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 2من  1الصفحة  

 

 البعث جامعة  آراء الخريجين مناستبيان 

QF 12.03 

  ............................................... :تاريخ االستبيان
  

  الحالة الوظيفية   الثالثي  االسم

  )إن وجدت( جهة العمل  أنثى ذكر       الجنس 

  بالعمل سنة االلتحاق    البرنامج الدراسياسم 

  البريد االلكتروني    سنة االلتحاق بالبرنامج

  رقم الهاتف/ الموبايل    سنة التخرج من البرنامج

  صندوق البريد   دراسات عليا إجازة    معهد    نوع الدراسة

 

 عند الخيار المالئم:  يرجى وضع اشارة
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       ر البرنامج الذي درسته مهاراتي في التفكير وحل المشكالتطو   1

       اآلخرين  معالفعال  البرنامج مهاراتي في التواصل  نحس   2

       ر البرنامج مهاراتي على العمل ضمن فريقطو   3

       ساعدني البرنامج في تنمية المعارف والمهارات الالزمة لمهنتي  4

       البرنامج مهاراتي البحثيةر طو   5

       ر البرنامج قدراتي على اتخاذ القرارات طو   6

       توفر اإلرشاد األكاديمي المناسب طيلة فترة دراستي بالبرنامج 7

       زاد البرنامج من معرفتي بأخالقيات المهنة 8

       امتاز البرنامج بحداثة المقررات الدراسية  9

       راعت تطبيقات الحاسب في مقررات البرنامج التطورات التقنية الحديثة 10

       أتاح البرنامج فرص التواصل مع جهات سوق العمل المناسبة 11

       م أعضاء هيئة التدريس االرشاد المناسب عندما احتجت لذلك قد   12

       بتدريسهاالهتمام بما يقومون هيئة التدريس  أظهر أعضاء 13

       تدريس عملية الاستخدم أعضاء هيئة التدريس التقنية بفاعلية في  14

       وموضوعية ةلام أعضاء هيئة التدريس أداء الطالب بعدقو   15

       تدريس عملية المتنوعة في  قائاستخدم أعضاء هيئة التدريس طر 16

       متنوعة لتقويم أداء الطالب قائاستخدم أعضاء هيئة التدريس طر 17

       ع أعضاء هيئة التدريس الطالب ليصبحوا متعلمين فاعلين شج   18

       قد م أعضاء هيئة التدريس التغذية الراجعة حول أداء الطالب  19

       توافرت مصادر المعلومات المفيدة بالمكتبة كلما احتجت إليها  20

       لتعلم كافية في اتجهيزات القاعات الدراسية  21
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       لتعلمكافية في اتجهيزات المختبرات  22

       مت مراكز التصوير داخل الجامعة الخدمات المناسبةقد   23

       صحيةتوافرت مطاعم وبوفيهات  24

       تالءمت المرافق مع احتياجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  25

       مستوى جودة البرنامجل كتقييم 26

       تقييم رضاك عن حياتك الطالبية 27

       ألداء أعضاء هيئة التدريس كتقييم 28

       تقييمك ألسلوب التدريس 29

       سيةر تقييم رضاك عن المقررات الد 30

       مجمل الخبرات التعليمية التي تلقيتها ل كتقييم 31

       سئلة االستبانة أل كتقييم 32

 

؟     البعثفي الكلية التي درست بها في جامعة  لو أتيح لك أن تبدأ الدراسة من جديد، هل كنت ستلتحق  -1
 نعم )     (       ال )     ( 

 ؟  البعثجامعة هل توصي زمالئك بالدراسة في  -2
 نعم )     (       ال )     (  

 هل لديك أي مقترحات أو إضافات أخرى ؟ فضالً اذكرها :  -3
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