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استﺒﺎﻧﺔ استطﻼع آراء الخريجين
)خريجي مرحلﺔ الﺒكﺎلوريوس(
عزيزي الخريج :نشكرك على وقتك الذي ستقضيه لتعبئة هذه اﻻستبانة ،حيث أن آراء الخريجين ﻓﻲ ﻏاية اﻷهمية،
وستوﻓر معلومات تفيد ﻓﻲ تقويم الجامعة وبرامجها.
وستعامل بياناتك واستجابتك بسرية تامة ،وستجمع استجابات جميع الخريجين وتستخدم خﻼصة النتائﺞ ﻓﻲ
التخطيط للتحسين ،ﻓنرجو التفضل باﻹجابة عن جميع اﻷسئلة.
إرشﺎدات لتعﺒئﺔ اﻻستﺒﺎﻧﺔ
تتكون اﻻستبانة من أربعة أجزاء :اﻷول معلومات عامة ،الثانﻲ عن جودة البرنامﺞ الذي درست ﻓيه ،أما
الجزء الثالث ﻓيخص تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسك ﻓﻲ الجامعة ،والجزء اﻷخير للتقويم
العام وإبداء الرأي واﻻقتراحات.
وتتطلب اﻹجابة عن البنود اختيار تقدير من خمس مستويات وهﻲ:
 أوافق بشدة :وتعنﻲ أن العبارة صحيحة دائما ً أو ﻓﻲ كل اﻷحيان تقريبا ً أوافق :وتعنﻲ أن العبارة صحيحة ﻏالبا ً محﺎيد :وتعنﻲ عدم المواﻓقة التامة أو الرﻓض التام ﻻ أوافق :وتعنﻲ أن العبارة ﻏير صحيحة ﻏالبا ﻻ أوافق بشدة :وتعنﻲ أن العبارة ﻏير صحيحة على اﻹطﻼق أو دائماالمعلومﺎت العﺎمﺔ
اﻻسم )اختياري(:
الكلية:
القسم اﻷكاديمﻲ:
البرنامﺞ الدراسﻲ الذي تدرس به:
سنة اﻻلتحاق بالبرنامﺞ الدراسﻲ:
سنة التخرج من البرنامﺞ الدراسﻲ:
جهة العمل إن وجدت :
سنة اﻻلتحاق بالعمل:
الجنس:
أنثى ) (
ذكر ) (
موافق بشدة

موافق

محﺎيد

غير موافق

غير موافق
بشدة

تقويم الﺒرﻧﺎمج الذي درسته
1

طور البرنامﺞ مهاراتﻲ ﻓﻲ التفكير الناقد وحل المشكﻼت

2

ساعدنﻲ البرنامﺞ على تحسين مهاراتﻲ ﻓﻲ التواصل الفعال مع
اﻵخرين

الرقم............................... :

التاريخ ..............................:المرفقات.................:

)Website (http://colleges.jazanu.edu.sa/arts/Pages/eba-8.aspx

ﻻينطﺒق

بنود استطﻼع آراء الخريجين





 

 
Quality Assurance Unit



9

زاد البرنامﺞ من معرﻓتﻲ بأخﻼقيات المهنة

10

أتاح البرنامﺞ ﻓرصة اﻻختيار بين عدة مقررات

11

امتاز البرنامﺞ بتنوع المقررات الدراسية

12

امتاز البرنامﺞ بحداثة المقررات الدراسية

13

راعت تطبيقات الحاسب ﻓﻲ مقررات البرنامﺞ التطورات
التقنية الحديثة
أتاح البرنامﺞ ﻓرص التواصل والتعاون مع جهات سوق العمل
المناسبة

14

موافق بشدة

8

توﻓر اﻹرشاد اﻷكاديمﻲ المناسب طيلة ﻓترة دراستﻲ بالبرنامﺞ

موافق

7

طور البرنامﺞ قدراتﻲ على اتخاذ القرارات

6

محﺎيد

5

ساعدنﻲ البرنامﺞ ﻓﻲ تنمية المعارف والمهارات الﻼزمة
لمهنتﻲ
طور البرنامﺞ مهاراتﻲ البحثية

غير موافق

4

طور البرنامﺞ مهاراتﻲ ﻓﻲ استخدام التقنية

غير موافق
بشدة

3

طور البرنامﺞ مهاراتﻲ على العمل بفاعلية مع مجموعات

أداء أعضﺎء هيئﺔ التدريس في القسم الذي تخرجت فيه
15

قدم أعضاء هيئة التدريس اﻹرشاد المناسب عندما احتجت إلى
ذلك
أظهر أعضاء هيئة التدريس الحماس واﻻهتمام بما يقومون
بتدريسه
أهتم أعضاء هيئة التدريس بتحصيل الطﻼب ﻓﻲ الدراسة

18

استخدم أعضاء هيئة التدريس التقنية بفاعلية ﻓﻲ تدريس
المقررات

16
17
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27

قدّم أعضاء هيئة التدريس التغذية الراجعة حول أداء الطﻼب

25
26

موافق بشدة

24

أتاح أعضاء هيئة التدريس الفرصة للطلبة لمناقشة أدائهم ﻓﻲ
اﻻختبارات
تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع الطﻼب من خﻼل شبكة
اﻻنترنت
شجع أعضاء هيئة التدريس الطﻼب ليصبحوا متعلمين ﻓاعلين

23

موافق

22

استخدم أعضاء هيئة التدريس طرقا ً متنوعة ﻓﻲ تدريس
المقررات
استخدم أعضاء هيئة التدريس طرقا ً متنوعة لتقويم أداء الطﻼب

محﺎيد

21

قوم أعضاء هيئة التدريس أداء الطﻼب بعدل وموضوعية

غير موافق

20

ألم أعضاء هيئة التدريس بمحتوى المقررات التﻲ يدرسونها

غير موافق
بشدة

19

شجع أعضاء هيئة التدريس الطﻼب على المناقشة العلمية

المصﺎدر والمرافق والتجهيزات
28

تواﻓرت المراﻓق المناسبة ﻷداء اﻷنشطة الﻼصفية )الثقاﻓية
واﻻجتماعية والرياضية(
تواﻓرت معامل الحاسب اﻵلﻲ لﻼستخدام

30

تواﻓرت برامﺞ حديثة ﻓﻲ معامل الحاسب اﻵلﻲ

31

تواﻓر الدعم الفنﻲ لمساندة الطﻼب ﻓﻲ تقنيات المعلومات
واﻻتصاﻻت
تواﻓرت المصادر التعليمية المتطلبة ﻓﻲ دراستﻲ حين احتاج
إليها
تواﻓرت أوعية مصادر المعلومات بالمكتبة كلما احتجت إليها

34

تجهيزات القاعات الدراسية كانت مناسبة للتعلم

35

تجهيزات المعامل والمختبرات كانت مناسبة للتعلم

29

32
33
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موافق بشدة

موافق

محﺎيد

غير موافق

غير موافق
بشدة

 36تواﻓرت أماكن مناسبة ﻷداء الصلوات
 37تواﻓرت الخدمات الصحية بما يلبﻲ حاجاتﻲ
 38قدمت مراكز التصوير وخدمات الطالب داخل الجامعة
الخدمات المناسبة
 39تواﻓرت مطاعم وبوﻓيهات مناسبة
 40تواﻓرت مواقف كاﻓية لسيارات الطﻼب
 41تﻼءمت المراﻓق مع احتياجات الطﻼب ذوي اﻻحتياجات
الخاصة
عزيزي الخريج
هذا الجزء عبارة عن أسئلة عامة تفيد ﻓﻲ تقويم البرنامﺞ ،يرجى التفضل باﻻختيار أمام كل عبارة:
ممتﺎز جيد متوسﻂ مقﺒول
أسئلﺔ عﺎمﺔ
42

بشكل عام ،ما تقييمك لمستوى جودة البرنامﺞ الذي درسته ﻓﻲ
الجامعة؟
بشكل عام ،ما تقييمك لمستوى رضاك عن حياتك الطﻼبية ﻓﻲ
الجامعة؟
بشكل عام ،ما تقييمك ﻷداء أعضاء هيئة التدريس ﻓﻲ الجامعة؟

45

بشكل عام ،ما تقييمك لجودة اﻹرشاد اﻷكاديمﻲ والمهنﻲ الذي
تلقيته ﻓﻲ الجامعة؟
ما تقييمك لمجمل الخبرات التعليمية التﻲ تلقيتها ﻓﻲ الجامعة؟

47

يحقق البرنامﺞ اﻹرشادي )برنامﺞ وظيفة( الهدف منه

48

يحقق البرنامﺞ اﻹرشادي )يوم المهنة( الهدف منه

43
44

46
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ضعيف

 49كانت أسئلة اﻻستبانة واضحة لﻲ
-

نعم )
(

لو أتيح لك أن تبدأ الدراسة من جديد ،هل كنت ستلتحق بجامعة جازان؟
ﻻ)
هل توصﻲ زمﻼئك بالدراسة ﻓﻲ جامعة جازان؟ نعم ) (
هل لديك أي مقترحات أو إضاﻓات أخرى ؟ ﻓضﻼً اذكرها :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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