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   تذسَسعضى هُئخ استجُبن 

سز الدزاسي و تقييم خدمبت القسم و المؤسسة بهدف تحسيه و تطىيس العملية قيهدف هرا االستبيبن لمتببعة األداء األكبديمي المتعلق ببلم

 مصداقية وشفبفية.اإلجببة على هره األسئلة بالتعليمية و ذلك مه خالل 
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 موضوعات االستبيان                                                    ر.م

 ال متوسط نعم يـــرر الدراســـالمق            أوالا 
    هل تموم بإعداد االختبارات و تصحٌحها و تفسٌرها للطالب؟ .1

    بوضع خطط لتحسٌن أداء الطالب و الرفع من مستواهم؟هل تشارن أعضاء هٌئة التدرٌس  .2

    حفظ حموق الطبع و النشر و حك الملكٌة الفكرٌة؟تستخدم مراجع علمٌة مع  هل .3

    ؟المسائل المتعلمة بالممرراتعملٌة حدٌثة فً حل هل تستخدم طرق علمٌة و .4

    الطرق التً تستخدمها فعالة لتدرٌس الممرر الدراسً؟ هل تشعر بأن .5

    هل هذه الطرق تنمً المهارات الذهنٌة لدى الطالب؟ .6

    تنشٌط و الرفع من مستوى و لدرات الطالب ذوي التحصٌل الضعٌف؟لهل هنان أسالٌب ل .7

    للطالب المتفولٌن؟هل هنان تصمٌم لبرامج و أنشطة أو أفكار إلثراء التحصٌل العلمً  .8

    هل تموم بإعداد خطط التدرٌس الٌومٌة، األسبوعٌة، الفصلٌة و السنوٌة؟  .9

    هل تدٌر الماعة الدراسٌة و تموم باحتواء و معالجة سلون بعض الطالب غٌر الالئك؟ .11

    مفٌدة حسب تمدٌرن؟هل مفاهٌم الممرر الدراسً الذي تموم بتدرٌسه للطالب ذو مفاهٌم فعالة و  .11

    هل تموم بإعطاء الطالب تدرٌبات إضافٌة خالل المحاضرة لتعمٌك الفهم و تنمٌة البحث الذاتً؟ .12

    هل تموم باستخدام أكثر من طرٌمة أو أسلوب للشرح و التوضٌح لضمان و صول المعلومة؟ .13

    التحلٌلً للطالب أكثر من التركٌز على الحفظ؟هل تركز فً تدرٌسن على تطوٌر التفكٌر المنطمً  .14

    هل تشجع الطالب على تطبٌك ما تعلموه فً حٌاتهم العملٌة لو توفرت لهم اإلمكانٌات؟ .15

    تتطلب لراءة مادة الممرر فمط؟ االمتحانات  هل أسئلة .16

    كجمع البٌانات واالستبٌانات؟هل تنمً فً طالبن مهارات االتصال والتواصل بتنفٌذ بعض المهام  .17

    ؟المنزلٌة الواجباتبهل تموم بكتابة مالحظات حول مدى لٌام الطالب  .18

    هل تموم بحل هذه الواجبات وتوضٌح فكرتها؟ .19

    ؟حسب الخطة الدراسٌة كافٌا   هل كان الوعاء الزمنً المخصص لتغطٌة الممرر الدراسً .21

    ؟الممرر حسب المعاٌٌر االكادٌمٌةهل تمت تغطٌة  .21

    ؟هل تم تغطٌة الجزء العملً من الممرر الدراسً إن وجد . 22

 ضعيف متوسط جيد الطلبـــــــــــــة          ثانياا 

    ما مدى المستوى العلمً للطالب بشكل عام فً هذا الممرر ؟ .1

    ما مدى المستوى األخاللً للطالب بشكل عام؟ .2

    ما مدى لدرة الطالب على االستٌعاب حسب تمٌٌمن؟ .3

    ما مدى مشاركة الطالب فً المحاضرات؟ .4

    من حٌث الحضور و االنصراف؟ بولت المحاضرةما مدى التمٌد  .5
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 عبمخ أسئلخ :ساثعب  

o   مب هٍ األهذاف التٍ تشي تحقُقهب عىذ وهبَخ تذسَس هزا المقشس؟ 
 

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

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

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

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

      
o  لعلمٍ لذي الطالة؟مب هٍ مقتشحبتك ثخصىص التفبود و التمبَض فٍ مستىي التحصُل ا  

 

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

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

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

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

 

o  ٍ؟هزا المقشس التٍ َجت علً الطبلت اوجبصهب فٍ سأَك االكبدَمُخ لمتطلجبد المب ه  
 

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

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

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

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

 

o ي تشي أوهب مهمخ و لم تشد فٍ هزا االستجُبن؟أٌ مالحظبد أخش وأمل تذوَه 
 

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

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

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

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

 ................................................ :التوقيع                                                                                           

 موضوعات االستبيان                                                   ر.م

 ال نعم  حول عضو هيئة التدريسمعلومات  ثالثاا 

   هل كانت مهنة التدرٌس اختٌارن األول ؟ .1

   هل تعتمد أن من حولن ٌُمدرون مهنتن؟ .2

   هل تموم ببعض األعمال اإلدارٌة بالمسم التابع له؟ .3

   هل أنت متعاون مع مؤسسات أخرى؟ .4

   هل تتابع الجدٌد فً مجال تخصصن؟ .5

   فً كل فصل دراسً أو سنة دراسٌة؟ هل تموم بإعطاء نفس الممرر الدراسً .6

   للحصول على مؤهل علمً أو منصب وظٌفً أعلى؟هل تسعى  .7

   هل تحرص على تعزٌز لدراتن المهنٌة المتعلمة بتخصصن؟ .8

   هل تحرص على االطالع و االستخدام  لتمنٌات الحاسب اآللً و برامجه المتعلمة بتخصصن؟ .9

   هل تستخدم وسائل تعلٌمٌة حدٌثة عند شرحن للممرر الدراسً؟ .11

   دورات تدرٌبٌة خالل فترة خدمتن المهنٌة؟ حضرتهل  .11


