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 .........../.............   العام الدراسي   
 
 
 
 

     ............................................... القسم /التخصص :

        ..................................................  إسـم المقـرر  :

 ..................      ............................. الفصل الدراسي : 

 

يهدف هذا االستبيان إلى تقييم المقررات بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية من خالل إجابتك.. لكذا يرجكى و ك  

 ( أمام التقييم المناسب من وجهة نظر.، حتى يمكن اإلستفادة من أرائ. في اإلرتقاء بالعملية التعليمية. √عالمة ) 

 موضوعات االستبيان
موافق 
 تماما

 موافق 
إلى حد  

 ما
 غير

 موافق 

 غير
موافق 
 تماما

    : الفاعلية التعليمية -أوالً 

      تم عرض المستهدف من تدريس المقرر بو وح في أول محا رة.  1

2 
أسلوب التعليم ساعدني علي النقاش والحوار للوصول إلي المفاهيم والحقائق بشكل  

 . جماعي
     

      حاجة للدروس الخصوصية جعلني في غير ت أساليب تدريس المقرر  3

4 
العديد من األنشطة التي ساعدتني علي اكتساب  المقرر ت من أسلوب التعليم في 

 القدرة علي التعلم الذاتي
     

    ثانياً: عالقة المحاضر بالطالب فيما يتعلق بالمقرر: 

      يلتزم المحا ر بمواعيد المحا رة المحددة في الجدول المعلن.  5

      يلتزم المحا ر بمحتويات المقرر.     6

      ال يهدر المحا ر وقت المحا رة بما هو خارج.   7

      يعامل المحا ر الطالب باحترام.  8

      المحا ر يعلن للطالب نتائج االمتحانات وأعمال السنة.  9

      .في أوقات الساعات المكتبية المحا ر تواجد  10

 إستبيان طالبي لتقييم مقرر دراسي للعام األكاديمي 
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    ثالثاً: الهيئة المعاونة  

      فني المعمل او المعيد ملتزم بالح ور وفقا لمواعيد الجداول الدراسية.  16

      فني المعمل او المعيد يعامل الطالب باحترام.  17

      فني المعمل المعيد على قدر عالى من استيعاب المنهج الدراسى.  18

    المتاحة رابعا: الموارد 

الموارد التعليمية )التجهيزات المعملية/ قاعات المحاضرات وغيرها(  19

 المستخدمة للعمل علي اكتسابي للمهارات المهنية والعملية كافية 
     

      اإلمكانيات المتاحة لتكنولوجيا المعلومات كافية من وجهة نظري  20

تتم في المقررات الدراسية تكليفات تعليمية تدددفعني لتسددتفاد  مددن امكانيددات  21

 تكنولوجيا التعليم المتاحة وتساعدني في عملية التعلم الذاتي 
     

تسدداعدني فددي  )مرجع/كتاب/مددذكر ( أجددد أا المراجددع العلميددة المتاحددة 22

 التحصيل والفهم 
     

الوسددا ل التعليميددة المسددتخدمة فددي الضددرت واإلنيددات تسدداعدني ك يددرا فددي  23

 متابعة وفهم الماد  العلمية 
     

      تقويم الطالب خامسا: 

      تتنوع أنضطة التقونم للتحقق من قدراتي العملية واستيعابي للماد  العلمية 24

علددي أاطددا ي والددتعلم نتم اطتعي علي أوراق امتحاناتي الفصددلية للتعددر   25

 .منها
     

      .أجد الدرجات التي حصلت عليها معبر  عن مستواي الفعلي 27

 

 ستمارة(:إلهذه ضافتها )لم تدرج فى إمالحظات تود  وأمقترحات  وأراء آ

............................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... ........................

............................................................................................................................. ...............

 ............................................................ 

 التعليمية شكراً لمساهمتك في تطوير العملية

 

 
 


