انٍٓئخ انٕطٍُخ نهزمٌٕى ٔاالعزًبد األكبدًًٌ
اىشَبض – اىََينت اىعشبُت اىسعىدَت

منوذج استبانه تقويم املقرر
اسى انًمزر ٔريّ ٔريشِ___________ اسى انجزَبيج (انمسى) _________________
انفظم انذراسً __________________ انسُخ _____________________
رعزجز انزغذٌخ انزاجعخ يٍ انطالة يًٓخ نزحسٍٍ جٕدح انًمزراد.
ْٔذِ االسزجبَخ سزٌخ .فُزجٕ عذو كزبثخ اسًك عهٍٓب أٔ انكشف عٍ ٌْٕزكٔ .سزجًع اسزجبثزك يع
اسزجبثبد اَخزٌٍ يٍ خالل عًهٍخ ال رسًح ثبنزعزف عهى أي شخضٔ ،سزسزخذو خالطخ اَراء
نهزخطٍظ نهزحسٍٍ.
َزجٕ انزفضم ثبإلجبثخ عٍ األسئهخ انزبنٍخ ثزعجئخ انذائزح انزً رًثم إجبثزك ثشكم كبيم.
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أٔافك ثشذح

أسئهخ خبطخ ثًب حذس خالل انًمزر
مبُ حْفُز اىَقشس واألشُبء اىخٍ طيب ٍٍْ أداؤهب ٍخسقت ٍع اىخطىط
4
األسبسُت ىيَقشس.
مبُ عضى هُئت اىخذسَس ٍيخزٍب ً بإعطبء اىَقشس بشنو مبٍو (ٍثو :بذأ
 5اىَسبضشاث فٍ اىىقج اىَسذد ،حىاخذ عضى هُئت اىخذسَس بشنو دائٌ،
اإلعذاد اىدُذ ىيَىاد اىَسبعذة فٍ اىخذسَس ،وهنزا).
ىذي عضى هُئت اىخذسَس اىزٌ َقىً بخقذٌَ هزا اىَقشس إىَبً مبٍو بَسخىي
6
اىَقشس.

أٔافك

أسئهخ خبطخ ثـجذاٌخ انًمزر
مبّج اىخطىط األسبسُت (بَب فٍ رىل اىَعيىٍبث واىَهبساث اىخٍ صٌَ
1
اىَقشس ىخطىَشهب) واضست ببىْسبت ىٍ.
مبّج ٍخطيببث اىْدبذ فٍ اىَقشس (بَب فٍ رىل اىىاخببث اىخٍ َخٌ اىخقٌُُ بْبء
2
عيُهب ،وٍسنبث اىخقٌُُ) واضست ببىْسبت ىٍ.
مبّج ٍصبدس ٍسبعذحٍ فٍ اىَقشس (بَب فٍ رىل اىسبعبث اىَنخبُت ىعضى
3
هُئت اىخذسَس ،واىَشاخع) واضست ببىْسبت ىٍ.

طحٍح نحذ يب





ال أٔافك



رًذ رأدٌزّ عهى أكًم ٔجّ.
(أٔافك) رعًُ أٌ انعجبرح غبنجب ً أٔ فً أغهت انحٍبٌ ،أٔ أٌ انًطهٕة رًذ رأدٌزّ ثشكم جٍذ
رمزٌجب ً.
(طحٍح نحذ يب ) رعًُ أٌ انًطهٕة رًذ رأدٌزّ ثشكم يزٕسظ
(ال أٔافك) رعًُ أٌ انًطهٕة رًذ رأدٌزّ ثشكم ضعٍف أٔ نى ٌؤد فً يعظى األحٍبٌ
(ال أٔافك ثشذح) رعًُ أٌ انًطهٕة رًذ رأدٌزّ ثشكم سًء جذا ،أٔ نى ٌؤد أطالً ،أٔ َبدرا ً
يب رًذ رأدٌزّ.

ال أٔافك ثشذح

ٔنٍس ْكذا
ٌزجى رظهٍم انذائزح ْكذا
يع يزاعبح أٌ ٌكٌٕ نٌٕ انذائزح غبيمب ٔ ،عذو اسزخذاو ألالو انزظهٍم انفٕسفٌٕخً
انًزجٕ اسزخذاو لهى رطبص أٔ لهى حجز جبف أسرق أٔ أسٕد فمظ ٔ ،عذو اسزخذاو لهى أحًز أٔ أخضز أٔ
أطفز
( أٔافك ثشذح ) رعًُ أٌ انعجبرح طحٍحخ دائًب ً أٔ فً كم األحٍبٌ رمزٌجبً ،أٔ أٌ انًطهٕة

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

مبُ عضى هُئت اىخذسَس ٍىخىدا ً ىيَسبعذة خاله اىسبعبث اىَنخبُت .
مبُ عضى هُئت اىخذسَس ٍخسَسب ً ىَب َقىً بخذسَسه .
مبُ عضى هُئت اىخذسَس ٍهخَب ً بَذي حقذٍٍ ومبُ ٍعُْب ً ىٍ.
مبُ مو ٍب َقذً فٍ اىَقشس زذَثب وٍفُذاً( ،اىْصىص اىَقشوءة ،اىخيخُصبث،
اىَشاخع ،وٍب شببههب).
مبّج اىَصبدس اىخٍ ازخدخهب فٍ هزا اىَقشس ٍخىافشة ميَب مْج أزخبج إىُهب.
مبُ هْبك اسخخذاً فعبه ىيخقُْت ىذعٌ حعيٍَُ فٍ هزا اىَقشس.
وخذث حشدُعب ً إلىقبء األسئيت وحطىَش أفنبسٌ اىخبصت فٍ هزا اىَقشس.
شدعج فٍ هزا اىَقشس عيً حقذٌَ أفضو ٍب عْذٌ .
سبعذث األشُبء اىخٍ طيبج ٍٍْ فٍ هزا اىَقشس (اىْشطت اىصفُت ،اىَعبٍو،
وهنزا) فٍ حطىَش ٍعشفخٍ وٍهبساحٍ اىخٍ َهذف اىَقشس ىخعيَُهب.
مبّج مَُت اىعَو فٍ هزا اىَقشس ٍخْبسبت ٍع عذد اىسبعبث اىَعخَذة
اىَخصصت ىيَقشس.
قذٍج ىٍ دسخبث اىىاخببث واالخخببساث فٍ هزا اىَقشس خاله وقج ٍعقىه.
مبُ حصسُر واخببحٍ واخخببساحٍ عبدالً وٍْبسبب ً.
وضسج ىٍ اىصيت بُِ هزا اىَقشس واىَقشساث األخشي ببىبشّبٍح (اىقسٌ).

رمٌٕى انًمزر
ٍ 20ب حعيَخه فٍ هزا اىَقشس ٍهٌ وسُفُذٍّ ٍسخقبالً.
سبعذٍّ هزا اىَقشس عيً حسسُِ قذسحٍ عيً اىخفنُش وزو اىَشنالث بذالً
21
ٍِ زفظ اىَعيىٍبث فقظ.
 22سبعذٍّ هزا اىَقشس عيً حسسُِ ٍهبساحٍ فٍ اىعَو عيً شنو فشَق.
 23سبعذٍّ هزا اىَقشس عيً حسسُِ قذسحٍ عيً االحصبه بفبعيُت.
انزمٌٕى انعبو
 24أشعش ببىشضب بشنو عبً عِ ٍسخىي خىدة هزا اىَقشس.
أسئهخ يفزٕحخ
 25يب انذي أعججك ثشكم كجٍز فً ْذا انًمزر؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26يب انذي نى ٌعججك ثشكم كجٍز فً ْذا انًمزر ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27يب االلززاحبد انزً نذٌك نزحسٍٍ ْذا انًمزر ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

