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اإلشارة إلى أى مدى توافق مع نرجوا من سيادتكم بهدف تقييم األداء التدريس ي للمقرر وتحسين وتطوير العملية التعليمية من خالل إجابتك ، لذا 

ولغرض جمع البيانات إلعداد هذه الدراسة، نضع بين أيدكم هذه  .بما يتناسب ودرجة املوافقة املربع املناسبفي ( √)البيانات ادناه بوضع عالمة 

بمساعدتنا في  اإلستبيان آملين اإلجابة على بنودها بدقة وبكل موضوعية، وهذا كله من أجل خدمة العلم وإثراء اإلطار املعرفي. ولذا يشرفنا أن تقوموا

 وال تستعمل إال لغرض علمي بحت. إنجاز هذا العمل. ونحيطكم علما بأن معلومات هذه اإلستمارة سرية

 ممتاز جيدجدا جيد مقبول  ضعيف أوال : املقرر الدراس ي
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      يتواجد في الساعات املكتبية للرد على استفسار الطلبة .16

      يقدم تطبيقات عملية ملوضوع املحاضرة اذا تطلب االمر ذلك .17

      يكلف الطلبة باعداد بحوث او اداء مهام متصلة باملقرر  .18
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 : التقييم في املقرر 
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 ثالثا
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