
 

 

 

 

 ( التدريس والتعلم8يار )مع          

 استبيـــان
 ونتائجها تدريس المقرراترضــا الطلبة عن  عن

يهدف هذا اإلستبيان إلى تقييم تدريس المقررات بهدف تحسيين تتويتير اللمةييل التلةيمييل مين جيبت إ.ابتي  ر ليذا ير.يى 
 رمةيل التلةيميل( أمام التقييم المناسب من ت.هل نظر  ، حتى يمكن اإلستفادة من أرائ  في اإلرتقاء بالل √تضع عبمل ) 

 
 بيانات أولية:
 أسم المقرر:

 اسم الوالب )إجتياري(:
 

 بيانات اساسية:
 

 ضعيف متوسط جيد موضوعات االستبيان

    تقييم المقرر :  -أوالً 

    مدى تضتح المستهدف من تدريس المقرر في بدايل الفصت الدراسير 1

2 
 ررمدى كفايل عدد ساعات الدراسل النظريل لةمقر -أ  
 مدى كفايل عدد ساعات الدراسل اللمةيل أت التوبيقيل لةمقررر  -ب

   

3 
مدى ارتباو ال.زء اللمةي تالتوبيقي تالزيارات الميدانيل بال.زء  -أ 

 النظري 
 مدي االستفادة من الدرتس اللمةيل أت التوبيقيلر  -ب

   

4 

 مدى تتفر مصادر .يدة تحديثل لةمادة اللةميل لةمقرر :
 / كتاب  مذكرة  -
 مرا.ع عةميل -
 التسائت اإلليكترتنيل -
 أجرى ر -

   

5 

 مدى اكتساب الوالب لةنتائج التلةيميل المستهدفل من المقرر :
 الملارف تالمفاهيم  -
 المهــارات  -
 اإلت.اهات -

   

    مدى إرتباو المقرر الدراسي بمتوةبات ستق اللمتر 6

    قرر :ثانياً : عالقة المحاضر بالطالب فيما يتعلق بالم

    مدى إلتزام المحاضر بمتعد تتقت المحاضرة المحددين 1

2 
مدى إلتزام ملاتني أعضاء هيئل التدريس بالمتاعيد المحددة لةدرتس 

 اللمةيل تالتوبيقيلر 
   

3 
 -مدى استجدام المحاضر لةتسائت التلةيميل المساعدة )داتا شت

 أفبم ، ررررررررالخ  ( –نماذج  –برت.يكتتر 
   

    مدى تضتح أسةتب عرض المحاضر لةمادة اللةميل لةمقرر ر  4

    مدى قدرة المحاضر عةى إدارة تضبو المحاضرة ر  5

    مدى تحفيز المحاضر لةوبب عةى أساليب التلةم الذاتي ر  6

    مدى تتافق الساعات المكتبيل مع تقت  ، تاإلستفادة منها ر 7

    ب عةى المشاركل تالتفاعت أثناء المحاضرة مدى تش.يع المحاضر لةوب 8

    ثالثاً : القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات والمراجع 

    مدى كفايل عدد المرا.ع المتلةقل بالمقرر بالمكتبل تسهتلل إستلارتها 1
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    مدى مبئمل ساعات عمت المكتبل 2

    لةمقررمدى .تدة وباعل المذكرة أت الكتاب المجصص  3

4 
قاعل  –مدى مبئمل المكان المجصص لةمحاضرات النظريل ) مدرج 

النظافل رر  –الصتت  –التهتيل تاإلضاءة  -تدريس( من حيث المساحل
 الخ

   

5 
مدى مبئمل المكان المجصص لتةقى ال.زء اللمةي أت التوبيقي من 

صاالت تمبعب رر  -مستشفى –مزرعل  –ملمت  –المقرر ) قاعل 
 لخ( ر ا

   

    مدى تتفر جدمات اإلنترنت ر 6

     نتائج المقررات:  رابعا

    مدى مبئمل النتائج مع مستتى الوبب 1

2 
نتائج الوبب محققل لتوةلاتهم بلد االنتهاء من اإلمتحان )تقدير الوالب 

 الشجصي لنفسل عن مستتى ادائه تحةه في اإلمتحان(
   

    مهاري( -ذهني –التلةم المستهدفل )فهم  شمتليل اإلمتحان لنتاتج 3

    تتزيع در.ات األسئةل وبقا لألتزان النسبيل لةمتضتعات 4

    اسئةل االمتحان متنتعل بين مقالي تمتضتعي 5

    ورق التقتيم لبمتحانات مجتةفلر 6

 
 آراء أومقترحات أومالحظات تود إضافتها )لم تدرج فى هذه اإلستمارة ( :

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 ررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 شكراً لمساهمتك في تطوير العملية التعليمية

 
 ( التدريس والتعلم 8مع تحيات فريق معيار)

 


