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 املستخلص  

ييدددف البحددث الددع العنىددرف عمددع الىماددا بددين انمدداط الليددادة واعداىددات الطمبددا  ددي احددد 
بغدددادو واددد اسددعخدمت اسددعمارة اتسددعبانو  -مؤسسددات العىمدديم الىددالي امىيددد اتدارة العلنددي

طالدب وحممدت ادابداعيم  22داة لدمع البيانات والمىمومات من عيندا البحدث والعدي بمغدت كا
باسعخدام الوسط الحسدابي وا درزت النعداعن عدن وددود عمادا بدين انمداط الليدادة واعداىدات 
الطمبددا وادددم البحددث العوكدديات وكددان اىميددا ضددرورة العاكيددد عمددع اسددعخدام الددنمط الليددادي 

كوندو اتنسددب عمدع عحليددق اعداىددات ي اغمددب المدداتت العىميميددا اتثدواراطي االمنشددودو  د
ايدابيا لدى الطمبا نحو الىمميدا العىميميدا وكدذلك العوكديا بالعكامدل  دي اسدعخدام اتنمداط 

 اللياديا لبناء ا ضل اتعداىات الىمميا والعربويا واتدعماعيا لدى الطمبا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



اسعطمع اراء الطمبا عن مدى اسعيىابيم لملرراعيم الدراسيا لمعىدرف مدن خمليدا اليدف من ىذه اتسعبانا ىو       
 عمع دردا رضاكم او اسعيىابكم لممادة الىمميا 

 ضع كمما كح اماعم الىبارة و ي الوزن المناسب لشىورك بمطابلا الىبارة مع الوااع
 

 استباوه عه رضا الطالة عه مذى استيعاب املادة العلميت
 
 

اوا ق   
 بشدة

اوا ق  اوا ق
 نوعا ما

ت اوا ق  ت اوا ق
 بشدة

 - 7 1 11 88 طريلا عرض الملررات الىمميا سيما وواضحا .1

 8 6 - 8 88 عرعبط بالوااع العطبيلي الملررات الدراسيا .8
 - 8 88 11 61 ععبع وساعل واساليب حديثا  ي العىمم .3

 3 81 - 9 67 الطمبا عموما منعظمين ودادين  ي العىمم .8
اتمعحان النظري من اساليب العلويم اتساسيا عمكن  .5

 الطالب من العىبير عن ما عىممو وعملاه من المفردات
68 8 88 6 - 

 - - 11 - 89 ععضمن المفردات مداتت محدده لعنميا العىميم الذاعي .6

عؤىل المفردات الدراسيا لعنميا الميارات المينيا الىاما  .7
 وق الىملالمؤىما اس

71 8 7 81 - 

يو ر الطالب دعم انشطا وخدمات لدعم عمميا العىميم  .8
 ور ع مسعوى الطالب الىممي والميني 

85 8 8 8 - 

اتديزة والمخعبرات  ي المىيد كا يا لمدموعا الطمبا  .9
 لعىزيز عمميا العىميم االدانب العطبيليو

71 1 1 85 3 

 - - 9 1 91 المساواة يىامل دميع الطمبا عمع ادر من .11

دايلا كا ي لمحكول عمع  52وات المحاضرة  .11
 اتسعيىاب الىممي

98 - 6 - - 

عدد الطمب المناسب لمسعيىاب الىممي و ق  .18
 المسعمزمات المعو رة

61 8 6 81 11 

 

 

 
 



و طالب 32الىينا اطمب لكل اسم حيث اكبحت مدموع  5وبوااع اتسعبانو عمع عينو من طمبا المىيد  عم عوزيع
 واد عم عحميل النعاعن وكما مر ق باتسعبانو.

 وبىد ادراء العحاليل كانت اتسعنعادات والعوكيات اتعيا:
 اوت :  من خمل اسعلراء نعاعن العحميل عوكمنا الع اتسعنعادات العاليا:

  12252423البىد أ. انخفاض رضا الطالب عن اسعيىاب المادة الىمميا  ي المفردات الدراسيا  ي 
  927ب. عوسط رضا الطالب عن اسعيىاب المادة الىمميا  ي المفردات الدراسيا  ي البىدين 

 1121228262221. ارعفاع رضا الطالب عن اسعيىاب المادة الىمميا  ي المفردات الدراسيا  ي اتبىاد ت
 : العوكيات... ثانيا

وسيع مدداتت اسدعيىاب و يدم الطالدب ودذبدو الدع الىمميدا ر د الىمميا العىميميا بوساعل حديثا ومعطورة كع . أ
 العىميميا

ايددمء اتىعمددام بضددرورة مناسددبا عدددد الطمبددا  ددي اللاعددا الدراسدديا مددع مسدداحا ومسددعمزمات اللاعددا ليعددو ر  . ب
 المناخ الممعم واليادئ لمطمبا لمكغاء والفيم والعلميل من الضمضاء

عحدث الطمبدا وعرشددىم عمدع ضدرورة واىميدا اتلعدزام واتنعظدام بالحضدور  دي اتوادات  اااما دورات عربويا . ت
المحددة لبدء وانعياء الدرس الىممي باععباره اتساس  ي عحليق الفيدم المعدراكم لمطالدب ومعابىدا غيابداعيم 

 لعنبيو الطالب عمع اىميا الحضور
الطالددب مددن العىبيددر عددن مددا عملدداه مددن مىمومددات اتىعمددام باتمعحانددات الىمميددا وعوسدديع مداتعيددا لعمكددين  . ث

 عمميا وعدم اتكعفاء باتمعحانات النظريا لحث الطالب عمع الربط بين الوااع النظري والعطبيلي 
العاكيد عمع ضرورة مرادىا الملررات الدراسيا وعلديم ملعرحات العغيير بما يعناسب مع سوق الىمل وزيدارة  . ج

ات ااسدددام المىيدددد لمعىدددرف عمدددع معطمبدددات سدددوق الىمدددل مدددن الميدددارة المؤسسددات ذات الىمادددا باخعكاكددد
 والكفاءة المطموبا لدييم من خريدي المىيد 

مددن الضددروري ان يحددرص المىيددد عمددع عددو ير اتديددزة المخعبريددا بالىدددد الكددا ي ليددعمكن الطالددب مددن اخددذ  . ح
 لدراسيا المطبلاالوات الكا ي تدراء العطبيلات الىمميا عمع ىذه اتديزة وو لا لمملررات ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اليدف من وضع اتسعبانو ىو العىرف عمع وااع اتمعحانات من منظور الطمبا 
 ضع كمما كح امام الىبارة و ي الوزن المناسب تععلادك بمطابلا الىبارة مع الوااع

 استباوت عه االمتحاواث
 

اوا ق   
 بشدة

اوا ق  اوا ق
 نوعا ما

ت اوا ق  ت اوا ق
 بشدة

 3 15 5 8 71 عنوع كيغ اتسعما بين الموضوعيا والمثاليا .1
 - - 11 5 85 وات اتمعحانات مناسب مع نوع وكميا اتسعما .2

اتسعما  ييا السيل والكىب منيا  يي عمثل عحد  .3
 لعفكير وشخكيا لطالب

85 6 11 - - 

اتسعما شامما وععضمن دميع المواضيع العي عم  .4
 عدريسيا

87 13 - - - 

 7 81 13 - 61 اللاعات اتمعحانيا مكيفا ومييعا لكل المسعمزمات .5
ععو ر  ي اواات اتمعحانات وساعل منع الغش بمكل  .6

 انواعو وبشكل ددي
78 8 81 - - 

 
 طالب من ااسام المىيد كا ا 36عم عوزيع اتسعبانو عمع عينا مؤلفا من 

 اتسعمارة المر لا عوكمنا الع اتسعنعادات اتعيا :اوت : بىد عحميل ادابات اراء عينا البحث  ي 
 62521انخفاض ادابات الىينا لمبىاد  . أ

 42322ارعفاع ادابات الىينا لمبىاد  . ب
 

 ثانيا : العوكيات....
وعيويا ايمء اتىميا الكبيرة عمع عو ير ااعات امعحانيا مييعا بكل المسعمزمات من عكييف وملاعد كالحا  . أ

 راحا النفسيا لمطمبالعو ير اليدوء وال
ضرورة حث العدريسديين عمدع عنويدع كديغ اتسدعما اتمعحانيدا وان ت ععركدز عمدع كديغا واحددة  لدط لزيدادة  . ب

 ور ع ادرة الطالب عمع اتدابا بكيغ معنوعا
العاكيددد عمددع عطددوير وعحددديث طددرق ووسدداعل منددع الغددش وخاكددا اتلكعرونيددا منيددا واعخدداذ كا ددا العدددابير  . ت

وسداعل الغدش اتخدرى وااامدا نددوات عربويدا لعوديدو الطمبدا وارشدادىم عمدع اعبداع سدبل الددد المناسبا لمنع 
واتدعياد لمنداح وملت وساعل الغش بكل اساليبيا وعده اسموبا يعداوز الحددود اتخمايدا واللانونيدا وحعدع 

 الشرعيا منيا
 



 السيذ رئيس جلىت تصىيف اجلامعاث العراقيت إىل
 

و طالب موزعو حسب اتاسام الىمميا 3292اد طمبا المىيد لمكف اتول والثاني يبمغ انود اعممكم بان اعد .1
 وحسب الددول اتعي :

 
اعدددددددددددددددددددددددداد  اعداد الطمبا اللسم الىممي ت

 الخريدين
اعدددددددددددددددددددددددداد 
الخدددددددددددريدين 
المدددددددددددددزودين 

 بوثاعق
 133 192 721 علنيات ادارة المواد .1
 261 356 841 علنيات اتدارة اللانونيا .2
 143 221 575 يات ادارة المكعبعلن .3
 62 97 373 علنيات السياحا .4
 17 32 77 علنيات الحاسوب .5
 112 165 523 علنيات المحاسبا .6
 725 1239 3292 المدموع 

 
 و .1239ا 2216/2217ويبمغ عدد الخريدين من طمب مىيدنا لمىام  .2
 و.725يا واطاع خاكمغراض العىيين ايبمغ عدد الطمبا المزودين بوثاعق مىنونا الع دواعر حكوم .3

 
 
 
 
 

 د. رعذ حممذ سعيذ
 معاون العميذ لشؤون الطلبت

 
 


