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 خبرة الطالباستبانة تقويم 

 
 :أختي الطالبة/أخي الطالب 

وهةذ  استةتبا ة ممةةةة ل ةةا   ا  .  تعد التغذية الراجعة من الطلبةة ممةةة لتينةجن جةالخ التبةراع التعلجةجةة سةي ملتنةاع التعلةج  العةالي
بنةال هةذ  استةتبا ة جةجةا خبراتةي التةي مةر ع بمةا سةي  وتشةة (. القنة )أثنةا  ل اتةتم  سةي البر ةام  باسعتةةال علةخ خبةراتم  الكلجةة عن الطلبة 

سنرجةةا عةةدا ةتابةةة اتةةةي علجمةةا أو الكشةة  عةةن . تةةرية علةةةاب بةةاال عةلجةةة اتةةتط   الةةرأ . الكلجةةة ىتةةخ اوال  وس تقتمةةر علةةخ مقةةر  واىةةد سقةة 
للتتطةج   وتتنتتدا خ صة او ا  اتت اباع اوخرين من خ ل عةلجة س تنةح بالتعرف علخ أ  شتص  وتت ةا اتت ابتي ما .  هايتي

 .لتينجن جالخ التبراع التعلجةجة ب امعتي هذ  
 

 _______________________________________________ (القن ) لبر ام ت  اا

     _______________________الننة____________________     الفم  الد اتي

 : مفتاح اإلجابة

 ( أواسق بشدخ )عبا خ صيجية لائةاب أو سي ة  األىجاال تقريباب  وأال الةطلاب تةت تأليته علخ أةة  وجهتعني أال ال. 

 (أواسق ) تعني أال العبا خ غالباب أو سي أغلب األىجاال  أو أال الةطلاب تةت تأليته بشك  ججد تقريباب. 

 ( صيجح ليد ما ) تعني أال الةطلاب تةت تأليته بشك  متات 

 (س أواسق ) تةت تأليته بشك  ضعج  أو ل  يلل سي معظ  األىجاالتعني أال الةطلاب 

 (س أواسق بشدخ )تعني أال الةطلاب تةت تأليته بشك  تجئ جدا  أو ل  يلل أص ب   أو  ال اب ما تةت تأليته. 
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 الةشةةةةا خ والةةدع 
      .برام ما قب  أال أت   سجمابالكلجة و أجد الةعلاماع التاصة ةاال من النم  علي أال  1
      .  تاعد ي بر ام  التمجئة الةعد للطلبة الةنت دينالكلجةعندما بدأع سي هذ   2

       .لليمال علخ الةشا خ سجةا يتعلق بد اتتي ومنتقبلي الةمني الكلجةهناك سرص ةاسجة سي هذ   3

      .ةقر اع تملة وذاع ةفا خإجرا اع التن ج  لل 4

 

 عل ةةةوت مجزاع التممال  

      .جذابة ومريية( بةا سي ذلي قاعاع الةياضراع  والةعام   وهكذا)الفمال الد اتجة  5

      . مراسق وت مجزاع الياتب الةتممة للطلبة ةاسجة سىتجاجاتي 6
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      . يناعد ي مننابا الةكتبة عندما أىتاج لذلي 7

      .أشعر بالرضا عن جالخ ومقدا  الةاال التعلجةجة الةتاىة لي بالةكتبة 8

      .تفتح الةكتبة أباابما سي أوقاع م ئةة 9

      (.بةا سي ذلي األ شطة الرياضجة والترسجمجة) صفجةهناك مراسق متاىة لأل شطة ال   11

      .لدينجةهناك مراسق مناتبة متاىة بال امعة أللا  الشعائر ا 11

 علج ةل  والتةةالتع
      .يمت  معظ  أعضا  هجئة التد يس الذين أتعام  معم  اهتةاماب ىقجقجاب بةدى تقدمي 12

      .عاللاال سي معاملتم  للةطلبة بالكلجةهجئة التد يس  13

      .التعبجر عن   ائيتش عني الةقر اع والااجباع التي  خذها علخ ل اتة األسكا  ال ديدخ وعلخ  14

      .تزلال قد تي علخ ل اتة وى  الةشك ع ال ديدخ وغجر العالية   تج ة لد اتتي 15

      .تتينن قد تي بشك  سعال علخ التعبجر عن  تائ  أبياثي التي أقاا بما   تج ة لد اتتي 16

      .الذ  أل س به علخ الةزيد من التعل ( القن )ييفز ي البر ام   17

      .إال الةعا ف والةما اع التي أتعلةما ذاع أهةجة بالننبة لةنتقبلي الاظجفي 18

      .إ ني أتعل  ةج  أعة  بشك  سعال ما األ شطة ال ةاعجة 19

 ااةةةةاي  العةةقةةالت

      .الكلجةأشعر بالرضا بشك  عاا عن ىجاتي الط بجة سي هذ   21

 تاىةةةلة مفةةةأتئ

 ؟الكلجةسجةا يتص ل اتتي سي هذ   يع بيأةثر شي  ما  21
---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 ؟الكلجةيع بي سجةا يتص ل اتتي سي هذ   سأةثر شي  ما  22
---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 ؟لكلجةاهذ  ما اسقتراىاع التي لديي لتينجن  23
---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------
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