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Academic problems of students the University of output and 
their proposed solution 

Abstract : 
The present study aimes to identify the of the The study concluded  

several recommendations including: renovation of colleges to suit the level 
of education. The development of the library and providing networks and 
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died modern  references, cancelation of  television networks and replacing 
them with direct teaching,  the need to equip laboratories and halls with 
appropriate equipment, developing a complete specilased management  to 
manage various problems, allowing students to choose school curriculum to 
be studied, to reconsider the schedules of lectures and  exams to be in the 
interest of the students. the re training  and rehabilitation of faculty teaching  
members and training them on the new teaching methods. 
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 النسبة التكرار لفئاتا  
 30.9 116 كلیة التربیة االقسام االدبیة  الكلیة

 27.5 103 كلیة التربیة االقسام العلمیة  
 41.6 156 كلیة اعداد المعلمات بالدلم  

 43.5 163 علمي  التخصص
 56.5 212 ادبي  

 19.2 72  مستوى أول  المستوى الدراسي
 35.2 132 مستوى ثالث  
 28.5  107 ثةسنة الثال  
 17.1 64 سنة رابعة  
 100.0 375 المجموع  
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2 
  االتساق الداخلي  المجاالت

 0.85 أستاذة المادة
 0.84 المقررات والجداول الدراسیة

 0.78 االختبارات الجامعیة
 0.85 المكتبة الجامعیة

 0.79 الشبكة التلفزیونیة
 0.88 والوسائل التعلیمیةالقاعات والمعامل 

 0.94 األداة ككل



(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٣٠  

 
 

 
 

 
  
  
 


 

 





 

  


SPSS
 

 
 

  
 (Scheffe' ) 

 
 


 




 

 







(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٣١  










 



 

ط   المحاور  الرقم  لرتبةا المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  الدرجة  المعیاري

   1.184 3.06 ةالقاعات والمعامل والوسائل التعلیمي  ٦  ١
   910. 2.92 الشبكة التلفزیونیة  ٥  ٢
   995. 2.66 المكتبة الجامعیة  ٤  ٣
   789. 2.59 االختبارات الجامعیة  ٣  ٤
   772. 2.45 استاذة المادة  ١  ٥
   823. 2.38 المقررات والجداول الدراسیة  ٢  ٦
   697. 2.61 االداة ككل    




 
 




 

ط   الفقرات  الرقم  الرتبة المتوس
  الحسابي

راف   االنح
  المعیاري

 1.368 2.95 تستخدم أستاذة المادة الوسائل التعلیمیة في محاضراتها 12  ١
 1.392 2.75 تستخدم األستاذة عوامل محفزة لتحفیز الطالبات 10  ٢
 1.459 2.69 تهتم بالمشكالت الدراسیة للطالبات وتعمل على حلها 4  ٣
 1.263 2.55 تكلف األستاذه الطالبات بالكثیر من الواجبات الخارجیة 2  ٤
 1.284 2.55 تراعي أستاذة المادة الفروق الفردیة بین الطالبات 3  ٤
 1.387 2.48 تستخدم األستاذة أسالیب وطرق تدریس متنوعة 7  ٦
 1.340 2.40 تلتزم أستاذة المادة بالساعات المكتبیة المحددة لها 11  ٧
 1.251 2.39 توجد عالقة تواصل بین األستاذة والطالبات  5  ٨
 1.142 2.32 االلتزام بالموضوعیة في التعامل مع الطالبات 13  ٩

 1.143 2.27 تتمكن من إیصال المعلومات بطریقة واضحة ومفهومة 8  ١٠
وع       1  ١١ ة لموض م الطالب ى فه ادة عل تاذة الم رص أس تح

 1.159 2.25 المحاضرة
 1.206 2.19 تتشدد بعض األستاذات في منح الدرجات للطالبات 6  ١٢
 1.220 2.11 تلتزم األستاذة بمواعید محاضراتها 9  ١٣
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ط   الفقرات  الرقم  لرتبةا المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  المعیاري

ین   22  ١ ة ب راغ طویل ات ف د أوق یوج
 1.563 3.21 ي الجداول الدراسیةالمحاضرات ف

واد     15  ٢ ار الم ات الختی ة للطالب اح الحری تت
 1.678 2.84 التي ستدرسها

٣  25 
ین       ي الجدول وخاصة ب یوجد تنسیق ف
واد    ص والم واد التخص ات م متطلب

 العامة
2.59 1.403 

دول      24  ٤ ي الج ة ف یة موزع واد الدراس الم
 1.464 2.54 الدراسي بما یراعي مصلحة الطلبة

ة    21  ٥ ة ذات العالق ع الخارجی وفر المراج تت
 1.346 2.40 بالمقررات الدراسیة

المقررات الدراسیة مناسبة لمستویات     19  ٦
 1.224 2.36 الطلبة التحصیلیة

ع الجداول     23  ٧ د وض استشارة الطالبات عن
 1.564 2.33 الدراسیة

٨  16 
وي   تها تحت تم دراس ي ی ررات الت المق

ة    ات مهم ى معلوم ي  عل دة ف وذات فائ
 الحیاة العلمیة والعملیة

2.30 1.234 

الوقت المخصص في كل فصل مناسب    20  ٩
 1.358 2.25 إلنهاء المقررات

ظ   18  ١٠ ى الحف یة عل ررات الدراس ز المق ترك
 1.098 2.01 والتلقین أكثر من الفهم

د   17  ١١ ل الواح ل الفص ررات داخ این المق تتب
 1.100 1.95 من حیث السهولة والصعوبة

ض    14  ١٢ مون بع ین مض رار ب د تك یوج
 1.142 1.84 المقررات الدراسیة
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

راف  االنح
  المعیاري

ارج   26  ١ ن خ ئلة م ارات أس مل االختب تش
 1.382 3.38  محتویات المقرر

ة   31  ٢ افي لمراجع ت ك د وق ل یوج رر قب المق
 1.499 2.94 االختبارات

ار      29  ٣ ئلة االختب ة ألس ة راجع وفیر تغذی ت
 1.314 2.73 لتصویب األخطاء

 1.204 2.57 أسئلة االختبارات واضحة  ومفهومة 34  ٤

ة     27  ٥ ارات النهائی یوجد تشابه بین أسئلة اختب
 1.236 2.54 وأسئلة السنوات السابقة

ات لت   32  ٦ ة للطالب ى الحری دول   تعط ب ج رتی
 1.438 2.42 االختبارات

ار واألسئلة      28  ٧ ن االختب ین زم یوجد تناسب ب
 1.384 2.36 الموضوعة

 1.208 2.31 أسئلة االختبارات شاملة للمادة الدراسیة 33  ٨
 1.147 2.03 تنوع األسئلة بین المقالیة والموضوعیة 30  ٩
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ط   الفقرات  الرقم  لرتبةا المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  المعیاري

 1.491 3.21 لمراجعتوجد بالمكتبة خدمة الكترونیة ل 38  ١

دة       35  ٢ ة وجدی ع حدیث ى مراج ة عل تحتوي المكتب
 1.393 2.86 في جمیع التخصصات

 1.451 2.63 تتوفر في المكتبة  خدمات التصویر والنسخ 39  ٣
 1.304 2.61 أوقات دوام المكتبة مناسبة للطالبات 37  ٤

ى      41  ٥ اعد عل ي تس ة الت واء المریح وفر االج تت
 1.357 2.46 البحث في المكتبة

 1.275 2.43 طرق االستعارة من المكتبة دقیقة ومنظمة 40  ٦

ات     36  ٧ ع الطالب ة م ة المكتب اون موظف تتع
 1.359 2.42 للحصول على ما ترید

 



 

ط   الفقرات  الرقم  الرتبة المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  المعیاري

ة   44  ١ الشبكة مناسبة لتدریس جمیع المواد النظری
 1.407 3.20 والتطبیقیة

ي    48  ٢ تتعطل األجهزة التعلیمیة أثناء المحاضرة ف
 1.295 3.10 الشبكة بشكل مستمر

اء   45  ٣ وب أثن كل المطل ة بالش ال المعلوم تم إیص ی
 1.298 2.93  الشرح عبر الشبكة

تلتزم الطالبات بالنظام والهدوء داخل قاعات     42  ٤
 1.438 2.90 الشبكة التلفزیونیة

ة   43  ٥ وار والمناقش هولة الح ر  س تاذ عب ع االس م
 1.403 2.89 الشبكة

ر      47  ٦ اء الشرح عب وضوح الصوت والصورة أثن
 1.395 2.75 الشبكة

ع      46  ٧ ة م ات الشبكة التلفزیونی تتناسب حجم قاع
 1.354 2.66 عدد الطالبات في المحاضرات
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ط   الفقرات  الرقم  الرتبة المتوس
  الحسابي

راف   االنح
  المعیاري

١  51 
ائل     ات الوس ل القاع وفر داخ تت
ورة    ة المتط زات التعلیمی والتجهی

 )شاشات، أجهزة عرض(
3.29 1.421 

٢  50 
توفر الجامعة بیئة دراسیة صحیة 

اه،  ( ة، دورات می اءة، تهوی إض
اكن     الة، أم اكن ص ا، أم كافتیری

  )جلوس في وقت الفراغ
3.21 1.493 

زة   52  ٣ ل أجه ل المعام وفر داخ تت
 1.389 3.09 تعلیمیة متطورة للتطبیق العملي

ي المعا  53  ٤ ل  یتناسب عدد المقاعد ف م
 1.475 2.97 والقاعات مع عدد الطلبة

ل     49  ٥ ة القاعات والمعام وفر الجامع ت
 1.443 2.73 الدراسیة المناسبة للتعلیم

 











 


0.05 ≥ α
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تاذة  أس

 المادة

ررات  المق
داول  والج

 الدراسیة
ارات  االختب

 الجامعیة
ة   المكتب

 الجامعیة
بكة  الش

 التلفزیونیة

ات   القاع
ل  وال معام

ائل   والوس
  األداة ككل التعلیمیة

 2.89 3.45 3.27 2.78 2.86 2.68 2.73  س  علمي التخصص

 62. 1.13 82. 98. 76. 80. 74. ع 

 2.39 2.76 2.65 2.56 2.38 2.16 2.24  س  أدبي 

 68. 1.14 89. 1.00 75. 77. 73. ع 

ة   الكلیة كلیة التربی
ام  األقس

 األدبیة

 2.11 2.41 2.42 2.23 2.12 1.95 1.92  س

 63. 1.06 92. 96. 76. 74. 64. ع

ة   كلیة التربی
ام  األقس

  العلمیة

 2.98 3.57 3.35 2.82 2.92 2.79 2.86  س

 63. 1.17 81. 1.02 78. 81. 77. ع

داد   ة إع كلی
ات  المعلم

  بالدلم

 2.72 3.20 3.00 2.86 2.72 2.43 2.58  س

 57. 1.06 79. 91. 65. 74. 64. ع 

توى ا لمس
 الدراسي

 2.84 3.29 3.43 2.84 2.87 2.44 2.71  س  مستوى أول

 55. 1.13 79. 98. 70. 71. 68. ع 

توى  مس
 ثاني

  س
2.33 2.32 2.49 2.49 2.82 2.97 2.50 

 79. 1.31 90. 1.04 86. 94. 86. ع  

 2.79 3.35 2.89 2.97 2.77 2.57 2.66  س  سنة ثالثة 

 54. 99. 73. 86. 63. 73. 64. ع   

  سنة رابعة 
  

 2.24 2.48 2.58 2.28 2.16 2.15 2.07  س

 68. 1.05 1.09 94. 76. 79. 67. ع 
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ات   مجموع المربعات المجاالت  مصدر التباین درج
 الحریة

ط  متوس
ة   قیمة ف المربعات الدالل

  اإلحصائیة
 647. 210. 097. 1 097. أستاذة المادة التخصص

داول   026.=هوتلنج ررات والج المق
 336. 927. 530. 1 530. الدراسیة

 305. 1.057 548. 1 548. االختبارات الجامعیة  147.=ح
 360. 841. 764. 1 764. المكتبة الجامعیة  
 155. 2.028 1.376 1 1.376 الشبكة التلفزیونیة  
ل     ات والمعام القاع

 419. 654. 782. 1 782. والوسائل التعلیمیة

 000. 20.775 9.588 2 19.175 أستاذة المادة الكلیة
داول   875.=ویلكس  ررات والج المق

 000. 11.571 6.614 2 13.228 الدراسیة

 000. 7.939 4.118 2 8.236 االختبارات الجامعیة  000.=ح
 006. 5.120 4.651 2 9.302 المكتبة الجامعیة  
 000. 8.458 5.738 2 11.475 الشبكة التلفزیونیة  
ل     ات والمعام القاع

 000. 8.591 10.275 2 20.551 والوسائل التعلیمیة

 951. 116. 054. 3 161. أستاذة المادة المستوى الدراسي
داول   871.=ویلكس  ررات والج المق

 159. 1.739 994. 3 2.982 الدراسیة

 253. 1.365 708. 3 2.124 االختبارات الجامعیة  000.=ح
 233. 1.434 1.302 3 3.907 امعیةالمكتبة الج  
 006. 4.215 2.860 3 8.579 الشبكة التلفزیونیة  
ل     ات والمعام القاع

 362. 1.069 1.279 3 3.837 والوسائل التعلیمیة

   461. 368 169.829 أستاذة المادة  الخطأ
داول    ررات والج المق

   572. 368 210.346 الدراسیة

   519. 368 190.899 االختبارات الجامعیة  
   908. 368 334.263 المكتبة الجامعیة  
   678. 368 249.648 الشبكة التلفزیونیة  
ل     ات والمعام القاع

   1.196 368 440.145 والوسائل التعلیمیة

    374 222.784 أستاذة المادة  الكلي
داول    ررات والج المق

    374 253.051 الدراسیة

    374 232.717 االختبارات الجامعیة  
    374 370.204 المكتبة الجامعیة  
    374 309.793 الشبكة التلفزیونیة  
ل     ات والمعام القاع

    374 524.241 والوسائل التعلیمیة
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 0.05 ≥ α





 
 0.05 ≥ α







 
 0.05 ≥ α





 


 

  الداللة اإلحصائیة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 580. 307. 114. 1 114. التخصص

 000. 17.738 6.573  2 13.146 الكلیة
 798. 338. 125. 3 375.  المستوى الدراسي

   371. 368 136.362 الخطأ
    374 181.585 الكلي

 
 0.05 ≥ α 
 0.05 ≥ α


 

 0.05 ≥ α
 

 
 0.05 ≥ α





(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٣٩  




0.05 ≥ α



 

 0.05 ≥ α





 


 

  

ط  المتوس
 الحسابي

ة  كلی
ة  التربی
ام  األقس

 األدبیة

ة  كلی
ة  التربی
ام  األقس

 العلمیة

كلیة إعداد 
ات  المعلم

 بالدلم

تاذة  أس
  المادة

    1.92 كلیة التربیة األقسام األدبیة
   (*)94.- 2.86 التربیة األقسام العلمیةكلیة 

  (*)28. (*)66.- 2.58  كلیة إعداد المعلمات بالدلم
ررات  المق
داول  والج

  الدراسیة

    1.95 كلیة التربیة األقسام األدبیة
   (*)84.- 2.79 كلیة التربیة األقسام العلمیة
  (*)36. (*)48.- 2.43 كلیة إعداد المعلمات بالدلم

ارات االخت ب
  الجامعیة

    2.12 كلیة التربیة األقسام األدبیة
   (*)80.- 2.92 كلیة التربیة األقسام العلمیة
  20. (*)60.- 2.72 كلیة إعداد المعلمات بالدلم

ة  المكتب
  الجامعیة

    2.23 كلیة التربیة األقسام األدبیة
    (*)59.- 2.82 كلیة التربیة األقسام العلمیة

  04.- (*)63.- 2.86 اد المعلمات بالدلمكلیة إعد
بكة   الش

  التلفزیونیة
    2.42 كلیة التربیة األقسام األدبیة
   (*)93.- 3.35 كلیة التربیة األقسام العلمیة
  (*)35. (*)58.- 3.00 كلیة إعداد المعلمات بالدلم

ات   القاع
ل  والمعام
ائل  والوس

 التعلیمیة

    2.41 كلیة التربیة األقسام األدبیة
   (*)1.17- 3.57 كلیة التربیة األقسام العلمیة
  (*)37. (*)79.- 3.20 كلیة إعداد المعلمات بالدلم

    2.11 كلیة التربیة األقسام األدبیة األداة ككل
    (*)87.- 2.98 كلیة التربیة األقسام العلمیة
  (*)26. (*)61.- 2.72 كلیة إعداد المعلمات بالدلم



(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٤٠  

 

   
ط   المتوس

 الحسابي
توى  مس

 أول
توى  مس

 ثاني
 سنة رابعة سنة ثالثة

     3.43 مستوى أول الشبكة التلفزیونیة
    (*)61. 2.82 مستوى ثاني 
   07.- (*)54. 2.89 سنة ثالثة 
  32. 25. (*)85. 2.58 ةسنة رابع 

0.05 ≥ α 

0.05 ≥ α





 


 




 

 
  
  
  
  
 

 
  
 
  
 

 
  
 

 
  
  



(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٤١  

 
 

 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 

 
 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 



(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٤٢  

  
  
  
 

 
  
  
  
  

 





 
 


 

 


 
 




 
 


 

 
 

  
 




 
 


 



(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٤٣  

 
 

 


 
 




 
 

 
 


 

 


 
 

 
 




 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 



(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٤٤  

  



 




  



 


 


 


 

 
 


 


  



  




 



 
 



  






(ASEP) 



  

  
      

  م٢٠١٣.. غسطس أ .. الثانيالجزء ..  األربعون العدد
م٢٠١٣.. ٢٠١٣

١٤٥  
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