استبيان طالبي لتقييم مقرر دراسي للعام الدراسي
جامعة:

بنها  -كلية  /معهد  :الزراعة مبشتهر

إسـم املقـرر  ............................................ :الفرقة ...................... :

الربنامج (التخصص) :

الفصل الدراسي ......................................... :

يهدف هذا اإلستبيان إلى تقييي تيدسيا الرقيتسا بهيدف تسييي وتطيييت المريييا التمييرييا خي إياب إ ابتي  .ليذا يت يى
وضع عاخا ( √ ) أخام التقيي الرناسب خ و ها نظتك  ،حتى يرك اإلستفادة خ أسائ في اإلستقاء بالمرييا التمييريا .

موضوعات االستبيان

جيد

متوسط

ضعيف

أوالً  -تقييم المقرر :
خدى وضيح الريتهدف خ تدسيا الرقتس في بدايا الفصل الدساسي.
1
أ  -خدى كفايا عدد ساعا الدساسا النظتيا ليرقتس.
2
ب -خدى كفايا عدد ساعا الدساسا المرييا أو التطبيقيا ليرقتس.
أ  -خدى استباط الجزء المريي والتطبيقي والزياسا الريدانيا بالجزء النظتي
3
ب -خدي االستفادة خ الدسوس المرييا أو التطبيقيا.
خدى تيفت خصادس يدة وحديثا ليرادة الميريا ليرقتس :
 خذكتة  /كتاب ختا ع عيريا4
 اليسائل اإلليكتتونيا أإتى .خدى اكتياب الطالب لينتائج التمييريا الريتهدفا خ الرقتس :
 الرماسف والرفاهي5
 الرهــاسا اإلتجاهاخدى إستباط الرقتس الدساسي برتطيبا سيق المرل.
6
ثانيا ً  :عالقة المحاضر بالطالب فيما يتعلق بالمقرر :
1
2
3
4
5
6
7
8

خدى إلتزام الرساضت بريعد ووقت الرساضتة الرسددي
خدى إلتزام خماوني أعضاء هيئا التدسيا بالرياعيد الرسددة ليدسوس المرييا والتطبيقيا.
خدى استخدام الرساضت لييسائل التمييريا الرياعدة (داتا شي -بتو يكتيس – نراذج – أفام ،
........الخ )

خدى وضيح أسييب عتض الرساضت ليرادة الميريا ليرقتس .
خدى قدسة الرساضت عيى إداسة وضبط الرساضتة .
خدى تسفيز الرساضت ليطاب عيى أساليب التمي الذاتي .
خدى تيافق الياعا الركتبيا خع وقت  ،واإلستفادة خنها .
خدى تشجيع الرساضت ليطاب عيى الرشاسكا والتفاعل أثناء الرساضتة .

ثالثا ً  :القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات والمراجع
خدى كفايا عدد الرتا ع الرتميقا بالرقتس بالركتبا وسهيلا إستماستها
1
خدى خائرا ساعا عرل الركتبا
2
خدى يدة طباعا الرذكتة أو الكتاب الرخصص ليرقتس
3
4
5
6

خدى خائرا الركان الرخصص ليرساضتا النظتيا ( خدسج – قاعا تدسيا) خ حيث
الرياحا -التهييا واإلضاءة – الصي – النظافا  ..الخ
خدى خائرا الركان الرخصص لتيقى الجزء المريي أو التطبيقي خ الرقتس ( قاعا – خمرل –
خزسعا – خيتشفى -صاال وخاعب  ..الخ) .

خدى تيفت إدخا اإلنتتنت .

آراء أومقترحات أومالحظات تود إضافتها (لم تدرج فى هذه اإلستمارة ) :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
شكرا ً لمساهمتك في تطوير العملية التعليمية

