
استبانة رأي الطالب بالتدریسي

عزیزي الطالب/ عزیزتي الطالبة(یرجى االجابة عن الفقرات االتیة بدقة وموظوعیة وال دعي لذكر االسم)

جامعة.......................  الكلیة/ المعھد................................ القسم................................

ي م التدریس ادة الدراس...............................اس م الم یة..............................                    ... اس
٢٠٢٢-٢٠٢١العام الدراسي 

سي اول.......   ثاني......... ثالث........... رابع........... خامس............. سادساالمستوى الدر

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

ھل تمتلك حاسبة شخصیة نعم  ............   ال............

ھل لدیك حط انترنیت منزلي  نعم............ ال............

ضعیفمقبولمتوسطجیدجید جداالفقراتت
التسلسل في عرض المادة بطریقة منطقیةللدرس ویراعيیمھد١

ومشوقة
ینوع اسالیب وطرائق التدریس المختلفةداخل المحاضرة٢
الفروق الفردیةیحسن اسالیب التعامل مع الطلبة ویراعي٣
التعلم الذاتي عند الطلبةیشجعوینمي ٤
الوقت داخل المحاضرة في اثراء المادة العلمیةیستثمر٥
متنوعة في االختبارات وسائل تقلیدیة والكترونیة یستخدم ٦

والتقییم
الثارة دافعیة الطلبةمتنوعة وفیر انشطة تعاونیة او تنافسیة ی٧
الطلبة بصورة مستمرة لغرض تعزیزمواطن القوه مستوى بتابع ٨

ومعالجة مواطن الضعف لدیھم
استفساراتھم بمرونة لخلق بیئة یرد على یناقش اجابات الطلبة و٩

تعلیمیة امنة
لدى الطلبةاالتجاھات والعادات واالخالق الحمیدة ینمي١٠

:وتعلیمات مھمةمالحظات

مراجعة الدلیل في احتساب الدرجات حسب النسب االتیة:- ١

فاكثر)%٨٠جید جدا: تمثل(نسبة 

)%٧٩-٧٠جید :تمثل (

)%٦٩- ٦٠متوسط :تمثل (نسبة 

)%٥٩- ٥٠مقبول: تمثل(



تمثل مادون ذلكضعیف: 

یتم تطبیق االستبانة على الطلبة وفق االتي- ٢
الطلبة العشرة االوائل من كل مرحلة دراسیة- 
بة -  دوام بنس ى ال ون عل ة المواظب ع %٩٠الطلب ة ذات التوزی ة الطبقی ارھم بالطریق اكثر واختی ف

%١٠على ان التقل عن المتناسب 
عدم اعادة التطبیق الكثر من مرة واحدة - 
االبتعاد عن التحیز بانتقاء اجابات الطلبة - 
دروس -  دول ال ب ج ة حس یین كاف ون للتدریس ق یك الك التطبی ى  م ا) و(عل ة والعلی ات االولی ة الدراس (طلب

الكلیة والمحاضرین والمنسبین)
ؤول -  رف مس ع یش ة  وجم ى الطلب تبانة عل ق االس ة تطبی ى عملی ة عل ي الكلی ودة ف مان الج عبة ض ش

ات  الاالجاب ن خ ل م ة google formsل عم ي الكلی ودة ف مان الج عبة ض ل ش من ایمی تبانة ض لالس
را( ع )حص ام ،ویمن ى االقس ا عل دقیقھا وتوزیعھ یین وت ات التدریس اد درج عبة بایج وم الش اًوتق ا منع بات

.تطبیق االستبانة على الطلبة من قبل اعضاء االرتباط في االقسام العلمیة في الكلیة
المحددة للتطبیق التي تحددھا الجامعة/ قسم ضمان الجودة وتقویم االداء الجامعيااللتزام بالمدة - 
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