
 استبانة رأي الطالب بالتدريسي

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة)يرجى االجابة عن الفقرات االتية بدقة وموظوعية وال دعي لذكر االسم(

 القسم................................جامعة.......................  الكلية/ المعهد................................ 

ية..............................                    ... اسممممممممممممممممم الممممممممممممممممماد  الدراسمممممممممممممممم ...............................اسممممممممممممممممم التدريسممممممممممممممممي

 2022-2021العام الدراسي 

 س............. سادسسي اول.......   ثاني......... ثالث........... رابع........... خاماالمستوى الدر

 النوع              ذكر.........                 انثى..........

 هل تمتلك حاسبة شخصية نعم  ............   ال............

 هل لديك حط انترنيت منزلي  نعم............ ال............

 

 ضعيف مقبول متوسط جيد  جيد جدا  الفقرات  ت

 التسلسل في عرض الماد  بطريقة منطقية للدرس ويراعي يمهد 1
 ومشوقة

     

      ينوع اساليب وطرائق التدريس المختلفةداخل المحاضر   2

      الفروق الفردية يحسن اساليب التعامل مع الطلبة ويراعي 3

      التعلم الذاتي عند الطلبةيشجعوينمي  4

      المحاضر  في اثراء الماد  العلمية الوقت داخل يستثمر 5

وسائل تقليدية والكترونية متنوعة في االختبارات يستخدم  6
 والتقييم 

     

      الثار  دافعية الطلبةمتنوعة  وفير انشطة تعاونية او تنافسية ي 7

الطلبة بصور  مستمر  لغرض تعزيزمواطن القوه  مستوى بتابع  8
 الضعف لديهم ومعالجة مواطن 

     

استفساراتهم بمرونة لخلق بيئة يرد على يناقش اجابات الطلبة و 9
 تعليمية امنة 

     

      لدى الطلبةاالتجاهات والعادات واالخالق الحميد   ينمي 10

 

 :وتعليمات مهمة مالحظات

 مراجعة الدليل في احتساب الدرجات حسب النسب االتية: -1

 فاكثر( %80تمثل)نسبة جيد جدا: 

 ( %79-70جيد :تمثل )

 (%69-60متوسط :تمثل )نسبة 

 (%59-50مقبول: تمثل)



 ضعيف: تمثل مادون ذلك

 يتم تطبيق االستبانة على الطلبة وفق االتي -2

 الطلبة العشر  االوائل من كل مرحلة دراسية -

فمممماكثر واختيممممارهم بالطريقممممة الطبقيممممة ذات التوزيممممع المتناسممممب  %90الطلبممممة المواظبممممون علممممى الممممدوام بنسممممبة  -

 %10على ان التقل عن 

 عدم اعاد  التطبيق الكثر من مر  واحد   -

 االبتعاد عن التحيز بانتقاء اجابات الطلبة  -

ليممممة والعليمممما( و)علممممى  مممممالك )طلبممممة الدراسممممات االوالتطبيممممق يكممممون للتدريسمممميين كافممممة حسممممب جممممدول الممممدروس  -

 الكلية والمحاضرين والمنسبين(

شممممعبة ضمممممان الجممممود  فممممي الكليممممة علممممى عمليممممة تطبيممممق االسممممتبانة علممممى الطلبممممة  وجمممممع يشممممرف مسمممم ول  -

لالسممممتبانة ضمممممن ايميممممل شممممعبة ضمممممان الجممممود  فممممي الكليممممة  google formsمممممن خممممالل عمممممل االجابممممات 

باتمممما  منعمممما  وتقمممموم الشممممعبة بايجمممماد درجممممات التدريسمممميين وتممممدقيقها وتوزيعهمممما علممممى االقسممممام  ويمنممممع  (حصممممرا)

 .تطبيق االستبانة على الطلبة من قبل اعضاء االرتباط في االقسام العلمية في الكلية

 االلتزام بالمد  المحدد  للتطبيق التي تحددها الجامعة/ قسم ضمان الجود  وتقويم االداء الجامعي -

 


