



 



)وى الثامنالمست( استبانة تقويم برنامج 

 
 


.ة حتى يمكن االستفادة منه في تطوير العملية التعليميةبدقة وصراحة وموضوعيمرأيهأو الطالبة من المهم جدا أن يبدي الطالب .١

.  وسوف تعامل بسرية تامةال تدخل ضمن تقويمه في المقرر، ست لها عالقة أو تأثير في درجاته، وليأو الطالبةاآلراء التي يبديها الطالب.٢

O طالب

Oطالبة

الفصل الدراسي

o األول

oالثاني

oالصيفي

.........................:اسم البرنامج

صصـخـالت- :يةـلـالك

oالعالي للقضاءالمعهد

oالشريعة

oاللغة العربية

oاللغات والترجمة

oأصول الدين

oالعلوم االجتماعية

o علوم الحاسب والمعلومات

oالدعوة واإلعالم

oالعلوم

oاالقتصاد والعلوم اإلدارية

oالعربيةمعهد تعليم اللغة

oت الشريعة و الدراسا

اإلسالمية 

o المجتمع بالخرج

oالشريعة و اللغة العربية

oخدمة المجتمع

oالهندسة

oالمجتمع بشقراء

oالطب

oالفقه المقارن

oالسياسة الشرعية

oالشريعة

oالفقه

oأصول الفقه

oالثقافة اإلسالمية

oاللغة العربية

oالنحو والصرف وفقه اللغة

oالبالغة والنقد

oاألدب

oااللغة اإلنجليزية وآدابه

oاإلنجليزياألدب

oالترجمة

oاللغويات

oالسنة وعلومها

oالعقيدة والمذاهب المعاصرة

oالدينأصول

oالقرآن وعلومه

oالتاريخ

oالتاريخ اإلسالمي

oعلم النفس

oوالمعلوماتالمكتبات

oاالجتماع والخدمة االجتماعية

oالتاريخ

oالجغرافيا

oأصول التربية

oالمناهج وطرق التدريس

oتماععلم االج

oالخدمة االجتماعية

oالمعلوماتنظم

oعلوم الحاسب

oدراسات المعلومات

oالدعوة اإلعالم

oواالحتسابالدعوة

oرياضيات

oفيزياء

oاالقتصاد

oالمحاسبة

oإدارة األعمال

oاألعمال المصرفية

oالتمويل واالستثمار

oاإلدارة والتخطيط التربوي

oالتربية اإلسالمية

oالدورة التأهيلية

oطبال

oالهندسة
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Ö
بدرجة العبارةم

جداًكبرية
بدرجة كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
مقبولة

بدرجة 
ضعيفة

.أعطاين الربنامج رؤية واضحة حول ختصصي١

.أتوقع أن ما درسته سيفيدين يف مستقبلي املهين٢

.ملطلوبة لوظيفيت اليت أطمح إليهاحصلت على املهارات ا٣

٤حفزين الربنامج لتقدمي أفضل ما لدي.

.شجعين الربنامج على متابعة اجلديد يف جمال ختصصي٥

. حسن الربنامج قدريت على حل املشكالت٦

.طور الربنامج مهارايت للعمل ضمن فريق٧

.حتسني أدائيساعدين الربنامج على ٨

ساعدين الربنامج على حتسني مهارات  التحصيل الدراسي٩

.ساعدين الربنامج على تطوير مهارايت يف استخدام التقنيات احلديثة١٠

أنا راضٍ عن توفر مصادر املعلومات املوجودة يف املكتبة١١

.يف املكتبة أنا راضٍ عن جودة مصادر املعلومات املوجودة ١٢

.كانت مراجع املقررات يف الربنامج حديثة١٣

.كانت مراجع املقررات يف الربنامج ذات جودة عالية١٤

.كان أعضاء هيئة التدريس مستعدين ملساعديت عندما أحتاج إليهم١٥

.كانت برامج اإلرشاد األكادميي املهين املتاحة يل مفيدة١٦

. كانت جتهيزات احلاسب اآليل كافية الحتياجايت١٧

.أنا راضٍ بشكل عام عن خربات التعلم اليت تلقيتها يف هذا الربنامج١٨

 
.مرافق كافية وتسهيالت ملمارسة األنشطة املختلفة١٩

.مناسبة املكان لتنفيذ الربنامج٢٠

.خدمات إدارية جيدة تسهل عملية التدريس٢١

.توفر الكتب واملراجع املناسبة يف املكتبة لتسهيل عملية التدريس٢٢

.كفاية املدة الزمنية لتحقيق أهداف الربنامج٢٣
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بالبرنامج من وجهة نظرك ؟ما أبرز المشكالت أو أوجه القصور التي توجد-٢٤
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ما مقترحاتك لتطوير البرنامج في هذه الكلية ؟-٢٥
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