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ي الطالبة...تعزيزي الطالب، عزيز  

وعة من الفقرات لبيان وجهة التربوية في الجامعة، أمامك مجمو التعليمية ير العمليةوتسهم وجهة نظرك اسهاما فاعال في تط        
هذه  أمانة، علما ان اجابتك على فقراتوضوعية واالجابة عنها بموتها بدقة ءاوالمادة الدراسية، يرجى قر نظرك في أداء التدريسي

.االستبانة سيتم التعامل معها بسرية تامة وال حاجة لذكر اسمك  

...................................... القسم : ..................  ................. الكلية :       ..................................... الجامعة :  

..................................اسم التدريسي :     ............................... المادة الدراسية :      ........................المرحلة :   

 5امتياز  – 4جيدجدا  – 3جيد  -  2متوسط   – 1أداء التدريسي : مقبول   –المحور األول 

 ت الفقرات الحد األعلى للدرجة درجة التقييم

داء طلبته واثارة المنافسة المشروعة بينهمقدرة التدريسي على تحسين أ 5   1 

تدريس المادة  علىقدرته  5   2 

في تدريسه على الكتاب المقرر ومصادر مساعدة اخرى يعتمد 5   3 

الطلبةيخصص ساعات مكتبية لمراجعة  5   4 

لمشورة العلمية للطلبة تقديمه ا 5   5 

غير روتينية  طريقة تدريسه 5   6 

 7 قدرته على ايصال او نقل المادة العلمية الى الطلبة  5 

وفق كراسة المادة الدراسية انجازه للمقرر الدراسي في المدة المحددة 5   8 

 9  ومنها العرض المرئي االلكتروني استخدامه للتقنيات الحديثة في التدريس 5 

 10 استخدام السبورة في التوضيح والتقديم والشرح بخط واضح وعبارات مفهومة 5 

 11 تفهمه لمشكالت طلبته والمساهمة في حلها 5 

 12 اليميز في تعامله بين الطلبة  5 

 13 متحمس في تدريسه للمادة 5 

 14 يتمتع بشخصية قوية 5 

وحسن مظهره بأناقةيهتم  5   15 

 16 يلتزم بالوقت المحدد للمحاضرة 5 

 17 التعامل االنساني مع الطلبة 5 

 18 العدالة في تصحيح اوراق االمتحانات والواجبات التي يكلف بها الطالب  5 

وغيره )امتحان يومي(يستعمل اساليب تقويم متنوعة مثل :  5   19 

 20 االسئلة االمتحانية واضحة  5 

 المجموع 100 

 

 وجھة نظر الطلبة في أداء التدریسیین والمادة الدراسیة 



 5Q–نموذج 
 

 5 امتياز  – 4جيدجدا  – 3جيد  -  2متوسط   – 1المادة الدراسية : مقبول   –المحور الثاني 

 ت الفقرات الحد األعلى للدرجة درجة التقييم

 1 تراعي المادة الدراسية ميول الطلبة وحاجاتهم 5 

 2 تنمي المادة الدراسية الجوانب المعرفية والمهارية 5 

التكراروتخلو المادة الدراسية من االسهاب والحشو  5   3 

 4 تتضمن المادة الدراسية آخر التطورات في مجال التخصص 5 

عدد الساعات المخصصة لها ومحتوى المادة الدراسية يتناسب  5   5 

من االخطاء االمالئية والنحويةالمكتوبة في المحاضرات تخلو المادة الدراسية  5   6 

الموضوعات في المادة الدراسية مترابط ويعطي معنى متكامالعرض  5   7 

التشويق والجذب ايتوافر في المادة الدراسية عنصر 5   8 

 9 تتضمن المادة الدراسية امثلة توضيحية لفهم افضل 5 

 المجموع 45 

 

 

 الدرجة النھائیة =
المجموع ∗ 100 

145
  = 

 مالحظات اضافیة یرغب الطالب في كتابتھا:


	وجهة نظر الطلبة في أداء التدريسيين  Q5

