وزارة التعليم العالي
جامعة سلمان بن عبد العزيز
عمادة التطوير والجودة

Ministry of Higher Education

Salman Bin Abdul Aziz University

استبانة الخريجين
تحية طيبة وبعد،،،

األخ الخريج  /األخت الخريجة

Deanship of Development and Quality

تهدف هذه االستبانة إلى معرفة تجربتك في القسم  /الكلية  /الجامعة ومدى تهيئتك لالنضمام لسوق العمل ،حيث جرى اعدادها للمساعدة في
جمع البيانات الالزمة لعملية التقويم .ونأمل أن تنال هذه االستمارة اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة .وسوف تساعدنا مشاركتكم على ضمان
قيامنا بتوجيه جهودنا إلى مجاالت التركيز املطلوبة ،وبالتالي إطالق املبادرات الصحيحة والالزمة لتحقيق النجاح املنشود في املستقبل.

ا
 -2سنة التخـ ـرج......................................... :
أول :معلومات عامة  -1 :التخص ــص.............................. :
خاص
 - 3الحالة الوظيفية :أعمل ال أعمل  -4طبيعة العمل :حكومي
ا
ثالثا :نأمل من الخريج/الخريجة التفضل بوضع عالمة (√) لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة.

أ  :مستوى التعليم بجامعة سلمان بن عبد العزيز
مستوى التعليم الذي تلقيته في جامعة سلمان بن عبد العزيز يحقق رغباتي؟

Level of education at SAU.

1
The educational standard I received at SAU meets my desires.
ب  :تم تحقق عناصر العملية التعليمية التالية في جامعة سلمان بن عبدالعزيز متطلبات سوق العمل .
The following elements of the educational process at SAU achieve the requirements of the labor market.
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Quality performance of faculty members.

جودة أداء أعضاء هيئة التدريس
أساليب التدريس.
األنشطة التعليمية.
مصادر التعلم وتقنياته
املقررات الدراسية.
البنية التحتية ( املباني والتجهيزات ).

Teaching methods.
Educational activities.
Learning recourses and techniques.
Courses.
)Infrastructure (buildings and equipment

ج :تحقق برامج جامعة سلمان بن عبد العزيز نواتج التعلم التالية الخاصة
Programs of SAU achieve the following outcomes for graduates
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توفر الجامعة البرامج الالزمة لتهيئة الخريج لسوق العمل
The university offers the necessary programs to prepare graduates for labor market needs.

يمتلك خريج الجامعة املعارف الالزمة لسوق العمل.
Graduate possesses the necessary knowledge for the labor market.

يمتلك الخريج مهارات التحليل والنقد الالزمة لتخصصه.
Graduate has the skills of analytical and critical thinking required for his specialization.

 11يمتلك الخريج مهارات ابناء لعالقات مع اآلخرينGraduate has the skills to build up relations with others.
Graduate possesses the skills of assuming responsibilities.

 12يمتلك الخريج مهارات تحمل املسؤولية
Graduate has the skills of effective communication.
 13يمتلك الخريج مهارات التصال الفعال.
يمتلك الخريج مهارات التعامل مع تقنية املعلومات.
14

 15يمتلك الخريج املهارات الحسابية.
 16يمتلك الخريج املهارات الحركية النفسية
 17يمتلك الخريج أخالقيات املهنة.

Graduate has the skills to deal with information technology.
Graduate has the numerical skills.
Graduate has the psychomotor skills.
Graduate observes professional ethics
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صحيح لحد ما
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ل أوافق بشدة
)Strongly Disagree (1



ا
ا
(أوافق بشدة) تعني أن العبارة صحيحة دائما أو في كل األحيان تقريبا ،وأن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه.
ا
ا
(أوافق) تعني أن العبارة صحيحة غالبا أو في أغلب الحيان ،وأن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا.
(صحيح لحد ما) تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل متوسط.
(ل أوافق) تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.
ا
ا
(ل أوافق بشدة) تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل س يء جدا ،أو لم يؤد أصال ،أو نادرا ما تمت تأديته.

