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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                              

                                                                        

 تقرير نتائج االستبانات
 ـه 1440/  هـ 1439للعام الدراسي 

 مقدمة: 

واخلدمات املقدمة  مهمة لتحسني جودة الربامج والطالبات التغذية الراجعة من الطالب تعد 
جلمع املعلومات من  تهذه االستباانا فقد مت تصميم ذهلم واليت تساعد يف إدارة شئوهنم، ل

 . هبادرسوا  ألقسام اليتالطلبة ابلسنة النهائية عن خربهتم ابلكلية من خالل ا
للطالب والطالبات ابلكلية  كما أنه موضح ابلتقرير أدانه منازج لالستباانت اليت قدمت   

وكذلك ملخص وحتليل لنتائج تلك االستباانت واليت من خالهلا تعطى مؤشرات لنقاط القوة 
)اإلجيابيات( والعمل على زايدة حتسينها وتطويرها كما توضح لنا أيضًا نقاط الضعف 

ويد )السلبيات( أي مواطن اخللل واليت من أجلها صممت هذه االستباانت للعمل على جت
 وتطوير نقاط الضعف فيها وزايدة حتسينها. 

خصوصاً تقومي اختاذ القرارات املناسبة للتخطيط والتحسني  يتيح للكلية التقرير هذاحيث أن 
 الربامج واملقررات.

رتقاء ابملستوى األكادميي وحتقيقًا ألهدافها يف لالوبذلك حتقق الكلية ما تصبو إليه سعيًا  
نال الرايدة والتميز من بني مثيالهتا من الكليات األخرى ابجلامعة التطوير املستمر حىت ت

 وتعتلى قائمة صدارهتا من حيث جودة اخلدمات املقدمة للطالب والطالبات ابجلامعة.
ئني اجلزء األول فيه حتليل تفصيلي لنتائج االستباانت للكلية واجلزء جز وينقسم التقرير إىل 

 مستخلص لتحليل نتائج االستباانت لألقسام )الربامج( طالب وطالبات. حيتوي على  الثاين
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 (قسم) استبانة تقويم برنامج

 :منوذج االستبانة -1

 استبانة تقويم برنامج 
   ____________________________________________ اسم الربانمج )القسم(  
     _____________________السنة____________________   الفصل الدراسي    

 يف اخلانة املناسبة √صح  نرجو التفضل ابإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عالمة

أوافق  املساعدة والدعم اللذان قدما لتـعليمي

 بشدة

صحيح  أوافق

 لحد ما

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

      ابلربانمجأتيح يل اإلرشاد األكادميي واملهين املناسب خالل فرتة دراسيت  1

      هيئة التدريس مستعدة لإلرشاد واملشورة عندما أحتاج لذلك. 2

      شجعتين هيئة التدريس ابلقسم على أن أقدم أفضل ما عندي . 3

      قدمت هيئة التدريس ابلقسم تغذية راجعة على عملي. 4

      يدرسوهنا.لدى هيئة التدريس ابلقسم معرفة كبرية مبحتوى املقررات اليت  5

      كانت هيئة التدريس ابلقسم متحمسة للعمل. 6

      اهتمت هيئة التدريس مبدى تـقدم طلبتهم. 7

 املصادر اخلاصة بدعم تعليمي

      كانت املواد الدراسية املساعدة ابملقررات حديثة ومفيدة. 8

      كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج هلا.  9

10 
اتسمت جتهيزات القاعات )للمحاضرات، واملعامل، 

 والدروس( ابجلودة 

     

      كانت جتهيزات احلاسب كافية الحتياجايت. 11

12 
توفرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الالمنهجية )مبا يف ذلك 

 التجهيزات اخلاصة ابلرايضة والرتفيه(.
     

      .الشعائر الدينيةهناك مرافق مناسبة ألداء  13

كانت برامج التدريب امليداين )أو سنة االمتياز( فعالة يف تطوير  14
 مهارايت

     

 تقومي التعليم الذي حصلت عليه

      ما تعلمته يف هذا الربانمج )القسم( سيكون مهماً ملستقبلي. 15

 لقد ساعدين الربانمج يف تطوير االهتمام الكايف لدي للسعي يف 16
 االستمرار يف حتديث معلومايت حسبما يستجد يف جمال دراسيت.
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      ت اجلديدة.لقد طور الربانمج قدريت على استقصاء وحل املشكال 17

      لقد طور الربانمج قدريت على العمل بفاعلية مع اجملموعات. 18

      االتصال.لقد حسن الربانمج مهارايت يف  19

20 
الربانمج يف تطوير مهارايت األساسية يف استخدام لقد ساعدين 

 التقنية لدراسة القضااي والتعبري عن النتائج
     

  لقد طورت املعارف واملهارات الالزمة ملهنيت اليت اخرتهتا. 21

 

    

 التقومي العام

أشعر ابلرضا بشكل عام عن مستوى جودة خربيت التعليمية  22
 يف الكلية.

     

      مفتوحةأسئلة 

 ما أكثر شيء أعجبك فيما خيص دراستك يف هذه الكلية؟ 23
---------------------------------

--------------------------------- 

     

 ما أكثر شيء مل يعجبك فيما خيص دراستك يف هذه الكلية؟ 24
---------------------------------

--------------------------------- 

     

ما االقرتاحات اليت لديك لتحسني الربانمج )القسم( الذي درست  25
 به يف هذه الكلية؟

--------------------------------- 
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 ملخص نتائج االستبانة: -2

رقم 
 السؤال

 قسم إدارة
 األعمال 

قسم اللغة 
 اإلنجليزية

قسم 
 القانون

 المجموع
 للكلية

 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.04 3.31 3.22 3.10 3.00 3.13 

2 2.96 3.39 3.09 3.25 2.67 3.07 

3 3.04 3.36 3.17 3.17 2.83 3.11 

4 2.79 3.38 2.96 2.85 2.50 2.89 

5 3.00 3.30 3.13 3.21 2.67 3.06 

6 3.07 3.02 3.13 3.27 3.00 3.01 

7 3.11 3.19 3.26 3.31 2.83 3.14 

8 3.07 3.09 3.22 3.46 3.00 3.17 

9 3.29 3.21 3.30 3.25 2.50 3.11 

10 3.39 3.21 3.39 3.23 2.33 3.11 

11 2.86 3.05 4.00 2.98 3.21 3.22 

12 2.79 2.95 4.00 2.90 3.00 3.13 

13 2.96 2.95 4.00 2.90 3.16 3.19 

14 3.32 3.26 3.67 3.26 3.38 3.38 

15 2.00 2.16 4.00 2.12 2.19 2.49 

16 2.50 2.25 3.33 2.19 2.40 2.53 

17 3.21 3.18 4.33 3.19 3.31 3.44 

18 2.68 2.70 3.67 2.62 2.79 2.89 

19 2.79 2.80 3.67 2.71 3.04 3.00 

20 3.18 2.40 3.33 2.33 2.46 2.54 

21 2.86 2.85 3.00 2.86 2.83 2.88 

22 3.68 3.25 3.18 3.24 3.34 3.34 
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 حتليل نتائج االستبانة:  -3

 

 نقاط القوة: 
 واملشورة.التدريس لإلرشاد استعداد أعضاء هيئة   -
 .بتقدمي أفضل ما لديهم للطالب التدريس هيئة اهتمام أعضاء -
 خربهتم.الطالب وزايدة  برامج التدريب امليداين يف تطوير مهارات فعالية -
 الدينية.مرافق مناسبة ألداء الشعائر لوجود  جيايبالتأثري اإل -
 .الطالب احتياجاتلتلبية  احلاسب كافية جتهيزات معامل -

 
 
 

 نقاط الضعف : 
 . هلا الطالب أحتاج كلما  متاحة املكتبة غري مناسبة وليست مصادر  -
البحثية  مع اجملموعات االندماج بفاعليةعدم قدرة بعض الطالب يف  -

 االجتماعية.واخلدمة 
اليت  ملهنللطالب ملواكبة االالزمة  املعارف واملهاراتبعض طور ت عدم -

 ها.و ر ااخت
 املهين.هم ملستقبل التخطيطيف  وها تعلمعدم إهتمام البعض مل -
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 ملــــــــــــــــــــــــــــــحق

 رسم بياني لملخص نتائج االستبانة
 

 

 
 يوضح ملخص استبانة تقويم البرنامج (1)شكل           

 

 

 

 

 يوضح ملخص استبانة تقويم البرنامج في شكل دائرة (2)شكل   
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1فئة  2فئة  3فئة  4فئة 

رسم بيانى يوضح ملخص إستبانة تقويم البرنامج

قسم إدارة االعمال طالب قسم إدارة االعمال طالبات قسم اللغة اإلنجليزية طالب

قسم اللغة اإلنجليزية طالبات قسم القانون طالب متوسط درجة تقييم البرنامج

متوسط درجة البرنامج

قسم إدارة االعمال طالب قسم إدارة االعمال طالبات قسم اللغة اإلنجليزية طالب

قسم اللغة اإلنجليزية طالبات قسم القانون متوسط تقييم البرنامج
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 استبانة تقويم مقرر
 : منوذج االستبانة -1

 تقويم مقرر  استبانة

   _________________اسم البرنامج )القسم(___________   اسم المقرر ورمزه  

 

 ___________________السنة__________________     الفصل الدراسي    

 

 نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي تمثل إجابتك بشكل كامل. 

 •                                 ×                 √  وليس                              يرجى تظليل الدائرة هكذا     

 مع مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا، وعدم استخدام أقالم التظليل الفوسفورية       

، وعدم استتتخدام قلم أرمر أو أرضتتر قلم رصتتاأ أو قلم ربر جاأ أقرأ أو أستتوط  ق المرجو استتتخدام 

 أو أصفر

  أوا ق بشدة( تعني أن العبارة صحيحة طائماً أو  ي كل األريان(

 وب تمت تأطيته على أكمل وجه.تقريباً، أو أن المطل

  أوا ق( تعني أن العبارة غالباً أو  ي أغلب الحيان، أو أن المطلوب(

 تمت تأطيته بشكل جيد تقريباً.

  صحيح لحد ما( تعني أن المطلوب تمت تأطيته بشكل متوس( 

  ال أوا ق( تعني أن المطلوب تمت تأطيته بشكل ضعيف أو لم يؤط  ي(

 معظم األريان

 بشدة( تعني أن المطلوب تمت تأطيته بشكل سيء جدا، أو لم  )ال أوا ق

 يؤط أصالً،  أو ناطراً ما تمت تأطيته.
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دة 
ش
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ق

ا 
أو

ال 
 

 أسئلة راصة بـبداية المقرر
 

 

1 

كانت الخطوط األساسية )بما  ي ذلك المعلومات 

واضحة والمهارات التي صمم المقرر لتطويرها( 

 بالنسبة لي.

     

2 

كانت متطلبات النجاح  ي المقرر )بما  ي ذلك الواجبات 

التي يتم التقييم بناء عليها، ومحكات التقييم( واضحة 

 بالنسبة لي.

     

3 

كانت مصاطر مساعدتي  ي المقرر )بما  ي ذلك 

الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس، والمراجع( 

 واضحة بالنسبة لي.

     

 أسئلة راصة بما ردث رالل المقرر

4 
كان تنفيذ المقرر واألشياء التي طلب مني أطاؤها متسقة 

 مع الخطوط األساسية للمقرر.

     

5 

كان عضو هيئة التدريس ملتزماً بإعطاء المقرر بشكل 

كامل )مثل: بدأ المحاضرات  ي الوقت المحدط، تواجد 

عضو هيئة التدريس بشكل طائم، اإلعداط الجيد للمواط 

 المساعدة  ي التدريس، وهكذا(. 

     

6 

 

لدى عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقديم هذا المقرر 

 المقرر.إلمام كامل بمحتوى 
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كان عضو هيئة التدريس موجوطاً للمساعدة رالل  7

 الساعات المكتبية .

     

      كان عضو هيئة التدريس متحمساً لما يقوم بتدريسه . 8

9 
كان عضو هيئة التدريس مهتماً بمدى تقدمي وكان معينا ً 

 لي.

     

10 
كان كل ما يقدم  ي المقرر رديثا ومفيداً، )النصوأ 

 المقروءة، التلخيصات، المراجع، وما شابهها(.

     

11 
كانت المصاطر التي ارتجتها  ي هذا المقرر متوا رة 

 كلما كنت أرتاج إليها.

     

12 
كان هناك استخدام  عال للتقنية لدعم تعليمي  ي هذا 

 المقرر.

     

13 
وجدت تشجيعاً إللقاء األسئلة وتطوير أ كاري الخاصة 

  ي هذا المقرر. 

     

      .أ ضل ما عندي  شجعت  ي هذا المقرر على تقديم  14

15 

ساعدت األشياء التي طلبت مني  ي هذا المقرر )النشطة 

الصفية، المعامل، وهكذا(  ي تطوير معر تي ومهاراتي 

 التي يهدأ المقرر لتعليمها.

     

16 
كانت كمية العمل  ي هذا المقرر متناسبة مع عدط 

 الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر.  

     

17 
قدمت لي طرجات الواجبات واالرتبارات  ي هذا المقرر 

 رالل وقت معقول.

     

      كان تصحيح واجباتي وارتباراتي عاطالً ومناسباً. 18

19 
والمقررات األررى وضحت لي الصلة بين هذا المقرر 

 بالبرنامج )القسم(.

     

 تقويم المقرر

      ما تعلمته  ي هذا المقرر مهم وسيقيدني مستقبالً. 20

21 
ساعدني هذا المقرر على تحسين قدرتي على التفكير 

 ورل المشكالت بدالً من رفظ المعلومات  ق .

     

22 
ساعدني هذا المقرر على تحسين مهاراتي  ي العمل 

 على شكل  ريق.

     

23 
ساعدني هذا المقرر على تحسين قدرتي على االتصال 

 .بفاعلية

     

 التقويم العام

      أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جوطة هذا المقرر. 24
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 أسئلة مفتورة

 

 

25 

 

 

 ؟هذا المقرر ما الذي أعجبك بشكل كبير  ي

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

26 

 

 هذا المقرر؟ ما الذي لم يعجبك بشكل كبير  ي

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

27 

 

 لتحسين هذا المقرر؟ما االقترارات التي لديك 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 :ملخص نتائج االستبانة -2

 رقم السؤال
↓ 

قسم إدارة 
 األعمال

قسم اللغة 
 اإلنجليزية

قسم 
 القانون

 المجموع
 للكلية

 طالب  طالبات طالب طالبات طالب

1 3.17 3.11 3.30 3.12 3.26 3.19 

2 3.36 3.08 3.37 3.28 3.44 3.31 

3 3.28 3.13 3.22 3.12 3.41 3.23 

4 3.38 3.18 3.35 3.26 3.32 3.30 

5 3.23 3.11 3.22 3.11 3.32 3.20 

6 3.39 3.42 3.46 3.33 3.50 3.42 

7 3.32 3.16 3.39 3.30 3.42 3.32 

8 3.33 3.32 3.37 3.26 3.42 3.34 

9 3.51 3.32 3.48 3.49 3.61 3.48 

10 3.19 3.18 3.30 3.16 3.38 3.24 

11 3.25 3.16 3.26 3.23 3.43 3.27 

12 3.16 3.08 3.22 3.18 3.41 3.21 

13 3.13 3.00 3.09 3.14 3.31 3.13 

14 3.26 3.16 3.22 3.32 3.35 3.26 

15 3.24 3.50 3.29 3.36 2.67 3.21 

16 3.23 3.67 3.39 3.24 2.50 3.21 

17 3.20 3.67 3.26 3.60 2.83 3.31 

18 3.27 3.83 3.21 3.55 2.67 3.31 

19 3.20 3.67 3.29 3.62 3.17 3.39 

20 3.17 3.83 3.39 3.26 3.17 3.36 

21 3.24 4.00 2.68 3.60 3.00 3.30 

22 3.39 3.17 2.92 3.48 3.17 3.23 

23 2.61 3.67 2.44 2.81 3.50 3.01 

24 2.88 2.33 2.82 3.52 3.33 3.98 
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 حتليل نتائج االستبانة:  -3

  القوةنقاط: 
بشكل عام عن مستوى جودة  الطالب ابلرضا التام لدى شعورال -

 ات الدراسية.املقرر 
 .هلمإهتمام عضو هيئة التدريس مبدى تقدم الطالب وإعانته  -
 كامل  إملام املقرر هذا بتدريس يقوم الذي التدريس هيئة لدى عضو -

 .املقرر مبحتوى
 الربانمج.توضيح الصلة بني مجيع املقررات يف  -
 
 
 نقاط الضعف : 

 على حتسني عدم قدرة البعض على االتصال بفاعلية. -
 وجدت تشجيعاً إللقاء األسئلة وتطوير أفكاري اخلاصة يف هذا املقرر. -
 الساعات عدد مع غري متناسبة املقررات بعض يف العمل كمية  كانت -

 .  للمقرر املخصصة املعتمدة
 

  



ة|  12 ح ف ص ل  ا

 

 

 قــــــــــــــــــــــــــــــحمل

 بياني لملخص نتائج االستبانةرسم     

 

 رسم بياني يوضح ملخص استبانة مقرر (1)شكل 

 

 ملخص استبانة مقرر لبرامج الكلية (2)شكل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

رسم بيانى يوضح ملخص إستبانة تقويم مقرر

قسم إدارة االعمال طالب قسم إدارة االعمال طالبات قسم اللغة اإلنجليزية طالب

قسم اللغة اإلنجليزية طالبات قسم القانون طالب متوسط درجة تقييم البرنامج

ملخص استبانة تقويم مقرر لبرامج الكلية

قسم إدارة االعمال طالب

قسم إدارة االعمال طالبات

بقسم اللغة اإلنجليزية طال

باتقسم اللغة اإلنجليزية طال

قسم القانون

متوسط تقويم المقرر
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 استبانة تقويم خربة الطالب
 منوذج االستبانة:  -1

 استبانة تقويم خبرة الطالب
   ____________________________________________ اسم الربانمج )القسم(  

     _____________________السنة____________________   الفصل الدراسي    

 تعد التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسني جودة اخلربات التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل.  

)القسم(. وتشمل بنود هذه االستبانة مجيع  أثناء الربانمجوهذه االستبانة مصممة جلمع آراء الطلبة عن خرباهتم 
 خرباتك اليت مررت هبا يف الربانمج حىت اآلن، وال تقتصر على مقرر واحد فقط. 

كما أن هذه االستبانة سرية. فنرجو عدم كتابة امسك عليها أو الكشف عن هويتك، وستجمع استجابتك مع 
للتخطيط  خالصة اآلراء شخص، وستستخدمأي استجاابت اآلخرين من خالل عملية ال تسمح ابلتعرف على 

 للتحسني.

 يف اخلانة املناسبة √صح  نرجو التفضل ابإلجابة عن األسئلة التالية بوضع عالمة

 املشــــورة والــدعم
أوافق 
 بشدة

 أوافق
صحيح 
 حلد ما

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
كان من السهل علي أن أجد املعلومات اخلاصة 

 )براجمها( قبل أن أسجل فيها. ابجلامعة وأقسامها
     

2 
عندما بدأت يف هذه اجلامعة، ساعدين برانمج 

 التهيئة املعد للطلبة املستجدين.
     

3 
هناك فرص كافية يف هذه اجلامعة للحصول على 

 املشورة فيما يتعلق بدراسيت ومستقبلي املهين. 
     

      إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة. 4
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 مصادر وجتهيزات التـــعلم

الفصول الدراسية )مبا يف ذلك قاعات احملاضرات،  5
 واملعامل، املختربات( جذابة ومرحية.

     

6 
مرافق وجتهيزات احلاسب املخصصة للطلبة كافية 

 الحتياجايت. 
     

      يساعدين منسوبو املكتبة عندما أحتاج لذلك.  7

ومقدار املواد التعليمية أشعر ابلرضا عن جودة  8
 املتاحة يل ابملكتبة.

     

      تفتح املكتبة أبواهبا يف أوقات مالئمة. 9

10 
هنجية )مبا يف هناك مرافق متاحة لألنشطة الال 

 ذلك األنشطة الرايضية والرتفيهية(.
     

11 
هناك مرافق مناسبة متاحة ابجلامعة ألداء الشعائر 

 الدينية.
     

 التعــلم والتـعليم

يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل  12
 .معهم اهتماماً حقيقياً مبدى تقدمي

     

13 
هيئة التدريس ابجلامعة عادلون يف معاملتهم 

 .للـطلبة
     

14 
تشجعين املقررات والواجبات اليت آخذها على 
 دراسة األفكار اجلديدة وعلى التعبري عن آرائي.

     

15 
تزداد قدريت على دراسة وحل املشكالت اجلديدة 

 وغري العادية، نتيجة لدراسيت.
     

16 
تتحسن قدريت بشكل فعال على التعبري عن نتائج 

 .أحباثي اليت أقوم هبا، نتيجة لدراسيت
     

17 
حيفزين الربانمج )القسم( الذي أدرس به على 

 املزيد من التعلم.
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18 
واملهارات اليت أتعلمها ذات أمهية إن املعارف 

 ابلنسبة ملستقبلي الوظيفي.
     

19 
إنين أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة 

 اجلماعية.
     

 التــقــومي العــــام

أشعر ابلرضا بشكل عام عن حيايت الطالبية يف  20
 هذه اجلامعة

     

      أسئـــلة مفــتوحة

 فيما خيص دراستك يف هذه اجلامعة؟ما أكثر شيء يعجبك  21

 ت اليت لديك لتحسني هذه اجلامعة؟ما االقرتاحا 23
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 : ملخص نتائج االستبانة -2

رقم 
 السؤال

↓ 

 قسم إدارة
 األعمال 

قسم اللغة 
 اإلنجليزية

 المجموع قسم القانون
 للكلية

 طالب طالبات طالب فقط طالب

1 3.33 3.05 3.31 3.30 3.36 3.27 

2 3.51 3.29 3.48 3.39 3.52 3.44 

3 3.28 3.21 3.30 3.21 3.29 3.26 

4 3.55 3.47 3.62 3.47 3.50 3.52 

5 3.25 3.21 3.30 3.11 3.61 3.30 

6 3.38 3.11 3.46 3.35 3.52 3.36 

7 3.36 3.24 3.46 3.32 3.44 3.36 

8 3.57 3.29 3.56 3.42 3.64 3.50 

9 3.17 3.11 3.30 3.12 3.26 3.19 

10 3.36 3.08 3.37 3.28 3.44 3.31 

11 3.28 3.13 3.22 3.12 3.41 3.23 

12 3.37 3.30 3.47 3.40 3.40 3.39 

13 3.37 3.28 3.47 3.35 3.30 3.35 

14 3.40 3.35 3.40 3.37 3.30 3.36 

15 3.40 3.35 3.37 3.30 3.10 3.30 

16 3.30 3.21 3.37 3.28 3.30 3.29 

17 3.47 3.40 3.40 3.35 3.30 3.38 

18 3.47 3.35 3.40 3.35 3.50 3.41 

19 3.40 3.37 3.30 3.21 3.30 3.32 

20 3.37 3.30 3.43 3.35 3.40 3.37 
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 حتليل نتائج االستبانة:  -3

 نقاط القوة: 

 اهتماماً  الطالب معهم تعاملي الذين التدريس هيئة أعضاء معظم يهتم -
 .تقدمهم مبدى حقيقياً 

 إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة. -
 مقدار املواد التعليمية املتاحة هلابلرضا عن جودة وم ةشعور األغلبي -

 ابملكتبة.
 الطالب.يف حتفيز  برانمج التهيئة املعد للطلبة املستجدين ساعد -
خالل ها و تعلماملعارف واملهارات اليت  معظم الطالب من استفاد -

 الوظيفي. همستقبلم يف رسم دراستهم

 نقاط الضعف : 

 .للطالب مالئمة أوقات يف أبواهبا ال تفتح املكتبة -
املعلومات اخلاصة ف احلصول على  الطالب بعض وجود صعوبة لدى -

 ابجلامعة وأقسامها )براجمها( قبل أن أسجل فيها.
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 قــــــــــــــــــــــــــــحمل

 رسم بياني لملخص نتائج االستبانة      

 

 استبانة تقويم خبرة الطالب (1)شكل 

 

 

 متوسط استبانة تقويم خبرة الطالب في شكل دائرة (2)شكل 

 

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

رسم بيانى يوضح ملخص إستبانة آتقويم خبرة الطالب

قسم إدارة االعمال طالب قسم إدارة االعمال طالبات قسم اللغة اإلنجليزية طالب

قسم اللغة اإلنجليزية طالبات قسم القانون طالب متوسط درجة تقييم البرنامج

متوسط استبانة تقويم خبرة الطالب

قسم إدارة االعمال طالب

قسم إدارة االعمال طالبات

قسم اللغة اإلنجليزية طالب

قسم اللغة اإلنجليزية طالبات

قسم القانون

متوسط برامج الكلية
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 حتليل نتائج االستبانات لألقسام )طالب وطالبات(
سبق من جداول مللخص نتائج االستباانت أعاله وكذلك الرسم البياين بناءاً على ما 

 يلي:كما   ألقساماالستباانت لليل نتائج حتمستخلص  امللحق يتضح لنا
 )طالب(: قسم إدارة األعمال: برنامج نظم املعلومات اإلدارية -1

 نقاط القوة: 

التعليمية  الطالب تارضا بشكل عام عن مستوى جودة خرب ر ابلو شعال -
 يف الكلية.

 اتسمت جتهيزات القاعات )للمحاضرات، واملعامل، والدروس( ابجلودة -
إملام كامل  بتقدمي املقرراتون يقوم نهيئة التدريس الذي أعضاءلدى  -

 مبحتوى املقرر.
يف العمل على شكل ات على حتسني مهارايت الطالب املقرر  ساعدت -

 فريق.
 دافعيتهم.وزاد من  ساعد برانمج التهيئة املعد للطلبة املستجدين  -
 .ابملكتبة للطالبر ابلرضا عن جودة ومقدار املواد التعليمية املتاحة و شعال -
  الضعفنقاط : 

 ذلك يف مبا) الالمنهجية لألنشطة املناسبة التجهيزات توفرتعدم  -
 (.والرتفيه ابلرايضة اخلاصة التجهيزات

 .املهينهم ملستقبل التخطيطيف  وها تعلمالبعض مل اهتمامعدم  -
 .لدى كثري من الطالب مالئمة غري املكتبة أوقات -
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 (:طالبات) اإلدارية املعلومات نظم األعمال: برنامج إدارة قسم -2

 نقاط القوة: 

 .الطالبات دريس ابلقسم تغذية راجعة على عملقدمت هيئة الت -
 ت الطالباتاحتاج عندما واملشورة لإلرشاد التدريس هيئةاستعداد  -

 .لذلك
 .ومناسباً للطالباتكان تصحيح الواجبات واالختبارات عاداًل  -
 .إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة -

 
 الضعف نقاط : 

عدم شعور بعض الطالبات ابلرضا بشكل عام على مستوى جودة بعض  -
 املقررات.

 .املهينهن ملستقبل التخطيطيف  وها تعلمعدم اهتمام البعض مل -
نهجية )مبا يف ذلك األنشطة الرايضية متاحة لألنشطة الالاملرافق امل قلة -

 (.والرتفيهية
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 (:طالب) اإلجنليزيةاللغة اإلجنليزية: برنامج اللغة  قسم -3

 نقاط القوة:     

 .ابجلودة( والدروس واملعامل، للمحاضرات،) القاعات جتهيزات اتسمت -
 التجهيزات ذلك يف مبا) الالمنهجية لألنشطة املناسبة التجهيزات توفرت -

 (.والرتفيه ابلرايضة اخلاصة
 .اتملقرر ابإملام كامل مبحتوى كان لدى أعضاء هيئة التدريس  -
 إعانتهم هلم الكبري من أعضاء هيئة التدريس مبدى تقدم طلبتهماالهتمام  -
 مهل ابلرضا عن جودة ومقدار املواد التعليمية املتاحة طالب القسم رو شع -

 .ابملكتبة
 

 نقاط الضعف : 
 وحل التفكري يفقدراهتم  حتسني علىالطالب  ات بعضاملقرر ساعد تمل  -

 .فقط املعلومات حفظ من بدالً  املشكالت
املعارف واملهارات  يرطو بعض الطالب اخلرجيني على ت استطاعةعدم  -

 .همديالالزمة ل
 ألبواهبا.فتح املكتبة  أوقات عدم مالئمة -
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 (:طالبات) اللغة اإلجنليزية: برنامج اللغة اإلجنليزية قسم -4

 نقاط القوة: 

 طلبتهن. هيئة التدريس مبدى تقدم عضوات االهتمام الكبري من -
 .ومفيدة حديثة ابملقررات املساعدة الدراسية املواد  -
 كان تصحيح الواجبات واالختبارات عاداًل ومناسباً للطالبات. -
 (.القسم) ابلربانمج املقرراتمجيع  بني الصلة وضوح -
 إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة. -
 .يف هذه اجلامعة ة طالبات القسملرضا بشكل عام عن حيار ابو شعال -

 
  الضعفنقاط : 

 الكايف االهتمامو  تطويرعدم سعى بعض الطالبات ابلقسم يف ال -
 .دراستهن جمال يف يستجد حسبما معلوماهتن حتديث يف االستمرارو 

 .بفاعلية االتصال على اهتنبعض الطالبات لقدر  حتسني عدم -

 ألبواهبا.فتح املكتبة عدم مالئمة أوقات  -
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 (:طالب فقط)القانون: برنامج القانون  قسم -5

 نقاط القوة: 

يف  يتهفعالو ربامج التدريب امليداين )أو سنة االمتياز( ل اإلجيايباألثر  -
 الطالب. تطوير مهارات

 اهتمرضا بشكل عام عن مستوى جودة خرب ابل طالب القسم رو شع -
 التعليمية يف الكلية.

 ابلقسم.مبدى تقدم الطالب  هيئة التدريس أعضاء إهتمام -
 على االتصال بفاعلية. على حتسني قدرات الطالبات املقرر ساعدت  -
 مقدار املواد التعليمية املتاحة هلابلرضا عن جودة وم طالب القسم رو شع -

 .ابملكتبة
 

 نقاط الضعف : 
 .هم املهينملستقبل التخطيطيف  وها تعلمعدم اهتمام البعض مل -
 الكايف واالهتمام ابلقسم يف التطوير الببعض الط عدم سعى -

 .همدراست جمال يف يستجد حسبما ممعلوماهت حتديث يف واالستمرار
مع عدد الساعات املعتمدة ات املقرر  كمية األعمال يف بعض  عدم مناسبة -

 املخصصة للمقرر.  
 


