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 اخلرجينياستبانة تقويم 
 

  اسم البرنامج )القسم(

     الفصل الدراس ي  

  السنة

 

 

 

 .جامعةال خريجيوهذه االستبانة مصممة لجمع املعلومات من ، مهمة لتحسين جودة البرامج الخريجينتعتبر التغذية الراجعة من 

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

 للتحسين. و عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص،  وستستخدم خالصة اآلراء للتخطيط

 أو في كل األحيان 
ً
، و أن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه. )أوافق بشدة ( تعني أن العبارة صحيحة دائما

ً
 تقريبا

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

ً
 )أوافق( تعني أن العبارة صحيحة غالبا

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

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

 .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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 ال أوافق بشدة ال أوافق صحيح لحد ما أوافق أوافق بشدة البنود م

 1 2 3 4 5 الرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي

الطالب على رسالة الجامعة التي تتماش ى بشكل تم إطالع  1

 جيد مع طبيعة أنشطتها

     

      املوارد الجامعية وخدمات الطالب تتفق مع رسالة الجامعة 2

 1 2 3 4 5 الحوكمة والقيادة واإلدارة

      الطالب على علم بقوانين الجامعة وانظمتها 1

املقدمة و  تقدم املؤسسة معلومات عن البرامج واملواد 2

 خدمات الطالب قبل التسجيل

     

      تقدم املؤسسة املشورة األكاديمية للطالب قبل التسجيل 3

تأخذ املؤسسة آراء الخريجين بشأن الخطط املستقبلية  4

 للجامعة

     

 1 2 3 4 5 التعليم والتعلم

برامج التدريب امليداني للطالب و / أو منح التدريب متسقة  5

 تخصص الطالبمع 

     

      تؤكد املؤسسة على أهمية التعلم املستمر 6

      ساعدتني املؤسسة على تطوير املعرفة واملهارات الالزمة ملهنتي 7

      أعدتني املؤسسة أخالقيا لسوق العمل 8

 الطالب

 
5 4 3 2 1 

قدمت املؤسسة لجمیع الطالب دلیال یحتوي علی کافة  10

 قواعد السلوك التي تحدد حقوق الطالب والتزاماتھم

     

ال يتعرض الطالب املشتكين للعقاب أو الظلم أو التمیيز  11

 بسبب شكواهم

     

      يتم تقييم الطالب من قبل املدرسين بعدل 12

      أدائهم في االمتحاناتيتيح املدرسون للطالب مناقشة  13
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      كانت اإلرشادات متاحة لي )إذا لزم األمر( 14

 1 2 3 4 5 هيئة التدريس واملوظفون 

      يتحلى املدرسون بالحماس واالهتمام بما يدرسونه 15

املوظفون من اإلدارات املختلفة حريصون على تقديم  16

 املساعدة والخدمات املتعلقة بالطالب

     

 1 2 3 4 5 املوارد املؤسسية

      حرم املؤسسة يتمتع بيئة صحية ونظيفة وآمنة 16

تتوفر مرافق مناسبة لألنشطة الالصفية )الدينية والثقافية  17

 واالجتماعية والرياضية(

     

      مختبرات الحاسوب محدثة ومناسبة للطالب 18

      الصفوف الدراسية مالئمة للتعلم 19

      الخدمات الصحية املتاحة كانت تلبي احتياجاتي 20

      املطاعم املناسبة كانت متوفرة 21

      .مرافق للطالب ذوي االحتياجات الخاصة كانت متوفرة 22

 1 2 3 4 5 البحث العلمي واالبتكار

      اشركني املدرسون في أنشطتهم البحثية 23

      للبحثقدمت املؤسسة املوارد الالزمة  24

 1 2 3 4 5 الشراكة املجتمعية

تقيم املؤسسة عالقات إيجابية مع قطاع األعمال  25

 واملؤسسات التعليمية األخرى 

     

لدى املؤسسة مجلس استشاري يضم أعضاء من املجال  26

 لتقديم التغذية الراجعة لبرامج الجامعة وخدماتها

     

 املؤسسة مرضيةالخدمات املجتمعية التي تقدمها  27

 

     

 1 2 3 4 5 التقييم الكلي

      بشكل عام، ما هو تقييمك الشامل للمؤسسة؟ 29

 أسئلة مفتوحة

 

30 
 ما أكثر ش يء أعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟

...............................................................................................................................................................................
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 ما أكثر ش يء لم يعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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 ما االقتراحات التي لديك لتحسين البرنامج )القسم( الذي درست به في هذه الجامعة ؟

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

 نشكر لك مشاركتك في اإلجابة عن هذه االستبانة.
 


