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 . يرفق مع االستبيان الوصف التفصيلي للمادة الدراسية
 ، )م( معتمد، )ن( نظري، )ع( عمليري، )خ( اختياريمالحظة: )ج( اجبا قبل اللجنة  منهذا الجدول يعبأ 

  اسم المادة رقم المادة

عدد  تصنيف المادة كمتطلب
 الساعات

 المستوى الدراسي للطالب
 ةجامع كلية قسم )الفصل الدراسي( 

 8 7 6 5 4 3 2 1 ع ن م خ ج خ ج خ ج

                   
 )تعبأ من قبل الشخص المستبين(معلومات المستبين  -أوال

 الحالية ةوظيفال الدقيقالعلمي  التخصص اسم المختص المستبين
   

 (:الدراسيةالوصف التفصيلي للمادة بعد اطالعه على  )يعبأ من قبل الشخص المستبين التقييم العام للمادة الدراسية -ثانيا

 موافق البند م
 كليا

موافق 
 جزئيا

غير 
 موافق

    تعتبر المادة الدراسية ضرورية لمواكبة التطور العلمي واالنجازات العلمية المرتبطة بموضوعات التخصص 1 
    بط بموضوعات التخصصتعتبر المادة الدراسية مهمة لمواكبة التقدم التقني )التكنولوجي والتصنيعي( المرت 2
    تعتبر المادة الدراسية جزء من االحتياجات العملية لتلبية متطلبات سوق العمل و/أو حاجات المجتمع  3
     للفئة المستهدفةمتطلب كما هو محدد في الجدول أعاله مناسبة ونها موضوعات المادة الدراسية ك 4
    الدراسية يعتبر مناسبا لتحقيق أهدافها المعلنةالمستوى الدراسي للطالب المتلقي للمادة  5
    لطبيعة المادة. لتحقيق موضوعات المادة الدراسية تعتبر مالئمةالساعات النظرية و/أو العملية المحددة  6
    يعتبر مالئما لتوفير االساس المعرفي لدراسة هذه المادة للمادة الدراسية  ).............(المتطلب السابق 7
    لدراسة وتدريس المادة الدراسية يعتبر مالئما وكافيا لهذا الغرض )........................(الكتاب المعتمد 8
    الكتب العلمية المحددة كمراجع علمية للمادة الدراسية مالئمة وكافية لدراسة المادة والتعمق في موضوعاتها 9

    الموضوعات المطروحة في الوصف التفصيلي للمادة الدراسية كافية ومناسبة لتحقيق أهدافها 11
  )يعبأ من قبل المستبين في حال وجود مالحظات أو اقترحات لديه(  المقترحات -ثالثا

 اختياري  اجباري  ( كلية، جامعة قسم،  )متطلب  تصنيف المادة المقترح
 ( 8(   ،   )7(   ،   )6(   ،   )5(    ،   )4(   ،   )3(   ،   )2(   ،   )1) المستوى الدراسي

 مشتركة  عملية )مختبر(  نظرية  )قاعة(  الطبيعة المقترحة للمادة
  موضوعات يجب إالغائها
  موضوعات يجب اضافتها
مالحظات: مثال: إالغاء 
 المادة أو استبدالها..الخ

 
 

  التاريخ:  توقيع المستبين
 


