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تعتبر التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسين جودة الخبرات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.
وهذذذا االسذذتبانة مصذذممة ل م ذ آراء الطلبذذة عذذن تبذذراتهم أثنذذاء البرنذذامج (القسذذم  .وتشذذمل بنذذود هذذذا
االستبانة جمي تبراتك التي مررت بها في البرنامج حتى اآلن ،وال تقتصر على مقرر واحد فقط.
وهذا االسذتبانة سذرية .فنرجذو عذدك كتابذة اسذمك عليهذا أو الكشذ عذن هويتذك .وسذت م اسذت ابتك مذ
اسذذت ابات اآلتذذرين مذذن ت ذ ل عمليذذة ال تسذذم بذذالتعرع علذذى أي شذذخ  ،وستسذذتخدك ت صذذة اآلراء
للتخطيط لتحسين جودة الخبرات التعليمية ب امعتك هذا .
نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي تمثل إجابتك بشكل كامل.
وليس هكذا
يرجى تظليل الدائرة هكذا
م مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا  ،وعدك استخداك أق ك التظليل الفوسفوية .
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المرجو استخداك قلم رصاص أو قلم حبر جاع أزرق أو أسود فقط  ،وعدك استخداك قلم أحمر أو أتضذر أو
أصفر
أوافق بشدة

1

أوافق

المشــــورة والــدعم
كان من السهل علي أن أجد المعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامها
1
(برامجها) قبل أن أسجل فيها.
عندما بدأت في هذه الجامعة ،ساعدني برنامج التهيئة المعد للطلبة
2
المستجدين.
هناك فرص كافية في هذه الجامعة للحصول على المشورة فيما يتعلق
3
بدراستي ومستقبلي المهني.
 4إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة.

صحي لحد ما





ال أوافق



ال أوافق بشدة



(أوافق بشدة تعني أن العبارة صحيحة دائما أو في كل األحيان تقريبا ،و أن المطلوب تمت
تأديته على أكمل وجه.
(أوافق تعني أن العبارة صحيحة غالبا أو في أغلب الحيان ،و أن المطلوب تمت تأديته
بشكل جيد تقريبا.
(صحي لحد ما تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط.
(ال أوافق تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعي أو لم يؤد في معظم األحيان.
(ال أوافق بشدة تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيء جدا ،أو لم يؤد أص  ،أو نادرا
ما تمت تأديته.

مصادر وت هيزات التـــعلم
 5الفصول الدراسية (بما في ذلك قاعات المحاضرات ،والمعامل ،وهكذا)
جذابة ومريحة.
 6مرافق وتجهيزات الحاسب المخصصة للطلبة كافية الحتياجاتي.
 7يساعدني منسوبو المكتبة عندما أحتاج لذلك.
 8أشعر بالرضا عن جودة ومقدار المواد التعليمية المتاحة لي بالمكتبة.
 9تفتح المكتبة أبوابها في أوقات مالئمة.
هناك مرافق متاحة لألنشطة الال منهجية (بما في ذلك األنشطة الرياضية
10
والترفيهية).
 11هناك مرافق مناسبة متاحة بالجامعة ألداء الشعائر الدينية.
التعــلم والتـعليم
ً
ً
 12يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل معهم اهتماما حقيقيا بمدى
تقدمي.
 13هيئة التدريس بالجامعة عادلون في معاملتهم للـطلبة.
تشجعني المقررات والواجبات التي آخذها على دراسة األفكار الجديدة وعلى
14
التعبير عن آرائي.
تزداد قدرتي على دراسة وحل المشكالت الجديدة وغير العادية ،نتيجة
15
لدراستي.
تتحسن قدرتي بشكل فعال على التعبير عن نتائج أبحاثي التي أقوم بها،
16
نتيجة لدراستي.
 17يحفزني البرنامج (القسم) الذي أدرس به على المزيد من التعلم.
 18إن المعارف والمهارات التي أتعلمها ذات أهمية بالنسبة لمستقبلي الوظيفي.
 19إنني أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة الجماعية.
التــقــويم العــــاك
 20أشعر بالرضا بشكل عام عن حياتي الطالبية في هذه الجامعة.
أسئـــلة مفــتوحة
 21ما أكثر شيء يع بك فيما يخ دراستك في هذا ال امعة؟
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