مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

جامعة مؤتة
نموذج تقييم مادة دراسية وطرق تدريسها

أخي الطالب /أختي الطالبة
تحية طيبة وبعد،،
ضمن سعي جامعة مؤتة لتحقيق رؤيتها " نحو جامعة متميزة أكاديميا وعلميا؛ محليا واقليميا وعالميا" .وحتى
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تتمكن من تطوير برامجها األكاديمية ،ولتمكين مدرس المادة من تطوير المنهج وتحسين طرق العرض لتحقيق
االستفادة الكاملة عند تدريس المادة مستقبلا ،وبصفتك شريك في عملية التطوير والتحسين ،نأمل اإلجابة على
الفقرات اآلتية مع توخي الموضوعية والحيادية ،مع العلم بأن التقييم يتضمن خمس درجات ) 1 ( ،تعني بدرجة
قليلة جدا ،و(  ) 2تعني بدرجة قليلة ،و(  ) 3تعني بدرجة متوسطة ،و(  ) 4تعني بدرجة كبيرة ،و(  ) 5تعني
بدرجة كبيرة جدا .علما بأن المعلومات الواردة في هذه االستبانة ستستخدم لغايات التحسين المستمر.
الكليــــــة :

القســــــم :

البرنامج:

التخصص:

العام الجامعي :

الفصل الدراسي:
رقم الشعبـة:

اسم الــمادة :
اسم مدرس الـمادة :

م
1
2
3

الفقرة
أرى أن موضوعات المادة محددة بوضوح.

أرى أن المدرس متمكن من المادة العلمية التي يدرسها.
أرى أن المدرس يعد للمادة التي يدرسها اعداد جيدا.

4

يحدد المدرس كتاب أو مرجع مفيد للمادة التي يدرسها.

5

يشرح المدرس المادة التي يدرسها بطريقة مناسبة.

6

يستخدم المدرس أسلوبا يشد انتباه الطلبة ويحببهم في المادة

7

يحرص المدرس على أن يفهم الطلبة المادة التي يدرسها.

8

يشجع المدرس الطلبة على المشاركة والنقاش.

9

يراعي المدرس المستويات المختلفة للطلبة.

 10يحضر المدرس إلى المحاضرة دون تأخير.

التقييم
1

2

3

4

5
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 11يخرج المدرس مع نهاية المحاضرة تقريب ا

 12يحرص المدرس على أن ال يتغيب عن المحاضرات.
 13يحرص المدرس على أخذ الحضور والغياب بانتظام.
 14يتقيد المدرس بالساعات المكتبية التي يحددها.
 15يهتم المدرس بالطلبة ويحرص على منفعتهم.
 16يحترم المدرس الطلبة ويقدرهم.
 17يضع المدرس أسئلة االختبارات بصورة واضحة ومحددة.

 18يحرص المدرس على أن تكون أسئلة االختبار شاملة للمادة المقررة.
 19ينصف المدرس الطلبة في العلمات.
 20يعيد المدرس أوراق االختبارات الشهرية ويناقشها مع الطلبة
 21ينوع المدرس في أساليب تدريس المادة.
 22يستخدم المدرس التكنولوجيا أو المختبرات في حال الحاجة لذلك.
23

يحيل المدرس الطلبة الى موقع التعليم االلكتروني للطلع على أمو تتعلق

بالمادة.

التقييم العام للمادة وتدريسها

أرى أنني استفدت من المادة مع هذا المدرس ،وتقييمي العام للمادة وأساليب
24

تدريسها (درجة التقييم من  )5هو:

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