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 م الطلبة الداء القائمين على التدريب العملىتقيي

 
 ال اوافق ال اوافق نسبيا اوافق نسبيا اوافق  

توضييييال االفيييدال التعليميييية  2

والمعيييييايير المطلو ييييية مييييين 

 التدريب العملى

7667% 06.0% 2261% 463% 

ات الدراسييية تخطييي   الواجبيي 1

 المطلو ة من الطالب

7.64% 2261% 7670% 267% 

التعامييم مييع الطييالب  حيادييية  4

 وعدل وسرية تامة

7.67% 6% 364% - 

التواجيييييييييد كيييييييييم الوقييييييييي   3

 المخصص للتدريب العملى

776.% 767% 267% 166% 

 %0676 %061 %166 %263. اظهار التمكن من المعلومات 0

تشيييجيع تطبييييق المعلوميييات  6

نظرييييييية النيييييياء التطبيييييييق ال

 العملى 

.660% - 463% - 

اعطييياء وقييي  كيييافى للطيييالب  7

 لتحضير الواجبات الدراسية

.462% 364% 166% - 

تشيييجيع الطيييالب دوء االداء  7

 الضعيف

7167% 216.% 364% - 

اعطاء الطالب تغذيية راجعية  .

 عن ادائهم العملى

7767% 463% 6% 267% 

اظهييييييار الحمييييييا  الكييييييافى  20

 يز الطالب على التعلملتحف

7.67% 767% 364% - 

تشيييييجيع الطيييييالب واعطييييياء  22

تعليقييييييييات علييييييييى النقييييييييا  

االيجا ية والنقا  التى تحتاج 

 للتحسين

72% 216.% 6% - 
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 عضاء فيئة التدريسم الطلبة التقيي

 
 ال اوافق ال اوافق نسبيا اوافق نسبيا اوافق  

يعرض الميدر  مقدمية للمياد   2

 العلمية

7767% 463% 6% 267% 

يعرض المدر  المياد  العلميية  1

  دقة تامة

7262% 216.% 6% - 

يشرح الميدر  المياد  العلميية  4

 وضيييوح ويركيييز عليييى النقيييا  

 المهمة

.462% 364% 166% - 

يقييوم المييدر   تنويييع العييرض  3

 يةحسب الفروق الفرد

 للطالب

.666% - 463% - 

يقيييوم الميييدر   التجييياوب ميييع  0

 الطالباسئلة 

776.% 767% 267% 166% 

يييييتمكن المييييدر  ميييين الميييياد   6

 العلمية

7.67% 6% 166% 267% 

يقيوم المييدر   اسيتخدام  ييرق  7

 تدريس حديثة  

7.64% 767% 2264% 267% 

يسيييييتخدم الميييييدر  الوسيييييائم  7

التعليميييييية المختلفييييية لشيييييرح 

 الماد  العلمية

.263% 166% 061% 067% 

يستخدم المدر  وسائم تحفيز  .

 للطالب 

.462% 66.% - - 

يقييوم المييدر   يير   النظييرء   20

  العملى

7167% 216.% 364% - 

يشييجع المييدر  الطييالب علييى  22

البحييف فييى مصييادر المعلومييات 

 المختلفة

7.67% 6% 364% - 

يحضيييير المييييدر  فييييى الوقيييي   21

 المحدد للمحاضر 

7.64% 2261% 767% 267% 

لمييييييييدر   توقييييييييي  يلتييييييييزم ا 24

 المحاضر 

7064% 2261% - 463% 

يوفر المدر  المنيا  المناسيب  23

 للتعلم

7661% 2261% 166% - 

 - %463 %267 %367. يحترم المدر  الطالب 20

يتقبييييم المييييدر  عييييدم كفيييياء   26

الطيييييييالب ويحييييييياول معالجييييييية 

 المشكلة

7061% 2162% 767% 267% 

يتفاعيييم الميييدر  ميييع الطيييالب  27

 ا ية طريقة ايج

72% 216.% 6% - 
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 للمقرر الدراسىم الطلبة تقيي

 
 ال اوافق ال اوافق نسبيا اوافق نسبيا اوافق  

يتناسيييب محتيييوء المقيييرر ميييع  2

 الهدل من تدريسه

.367% 267% 463% - 

يهدل المقرر الى تنمية قيدرات  1

 الحفظ واالدراك والتذكر

7262% 216.% 6% - 

يعتمييد التيييدريس علييى اسيييلوب  4

 التلقين

- 364% 166% .462% 

يتيييييال المقييييرر الفرصيييية لييييدء  3

الطييالب للتييدريب علييى اسييلوب 

 حم المشكالت والتفكير الناقد

776.% 767% 267% 166% 

يوجد كتاب/مذكر  يحتوء على  0

 الماد  العلمية

7767% 463% 767% - 

يتييييال القسيييم الفرصييية للطيييالب  6

 ال داء الراء فى تطوير المقرر

7.67% 6% 166% 267% 

تتناسب عيدد سياعات التيدريس  7

 مع محتوء المقرر  

7.64% 767% 2264% 267% 

يضيييييييييف المقييييييييرر معييييييييارل  7

 ومهارات جديد  للطلبة

.263% 166% 061% 067% 

ييييييرتب  الجيييييزء العمليييييى ميييييع  .

 الدراسة النظرية للمقرر 

.462% 66.% - - 

 

 

 

 

 

 


