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أخي الطالب, أختي الطالبة..... تهدف هذه االستمارة إلي استطالع رأيك فيما يتعلق بتعليمك في هذا المقرر من خالل تقييم  

األكاديمي في البرنامج وتحقيقاً ألهداف الجامعة في التطوير المستمر مع  األداء التدريسي وذلك سعياً لالرتقاء بالمستوي 

 مراعاة الدقة والموضوعية مع العلم أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخري خاطئة:

        .................................. ...................................                       اسم المقرر:                     القسم:

 طالبة               طالب 

 ............................... .................%                      اسم عضو هيئة التدريس :  المعدل التراكمي:

 

 

 ( في الخانة التي تعبر عن رأيك مستخدماً المقياس التالي:نرجو إبداء الرأي في الجوانب المختلفة بوضع عالمة )

 1 2 3 4 5 البند

      يظهر عضو هيئة التدريس تمكناً جيداً لموضوعات المقرر.  .1
      يقدم محتوي المقرر وفصوله بطريقة واضحة ومنظمو.   .2
      يشرح مفردات المقرر بطريقة معمقة ومتنوعة.  .3
      يوصل عضو هيئة التدريس أفكار المقرر ومفاهيمه بأسلوب واصح وسلس.  .4
      يتصف عضو هيئة التدريس بالحيوية والنشاط ويشرح بصوت واضح ومسموع.  .5
التدريس أساليب تعلم متنوعة من طرق التدريس )مثال:  يستخدم عضو هيئة  .6

 المحاضرة , المناقشة........( 
     

يستخدم عضو هيئة التدريس وسائل تكنولوجيا التعلم الحديثة ) مثال: البوربوينت ,   .7
 برنامج مودل..........( 

     

بأمثلة مرتبطة  يوضح عضو هيئة التدريس المفاهيم والجوانب النظرية في المقرر  .8
 بالواقع إن أمكن. 

     

يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة علي المشاركة من خالل طرح أسئلة وتوفير   .9
 فرصاً للمناقشة. 

     

      يحسن عضو هيئة التدريس االستفادة من وقت المحاضرة بالتدريس الفعلي.   .10
      فعلي. يستطيع عضو هيئة التدريس ضبظ المحاضرة وإدارتها بشكل   .11
      يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد بدء وانتهاء المحاضرة.  .12
صفحة عضو هيئة التدريس الشخصية علي الموقع اإللكتروني للجامعة محدثة   .13

 وتضم مواد وأبحاث علمية ومواقع داعمة لتعلم الطلبة. 
     

      المساعدة عند الحاجة. يعامل عضو هيئة التدريس الطلبة بود واحترام , ويقدم  .14
      يتقبل عضو هيئة التدريس اقتراحات الطلبة بسعة صدر.  .15

  

جة قليلة جداً (=بدر1(=بدرجة قليلة ,)2(= بدرجة متوسطة ,)3(= بدرجة كبيرة ,)4(=بدرجة كبيرة جداً, )5مفتاح الجدول:)  

 استطالع رأي الطلبة في أداء األستاذ الجامعي      
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يستخدم عضو هيئة التدريس وسائل تقييم متنوعة ) مثل: أبحاث , اختبارات قصيرة   .16
 , نصفية ونهائية , تعيينات وواجبات.............(.  

     

      يعتبر عضو هيئة التدريس موضوعياً ومنصفاً في تقييمه للطلبة.  .17
      البند

التقييمية ) يحل أسئلة االمتحانات و  يقدم عضو هيئة التدريس تغذية راجعة لألنشطة  .18
 يوزع أوراق اإلجابة , يجيب علي أسئلة الطلبة أثناء المحاضرة............(. 

     

يضع عضو هيئة التدريس خطة تدريس المقرر علي صفحته الشخصية االلكترونية   .19
 أو المودل. 

     

      للمقرر. يلتزم عضو هيئة التدريس بالساعات المكتبية المحددة  .20
 أكثر ثالث أشياء ساعدت في تعليمي المقرر: 

1- 

2- 

3- 

 

 

 أكثر ثالث أشياء لم تعجبني في المقرر: 
1- 

2- 

3- 

 

 

 في رأيك يمكن تحسين أو تطوير هذا المقرر: 
1- 

2- 

3- 

 

 

 

 مع الشكر والتقدير,,,,,

 

 

  

 
 


