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 الدراسية عن حضور املحاضراتالطالب دراسة ظاهرة عزوف استبيان 

 ءعزاأبنائنا الطلبة األ 

نأمل  الخلل، لذاوضع الخطط والبرامج ملعالجة بقصد  الدراسيةعن محاضراتهم الطالب  عزوفظاهرة أسباب  عن آرائكم إستقراء إلىيهدف هذا االستبيان 

 وترجيعه إلينا.ته منكم التكرم بتعبئ
 

 معلومات عامة 

  (العلمي القسم) التخصص مجال  الكلية

  أسم أستاذ املقرر   أسم ورمز املقرر الدراس ي

  املعدل التراكمي  مدل الثانوية العامة

  الجامعي/ الفصل الدراس ي العام  الجنس )ذكر/ أنثى(
 

 

 

  ستبياناأسئلة  

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      .الوصول إلى الجامعة في الوقت املحدد أزمة املواصالت تمنعك من 1

      .الجامعةفي الوصول إلى  أستخدمهاالتي هو وسيلة النقل  التغيب عن بعض املحاضراتسبب  2

      .عن املحاضرات سلوك خاطئوالتغيب ر يالتأخ 3

       .تغيب عن بعض املحاضراتوالتأخر أتعمد ال 4

      .ال يسبب إشكاليةعن املحاضرات والتغيب ر يالتأخ 5

(؟ املحاضرات عودت التغيب عنت 6
ً
      )في هذا الفصل مثال

      .الشعور بعدم الجدوى من حضور أية محاضرات 7

      .تنشغل بالحديث مع زمالئك، وال تحب أن تتركهم وتذهب للمحاضرة وحدك 8

      .بالصورة املطلوبة من محاضرة معينة دون غيرهاتشعر بأنك ال تستفيد  9

 تنشغل بدراسة  10
ً
       .خرى ال  املقرراتما عن حضور محاضرات  مقرر دراس يأحيانا

        .وتشعر باليأس من النجاح فيهاملقرر الدراس ي حصلت على عالمة متدنية في امتحان  11

      .الدراس ياملقرر  استاذ أداء عن الرضا بعدم الشعور  12

      أسلوب تعامل أستاذ املقرر مع الطالب غير جيد. 13

 ما يتأخر عن املحاضرة وال تحب أن تدخل قبله بفترة أستاذ املقرر  14
ً
      .غالبا

      . ال يهتم بالحضور والغياب، وهذا ال يجبرك على الحضور  أستاذ املقرر  15

      .على الحضور من خالل التشديد والحزم في تسجيل الغياب يلزمك املقرر أستاذ  16

      ال ترغب في حضور املحاضرات. 17

 من املحاضراتأحضر دورات  18
ً
      .    خارج الجامعة بدال
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      .القاعات متباعدة وتحتاج لفترة للوصول إلى قاعة املحاضرة التالية 19

      بوسائل تعليمية حديثة.القاعات الدراسية غير مجهزة  20

      لي مع أعداد الطالب .عدم تناسب عدد أجهزة الحاسب ال 21

      . الدراسية عدم توافر مقعد ومساحة مخصصة لكل طالب دخل القاعة 22

      ضاءة(.  ، التهوية، ال تكييفالدراسية غير مناسبة للدراسة )الالقاعات  23

      .القاعة قبل بدء املحاضرة ولو بخمس دقائقتفضل الحضور إلى  24

.تفضل الحضور إلى القاعة عند بدء  25
ً
      املحاضر تماما

      وجود تعارض في الجدول الدراس ي يمنعني من حضور محاضرات هذا املقرر.  26

      مع مواقيت العمل )في حالة العمل(.مواعيد املحاضرات تعارض  27

       .ر أو تغيبيحضور بعض املحاضرات دون تأخأحرص على  28

      ذكية(.اليستخدم التقنيات الحديثة )أفالم علمية ، برامج تعليمية، السبورة املقرر ستاذ أ 29

      .ستفادة من املحاضرات الدراسيةبال ترغب  30

      .لتخصص وال تريد أن تفقد معلوماتهاملقرر  أساس في ا 31

      يستخدم مناهج جديدة ومتطورة وتواكب العصر .األستاذ  32

      .وإن لم تفهم منه أستاذ املقرر يعجبك أسلوب  33

      .ستفدت منها أم الإتحرص على تعويض النقص في عالماتك بحضور املحاضرات، سواء  34

 

 

 

  ستبياناال  الم تدرج في هذبالخصوص  ى خر أ أسباب
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 نشكركم على حسن تعاونكم سلفا

 


