
 
 
 
 
 
 

 ( 7120/8201للعام الجامعي )  )               ( استمارة تقييم البرنامج الدراسي
 

 بدرجة  العبــــــــــــارة م

       جدا   كبيرة 

 بدرجة

   كبيرة

 بدرجة

 جيدة

 بدرجة

    ةمتوسط

 بدرجة

 ضعيفة

 أوال:

1 

من وجهة نظرك هل المقررات الدراسية الموجودة 

مشية مع ميولك ورغباتك بالبرنامج الخاص بك مت

 واحتياجاتك

       

        ثانيا :

1 

 أي من المقررات الدراسية مفضلة لك وأفادتك في التدريب الميداني :

▪   

▪   

▪   

▪  

 ثالثا هل البرنامج الذي التحقتى به يساعدك على :
      تنمية مهاراتك المعرفية 1

      تنمية مهاراتك الذهنية 2

      قد و االبتكاريساعدك في التفكير النا 3

      الكتابة بوضوح وفاعلية في مجال التخصص 4

      التحدث بوضوح وفاعلية في مجال التخصص 5

      نقدي –التفكير بإسلوب تحليلي  6

      تحديد وحل المشكالت 7

      البحث العملي 8

      التعلم الفردي ) الذاتي ( بفاعلية 9

      خرينالعمل بكفاءة مع اآل 10

      استخدام تكنولوجيا المعلومات 11

      التخطيط و التنفيذ 12

      التقويم واتخاذ القرار 13

      تحقيق النمو الشخصي 14

      بناء االستقاللية واالعتماد على النفس 15

                           رابعا  هل شاركت فيما يلي :
      بناء وتصميم البرامج 1

      ى المقرراتتطوير وتحديث محتو 2

      االضطالع على النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر 3

      تحديد موقع المقررات في الجدول الدراسي 4

      تحديد أماكن التدريب العلمي في مجال الدراسة 5

                                                          خامسا  هل ترى أن البرنامج الذي التحقتى به يتميز بما يلي :

 



 بدرجة  العبــــــــــــارة م

       جدا   كبيرة 

 بدرجة

   كبيرة

 بدرجة

 جيدة

 بدرجة

    ةمتوسط

 بدرجة

 ضعيفة

      جودة عالية 1

      تعلم وتعليم متميزة طرق 2

      التعلم الذاتي 3

      الخارجينمو مهني من خالل التدريب الميداني الداخلي و  4

      جودة الخدمات الطالبية 5

                                            سادسا : هل توافقين على البرنامج كما هو محدد



 

 العبــــــــــــارة م
 بدرجة 

 كبيرة 

       جدا  

 بدرجة

   كبيرة

 بدرجة

 جيدة

 بدرجة

    ةمتوسط

 بدرجة

 ضعيفة

                                                                                        سابعا  : إذا كانت اجباتك بعدم الموافقة فما هو اقتراحك باإلضافة أو الحذف من هذا البرنامج:
▪   
▪   
▪   
▪  

 

                                                           ثامنا  : هل ساعات اإلرشاد الطالبي كانت مفيدة بالنسبة لك

                                                    تاسعا  : هل أفادتك الفترة المحددة لألنشطة الطالبية في 
 ي أو الداخلي .تدريبك الخارج

     

                                            عاشرا  : البرنامج الذي التحقت به روعي فيه :

      تمشى طبيعة دراسته مع متطلبات سوق العمل -أ 1

2 
سوق العمل) مؤسسات الرياضة ( التابع لها تخصصك يرى أن  -ب

 البرنامج ينمى معارف و مهارات متميزة تتمشى مع متطلباته
     

      لعمل الذي سوف يسند إليك .قدرتك على تقييم ا -جـ 3

4 
قدرتك على تفهم رؤية ورسالة و أهداف المؤسسة التي سوف  -د

 تلتحقي بها .
     

5 
قدرتك على وضع خطة تنفيذية متطورة لعملك...اإلبداع ابتكار   -هـ

 داخل المؤسسة التي سوف تنتمي إليها .
     

6 
قها في المؤسسة عمل مشروعات بحثية في مجال تخصصك يمكن تطبي

 التي تم تدريبك بها .
     

      يمكنك تقييم نفسك تقييم ذاتي 7

إلحادي عشر : المؤسسة التي تم تدريبك فيها أثناء التدريب 
 الميداني ترغب في تعيينك بداخلها .

     

الثاني عشر : ترى ضرورة التحاقك بدورات تدريبية لتنمية 
 وثقل مهاراتك قبل التعيين .

     

1 

 إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر نوع الدورات التي ترغب فيها

▪   

▪   

▪   

▪  

  

 


