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 أخي الطالب/ أختي الطالبة 

 تحية طيبة وبعد،، 

ضمن سعي جامعة مؤتة لتحقيق رؤيتها " نحو جامعة متميزة أكاديميا وعلميا؛ محليا واقليميا وعالميا". وحتى      
 الهندسة المدنية هذه االستبانة إلى تقييم برنامج بكالوريوس تتمكن من تطوير برامجها األكاديمية، تهدف

في جامعة مؤتة، الذي تشكل أنت وزمالؤك مجموع الطلبة الملتحقين فيه. ويهمنا      المياة والبيئة

معرفة رأيك وتقديرك للبرنامج من خالل االجابة عن االستبانة، لذا نرجو التكرم بقراءة التعليمات 

نها بكل صدق الخاصة باالستجابة على كل جزء من االستبانة بكل دقة وعناية ومن ثم اإلجابة ع

 وأمانة، إذ ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط . 

ويتكون الجزء االول من البيانات الشخصية، أما الجزء الثاني فيتكون من مساقات التخصص 

االجبارية واالختيارية للبرنامج، وستجد إلى جانب كل مجموعة من المساقات عددا من األسئلة 

رجاء اإلجابة عن هذه األسئلة على المقياس المتدرج لكل سؤال المتعلقة بمحتوى هذه المساقات، ال

 بشكل منفصل من خالل وضع اشارة )        ( في العمود الذي يمثل تقديرك . 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                                                       

                          

 خصية القسم األول : معلومات ش

 في المربع الذي يمثل معلوماتك الشخصية × ( ضع إشارة ) 

 

 الجنس :

 

  أنثى               ذكر             

 المعدل التراكمي :

 

 فاعلى   80   80 79_ 70         فأقل  60      

 المعدل في الثانوية 

 

 فاعلى  70       60-69        59 -55       
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 المساقات والخبرات القسم الثاني :       

  

 .   ضع إشارة )          ( في المربع الذي يالئم رأيك بالنسبة للمساقات التي درستها :1  
مدى المحتوى الذي يغطيه  محتواه النظري والعملي أهميته للعمل في المستقبل المساق

 المساق

 درجة الصعوبة

متوسط  مهم

 االهمية

قليل 

 االهمية

نظري 

غير 

قابل 

 للتطبيق

نظري 

لكنه 

قابل 

 للتطبيق

نظري 

مع 

نشاطا

ت 

 تطبيقية

قليل  واسع

 وعميق

متوازن 

من حيث 

العمق 

 واالتساع

متوسط  صعب

 الصعوبة

 سهل

             ديناميكا 

             مقاومة مواد 

             مختبر مقاومة مواد

احتماالت واحصاء 

 هندسي

            

             استاتيكا

             رسم هندسي مدني

             هيدروليكا

             مختبر هيدروليكا

جيولوجيا لطلبة 

 الهندسه

            

             1مساحه 

             1مختبر مساحه 

مواد بناء وخواص 

 خرسانة

            

مختبر مواد بناء 

 وخواص خرسانه

            

             طرق عددية

             1أنشاءات 

             1خرسانة مسلحة 

             ندسة الطرقه

ختبر هندسة م

 الطرق

            

             هيدرولوجيا

             الهندسه الصحيه

             يكانيكا التربهم

مختبر ميكانيكا 

 التربه
            

             لتدريب الميداني

مواصفات وحساب 

 كميات
            

             سـاسـاتا

             1مشروع تخرج 

             دارة مشاريعا

             منشأت ساندة

             مصادر المياه

             2مشروع تخرج 
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الهيدروليكا 

 التطبيقيه
            

الري هندسة 

 والصرف
            

التلوث الصناعي 

 وتلوث الهواء
            

             المنشات المائيه

             هندسة السدود

             هندسة البيئه

صاميم مشاريع في ت

 هندسة البيئه
            

             مختبر هندسة البيئة

هندسة المياه 

 الجوفيه
            

             2أنشاءات 

             2خرسانه مسلحه 

             هيدرولوجيا متقدمه

             1منشأت معدنيه 

نمذجه في هندسة 

 المياه والبيئه
            

نظمة المواصالت ا

 الذكية
            

مصادر المياه غير 

 التقليدية
            

             األثر البيئي متقيي

أنظمة المعلومات 

 الجغرافية
            

             األبنية الخضراء

             هندسة الجسور

ادارة ومعالجة 

 النفايات الصلبه
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 . إلى أي مدى تم استخدام كل من أساليب التدريس التالية بالنسبة للمساقات التي درستها: 2

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما أسلوب التدريس

      المحاضرة  فقط

      المحاضرة مع المناقشة 

      مناقشة صفية

      مناقشة ضمن مجموعات 

      عرض وسائل سمعية وبصرية وأفالم

      طريقة أو أسلوب المشروع

      عرض أو القيام بدروس نموذجية .

      استخدام المختبرات 

 

 . التقييم  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     المكتوبةاختبارات األسئلة المقالية 

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العالقات مع أعضاء الهيئة التدريسية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 

 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 

 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 

 التي يواجهها الطلبة 

    

 


