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 قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي
 

 استبانة اراء الطلبة حول الكلٌة

 طالبة                    طالب                    

 ............................ :............... السنة الدراسٌة............... :القسم ................................... :الكلٌة

 الطلبة : ًاعزائ

فً الجامعة نؤمل منكم مشكورٌن تزوٌدنا برأٌكم من خالل انتم محور اهتمام الجامعة , ورأٌكم ٌهمنا ولتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة 

فً المكان الذي ٌعبر عن رأٌك , مع مراعاة  )√(االجابة بدقة عن عبارات االنموذج االتٌة فً الجوانب المختلفة بوضع عالمة 

لعملٌة التعلٌمٌة متمنٌن لكم الدقة والموضوعٌة , علماً انه ال توجد اجابات صحٌحة اخرى خاطئة وان االجابات ستستعمل لتطوٌر ا

 التوفٌق والنجاح .

 المإشرات ت

موافق 

 بشدة

(5) 

 موافق

(4) 

 ال أعرف

(3) 

 ال أوافق

(2) 

ال أوافق 

 مطلقاً 

(1) 

      موقع الكلٌة مناسب وجٌد وٌسهل الوصول الٌها  1

ان المبانً )القاعات الدراسٌة , المختبرات , وغٌرها( التً  2

التعلٌمٌة فً الكلٌة التً ادرس فٌها تجري فٌها العملٌة 

 مالئمة ومناسبة فً هٌئتها ومظهرها .

     

ان القاعات الدراسٌة فً الكلٌة التً ادرس فٌها نظٌفة  3

 ومكٌفة ومرٌحة 

     

ان االجهزة والمعدات واالدوات التً تستخدم فً العملٌة  4

التدرٌسٌة فً الكلٌة التً ادرس فٌها مالئمة ومناسبة فً 

 طبٌعتها وحداثتها ومظهرها 

     

تتوفر فً الكلٌة التً ادرس فٌها اماكن مناسبة الستراحة  5

 الطلبة بٌن المحاضرات .

     

      توجد فً الكلٌة عدد كافً من دورات مٌاه للطلبة  6

تولً الكلٌة اهتمام كبٌر فً متابعة نظافة دورات المٌاه  7

 وتوفٌر المستلزمات الضرورٌة فٌها

     

تتوفر فً الكلٌة التً ادرس فٌها اماكن مخصصة للمٌاه  8

 الصالحة للشرب 

     

تتوفر فً الكلٌة التً ادرس فٌها مساحات للنشطة الترفٌهٌة  9

 وهً مالئمة ومناسبة فً هٌئتها ومظهرها 

     

      ٌظهر تدرٌسً الكلٌة بمظهر الئق وانٌق  11

ٌتمٌز اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الكلٌة التً ادرس فٌها  11

باستجابتهم السرٌعة والفورٌة الحتٌاجات الطالب فً مجال 

 التعلم لتحسٌن التحصٌل الدراسً له 

     

ٌستعمل التدرٌسً طرقاً متنوعة لتقوٌم اداء الطلبة مثل  12

 ( , اختبارات(quizzes)تقارٌر , ابحاث, اختبارات قصٌرة )

     

      ٌتابع الواجبات واالنشطة وٌضع لها وزناً فً التقوٌم  13

ٌمتلك التدرٌسً القدرة على مناقشة موضوعات المادة  14

 الدراسٌة جمٌعها 
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      ٌعمل على زٌادة الحصٌلة المعرفٌة لطلبته  15

      ٌعد التدرٌسً شخصٌة ممٌزة ومثل ٌقتدى به  16

      ٌضع االسئلة بشكل واضح ومفهوم  17

      ٌصحح التدرٌسً االوراق االمتحانٌة وٌعٌدها للطلبة بسرعة  18

      ٌتابع الواجبات واالنشطة وٌضع لها درجات  19

ٌتحدث التدرٌسً عن موضوعات جانبٌة خارج نطاق المنهج  21

 العلمً 

     

 

للمفردات التً تتضمنها المادة والجدول الزمنً لتدرٌسها فضال عن المصادر االساسٌة الخطة الدراسٌة : المقصود منها توضٌح 

 والثانوٌة واوقات االمتحانات وتوزٌع الدرجات .

 الرجاء اختٌار االجابة التً تالئمك بوضع دائرة حولها / ٌمكنك اختٌار اكثر من اجابة 

 -لدراسٌة هً:اكثر االشٌاء التً ساعدتك على عملٌة تعلم هذه المادة ا - أ

 طرٌقة شرح التدرٌسً وعرضه المادة . -1

 الحضور للمحاضرة بانتظام . -2

 التحضٌر والمراجعة للمادة باستمرار . -3

 المختبر ان وجد . -4

 النشاطات الصفٌة والبٌتٌة الخاصة بالمادة الدراسٌة )الواجبات , االبحاث , التقارٌر , االمتحانات ( -5

 

 تعلمك فً هذه المادة كانت بسبب :اكثر االشٌاء التً اعاقت عملٌة  - ب

 المادة الدراسٌة بالواقع . عدم ربط -1

 حجم الكتاب المقرر . -2

 محتوى الكتاب المقرر  -3

 التدرٌسً / سرعته , وعدم كفاٌة طرائق التدرٌس . حشر -4

 الظروف البٌئٌة المحٌطة . -5

 

 اكثر االوقات التً كانت فٌها مستمتعاً ومشاركاً فً عملٌة التعلم كانت :  -ج     

 اثناء التدرٌب فً المختبر ان وجد . -1

 عند ربط المادة الدراسٌة بالواقع . -2

 عند المناقشة والحوار والمشاركة الفاعلة فً المحاضرة . -3

 عند عمل انشطة صفٌة وبٌتٌة . -4

 عندما ال ٌكون لدٌنا امتحانات فصلٌة .  -5

   

 التً شعرت فٌها بالملل وعدم الرغبة فً المشاركة فً عملٌة التعلم كانت : االوقات اكثر -د

 فً اوقات االمتحانات . -1

 عند الشرح النظري والتطرق لموضوعات جانبٌة . -2

 عندما ٌكون حجم المادة المطروحة كبٌراً . -3

 الجانبٌة .عند حدوث العطل واالحداث  -4

 عدم المشاركة فً المحاضرة . -5

 

 فً الحسبان عند التدرٌس المستقبلً لهذه المادة الدراسٌة ؟  ألخذهاما االقتراحات التً تود تقدٌمها لتدرٌسً المادة الدراسٌة   -هـ   

 تغٌٌر الكتاب . -1

 تنوٌع طرائق تدرٌس المادة الدراسٌة . -2

 آخر . تطوٌر الكتاب المقرر او اضافة كتاب مساعد -3

 اعطاء فرصة اكبر للطلبة للمشاركة والمناقشة . -4

 ة.دراسٌة بالواقع والتطبٌق العملٌربط المادة ال -5


