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 عزيزي الطالب: 
ن للمقررات وطرق التدريس وطرق التقو  ا ما كان يطالب الطالب بوجود وسيلة للتطوير والتحسير ها من كثير يم وغير

ي عالمنا الحديث هو مركز العملية التعليمية، فقد اصبح  
ي ترتبط بدراساتهم االكاديمية، ونظرا الن الطالب فن

األمور الت 
ي الجامعات المرصية وقد صممت الهيئة المرصية  

ن وتطوير المنظومة االكاديمية فن ي تحسير
ة فن آلراء الطالب قيمة كبير

ستبيان لقياس مدي رضا الطالب وتطلعاته واذا كانت الهيئة قد جعلت لرأيك قيمة  لضمان الجودة واالعتماد هذا اال 
 فال تقلل انت من هذه القيمة بعدم تعبئة هذا االستبيان وال تتكاسل عن توصيل رأيك. 

، ونرجو ان تهتم بتعبئة هذا   ن اعلم ان جميع بيانات هذا االستبيان رسية ولن تستخدم اال ألغراض التطوير والتحسير
 . ن تب عليه الكثير من التحسير ي االعتبار وسوف يي 

 االستبيان والذي سوف تأخذ إدارة الكلية نتائجه فن
 

 
 رأيك يهمنا 

 
 

  



 (17نموذج رقم )
 تقويم مقرر دراسي 

   : المنوفيةجامعة 
لي  كلية االقتصاد 

ن  المين
 قسم: 

 

 اساسية: معلومات  -1

 التخصص:  - اسم المقرر:  - الرقم الكودى للمقرر:  -

:  - المستوى   - ة         ساعة  الوحدات: عدد  - الفصل الدراسي  المحاضن

-   :  ساعة               التطبيقات:   - عضو الهيئة المعاونة:  - المحاضن

: اراء عامة حول المقرر  -2    الدراسي

 مشوق  5 4 3 2 1 غير مشوق 
       

 يرتبط بالتخصص  5 4 3 2 1 ال يرتبط بالتخصص 
       

 يتضمن معلومات حديثة  5 4 3 2 1 معلومات حديث ال يتضمن  
       

 حديثة مراجع علمية يتضمن   5 4 3 2 1 ة حديث مراجع علمية يتضمن  ال 
       
       

ن المقرر   ال يوجد ربط بير
نامج  ي الير

 والمقررات األخرى فن
1 2 3 4 5 

ن المقرر والمقررات   يوجد ربط بير
نامج  ي الير

 األخرى فن
       

 يوفر امثلة عملية  5 4 3 2 1 يوفر امثلة عملية ال 
       

ي 
ي  5 4 3 2 1 ال يقابل توقعات 

 يقابل توقعات 
       

ي التطبيق العملي 
ي التطبيق العملي  مفيد  5 4 3 2 1 غير مفيد فن

 فن
       

 مفهوم 5 4 3 2 1 غير مفهوم 
       

 عموما جيد  5 4 3 2 1 عموما ضعيف 

 مخرجات التعلم المستهدفة   -3

 تماما  موافق موافق  ما إل حد  موافق  غن   تماما  موافق غن   العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

      المقرر له أهداف واضحة ومعلنة. 

ي المقرر  
      بالمعرفة المفيدة والفهم المتعمق للموضوع   يزودتن

ي المقرر  
      عل التفكير   يحفزتن

ي الحياة العملية  
ي تفيد فن

ي المقرر بعض المهارات المهنية الت 
      أكسبتن

ي 
      علي حل المشكالت  ساعد المقرر علي تنمية قدرت 

ات  -4  المحاضن

 موافق تماما  موافق  إل حد ما غن  موافق  غن  موافق تماما   العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

ات وفقا لمواعيد الجداول المحددة والمعلنة.         يتم تقديم المحاضن

ات  ي تساهم المحاضن
      تفهم موضوع المقرر.   فن

ي اشتملت عليها قائمة محتوياته. 
ات كل الموضوعات الت        تغىط المحاضن

ات بأسلوب مشوق         يتم تقديم المحاضن

ات المشاركة من جانب        الطالب تضمنت المحاضن



 موافق تماما  موافق  إل حد ما غن  موافق  غن  موافق تماما   العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

ات عل حاالت عملية        اشتملت المحاضن

ي مقدار المعلومات المقدمة 
ن
ات مناسب  ف       المحاضن

      يعتير مناسبا  المذكرة( كتاب المقرر )او 

 المحاضن   -5

 موافق تماما  موافق  إل حد ما غن  موافق  غن  موافق تماما  العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

م  ن       المحاضن دائما بمحتويات المقرريلي 

ة م المحاضن دائما بمواعيد بدء وانتهاء المحاضن ن       يلي 

ة         أشعر بأن المحاضن دائما مستعد جيدا للمحاضن

      يعالج المحاضن موضوعات المقرر بعمق 

      يشجع المحاضن الطالب عل األسئلة والتعبير عن وجهة نظرهم 

ي التدريس الفعلي  
ن
ة ف       يستثمر المحاضن وقت المحاضن

      يبدو المحاضن ذا معرفة عالية بموضوع المقرر

      يحافظ المحاضن عل جذب انتباهي 

ام       يعامل المحاضن الطالب باحي 

      يقدم المحاضن أمثلة وحاالت عملية فعالة 

      خالل تدريسه المقرر قدم المحاضن الدعم العلمي المناسب ي

 عضو الهيئة المعاونة  -6

 موافق تماما  موافق  إل حد ما غن  موافق  غن  موافق تماما  العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

      يعتير دور عضو الهيئة المعاونة فعاال  

      عضو الهيئة المعاونة دائما عل استعداد للرد عل أي استفسارات

      الهيئة المعاونة ملما بموضوعات المقرريبدو عضو 

      يوفر عضو الهيئة المعاونة لنا التطبيقات الكافية 

      يقدم عضو الهيئة المعاونة المساعدة لكل طالب عند الحاجة 

 نظام التقويم   -7

 موافق تماما  موافق  إل حد ما غن  موافق  غن  موافق تماما  العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

      مناسبا   تجدول االمتحانا يعتير  

      ا االمتحانات مبكر يتم اإلعالن عن مواعيد 

      أعمال الفصل مناسبا   تعدد امتحانا يعتير  

      تتصف االمتحانات بالموضوعية  

      الوقت المخصص لالمتحانات مناسب 

      محتويات المقرر  ت تغىط االمتحانا 

ي المقرر  تاالمتحانا تركز 
      عل الجوانب النظرية والعملية فن

ي االمتحانا تعتير اللغة المستخدمة 
      واضحة ومفهومة  تفن

      ال تتضمن االمتحانات أخطاء مطبعية  

      يتصف توزي    ع الدرجات المقررة بالعدالة

 

  



 المعامل/ الورش   -8

 موافق تماما  موافق  حد ماإل  غن  موافق  غن  موافق تماما  العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

      تتوافر بالكلية معامل كافية لتحقيق اهداف العملية التعليمية  

      توجد بالمعامل األجهزة والمعدات الحديثة 

      يتصف تصميم المعامل بالجاذبية والمالءمة 

      يتصف الفنيون بالمعامل بالكفاءة العالية  

      تعتير المساحة المتاحة للمعامل مناسبة لعدد الطالب  

      تعتير الورش المتاحة مجهزة بالمعدات الحديثة  

      تتناسب مساحة الورش مع اعداد الطالب 

      يتصف الفنيون العاملون بالورش بالكفاءة العالية 

 المدرجات وقاعات التدريس  -9

 موافق تماما  موافق  إل حد ما غن  موافق  غن  موافق تماما  العبارة

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) 

      الموقع

      الحجم 

      عدد المقاعد/ البنشات 

وجكتور , داتاشو....(       تسهيالت التدريس المتاحة ) السبورة البيضاء, الير

      الهدوء 

      اإلضاءة 

      النظافة 

 أخرى  -10

ي ما الذى تحبه او ال    10/ 1
 هذا المقرر؟ تحبه فن

ي هذا المقرر 
 : أحب فن

 

 

ي هذا المقرر  أحبال 
 فن

 

 

ن او تطوير هذا المقرر؟  10/ 2 ي رأيك كيف يمكن تحسير
 فن

 

 

 


