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 :قدمةم

ً التيتي تلقى ات املهمة المن الاستبانالهيئة التدريسية من قبل الطالب تقييم أداء ان يعد استبي
ً
 شديدا

ً
 يعتبر هذا ألاسلوب أكثرها اس، ًوتلقى اهتماما

ً
في تقييم أداء ألاستاذ تخداما

ى فاعلية العملية التعليمية والتي تفيد في تطوير هذه كم على مدأهمية في الحثر املحددات التقويمية ومهاراته املهنية ألن تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس يشكل أكالجامعي 

ألنهم  ةكليال وجهات نظرهم عند تقييم عضو هيئة التدريس فيًوآراء الطلبة  تعرفالضروري  من فقد أصبح .في مختلف أنحاء العالم ء التدريس يوألهمية ألاداالعملية في حد ذاتها 

 بعوا وعلى، بشكل مباشـر حاضًرالتفاعل مع املهم املعنيون أوال في التعامل ًو
ً
درجة  التقييم يبقى على هذا ي تقييمهم له، إال أنمل شخصية وذاتية فالرغم من أنهم قد يتأثرون أحيانا

ً.بيرة من ألاهميةك

بعد دراسة أهم ألامور حول الطالب، فيوضح هذا مدى ميلهم للدراسة وثقتهم بنفسهم وما إلى ذلك؛ بالتالي تساعد ساعد للغاية في تحسين املخرجات التعليمية في ت ةذه الاستبانفه

جيل واعد راض ي عما يفعل وعن حياته التعليمية؛ فيبدع فيما يدرس ثم يبدع في مجال ناء عامة ببعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، فيصب هذا في املصلحة الالنتائج على ت

ً.عمله

ى  التميز لدحقيق ايير الجودة والاعتماد الاكاديمي لتمع مفهوم لحركة إصالح جذرية تتمثل في إدخال مفاهيم جديدة مثهد التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة يشًو

ً.يعليمية واملناخ التعليمواملواد الت واملناهج  كتقويم ألاداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس جامعي الذي يسمح له بمواجهة التحديداتال ريجالخ

ساعد في الوصول لنتائج منهجية دقيقة SPSSتحليل الاستبيان باستخدام أن 
ُ
هيرة التي ت

َّ
التي تتعلق بتحليل صيات واملقترحات املساهمة في وضع التًو م، ومن ثإحدى الوسائل الش

 .تالاستبيانا
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 يئة التدريسية من قبل الطالبتقييم أداء الهان ستبيا-1

خضعوا ن ذيلطلبة العدد اوكان ، الطلبة بالكلية بعينها فقد كان موجه الى جميعاملختبرات الطبية ًوالعلوم الصيدالنية  اهيطرابلس للعلوم الطبية بقسمطبق الاستبيان على كلية 

ً( طالب715) انةلالستب
ً
الانضباط  جالميث جاء جاالت حأربعة م ى علفقرة موزعة  (16من ) تكونتًو ، بمختلف املواد اء هيئة التدريسضعوأ ختلفةمة دراسيومواد بفصول وطالبة  ا

وباملرتبة ألاخيرة مجال  .ـرتبة الثالثةتفعيل ألانشطة وأساليب التقويم في املمجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة املرتبة الثانية، ومجال ، في حين جاء ىوالشخصية املرتبة ألاول

ً .يب التعزيزالتمكين العلمي واستخدام أسال

 يان الهدف من الاستب-2

ًبالتحسين والتطوير.لخاصة اءات اإلاجًر مال التقييم التخاذملية التعليمية بالكلية والستكملد ألاقسام العلمية بالبيانات الخاصة بتقييم الع يهدف هذا الاستبيان

ًً اس ليكرت الثالتي"يقام مخدستاحيث تم 

ً.موافق-1

ًمحايد -2 

ًموافق.غير  -3 

 ثبات أداة البحث -3

بنود إلاستبيان ات دول التالي أن معامل ثبنفس الظروف.  يتضح من الج ينة على نفس العينة فيقصد بثبات أداة القياس أن يعطى النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق إلاستبا

ونباخ أكبر من أن قيمة الفاكًرأي   (0.938حث بلغ )( ملختلف البنود.  كما أن معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لجميع تساؤالت الب0.938ً–0.752ًح بين ))معامل ألفا كرونباخ( تراًو

ًألاساسية للدراسة.بيان ثابت وقوي يمكن قبوله وتطبيقه وتوزيعه بشكل نهائي على العينة ستالًا نحتكم أن أي أننا  دق أسئلة الاستبانةثبات وص لدرجة  ةبة ممتاًزفهي نس  0.070
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ً.بة على تساؤالتهه لتحليل النتائج وإلاجاقة بصحة املقياس وصالحيتثستبيان مما يجعله على بذلك يكون قد تم التأكد من ثبات مقياس إلًا

 الهيئة التدريسية من قبل الطالب اء ديم أقيت استبيان( نتائج ألفا كرونباخ لتساؤالت 1جدول )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات البنود ت

4ً0.784ً  الانضباط والشخصية مجال 1

3ً0.752ً مجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة 2

6ً0.858ً يب التقويممجال تفعيل ألانشطة وأسال 3

3ً0.809ً واستخدام أساليب التعزيزتمكين العلمي مجال ال4 4

16ً0.938ً جميع املحاور  5

ً

ً

 املعالجة إلاحصائية املستخدمة-4

 التكرارات والنسب املئوية  .1

 املتوسط الحسابي  .2

ًنحراف املعيارًيالًا .3

 مقياس ليكارت املعتمد  -5

ًإلاجابات.تجاه العام لهذه ملعرفة الا يثالثدام مقياس ليكارت الستخاإستخدام املتوسط املرجح إلجابات الطلبة على ألاسئلة وب تم 

ً
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 2) ول جد
 
 ثالثيملقياس ليكارت ال ( ميزان تقديري وفقا

 تجاه العامالا املتوسط املرجح إلاجابة

ًاملوافقة غير 1.66ًً–1ًمن  غير موافق 

ًالحياد2.33ًً–1.67ً محايد

ًاملوافقة3ً - 2.34 موافق

ً

ً

 :وهي كاآلتي ر محاو أربعة ن من يتكون الاستبيا

ً صيةالانضباط والشخ مجال  -1

ًمجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة -2

ًيب التقويممجال تفعيل ألانشطة وأسال -3

ًواستخدام أساليب التعزيزتمكين العلمي مجال ال -4

ً

ً

ً
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  ؤالت الاستبيان:عرض نتائج وتحليل تسا 1.1

ًخصيةضباط والشمجال الان-1

ً(خصيةضباط والشمجال الانستبيان حول املحور ألاول )نتائج تساؤالت عينة الا  :1جدول 

 العبارات
 غير موافق محايد موافق

 الترتيب النتيجة إلانحراف املعيارى  املتوسط املرجح
 النسبة% التكرار النسبة% تكرارلا النسبة% كرارالت

1ًًموافق610ً85.3ً57ً8.0ً47ً6.6ً2.79ً0.547ً 1ع

2ًًموافق584ً81.7ً100ً14ً30ً4.2ً2.78ً0.508ً 2ع

3ًًموافق5.6ً2.75ً0.550ً 572ً80.0ً101ً14.1ً40 3ع

4ًًموافق7.7ً2.69ً0.608ً 544ً76.1ً111ً15.5ً55 4ع

ًًاملوافقة0.553ً 2.752ًوًلتجاه العام للمحور ألًاالاًً 
ً

ًس ي: يلتزم بموعد وجدول محاضرات املقرر الدرا1ع

ً   : يرحب باملناقشة ويتقبل وجهات نظر الطالب2ع

ًالانفعال: تتميز ردود باالتزان وعدم 3ع

ً: أفكار باملحاضرة متسلسلة ومنطقية4ع

ً
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ً

 كالتالي :  نضباط والشخصيةالا كانت نتيجة املحور ألاول مجال 

ة ين(، أي أن أغلب أفراد الع0.471( وانحراف معياري )2.78%( وبمتوسط مرجح )85.3) ازةممتذه العبارة بنسبة ( أن أغلب أفراد العينة موافقين على ه1م )رة رقالعباتبين  -1

 .بمواعيد وجدول املحاضرات للمقررات الدراسيةأعضاء هيئة التدريس ملتزمون موافقين على أن 

(، أي أن أغلب أفراد العينة 0.508( وانحراف معياري )2.78ط مرجح )%( وبمتوس81.7) جيدة ذه العبارة بنسبةراد العينة موافقين على هلب أف( أن أغ2تبين العبارة رقم ) -2

 .باًلمن قبل الط حصوله على تقييم جيد في ه ساعدت املحاضًربالغة وفصاحة   وأن ة الطالب لهم،يرحبون بمناقش ضرونحاملا موافقين على أن

ًجبة ة بنسذه العباًر( أن أغلب أفراد العينة موافقين على ه3بارة رقم )الع تبين -3
ً
د (، أي أن أغلب أفرا0.550( وانحراف معياري )2.75%( وبمتوسط مرجح )80)يدة جدا

 باالتزان وعدم الانفعال. مردوده ونيتميز أعضاء هيئة التدريس نالعينة موافقين على أ

ًجيدة ذه العبارة بنسبة اد العينة موافقين على ه( أن أغلب أفًر4تبين العبارة رقم ) -4
ً
(، أي أن أغلب أفراد 0.608وانحراف معياري ) (2.69مرجح )%( وبمتوسط 76.1)جدا

 .أفكاره متسلسلة ومنطقية في املحاضراتس هيئة التدريو على أن عضالعينة موافقين 

ًنقاط ضعف .جال لم يظهر في هذا امل

 ( تساؤالت4تضمن املحور ألاول ) ائج مرضية.وكانت نت 

 ( 2.752الاتجاه العام للمحور موافق بمعدل مرجح) أي أن. 

 ًابات متقاربة بين جميع عناصر املحور ومن خالل النتائج :كانت الاج ًو
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 مترابطبشكل  ويعرض عناصر محاضرتهاضحة ريقه شرحه ًووطبأوقات املحاضرات  أن املحاضر ملتزم مجال الانضباط والشخصية بة الطلبة على خالل إجامن  اتضح 

 ومتسلسل.

 فيما يتع لنجـاح العمليـة شكل التفاعل املثمر بين الطالب وعضو هيئة التدريس ركيزة أساسـيةي 
ً
 .مبة ومساعدتهم وتشجيعهفيز الطللق في تحالتعليمية. خصوصا

 .استخدام أسلوب النقاش الفعال أثناء املحاضرة. 

ً
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 التخطيط والتنفيذ للمحاضرةمجال . 2

 (لمحاضرةالتخطيط والتنفيذ لمجال ) ثانياملحور ال ستبيان حول : نتائج تساؤالت عينة الا 2جدول 

 العبارات
 موافق غير  محايد موافق

 الترتيب النتيجة ملعياري اإلانحراف  املتوسط املرجح  
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 3 موافق 0.700 2.57 12.2 87 1.3 131 69.0 493 1ع

 1 موافق 0.576 2.71 6.3 45 16.1 115 77.3 553 2ع

 2 موافق 0.644 2.65 9.4 67 15.9 114 74.4 532 3ع

  املوافقة 0.64 2.643 إلاتجاه العام للمحور ألاول    

 

ًمن املحاضرة ألاولىيعرف الطلبة بخطة املقرر التي يدرسه ومتطلباته ومراجعة : 1ع

ًمحتوى املحاضرة مناسب للمدة الزمنية املحددة لها: 2ع

ًأثناء املحاضرات طريقة واضحة ومفهومة للمادة العلميةيشرح ب: 3ع
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 :  يكالتال للمحاضرة ذمجال التخطيط والتنفي الثانيكانت نتيجة املحور 

فراد العينة (، أي أن أغلب أ0.700( وانحراف معياري )2.57%( وبمتوسط مرجح )69.0) جيدة العبارة بنسبة هذ( أن أغلب أفراد العينة موافقين على ه1تبين العبارة رقم ) -1

 .الطلبة بخطة املقرر الدراس ي فهيئة التدريس يعًرو عضموافقين على أن 

 جيدذه العبارة بنسبة العينة موافقين على ه ( أن أغلب أفراد2) تبين العبارة رقم -2
ً
د (، أي أن أغلب أفرا0.576( وانحراف معياري )2.71%( وبمتوسط مرجح )77.3)ة جدا

 .محتوى املحاضرة مناسبالعينة موافقين على أن 

ينة (، أي أن أغلب أفراد الع0.644( وانحراف معياري )2.65وبمتوسط مرجح )%( 74.4) جيدةذه العبارة بنسبة ينة موافقين على ه( أن أغلب أفراد الع3تبين العبارة رقم ) -3

 أثناء املحاضرة.ومفهومة رحون بطريقة واضحة يشموافقين على أن أعضاء هيئة التدريس 

ً.نقاط ضعف حور لم يظهر في هذا امل

  ( تساؤالت وكانت نتائج مرضية.3) ثانيالتضمن املحور 

 (.2.643)بمعدل مرجح  موافقر الاتجاه العام للمحًو 

  ًومن خالل النتائج :كانت الاجابات متقاربة بين جميع عناصر املحور

 يستطيع ًو ن املحدد للمحاضرةويتقيد بالزميعرض عناصر محاضرته بشكل مترابط ويلتزم أن مجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة الل إجابة الطلبة على ن خاتضح م

 .ال املعلومة للطالبايص

 خالل معرفة تقدير الطلبة الذي سيشكل تغذية راجعة بالنسبة إلى  ية في هذا ألاداء منق نقلة نوعحقيًوالتعليمة العملية  في تطويًرومساهمته  هيئة التدريسضو أداء ع أن

 ي ككل.التدريس ي في املستوى الجامعتعميق العمل ى ، ويـؤدي إلـعضو هيئة التدريس
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 ومستوى الحماس الذي يظهره في أثناء  ـةى كفاءة استخدامه لوقت املحاضرة وعلى قدرته علـى شـرح املـادة العلميوعلاذ للمحاضرة يستطيع أن يحكم على تحضير ألاست

ً.التي تواجه الطلبة في املقرًر الشرح، وعلى طريقة اسـتجابته للـصعوبات

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ًممجال تفعيل ألانشطة وأساليب التقوي. 3

ً(ل ألانشطة وأساليب التقويمتفعيل مجا) ثالثستبيان حول املحور العينة الا  نتائج تساؤالت: 3جدوًل

 العبارات
 موافق غير  محايد موافق

 الترتيب النتيجة املعياري  الانحراف املتوسط املرجح
ًالنسبة%ًالتكرارًالنسبة%ًالتكرارًسبة%النًالتكرار

3ًًموافق496ً69.4ً141ً19.7ً70ً9.8ً2.60ً0.662ً 1ع

6ًًموافق453ً63.4ً148ً20.7ً105ً14.7ً2.49ً0.740ً 2ع

5ًًموافق14.5ً2.50ً0.738ً 462ً64.6ً143ً20.0ً104 3ع

1ًًموافق 8.8ً2.68ً0.628 547ً76.5ً98ً13.7ً63 4ع

4ًًموافق12.7ً2.53ً0.712ً 5ً467ً65.3ً148ً20.7ً91ع

2ًًافقمًو9.1ً2.68ً0.635ً 6ً544ً76.1ً99ً13.8ً65ع

ًًاملوافقة0.686ً 2.53ًم للمحور ألاوًلإلاتجاه العاًً 
 

ً ت وأساليب التقييم ألاخرًىتم بتطوير الامتحانا: مه1ع

ً: يطرح أسئلة تشجع الطالب على التفكير للبحث عن إجاباتها2ع

ًفي مستوى صعوبتها في الامتحان الواحد: تتدرج ألاسئلة 3ع

ًاملقرًر : أسئلة اختباراته شاملة ملحتويات4ع

ًضرةالعلمي أثناء املحا ز الطلبة على التفاعل من خالل ألاسئلة والحواًر: يقوم بتحفي5ع

ً: يجيب على التساؤالت خارج قاعة املحاضرة6ع
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 كالتالي :  تقويمالثالث مجال تفعيل ألانشطة وأساليب الكانت نتيجة املحور 

العينة  (، أي أن أغلب أفراد0.662ري )( وانحراف معيا2.60%( وبمتوسط مرجح )69.4) ةجيد ذه العبارة بنسبةه ( أن أغلب أفراد العينة موافقين على1تبين العبارة رقم ) -1

 عضو هيئة التدريس مهتم بتطوير الامتحانات وأساليب التقييم ألاخرى.موافقين على أن 

أغلب أفراد  (، أي أن أغلب0.740( وانحراف معياري )2.49) %( وبمتوسط مرجح63.4) ولةمقب بنسبة( أن أغلب أفراد العينة موافقين على هذه العبارة 2العبارة رقم )تبين  -2

 على التفكير والبحث عن إجاباتها.ضو هيئة التدريس يقم بطرح أسئلة لتشجيع الطالب عالعينة موافقين على أن 

 علىين موافق(، أي أن أغلب أفراد العينة 0.738اري )( وانحراف معي2.50مرجح ) %( وبمتوسط64.6) مقبولة بنسبةموافقين  ( أن أغلب أفراد العينة3بارة رقم )تبين الع -3

  تدرج في مستوى صعوبتها في الامتحان.ته تأسئل أن عضو هيئة التدريس

ًجيدة ذه العبارة بنسبة على ه ( أن أغلب أفراد العينة موافقين4تبين العبارة رقم ) -4
ً
أفراد  (، أي أن أغلب0.628) ( وانحراف معيارًي2.68%( وبمتوسط مرجح )76.5)جدا

 .قرر الدراس يت شاملة املألاسئلة الاختباراالعينة موافقين على أن 

(، أي أن أغلب أفراد 0.712( وانحراف معياري )2.53ح )%( وبمتوسط مرج65.3) مقبوًل ذه العبارة بنسبة( أن أغلب أفراد العينة موافقين على ه5تبين العبارة رقم ) -5

 الحوار.ن خالل ألاسئلة ًوبتحفيز الطالب على التفاعل أثناء املحاضرة ميقوم عضو هيئة التدريس ن العينة موافقين على أ

ً بنسبة( أن أغلب أفراد العينة موافقين على هذه العبارة 6تبين العبارة رقم ) -6
ً
(، أي أن أغلب أفراد 0.635( وانحراف معياري )2.68ط مرجح )%( وبمتوس76.1) جيدة جدا

     ة.دريس يجيب على أسئلة الطالب خارج القاعات الدراسيعضو هيئة التعلى أن العينة موافقين 

 ( تساؤالت وكانت نتائج مرضية.6) ثالثتضمن املحور ال 

  (.2.53)بمعدل مرجح  موافقالاتجاه العام للمحور 
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 ًومن خالل النتائج :، بين جميع عناصر املحوًر ربةاكانت الاجابات متق

وكذلك يقوم بتحفيز  وتفعيل ألانشطة ت مؤكدة على دور ومساهمةجاء حيث متوسطةكانت الاجابات نشطة وأساليب التقويم مجال تفعيل ألا فيبة اتضح من خالل إجابة الطل

ًكتهم ومحاورتهم  في املحاضرة.الطلبة ومشاًر

 حول: خامسالفي التساؤل  القوة  تمثلت نقاط

ًة في أثناء املحاضرةالطلبة وتشجيع ألاسئل ى تقديم النـصائح ومـساعدةوالطالب ومد التدريس عضو هيئةن لعالقة القريبة أو الحميمة بيا هناك أن

 التوصيات:

 ت، إعطاء الطالب الحرية في التعبير عن أ ريه واملشاركة في املحاضرةًو ،استخدام أسلوب النقاش الفعال أثناء املحاضرة 

 ء الطلبة من قبل املحاضر.اًرتفهم آ ًو شجيع الطلبة على طرح أفكارهم 

  ًعاة الفروق الفكرية للطلبة.اًرن ومالتنويع في أسئلة الامتحاًو أسئلة الامتحانات مع مستويات الطلبةير ًوتطب جي يتوص

 راس يأن تكون أسئلة الامتحان شاملة املقرر الد. 

  ًألاخرى للمعلومات. دًربتقديم املراجع املناسبة من الكتب واملـصايمية ًوبالعملية التعلمواد والوسائل التعليمية املرتبطة بضرورة الاستعانة

ً

ً
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ًالتمكين العلمي واستخدام أساليب التعزيزمجال  .4

 

 (مجال التمكين العلمي واستخدام أساليب التعزيز)الرابع  ر و حملاستبيان حول نة الا : نتائج تساؤالت عي4جدول 

 العبارات
 موافق غير  حايدم موافق

 الترتيب النتيجة إلانحراف املعياري  املتوسط املرجح
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% رارتكال

 2 موافق 0.672 2.59 10.3 74 19.7 141 69.0 493 1ع

 1 موافق 0.634 2.65 2.65 62 16.8 120 73.4 525 2ع

 3 موافق 0.694 2.56 2.56 83 20.0 143 67.3 481 3ع

  املوافقة 0.666 2.5 إلاتجاه العام للمحور ألاول    

 

ًبوجود ترابط بين املحتوى العلمي والنظري للمقرر مع الواقع العملي عًر: تش1ع

 مع التقدم العلمي في مجاله: يجعل محتوى املقرر الدراس ي الذي يقد2ع
ً
ًمه متفقا

ًحديثةة لميعومراجع بمصادر  يهتم: 3ع

ً

ً
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 كالتالي :  مجال التمكين العلمي واستخدام أساليب التعزيز الرابع ة املحور كانت نتيج

(، أي أن أغلب أفراد العينة 0.672( وانحراف معياري )2.59مرجح ) %( وبمتوسط69.0) جيد ةبنسب ذه العبارة( أن أغلب أفراد العينة موافقين على ه1تبين العبارة رقم ) -1

  مع الواقع العملي. حتوى النظري والعلمي للمقرًره يوجد ترابط بين املموافقين على أن

أغلب أفراد (، أي أن أغلب 0.634( وانحراف معياري )2.65وسط مرجح )%( وبمت73.4)جيدة بنسبة أغلب أفراد العينة موافقين على هذه العبارة  ( أن2تبين العبارة رقم ) -2

 مع املقرر الدراس ي الذي يقدمه العينة موافقين على أن 
ً
  التقدم العلمي في مجاله.متفقا

ينة (، أي أن أغلب أفراد الع0.694ف معياري )( وانحرا2.56%( وبمتوسط مرجح )67.3)جيدة ذه العبارة بنسبة فقين على ه( أن أغلب أفراد العينة موا3تبين العبارة رقم ) -3

 .الاهتمام بمصادر علمية حديثةضرورة  موافقين على أن

ًعف .لم يظهر في هذا املحور نقاط ض

 ( تساؤالت وكانت نتائج مرضية.3) رابعتضمن املحور ال 

 (. 2.5لمحور موافق بمعدل مرجح )الاتجاه العام ل 

 ًر املحور ومن خالل النتائج :كانت الاجابات متقاربة بين جميع عناص

 وفهم الطلبة وأتباع أسلوب التدريب العملي في املواد لزيادة معارف، ه املحاضر الذي يدرس باملساقالتغذية الراجعة املرتبطة يجب تزويد الطلبة ب 

 ًوحسب تخصصه. إملام املحاضر في شتى العلوم

ً

ً
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 توصيات الاستبانة 

ال يعطى أكثر من امتحان في اليوم، وأن ال يتأخر املحاضر في تصليح أو ا رق  ضرورة أن يتفهم املحاضر مشاكل الطلبة ويعالجها قدر املستطاع، وتوزيع الامتحانات بحيث -1

 الامتحانات.

 .املقرر وفاعلية طرق التدريس ةيميـة وبجـودالتعل الطالب هو املصدر الرئيس للمعلومات املتعلقة بالبيئةأن  -2

 إيجابي في ألاداء ألاكاديمي. أثًرله  من جوانب العمل التربوًي في نجاح جانب مهم لتدريسو هيئة اعضتعاون أن  -3

 ي.ألاداء التدريس درجة مقبولة من الثقة في قدرة الطلبة على تقييم  إلى اظهـار املدرسـينهذه الدراسة  يًرتش  -4

قاعة املحاضرات وأفكارهم حول خصائص  إدراك الطالب ملا يفعلـه فـي عرفكتغذية راجعة تساعد املدرس في ت تقييم الطالب لتدريـسية إلـىر أعضاء الهيئة ايجب أن ينظ -5

 .مل تربوًيألاهمية في كل عكبيرة من  ي تعد علـى درجـةتناول موضوعات محاضراته في ضوء هذه التغذية الراجعة الت إعادة النظـر فـيأدائه، مما يساعد في 

ً

 


