



 


 
استبانة الخريجين

١ت خ

 
·حول جـودة  اإلسالميةحممد بن سعود حلصول على مرئيات خرجيي جامعة اإلمامااالستبانة هدف هذ

 .يف الربنامج الذي درسوا فيه اإلعدادومستوى ، التعليم 
 .شهر من خترجهمأستة الربنامج بعد مضي منموذج من الطالب الذين خترجوا نيعبأ ال·
 .ومعلومات املتخرج الذي يقوم بتعبئتهبني التقوميلن يتم الربط·
·الستفادة منه يف تطوير العملية ادي املتخرج رأيه بدقة وصراحة وموضوعية حىت ميكن با أن يمن املهم جد

 .التعليمية باجلامعة
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:معلومات وظيفية.٤
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ك أمام العبارة اليت متثل رأي) Ö( ضع إشارة 
:اجلامعيةالدراسةاملهارات التالية يف أثناء اكتساب وتطويرساعدين الربنامج على 

املهاراتم
بدرجة 

جداًكبرية
بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
مقبولة

بدرجة 
ضعيفة

.والتقاريركتابة البحوث١

.األفكاروالتعبري عن اإللقاء٢

.)شبكة املعلومات، آيل حاسب (استخدام التقنية٣

.التفكري الناقد٤

حل املشكالت٥

.التعلم الذايت٦

.العمل اجلماعي٧

.البحث عن املعلومات٨
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أمام العبارة اليت متثل رأيك ) Ö( ضع إشارة 
؟أثناء دراستك اجلامعيةالتالية العناصر كيف تقيم مستوى 

العنصرم
بدرجة 

كبرية جداً
بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
مقبولة

بدرجة 
ضعيفة

.األستاذ بالساعات املكتبية التزام١

.استعداد األستاذ ملساعدة الطالب بصورة دائمة٢

.حرص األستاذ على تطور مهارات الطالب ٣

.نية يف شرح املادة العلمية التقماستخدا٤

.اخلطط الدراسية واملراجع حووض٥

.أوقات احملاضراتباألستاذ التزام٦

.إمتام األستاذ ملفردات املقرر٧

.جودة أساليب التدريس اليت يستخدمها األستاذ٨

.تقومي األستاذ للطالب باستمرار٩

.بشكل عامم يف الكلية جودة التعلي١٠

 
أمام العبارة اليت متثل رأيك) Ö( ضع إشارة 
؟اجلامعيةأثناء دراستكالعناصر التالية كيف تقيم 

املوضوعم
بدرجة 

جداًكبرية
بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
مقبولة

بدرجة 
ضعيفة

.جودة اإلرشاد األكادميي١
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.الدراسيةيزات القاعاتجته٢

.جتهيزات معامل احلاسب٣

.جودة إجراءات التسجيل٤

.توفر اخلدمات العامة٥

.ودة إجراءات التخرجج٦

 
أمام العبارة اليت متثل رأيك) Ö( ضع إشارة 

؟اء دراستك اجلامعيةكيف تقيم مستوى تعزيز السلوكيات والقيم اآلتية أثن

املوضوعم
بدرجة 
كبرية
جداً

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
مقبولة

بدرجة 
ضعيفة

.اتذةتفاعل الطالب مع األس١

.تعزيز االنضباط واجلدية٢

.تعزيز استخدام التقنية يف إجناز متطلبات املادة٣

.ةولية لدى الطلبتعزيز الشعور باملسؤ٤

 
 

لو عاد بك الزمن إىل الوراء هل ستغري ختصصك؟)١
ال)١
نعم )٢

:آخراحدد ختصصإذا كانت إجابتك نعم فضالً 
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إىل اجلامعيمن خالل عملك الوظيفي، ما األشياء اليت يتطلبها سوق العمل من اخلريج وحيتاج الربنامج)٢
دعيمها يف الطالب؟ ت

·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................

ا ـًمهارياخلرجينيتود إضافتها لتطوير أداء الربنامج ورفع مستوى أو مالحظات / اقتراحات هل لديك أيه)٣
ا؟ـًومعرفي

·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................
·.........................................................................

وستكون اقتراحاتكم محل الدراسة نشكر لك إجابتك عن هذه األسئلة: لخريجأخي ا
.مواالهتما


