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  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        
 والصاة  اإلرشاد  رنمام  ككمالج  ج لم  تهيميب بهذه االيتبانة إ ت مد  تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع ية،

. و   نما معرفمة  أعم  ال ك مج جع الط بمة ال  تحهميس فيم نت وزمةامعة محتة، الذي تشكل أفي  النفسي 
التكمممرق كهمممراعي التع ي ممما  ال ا مممة  نرةمممج، لمممذا رك ل برنمممام  ممممس خمممالع االةاكمممة  مممس االيمممتبانةوتهمممد 

ذ إ ،يمتبانة ككمل ويمة و ناعمة وممس جمب اعةاكمة  ن ما ككمل  مد  وأمانمةكااليتجاكة     كل ةدع ممس اال
 البحث الع  ي فهط .  ألغراضيتست دق 

االةبا  مة  ما الجدع الثاني فيتكجن مس مسايا  الت صصيانا  الش صية، أو تكجن الجدع االوع مس الب
 ة ال تع همة ك حتمج  يئل مج ج ة مس ال سايا   دوا مس األل  ةانب كواالختيا  ة ل برنام ، ويتجد إ

يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكمل يمحاع كشمكل من صمل ممس هذه ال سايا ، الرةاع اعةاكة  س هذه األ
 خالع وضع اشا ي )        ( في الع جو الذي ع ثل تهد رك . 

 
 شاار س لكب حسس تعاونكب                                                       

                          
 الهسب األوع : مع جما  ش صية 

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

 الجنس :
 

  أنث                ذكر             

 ال عدع التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدع في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايا  وال برا  الهسب الثاني :       
  

 :كالنسبة ل  سايا  التي و يت ا .   ضع إشا ي )          ( في ال ربع الذي  الئب  أع  1  
مد  ال حتج  الذي عغطي   محتجاه النظري والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 االه ية

ي يل 
 االه ية

نظري 
غير 
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
لكن  
يابل 
 ل تطبي 

نظري 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 واالتساع

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي ل

ي االرشادوالتوجيه
 
             مقدمة ف

             مدخل اىل صعوبات التعلم

             مباديء االرشاد االرسي

ي االرشاد
 
             اتجاهات نظريه ف

             االرشاد المدرسي 

ي 
بوي والمهن               التوجية التر

ي االرشاد 
قراءات ف 

ية  باللغةاالنجلت  

            

             مبادىء االرشادالجمعي 

             ارشاد اطفال ومراهقي   

             تعديل السلوك

             مقاييس واختبارات االرشاد

             اضطرابات السلوك

ي االرشاد
             التقييم والتشخيص ف 

             مهارات ارشادية

ارشاد ذوي االحتياجات 
 الخاصة وارسهم

            

             ارشاد الفئات الخاصة

ي االرشاد
             تطبيقات عمليه ف 

ي االرشاد
ي ف 
             التدريب الميدان 

ي القياس والتقويم
             مبادى ف 

ي وتطبيقاته
             النمو االنسان 

             علم نفس اكلينيكي 

             علم نفس الشخصية

بوي ي االحصاء التر
             مدخل ف 

ي 
             البحث االجران 

             ديناميات الجماعة

بوية  امج التر للمتفوقي   التر
 عقليا

            

             الدافعيه

             مبادى التعلم

    
 
 



 جامعة مؤتة                                                            مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

ج تقييم برنامج من قبل الطلبة المتوقع تخرجهم نموذ  

 

3 

 

 
 
 : كالنسبة ل  سايا  التي و يت ا. إل  أي مد  تب ايت داق 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 ا  

       رض ويائل ي عية وبصر ة وأفالق

      طر هة أو أي جب ال شروع

       رض أو الهياق بد و  ن جذةية .

      ايت داق ال  تبرا  

 
 . التهييب  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

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليا  مع أ ضاع ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق بشدةأوافق  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 
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