
 جامعة مؤتة                                                            مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

ج تقييم برنامج من قبل الطلبة المتوقع تخرجهم نموذ  

 

1 

 

  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
 الكهربائية  الهندسة  رنامج بكمالج  ج ل  تهييم بهذه االيتبانة إ ت دف تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع ية،

. و   نما معرفمة ال ك مج جع الط بمة ال  تحهميس فيم نت وزمفي ةامعة محتة، الذي تشكل أ الكترونيات/
التكممرب بهممرالي التع ي مماص ال ا ممة  نرةممج، لممذا رك ل برنممامج مممس خممالب االةابممة  ممس االيممتبانة أعممو وتهممد 

ذ إ ،دق وأمانمةيمتبانة بكمل ويمة و ناعمة وممس جمم اعةابمة  ن ما بكمل  مبااليتجابة     كل ةدل ممس اال
 البحث الع  ي فهط .  ألغراضيتست دب 

االةبا  مة  ما الجدل الثاني فيتكجن مس مساياص الت صصياناص الش صية، أو تكجن الجدل االوب مس الب
 ة ال تع همة ب حتمج  يئل مج ج ة مس ال ساياص  دوا مس األل  ةانب كواالختيا  ة ل برنامج، ويتجد إ

يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكمل يمحاب بشمكل من صمل ممس ةابة  س هذه األهذه ال ساياص، الرةال اع
 خالب وضع اشا ي )        ( في الع جو الذي ع ثل تهد رك . 

 
 شاار س لكم حسس تعاونكم                                                       

                          
 الهسم األوب : مع جماص ش صية 

 في ال ربع الذي ع ثل مع جماتو الش صية × ( إشا ي ) ضع 
 

 الجنس :
 

  أنث                ذكر             

 ال عدب التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدب في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال ساياص وال براص الهسم الثاني :       
  

 :بالنسبة ل  ساياص التي و يت ا .   ضع إشا ي )          ( في ال ربع الذي  الئم  أعو 1  
مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال ساق

 ال ساق

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطاص 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

             تحلیالت ھندسیة

             اشارات وانظمة

             ١دوائر كھربائیھ 

             ٢دوائر كھربائیھ 

دوائر كھربائیة  مختب  
 ومرشحات

            

             كھرومغناطیسیھ

ونیات               ١الكبر

ونیات               ٢الكبر

ونیات              مختب  الكبر

  
             التدریب المیدان 

             تحكم أل  

             قیاسات وأجھزه

             مختب  قیاسات وأجھزه

وع تخرج              مشر

وع تخرج              مشر

             دینامیكا

             استاتیكا

             تصمیم انظمة رقمیة

             حاسبات دقیقھ

نظريةاالحتماالت والطرق 
 العشوائية

            

             مواد كهربائيه

             تكنولوجيا شبه الموصالت

             مجاالت وموجات

ونيات رقمية              الكبر

ونيات رقميه              مختب  الكبر

  صيانة االجهزة 
ورشة عمل ف 
ونية  االلكبر

            

             االت كهربائية

             ١اتصاالت 

             ٢اتصاالت 

             مختب  اتصاالت تماثلية

ونية تناظريه  دوائر الكبر
 متكاملة

            

ونية              البينيات االلكبر
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مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال ساق
 ال ساق

 و ةة الصعجبة

متجيط  م م
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطاص 
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

ونيات ضوئية ر والكبر              لب  

ونيات القوى              الكبر

ونيةتناظرية  مختب  دوائر الكبر
 متكاملة

            

             معالجة اشارات رقميه

             مختب  تحكم ال  

             أجهزة طبية

             مختب  أجهزة طبية

             مختب  حاسبات دقيقه

             مختب  تصميم رقم

             طرق عددية وتحليل البيانات

             انظمة قوى

  
تطبيقات الحاسوب ف 
ونية  الهندسة االلكبر

            

ونيه              دوائر االتصاالت االلكبر

VLSI دوائر             

  الهندسة 
مواضيع مختارة ف 

 الطبية

            

  الهندسة 
مواضيع مختارة ف 

ونية  االلكبر

            

تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

            

             تنظيم وتصميم الحاسوب

             شبكات الحاسوب
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 : بالنسبة ل  ساياص التي و يت ا. إل  أي مد  تم ايت داب كل مس أياليب التد  س التالية 2

 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايشة 

      منايشة   ية

      منايشة ض س مج ج اص 

       رض ويائل ي عية وبصر ة وأفالب

      طر هة أو أي جب ال شروع

       رض أو الهياب بد و  ن جذةية .

      ايت داب ال  تبراص 

 
 . التهييم  3
 

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

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     عرضه البحث في موضوع معين بدون 

 

 . العالياص مع أ ضال ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 
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يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


