
 

 المملكة العربية السعودية
 تعليموزارة ال

 جامعة تبوك
 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة التطوير والجودة
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of  Education 

University of Tabuk 

Vice Rectorate for Development & Quality 

Deanship of Development & Quality 

 
 

(1) 
 

 

 

 أرباب العملاستبانة تقويم 
 

  اسم البرنامج )القسم(

     الفصل الدراس ي  

  السنة

 

   

مهمة لتحسين جودة البرامج.  وهذه االستبانة مصممة لجمع املعلومات  أرباب العملتعتبر التغذية الراجعة من 

 . جامعةاللخريجي  أرباب العملمن 

وهذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف عن هويتك.  وستجمع استجابتك مع استجابات 

 خالصة اآلراء للتخطيط للتحسين.اآلخرين من خالل عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص،  وستستخدم 

  و أن املطلوب تمت تأديته على أكمل ،
ً
 أو في كل األحيان تقريبا

ً
)أوافق بشدة ( تعني أن العبارة صحيحة دائما

 وجه.

 .
ً
 أو في أغلب الحيان، و أن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا

ً
 )أوافق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا

  أن املطلوب تمت تأديته بشكل متوسط.)صحيح لحد ما ( تعني 

 .ال أوافق( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان( 

 .ما تمت تأديته 
ً
،  أو نادرا

ً
 )ال أوافق بشدة( تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل س يء جدا، أو لم يؤد أصال
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 البنود م
أوافق 

 بشدة
 أوافق

 صحيح

 لحد ما
 ال أوافق

ال أوافق 
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      (خريج لديه مهارات لغة إنجليزية جيدة )في حال طلبها في العمل 4
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 1 2 3 4 5 مهارات التواصل
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      يمتلك الخريج الحافز والدافع للتطور في مجال العمل 16

      .يمتلك الخريج القدرة على التكيف مع التكنولوجيا الحديثة 17
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      .يمتلك الخريج التفكير االبداعي لتعزيز العمل 20

      .يمكن للخريج تقبل ساعات العمل االضافية 21
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 نشكر لك مشاركتك في اإلجابة عن هذه االستبانة.

 


