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           بسم هللا الرمحن الرحيم                                   

                                                                          

 االستباناتتقرير نتائج 
 ه1439ه / 1438للعام الدراسي 

 مقدمة: 

 دمةاملقواخلدمات  مهمة لتحسني جودة الربامج والطالبات التغذية الراجعة من الطالب تعد 
جلمع املعلومات من  تهذه االستباانا فقد مت تصميم ذل ،تساعد يف إدارة شئوهنم واليت هلم

 . هبادرسوا  اليتألقسام لكلية من خالل االطلبة ابلسنة النهائية عن خربهتم اب
ت ابلكلية اليت قدمت للطالب والطالبا لالستباانتكما أنه موضح ابلتقرير أدانه منازج    

اليت من خالهلا تعطى مؤشرات لنقاط القوة و االستباانت  تلك لنتائج وكذلك ملخص وحتليل
توضح لنا أيضًا نقاط الضعف  وتطويرها كما)اإلجيابيات( والعمل على زايدة حتسينها 

اليت من أجلها صممت هذه االستباانت للعمل على جتويد و )السلبيات( أي مواطن اخللل 
  حتسينها.وتطوير نقاط الضعف فيها وزايدة 

القرارات املناسبة للتخطيط والتحسني )تطوير وحتسني جودة  اختاذ ويتيح لنا هذا التقرير
كانت هذه اخلدمات يف جماالت تقومي للطالب والطالبات ابلكلية( سواء  اخلدمات املقدمة 

الربامج واملقررات واألقسام من حيث )الرؤية والرسالة واألهداف( أو يف خدمات األنشطة 
 األكادميي.الطالبية والتسجيل واإلرشاد 

وحتقيقًا ألهدافها يف  األكادمييابملستوى  رتقاءلالإليه سعيًا  تصبوما  الكلية ققوبذلك حت 
الرايدة والتميز من بني مثيالهتا من الكليات األخرى ابجلامعة وتعتلى التطوير املستمر حىت تنال 
 ابجلامعة. والطالبات اخلدمات املقدمة للطالب جودة قائمة صدارهتا من حيث

للكلية واجلزء  االستباانتلنتائج  تفصيلياجلزء األول فيه حتليل  ئنيجز التقرير إىل وينقسم 
 )الربامج( طالب وطالبات.  ألقسامل االستباانتنتائج تحليل لمستخلص على  حيتوي الثاين
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 (قسم) تقويم برنامج استبانة

 :االستبانة منوذج -1

 استبانة تقويم برنامج 
   ____________________________________________ اسم الربانمج )القسم(  
     _____________________السنة____________________   الفصل الدراسي    

 يف اخلانة املناسبة √صح  نرجو التفضل ابإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عالمة

أوافق  املساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي

 بشدة

صحيح  أوافق

 لحد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

      املناسب خالل فرتة دراسيت ابلربانمجأتيح يل اإلرشاد األكادميي واملهين  1

      هيئة التدريس مستعدة لإلرشاد واملشورة عندما أحتاج لذلك. 2

      شجعتين هيئة التدريس ابلقسم على أن أقدم أفضل ما عندي . 3

      قدمت هيئة التدريس ابلقسم تغذية راجعة على عملي. 4

كبرية مبحتوى املقررات اليت لدى هيئة التدريس ابلقسم معرفة   5
 يدرسوهنا.

     

      كانت هيئة التدريس ابلقسم متحمسة للعمل. 6

      اهتمت هيئة التدريس مبدى تـقدم طلبتهم. 7

 املصادر اخلاصة بدعم تعليمي

      كانت املواد الدراسية املساعدة ابملقررات حديثة ومفيدة. 8

      كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج هلا.  9

10 
اتسمت جتهيزات القاعات )للمحاضرات، واملعامل، 

 والدروس( ابجلودة 

     

      كانت جتهيزات احلاسب كافية الحتياجايت. 11

12 
توفرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الالمنهجية )مبا يف ذلك 

 ابلرايضة والرتفيه(.التجهيزات اخلاصة 
     

      .هناك مرافق مناسبة ألداء الشعائر الدينية 13

14 
كانت برامج التدريب امليداين )أو سنة االمتياز( فعالة يف 

 تطوير مهارايت
     

 تقومي التعليم الذي حصلت عليه
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      ما تعلمته يف هذا الربانمج )القسم( سيكون مهماً ملستقبلي. 15

ساعدين الربانمج يف تطوير االهتمام الكايف لدي للسعي يف لقد  16
 االستمرار يف حتديث معلومايت حسبما يستجد يف جمال دراسيت.

     

17 
لقد طور الربانمج قدريت على استقصاء وحل املشكالت 

 اجلديدة.
     

      لقد طور الربانمج قدريت على العمل بفاعلية مع اجملموعات. 18

      االتصال.لقد حسن الربانمج مهارايت يف  19

20 
لقد ساعدين الربانمج يف تطوير مهارايت األساسية يف استخدام 

 التقنية لدراسة القضااي والتعبري عن النتائج
     

  لقد طورت املعارف واملهارات الالزمة ملهنيت اليت اخرتهتا. 21

 

    

 التقومي العام

عام عن مستوى جودة خربيت التعليمية يف أشعر ابلرضا بشكل  22
 الكلية.

     

      أسئلة مفتوحة

 ما أكثر شيء أعجبك فيما خيص دراستك يف هذه الكلية؟ 23
---------------------------------

--------------------------------- 

     

 ما أكثر شيء مل يعجبك فيما خيص دراستك يف هذه الكلية؟ 24
---------------------------------

--------------------------------- 

     

ما االقرتاحات اليت لديك لتحسني الربانمج )القسم( الذي درست  25
 به يف هذه الكلية؟

---------------------------------
--------------------------------- 
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 االستبانة:ملخص نتائج  -2

رقم 
 السؤال

↓ 

قسم اللغة  قسم إدارة األعمال
 اإلنجليزية

قسم 
 القانون

 المجموع
 للكلية

 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.24 3.50 3.29 3.36 2.67 3.212 

2 3.23 3.67 3.39 3.24 2.50 3.206 

3 3.20 3.67 3.26 3.60 2.83 3.312 

4 3.27 3.83 3.21 3.55 2.67 3.306 

5 3.20 3.67 3.29 3.62 3.17 3.39 

6 3.17 3.83 3.39 3.26 3.17 3.364 

7 3.24 4.00 2.68 3.60 3.00 3.304 

8 3.39 3.17 2.92 3.48 3.17 3.226 

9 2.61 3.67 2.44 2.81 3.50 3.006 

10 2.88 2.33 2.82 3.52 3.33 2.976 

11 2.44 2.67 2.50 2.86 3.17 2.728 

12 3.32 3.11 2.68 2.71 3.50 3.064 

13 3.35 3.29 3.13 3.40 3.67 3.368 

14 3.24 3.26 3.42 3.29 3.67 3.376 

15 3.35 3.11 3.45 3.21 3.83 3.39 

16 3.22 3.49 3.50 3.29 3.67 3.434 

17 3.27 3.49 3.18 3.29 3.83 3.412 

18 3.32 3.51 3.32 3.24 4.00 3.478 

19 3.42 3.17 3.37 3.29 3.17 3.284 

20 2.65 3.63 3.34 3.19 3.67 3.296 

21 2.86 3.51 3.39 3.48 2.33 3.114 

22 3.32 3.11 3.34 3.19 3.50 3.292 



 
5 

 

  االستبانة:حتليل نتائج  -3

 

  القوةنقاط: 
 واملشورة.التدريس لإلرشاد أعضاء هيئة  استعداد  -
 الكبرية ملعرفتهم ام وذلكابألقس التدريس هيئة خربة وكفاءة أعضاء -

 يدرسوهنا وحتمسهم للعمل. اليت املقررات مبحتوى
 .طلبتهم تـقدم مبدى التدريس هيئة أعضاء اهتمام -

 
  الضعفنقاط:  

 . الطالب هلا أحتاج كلما  متاحة غري مناسبة وليست املكتبة مصادر  -
عدم ب( والدروس واملعامل، للمحاضرات،) القاعات جتهيزات اتسمت -

 .الطالب الحتياجاتوكذلك جتهيزات احلاسب غري كافية وملبية  اجلودة
 ذلك يف مبا) الالمنهجية لألنشطة املناسبة التجهيزات توفرعدم  -

 (.والرتفيه ابلرايضة اخلاصة التجهيزات
 .الدينية الشعائر ألداء مناسبة مرافق هناكليست   -
مهارات  تطوير يف( االمتياز سنة أو) امليداين التدريب برامج عدم فعالية  -

   الطالب.
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 ملــــــــــــــــــــــــــــــحق

 نتائج االستبانة لملخص بيانيرسم 
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 تقويم مقرر استبانة
 : االستبانةمنوذج  -1

 تقويم مقرر  استبانة

   _________________اسم البرنامج )القسم(___________   اسم المقرر ورمزه  

 

 ___________________السنة__________________     الفصل الدراسي    

 

 نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي تمثل إجابتك بشكل كامل. 

 •                                 ×                 √  وليس                              يرجى تظليل الدائرة هكذا     

        الفوسفوريةوعدم استخدام أقالم التظليل  غامقا،مع مراعاة أن يكون لون الدائرة 

وعدم استخدام قلم أحمر أو أخضر أو  ،فقطقلم رصاص أو قلم حبر جاف أزرق أو أسود المرجو استخدام 

 أصفر

  تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان تقريباً،  بشدة()أوافق

 أو أن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.

  أوافق( تعني أن العبارة غالباً أو في أغلب الحيان، أو أن المطلوب(

 تمت تأديته بشكل جيد تقريباً.

  تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط ما()صحيح لحد 

  أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في )ال أوافق( تعني

 معظم األحيان

  ال أوافق بشدة( تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم(

 يؤد أصالً،  أو نادراً ما تمت تأديته.
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 أسئلة خاصة بـبداية المقرر
 

 

1 

األساسية )بما في ذلك المعلومات كانت الخطوط 

والمهارات التي صمم المقرر لتطويرها( واضحة بالنسبة 

 لي.

 

 

 

2 

كانت متطلبات النجاح في المقرر )بما في ذلك الواجبات 

التي يتم التقييم بناء عليها، ومحكات التقييم( واضحة 

 بالنسبة لي.

3 

الساعات كانت مصادر مساعدتي في المقرر )بما في ذلك 

المكتبية لعضو هيئة التدريس، والمراجع( واضحة بالنسبة 

 لي.

 أسئلة خاصة بما حدث خالل المقرر

4 
كان تنفيذ المقرر واألشياء التي طلب مني أداؤها متسقة 

 مع الخطوط األساسية للمقرر.

 

5 

كان عضو هيئة التدريس ملتزماً بإعطاء المقرر بشكل 

كامل )مثل: بدأ المحاضرات في الوقت المحدد، تواجد 

عضو هيئة التدريس بشكل دائم، اإلعداد الجيد للمواد 

 المساعدة في التدريس، وهكذا(. 
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لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقديم هذا المقرر 

 إلمام كامل بمحتوى المقرر.

كان عضو هيئة التدريس موجوداً للمساعدة خالل  7

 الساعات المكتبية .

 كان عضو هيئة التدريس متحمساً لما يقوم بتدريسه . 8

9 
كان عضو هيئة التدريس مهتماً بمدى تقدمي وكان معينا ً 

 لي.

10 
كان كل ما يقدم في المقرر حديثا ومفيداً، )النصوص 

 المراجع، وما شابهها(.المقروءة، التلخيصات، 

11 
كانت المصادر التي احتجتها في هذا المقرر متوافرة كلما 

 كنت أحتاج إليها.

12 
كان هناك استخدام فعال للتقنية لدعم تعليمي في هذا 

 المقرر.

13 
وجدت تشجيعاً إللقاء األسئلة وتطوير أفكاري الخاصة في 

 هذا المقرر. 

 .أفضل ما عندي  شجعت في هذا المقرر على تقديم  14

15 

ساعدت األشياء التي طلبت مني في هذا المقرر )النشطة 

الصفية، المعامل، وهكذا( في تطوير معرفتي ومهاراتي 

 التي يهدف المقرر لتعليمها.

16 
كانت كمية العمل في هذا المقرر متناسبة مع عدد 

 الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر.  

17 
قدمت لي درجات الواجبات واالختبارات في هذا المقرر 

 خالل وقت معقول.

 كان تصحيح واجباتي واختباراتي عادالً ومناسباً. 18

19 
وضحت لي الصلة بين هذا المقرر والمقررات األخرى 

 بالبرنامج )القسم(.

 تقويم المقرر

  مستقبالً. وسيقيدنيما تعلمته في هذا المقرر مهم  20

 

 

 

 

21 
ساعدني هذا المقرر على تحسين قدرتي على التفكير وحل 

 المشكالت بدالً من حفظ المعلومات فقط.

22 
ساعدني هذا المقرر على تحسين مهاراتي في العمل على 

 شكل فريق.

23 
ساعدني هذا المقرر على تحسين قدرتي على االتصال 

 .بفاعلية

 التقويم العام

  أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة هذا المقرر. 24
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 أسئلة مفتوحة

 

 

25 

 

 

 ؟هذا المقرر ما الذي أعجبك بشكل كبير في

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

26 

 

 المقرر؟هذا  ما الذي لم يعجبك بشكل كبير في

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

27 

 

 المقرر؟ لتحسين هذاما االقتراحات التي لديك 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
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 :االستبانةملخص نتائج  -2

 رقم السؤال
↓ 

قسم إدارة 
 األعمال

قسم اللغة 
 اإلنجليزية

قسم 
 القانون

 المجموع
 للكلية

 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.79 3.89 3.77 3.82 3.87 3.828 

2 3.58 3.73 3.65 3.67 3.76 3.678 

3 3.96 3.87 3.84 3.79 3.84 3.86 

4 3.75 3.90 3.84 3.83 3.85 3.834 

5 3.73 3.74 3.63 3.70 3.79 3.718 

6 3.78 3.96 3.88 3.88 3.96 3.892 

7 3.81 4.01 3.91 3.95 3.99 3.934 

8 3.88 4.00 3.92 3.96 3.88 3.928 

9 3.77 3.88 3.84 3.81 3.87 3.834 

10 3.83 3.91 3.83 3.83 3.81 3.842 

11 3.74 3.85 3.76 3.77 3.75 3.774 

12 3.85 3.92 3.84 3.90 3.78 3.858 

13 3.82 3.91 3.85 3.89 3.88 3.87 

14 3.80 3.89 3.83 3.83 3.92 3.854 

15 3.84 3.92 3.88 3.88 3.88 3.88 

16 3.84 4.04 3.99 4.09 3.88 3.968 

17 3.92 4.10 4.03 4.07 3.92 4.008 

18 3.82 4.02 3.95 3.95 4.03 3.954 

19 3.85 4.05 3.99 4.00 4.05 3.988 

20 3.76 3.93 3.89 3.89 3.95 3.884 

21 3.69 3.92 3.84 3.84 4.01 3.86 

22 3.85 3.92 3.84 3.90 3.90 3.882 

23 3.82 3.91 3.85 3.89 3.86 3.866 

24 3.72 3.76 3.75 3.90 3.92 3.81 
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  االستبانة:حتليل نتائج  -3
  القوةنقاط: 

 احملاضرات بدء: مثل) كامل  بشكل املقرر التدريس إبعطاء هيئة عضو التزام -
 يف املساعدة للمواد اجليد دائم اإلعداد بشكل احملدد تواجده الوقت يف

 (. التدريس وهكذا
 مبحتوى كامل  إملام املقرر هذا بتدريس يقوم الذي التدريس هيئة لدى عضو -

 .املقرر
 واهتمامهملساعدة طالبه  املكتبية الساعات التدريس خالل هيئة عضو وجود -

 .هلممبدى تقدم طالبه ومعيناً 
  الضعفنقاط:  

ابلصورة اليت تلىب  ةفعال تات ليساملقرر التعليمي يف لدعم للتقنية استخدام ا -
 .طموحات الطالب

مل  نشطة الصفية، املعامل، وهكذا()األ اتاملقرر الطالب يف  التحفيز املقدم -
 لتعليمها. اتدف املقرر ساعد كثرياً يف تطوير معرفتهم ومهاراهتم اليت هتي

 مهاراهتم حتسني الطالب كثرياً على ات مل تساهماملقرر  هذاخمرجات التعليم يف  -
 .بفعالية االتصالوكذلك قدراهتم على  فريق شكل على العمل يف

 :مالحظة  
امللحق أن متوسط  البياينوالرسم  االستبانةيتضح لنا من خالل ملخص نتائج 

يتطلب منا  الذي، األمر دود على نقاط الضعف جيدة إىل حد مانسب الر 
 وتطويرها.زايدة حتسينها جتويدها و 
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 قــــــــــــــــــــــــــــــحمل

 نتائج االستبانة لملخص بيانيرسم     
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  آراء الطالب حول الرؤية والرسالة واألهداف استبانة

  :االستبانة منوذج -1

 حول الرؤية والرسالة واألهداف اراء الطالباستطالع استبانة 

 أولية:معلومات 

  _________________________________)القسم( لبرنامجسم اا

 
     _____________________السنة____________________   الفصل الدراسي  

 

 :الرجاء اختيار فئة االستجابة التي تراها مناسبة

 

 

 العبارات الرقم
أوفق 
 بشدة

 أوفق
صحيح 
 لحد ما

ال 
 أوفق

ال 
أوفق 
 بشدة

1 
،  الكليةتتفق الصيغة التي وضعت بها الرسالة مع طبيعة 

 .وما يتوقع منها
     

2 
تعكس الصيغة التي وضعت بها الرسالة المعتقدات والقيم 

 اإلسالمية
     

3 
 احتياجات الكلية رسالة بها وضعت التي الصيغة تعكس

  تخدمه الذي المجتمع
     

4 
تتفق التوجهات التي حددتها صيغة الرسالة مع االحتياجات 

 .العربية السعوديةاالقتصادية والثقافية للملكة 
     

5 
ترسم الرسالة الخطوط العريضة الالزمة لتوجيه عملية 

اتخاذ القرار واختيار سياسات التطوير المناسبة من بين 
 لمطروحةاالسياسات البديلة 

     

6 
ذات القسم هناك عالقة وثيقة بين الرسالة و جميع نشاطات 

 األهمية
     

      قسمالالزمة لتقييم أداء ال تبين صيغة الرسالة المعايير 7

8 
بوجود صيغة الرسالة ويعرفون محتواها  طالبيعلم ال

 ويوافقون عليها
     

      وترتبط بها بوضوح القسم تتفق األهداف مع رسالة  9

 

  االستبانة:ملخص نتائج  -2
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رقم 
 السؤال

↓ 

قسم إدارة 
 األعمال

قسم اللغة 
 اإلنجليزية

قسم 
 المجموع القانون

 للكلية
 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.37 3.30 3.47 3.40 3.40 3.388 

2 3.37 3.28 3.47 3.35 3.30 3.354 

3 3.40 3.35 3.40 3.37 3.30 3.364 

4 3.40 3.35 3.37 3.30 3.10 3.304 

5 3.30 3.21 3.37 3.28 3.30 3.292 

6 3.47 3.40 3.40 3.35 3.30 3.384 

7 3.47 3.35 3.40 3.35 3.50 3.414 

8 3.40 3.37 3.30 3.21 3.30 3.316 

9 3.37 3.30 3.43 3.35 3.40 3.37 
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  االستبانة:حتليل نتائج  -3

 

  القوةنقاط: 
وتعكس املعتقدات  الكلية طبيعة مع الرسالة هبا وضعت اليت الصيغة تتفق  -

 .منها يتوقع وماوالقيم اإلسالمية 
 الذي اجملتمع احتياجات الكلية رسالة هبا وضعت اليت الصيغة تعكس -

  .ختدمه

  الضعفنقاط:  
ابلنسبة  القسم أداء لتقييم الالزمة املعايري اىل حد ما مل تبني الرسالة صيغة -

 للطالب.
ال و  حمتواها يعرفونال و  الرسالة صيغة بوجود ال يعلمون الطالب بعض -

 .عليها يوافقون
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 قــــــــــــحـــــــــــــــــمل

 نتائج االستبانة لملخص بيانيرسم      
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رسم بيانى يوضح ملخص إستبانة آراء الطالب حول الرؤية والرسالة واألهداف

قسم إدارة االعماتل طالب قسم إدارة االعمال طالبات 

قسم اللغة اإلنجليزية طالب قسم اللغة اإلنجليزية طالبات

قسم القانوم  متوسط آراء الطالب حول الرؤية والرسالة 
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 استبانة تقويم خربة الطالب
  االستبانة: منوذج -1

 استبانة تقويم خبرة الطالب
   ____________________________________________ اسم الربانمج )القسم(  

 

     _____________________السنة____________________   الفصل الدراسي    

 تعد التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسني جودة اخلربات التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل.  

)القسم(. وتشمل بنود هذه االستبانة مجيع  أثناء الربانمجوهذه االستبانة مصممة جلمع آراء الطلبة عن خرباهتم 
 خرباتك اليت مررت هبا يف الربانمج حىت اآلن، وال تقتصر على مقرر واحد فقط. 

كما أن هذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة امسك عليها أو الكشف عن هويتك، وستجمع استجابتك مع 
للتخطيط  خالصة اآلراء شخص، وستستخدمأي استجاابت اآلخرين من خالل عملية ال تسمح ابلتعرف على 

 للتحسني.

 يف اخلانة املناسبة √صح  نرجو التفضل ابإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عالمة

 املشــــورة والــدعم
أوافق 
 بشدة

 أوافق
صحيح 
 حلد ما

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
كان من السهل علي أن أجد املعلومات اخلاصة 

 )براجمها( قبل أن أسجل فيها. ابجلامعة وأقسامها
     

2 
عندما بدأت يف هذه اجلامعة، ساعدين برانمج 

 التهيئة املعد للطلبة املستجدين.
     

3 
هناك فرص كافية يف هذه اجلامعة للحصول على 

 املشورة فيما يتعلق بدراسيت ومستقبلي املهين. 
     

      إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة. 4

  



 
18 

 

 مصادر وجتهيزات التـــعلم

الفصول الدراسية )مبا يف ذلك قاعات احملاضرات،  5
 واملعامل، املختربات( جذابة ومرحية.

     

6 
مرافق وجتهيزات احلاسب املخصصة للطلبة كافية 

 الحتياجايت. 
     

      يساعدين منسوبو املكتبة عندما أحتاج لذلك.  7

ومقدار املواد التعليمية أشعر ابلرضا عن جودة  8
 املتاحة يل ابملكتبة.

     

      تفتح املكتبة أبواهبا يف أوقات مالئمة. 9

10 
هنجية )مبا يف هناك مرافق متاحة لألنشطة الال 

 ذلك األنشطة الرايضية والرتفيهية(.
     

11 
هناك مرافق مناسبة متاحة ابجلامعة ألداء الشعائر 

 الدينية.
     

 التعــلم والتـعليم

يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل  12
 .معهم اهتماماً حقيقياً مبدى تقدمي

     

13 
هيئة التدريس ابجلامعة عادلون يف معاملتهم 

 .للـطلبة
     

14 
تشجعين املقررات والواجبات اليت آخذها على 
 دراسة األفكار اجلديدة وعلى التعبري عن آرائي.

     

15 
تزداد قدريت على دراسة وحل املشكالت اجلديدة 

 وغري العادية، نتيجة لدراسيت.
     

16 
تتحسن قدريت بشكل فعال على التعبري عن نتائج 

 .أحباثي اليت أقوم هبا، نتيجة لدراسيت
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17 
حيفزين الربانمج )القسم( الذي أدرس به على 

 املزيد من التعلم.
     

18 
واملهارات اليت أتعلمها ذات أمهية إن املعارف 

 ابلنسبة ملستقبلي الوظيفي.
     

19 
إنين أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة 

 اجلماعية.
     

 التــقــومي العــــام

أشعر ابلرضا بشكل عام عن حيايت الطالبية يف  20
 هذه اجلامعة

     

      أسئـــلة مفــتوحة

 فيما خيص دراستك يف هذه اجلامعة؟ما أكثر شيء يعجبك  21

 ت اليت لديك لتحسني هذه اجلامعة؟ما االقرتاحا 23
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  :االستبانةملخص نتائج  -2

رقم 
 السؤال

↓ 

 المجموع قسم القانون قسم اللغة اإلنجليزية قسم إدارة األعمال
 طالب طالبات طالب فقط طالب للكلية

1 2.86 3.05 4.00 2.98 3.21 3.22 

2 2.79 2.95 4.00 2.90 3.00 3.128 

3 2.96 2.95 4.00 2.90 3.16 3.194 

4 3.32 3.26 3.67 3.26 3.38 3.378 

5 2.00 2.16 4.00 2.12 2.19 2.494 

6 2.50 2.25 3.33 2.19 2.40 2.534 

7 3.21 3.18 4.33 3.19 3.31 3.444 

8 2.68 2.70 3.67 2.62 2.79 2.892 

9 2.79 2.80 3.67 2.71 3.04 3.002 

10 25.18 2.40 3.33 2.33 2.46 7.14 

11 2.86 2.85 3.00 2.86 2.83 2.88 

12 3.46 2.56 4.33 3.57 3.67 3.518 

13 3.36 3.28 4.00 3.31 3.40 3.47 

14 3.46 3.35 4.00 3.38 3.52 3.542 

15 3.39 3.48 4.00 3.45 3.58 3.58 

16 3.32 3.33 4.00 3.31 3.41 3.474 

17 3.43 3.33 4.00 3.31 3.46 3.506 

18 3.04 3.20 4.67 3.19 3.42 3.504 

19 3.11 3.30 4.00 3.29 3.38 3.416 

20 2.86 3.05 4.00 2.98 3.21 3.22 
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  االستبانة:حتليل نتائج  -3

  القوةنقاط: 

 اهتماماً  الطالب معهم تعاملي الذين التدريس هيئة أعضاء معظم يهتم -
 .تقدمهم مبدى حقيقياً 

 األفكار دراسة على الطالب خذهاأي اليت والواجبات املقررات شجعت -
 .آرائهم عن التعبري وعلى اجلديدة

 العادية، وغري اجلديدة املشكالت وحل دراسة على قدرات الطالب زادت -
 .لدراستهم نتيجة

 اليت أحباثهم نتائج عن التعبري على فعال بشكل قدرات الطالب تحتسن -
 .لدراستهم نتيجة هبا،اموا ق

 .التعلم من املزيد على ا الطالب حتفزهمهب درسي اليت( األقسام) امجالرب  -

  الضعفنقاط:  
( املختربات واملعامل، احملاضرات، قاعات ذلك يف مبا) الدراسية لفصولا  -

 .ومرحية جذابة
 هلم املتاحة التعليمية املواد ومقدار جودة عن ابلرضا بالطال رو شععدم  -

 .ابملكتبة

 .للطالب مالئمة أوقات يف أبواهبا ال تفتح املكتبة -
غري  (والرتفيهية الرايضية األنشطة ذلك يف مبا) منهجية الال ألنشطةا مرافق -

 .متاحة للطالب
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 قـــــــــــــحـــــــــــــــمل

 نتائج االستبانة لملخص بيانيرسم       
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 تقييم مدى جودة اخلدمات واألنشطة الطالبية استبانة
  :االستبانة منوذج -1

 تقييم مدى جودة الخدمات واألنشطة الطالبية استبانة

 معلومات عامة: أوال: 

 (: اختيارياسم الطالب )-1

 : ..............................التخصص-2

 ...........................الدراسيالفصل  -3

 .ي: ............................الدراسالعام  -4

 

 :حىت اآلن امعةالفصول الدراسة اليت أمضيتها ابجلعدد -5

 

 واحد. دراسيفصل   .....

 

 فصالن دراسيان.  .....

 

 ثالثة فصول دراسية.  .....

 

 أربعة فصول.  .....

 

 أكثر من أربعة فصول.  .....

 

 ..................: الرتاكمياملعدل  -6
 :امعةاليت تشرتك فيها ابجلاألنشطة  -7

 أنشطة رايضية.  .....

 أنشطة ثقافية.  .....

 أخرى )أذكرها(......  .....

 ال أشرتك يف أي نشاط.  .....
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 امعة:مستوى اخلدمات واألنشطة الطالبية املقدمة يف اجل يف( حتت اخليار الذي يعرب عن وجهة نظرك √الرجاء وضع إشارة )  اثنيا:

 العبارة الرقم
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

 غري موافق

 بشدة

      خدمات شئون الطالب: أوال

      حيسن موظف شئون الطالب استقبال الطالب.  1

2 
جييب موظف شئون الطالب على كافة استفسارات 

 الطالب املستجد ابلشكل املطلوب.
     

3 
يقدم موظف شــــــــــئون الطالب اخلدمات ابلســــــــــرعة 

 املطلوبة.

     

4 
يقوم موظف شــــئون الطالب بتقدمي كتيبات تســــاعد 

 جلامعةالطالب على التعرف على نظام الدراسة اب
     

5 
جييب موظف شـــــئون الطالب على االســـــتفســـــارات 

 ابلشكل املطلوب 
     

      زمن مناسب. يفيتم استخراج البطاقة اجلامعية  6

7 
ابلســــــــرعة  األكادميييتم احلصــــــــول على الســــــــجل 

 والكفاءة املطلوبة.
     

8 
يرد موظف شــــئون الطالب على كافة اســــتفســــارات 

 الطالب املستجد ابلشكل املطلوب.
     

      اخلدمات الثقافية: اثنيا

1 
األنشــــطة  يفللطالب فرصــــة املشــــاركة  اجلامعةتتيح 

 الثقافية

     

      تتسم اخلدمات الثقافية املقدمة ابلتنوع. 2

3 
ــاســــــــــــب جــدا  ــة من توقيــت تقــدمي اخلــدمــات الثقــافي

 للطالب.
     

      املكافآت املخصصة لألنشطة الثقافية مناسبة جدا. 4
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 العبارة الرقم
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

 غري موافق

 بشدة

      األنشطة الرايضية: اثلثا

1 
 يفللطالب فرص مالئمة للمشـــــــــــاركة  اجلامعةتتيح 

 األنشطة الرايضية.

     

      تتسم األنشطة الرايضية ابلتنوع. 2

      اجلوائز املقدمة لألنشطة الرايضية  مناسبة جدا. 3

      :األكادميياالرشاد  رابعا

1 
اســـتفســـارات  األكادميييتقبل مقدم خدمة االرشـــاد 

 الطالب بصدر رحب.
     

2 
الوقــت  يف األكــادميييتم أتديــة خــدمــة االرشــــــــــــاد 

 املناسب.
     

3 
 قرراتتســــــــــجيل امل يف املرشـــــــــــد األكادميييتعاون 
 املناسبة

     

      اخلدمات األمنية: خامسا

      الطالب.  مع عددتتناسب سعة مواقف السيارات  1

      تتسم اخلدمات األمنية مبواقف السيارات ابلكفاءة. 2

3 
 جلامعةتتســــــــــم اخلدمات األمنية املقدمة للطالب اب

 ابلكفاءة.
     

4 
تتسـم مناذج طلبات  احلصـول على اخلدمات األمنية 

 تعبئتها. يفابلبساطة والسهولة 
     

      خدمات الكافيرتاي سادسا

      تلىب حمتوايت الكافيرتاي رغبات الطالب 1

      موقع الكافيرتاي مناسب للطالب 2

      أسعار خدمات الكافيرتاي مناسبة جدا 3

      شراب( ابلنظافة-تتسم حمتوايت الكافيرتاي )طعام 4
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 العبارة الرقم
 موافق

 بشدة
 حمايد موافق

 غري

 موافق

 غري موافق

 بشدة

      اخلدمات الطبية: سابعا

1 
تتوافر ابجلامعة عيادة طبية لتقدمي اخلدمات الصــحية 

 للطالب.
     

2 
 يفالعيادة الطبية ابلكفاءة  يفيتســــــــــم أداء العاملني 

 تقدمي الرعاية الصحية للطالب. 
     

3 
ال يوجــد ازدحــام عنــد طلــب اخلــدمــات الصــــــــــحيــة 

 ابجلامعة.
     

 اثمنا
 االحتياجات اخلاصة )املعوقني(: ذويخدمات 

 )جييب عنها ذوى االحتياجات اخلاصة فقط(: 

     

1 
 بــــذويدورات ميــــاه خــــاصــــــــــــــة  جلــــامعــــةتتوافر اب

 االحتياجات اخلاصة.
     

      تتسم دورات املياه ابلنظافة.  2

      تتوافر بدورات املياه كافة وسائل الراحة. 3

4 
مصــــــــــعد خاص بذوي االحتياجات  جلامعةيتوافر اب
 اخلاصة.

     

5 
يارات ذوى  جلامعةتتوافر اب مواقف خاصـــــــــــة بســــــــــ

 االحتياجات اخلاصة.
     

6 
لذوى االحتياجات اخلاصة سعة املواقف املخصصة 

 مناسبة جدا.
     

 

 مقرتحات أخرى )أذكرها(:

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

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

............................................................................................................................... 
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  االستبانة:ملخص نتائج  -2
رقم 
 السؤال

↓ 

 قسم إدارة األعمال
قسم اللغة 
 اإلنجليزية

 المجموع قسم القانون
 للكلية

 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.04 3.31 3.22 3.10 3.00 3.134 

2 2.96 3.39 3.09 3.25 2.67 3.072 

3 3.04 3.36 3.17 3.17 2.83 3.114 

4 2.79 3.38 2.96 2.85 2.50 2.896 

5 3.00 3.30 3.13 3.21 2.67 3.062 

6 3.07 3.02 3.13 3.27 3.00 3.098 

7 3.11 3.19 3.26 3.31 2.83 3.14 

8 3.07 3.09 3.22 3.46 3.00 3.168 

9 3.29 3.21 3.30 3.25 2.50 3.11 

10 3.39 3.21 3.39 3.23 2.33 3.11 

11 3.32 3.17 3.22 3.13 2.17 3.002 

12 2.96 2.88 3.96 2.85 2.00 2.93 

13 3.04 3.15 3.04 3.06 2.00 2.858 

14 3.00 3.10 3.96 2.98 2.17 3.042 

15 3.22 3.21 3.22 2.60 1.83 2.816 
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  :االستبانةحتليل نتائج  -3

  القوةنقاط: 

 لتعرفاب الطالب تساعد كتيبات  بتقدمي الطالب شئون موظفو يقوم   -
 واجلامعة.ابلكلية  الدراسة نظام على

 .للطالب زمن مناسب يفيتم استخراج البطاقة اجلامعية  -

 والرايضية. الثقافية األنشطة يف املشاركة فرصة للطالب الكلية تتيح -
 أهنا تتسمتقوم األنشطة الثقافية والرايضية يف وقت مناسب للطالب كما  -

 بتنوعها.
 للطالب. املناسبة املقررات تسجيل يف األكادميي املرشد تعاون -

  الضعفنقاط:  
 املطلوب ابلشكل االستفسارات على الطالب ال جييبون شئون موظفو  -
 للطالب.الثقافية  لألنشطة املخصصة املكافآتضعف  -

الطالب كما أن أسعارها غري مناسبة مع  رغبات الكافيرتاي ال تلىب -
 حمتوايهتا.

 .ابلكلية للطالبتتوفر ال  الصحية والطبية اخلدمات تقدمي -
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 قـــــــــــــحـــــــــــــــمل

 نتائج االستبانة لملخص بيانيرسم       
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يةرسم بيانى يوضح ملخص إستبانة تقييم مدى جودة الخدمات واألنشطة الطالب
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30 

 

 استطالع آراء الطالب يف خدمتي التسجيل واإلرشاد األكادميي استبانة

  :االستبانة منوذج -1

  آراء الطالباستطالع  استبانة

 التسجيل واإلرشاد األكاديميفي خدمتي 

 

 

 معلومات عامة: أوال:

 

 : )اختياري(..........................................................اسم الطالب -1
 

 

 

 : التخصص -2
 

 

 

 .: ...............................الدراسيالعام  .: ................الدراسيالفصل  -3

 

 

 

 :المستوى الدراسي -4

 

 

 رابع    .....ثالث           .....ثاني       .....أول        .....
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 للفقرات التالية:( تحت الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك √ثانيا: الرجاء وضع عالمة )

 العبارة

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

( تم إعالن نتائجي في المقررات على موقع 1)

أيام من انتهاء اختبار جميع  3الجامعة بعد 

           المقررات. 

( كانت نتائجي في مقررات الفصل السابق 2)

           متوقعة. 

( كان من السهل مناقشة نتائجي في مقررات 3)

           . المقرراتالفصل السابق مع مدرسي 

( كنت على علم بالمقررات المطلوب تسجيلها 4)

           للمستوى الحالي. 

( كان لدي معرفة تامة بعملية التسجيل 5)

            االلكتروني.

اإلضافة ( استطعت أن أقوم بعملية الحذف و6)

           للمقررات الدراسية الكترونيا. 

أثناء عملية التسجيل  لم تواجهني مشاكل( 7)

           . االلكتروني

( كانت مصادر مساعدتي الستكمال تسجيل 8)

           المقررات متوفرة. 

( أتيحت لي الفرصة الختيار األوقات 9)

           المناسبة لي للمقررات المطروحة. 

في بداية اليوم الدراسي  جامعةتوجهت لل (10)

           األول لتعديل جدولي الدراسي. 

إرشادات واضحة ( كانت هناك إعالنات و11)

لمساعدتي في استكمال تسجيل  الجامعةفي 

           المقررات. 

( كان رئيس القسم متعاون معي لحل 12)

المشاكل التي واجهتني في استكمال تسجيل 

           المقررات. 
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 العبارة

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

كان المرشد األكاديمي في القسم متعاون  (13)

            المقررات.معي لتحقيق رغباتي في تسجيل 

( كانت عملية التسجيل عن طريق عمادة 14)

           القبول والتسجيل في الجامعة منظمة. 

كانت فترة االنتظار إلنهاء عملية التسجيل  (15)

عن طريق إدارة شؤون الطالب في القسم 

           مقبولة. 

( وجدت تعاون من قبل الموظفين في 16)

شؤون الطالب لحل المشاكل التي واجهتني 

           الستكمال تسجيل المقررات. 

( تم إعالمي من قبل عمادة القبول والتسجيل 17)

بمواعيد تسجيل المواد والحذف واإلضافة 

           وتغيير الشعب وفق اإلجراءات النظامية. 

لكلية بداية اليوم الدراسي ( توجهت إلى ا18)

           األول لمتابعة إرشادي األكاديمي. 

إرشادات واضحة في كان هناك إعالنات و (19)

القسم لمساعدتي للحصول على اإلرشاد 

           األكاديمي المناسب. 

شرح لي المرشد األكاديمي الصلة بين  (20)

الدراسية  وتفاصيل الخطةالمقررات الدراسية 

           . للقسم

( ساعدني المرشد األكاديمي في تسجيل 21)

النظام والساعات الدراسية المتوافقة مع قدراتي 

           الجامعي. 

تواجد المرشد األكاديمي خالل الساعات ي (22)

           . كتبية المخصصة لإلرشاد األكاديميالم

           عالقتي جيدة بالمرشد األكاديمي.  (23)

كان المرشد األكاديمي ملتزم لتوجيهي أو  (24)

           لحل مشكلتي. 



 
33 

 

 العبارة

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

دى تقدمي كان المرشد األكاديمي متابعا لم (25)

           . أثناء الفصل الدراسي

لمرشد األكاديمي يقدم لي النصح كان ا (26)

           التوجيه خالل فترة الفصل الدراسي بأكمله. و

تشجيعاً من مرشدي األكاديمي وجدت  (27)

           توجهاتي في مجال تخصصي. ر أفكاري ولتطوي

 وإرشادات واضحةكانت هناك إعالنات  (28)

في القسم عن توزيع القاعات الدراسية منذ اليوم 

            األول.

كان هناك نسبة حضور عالية للطالب في  (29)

           . للدراسة المحاضرات منذ اليوم األول

إلقاء بدأ أعضاء هيئة التدريس ب (30)

           . المحاضرات منذ اليوم األول

منذ بالدراسة في جميع المقررات  ( انتظمت31)

           . اليوم األول

شكل عام عن مستوى أشعر بالرضا ب (32)

            القسم.اإلرشاد األكاديمي في جودة التسجيل و

 

 :التسجيل واإلرشاد األكاديمي احات لتحسينقترا

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

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

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

.......................................................................................................... 
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  االستبانة:ملخص نتائج 

رقم 
 السؤال

↓ 

 قسم اللغة اإلنجليزية قسم إدارة األعمال
قسم 
 المجموع القانون

 للكلية
 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.33 3.05 3.31 3.30 3.36 3.27 

2 3.51 3.29 3.48 3.39 3.52 3.438 

3 3.28 3.21 3.30 3.21 3.29 3.258 

4 3.55 3.47 3.62 3.47 3.50 3.522 

5 3.25 3.21 3.30 3.11 3.61 3.296 

6 3.38 3.11 3.46 3.35 3.52 3.364 

7 3.36 3.24 3.46 3.32 3.44 3.364 

8 3.57 3.29 3.56 3.42 3.64 3.496 

9 3.17 3.11 3.30 3.12 3.26 3.192 

10 3.36 3.08 3.37 3.28 3.44 3.306 

11 3.28 3.13 3.22 3.12 3.41 3.232 

12 3.38 3.18 3.35 3.26 3.32 3.298 

13 3.23 3.11 3.22 3.11 3.32 3.198 

14 3.39 3.42 3.46 3.33 3.50 3.42 

15 3.32 3.16 3.39 3.30 3.42 3.318 

16 3.33 3.32 3.37 3.26 3.42 3.34 

17 3.51 3.32 3.48 3.49 3.61 3.482 

18 3.19 3.18 3.30 3.16 3.38 3.242 

19 3.25 3.16 3.26 3.23 3.43 3.266 

20 3.16 3.08 3.22 3.18 3.41 3.21 

21 3.13 3.00 3.09 3.14 3.31 3.134 

22 3.26 3.16 3.22 3.32 3.35 3.262 
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23 3.22 3.18 3.19 3.30 3.27 3.232 

24 3.16 3.05 3.17 3.26 3.24 3.176 

25 3.16 3.13 3.20 3.26 3.30 3.21 

26 3.14 3.05 3.13 3.23 3.27 3.164 

27 3.07 3.00 3.11 3.19 3.21 3.116 

28 3.38 3.24 3.37 3.40 3.53 3.384 

29 3.16 3.03 3.24 3.22 3.36 3.202 

30 3.23 3.11 3.26 3.32 3.38 3.26 

31 3.52 3.44 3.48 3.63 3.50 3.514 

32 3.29 3.16 3.30 3.28 3.48 3.302 
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  االستبانة:حتليل نتائج  -2

  القوةنقاط: 

 احلايل. للمستوى تسجيلها املطلوب ابملقررات علملدى الطالب ال -
 .متوفرة كانت  املقررات تسجيل عملية الستكمال املساعدة صادرامل  -
 ، كما أن عمليةااللكرتوين التسجيل عملية أثناء مشاكل تواجه الطالب مل -

 .منظمةكانت   والتسجيل القبول عمادة طريق عن التسجيل
تواجه الطالب  اليت املشاكل حلل الطالب شؤون يف املوظفني تعاون -

 .املقررات تسجيل الستكمال
 الدراسية القاعات توزيع عن ماقساأل يفواإلرشادات  عالانتاإل وجود -

 .األول اليوم منذ
  الضعفنقاط:  

 الساعات تسجيل يف األكادميي املرشد هنالك تقصري نوعاً ما من قبل  -
 وتقدمي النصح هلم. اجلامعي والنظام قدرات الطالب مع املتوافقة الدراسية

 أفكار الطالب لتطوير نياألكادميي نرشديامل التشجيع يقل أحياانً من قبل -
 .أبكمله الدراسيختصصهم وكذلك توجيههم خالل الفصل  جمال يف

 األول اليوم منذ احملاضرات يف عالية لطالبحضور ا نسبةمل تكن  -
 .للدراسة
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 قــــــــحــــــــــــــــــمل

 نتائج االستبانة لملخص بيانيرسم    
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اديميرسم بياني يوضح ملخص استبانة استطالع آراء الطالب في التسجيل واإلرشاد االك

قسم إدارة االعمال طالب قسم إدارة االعمال طالبات 

قسم اللغة اإلنجليزية طالب قسم اللغة االلنجليزية طالبات

قسم القانون متوسط  آراء الطالب في التسجيل واإلرشاد االكاديمي
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 (وطالبات)طالب  ألقسامل االستباناتليل نتائج حت
 البياينالرسم وكذلك أعاله  االستباانتسبق من جداول مللخص نتائج بناءاً على ما 

 :يلي كما  ألقسامل االستباانتليل نتائج حتمستخلص  يتضح لنا امللحق
 برنامج نظم املعلومات اإلدارية)طالب(: األعمال:قسم إدارة  -1

  القوةنقاط: 

لسعي وا ى الطالباالهتمام الكايف لدو  ساعد الربانمج يف تطوير -
 .همحسبما يستجد يف جمال دراست مستمرار يف حتديث معلوماهتلال

 وما يتوقع منها. الكلية،تتفق الصيغة اليت وضعت هبا الرسالة مع طبيعة  -
ار على دراسة األفكالطالب خذها أياملقررات والواجبات اليت  تشجع -

 .هماجلديدة وعلى التعبري عن آرائ
 على املزيد من التعلم.حيفز الربانمج )القسم(  -
 الستكمال تسجيل املقررات متوفرة. املساعدةصادر امل -
  الضعفنقاط:  

 .الحتياجات الطالب كافيةغري   احلاسب جتهيزات -
 ذلك يف مبا) الالمنهجية لألنشطة املناسبة التجهيزات توفرتعدم  -

 (.والرتفيه ابلرايضة اخلاصة التجهيزات
 هذه يف الطالبية عن حياهتم عام بشكل ابلرضاالطالب  عدم شعور -

 .اجلامعة
 .مناسبةضعيفة جدا وغري  الرايضية لألنشطة املقدمة اجلوائز -
 وتوجهات الطالب     أفكار لتطوير نياألكادميي نرشديامل قبل من التشجيع -

 .املطلوب ءابلشيهم مل يكن ختصص جمال يف
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 (:طالبات)اإلدارية املعلومات نظم برنامج األعمال: إدارة قسم -2

  القوةنقاط: 

 .الطالبات دريس ابلقسم تغذية راجعة على عملقدمت هيئة الت -
 خالل وقت معقول.قدمت  اتاملقرر  يفالواجبات واالختبارات  -
 الذي اجملتمع احتياجات الكلية رسالة هبا وضعت اليت الصيغة تعكس -

  ختدمه
 ابلدراسة يف مجيع املقررات منذ اليوم األول. الطالبات انتظمت -

 
  الضعفنقاط:  

عدم ب (والدروس واملعامل، للمحاضرات،) القاعات جتهيزات اتسمت -
 .للطالباتوالراحة املناسبة  اجلودة

 فعالة يف تطوير مهاراتغري برامج التدريب امليداين )أو سنة االمتياز(  -
 الطالبات.

للطالبات  املتاحة التعليمية املواد ومقدار جودة عن ابلرضا شعرعدم ال -
 .كما أهنا ال تفتح أبواهبا يف أوقات مالئمة  ،ملكتبةاب

 .جداكما أنه ضعيفة   مناسبةغري  الثقافية لألنشطة املخصصة املكافآت -
 .متوقعةكانت غري   السابق الفصل مقررات يف نتائج الطالبات -
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 (:طالب)اللغة اإلجنليزية برنامج :اإلجنليزيةاللغة  قسم -3

  القوةنقاط:     

 مع بفاعلية العمل على قدرات الطالب وساعدهم من الربانمج طور -
 .اجملموعات

 .مستقبالً  وسيفيدهم مهم ات كاناملقرر أكد الطالب أن ما تعلموه مجيع  -
 ابلنسبة أمهية ذات الطالب كانت علمهات اليت واملهارات املعارف -

 .الوظيفي ملستقبلهم
 .ابلتنوع تتسم املقدمة الثقافية اخلدمات -
 .احلايل للمستوى تسجيلها املطلوب ابملقررات علم على كان الطالب -
  الضعفنقاط:  

 .الحتياجات الطالب كافيةتكن   ملاحلاسب  جتهيزات -
كانت متاحة للطالب   (براجمها) وأقسامها ابجلامعة اخلاصة املعلومات -

 .فيها أسجل أن قبل وعلى علم هبا
 الكافية.ابلصورة  لتنوعا ال يوجد فيها الرايضية األنشطة -
 تسجيل يف الكايفالطالب ابلقدر  ايساعدو مل  ناألكادمييو  وناملرشد -

 .اجلامعي والنظام قدراهتم مع املتوافقة الدراسية الساعات
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 (:طالبات)اللغة اإلجنليزية برنامج :اإلجنليزيةاللغة  قسم -4

  القوةنقاط: 

 .طالباهتم تـقدم مبدىمهتمة  التدريس هيئة معظم أعضاء -
 عادالً ومناسباً. واالختباراتالواجبات تصحيح   -
 العادية، وغري اجلديدة املشكالت وحل دراسة على قدرت الطالبات تزداد -

 .لدراستهن نتيجة
 .الثقافية األنشطة يف املشاركة فرصة اتللطالب اجلامعة تتيح -
من قبل عمادة القبول والتسجيل مبواعيد تسجيل املواد  مت إعالم الطالبات -

 واحلذف واإلضافة وتغيري الشعب وفق اإلجراءات النظامية.
 

  الضعفنقاط:  
 .للطالبات الدينية الشعائر ألداء مناسبة مرافق هناكمل تكن   -
 حمتواها. ال يعرفنو  القسم لرسالة صيغة بوجود يعلمن الطالبات ال معظم -
 .الحتياجاهتن كافية  للطالبات غري املخصصة احلاسب وجتهيزات مرافق -
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 (:فقط طالب) القانونبرنامج  القانون: قسم -5

  القوةنقاط: 

 التقنية استخدام يف األساسية مهاراهتم تطوير يف الطالب الربانمجساعد  -
 واملهارات املعارفالنتائج وكذلك تطورت  عن والتعبري القضااي لدراسة
 .هاو ر ااخت اليتملهنتهم  الالزمة

وذلك  اتاملقرر اخلربة والكفاءة يف تدريس  التدريس هيئة أعضاء لدى -
 وتنفيذها. مبحتواها كاملال همملامإب

 يتوقع وما ،الكلية طبيعة مع القسم رسالة هبا وضعت اليت الصيغة تتفق -
 .منها

وكذلك توفر  االلكرتوين التسجيل بعملية تامةال عرفةامل الطالب لدي -
 .املقررات تسجيل الستكمالاملصادر املساعدة 

  الضعفنقاط:  
 .الطالب هلا حتاجا كلما  متاحةليست و  مناسبةغري  املكتبة مصادر -
 األنشطة ذلك يف مبا) منهجية الال لألنشطة متاحة مرافق هناكليست  -

 (.والرتفيهية الرايضية
 .للطالب الصحية اخلدمات لتقدمي طبية عيادة ابجلامعة تتوافرال  -
هلم  املناسبة األوقات الختيار الكاملة للطالب الفرصةعدم إاتحة  -

 .املطروحة للمقررات


