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 التخرجطالب السنة النهائية/ حديثي قبل من  املقررات الدراسية تقييم جودةاستبيان 

 األعزاء أبنائنا الطالب

نأمل  ، لذاوتطويرهابقصد تقويمها  جامعة طرابلساملقدمة من  و علياأسواء كانت جامعية  املقررات الدراسيةعن جودة  آرائكم إستقراء إلىيهدف هذا االستبيان 

 وترجيعه إلينا.ته منكم التكرم بتعبئ

 

  الكلية  ورمز املقرر الدراس ياسم 

  العام الجامعي  (القسم) يالتخصص  البرنامج

  البريد اإللكتروني  العمرالجنس/ 
 

  الدراس ي محتوى املقرر 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

التواصل الشفهي ، ركزت على تنمية بعض املهارات املهمة )العمل الجماعيالدراس ي أهداف املقرر  1

 لخ(.، إالتفكير الناقد ،املشاكلحل ، والتحريري 

     

      املطلوبة لدراسة هذا املقرر مناسبة وكافية لفهم موضوعاته. الدراسية املقررات 2

      مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعض. الدراس ي موضوعات املقرر  3

      األقل(.% على 75مقبولة )الدراس ي نسبة املوضوعات التي أمكن تغطيتها من املقرر  4
 

  الدراس ي تنظيم املقرر 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      علنة منذ بداية الفصل.  لخ( م  إ. )األهداف، طرق التقييم، الدراس ي خطة املقرر  1

      حاضرات )النظرية/العملية( مناسبة ومشجعة على الحضور.املمواعيد  2

 الدراس ي أي تغيير في جدول محاضرات وامتحانات املقرر  3
 
      .يتم اإلعالن عنه مسبقا

  الدراس ي جودة تدريس املقرر 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      أفهم وأنسجم مع ما يشرحه املحاضر بسهولة ويسر.    1

      .التلقينالحفظ و  ستعالم والتفكير بدلطرق تدريس املقرر تشجع على اإل  2

      املحاضر يشجع الطالب على املناقشة واملشاركة في املحاضرات. 3

      املحاضر يلتزم بالساعات املكتبية ملساعدة الطالب على التعلم. 4

      وسائل إيضاح وتقنيات حديثة.الدراس ي تضمنت طريقة تدريس املقرر  5

      .الدراس ي مقرر باملحتوى العلمي للملم  املحاضر )املعيد(مساعد  6
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7  
 
      باملواعيد املحددة للدروس العملية والتطبيقية. املعيد كان ملتزما

      .إجراء التجارب العمليةو  كيفية حل التمارينمثل املعيد قدم مساعدة كبيرة للطالب  8

  الدراس ي املقرر  تعلممصادر 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      في داخل الجامعة. ستعارةأو اال  الكتاب املنهجي للمقرر متوفر للشراء/ 1

      .الدراس ي الكتاب املنهجي حديث ومناسب لتحقيق أهداف املقرر  2

      .الدراس ي حصلت على ملخصات مفيدة ملحاضرات املقرر  3

      لخ(.، التكييف، إاإلضاءة ،التهوية ،مالئمة للمقرر )املساحةقاعات الدراسة  4

      لخ(.، إجهاز عرض ،قاعات الدراسة  مجهزة بوسائل اإليضاح والتعلم )سبورة 5

      .الدراس ي الخاص بتدريس املقرر  املختبر /السالمة باملعملاألمن و تتوفر معايير  6

      حديثة.ومعدات الخاص بتدريس املقرر أجهزة  املحتبر /املعملتوجد في  7

      توجد صفحة خاصة باملقرر على املوقع اإللكتروني للقسم أو الكلية. 8

      الخ( سدت احتياجاتي في هذا املقرر. ،دوريات ،خدمات املكتبة ومصادرها )كتب 9

      خدمات التصوير والقرطاسية متوفرة بأسعار مناسبة. 10

      الجامعة متى احتجت لذلك. بداخلالدولية يمكنني الوصول لشبكة املعلومات  11

 فاعلية التقييم والتغذية الراجعة 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      .الدراس ي الواجبات والتقارير كافية لفهم موضوعات املقرر  1

      خالل فترة دراسة املقرر.امتحنت دوريا أكثر من مرة  2

      متحانات يتم تصحيحها ومناقشة حلولها خالل الوقت املحدد لها.الواجبات واإل  3

      متحانات والواجبات والتقارير يتم بطريقة نزيهة ومنصفة.تصحيح اإل  4

      متحان.ساب الدرجات( يتم توضيحها قبل اإل معايير التصحيح )توزيع واحت 5

      أوراق أسئلة امتحانات املقرر واضحة من حيث اللغة والطباعة واإلخراج. 6

      .الدراس ي لمقرر للمحتوى العلمي لامتحانات املقرر ساعدت الطالب على معرفة مدى استيعابهم  7

      امتحانات املقرر راعت املستويات املختلفة للطالب. 8

  املحاضر شخصية   

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      يتمتع بشخصية حازمة ومؤثرة. 1

      مظهره العام الئق. 2

      الكلية.و  القسميلتزم بموعد ومكان املحاضرات حسب جدول  3

      يحترم النظام الجامعي ويراعي حقوق اآلخرين وواجباتهم. 4

      سئلة الطالب.أزم بالساعات املكتبية ويجيب على يلت 5

      يتساهل مع ظاهرة الغش. 6

7 .
 
      عادل بين الطالب وال يحابي احدا

      يوضح آلية االمتحانات وكيفية توزيع الدرجات. 8
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      متحانات بشكل منصف ويغطي كامل املنهج.ينوع األسئلة في اإل  9

      يعيد كراسات اإلجابة لالمتحانات النصفية  للطلبة.  10

      يعطي فرصه للطالب للمراجعة املوضوعية. 11

      ختبارات الدورية في الوقت املناسب.يعلن نتيجة اإل  12

      متحان.سئلة يتناسب مع الوقت املحدد لل عدد األ  13

      متحانات تتناسب مع مستواك.سئلة في اإل اإل  14

      تحس بظلم حول الدرجات التي تحصلت عليها. 15

 للمحاضر املهارات العلمية واملهنية 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

 من  1
 
 عليه املحتوى العلمي للمقرر الدراس يمتمكنا

 
      .ومسيطرا

       .ول محاضرةأهدافه من أيعرض مفردات املقرر و  2

      يحرص على التأكد من فهم الطالب للمحاضرة. 3

      يحدد بوضوح الكتاب املنهجي الذي يعتمد عليه. 4

      .الدراس ي مثلة والتمارين بشكل يساعد على فهم املقرر ينوع األ  5

      يعتمد بشكل رئيس ي على املذكرات. 6

      ٌيلزم الطالب بشراء كتابه إن ٌوجد. 7

      نترنت.دة من الخدمات املكتبية وشبكة اإل ستفايحرص على تشجيع الطالب على اإل  8

      األصعب. إلىمن األسهل  موضوعات املقرر يتدرج في طرح  9

      بطريقة مشوقة.  ملوضوعات املقرر يحفز الطالب من خالل طرحه  10

      يثني علي أداء الطلبة للمزيد من االطالع والتعلم. 11

      له قدرة عالية في االرشاد االكاديمي ويساعد في حل مشاكل الطالب. 12

      يقدم اإلجابات النموذجية ألسئلة االختبارات الدورية. 13

      يسعى لتصحيح اخطاء طالبه دون سخرية. 14

      يستعمل وسائل االيضاح الحديثة في التدريس. 15

      يغطي مفردات املقرر في الفصل الدراس ي.  16

      ترغب في دراسة مقررات اخرى معه. 17

 الطالب 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      .املحاضراتور حض علىواظب م 1

      متحانات القصيرة.حضور اإل  على واظبم 2

 لفهم كانت اللغة اإلنجليزية 3
 
      .موضوعات املقرر الدراس ي عائقا

      .املتعلقة باملقرر الدراس ي الواجبات أداء علىواظب م 4

      تتواصل مع أستاذ املقرر أثناء الساعات املكتبية املحددة من قبله. 5

      الغش وسيلة مبررة للنجاح. 6
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  ستبياناال  الم تدرج في هذبالخصوص مالحظات اخري 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 التقييم العام

  ممتاز ؟ةالدراسي اتر ااملقر جودة بصفة عامة كيف تقييم 
 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

  ممتاز ؟أداء املحاضربصفة عامة كيف تقييم 
 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 بصفة عامة كيف تقييم 
م
  ممتاز ؟عيدأداء امل

 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

  ممتاز أدائك؟بصفة عامة كيف تقييم 
 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 

 

 
 
 نشكركم على حسن تعاونكم سلفا


