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استمارة رأي القطاع املستفيد من برامج الجامعة
سعادة الدكتور /الستاذ

املحترم

السادة شركة/

املحترمين

/

14هـ

حرصا من الجامعة على توافق مخرجاتها مع متطلبات القطاع املستفيد وكإحدى الخطوات املتبعة في اعتماد
البرامج الدراسية الجديدة أو تعديل ما هو قائم وسعيا نحو ضمان جودة هذه البرامج؛ نرجو منكم التفضل
باإلجابة على العبارات املضمنة في االستمارة املرفقة بحسب املقياس املحدد من أوافق بشدة إلى ال أوافق بشده
علما بأن املعلومات سوف تبقى سرية ولن تتاح اال ملن لهم عالقة بالمر.
مالحظة:
تعاد االستمارة خالل أسبوعين من ورودها لكم إلدارة الخطط والبرامج الدراسية على الفاكس أو البريد
االلكتروني.
مح تحيات لجنة الخطط بجامعة الجوف،،،
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الرأي
المحور العبارة

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

14هـ

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

المتطلبات المعرفية

تشمل الخطة على المعارف الضرورية في مجال عمل
الخريج.
المواد المقترحة في الخطة شاملة.
المواد المقترحة في الخطة تحق التكامل فيما بينها.
تشمل الخطة على مقررات حديثة.
تركز الخطة على المعارف التي تتوافق مع متطلبات
التوظيف.

المتطلبات المهارية

تتضمن الخطة مواد في مهارات االتصال.
تتضمن الخطة مواد في مهارات التفكير.
تتضمن الخطة مواد في مهارات القيادة.
تتضمن الخطة مواد في مهارات اتقان اللغة اإلنجليزية.
تتضمن الخطة مواد في مهارات اللغة العربية.
تتضمن الخطة مواد في مهارات التعلم التعاوني.

المتطلبات التدريبية

المقررات العلمية كافية.
يوجد متطلب للتدريب.
الحدات المخصصة للتدريب كافية.
فترة التدريب محدده في الوقت المناسب في الخطة.
ضوابط التدرب محدده بوضوح.

المتطلبات
التقنية

يوجد مقررات كافية في مهارات الحاسب.
توزيع المقررات في الخطة مناسب.
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تتالءم مقررات الحاسب مع طبيعة عمل الخريج.
يستخدم الحاسب في تدريس الطالب.
يستخدم الطالب الحاسب في تواصلهم مع المدرسين.
يستخدم الطالب الحاسب في اعداد متطلبات المواد.

متطلبات التوظيف

هناك حاجة لخريجي التخصص.
نحتاج لعدد من السنوات لسد العجز.
يوجد لدينا موظفين سعوديين خريجي برامج مماثلة من
المملكة.
نقدم برامج تأهيلية لموظفينا السعوديين الجدد.

إضافات اخرى تود ذكرها:
-1
-2
-3
مع بالغ شكرنا وتقديرنا لمنحكم إيانا جزءا من وقتكم الثمين،،،
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