
 استطالع آراء خاص بالخريجين حول عدد من جوانب العملية التعليمية 

 حتية طيبة.... 

ممتزيين قادرين عىل القيام بأ عباء     بتنا ال عزاء ليكونوا أ عداد طل ب نه أ ن يسامه   ما من شأ  منا يف حتسني برانجمنا التعلميي من أ جل تقدمي ك   ة  رغب 

أ ختصاصهم الوظيفة   جمال  يف  يتبوئوهنا  أ فضل وتقدمي   اليت  نرجو   اخلدمات      , يف    للمواطنني  درس متوه  اذلي  التعلميي  الربانمج  تقيمي  يف  مسامهتمك 

وانطباعاتمك العملية املبنية عىل جتربتمك   جابتمك , أ ملني أ ن تكون  يفية  الوظ اللكية  وموضوع يقدق   ا  رافدا    الاس تبيان ية عىل هذا  ة  واذلي س يكون 

 ... وال حرتام   همام  لنا لتطوير مسار العملية التعلميية يف اللكية, وسنتعامل مع ما ذكرمتوه جبدية عالية ورسية اتمة ولمك منا وافر الشكر والتقدير 

 شعبة ضامن اجلودة / لكية شط العرب اجلامعة عامدة 

 معلومات عن الخريج 

          الجنس ـــــ    ( االسم )                                          -1

 :   القسم( ــــــ             /           : )   سنة التخرج  -2

 . مكان العمل الحالي -3

 . تاريخ االلتحاق بالعمل  -4

 ــ مقبول ـــــــ:  امتياز ـــــــ جيد جداً ـــــــ جيد ــــــــ متوسط ـــــتقدير التخرج  -5

 ( 1)   ( و أدنى درجة هي  5درجة هي)  المربع الذي تختاره علما أن أعلى في    √ضع أشارة  

 1 2 3 4 5 الموضوع  ت 

      الذي درسته بشكل عام  البرنامج رصانة ما تقييمك لمستوى 1

      شكل عام ك ألداء أعضاء الهيئة التدريسية بما تقييم 2

      ساعدتك في مجال عملك  طرق متنوعة في التدريس الهيئة التدريسية أعضاءم ااستخد 3

      الطلبة شفافة وعادلة  ىهل كانت عملية تقييم مستو 4

تأثير في بناء شخصيتك وتوجيهك وتقديم النصح والمشورة الهيئة التدريسية    هل كان ألعضاء 5
 لك أثناء فترة الدراسة 

     

      منشئات الكلية بشكل عام ما تقييمك ألبنية و  6

      متطلبات عملك الل فترة دراستكخالتي تلقيتها النظرية العلمية  المعلومات هل تلبي 7

      متطلبات عملك  الل فترة دراستكخ المختبراتالعملية التي تلقيتها في  هل تلبي المعلومات 8

      للتعليمالمختبرات كانت مالئمة وسائل التعليم وهل  9

      ن معرفتك بأخالقيات المهنة وقوانين العملمالتعليمي الذي درسته هل عزز البرنامج  10

      حين احتجت إليها في المكتبة هل توفرت المصادر العلمية و الكتب 11

      ما مستوى تقيم المؤسسة التي تعمل بها لخريج كلية شط العرب قياساً بالكليات األخرى  12

      ما مستوى تقيمك لهذا االستبيان وفائدته  13

 ال   نعم  (    √ تقدمه الكلية )ضع أشاره سهل ترغب بالمشارك في برامج تطوير الخريجين الذي  14

 
 ذكرها:  ود ت  أي مالحظات أخرى 

 

في حال رغبتك في التواصل مع الكلية للمشاركة بنشاطاتها وفعالياتها المختلفة لتطوير مهاراتك وخبراتك العلمية والعملية  

 أو رقم الهاتف مع التقدير. يرجى تثبيت عنوان بريدكم االلكتروني 

 رقم الهاتف .................................  ....................................................................البريد اللكتروني 


