
 ة التمريضــكلي جامعة البصرة /

 

 

 المرحلة:                                               اسم المادة :   

  اسم التدريسي:                                                                                           :الفصل الدراسي  

 للوصول بالعملية التعليمية للمستوى االفضل  الغرض من االستبيان : 

 ( على االختيار المناسب√أشر بعالمة ) ـــي مالحظة: 

 

  الخصائص الشخصية:  المحور االول

 مقبول متوسط  جيد  جيدا جدا أمتياز  الفقرات ت

      يتصف بشخصية متوازنو وثقة بالنفس داخل القاعة 1
      يتسم بحسن التصرف داخل القاعة وخارجيا  2
      يتحمى بالرفق والصبر في تعاممو مع الطمبة  3
يمتمك طبقات صوتيو متنوعة ولغة سميمة عند عرض  4

 المحاضرة 
     

      العمل سوقيربط المادة الدراسية ب 5
      يمتاز بمظير حسن  6
      يراعي الفروق الفردية بين الطمبة 7
ييتم بترسخ القيم األخالقية واالجتماعية والعممية في  8

 نفوس 
     

 

  التدريـسطرائــق المحور الثاني: 

 مقبول متوسط  جيد  جيدا جدا أمتياز  الفقرات ت
يميد لممحاضرة بمقدمة تثير الدافعية وتمثل مدخاًل  1

 )منطقيا( لممحاضرة 
     

يستعمل طرائق تدريس متنوعة ويشجع الطمبة عمى التعميم  2
 الذاتي واألعتماد عمى النفس في الوصول إلى المعرفة 

     

يربط في تدريسيو بين الجانب النظري والعممي من خالل   3
أجراء أنواع من األنشطة التي تنمي ميرات التفكير لدى 

 الطمبة 

     

يستعمل أمثمة وتشبييات وأدلة وبراىين تيسر استيعاب   4
 محتوى المحاضرة 

     

      يتدرج في عرض المادة العممية بطريقة مترابطة ومتسمسمة 5
      يحدد مفردات المقرر الدراسي  6
      يحدد أىداف المقرر الدراسي 7



      يعطي معمومات حديثة  8
      يشجع طمبتو عمى األسئمة والمناقشة  9

      يمتمك القدرة عمى إدرة القاعة الدراسية بفاعمية عالية  11
لمتعميم يوفر مناخًا )سميمًا( في الدرس يثير دافعية الطمبة  11

 والتعمم
     

      استخدامو لمواد إضافية أخرى أضافة لممنيجمستوى  12
      مدى تواجده في المكتب ألغراض االستشارة  13

  

  مصادر المعرفة والتكنموجيا المتقدمة المحور الثالث: 

 مقبول متوسط  جيد  جيدا جدا أمتياز  الفقرات ت
      يستعمل مصادر متقدمة مبينا عالقتيا بموضوع المحاضرة  1
يشرك الطمبة في استعمال مصادر المعرفة والتكنموجيا  2

 المتقدمة 
     

يستعمل مصادر معرفة وتكنموجيا متقدمة تساعد عمى تنمية  3
 ميارات التعميم المستقل والتعمم الذاتي  

     

  

 ويم ــــالتق المحور الرابع: 

 مقبول متوسط  جيد  جيدا جدا أمتياز  الفقرات ت
      يمتمك التدريسي القدرة عمى توجيو األسئمة المثيرة لمتفكير  1
يتعامل التدريسي مع أجابات الطمبة بنحو ايجابي في االمتحانات  2

 النظرية والعممية 
     

يضع التدريسي أسئمة لالختبار متنوعة وشاممة لكل مفردات  3
 المقرر الدراسي 

     

يصمم التدريسي أسئمة واضحة ومالئمة لموقت الومني  4
 المخصص ليا

     

      يعمن التدريسي نتائج االختبارات بوقت قصير  5
      ينوع التدريسي في وسائل التقويم 6
يوزع التدريسي النشطة والواجبات بنحو منتظم خالل العام  7

 الدارسي ويحرص عمى متابعة تنفيذىا 
     

      يزود التدريسي الطمبة بمقترحات لتحسين أدائيم بشكل مستمر  8
 

 )نشكر تعاونكم معنا(

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي                                                                                        

 


