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 تدريبيبرنامج  جودةتقييم  استبيان

 في التعليم العالي أساليب التدريس والتعليم الحديثة :سم البرنامج التدريبيا

 م2017: جامعة ساوثهمبتون البريطانية/ الجهة املنظمة

 
 (أعضاء هيئة التدريس) األخوة

 التدريبي جودة البرنامج  عنآرائكم إستقراء يهدف هذا االستبيان إلى 
م
بقصد التحسين وبإشراف جامعة طرابلس  البريطانية قدم من قبل جامعة ساوثهمبتون ال

 وترجيعه إلينا.ته منكم التكرم بتعبئ نأمل، والتطوير

 

 
ا
 املتدرب عن : بياناتأول

  البريد اإللكتروني  )اختياري( اسم املتدرب

  الجنس  العمر

  التخصص )الـقســـــــم العلمي(  الكـــليـــــــة

 

 
ا
 طرابلس بجامعة الخاص البرنامج جانب تقييم: ثانيا

  ممتاز  بنود التقييم ت
ا
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

      ات الترشيحءإجرا 1

      اإللام بالبرنامج التفصيلي للدورة التدريبية من قبل التدرب قبل الغادرة 2

      البرنامج التدريبي الطلوب كفاية الفترة الزمنية القررة للتدريب الستيفاء متطلبات 3

      اإلشراف من قبل الجامعة على الدورة التدريبية 4

      كفاية النحة الالية الصروفة للمتدربين 5

      البرنامج التدريبي قبل حضوره التاحة حول علومات ال 6

 

 ثا
ا
 ساوثهمبتون البريطانية بجامعة الخاص البرنامج جانب تقييم: لثا

  ممتاز بنود التقييم ت
ا
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

      االستقبال 1

      الواصالت 2

      اإلقامة 3

      املحتوى العلمي للبرنامج التدريبي 4

      مالئمة محتوى البرنامج للتخصصات الستهدفة 5

      األنشطة التدريسية والتعليمية  6

      والتعليمطرائق وأساليب التدريس  7

      تحصيل التدرب )النهي والهاري( 8
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      الوسائل والتقنيات التعليمية الستخدمة في تقديم البرنامج التدريبي 9

      معلومات املحاضرين 10

      إدارة النقاش والرد على اإلستفسارات 11

      مكان انعقاد البرنامج التدريبي 12

 

 
ا
 أخرى بالخصوص لم تدرج في هذا الستبيانمالحظات : رابعا

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................ .

................................................................................................................................................................................................................................ .............

............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 
ا
 التقييم العام: خامسا

قدم البرنامج التدريبي جودة كيف تقييم رضاك عن بصفة عامة
ُ
  ممتاز ؟امل

 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 

 

 
ا
 نشكركم على حسن تعاونكم سلفا


