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أداء األستاذ استطالع رأي الطلبة في 
 الجامعي

 
 

 : .............................التخصص    (: .........................ورقمه) المقررأسم 
 : ......................أسم المدرس : ........................... %المعدل التراكمي

 نعم         ال          ال أدري     الفصل؟ مع بداية المقررهل تم توزيع خطة تدريس 
 نعم         ال          ال أدري     ؟قررهل يلتزم المدرس بالساعات المكتبية المحددة للم

 : ................................................................إذا كانت اإلجابة بال وضح
 ...أخي الطالب، أختي الطالبة

مدددال خدددالل تقيددديم ا دا   المقدددرررأيدددي ايمدددا يتعلدددف بتعلمدددي ادددي هدددذا هدددذال االسدددتمارة إلددد  اسدددتطال   تهدددد 
ادددي التطدددوير  كليدددةالتدريسدددي وذلدددي سدددعيا  لالرتقدددا  بالمسدددتول ا كددداديمي ادددي البرندددام  وتحقيقدددا   هددددا  ال
 :طئةالمستمر مع مراعاة الدقة والموضوعية مع العلم أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرل خا

ادددي الخاندددة التدددي تعبدددر عدددال رأيدددي (  √) نرجدددو إبددددا  الدددرأي ادددي الجوانددد  المختلفدددة بوضدددع عالمدددة  :أولًا
 :مستخدما  المقياس التالي

 

 :مفتاحًالجدول
(= 1)بدرجة قليلة،  =(2) بدرجة متوسطة،(= 3)بدرجة كبيرة، (= 4)بدرجة كبيرة جدا ، (= 5)

 بدرجة قليلة جدا  
 
5ً4ً3ً2ً1ًًالبندًم
      .المقررالمدرس خبيرا  اي محتول وموضو   أجد 1

بأسدددلو  واضدددح  المقدددرروالمفددداهيم ادددي اكدددار ا المددددرس  يعدددر  2
 .، ومنظموسلس

     

3 
يسددتخدم المدددرس أسددالي  تدددريس وطرقددا  متنوعددة تتفددف مددع طبيعددة 

التعلم التعدددداوني وأسددددلو  ،الحددددوار والمناق ددددة، المحاضددددرة) المقددددرر
 .(...ئلةالمجموعات، طرح االس

     

      .بأمثلة مال الواقع المقرريوضح المدرس الجوان  النظرية اي  4

السدددددددبورة، )يسدددددددتخدم المددددددددرس وسدددددددائل وأدوات تعليميدددددددة متنوعدددددددة  5
 ...(البروجكتور،
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5ً4ً3ً2ً1ًًالبندًم
      .المدرس مادة علمية مناسبة لعدد الساعات المقررة يقدم 6
      .ة اي مواعيد المحاضراتيلتزم المدرس بالدق 7
دارتهاالقدرة المدرس  لدل 8       .عل  ضبط المحاضرة وا 
      .ُيحضر المدرس لموضو  محاضرته بعناية 9
      .عل  الم اركة اي أثنا  المحاضرةويحثهم الطلبة  يحفز 11
      .يحترم المدرس وجهات نظر الطلبة المختلفة 11
      .هتمامات الطلبة ا كاديميةالمدرس مع ا يتجاو  12

يسدددددتثير المددددددرس تفكيدددددر الطلبدددددة وي دددددجعهم علددددد  طدددددرح ا سدددددئلة  13
 .والتعبير عال آرائهم

     

      .يتقبل المدرس االقتراحات والنقد بسعة صدر 14
       .الطلبة ب كل موضوعي ومنص المدرس  يقيم 15

تقدارير، أبحدا ، )لبدة يستخدم المدرس طرقا  متنوعة لتقيديم أدا  الط 16
 ...(اختبارات قصيرة، اختبارات 

     

يفسح المددرس الفرصدة أمدام الطلبدة لمناق دة االختبدارات وا ن دطة  17
 .الصفية أو البيتية

     

      .بمستول عاٍل مال التمكال المقرريتعامل المدرس مع مفردات  18
      .ررالمقيمتلي المدرس القدرة عل  مناق ة جميع مواضيع  19
      .ي جع المدرس عل  التفكير بأنماطه المختلفة 21

 

 (:يمكني اختيار أكثر مال إجابة)الرجا  اختيار اإلجابة التي تالئمي بوضع دائرة حولها  :ثانياًا
 :هي المقرراي عملية تعلمي اي هذا  ساعدتأكثر ا  يا  التي  - أ

 . رح ا ستاذ وعر  المقررطريقة   .1

 .ظامانتحضوري للمحاضرة ب  .2

 .باستمرار تحضيري ومراجعتي للمقرر  .3

 (.إذا وجد)المختبر   .4

الواجبددددددددات، ا بحددددددددا ، التقددددددددارير، ) المقررالن دددددددداطات الصددددددددفية والبيتيددددددددة الخاصددددددددة بدددددددد  .5
 ....(االمتحانات

 .........................................................وّضح : غير ذلي  .6
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 :تعلمي كانت بسب  أعاقتًعملية أكثر ا  يا  التي -  

 .بالواقع المقررعدم ربط مادة   .1

 (.إلخ... حجمه، محتواال، نوعيته )الكتا  الجامعي   .2

 .إلخ... طرف التدريس ، السرعة، عدم كفاية ال رح ) رح ا ستاذ   .3

 .........................................................وّضح : غير ذلي  .4

 

ومشاركاًاات التي كنت ايها أكثر ا وق -ج  :اي عملية التعلم كانت مستمتعاًا
 (.إذا وجد)أثنا  التدري  اي المختبر  .1
 .بالواقع المقررعند ربط مادة  .2
 .عند المناق ة والحوار والم اركة الفاعلة اي المحاضرة .3
 .عند عمل أن طة صفية وبيتية .4
 .امتحانات اصليةعندما ال يكوال لدينا  .5
 .........................................................وّضح : ير ذليغ .6

 

 :اي عملية التعلم كانت بالمللًوعدمًالرغبةًفيًالمشاركةأكثر ا وقات التي  عرت ايها  -د
 .اي أوقات االمتحانات الفصلية .1
 .عند ال رح النظري والتطرف لمواضيع جانبية .2
 .كبيرا   المطروح عندما يكوال حجم المقرر .3
 .عدم الم اركة اي المحاضرة .4
 .........................................................وّضح : غير ذلي .5
 

 خدددذها بعددديال االعتبدددار عندددد التددددريس  المقدددررالتدددي تدددود تقدددديمها  سدددتاذ  القتراحااااتمدددا هدددي  -هد
 ؟المقررالمستقبلي لهذا 

 .تغيير الكتا  المقرر  .1

 .المقرريع طرف تدريس تنو   .2

 .تطوير الكتا  المقرر  .3

 .إعطا  ارصة أكبر للطلبة للم اركة والمناق ة  .4

 .بالواقع والتطبيف العملي المقررربط مادة   .5

 .........................................................وّضح : غير ذلي  .6
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 :بأنه المقررلهذا  تقييمي -و
 .كير العلميطّور لدي مهارات التف .1
 .أكسبني مهارات التعلم الذاتي .2
 .ساعدني اي تكويال اتجاهات إيجابية نحو مجال الدراسة .3
 .يحتاج مني إل  جهد أكبر مال عدد ساعاته .4
 .ات التي درستهاالمقرر مال أصع   .5
 .ات التي درستهاالمقرر مال أاضل  .6
 .........................................................وّضح : غير ذلي .7


