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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتىو  ."محليا واقليميا وعالميا ؛نحو جامعة متميزة أكاديميا وعلمياضمن سعي جامعة مؤتة لتحقيق رؤيتها "      
المادة من تطوير المنهج وتحسين طرق العرض لتحقيق مدرس ن يتمكول كن من تطوير برامجها األكاديمية،تتم
 بة على نأمل اإلجا وبصفتك شريك في عملية التطوير والتحسين، ،مستقبلا  ستفادة الكاملة عند تدريس المادةاال
جة ( تعني بدر  1يتضمن خمس درجات، ) تقييم مع توخي الموضوعية والحيادية، مع العلم بأن ال تيةاآل فقراتال

( تعني  5( تعني بدرجة كبيرة، و)  4( تعني بدرجة متوسطة، و)  3( تعني بدرجة قليلة، و)  2قليلة جدا، و) 
 بدرجة كبيرة جدا.   علما بأن المعلومات الواردة في هذه االستبانة ستستخدم لغايات التحسين المستمر.

م :ــــــالقس                                                  ة :ــــــالكلي  
    البرنامج:                                                   التخصص:

  الفصل الدراسي:                                           العام الجامعي : 
     ة:ـرقم الشعب                                              :مادة ــاسم ال

     :ادة مـال مدرس اسم

 

 الفقرة م
 التقييم

1 2 3 4 5 
      بوضوح.  ةمحدد موضوعات المادةأرى أن  1
      .التي يدرسها المدرس متمكن من المادة العلميةأرى أن  2
      ا.جيد اعداد  للمادة التي يدرسهاالمدرس يعد أرى أن  3
      التي يدرسها. ادةمفيد للم أو مرجع  كتاب  حدد المدرس ي 4
      .بطريقة مناسبةالتي يدرسها  يشرح المدرس المادة  5
      ويحببهم في المادة ةبانتباه الطلأسلوبا يشد المدرس  يستخدم 6
      التي يدرسها.  لمادةا ةبهم الطلأن يفيحرص المدرس على  7
      .على المشاركة والنقاش ةبيشجع المدرس الطل 8
      ة.بلمستويات المختلفة للطليراعي المدرس ا 9
      دون تأخير. المحاضرةإلى المدرس  يحضر 10
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      يخرج المدرس مع نهاية المحاضرة تقريباا  11
      .عن المحاضراتيتغيب يحرص المدرس على أن ال  12
      بانتظام. والغيابالحضور يحرص المدرس على أخذ  13
      التي يحددها. يتقيد المدرس بالساعات المكتبية 14
      .ويحرص على منفعتهم ةبلمدرس بالطليهتم ا 15
      .ويقدرهم ةبحترم المدرس الطلي 16
      .واضحة ومحددةبصورة  اتأسئلة االختبار يضع المدرس  17
      لمادة المقررة.بار شاملة لاالختأسئلة يحرص المدرس على أن تكون  18
      العلمات.في  ةبينصف المدرس الطل 19
      ةبها مع الطليعيد المدرس أوراق االختبارات الشهرية ويناقش 20
      ينوع المدرس في أساليب تدريس المادة. 21
      يستخدم المدرس التكنولوجيا أو المختبرات في حال الحاجة لذلك. 22

يحيل المدرس الطلبة الى موقع التعليم االلكتروني للطلع على أمو تتعلق  23
      بالمادة. 

 التقييم العام للمادة وتدريسها
 

24 
وأساليب  ادةهذا المدرس، وتقييمي العام للممع  ادةأرى أنني استفدت من الم

 ( هو:5)درجة التقييم من تدريسها 
     

 

 مقترحات أو إضافات فل تتردد في إبدائها:إذا كانت لديك أية 


