
 

 
 

 

 :) اختياري (  االسم
 التخصص:   

 سنة التخرج :   

Email         
 تميفونك الحالي:

     ىل تعمل 

 نعم )            (          ال )               (                                   

 إذا كانت االجابو ب ال فما ىي األسباب التي تجعمك  ال تعمل إلى اآلن            
1-................................. 

           2-  ................................... 
           3-     ..................................... 

 إذا كانت االجابو بنعم         
 فما هي وظيفتك الحالية ..........................           
 تاريخ العمل             ...........................             

 
  ىل العمل لو عالقة بتخصصك 

 نعم    )            (             ال   )            (                                 

  ىل واجيت مشاكل التوظيف 
 (            ال  )            (  نعم    )                                             

 إذا كانت االجابه بنعم   فما هي المشاكل   
1- ................................. 

 2-................................... 
3-   ..................................... 

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 وـ١ٍخ ........................................
 

    20/    20سً     للعام الدرا استبٌان آلراء الخرٌجٌن
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  يتطمب منك في جية العمل 

 شهادة التخرج فقط      –أ   

 نعم    )            (             ال   )            (                   
 إتقان المغة االنجميزيه  –ب 

 نعم    )            (             ال   )            (                   
 ج مهارات الكمبيوتر 

 نعم    )            (             ال   )            (                   
 دورات متخصصة  -د

 نعم    )            (             ال   )            (                  
 

  ىل تعتقد أن وظيفتك يمكن آلي خريجي أن يعمل بيا 

 ال   )            (      نعم    )            (                         
  

  ماىى األسباب في اعتقادك أن الطالب الجدد يعزفون عن دخول كميتك 

1- 

2- 

  ىل ساعد برنامجك الدراسي في أدائك بعممك الحالي 

 نعم    )            (             ال   )            (                      

  ئك في العمل مع الذين  تخرجوا من كميات أخرى ىناك فرق بين إعدادك االكاديمى مع زمال 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

  ىل  استمرت كميتك في التواصل معك بعد التخرج 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
 

  ىل أثر المقررات الدراسية في تحسين عالقاتك باآلخرين 

 نعم    )            (             ال   )            (                        
  

  ىل استفدت من مقراراتك الدراسية في عممك الحالي 
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 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

  ىل توافق عمى فتح أقسام وتخصصات جديدة بالكمية لتواكب سوق العمل 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

  ىل تشارك في أنشطة الكمية المختمفة بعد تخرجك 

 (        نعم    )            (             ال   )                           
   

  ىل تتواكب المقررات الدراسية مع طبيعة العمل 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

  ىل ترغب فى زيادة المقررات الدراسية 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
    

  ىل توافق عمى تدريبك الميداني في السنوات الدراسية االربعو 

 نعم    )            (             ال   )            (                     
 

 ما ىو الدور الذي تستطيع المؤسسات  تقديمو لتحسين العممية التعميمية 

1-                         
2-    

 مقترحاتك لتحسين مستوى الخريجين ليالئم سوق العمل  ماىو

1- 
2- 
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 عزٌزي عضو هٌئة التدرٌس

نشكرك على وقتك الذي ستقضٌه فً ملئ هذه االستبانة، حٌث إن التغذٌة الراجعة منك على بنودها فً  

وهذه االستبانة تطبق على أعضاء هٌئة التدرٌس فً كل سنة بهدف استطالع أرائهم تجاه غاٌة األهمٌة.  

ستساهم فً التطوٌر والتحسٌن المستمر، وستعامل بٌاناتك بسرٌة  الجوانب المختلفة للجامعة والكلٌة والتً

 تامة.

 لتعبئة االستبانة مالحظات

 تتكون االستبانة من ثالثة أجزاء: 

 خاص بالمعلومات العامة،    األول                                
 خاص ببنود  االستبانة،  الثانً                                
 خاص بأهم المالحظات التً تود إضافتها.  الثالث                               

 ونرجو التفضل باإلجابة عن جمٌع األسئلة.

وتتطلب اإلجابة عن البنود اختٌار تقدٌر من خمس مستوٌات:  )أوافق بشدة ( وتعنً أن العبارة صحٌحة 

أن العبارة صحٌحة غالباً ، و)محاٌد ( وتعنً عدم الموافقة دائماً أو فً كل األحٌان تقرٌباً، و )أوافق( وتعنً 

التامة او الرفض التام، و )ال أوافق( وتعنً أن العبارة غٌر صحٌحة غالبا، و)ال أوافق بشدة( وتعنً أن 

 العبارة غٌر صحٌحة على اإلطالق أو دائما.

 المعلومات العامة) اختٌاري(

 ...................................................._  االسم  : ..........................

 _ الجنس : ) ذكر ( )      (   أنثى )      (.

 .............. _ الدرجة األكادٌمٌة: .............................. عدد سنوات الخبرة فً الجامعة

  الوحدة........................................................................... _ اسم القسم / اإلدارة

 

 

  20     -20التدرٌسٌٌن للعام الدراسً     اراء استطالع استبٌان

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 وـ١ٍخ ........................................
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   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

1 2 3 4 5  

 اٌؼجبساد

 د

 اإلداسح

 1 رمذ٠ش االداسح ٌؼضٛ ا١ٌٙئخ اٌزذس٠س      

 2 اٌزذس٠س ١٘ئخ أػضبء ث١ٓ ٚاٌّٛضٛػ١خ اٌؼذاٌخ     

 3 اٌخبطخ ٚازز١بخبرٟ ٌّشبوٍٟ اإلداسح رمذ٠ش     

 4 اٌسم١م١خ لذسارٟ ِغ ٠زالءَ ِب ٌّّبسسخ اٌفشطخ اػطبئٟ     

 5 اٌؼًّ ٔظبَ فٟ اٌشاٞ  إلثذاء اٌفشطخ اربزخ     

 اٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاس :

 4 األوبد١ّ٠خ ٚاٌم١بداد اٌزذس٠س ١٘ئخ ػضٛ ث١ٓ اٌّزجبدي شاَاالزز     

 5 ثؼٍّٟ اٌخبطخ اٌمشاساد ٚضغ فٟ ِشبسوزٟ     

 6 ثمسّٟ اٌخبطخ اٌمشاساد ٚضغ فٟ ِشبسوزٟ     

أسبُ٘ وؼضٛ ١٘ئخ رذس٠س فٟ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ، ٚأرؼبْٚ فٟ ػ١ٍّبد        

 اػذاد اٌزمبس٠ش ٚرسس١ٓ األداء ٚرٌه فٟ  ِدبٌٟ

7 

١٘ئخ اٌزذس٠س اٌّبَ ثبالسزشار١د١بد اٌّسذدح فٟ رٛط١فبد  ٌذٞ وؼضٛ     

 .اٌجشٔبِح ٚاٌّمشساد ٚلبدس ػٍٝ اسزخذاِٙب

8 

اٌىزت اٌّمشسح ٚاٌّشاخغ ٌٍّمشساد اٌزٟ أدسسٙب زذ٠ثخ ٚرزضّٓ آخش        

 اٌزطٛساد فٟ ِدبي اٌذساسخ

9 

 ِدبٌس االلسبَ :

 اٌمسُ أػضبء ٌىً ِٚؼٍٕخ ِسذدح ِٛاػ١ذ فٟ األلسبَ ِدبٌس رؼمذ     
 

11 

 11 اٌى١ٍخ ِدٍس ػٍٟ األلسبَ ِدبٌس رؼشع     

 12 اٌى١ٍخ ثّدٍس األلسبَ ِدبٌس ثمشاساد ٠ئخز     

1 2 3 4 5  

 اٌؼجبساد

 االػجبء اٌزذس٠س١خ :

 13 ٠زٕبست اٌدذٚي اٌزذس٠سٟ ِؼه     

 14 سٟ ػٍّٟ ِٚشْساٚخٛد خذٚي د     

 15 ا١ٌِٟٛطش٠مخ رٛص٠غ اٌؼًّ      

 16 ره اٌسم١م١خ ا٠زالءَ اٌؼتء اٌزذس٠سٟ ِغ لذس     

 17  ٠زُ االػزشاف ٚاٌزمذ٠ش اٌشسّٟ ٌألداء اٌّز١ّض فٟ اٌزذس٠س، ِغ رشد١غ اإلثذاع ٚاالثزىبس.     

 

 ِظبدس اٌزؼٍُ:

ألذَ اٌّشٛسح وؼضٛ ١٘ئخ رذس٠س ػٓ اٌّمشساد ٚاٌجشاِح ف١ّب ٠زؼٍك          

ثبٌّزطٍجبد اٌالصِخ ٌّسبٔذح ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ، ٚرٌه فٟ ٚلذ ِجىش 

                     ٠سّر ثزٛف١ش اإلِذاداد اٌالصِخ فٟ اٌٛلذ إٌّبست.

18 

 19  رزٛافش ِشافك وبف١خ السزخذاَ أخٙضح اٌسٛاس١ت اٌشخظ١خ اٌّسٌّٛخ.      

                                  رزٛافش اٌىزت، ٚاٌّدالد اٌؼ١ٍّخ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛاد اٌّشخؼ١خ ثبٌٍغز١ٓ      

              اٌؼشث١خ ٚاإلٔد١ٍض٠خ 

21 

 اٌّشافك ٚاٌزد١ٙضاد وبف١خ ٌٍذساسخ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ سٛاء ٌالسزخذاَ      

  اٌفشدٞ أٚ ٌٍّدّٛػبد اٌظغ١شح.

21 
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1 2 3 4 5  

 اٌزذس٠ج١خ ٚساداٌذ

 22 ػٍّه ِدبي فٟ رف١ذ رذس٠ج١خ دٚساد رٛف١ش     

 23 ا١ٌّٕٙخ اٌّٙبساد ٌز١ّٕخ اٌّزبزخ اٌفشص رٛافش     

 24 ػ١ٍخ زظٍذ اٌزٞ اٌزذس٠ت ِسزٛٞ ػٓ سضبن ِذٞ ِب     

 25 اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد أثٕبء فٟ اٌؼًّ ِٓ اٌزفشؽ     

 ػ١ٍّبد اٌزٛظ١ف:

 ػ١ٍّخ رٛص٠غ أػجبء اٌزذس٠س رزُ ثبٔظبف ِغ ِشاػبح طج١ؼخ ِزطٍجبد        

  زمٛي اٌزذس٠س اٌّخزٍفخ. اٌزذس٠س فٟ 

26 

 27  س١بسـبد اٌزشل١خ ٚاخشاءارٙب ِٛثمخ ثشىً ٚاضر ٚرطجك ثطش٠مخ ػبدٌخ.        

 ٠زُ رمذ٠ش األداء األوبد٠ّٟ أٚ اإلداسٞ اٌّز١ّض  ػٍٝ ِخزٍف اٌّسز٠ٛبد،        

  ٚرزُ ِىبفؤرٗ. 

28 

 اٌجسث اٌؼٍّٟ:

 رزٛفش ٌذٜ اٌّئسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٌذ٠ٙب آ١ٌبد ٌذػُ اٌّشبسوخ ٚاٌزؼبْٚ        

                ِغ اٌدبِؼبد ٚشجىبد اٌجسث اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌؼبٌُ. 

29 

 رمَٛ اٌدبِؼخ ثزسذ٠ذ اٌزٛلؼبد اٌّزؼٍمخ ثبسٙبِبد ١٘ئخ اٌزذس٠س فٟ        

 ٚاٌؼ١ٍّخ ثٛضٛذ، ٠ٚؼزجش أداإُ٘، ِمبسٔخ  ثزٍه اٌزٛلؼبد األٔشطخ اٌجسث١خ

  ، ضّٓ ِسىبد رم٠ُٛ األداء ٚاٌزشل١خ.

31 

 ػاللبد اٌّئسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌّدزّغ:

 رمَٛ اٌدبِؼخ ثزشد١غ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ إٌذٚاد         

  رـُٕبلـَش ف١ٙب اٌمضب٠ب اٌّّٙخ فٟ اٌّدزّغ ٚرسزؼشع  ف١ٙب خطظ ر١ّٕزٗ. اٌزٟ

31 

 ٠ٛخذ رؼبْٚ ثبٌدبِؼخ ٚو١ٍبرٙب ٚألسبِٙب ػٍٝ رؤس١س خٙبد دػُ ٌٍّدزّغ        

 أٚ ١٘ئبد خذِخ ١ِٕٙخ راد ػاللخ  ثبزز١بخبد  اٌّدزّغ، ِسزؼ١ٕخ ثخجشاد 

                             أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س. 

32 

 أفشاد٠زٛفش ٌذٜ اٌدبِؼخ رشى١ٍخ ٚاسؼخ ِٓ اٌّمشساد اٌزٟ رخذَ ا٘زّبِبد      

  اٌّدزّغ. 

33 

 رؼًّ  اٌدبِؼخ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ ٔظشح اٌّدزّغ ا١ٌٙب ٚاٌٝ أٔشطزٙب،     

  ٚرضغ اسزشار١د١بد ٚآ١ٌبد ٌزسس١ٓ رٌه. 

34 

 

 

 

 مصادقة رئٌس لجنة الجودة                                                مصادقة رئٌس  القسم / الفرع

              /     /20                                                                       /     /20 
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 اسم عضو هٌئة التدرٌس :

  :السٌد / رئٌس القسم   

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ,,,

الى تقوٌم اداء االستاذ الجامعً من رئٌس القسم وذلك سعٌا من الجامعة لالرتقاء بمستوى االداء ؤرفع  تهدف هذه االستبانه

 كفاءة العمل لذا نرجو وضع عالمة )صح(فً الخانة المناسبة لكل فقرة من الفقرات االتٌة :

   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

 1 2 3 4 5 البند ت

      ٌلتزم التدرٌسً بتعلٌمات القسم وتوجهاته 1

      ٌلتزم التدرٌسً بالساعات المكتبٌة المقررة له  2

      ٌشارك التدرٌسً بفاعلٌة فً عدد من لجان القسم  3

      ٌقدم التدرٌسً افكارا" لتطوٌر اداء القسم  4

      فً اجتماعات وانشطة القسم ٌشارك التدرٌسً  باٌجابٌة 5

      ٌحرص التدرٌسً على التواصل الدائم مع القسم 6

      ٌستجٌب التدرٌسً لتمثٌل القسم فً لقأءات خارج الجامعة وداخلها 7

      عالقات التدرٌسً االنسانٌة مع زمالئه  8

      ٌلتزم التدرٌسً  بمحاضراته بأستمرار 9

      لدى التدرٌسً ملف لمنهج محدث بشكل مستمر  10

      لدى التدرٌسً شاملة ومتنوعة  ادوات التقوٌم الختبار الطالب 11

      تحاق بالدورات المهارٌة والتطوٌرٌةٌحرص التدرٌسً على االل 12

      لدى التدرٌسً مشاركات مجتمعٌة )خدمة مجتمع( 13

      للتدرٌسً نشاط بحثً واضح  14

      ٌلتزم التدرٌس بمواعٌد انجاز االعمال المطلوبة منه  15

      هناك الكثٌر من الشكاوى على التدرٌسً من قبل الطلبة  16

ٌعمل التدرٌسً على تبادل التجارب والممارسات االكادٌمٌة الجٌدة  17
 مع الزمالء فً القسم 

     

     % المجموع الكلً  

 مالحظات اضافٌة :

 اسم وتوقٌع رئٌس القسم

                                                                                                                     

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 وـ١ٍخ ........................................
 

 استطالع رأي رئٌس القسم فً اداء االستاذ الجامعًاستبانة 
 20/     20     للفصل الدراسً 
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اخً الطالب اختً الطالبة ...... تهدف هذه االستمارة الى استطالع رأٌك فٌما ٌتعلق بتعلمك فً هذه المادة الدراسٌة خالل 

تقوٌم اداء التدرٌسً وذلك سعٌا لالرتقاء بالمستوى االكادٌمً فً المواد الدراسٌة وتحقٌقا الهداف الجامعة فً التطوٌر 

 ٌة مع العلم انه التوجد اجابات صحٌحة واخرى خاطئة :المستمر مع مراعاة الدقة والموضوع

 القسم ................................................... 

 طالب )     (       طالبة )       (         اسم المادة ............................                        

 ...........................اسم المدرس .............................

 (= بدرجة قلٌلة جدا"                                                                                               1( بدرجة قلٌلة , )2( = بدرجة متوسطة ,)3(= بدرجة كبٌرة , )4(= بدرجة كبٌره جدا")5):  مالحظة

 نرجو ابداء الرأي فً الجوانب المختلفة بوضع عالمة ) صح( فً الخانة التً تعبر عن رأٌك مستخدما المقٌاس أالتً

 1 2 3 4 5 البند ت

      ٌظهر التدرٌسً تمكنا جٌدا لموضوعات المادة  1

      ٌقدم محتوى المادة وفصوله بطرٌقة واضحة ومنظمة  2

      معمقة ومتنوعة .ٌشرح مفردات المادة بطرٌقة  3

      ٌوصل التدرٌسً افكار المادة ومفاهٌمه  باسلوب واضح ومسموع 4

      ٌتصف التدرٌسً  بالحٌوٌة والنشاط وٌشرح بصوت واضح ومسموع 5

      .. الخ  ٌستعمل التدرٌسً اسالٌب تعلم متنوعة من طرق التدرٌس مثال المحاضرة, المناقشة 6

      .. الخ  البور بوٌنت , برنامج مودل مثال ٌستعمل التدرٌسً وسائل تكنلوجٌا التعلم الحدٌثة  7

      ٌوضح التدرٌسً المفاهٌم والجوانب النظرٌة فً الدرس بأمثلة مرتبطة بالواقع ان امكن 8

      ٌشجع التدرٌسً الطلبة على المشاركة من خالل طرح اسئلة وتوفٌر فرصا للمناقشة  9

      ٌحسن التدرٌسً االستفادة من وقت المحاضرة بالتدرٌس الفعلً . 10

      ٌستطٌع التدرٌسً ضبط المحاضرة وادارتها بشكل فاعل . 11

      ٌلتزم التدرٌسً بمواعٌد بدء وانتهاء المحاضرة . 12

      صفحة التدرٌسً الشخصٌة على الموقع الكترونً للجامعة محدثة وتضم مواد وأبحاثا"  13

      ٌستعمل التدرٌسً وسائل تقوٌم متنوعة )اختبار الطلبة( 14

      للطلبة النفسٌة والخصائص الفردٌة الفروق ٌراعً 15

      الطلبة من االخرى النظر وجهة وٌتقبل بالمناقشة ٌرحب 16

 

 رئاسة القسم مصادقة  مصادقة رئٌس  لجنة الجودة فً القسم

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

ٚاٌجسث اٌؼٍّٟٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ   

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 وـ١ٍخ ........................................
 

 استطالع رأي الطلبة فً أداء أالستاذ الجامعً

 20/     20     للفصل الدراسً 
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 للفصل الدراسً .......................... من العام الجامعً ......................................................

 اسم عضوهٌئة التدرٌس :                                          الدرجة العلمٌة: 

 القسم:                                                      الكلٌة :          

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,

تهدف هذه االستبانة الى تقوٌم اداء )معاون عمٌد, رئٌس قسم ,مسؤول وحدة ,مسؤول شعبة (من المسؤول المباشر فً 

ءة العمل لذا نرجو وضع عالمة )صح ( فً الخانة المناسبة لكل كلٌته سعٌا من الجامعة لالرتقاء بمستوى االداء ورفع كفا

 فقرة من الفقرات االتٌة: 

   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

 

 د

 

 اٌجٕذ
5 4 3 2 1 

       ٌعد متمكنا علمٌا  1

      ٌمتلك المهارات الالزمة للتدرٌس  2

      بالحٌوٌة والنشاطٌتصف  3

      مطلع على اخر التطورات الحدٌثة فً مجال تخصصه 4

      ٌواظب المدرس على اعطاء المحضرات وٌلتزم بمواعٌدها 5

      عالقاته االنسانٌة مع زمالئه جٌدة  6

      عالقاته مع الطالب طٌبة  7

      ٌلتزم فً عالقاته بنظام الجامعة وفلسفتها  8

      ٌشارك باٌجابٌة فً نشاطات القسم  9

      له نشاط بحثً  10

      له نشاط مجتمعً  11

      ٌهتم بمظهره العام  12

 مالحظات اضافٌة :

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 20    اسم وتوقٌع العمٌد                                                                         التارٌخ   /     / 

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

........................................وـ١ٍخ   
 

 اسزطالع سأٞ اٌؼ١ّذ فٟ اداء األسزبر اٌدبِؼٟ

 20/     20     للفصل الدراسً 
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 خش٠ح سٕخ ............................... اٌى١ٍخ ............................... اٌمسُ ............................... 

 اٌزخظض .................................

 ربس٠خ اٌزؼ١١ٓ :         /     /                                                           روش           أثٝ 

اسُ اٌٛصاسح  / اٌّئسسخ اٌزٟ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌخش٠ح ........................................   اسُ اٌذائشح / اٌمسُ 

     .............................. 

 ِىبْ اٌؼًّ ................................................           زىِٟٛ              خبص 

 ػذد اٌسٕٛاد اٌزٟ لضب٘ب اٌخش٠ح فٟ اٌؼًّ فٟ ٘زا اٌّىبْ ...........................................

 .ٚظ١فخ اٌزٞ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌزم١١ُ ..................................

 رخظض اٌزٞ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌزم١١ُ ....................................

ان اهتمام بمعرفة اداء الخرٌج فً وظٌفته من المؤسسات التً ٌعمل فٌها مفٌدة جداً فً تطوٌر جودة النوعٌة للبرامج العلمٌة 

الكلٌات واالقسام العلمٌة تساعد على رفد المؤسسات  والتدرٌبٌة لجمٌع التخصصات فً الجامعات علماً ان هذه المعلومات الراجعة الى

فً القطاع العام والخاص بخرٌجٌن ذوي كفاٌات عالٌة فً اداء مهماتهم الوظٌفٌة لذلك نرجو منكم تزوٌدنا بالمعلومات من خالل 

( فً المكان الذي ٌعبر عن اداء الخرٌج مع مراعاة الدقة والموضوعٌة خدمة √االجابة عن عبارات االنموذج االتٌة بوضع عالمة )

 للمصلحة العامة اٌمكننا التواصل معكم بخرٌجٌن قادرٌن على خدمة الوطن . مع فائق الشكر والتقدٌر .

   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

 1 2 3 4 5 اٌؼجبساد د

      ٠ّزٍه اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ اٌّزظٍخ ثشئْٚ اٌؼًّ  1

      ٠ّزٍه اٌّٙبساد اٌىبف١خ اٌّزظٍخ ثشئْٚ اٌؼًّ  2

      ثٛضٛذ (بس٠ش ٠ّزٍه ِٙبساد االرظبي اٌىزبثٟ )٠ىزت اٌزم 3

      ٠ّزٍه ِٙبساد اٌجسث ٚاٌزس١ًٍ فٟ شئْٚ اٌؼًّ  4

      ٠ّزٍه ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٚاٌمذسح ػٍٝ زً اٌّشىالد  5

      ٠ّزٍه ِٙبساد اٌؼًّ اٌدّبػٟ  6

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 خش٠دٟ خبِؼخ اٌّثٕٝفٟ  خٙبد اٌؼًّاسزطالع سأٞ 

 20/     20     الدراسً  للعام
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      ٠ّزٍه ِٙبساد اٌزخط١ظ ٚاٌزٕظ١ُ ٌشئْٚ اٌؼًّ  7

      ٠ّزٍه لذسح أزبخ١خ ػب١ٌخ فٟ اٌؼًّ  8

      ٠ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رسًّ اٌّسئ١ٌٚخ  9

      ٠ّزٍه ِٙبساد اٌزفبػً االخزّبػٟ  11

      ٠ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رمجً اٌزٛخ١ٙبد ٚاالسزؼذاد ٌزٕف١ز٘ب  11

      ٠ّزٍه اٌشؼٛس ثب١ّ٘خ اٌؼًّ اٌزٞ ٠ئد٠ٗ  12

      اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد ٚرسًّ طؼٛثبد اٌؼًّ  13

      اٌّزبثؼخ ٌّب ٠سزدذ فٟ ِدبي ػٍّٗ  14

 

 بأختصار المعلومات التً تحتاج الٌها دائرتك فً الخرٌج ضمن تخصصه صف  -

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

ما المهارات  التً ترى ان الخرٌج تمٌز فٌها فً دائرتك  -

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 عٌة الخرٌج ضمن تخصصه ما هً االقتراحات التً عندك لتحسٌن نو -

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Page 12 لسُ ضّبْ اٌدٛدح ٚاالداء اٌدبِؼٟ 

  

 
 
 
 

 
 االستبانةتيدف ىذه االستبانة إلى معرفة  مدى جودة الخدمات واألنشطة المقدمة إلى الطالب. نأمل أن تنال ىذه           

اىتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة ، عمما بأن البيانات ستعامل بسرية تامة وألغراض تطوير تمك الخدمات واألنشطة 

 بالجامعة.

 ...................................... االســم ) اختيارى (  :... -1
 أنثي        ذكـر            :  الجنــــــــــس  - -2
 .......................................: القسم   -3

 لتدل عمى تفضيمو ألحد البدائل أمام كل عبارة:( √) عمى الطالب/الطالبة وضع عالمة
   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

                                                                                             

 1 2 3 4 5 اٌؼجــــــــــــــــــــــــــــبسح د

 أ : خذِبد شئْٛ اٌطالة :

      ٠سسٓ ِٛظف شئْٛ اٌطالة اسزمجبي اٌطالة/اٌطبٌجبد .  1

٠د١ت ِٛظف شئْٛ اٌطالة/اٌطبٌجبد ػٍٝ وبفخ اسزفسبساد اٌطبٌت  2

 اٌّسزدذ ثبٌشىً اٌّطٍٛة .

     

      ٠مذَ ِٛظف شئْٛ اٌطالة اٌخذِبد ثبٌسشػخ اٌّطٍٛثخ . 3

٠مووَٛ ِٛظووف شووئْٛ اٌطووالة ثزمووذ٠ُ وز١جووبد رسووبػذ اٌطبٌت/اٌطبٌجووخ  4

 ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ ٔظبَ اٌذساسخ ثبٌدبِؼخ . 

     

      ٠زُ اسزخشاج اٌجطبلخ اٌدبِؼ١خ فٝ صِٓ ِٕبست . 5

      ٠زُ اٌسظٛي ػٍٝ اٌسدً األوبد٠ّٝ ثبٌسشػخ ٚاٌىفبءح اٌّطٍٛثخ . 6

 ة : اٌخذِبد اٌثمبف١خ :

 

       رز١ر اٌدبِؼخ ٌٍطبٌت/اٌطبٌجخ فشطخ اٌّشبسوخ فٝ األٔشطخ اٌثمبف١خ 7

      رزسُ اٌخذِبد اٌثمبف١خ اٌّمذِخ ثبٌزٕٛع . 8

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 وـ١ٍخ ........................................
 

 اٌطٍجخ ثدٛدح اٌخذِبد ٚاالٔشطخ اٌطالث١خ  اساءاسزطالع 

 20/     20     الدراسً  للعام
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      رٛل١ذ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌثمبف١خ ِٕبست ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد . 9

      اٌّىبفآد اٌّخظظخ ٌألٔشطخ اٌثمبف١خ ِٕبسجخ . 11

 ج : األٔشطخ اٌش٠بض١خ :

      رز١ر اٌدبِؼخ ٌٍطبٌت / اٌطبٌجخ اٌّشبسوخ فٝ األٔشطخ اٌش٠بض١خ . 11

      رزسُ األٔشطخ اٌش٠بض١خ ثبٌزٕٛع . 12

      اٌدٛائض اٌّمذِخ ٌألٔشطخ اٌش٠بض١خ  ِٕبسجخ . 13

 د: االسشبد األوبد٠ّٝ :

      ٠مذَ اٌّششذ االوبد٠ّٟ خذِخ االسشبد ثشىً ِٕبست . 14

      ٠زُ رؤد٠خ خذِخ االسشبد األوبد٠ّٝ فٝ اٌٛلذ إٌّبست . 15

      ٠سبػذٟٔ اٌّششذ األوبد٠ّٟ فٝ رسد١ً اٌّمشساد إٌّبسجخ . 16

 ٘ــ : اٌخذِبد األ١ِٕخ :

      رزٕبست سؼخ ِٛالف اٌس١بساد ِغ  ػذد اٌطالة .  17

      رزسُ اٌخذِبد األ١ِٕخ ثّٛالف اٌس١بساد ثبٌىفبءح . 18

      رزسُ اٌخذِبد األ١ِٕخ اٌّمذِخ ٌٍطبٌت ٚاٌطبٌجخ ثبٌدبِؼخ ثبٌىفبءح . 19

رزسووُ ّٔوووبرج طٍجوووبد  اٌسظوووٛي ػٍووٝ اٌخوووذِبد األ١ِٕوووخ ثبٌجسوووبطخ  21

 ٚاٌسٌٙٛخ فٝ رؼجئزٙب .

     

 ٚ : خذِبد اٌىبف١زش٠ب :

      رٍجٝ ِسز٠ٛبد اٌىبف١زش٠ب سغجبد اٌطالة ٚاٌطبٌجبد . 21

      اٌىبف١زش٠ب ِٕبست ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد.ِٛلغ  22

      أسؼبس خذِبد اٌىبف١زش٠ب ِٕبسجخ . 23

      ششاة ( ثبٌٕظبفخ . –رزسُ ِسز٠ٛبد اٌىبف١زش٠ب ) طؼبَ  24

 ي : اٌخذِبد اٌطج١خ :

رزووووووٛافش ثبٌدبِؼووووووخ ػ١ووووووبدح طج١ووووووخ ٌزمووووووذ٠ُ اٌخووووووذِبد اٌظووووووس١خ  25

 ٌٍطبٌت/اٌطبٌجخ .

     

٠زسُ أداء اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌؼ١بدح اٌطج١خ ثبٌىفبءح فٝ رمذ٠ُ اٌشػب٠خ  26

 اٌظس١خ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد .

     

      ال ٠ٛخذ اصدزبَ ػٕذ طٍت اٌخذِبد اٌظس١خ ثبٌدبِؼخ . 27

 َ : خذِبد رٜٚ االزز١بخبد اٌخبطخ ) اٌّؼٛل١ٓ ( : )  ٠د١ت ػٕٙب رٜٚ االزز١بخبد اٌخبطخ فمظ ( :   

      رزٛافش ثبٌدبِؼخ دٚساد ١ِبٖ خبطخ ثزٜٚ االزز١بخبد اٌخبطخ . 28

      رزسُ دٚساد ا١ٌّبٖ ثبٌٕظبفخ .  29

      رزٛافش ثذٚساد ا١ٌّبٖ وبفخ ٚسبئً اٌشازخ . 31

      رٛفش اٌدبِؼخ ِظؼذ خبص ثزٚٞ االزز١بخبد اٌخبطخ . 31

      االزز١بخبد اٌخبطخ .رٛفش اٌدبِؼخ ِٛالف خبطخ ثس١بساد رٜٚ  32

      سؼخ اٌّٛالف اٌّخظظخ ٌزٜٚ االزز١بخبد اٌخبطخ ِٕبسجخ . 33
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 .........................المسم :............... ......... ..............................اسم الكليخ :  ......

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 

 ِؼٍِٛبد اٌزٛاطً ِغ اٌخش٠د١ٓ 

 

 .......................................................... اسم الطبلت : 

 ...........................................................رلم التلفون : 

 .......................................................:االميل      

 اٌّالزظبد : 

 .......................................................... اسم الطبلت : 

 ...........................................................رلم التلفون : 

 .......................................................:االميل      

 .......................................................... اسم الطبلت : 

 ...........................................................رلم التلفون : 

 .......................................................:االميل      

 اٌّالزظبد : 

 

 

 

 اٌّالزظبد : 
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 ............................ الدراسٌة السنة.........................  القسم

 .......................................    ورقمها الدراسٌة المادة اسم

 التدرٌسٌن .................................... اسماء

 الطلبة: اعزائً
 خالل من برأٌكم تزوٌدنا مشكورٌن منكم نأمل الجامعة فً التعلٌمٌة العملٌة وٌرولتط ٌهمنا ورأٌكم,  الجامعة اهتمام محور انتم   

 الدقة مراعاة مع,  رأٌك عن ٌعبر الذي المكان فً)√( عالمة بوضع المختلفة الجوانب فً االتٌة االنموذج عبارات عن بدقة االجابة
 التوفٌق لكم متمنٌن التعلٌمٌة العملٌة لتطوٌر ستستعمل االجابات وان خاطئة اخرى صحٌحة اجابات توجد ال انه علماً ,  والموضوعٌة

 . والنجاح
   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

 1 2 3 4 5 اٌسئاي د

      اخّبال ٘زٖ اٌّبدح اٌذساس١خ خ١ذح ِٚف١ذح 1

      اٌذساس١خ ٚلذ اٌّسبضشح وبف ٌزغط١خ ِسز٠ٛبد اٌّبدح 2

      ِسزٜٛ اٌّبدح ٠زٕبست ِغ ٘ذف اٌّبدح اٌذساس١خ 3

      ِسزٜٛ اٌّبدح اٌذساس١خ ِزشاثظ اٌّؼٍِٛبد 4

      اٌىزت اٌذساس١خ ٚاٌّشاخغ ِزٛافشح ِٚف١ذح 5

      اٌّشاخغ اٌّزٛافشح رسفض ٚرسبػذ ػٍٝ اٌزفى١ش 6

      االِزسبْ (ٔظبَ اٌزم٠ُٛ ِٕبست ٌٍّبدح اٌذساس١خ )طش٠مخ  7

      رضّٕذ االِزسبٔبد ِسزٜٛ اٌّبدح اٌذساس١خ 8

      ػذد االِزسبٔبد شبًِ ٌّسزٜٛ اٌّبدح اٌذساس١خ 9

سبػذد االِزسبٔبد ٚاٌٛاخجبد ػٍٝ اسز١ؼبة اٌّبدح  11

 اٌذساس١خ

     

االِزسبٔبد ٚاٌزّش٠ٕبد رزفك ِغ اٌٙذف ِٓ اٌّبدح  11

 اٌذساس١خ

     

      االِزسبٔبد ٚرىشاس زذٚثٙب ِٕبستػذد  12

      زبٌخ رد١ٙض اٌمبػبد اٌذساس١خ ِشض١خ 13

      االِىب١ٔبد ٚاٌّخزجشاد ِٕبسجخ ٚفؼبٌخ 14

 

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

 خــــبِــــؼـــخ اٌّــــثٕـــــٝ

 

 وـ١ٍخ ........................................
 

 اسزطالع اساء اٌطٍجخ زٛي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 
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جبمؼخ المثىى.  ............................ /ليخك  ........................لسم واهذاف ورسبلخ رؤيخ وص يلي فيمب

 جسز هو االستجيبن هذا ان ثبالػتجبر االخذ مغ وموضوػيخ ثمصذاليخ التبليخ االسئلخ ػلى الزجبءاالجبثخ

 .الكثيز الجودح مىظومخ الى سيضيف ورايك وثيىك ثيىىب للتواصل

 

 : اٌشإ٠خ

 

 

 اٌشسبٌخ : 

 

 

 اال٘ذاف : 

 

 

 

 

 

 

 

 خّٙٛس٠خ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

اٌّــــثٕـــــٝ خــــبِــــؼـــخ  

 

 وـ١ٍخ ........................................
 

 ورسبلخ رؤيخ تمويمل استطالع 

 / الفزع الؼلمي المسم واهذاف
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 ...............االسُ :...................................... اٌٛظ١فخ ...................... خٙخ اٌؼًّ ..........

   مقبول (= 1, ) متوسط  =(2,) جٌد ( = 3, ) جٌد جدا(= 4) امتٌاز , (=5: ) مالحظة

 درجبد التمييم ػىبصز التمييم د

5 4 3 2 1 

      يتسم اسلوة كتبثخ الزؤيخ ثوضوح  1

      تؼجز الزؤيخ ػه التوجخ المستمجلي للمسم  2

      الزؤيخ المختبرح ممكىخ ولبثلخ للتحميك  3

      الزؤيخ المختبرح طموحخ وهبدفخ  4

      تتسم الزسبلخ ثبلوضوح وااليجبس  5

      تؼجز الزسبلخ ػه الذور الحميمي  6

      تتفك الزسبلخ مغ االحتيبجبد الفؼليخ لسوق الؼمل  7

      وسبئل وشز الزؤيخ والزسبلخ واالهذاف كبفيخ ومتؼذدح  8

      االهذاف واضحخ ومىسجمخ مغ الزؤيخ والزسبلخ  9

      تتسم االهذاف ثبلوضوح والشموليخ ولبثلخ للتطجيك  11

 

 

 

 اٞ ِمزشزبد ٌٍزؼذ٠ً ػٍٝ اٌش٠ٚخ ٚاٌشسبٌخ ٚاال٘ذاف 

............................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 


