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 مقدمة ومشكلة الدراسة

إصالح التعليم 
 العالي 

 

إن المتتبع ألحداث اإلصالحات  التي يشهدها التعليم 
العالي في الجامعة الجزائرية، اليوم يدرك تمام اإلدراك 

هذا التوجه وهذا من خالل تكيف البرامج والمقررات 
وإيجاد الصيغ واآلليات التي تتمشى والتطور الحاصل 

. الخ...في العالم من الجوانب المعرفية والتكنولوجية 
وحتى النظرة العامة التي كان ينظر للمتعلم على 

تحقيقها، فأصبح ينظر إلى المتعلم بأنه استثمار طويل 
 .المدى تقوم به الدولة

 
 

النظرة الجديدة التي 
أصبح التعليم 

 العالي يسعي لها

لها  فكرة التعليم كاستثمار إلى انه يكسب األفراد 
المعارف والمهارات الجديدة والمتنوعة والتي تساعد 
بدورها على زيادة قدراته اإلنتاجية ومنه القدرة على 

توليد  الدخل والمساهمة في النمو االقتصادي الذي بات 
 معروفا بالثورة الثالثة في تاريخ اإلنسانية،

والذي أصبح اليوم  يعرف كذلك بمصطلح أخر وهو 

 أو اقتصاد المعرفة،مصطلح مجتمع المعرفة 

 دور التعليم اليوم

 دور التعليم المتزايد في دفع عملية التقدم والنمو
 االقتصادي

 تزايد نفقات التعليم، األمر الذي دعا إلى البحث عن
الفائدة االقتصادية التي ترجى من هذا االتفاق وتأثير 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية والحصول على 

 .أكبر عائد ممكن بأقل التكاليف
 الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويل مختلفة لسد

 .نفقات التعليم



 وظائف التعليم

 العالي

 

إذا نظّرنا إلى وظائف التعليم العالي والتي حددت في المؤتمر 
والتي حدد فيها ثالثة  1998سنة  UNESCOالعالمي لمنضمة 

وظائف رئيسية والمتمثلة في  التعلم ،البحث العلمي، خدمة 
 .المجتمع

من هنا تكمن أهمية التعليم العالي أي في مخرجاته، ليس فقط 
من حيث الكم أي عدد حاملي الشهادات وعدد البحوث التي 
يقومون بها، بل في نوعية مخرجاته أي في العنصر البشري 
المؤهل واألبحاث النوعية التي توظف لخدمة المجتمع، وحل 

مشكالته، هذا ما دفع بالقائمين عليه باالهتمام بالمخرجات والتي 

 .التعليميةتعكس جودة العملية 
 

وظيفة عضو هيئة 
 التدريس في الجامعة

 المهمة منها بها يقوم أدوار له التدريس هيئة فعضو
 الخ،....العلمي البحث وكذلك التدريس هي الرئيسية

 به يقوم بما وثيق ارتباط مرتبطة التعليمية العملية فجودة
 الرئيس المحرك باعتباره القسم أو الدراسة حجرة داخل

 على السلب أو باإليجاب سواء تؤثر فكفاءته ككل للعملية
 الدراسة هذه خالل ومن ولهذا .التعلمي التعليمي العمل

 هيئة لعضو المهنية كفاءة تأثير على الضوء نسلط أن نريد
 إلى تقدم التي التعليمية الخدمة جودة على التدريس

 .الجامعي الطالب

 الدراسة مشكلة في األسئلة من جملة طرحنا وعليه
    :التالي النحو على



ما هي 
الكفاءات التي 
يتميز بها عضو 
هيئة التدريس 

في الجامعة 
وقوة تأثيرها 

بالنسبة 
 للمتعلم؟

ما هو مستوي 
كفاءة 

المهنية 
لعضو أعضاء 

هيئة 
التدريس في 

جودة 
الخدمة 

التعليمية 
في 

 الجامعة؟

ما هي قوة 
تأثير تلك 

الكفاءة 
المهنية لعضو 

هيئة التدريس 
على جودة 

الخدمة 
العملية 

 التعليمية؟ 



تختلف الكفاءات 
في نسب 

وجودها وقوة 
تأثيرها عند 
عضو هيئة 
التدريس من 
وجهة نظر 

.المتعلم  
 

 مستوي
كفاءة 
عضو 
هيئة 

التدريس 
في جودة 

الخدمة 
التعليمية 

متباينة 
من بعد 
 .إلى آخر

 

كفاءة عضو 
هيئة التدريس 

تؤثر على 
جودة خدمة 

العملية 
 التعليمية 



 كفاءة
الكفاءة 
 المهنية

 المهنية

عضو هيئة 
 التدريس

 الخدمة  الجودة

جودة 
 الخدمة

جودة 
الخدمة 
 التعليمية



 المنهـج 

تم استخدام 
المنهج 
 الوصفي 

نوع الدراسة 
 مسحية 

 المجتمع  

مجتمع البحث هو 
طلبة جامعيين 

تربية  ماسترتخصص 
بدنية ورياضية 

بجامعة عبد الحميد 
  باديسبن 

عددهم .بمستغانم
اإلجمالي في 

طالب 235التخصص   

 العينة

تم اختيار عينة  
عشوائية من 
طلبة السنة 

 ماستراألولي 
 80متكونة من 

طالب  بنسبة 
 .%34.04تمثيل 

 المجتمع والعينة 



 

 الفرق نوع

 

عن طريق ألفا ثبات 

 كرونباخ

 تجزئة طريق عن االختبار ثبات

 النصفية

 

 التصحيح بعد ر قيمة  المحور

 

رقيمة   

 
 استبيان 2استبيان 1 استبيان 2استبيان 1 استبيان 2استبيان

1 

الكفاءة المعرفية واألداء  0.934 0.918 0.808 0.823 0.797 0.828 دال

المهني ألعضاء هيئة 

 التدريس

كفاءة التحكم في اللغات  0.786 0.874 0.780 0.849 0.792 0.874 دال

 وتكنولوجيا المعلومات

الكفاءات الشخصية  0.738 0.874 0.691 0.759 0.680 0.849 دال

 والعالقات مع الطالب

والمتابعة التقويم كفاءة  0.758 0.887 0.634 0.783 0.431 0.876 دال

 :البيداغوجية

 

   ككل  األداة 0.757 0.861 0.891 0.819 0.896 0.896 دال

 استبيان 

 أداة الدراسة

األسس العلمية 
  ألداة الدراسة

 30 بـتم تطبيق األداة على عينة قدرت 
طالب جامعي من اختصاص التربية 

البدنية والرياضية في الماستر السنة 
  .األولي

 جدول يمثل ثبات االختبار عن طريق التجزئة النصفية
 



 (الطالب ) قوة تأثيرها بالنسبة للمتعلم  كفاءة األستاذ في نظرة الطالب السؤال

بشكل  قليل منعدم

 مستمر

 منعدم ضعيف متوسط قوي قوي جدا

الع % العدد % العدد % العدد

 دد

العد % العدد % العدد %

 د

العد %

 د

% 

هل يقوم األستاذ بإعطائكم البرنامج 

 في بداية كل مقرر؟

03 3.7

5 

47 58.7 30 37.5 36 45 14 17.

5 

12 15 08 10 00 00 

.18 15 هل يضع الخطة للدرس أمامكم ؟

75 

55 68.75 10 12.5 20 25 30 37.

5 

20 25 10 12.5 00 00 

.62 50 هل يضع أهداف محددة لدرسه؟

5 

30 37.5 00 00 20 25 20 25 30 37.5 10 12.5 00 00 

هل يقوم بتنظيم المادة العلمية 

 تنظيماً متسلسال؟

30 37.

5 

30 37.5 20 25 30 37.5 40 50 10 12.5 00 00 00 00 

هل يراعي الفروق الفردية عند شرح 

 الدرس؟

40 50 40 50 00 00 50 62.5 30 37.

5 

00 00 00 00 00 00 

هل هو متمكن من المقياس الموكل 

 له؟

10 12.

5 

20 25 50 62.5 60 75 20 25 00 00 00 00 00 00 

هل يقدر األستاذ على إعطاء أمثلة 

 ؟المدرسةملموسة حول المادة 

20 25 50 62.5 10 12.5 40 50 30 37.

5 

10 12.5 00 00 00 00 

ما هي قدرة األستاذ في التحكم في 

 تسيير الدروس؟

20 25 30 37.5 30 37.5 50 62.5 20 25 10 12.5 00 00 00 00 

.18 15 هل يقوم بتحفيزكم على التعليم ؟

75 

35 43.75 30 37.5 24 30 42 52.

5 

10 12.5 04 5 00 00 

71.2 57 18.75 15 10 08 هل يقوم بتوجيهكم ؟

5 

58 72.5 22 27.

5 

00 00 00 00 00 00 

هل يشجع األستاذ النقاش أثناء 

 التدريس؟

35 43.

75 

30 37.5 15 18.7

5 

52 65 15 18.

75 

10 25 03 3.75 00 00 

.11 09 هل يتأخر األستاذ عن الدرس؟

25 

50 62.25 21 26.2

5 

62 77.5 10 25 08 10 00 00 00 00 

.16 13 هل يتغيب األستاذ عن الدرس ؟

25 

42 52.5 25 31.2

5 

51 63.7

5 

14 17.

5 

05 6.25 10 25 00 00 

 .تختلف الكفاءات في نسب وجودها وقوة تأثيرها عند عضو هيئة التدريس من وجهة نظر المتعلم
 .  جدول  يمثل كفاءة األستاذ من وجهة نظر الطالب وقوة تأثيرها عليه في محور الكفاءة المعرفية واألداء المهني



 (الطالب ) قوة تأثيرها بالنسبة للمتعلم  كفاءة األستاذ في نظرة الطالب السؤال

بشكل  قليل منعدم

 مستمر

 منعدم ضعيف متوسط قوي قوي جدا

العد % العدد

 د

العد %

 د

العد %

 د

العد %

 د

العد %

 د

العد % العدد %

 د

% 

هل يستخدم األستاذ 

وسائل وتقنيات تعليمية 

متنوعة لتحقيق أهداف 

 المحاضرة؟

15 18.75 50 62.5 15 18.7

5 

20 25 60 75 00 00 00 00 00 00 

هل يستخدم األستاذ 

الوسائل الحديثة في 

، إيميل، بوربوينت)التدريس 

 ؟(وسائط متعددة

20 25 40 50 20 25 25 31.2

5 

23 28.75 20 25 12 15 00 00 

هل يستخدم األستاذ 

 الحاسوب إللقاء محاضرته؟

45 56.25 30 37.5 05 6.25 22 27.5 12 15 36 45 10 12.5 00 00 

هل يحث األستاذ الطلبة 

على استخدام النظام 

الوطني للتوثيق عن بعد 

SNDL؟ 

70 87.5 10 12.5 00 00 15 18.7

5 

36 45 19 23.75 10 12.5 00 00 

هل يتكلم األستاذ بدون 

تلعثم ونطق سليم 

 للحروف؟

60 75 10 12.5 10 12.5 25 31.2

5 

40 50 05 6.25 10 12.5 00 00 

هل تحس أن األستاذ قادر 

على أن يوصل لكم 

 المعلومات؟

10 12.5 50 62.5 20 25 71 88.7

5 

09 11.25 00 00 00 00 00 00 

 
جدول يمثل كفاءة األستاذ من وجهة نظر الطالب وقوة تأثيرها عليه في محور كفاءة التحكم في اللغات 

. وتكنولوجيا المعلومات  
 



جدول يمثل كفاءة األستاذ من وجهة نظر الطالب وقوة تأثيرها عليه في محور كفاءة التحكم في اللغات 

 . وتكنولوجيا المعلومات
 (الطالب ) قوة تأثيرها بالنسبة للمتعلم  كفاءة األستاذ في نظرة الطالب السؤال

بشكل  قليل منعدم

مستم

 ر

قوي 

 جدا

متوس قوي

 ط

 منعدم ضعيف

الع

 دد

الع % العدد %

 دد

الع %

 دد

الع %

 دد

الع %

 دد

الع %

 دد

الع %

 دد

% 

هل يستخدم األستاذ وسائل وتقنيات تعليمية متنوعة 

 لتحقيق أهداف المحاضرة؟

15 18.75 50 62.5 15 18.

75 

20 25 60 75 00 00 00 00 00 00 

هل يستخدم األستاذ الوسائل الحديثة في التدريس 

 ؟(، وسائط متعددةإيميل، بوربوينت)

20 25 40 50 20 25 25 31.

25 

23 28.

75 

20 25 12 15 00 00 

6.2 05 37.5 30 56.25 45 هل يستخدم األستاذ الحاسوب إللقاء محاضرته؟

5 

22 27.

5 

12 15 36 45 10 12.5 00 00 

هل يحث األستاذ الطلبة على استخدام النظام الوطني 

 ؟SNDLللتوثيق عن بعد 

70 87.5 10 12.5 00 00 15 18.

75 

36 45 19 23.

75 

10 12.5 00 00 

.12 10 12.5 10 75 60 هل يتكلم األستاذ بدون تلعثم ونطق سليم للحروف؟

5 

25 31.

25 

40 50 05 6.2

5 

10 12.5 00 00 

.88 71 25 20 62.5 50 12.5 10 هل تحس أن األستاذ قادر على أن يوصل لكم المعلومات؟

75 

09 11.

25 

00 00 00 00 00 00 

جدول يمثل كفاءة األستاذ من وجهة نظر الطالب وقوة تأثيرها عليه في محور الكفاءات الشخصية والعالقات       

 .مع الطالب
.13 11 7.5 06 62.5 50 30 24 هل ينظم الطالب بطريقة تمكنه من متابعتهم باستمرار؟

75 

10 12.

5 

43 53.

75 

06 7.5 20 25 

.52 42 10 08 27.5 22 62.5 50 هل يسألكم عن انشغاالتكم ؟  

5 

28 35 10 12.

5 

00 00 00 00 

.27 22 23.75 19 73.75 59 2.5 02 هل يتميز بالهدوء واالتزان االنفعالي؟

5 

35 43.

75 

13 16.

25 

07 8.7

5 

03 3.75 

هل يستطيع ضبط نفسه في المواقف المختلفة أثناء 

 التدريس؟

00 00 13 16.25 67 83.75 45 56.

25 

35 43.

75 

00 00 00 00 00 00 

.31 25 25 20 56.25 45 18.75 15 هل له مرونة في التعامل معكم؟   

25 

13 16.

25 

32 40 10 12.

5 

00 00 

.27 22 32.5 26 57.5 46 10 08 يتقبل آراء الطالب؟هل 

5 

35 43.

75 

13 16.

25 

10 12.

5 

00 00 

6.2 05 75 60 6.25 05 93.75 75 00 00 هل يقوم بمتابعة سير المذكرة؟  

5 

15 18.

75 

00 00 00 00 

.88 71 6.25 05 93.75 75 00 00 هل يكون االتصال به ؟

75 

09 11.

25 

00 00 00 00 00 00 



 (الطالب ) قوة تأثيرها بالنسبة للمتعلم  كفاءة األستاذ في نظرة الطالب السؤال

بشكل  قليل منعدم

 مستمر

 منعدم ضعيف متوسط قوي قوي جدا

العد % العدد

 د

العد %

 د

العد %

 د

العد %

 د

العد % العدد %

 د

الع %

 دد

% 

هل يجيب على تساؤالت 

 الطالب خارج الدرس؟

28 35 50 62.

5 

02 2.5 20 25 30 37.

5 

20 25 10 12.

5 

00 00 

هل يطرح أسئلة منوعة 

لقياس مستويات التفكير 

 العقلي المختلفة؟

28 35 40 50 12 15 22 27.

5 

38 47.

5 

20 25 00 00 00 00 

.21 17 45 36 33.75 27 هل يهتم بأسئلة الطالب؟

25 

58 72.

5 

12 15 10 12.5 00 00 00 00 

هل يفتح النقاش مع 

 الطالب؟

23 28.75 45 56.

25 

12 15 26 32.

5 

14 17.

5 

30 37.5 10 12.

5 

00 00 

هل ينوع في األسئلة 

بحيث تكون شاملة 

 متدرجة؟ وومترابطة 

10 12.5 20 25 50 62.

5 

25 31.

25 

50 62.

5 

05 6.25 00 00 00 00 

هل يشهر التصحيح 

النموذجي وسلم التقييم 

 بعد نهاية كل امتحان؟

25 31.25 50 62.

5 

05 6.2

5 

75 93.

75 

05 6.2

5 

00 00 00 00 00 00 

هل يسمح لكم بمراجعة 

 أوراق االمتحان؟

35 43.75 40 50 05 6.2

5 

45 56.

25 

20 25 15 18.75 00 00 00 00 

.18 15 6.25 05 هل يقوم بتقييم المستمر؟

75 

60 75 50 62.

5 

20 25 10 12.5 00 00 00 00 

هل يضع تقيما موضوعا 

 يتماشي وقدرات الطالب؟

09 11.25 55 68.

75 

16 20 52 65 18 22.

5 

10 12.5 00 00 00 00 



ترتيب نسبة  (الطالب ) قوة تأثيرها بالنسبة للمتعلم  نسبة تواجدها كفاءة هيئة التدريس رقم

 تواجدها

 الفرق المسجل

 في النسبة

ما هو كائن وما يجب 

 أن يكون

الفرق العام 

 للكفاءة
 

 :الكفاءة المعرفية واألداء المهني ألعضاء هيئة التدريس

  العدد % العدد

 قوي قوي جدا نسبة تأثيرها

هل يقوم األستاذ بإعطائكم البرنامج في بداية كل  01

 مقرر؟

30 37.5 36 14 62.5 3 25  

54.03 

 50 10 62.5 30 20 12.5 10 هل يضع الخطة للدرس أمامكم ؟ 02

 50 11 50 20 20 00 00 هل يضع أهداف محددة لدرسه؟ 03

 62.5 8 87.5 40 30 25 20 هل يقوم بتنظيم المادة العلمية تنظيماً متسلسال؟ 04

 100 11 100 30 50 00 00 هل يراعي الفروق الفردية عند شرح الدرس؟ 05

 37.5 2 100 20 60 62.5 50 هل هو متمكن من المقياس الموكل له؟ 06

هل يقدر األستاذ على إعطاء أمثلة ملموسة  07

 حول المادة المدرسة؟

10 12.5 40 30 87.5 10 75 

ما هي قدرة األستاذ في التحكم في تسيير  08

 الدروس؟

30 37.5 50 20 87.5 3 50 

 45 3 82.5 42 24 37.5 30 هل يقوم بتحفيزكم على التعليم ؟ 09

 28.75 1 100 22 58 71.25 57 هل يقوم بتوجيهكم ؟ 10

 65 9 83.75 15 52 18.75 15 هل يشجع األستاذ النقاش أثناء التدريس؟ 11

 63.75 7 90 10 62 26.25 21 هل يتأخر األستاذ عن الدرس؟ 12

 50 6 81.25 14 51 31.25 25 هل يتغيب األستاذ عن الدرس ؟ 13

جدول يمثل نسبة تأثير كفاءة المهنية لعضو هيئة  
الكفاءة التدريس على جودة عملية التعلم في محور 

. المعرفية واألداء المهني  

لكفااااءة المهنياااة عضاااو هيئاااة التااادريس •
 . تؤثر على جودة خدمة العملية التعليمية



ترتيب نسبة  (الطالب ) قوة تأثيرها بالنسبة للمتعلم  نسبة تواجدها كفاءة هيئة التدريس رقم

 تواجدها

 الفرق المسجل

 في النسبة

ما هو كائن وما 

 يجب أن يكون

الفرق العام 

 للكفاءة
  العدد % العدد كفاءة التحكم في اللغات وتكنولوجيا المعلومات

 نسبة تأثيرها
 قوي قوي جدا

هل يستخدم األستاذ وسائل وتقنيات تعليمية متنوعة  01

 لتحقيق أهداف المحاضرة؟

15 18.75 20 60 100 3 81.25  

48.33 
هل يستخدم األستاذ الوسائل الحديثة في التدريس  02

 ؟(بوربوينت، إيميل، وسائط متعددة)

20 25 25 23 58.75 1 33.75 

 36.25 5 42.5 12 22 6.25 05 هل يستخدم األستاذ الحاسوب إللقاء محاضرته؟ 03

هل يحث األستاذ الطلبة على استخدام النظام الوطني  04

 ؟SNDLللتوثيق عن بعد 

00 00 15 36 63.75 6 63.75 

 68.75 4 81.25 40 25 12.5 10 هل يتكلم األستاذ بدون تلعثم ونطق سليم للحروف؟ 05

هل تحس أن األستاذ قادر على أن يوصل لكم  06

 المعلومات؟

20 25 71 09 100 1 75 

 الكفاءات الشخصية والعالقات مع الطالب

هل ينظم الطالب بطريقة تمكنه من متابعتهم  01

 باستمرار؟

06 7.5 11 10 26.25 6 18.75  

48.75 
 77.5 5 87.5 28 42 10 08 هل يسألكم عن انشغاالتكم ؟   02

 47.5 4 71.25 35 22 23.75 19 هل يتميز بالهدوء واالتزان االنفعالي؟ 03

هل يستطيع ضبط نفسه في المواقف المختلفة أثناء  04

 التدريس؟

67 83.75 45 35 100 1 16.25 

 22.5 3 47.5 13 25 25 20 هل له مرونة في التعامل معكم؟    05

 38.75 2 71.25 35 22 32.5 26 يتقبل آراء الطالب؟هل  06

 75 7 81.25 05 60 6.25 05 هل يقوم بمتابعة سير المذكرة؟   07

 93.75 7 100 09 71 6.25 05 هل يكون االتصال به ؟ 08

 .المتبقيةجدول يمثل نسبة تأثير كفاءة المهنية لعضو هيئة التدريس على جودة عملية التعلم في المحور 



 كفاءة التقويم والمتابعة البيداغوجية

هل يجيب على تساؤالت الطالب خارج  01

 الدرس؟

02 2.5 20 30 62.5 

هل يطرح أسئلة منوعة لقياس مستويات  02

 التفكير العقلي المختلفة؟

12 15 22 38 75 5 60  

49.02 

 66.25 3 87.5 12 58 21.25 17 هل يهتم بأسئلة الطالب؟ 03

 35 5 50 14 26 15 12 هل يفتح النقاش مع الطالب؟ 04

هل ينوع في األسئلة بحيث تكون شاملة  05

 ومترابطة و متدرجة؟

50 62.5 25 50 93.75 2 31.25 

هل يشهر التصحيح النموذجي وسلم  06

 التقييم بعد نهاية كل امتحان؟

05 6.25 75 05 100 6 93.75 

 75 6 81.25 20 45 6.25 05 هل يسمح لكم بمراجعة أوراق االمتحان؟ 07

 12.5 1 87.5 20 50 75 60 هل يقوم بتقييم المستمر؟ 08

هل يضع تقيما موضوعا يتماشي وقدرات  09

 الطالب؟

16 20 52 18 87.5 4 67.5 



الفرق المسجل في النسبة ما  كفاءة هيئة التدريس رقم

 هو  كائن وما يجب أن يكون

مقسم  100إلى  0المستوي من 

 :الكفاءة المعرفية واألداء المهني ألعضاء هيئة التدريس إلى خمسة مستويات 

مستوي  20إلى أقل من   0من  // ال يوجد  

 جيد جدا

هل يقوم األستاذ بإعطائكم البرنامج في بداية  01

 كل مقرر؟

25  

مستوي  40إلى أقل من   20من 

 28.75 هل يقوم بتوجيهكم ؟ 10 جيد

 37.5 هل هو متمكن من المقياس الموكل له؟ 06

  45 هل يقوم بتحفيزكم على التعليم ؟ 09

مستوي  60إلى أقل من   40من 

 متوسط
 50 هل يضع الخطة للدرس أمامكم ؟ 02

ما هي قدرة األستاذ في التحكم في تسيير  08

 الدروس؟

50 

 50 هل يضع أهداف محددة لدرسه؟ 03

  50 هل يتغيب األستاذ عن الدرس ؟ 13

مستوي  80إلى أقل من   60من 

 ضعيفة
هل يقوم بتنظيم المادة العلمية تنظيماً  04

 متسلسال؟

62.5 

 63.75 هل يتأخر األستاذ عن الدرس؟ 12

 65 هل يشجع األستاذ النقاش أثناء التدريس؟ 11

هل يقدر األستاذ على إعطاء أمثلة ملموسة  07

 حول المادة المدرسة؟

75 

مستوي ضعيفة  100إلى  80من  100 هل يراعي الفروق الفردية عند شرح الدرس؟ 05

 جدا



 .يمثل مستوي الكفاءة المهنية لعضو هيئة التدريس في الكفاءات الشخصية والعالقات مع الطالبجدول  

 في المسجل الفرق كفاءة هيئة التدريس رقم

 النسبة

 يجب وما كائن هو ما

 يكون أن

 إلى مقسم 100 إلى 0 من المستوي

 كفاءة التحكم في اللغات وتكنولوجيا المعلومات   مستويات خمسة

 جدا جيد مستوي 20  من أقل إلى 0 من // يوجد ال

  جيد مستوي 40  من أقل إلى 20 من // يوجد ال

  42.5 محاضرته؟ إللقاء الحاسوب األستاذ يستخدم هل 03

 إيميل، بوربوينت،) التدريس في الحديثة الوسائل األستاذ يستخدم هل 02 متوسط مستوي 60  من أقل إلى 40 من

 ؟(متعددة وسائط

58.75 

  بعد عن للتوثيق الوطني النظام استخدام على الطلبة األستاذ يحث هل 04

SNDL؟ 

 ضعيفة مستوي 80  من أقل إلى 60 من 63.75

  81.25 للحروف؟ سليم ونطق تلعثم بدون األستاذ يتكلم هل 05

 جدا ضعيفة مستوي 100 إلى 80 من
 أهداف لتحقيق متنوعة تعليمية وتقنيات وسائل األستاذ يستخدم هل 01

 المحاضرة؟

100 

 100 المعلومات؟ لكم يوصل أن على قادر األستاذ أن تحس هل 06

 .مستوي الكفاءة المهنية لعضو هيئة التدريس في كفاءة التقويم والمتابعة البيداغوجيةيمثل جدول 
 جدا جيد مستوي 20  من أقل إلى 0 من يوجد ال

  جيد مستوي 40  من أقل إلى 20 من 26.25 باستمرار؟ متابعتهم من تمكنه بطريقة الطالب ينظم هل 01

 متوسط مستوي 60  من أقل إلى 40 من 47.5    معكم؟ التعامل في مرونة له هل 05

 ضعيفة مستوي 80  من أقل إلى 60 من 71.25 االنفعالي؟ واالتزان بالهدوء يتميز هل 03

 71.25 الطالب؟ آراء يتقبل هل 06

  81.25    المذكرة؟ سير بمتابعة يقوم هل 07

 جدا ضعيفة مستوي 100 إلى 80 من
 87.5   ؟ انشغاالتكم عن يسألكم هل 02

 100 التدريس؟ أثناء المختلفة المواقف في نفسه ضبط يستطيع هل 04

 100 ؟ به االتصال يكون هل 08



 كرم  شكراً على
 انتباهكم


