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 المقرراستبانة تقويم 
 

   _________________اسم البرنامج )القسم(___________   مزهمه وروراسم المقرر   

 

      _____________________السنة__________________       الفصل الدراسي  

 .  مقرراتلتحسين جودة التعتبر التغذية الراجعة من الطالب مهمة 

وستتمم  استتما ت  مت    هويتت . الكشت  دتناستم  دييهتا  و  رجتو دتدك اتا تةنوهذه االستتبانة سترية.  

 استتتما ات اريتترين متتن يتتالال دمييتتة ال تستتمى  تتالتعر  ديتتخ    التت اآل  وستستتت دك يال تتة اررا 

 ليت طيط ليتحسين.

 . التي تمثل إجا ت   شكل ااملسئية التالية  تعبئة الدائرة ألدن انرجو التفضل  اإلجا ة 
 

 (  شدة  وا ق ) ألحيانا ال ي دائماً  و تعني  ن العبارة  حيحة  ً  مطيوبآل  و  ن التقريبا

 .تمت تأديته ديخ  امل وجه

 (وا ق )  شكل جيد آل  و  ن المطيوب تمت تأديته الحيان  غيب و  ي غالباً تعني  ن العبارة 

 ً  .تقريبا

 (لحد ما   حيى)  شكل متوسطتعني  ن المطيوب تمت تأديته  

 ( وا قال )  ي معظم األحيان شكل ضعي   و لم يؤد تعني  ن المطيوب تمت تأديته  

 (ال  وا ق  شدة) و نادراً  آل  و لم يؤد   الآًل جدا سي المطيوب تمت تأديته  شكل  تعني  ن 

 .ما تمت تأديته
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  سئية يا ة  ـبداية المقرر
 

 

1 
خطوط األساسية )بما في ذلك المعلومات والمهارات التي صمم كانت ال

 المقرر لتطويرها( واضحة بالنسبة لي.
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كانت متطلبات النجاح في المقرر )بما في ذلك الواجبات التي يتم التقييم بناء 

 عليها، ومحكات التقييم( واضحة بالنسبة لي.

3 
لك الساعات المكتبية لعضو كانت مصادر مساعدتي في المقرر )بما في ذ

 هيئة التدريس، والمراجع( واضحة بالنسبة لي.

  سئية يا ة  ما حدث يالال المقرر

4 
كان تنفيذ المقرر واألشياء التي طلب مني أداؤها متسقة مع الخطوط 

 األساسية للمقرر.
 

5 

كان عضو هيئة التدريس ملتزماً بإعطاء المقرر بشكل كامل )مثل: بدأ 

اضرات في الوقت المحدد، تواجد عضو هيئة التدريس بشكل دائم، المح

 اإلعداد الجيد للمواد المساعدة في التدريس، وهكذا(. 

6 
لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقديم هذا المقرر إلمام كامل بمحتوى 

 المقرر.

 كان عضو هيئة التدريس موجوداً للمساعدة خالل الساعات المكتبية . 7

 كان عضو هيئة التدريس متحمساً لما يقوم بتدريسه . 8

 كان عضو هيئة التدريس مهتماً بمدى تقدمي وكان معينا ً لي. 9

10 
كان كل ما يقدم في المقرر حديثا ومفيداً، )النصوص المقروءة، التلخيصات، 

 المراجع، وما شابهها(.

 إليها.كلما كنت أحتاج كانت المصادر التي احتجتها في هذا المقرر متوافرة  11
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 كان هناك استخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي في هذا المقرر. 12

  إللقاء األسئلة وتطوير أفكاري الخاصة في هذا المقرر.وجدت تشجيعاً  13

 .أفضل ما عندي  على تقديمهذا المقرر شجعت في   14

15 
نشطة الصفية، المعامل، األشياء التي طلبت مني في هذا المقرر )األ ساعدت

 في تطوير معرفتي ومهاراتي التي يهدف المقرر لتعليمها.وهكذا( 

16 
متناسبة مع عدد الساعات المعتمدة كانت كمية العمل في هذا المقرر 

 المخصصة للمقرر.  

 معقول.وقت خالل ات في هذا المقرر قدمت لي درجات الواجبات واالختبار 17

 كان تصحيح واجباتي واختباراتي عادالً ومناسباً. 18

 وضحت لي الصلة بين هذا المقرر والمقررات األخرى بالبرنامج )القسم(. 19

 تقويم المقرر

  ما تعلمته في هذا المقرر مهم وسيفيدني مستقبالً. 20

21 
ين قدرتي على التفكير وحل المشكالت بدالً ساعدني هذا المقرر على تحس

 من حفظ المعلومات فقط.

 ساعدني هذا المقرر على تحسين مهاراتي في العمل على شكل فريق. 22

 .قدرتي على االتصال بفاعلية ساعدني هذا المقرر على تحسين 23

 التقويم العاك

  أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا المقرر. 24

  سئية مفتوحة

 ؟هذا المقرر ما الذ   دمب   شكل ابير  ي 25

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ هذا المقرر  يما الذ  لم يعمب   شكل ابير  26

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ هذا المقرر ما االقتراحات التي لدي  لتحسين  27

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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