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 استبيان اعضاء هيئة التدريس

 عن التعليم والتعلم وتقويم طالب المعهد 
 

 ارسم دائرة حول االجابة التى تتفق مع السؤال 

 أين تتوفر مصادر المعلومات التى تقوم بالتدريس منها ؟  -1

 مذكرات تقوم بأعدادها ( –من شبكة المعلومات  –كتب خاصة بك  –) مكتبة المعهد 

اجلللللا تاتاجهلللللا فللللللى تلللللدريس المقلللللرارات التللللللى تقلللللوم بهللللللا ؟                           هلللللت طلبللللل  شللللللراء مر -2

 الى حد ما   (    –ال      –)   نعم   

 العميد (  –رئيس مجلس القسم  –ما هى وسيلة الطلب ؟ ) لجنة المكتبة  -3

 ال (  –هت تم  االستجابة للطلب ؟ ) نعم  -4

لدراسللللللللللل  ؟                                       كيلللللللللللك ت ضلللللللللللت ان يكلللللللللللون  ملللللللللللن امتاانلللللللللللات نصلللللللللللك ال صلللللللللللت ا -5

 دقيقة  (   60 -  30  -  20  –  15)  

 ثالث ساعات ( –ساعتين  –كيك ت ضت ان يكون  من امتاان اخر العام ؟ ) ساعة  -6

 ال (  –؟ ) نعم    MCQهت ت ضت ان يكون امتاان اخر العام متعدد االختيارات  -7

 اان متعدد االختيارات ؟ ما هو انسب  من لالمت -8

 ثالث ساعات (  –ساعتين  –ساعة  –) أقت من ساعة 

هت ترغب فى االشتراك فى الدورة التدريبية فى كي ية وضا االمتاانات التى سوف تنظمها      -9

 ال (  –جامعة االسكندرية ؟  ) نعم 

 ؟التعليم  استراتيجية التى تقوم بتدريسها المقراراتهت تختبر امتاانات  -10

 الى حد ما   (   –ال      –)   نعم   

 هت تقوم بعمت منانى طبيعى لتو يا الدرجات قبت الرصد النهائى لنتيجة االمتاان ؟  -11

 ال (  –) نعم 

 –بعد التاليت اإلحصائى  –بعد االمتاان مباشرة  )متى تقوم ب اص نتيجة استبيان الطالب -12

 (استمارة تقييم المقرر مباشرة  قبت ملى –عند رئيس مجلس القسم 

 فى تطوير المقرر او طريقه التدريس ؟هت تست يد من نتائج االستبيان  -13

 الى حد ما   (                                                                 –ال      –)   نعم          

نهللائى بالتسللاون بللين الم للتركين فللى هلت يللتم تو يللا االسللئلة ودرجاتهللا فللى االمتاللان ال -14

 او حسب اهمية الموضوع       المااضرات عدد  او حسب       التدريس

 ال  (                                                                 –هت تعلن درجات اعمال السنة للطالب قبت االمتاان النهائى ؟  )   نعم    -15
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