
  دراسة أثر مشروعات التطوير 
  2002/2007التى تمت فى الجامعة فى الفترة من 

 

 

 

 

 

 Mathematics, Statistics, Physics, Chemistry, Biology, Geology :  (Major) التخصص

  Others أخرى 1 2 3 4 (education level) :السنت الذراسيت

 Less than 5 yrs 5-10 Greater than 10 yrs (Experience)الخبرة 

  Others أخرى  MSc ماجستير  BSc بكالوريوس  Diploma  دبلوم: (Education level)المؤهل العلمي

 : Age (القرب سنت)العمر 

 : income (دينارالقرب ) الذخل

   NAS لفترة فصيرة       غير موجودREF         (-97)   اإلجابت رفضNAP        (-96) ال ينطبق(95-) 

           OTHERS  غير رلك NAL          (-99)  لفترة طويلتغير موجود (98-) 
 

 :األنشطة األكاديمية مشروعات تطوير التعميم فى مشاركتك في أثر-  1
 نعم مؤشرات التأثير

 Yes 
 ال اعمم

 I don’t know 
 ال

 No  

   Xتعريفك عمى المعايير األكاديمية مساهمة مشروعات تطوير التعميم فى -1

  X  :(ILOs)تعريفك بالمخرجات التعميمية المستهدفة مساهمة مشروعات تطوير التعميم فى -2
 X   :ية الدراسات والبرامج عمي توصيف المقرركطالعإمساهمة مشروعات تطوير التعميم فى -3
: تحسين البيئة التعميميةمساهمة مشروعات تطوير التعميم فى - 2

 ضعيف جدا

Very Weak 

 ضعيف

Weak 

 مقبول 

acceptable 

 جيد

Good 

 ممتاز
Excellent 

مؤشرات التأثير 
    X 1 -لعممية التعميم تناسب مسا حة قاعات المحاضرات 

    X 2 - (الخ...مثل ، األثاث، التهوية، االضاءة)االمكانيات المتاحة في القاعة 

 X    3 -تشجيع  روح الفريق و العمل الجماعى بين الطالب 

  X   4 -مناخ المنافسة العممية أثناء تدريس هذا المقرر 

X     5 -ودي مناسب يساعد عمي التعمم الجيد وجود مناخ 

ات المقررتطوير الموائح والمناهج ومساهمة مشروعات تطوير التعميم فى  - 3

مؤشرات التأثير  ممتاز جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا
    X 1 -اتدرجة وضوح أهداف المقرر 

    X 2 - ات  مع حجم المقررالدراسىتوافق الجدول
X     3 -ات مع أهداف المقرراتتوافق محتوى المقرر 

    X 4 -تمخيص المواد بطريقة تساعد عمى التذكر  

   X  5 -بطريقة منظمةاتتقديم مواد المقرر  

  X   6 -اتتنوع محتويات المقرر 

    X 7 - ات كمية المعمومات المتناولة فى المقرر 

X     8 -ات كمية التدريب العممى فى المقرر
 X    9 -ات درجة التركيز عمى النقاط  المهمة فى المقرر
 X    10 -اتاكتساب مهارات جديدة من المقرر 

X     11 -عمى تنمية القدرات االبداعيةاتمقدرة المقرر  

   X  12 -زيادة الوعي بمشاكل المجتمععمي ر اتمقدرة المقر 

 


