
  
 

 

 اململكــــة العربيـــــــة السعوديـــــــة

 وزارة التعليــــم 

 جامعـــة اجملمعــــــة

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 اسئلة متوقعة للخرجيني واخلرجيات

 )مهارات , معارف , توفري اخلدمات املناسبة اثناء دراسته باجلامعة, التواصل مع اخلريج بعد التخرج(

 

 الكلية

 األكادميي القسم

 به تدرس الذي الدراسي الربنامج
  الدراسي بالربنامج االلتحاق سنة
  الدراسي الربنامج من التخرج سنة

  وجدت إن العمل جهة

 بالعمل االلتحاق سنة

 مدى ارتباط وظيفتك احلالية بتخصصك ما

 هل استفدت من ختصصك العلمي يف اجناز مهامك الوظيفية

 يف تهيتك لوظيفتك اجلامعيةكيف تقيم دور البيئة 

 مدى رضاك عن وظيفتك ما

 مشاركة اجلامعة يف مساعدتك للبحث عن وظيفة مدى ما

 

 الربنامج الذي درسته تقويم

  املشكالت وحل الناقد التفكري يف مهاراتي الربنامج طور

 اآلخرين مع الفعال التواصل يف مهاراتي حتسني على الربنامج ساعدني

 جمموعات مع بفاعلية العمل على مهاراتي الربنامج طور

  التقنية استخدام يف مهاراتي الربنامج طور

  ملهنيت الالزمة واملهارات املعارف تنمية يف الربنامج ساعدني

 البحثية مهاراتي الربنامج طور

 القرارات اختاذ على قدراتي الربنامج طور
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 جامعـــة اجملمعــــــة

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 بالربنامج دراسيت فرتة طيلة املناسب األكادميي اإلرشاد توفر

 املهنة بأخالقيات معرفيت من الربنامج زاد

 مقررات عدة بني االختيار فرصة الربنامج أتاح

  الدراسية املقررات بتنوع الربنامج امتاز

  الدراسية املقررات حبداثة الربنامج امتاز

 احلديثة التقنية التطورات الربنامج مقررات يف احلاسب تطبيقات راعت

 املناسبة العمل سوق جهات مع والتعاون التواصل فرص الربنامج أتاح

 

 أداء أعضاء هيئة التدريس يف القسم الذي خترجت فيه

  ذلك إىل احتجت عندما املناسب اإلرشاد التدريس هيئة أعضاء قدمهل 

 بتدريسه يقومون مبا واالهتمام احلماس التدريس هيئة أعضاء أظهرهل 

  الدراسة يف الطالب بتحصيل التدريس هيئة أعضاء أهتمهل 

 املقررات تدريس يف بفاعلية التقنية التدريس هيئة أعضاء استخدمهل 

 العلمية املناقشة على الطالب التدريس هيئة أعضاء شجعهل 

  يدرسونها اليت املقررات مبحتوى التدريس هيئة أعضاء أملهل  

  وموضوعية بعدل الطالب أداء التدريس هيئة أعضاء قومهل 

 املقررات تدريس يف متنوعة طرقًا التدريس هيئة أعضاء استخدمهل 

  الطالب أداء لتقويم متنوعة طرقًا التدريس هيئة أعضاء استخدمهل 

  االختبارات يف أدائهم ملناقشة للطلبة الفرصة التدريس هيئة ضاءأع أتاحهل 

 االنرتنت شبكة خالل من الطالب مع التدريس هيئة أعضاء تفاعلهل 

 فاعلني متعلمني ليصبحوا الطالب التدريس هيئة أعضاء شجعهل 

 الطالب أداء حول الراجعة التغذية التدريس هيئة أعضاء قّدمهل 

 

 املصادر واملرافق والتجهيزات

 (والرياضية واالجتماعية الثقافية) الالصفية األنشطة ألداء املناسبة املرافق توافرتهل 

 لالستخدام اآللي احلاسب معامل توافرتهل 
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 اآللي احلاسب معامل يف حديثة برامج توافرتهل 

  واالتصاالت املعلومات تقنيات يف الطالب ملساندة الفين الدعم توافرهل 

  إليها احتاج حني دراسيت يف املتطلبة التعليمية املصادر توافرتهل 

 إليها احتجت كلما باملكتبة املعلومات مصادر أوعية توافرتهل 

  للتعلم مناسبة كانت الدراسية القاعات جتهيزاتهل 

  للتعلم مناسبة كانت واملختربات املعامل جتهيزاتهل 

 الصلوات ألداء مناسبة أماكن توافرتهل 

 حاجاتي يليب مبا الصحية اخلدمات توافرتهل 

 املناسبة اخلدمات اجلامعة داخل الطالب وخدمات التصوير مراكز قدمتهل 

 مناسبة وبوفيهات مطاعم توافرتهل 

  الطالب لسيارات كافية مواقف توافرتهل 

 اخلاصة االحتياجات ذوي الطالب احتياجات مع املرافق تالءمتهل 

 

 أسئلة عامة

 ما مدى اخلدمات املقدمة لك بعد التخرج

 اجلامعة؟ يف درسته الذي الربنامج جودة ملستوى تقييمك ما عام، بشكل

 اجلامعة؟ يف الطالبية حياتك عن رضاك ملستوى تقييمك ما عام، بشكل

 اجلامعة؟ يف التدريس هيئة أعضاء ألداء تقييمك ما عام، بشكل

 اجلامعة؟ يف تلقيته الذي واملهين األكادميي اإلرشاد جلودة تقييمك ما عام، بشكل

 اجلامعة؟ يف تلقيتها اليت التعليمية اخلربات جململ تقييمك ما

 منه اهلدف( وظيفة برنامج) اإلرشادي الربنامج حيقق

 منه اهلدف( املهنة يوم) اإلرشادي الربنامج حيقق

 هل تشعر بالرضا عن التحصيل العلمي من دراستك اجلامعية

 تشعر بالرضا عن طرق و اسرتاتيجيات التعليم املتبعة يف الربنامج الذي التحقت بههل 

 هل تشعر  بالرضا عن جودة وسائل التعلم املتاحة للطلبة يف الربنامج  الذي التحقت به

 هل تشعر  بالرضا عن الية و وسائل التقييم  بالربنامج الذي التحقت به 

 هيئة تدريس خبرباتهم األكادميية و التطبيقية و املهنية هل تشعر  بالرضا عن مدى متيز أعضاء
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هل تشعر  بالرضا عن مادة االختبارات و اطالعك على االجابات املثالية هلا و مراجعة تصليحها مع مدرس املادة يف 

 الربنامج الذي تشارك فيه 

 ساهمت دراستك اجلامعية  يف إقناعك بضرورة التعلم املستمر

 ن قدرتك على االتصال الشفهي  يف جمال عملك.هل تشعر  بالرضا ع

 هل تشعر  بالرضا عن قدرتك على  التعبري الكتابي يف جمال عملك.

 هل تستطيع تقديم العروض املرئية باستخدام احلاسب اآللي.

 هل تستطيع العمل ضمن فرق العمل.

 هل تشعر  بالرضا عن مهارات القيادة  يف جمال عملك.

 غبتك يف التقدم يف جمال العمل وقدرتك على حتقيق ذلك.هل تشعر  بالرضا عن ر

 هل تتمتع بالتفكري املستقل وطرح البدائل فيما خيدم عملك.

 هل تشعر  بالرضا عن مقدرتك على التكيف مع التقنيٌة احلديثة والبيٌئة اجلديدة.

 هل تشعر  بأن مستوى قدراتك املهنية مالئم لطبيعة عملك.

 أعباء العمل.هل لديك قدرة على حتمل 

 هل لديك القدرة على وضع خطة لتحقيق أهداف العمل.

 هل تشعر  بالرضا عن انضباطك الوظيفي. 

 هل تشعر  بالرضا عن معرفتك بأسس  السالمة يف جمال عملك.

 هل توفر اجلامعة مصادر التعلم املناسبة لصقل مهاراتك

 هل ساهمت اجلامعة يف البحث لك عن وظيفة

 ة معك بعد التخرجهل تتواصل اجلامع

 


