خلول لوؤالء

 الطالب المتعثرين.

 ختياجات الذاشٌ.ازتكمال التزويالت الماديٌ الذاشٌ بالخاالت الطارئٌ لذوى اال 

  ٌعمل تقرير سامل لكافٌ نتائح ازتبانات رضا الطالب ورفعوا لمجلس الكلي

 لالزتفادة من توشيات تلك النتائح.

 


