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 داء الرئيسة لجامعة حضرموتؤشرات األم

 

 ادوات القياس وقت القياس عنوان المؤشر المعيار
دنى الحد األ

 المستهدف
الجهة المزودة 

 للبيانات
مستوى 
 البيانات

لرسالة ا

 هدافواأل

نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف 
 .جامعةالخطة االستراتيجية لل

 

 جامعة مانة العامةاأل لم يتم القياس (1جدول رقم ) سبوع الرابعاأل

الحوكمة 
 والقيادة

 

ة المستوفية األكاديمينسبة البرامج 
ومتطلبات جامعة حضرموت لتوصيف نماذج 
  .البرامج

 

 (2جدول  رقم ) األسبوع الرابع
 
 

 برنامج الكليات برامج 5
 كلية

 جامعة

 
 

 الطالب

تقويم الطالب الكلي لجودة تجربتهم التعليمية  •
)متوسط تقديرات الطالب على مقياس من 

خمس نقاط لطالب السنة األخيرة "المتوقع 
 سنوي(.تخرجهم" في مسح 

نسبة الرضا التقل  (1استبانة رقم ) األسبوع الرابع
 %70عن نسبة 

 برنامج  نيابة شؤون الطالب
 كلية

 جامعة

عدد الطالب المستجدين الذين يكملون السنة  •
 األولى بنجاح

 

نهاية كل عام 
 دراسي

 برنامج نيابة شؤون الطالب لم يتم القياس (3جدول رقم )
 كلية

 جامعة
 / 3على من أ 2استبانة  األسبوع الرابع استطالع آراء الطلبة في خدمة القيد والتسجيل •

5% 

 كلية الكليات
 جامعة

 
التعليم 
 والتعلم

متوسط تقدير الطالب العام لجودة المقررات  •
 التي يدرسونها

 

نهاية كل فصل 
 دراسي

  / 2.5على من أ  3استبانة 

5 

 برنامج نيابة شؤون الطالب
 كلية

 جامعة
نسبة الطالب المنتظمين الذين سجلوا ببرامج  •

وأكملوا تلك البرامج ضمن الحد األدنى من 
 المدة المحددة

 

نهاية كل عام 
 دراسي

 برنامج نيابة شؤون الطالب لم يتم القياس (4جدول رقم )
 كلية

 جامعة

 برنامج الكليات لم يتم القياس (5)جدول رقم  األسبوع الرابعنسبة المقررات التي يجري فيها تقويم للطلبة  •
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 ادوات القياس وقت القياس عنوان المؤشر المعيار
دنى الحد األ

 المستهدف
الجهة المزودة 

 للبيانات
مستوى 
 البيانات

 كلية خالل العام الدراسي
 جامعة

نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين  •
 مضى على تخرجهم ستة أشهر وقد:

 توظفوا  -أ
 أخرىسجلوا في برامج دراسية  -ب
وظيفة أو يتابعوا لم يبحثوا عن  -ت

 دراسته
 

نهاية كل عام 
 دراسي

 نيابة شؤون الطالب لم يتم القياس ( 6جدول رقم )
 الكليات 

 برنامج
 كلية

 جامعة

نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا  •
كملوا متطلبات التخرج ضمن الحد أوالذين 

 دنى من المدة المحددة.األ

نهاية كل عام 
 دراسي

الدراسات العليا نيابة لم يتم القياس (7)جدول رقم   قيمة من علىأ 
السابقة السنة  

 
 
هيئة  أعضاء

التدريس 
 ونوالموظف
 

هيئة التدريس الذين يحملون  أعضاءنسبة  •
 مؤهالت دكتوراه معتمدة

 

هيئة  أعضاءشؤون  لم يتم القياس (8جدول رقم ) سبوع الرابعاأل
 التدريس

 
 كلية

 جامعة

هيئة التدريس  أعضاءنسبة عدد الطالب إلى عدد 
 (يعادله ماإلى دوام كامل أو  استنادا)

 (9جدول ) سبوع الرابع األ
 (10جدول )
 (11جدول )
 (12جدول )

التخصصات 
الى  25العلمية 

1 
التخصصات 

 النظرية
 1الى  50

 نيابة شؤون الطالب
هيئة  أعضاءشؤون 

 التدريس

 
 كلية

 جامعة

هيئة التدريس الذين تم تطوير  أعضاءنسبة عدد 
 مهاراتهم المعرفية والمهنية

 (13جدول ) سبوع الرابعاأل
 

 كلية الكليات لم يتم القياس
 جامعة

نسبة الموظفين الذين تم تطوير مهاراتهم المعرفية 
 والمهنية

 كلية الكليات لم يتم القياس (14جدول ) 
 جامعة

المرافق 
والتجهيزات 
ومصادر 

تقويم المستفيدين لمركز مصادر التعلم )المكتبة 
التقديرات لمدى كفاية وغيرها(، من خالل متوسط 

مركز مصادر التعلم على مقياس تقديري سنوي من 

 سبوع الثامناأل
الفصل الدراسي 

 الثاني

االدارة العامة  لم يتم القياس 4استبانة رقم 
 للمكتبات

 جامعة



4 
 

 ادوات القياس وقت القياس عنوان المؤشر المعيار
دنى الحد األ

 المستهدف
الجهة المزودة 

 للبيانات
مستوى 
 البيانات

المساعدة المقدمة  -خمس نقاط ، ويشمل ذلك: ) أ التعلم
ثة، ج -من موظفي المكتبة، ب مرافق  -خدمات محدَّ

 -هـ    فاعلية التجهيزات،  -والطباعة، د التصوير
توفر أماكن الدراسة،  -جو الدراسة في المكتبة، و

 (أي مؤشر أداء آخر للخدمات المقدمة -ي

المجالت العلمية بالنسبة لعدد عدد االشتراكات في 
 البرامج المطروحة

 سبوع الثامناأل
لفصل الدراسي ل

 الثاني

االدارة العامة  لم يتم القياس (15جدول )
 للمكتبات

 برنامج
 كلية

 جامعة
تقويم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات  •

التقديرات لمدى كفاية خدمات من خالل متوسط 
المعلومات ويشمل ذلك: ) أ. توفر خدمات تقنية 

 .(تقنية المعلومات، ب. الموقع اإللكتروني
 

 سبوع الثامناأل
الفصل الدراسي 

 الثاني

مركز تقنية  لم يتم القياس (5استبانة )
 المعلومات

 جامعة

تقويم المستفيدين للمرافق والتجهيزات  •
التقديرات مقياس )المعدات( من خالل متوسط 

:) أ. يأتيتقديري سنوي من خمس نقاط، لما 
الفصول الدراسية، ب. المعامل والمختبرات، 

ج. دورات المياه )النظافة والصيانة(، د. األمن   
في الحرم الجامعي، هـ.  المواقف ومدى 

المة )متطلبات اإلسعافات فرها، و.  الساتو
األولية، طفايات وأنظمة إنذار الحريق، حفظ 
المواد الكيمائية في أمكنة مأمونة(، ز. سهولة 
حركة ذوي االحتياجات الخاصة )وجود الساللم 

المناسبة(، ح.  والمصاعد ودورات المياة
 المرافق والتجهيزات الرياضية

 

 االسبوع الثامن
 

الفصل الدراسي 
 الثاني

 
 (6استبانة )

 كلية الكليات لم يتم القياس
 جامعة

 
الموارد 
 المؤسسية

لى إالنسبة المئوية للدخل الذاتي للجامعة 

 دخل المؤسسة إجمالي
 

نهاية الفصل 
 الدراسي الثاني

 
 (16جدول )

على من السنة أ
 السابقة

 جامعة مانة العامةاأل
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 ادوات القياس وقت القياس عنوان المؤشر المعيار
دنى الحد األ

 المستهدف
الجهة المزودة 

 للبيانات
مستوى 
 البيانات

نهاية الفصل  على البحث العلمي جمالينفاق اإلنسبة اإل
 الدراسي الثاني

 
 (17جدول )

مانة العامة+نيابة األ لم يتم القياس
 الدراسات العليا

 جامعة

 
الشراكة 
 المجتمعية

عدد إلى  ةيبرامج التثقيف المجتمعنسبة 

  قساماأل

نهاية الفصل 
 الدراسي الثاني

 (18جدول )
 
 

 جامعة التعليم المستمر لم يتم القياس

صحاب العمل عن أتقييم مستوى رضا 

 الخريجينيات كفا

  سبوع الرابعاأل
 7استبانة 

 كلية  الكليات لم يتم القياس
 جامعة

البحث 
 العلمي

عدد مرات االقتباس من بحوث كل عضو هيئة  •

تدريس بدوام كامل أو ما يعادله في مجالت 

 علمية محكمة
 

  سبوع الرابعاأل
 (19جدول )

نيابة الدراسات العليا  القياسلم يتم 
 والبحث العلمي

 
 كلية 

 جامعة

هيئة التدريس )بدوام كامل أو ما  أعضاءنسبة  •

األقل محكم  فييعادله( الذين لديهم بحث واحد 

 (ومنشور خالل العام المنصرم
 

  سبوع الرابعاأل
 (20جدول )

 
 
 

 كلية الكليات لم يتم القياس
 جامعة

المنشورة في مجالت محكمة او عدد األبحاث  •

مؤتمرات علمية  في العام الماضي لكل عضو 

 هيئة تدريس )بدوام كامل أوما يعادله(
•  

  سبوع الرابعاأل
 (21جدول )

 كلية الكليات لم يتم القياس
 جامعة
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 الجداول

 مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية(1رقم ) جدول

 االنشطة الرئيسية المخرجات المحددة الهدف
 مؤشرات نجاح

 )قابلة للقياس( 

نسبة االنجاز 

 المخطط %

نسبة االنجاز 

 المتحقق %

مبررات عدم اإلنجاز الكامل 
 للمخطط )إن وجد(

 وإجراءات التعويض
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 (2جدول رقم )
 ة المستوفية نماذج ومتطلبات جامعة حضرموت لتوصيف البرامجاألكاديميالبرامج 

 اسم الربنامج اسم القسم اسم الكلية
   
   

 
 لسنة األولى بنجاح اازوا اجتالطلبة الذين نسبة  (3رقم )جدول 

 

 نسبة الطلبة الذين أكملوا 

  نجاحالسنة االولى ب

الطلبة المسجلين من بين  عدد ع
 المقبولين 

 عدد الطلبة المقبولين

  البرنامج
رمز 

  ذكر  أنثى  مج  ذكر  أنثى  مج النسبة  ذكر  أنثى  مج النسبة اسم الكلية  البرنامج 

             

               1كلية

             

               2كلية

  المجموع            
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 الذين أكملوا الحد األدنى من المدة بنجاح حملة البكالوريوس نسبة الطلبة (4رقم )جدول 

 

 نسبة الطلبة الذين أكملوا 

  الحد األدنى من المدة بنجاح

الطلبة المسجلين من بين  عدد ع
 المقبولين 

 عدد الطلبة المقبولين

  البرنامج
رمز 

 اسم الكلية  البرنامج 

     ذكر  أنثى  المجموع  ذكر  أنثى  المجموع النسبة  ذكر  أنثى  المجموع النسبة

             

               1كلية

             

               2كلية

  المجموع            

 )   ( لطلبة خالل العام الدراسيتقييمها من قبل انسبة المقررات التي يجري ( 5جدول رقم )
عدد  إمجايل الربنامجاسم  الربنامج  رمز اسم الكلية

 املقررات
عدد املقررات التي مت 
 تقييمها من قبل الطلبة

 % النسبة

      كلية
      كلية

    اجملموع      
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 نسب توظيف/التحاق الطلبة الخريجين ببرامج دراسات عليا (6رقم )جدول 

 النسبة                            

 الخريجين عدد 
سم ا

 لبرنامجا

 رمز
 

 البرنامج
عن توظيف أو  الم يبحثو الكلية

 دراسات عليا
سات افي در اسجلو

 عليا
 توظفوا

    ذكر أنثى مج ذكر أنثى مج النسبة ذكر أنثى مج النسبة ذكر أنثى مج النسبة

                        

                        

  المجموع                    

 الذين أكملوا الحد األدنى من المدة بنجاح الدراسات العليا نسبة طلبة (7رقم ) جدول

 نسبة الطلبة الذين أكملوا 

  الحد األدنى من المدة بنجاح

الطلبة المسجلين من بين  عدد ع
 المقبولين 

 عدد الطلبة المقبولين

  البرنامج
رمز 

  ذكر  أنثى  المجموع  ذكر  أنثى  المجموع النسبة  ذكر  أنثى  المجموع النسبة اسم الكلية  البرنامج 

             

               1كلية

  2كلية             

  المجموع            
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 هيئة التدريس حملة الدكتوراه أعضاء( عدد 8جدول رقم )

 الرتبة دونوالموج المتفرغون ونالمبتعث نونتدبالم نويمنيال غير اليمنيين

 العلمية

 البرنامج

 رمز

 الكلية البرنامج

1كلية    ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر   أنثى  

 أستاذ             

             

 

 أستاذ

 مشارك

             

 

 أستاذ

 مساعد

 جموعالم             

 المجموعاال   

 والنوع األكاديميللفصل الدراسي...... بحسب الكلية والبرنامج  عداد الطلبة المسجلينأ (9) رقم جدول

 عدد الطلبة المسجلين )رقم الفصل الدراسي( رقم البرنامج رمز البرنامج اسم الكلية

 النسبة المجموع ناثإ ذكور

       1كلية 

       2كلية 

     المجموع
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 األكاديميللفصل الدراسي .......... بحسب الكلية والبرنامج  ( أعداد حاالت الطلبة10) رقم جدول

 
 اسم الكلية

 
 رمز البرنامج

 
 حاالت الطلبة )رقم الفصل الدراسي( رقم البرنامج

 المجموع خريج وقف فيد مفصول  منسحب منتظم

  ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور اناث ذكور

              1كلية 

              2كلية 

            المجموع
 

 والرتبة العلمية والحالة األكاديميحسب الكلية والبرنامج  والمساعدة يةهيئة التدريسال أعضاء( أعداد 11) رقم جدول

اسم 
 الكلية

رمز 
 البرنامج

رقم 
 البرنامج

 هيئة التدريس أعضاءأعداد  الرتبة العلمية

متفرغ  منتظم
 علميا

غبر  اليمنيين المنتدبين المبتعثين
 اليمنيين

 المجموع

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور ناثإ ذكور

              أستاذ   1كلية 

              مشارك أستاذ

              مساعد أستاذ

              مدرس

              معيد

              المجموع
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 األكاديميإلى اعداد الطلبة بحسب الكلية والبرنامج  نهيئة التدريس والفنيين واإلداريي أعضاء( نسبة اعداد 12جدول )

البرنامج  الكلية
 األكاديمي

عداد الطلبة أ المؤشر
 مييعام التق

عداد الطلبة في أ
 يميالعام السابق للتق

هيئة  أعضاءنسبة 
دارين التدريس/الفنين/اإل

 الى اعداد الطلبة

نسبة الزيادة أو 
النقصان عن العام 
الذي يسبق عام 

 مييالتق
عداد الطلبة في أمجموع   

 كالوريوسالب
    

عداد الطلبة في أمجموع 
 الدراسات العليا

    

     هيئة التدريس أعضاءمجموع 

     مجموع الفنيين في المختبرات

     داريينمجموع اإل
 

 األكاديميفي الجانب  هيئة التدريس الذين تحصوا على دورات تدريبية أعضاء( نسبة   13) رقم جدول

هيئة  أعضاءعدد  اسم البرنامج  اسم الكلية
 ومساعديهم التدريس

 ومساعديهم هيئة التدريس أعضاءعدد 
 الذين حصلوا على دورات

 أخرى النسبة
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 تطوير مهاراتهم المعرفية والمهنيةنسبة الموظفين الذين تم ( 14)رقم  جدول 

عدد الموظفين  اسم الكلية
 جمالياإل

 حسبف التدريبية نسب الموظفين الذين التحقوا بالبرامج

الجانب 
 األكاديمي

بة
س

لن
ا

 

 داريالجانب اإل

بة
س

لن
ا

 

 الجانب الفني

بة
س

لن
ا

 

 أخرى

         

         المجموع
 

 

 

 االشتراكات في المجالت العلمية بالنسبة لعدد البرامج المطروحةعدد ( 15) رقم جدول

عدد االشتراكات في المجالت  اسم البرنامج اسم الكلية

 العلمية

 عام االشتراك
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 لجامعةالدخل العام ل إجماليالنسبة المئوية للدخل الذاتي الى ( 16)رقم جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على البحث العلمي جمالينسبة االنفاق اإل( 17) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل الذاتي إجمالي الدخل إجمالي % النسبة

   

 
 

  

 النسبة
% 

المبلغ المنفق للبحث  إجمالي
 العلمي

دخل  إجمالي
 الجامعة
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 األكاديميبحسب الكلية والبرنامج عدد برامج التثقيف المجتمعية ( 18) رقم جدول

 

 الكليةاسم 

 األكاديميالبرنامج 

 عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة

البرامج القانونية  البرامج الصحية البرامج التعليمية

 داريةواإل

 أخرى اجتماعية

       1كلية 

       2كلية 

       المجموع

 

 

 كامل أو ما يعادله في مجالت علمية محكمةعدد مرات االقتباس من بحوث كل عضو هيئة تدريس بدوام  (19) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 باستعدد مرات االق اسم عضو هيئة التدريس اسم الكلية

   

   

   المجموع
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 األقل محكم ومنشور خالل العام المنصرم فيهيئة التدريس الذين لديهم بحث واحد  أعضاءنسبة ( 20) رقم جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مؤتمرات علمية  في العام الماضي لكل عضو هيئة تدريسأعدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة ( 21) رقم جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التدريس أعضاءعدد  اسم الكلية
هيئة التدريس الذين  أعضاءعدد 

 لديهم بحث منشور
 النسبة

    

    

    المجموع

 النشرجهة  اسم البحث اسم عضو هيئة التدريس اسم الكلية

    

    

    المجموع
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 االستبانات

 

 في المستوى النهائي تقويم خبرة الطالب/ الطالبة (1رقم ) استبانة

  _______________________________________ (القسم)اسم البرنامج اسم الكلية .....................................................

   _____________________السنة ______________الفصل الدراسي    

 

 ، أختي الطالبة:أخي الطالب 
تنفيذ أثناء  في . وهذه االستبانة مصممة لجمع آراء الطلبة عن خبراتهم جامعة حضرموتالتغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسين جودة الخبرات التعليمية في  دتع

 احد فقط .التي مررت بها في البرنامج حتى اآلن، وال تقتصر على مقرر و  . وتشمل بنود هذه االستبانة جميع خبراتك(القسم)البرنامج 

  ،باختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو الفقرات ،والتعبير عن درجة رضاك ،ومطلوب منك قراءة كل فقرة بعناية،تتكون االستبانة من عدة فقرات  

 ختيارك اكثر من خيار واحد للفقرة الواحدة إنه في حالة أمع مراعاة  ،سفل االختيار الذي تراه مناسباأمام الفقرة وأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 .كلهاجابة ستلغي االستمارة إذا تركت بعض الفقرات بدون إاو  ،جابتكإسوف تلغى 
 لى شخص معين.إجابات بسرية تامة ولن ُتنسب مالحظة :سُتعامل جميع اإل

   أمام الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك للفقرات التالية: )    ( الرجاء وضع عالمة

   تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان تقريباً، و أن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه. (بشدة  أوافق) •

   ريباً.حيان، و أن المطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقتعني أن العبارة صحيحة غالباً أو في أغلب األ (أوافق) •

   تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط. (صحيح لحد ما ) •

   تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان. ( أوافقال ) •

  تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أًصالً،  أو نادراً ما تمت تأديته. ( بشدة أوافقال ) •
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 املشــــورة والــدعم

موافق 
صحيح  موافق بشدة

 لحد ما
ال 
 أوافق

ال 
 أوافق
  العبارات بشدة

  م

          
 .حصلت على المعلومات الخاصة بالجامعة وأقسامها بسهولة ويسر

  1 

          
 مور المتعلقة بدراستي ومستقبليحصلت على المشورة والدعم الكافي في األ

2  

            3 

 مصادر وجتهيزات التـــعلم
 4     عدد الطلبة مناسبة من حيث البيئة الصفية          

 5 البيئة الصفية مناسبة من حيث تجهيزات القاعة     

 6  ضاءةحيث اإلالبيئة الصفية مناسبة من       

 7 وملبية الحتياجاتيب المخصصة للطلبة كافية والحاسمختبرات تجهيزات      

 8 يساعدني منسوبو المكتبة عندما أحتاج لذلك      

 9 كافية وذات جودة المواد التعليمية المتاحة لي بالمكتبة     

 10 مناسبة دوام المكتبة أوقات      

 11 الخاصة باألنشطة الالمنهجية مناسبة ومالئمة لطبيعة ونوع النشاطالمرافق       
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 التعلم والتعليم
 اهتماماً حقيقياً بمدى تقدمي  األكاديميفي البرنامج  هيئة التدريس أعضاءيهتم      

 .في الدراسة
12 

عادلون في معاملتهم  درس فيهأالذي  األكاديميفي البرنامج هيئة التدريس      
 للـطلبة.

13 

على دراسة األفكار الجديدة وعلى التعبير  وانشتطتها وتكاليفهاني المقررات تشجع     
 عن آرائي.

14 

نشطة وتكاليف المقررات التي أدرسها في تنمية معارفي ومهاراتي أسهمت أ     
 واتجاهاتي

15 

للمقررات بالممارسات المهنية والمواقف الحياتية نشطة والتكاليف ارتبطت األ     
 اليومية

16 

قدرتي على دراسة وحل المشكالت الجديدة وغير العادية، نتيجة زادت       
  لدراستي.

17 

 18  على المزيد من التعلم. فيهالذي أدرس  (القسم)يحفزني البرنامج       

 19  أتعلمها ذات أهمية بالنسبة لمستقبلي الوظيفي.إن المعارف والمهارات التي       

سهمت انشطة وتكاليف المقررات في تعزيز روح التعاون وتبادل الخبرات بين أ     
 الطلبة

20 

 أسئـــلة مفــتوحة
  ؟الكليةما أكثر شيء يعجبك فيما يخص دراستك في هذه  

  
21 

  ؟ الكليةما أكثر شيء ال يعجبك فيما يخص دراستك في هذه  
  

22 

 



20 
 

 التسجيلالقيد و ةاستطالع آراء الطلبة يف خدم (2) رقم استبانة

 
  _______________________________________ (القسم)اسم البرنامج اسم الكلية .....................................................

   _____________________السنة ______________الفصل الدراسي    

 

 ، أختي الطالبة:أخي الطالب 
  

تنفيذ أثناء  في . وهذه االستبانة مصممة لجمع آراء الطلبة عن خبراتهم جامعة حضرموتالتغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسين جودة الخبرات التعليمية في  دتع

 احد فقط .التي مررت بها في البرنامج حتى اآلن، وال تقتصر على مقرر و  . وتشمل بنود هذه االستبانة جميع خبراتك(القسم)البرنامج 

  ،باختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو الفقرات ،والتعبير عن درجة رضاك ،ومطلوب منك قراءة كل فقرة بعناية،تتكون االستبانة من عدة فقرات  

 ختيارك اكثر من خيار واحد للفقرة الواحدة إنه في حالة أمع مراعاة  ،سفل االختيار الذي تراه مناسباأمام الفقرة وأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 .كلهاجابة ستلغي االستمارة إذا تركت بعض الفقرات بدون إاو  ،جابتكإسوف تلغى 
 لى شخص معين.إجابات بسرية تامة ولن ُتنسب مالحظة :سُتعامل جميع اإل

   أمام الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك للفقرات التالية: )    ( الرجاء وضع عالمة

   تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان تقريباً، و أن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه. (بشدة  أوافق) •

   حيان، و أن المطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريباً.تعني أن العبارة صحيحة غالباً أو في أغلب األ (أوافق) •

   تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط. (صحيح لحد ما ) •

   تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان. ( أوافقال ) •

  تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أًصالً،  أو نادراً ما تمت تأديته. ( بشدة أوافقال ) •
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 معلومات عامة

 ............................. األكاديمياسم الكلية..................                                       اسم القسم 

     نظرية ☐    علمية☐: الكلية
 التخصص /البرنامج :.........................................

 سادسال ☐    خامسال☐ الرابع ☐    الثالث☐   الثاني ☐    االول☐الدراسي:  المستوى
                                                            أنثى ☐ذكر     ☐الجنس: 

 

 

موافق 
صحيح  موافق بشدة

 أوافقال  أوافقال  لحد ما
 م العـــــــــــبارة بشدة

  .1 فرةاتسجيل متوالكانت مصادر مساعدتي الستكمال      

     
كانت هناك إعالنات وإرشادات واضحة في الجامعة لمساعدتي 

 .عملية التسجيلفي استكمال 
2.  

     
كانت عملية التسجيل عن طريق عمادة القبول والتسجيل في 

 الجامعة منظمة
3.  

     
طريق إدارة شؤون االنتظار إلنهاء عملية التسجيل عن مدةكانت 

 مقبولة كليةالطالب في ال
4.  

     
دارة القبول والتسجيل بالكلية إيتوفر العدد الكافي من الموظفين في 

 للرد على استفسارات الطلبة فيما يتعلق بعملية القبول والتسجيل
5.  
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موافق 
صحيح  موافق بشدة

 أوافقال  أوافقال  لحد ما
 م العـــــــــــبارة بشدة

     
دارة القبول والتسجيل برنامج تهيئة للطلبة المسجلين حديثاً إتنظم 

 وقاعات المحاضرات لتعريفهم بنظام الدراسة
6.  

  .7 جراءات استخراج بيان الدرجات وشهادات القيد سهلة وميسرةإ     

  .8 جراءات تخرجي في وقت مناسبإدارة القبول والتسجيل إتستكمل      

     
دارة القبول والتسجيل في حالة وجود نقص في إبالغي من قبل إيتم 

 للتسجيلالوثائق المطلوبة 
9.  

     
بالغ الطلبة بمواعيد الدور التكميلي وجدول االختبارات بوقت إيتم 

 مناسب وكاف
10.  
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 دراسيال لمقررا( تقييم 3) رقم استبانة

 أختي الطالبة: /أخي الطالب
 

فهي ال ، سوق العمللواالحتياجات المهنية  ،بما يتفق مع متطلبات التخصص ،وتحديثها باستمرار الدراسيقرر الغرض من هذه االستبانة هو تحسين الم
بما يساعد على تحديد صعوبات المقرر الدراسي  ىمعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في محتوتستهدف وانما  ،المقرر او الدارس أستاذأداء ييم تستهدف تق

 مخرجات التعلم المقصودة منه. ليكون فاعال في تحقيق ،وسبل تحسينه ،ومعوقات تنفيذه
ومطلوب منك قراءة كل فقرة بعناية والتعبير عن درجة رضاك باختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو ،تتكون االستبانة من عدة فقرات 

  ،الفقرات

 كثر من خيار واحد للفقرة الواحدة أاختيارك نه في حالة أسفل االختيار الذي تراه مناسبا مع مراعاة أمام الفقرة وأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 . كلهاجابة ستلغي االستمارة إذا تركت بعض الفقرات بدون إاو  ،جابتكإسوف تلغى 
 مالحظة :سُتعامل جميع االجابات بسرية تامة ولن ُتنسب الى شخص معين.

 
 البيانات االولية :   

 ............................. األكاديمياسم الكلية..................                                       اسم القسم 

   نظرية ☐    علمية☐: الكلية
 التخصص /البرنامج :.........................................

 السادس ☐    الخامس☐ الرابع ☐    الثالث☐   الثاني ☐    ولال ☐: المستوى
                                                            أنثى ☐ذكر     ☐الجنس: 

 ....................:............................رقمها ................................................. :المقرراسم 
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موافق  عناصر التقييم م
صحيح  موافق بشدة

 أوافقال  أوافقال  لحد ما
 بشدة

      .إليهرمي تيعطي صورة واضحة ومختصرة لما  المقرروصف   .1
      امحتواهلتغطية  يكفي المقررعدد ساعات تدريس   .2
      التخصص.لمادة واضحة وتتفق مع متطلبات ل مخرجات التعلم  .3
      المستهدفة مخرجات التعلممع  المقرر يتناسب محتوى  .4
      .التطورات العلمية في مجال التخصص المقرر محتوىواكب ي  .5
      المستوى الدراسي. احتياجات طلبةمع  المقرر محتوىتناسب ي  .6
 المقرر مع طبيعةق التعليم المستخدمة رائستراتيجيات وطإ تتناسب  .7

 ومخرجات تعلمها.
     

ومخرجات  المقررمع طبيعة الوسائل التعليمية المستخدمة  تتناسب   .8
  تعلمها.

     
      ومخرجات تعلمها. المقرر طبيعةمع  الطلبةق تقييم ائتتالءم طر   .9

       والحياة العملية. المقرريوجد ربط واضح بين محتوى   .10
      وحديثة. كافية المقررالمراجع والكتب المستخدمة لتدريس   .11
ت عملية ذات عالقة وثيقة واجبات وتطبيقا المقررتتضمن   .12

 بالتخصص
     

      مهارات المهنية المرتبطة بالتخصصعلى اكتساب ال المقررتساعد   .13
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موافق  عناصر التقييم م
صحيح  موافق بشدة

 أوافقال  أوافقال  لحد ما
 بشدة

      تطلبات سوق العمل في مجال التخصصبم المقررترتبط   .14
      واتخاذ القراراتالتفكير وحل المشكالت  تنميةعلى  المقررساعد ت  .15

 أخرىيرجى كتابة أي مالحظات أو اقتراحات 
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 تقويم المستفيدين لمركز مصادر التعلم )المكتبة (( 4) رقم  استبانة

 المكتبة األعزاء يمستخدم

 نها بموضوعيةواإلجابة ع ، يرجى قراءة فقرات االستبانةهذه الكتبةتجري الجامعة تقييماً لمستوى جودة خدمات المكتبة من وجهة نظر مستخدمي 
  ،والتعبير عن درجة رضاك باختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو الفقرات ،ومطلوب منك قراءة كل فقرة بعناية،تتكون االستبانة من عدة فقرات 

 كثر من خيار واحد للفقرة الواحدة أنه في حالة اختيارك أمع مراعاة  –ر الذي تراه مناسبا مام الفقرة واسفل االختياأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 . كلهااجابة ستلغي االستمارة و اذا تركت بعض الفقرات بدون أ ،سوف تلغى اجابتك
 جابات بسرية تامة ولن ُتنسب الى شخص معين.مالحظة :سُتعامل جميع اإل

 معلومات عامة

 ☐  أنثى     ☐الجنس:    ذكر                         ☐          أخرى                ☐طالب            ☐صفة المستخدم:   عضو هيئة تدريس     

 هيئة التدريس والطالبخاص بعضو 

 .........................القسم                                                  .................................لكليةا

 ص بعضو هيئة التدريسخا

          ☐    معيد             ☐ماجستير                     ☐:        دكتوراه         العلمي المؤهل

   ☐معيد  ☐  مدرس       ☐مساعد      أستاذ         ☐مشارك    أستاذ              ☐       أستاذ      ة:األكاديميالرتبة  

 خاص بالطالب

  ☐   بكالوريوس              ☐ماجستير                      ☐:        دكتوراه       المرحلة الجامعية

 ☐ سادسال         ☐خامس ال    ☐    رابعال           ☐ثالث ال      ☐ثاني  ال     ☐    األول:      المستوى الدراسي بالمرحلة الجامعية
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موافق 
صحيح  موافق بشدة

 أوافقال  أوافقال  لحد ما
 م العـــــــــــبارة بشدة

  .1 ساعات العمل بالمكتبة تتناسب مع احتياجاتي الدراسية     

  .2 موظفو المكتبة متعاونون ويمكن التواصل معهم والتحدث إليهم بسهولة      

     
، الفهارس اإللكترونيةمثل قواعد البيانات )المصادر المتاحة بالمكتبة  

كافية بالنسبة  ( ، الكتب والدورياتاإللكترونية، الدوريات اإللكترونية
  حتياجاتي الدراسيةال

3.  

     
السمعية  التسهيالتبين المكتبات، الحواسيب ، التصوير،  اإلعارةخدمة  

  .4 .(احتياجاتي الدراسيةتكفي إلخ...)  االستعالماتوالبصرية، 

     
والبحث في قواعد المعلومات بشكل مناسب اإلنترنتتقدم المكتبة خدمة   

 5.  

     
بالمكتبة من داخل الحرم  اإللكترونيةيسهل الوصول إلى قواعد البيانات ..

 الجامعي
6.  

     
 ع بالمكتبة مناسبةطالالمتاحة لال األماكن 

7.  

  .8 الكتب المقررة للمساقات الدراسية يوجد بالمكتبة       

  .9 متاحة  االتصـال بقواعـد المعلومـات المحلية، اإلقليميـة والدوليةإمكانيـة        
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  .10 تتوافر في المكتبة مراجع في مجال تخصصي بنسخ كافية      

     
نوعة بكل من اللغتين كتب ومجالت ودوريات علمية مت بالمكتبة تتوافر  

 نجليزيةالعربية واإل 
11.  

  .12 لكترونيةتتوافر مصاد المعلومات اإل        

  .13 تتوافر مصادر المعرفة السمعية والبصرية       

  .14 وتواكب التقدم العلمي ،حديثةوجودة بالمكتبة الكتب الم     

     
سرعة ودقة وسهولة في يسهم نظام تسجيل واستعارة واسترداد الكتب   

 الخدمة المقدمة
15.  

     
هيئة التدريس وطلبة  أعضاءتوفر المكتبة الخدمات الالزمة الحتياجات 

 الدراسات العليا
16.  

     
رشادية للطالب الجدد لتعريفهم بالخدمات ا  تقدم المكتبة دورات تدريبية و   

 التي توفرها المكتبة
17.  

  .18 رشادية تسهل الوصول إلى الكتبإتتوافر بالمكتبة لوحات        

  .19 مانات الطلبةأماكن لحفظ أ بالمكتبة تتوافر       
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  .20 مكيفة المكتبةقاعات       

  .21 الجو العام في المكتبة يشجع على ارتيادها باستمرار       

  .22 المكتبة بتوفير بيئة مالئمة للدراسة والبحث يقوم موظفو       

     
 وفقا للتصنيف المعتمد  لماكنهاإعادة الكتب المكتبة يتابع موظفو   

 بسالسة ويسر
23.  
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 تقويم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات( 5)رقم  استبانة

 نتين التدريسية واإلدارية المحترميالهيئ أعضاءخوات خوة واألاإل

 نها بموضوعية، يرجى قراءة فقرات االستبانة واإلجابة عهذه الكتبةتجري الجامعة تقييماً لمستوى جودة خدمات المكتبة من وجهة نظر مستخدمي 
  ،والتعبير عن درجة رضاك باختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو الفقرات ،ومطلوب منك قراءة كل فقرة بعناية،تتكون االستبانة من عدة فقرات 

 كثر من خيار واحد للفقرة الواحدة أنه في حالة اختيارك أمع مراعاة  –ر الذي تراه مناسبا مام الفقرة واسفل االختياأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 . كلهااجابة ستلغي االستمارة و اذا تركت بعض الفقرات بدون أ ،سوف تلغى اجابتك
 جابات بسرية تامة ولن ُتنسب الى شخص معين.مالحظة :سُتعامل جميع اإل

 معلومات عامة

 ☐  أنثى           ☐الجنس :      ذكر        

 ☐دكتوراه      ☐   أو دبلوم عالماجستير     ☐بكالوريوس      ☐دبلوم      ☐المؤهل العلمي:    الثانوية العامة  

 خاص بعضو هيئة التدريس

 ☐معيد     ☐  مدرس    ☐مساعد   أستاذ    ☐مشارك   أستاذ    ☐    أستاذة:      األكاديميالرتبة 

 ☐  رئيس قسم       ☐نائب عميد      ☐المسمى الوظيفي:  عميد    

 :  األكاديمياسم الكلية:                                                  القسم 
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 اإلداريين بص خا    

 ☐ مختص    ☐رئيس قسم          ☐نائب مدير          ☐مدير        ☐مدير عام المسمى الوظيفي:  

 ................................... مركز        ............................مكان العمل:  كلية 

 

 المؤشرات م
 أوافق

غير  محايد أوافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة
يثـــة ل تليفونـــات ، فـــاكس ، بريـــد وســـائل االتصـــال الحد الكليـــةفر فـــي اتتــو  .1

 كتروني (.إل
     

مــع الحــرص  ،الكافيــة عنهــا فــي الوســائل المختلفــةالمعلومــات الكليــة تتــيح  .2
 على تحديث هذه المعلومات بصورة دورية.

     

      التعليمية الكليةتغطي المعلومات المتاحة مختلف انشطة  .3

      اإلنترنتموقع على شبكة الكلية لدى  .4

      من لغة بأكثرمتاح  اإلنترنتعلى  الكليةموقع  .5

      للعاملين والطلبة فيها اإلنترنتخدمة تتيح الكلية  .6

      االلكتروني الكليةسياسات قبول الطلبة تعلن على موقع  .7
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      بياناتها وفق نماذج احصائية فعالةالكلية تصنف  .8

ـــاملين  .9 ـــتم تخـــزين المعلومـــات الخاصـــة بالع ـــي ي ـــا ف داري ـــا وا  ـــا ومالي أكاديمي
 لي.الحاسب اال 

     

      يتم تحديث المعلومات الجامعية عن طريق الحاسب االلي. .10

      مصادر متنوعة للحصول على المعلومات.الكلية تعتمد  .11
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 تقويم المستفيدين للمرافق والتجهيزات( 6استبانة رقم )

 

 الهيئتين التدريسية واإلدارية المحترمون أعضاءاالخوة واالخوات 

 نها بموضوعية، يرجى قراءة فقرات االستبانة واإلجابة عهذه الكتبةتجري الجامعة تقييماً لمستوى جودة خدمات المكتبة من وجهة نظر مستخدمي 
  ،ختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو الفقراتوالتعبير عن درجة رضاك با ،ومطلوب منك قراءة كل فقرة بعناية،تتكون االستبانة من عدة فقرات 

 كثر من خيار واحد للفقرة الواحدة أنه في حالة اختيارك أمع مراعاة  –ر الذي تراه مناسبا مام الفقرة واسفل االختياأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 . كلهاو اذا تركت بعض الفقرات بدون اجابة ستلغي االستمارة أ ،سوف تلغى اجابتك
 جابات بسرية تامة ولن ُتنسب الى شخص معين.مالحظة :سُتعامل جميع اإل

 
 

 معلومات عامة

 ☐  أنثى           ☐الجنس :      ذكر        

 ☐دكتوراه      ☐   ماجستير أو دبلوم عال    ☐بكالوريوس      ☐دبلوم      ☐المؤهل العلمي:    ثانوية عامة  

 خاص بعضو هيئة التدريس

 ☐معيد     ☐مدرس      ☐مساعد   أستاذ    ☐مشارك   أستاذ    ☐    أستاذة:      األكاديميالرتبة 

 ☐رئيس قسم         ☐نائب عميد      ☐المسمى الوظيفي:  عميد    

 :  األكاديمياسم الكلية:                                                  القسم 
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 اإلداريين ص بخا 

 ☐مختص     ☐رئيس قسم          ☐نائب مدير          ☐مدير             ☐  عام مديرالمسمى الوظيفي:    

 ..............................................مركز    ..........................................مكان العمل:  كلية  

 

 معارض

 بشدة
 أوافق محايد معارض

 أوافق
 بشدة

 م العـــــــــــبارة

     
المعلومات  نظمةوأالكافي من المعامل والتجهيزات، والمكتبات  يتوافر العدد

 العملية التعليمية لدعم  ،والمصادر
1 

 وصيانة األجهزةميزانية كافية لتمويل المرافق  تتوافر       
2 

 3  ناألخرو، وكذلك سالمة منتسبي الجامعة مة أمنية تكفل ظتوجد أن     

     
مياه للتدريسيين واإلداريين والطلبة ودورات مياه مستقلة خاصة  توجد دورات 

 بالنساء
4 

     
مناسب من المساحات الخضراء والمتنفسات ومواقف خاصة لوسائل  قدر يوجد 

 النقل
5 

     
العدد الكافي والمؤهل من الفنيين والمختصين في تشغيل وتهيئة المعامل  يوجد 

 والمختبرات
6 

 7 ستراتيجيات تدريس متنوعةإعات الدراسية المناسبة الستخدام فر القااتوت      
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في المرافق  ،فر جميع متطلبات الصحة والسالمة العامة والمهنية الالزمةاتتو 

 والتجهيزات واألنشطة التعليمية والبحثية
8 

     
أماكن صحيحه لتخزين المصادر التعليمية تضمن سالمتها وجودة  توجد 

 استخدامها
9 

     
ة يتطبق معايير السالمة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفا

 وفاعلية
10 
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   تقييم مستوى رضا اصحاب العمل عن كفاءة الخريجين( 7) رقم استبانة

 المحترمونالسادة ارباب العمل 

 نها بموضوعية، يرجى قراءة فقرات االستبانة واإلجابة عهذه الكتبةتجري الجامعة تقييماً لمستوى جودة خدمات المكتبة من وجهة نظر مستخدمي 
  ،والتعبير عن درجة رضاك باختيار خيار واحد فقط من الخيارات التي تعلو الفقرات ،فقرة بعنايةومطلوب منك قراءة كل ،تتكون االستبانة من عدة فقرات 

 كثر من خيار واحد للفقرة الواحدة أنه في حالة اختيارك أمع مراعاة  –ر الذي تراه مناسبا مام الفقرة واسفل االختياأ(  ✓وذلك بوضع عالمة )  

 . كلهاو اذا تركت بعض الفقرات بدون اجابة ستلغي االستمارة أ ،سوف تلغى اجابتك
 جابات بسرية تامة ولن ُتنسب الى شخص معين.مالحظة :سُتعامل جميع اإل

 (الموظف خريج جامعة حضرموتملومات عامة لعن 

 ..........................رقم هاتف الموظف .............................................اسم الموظف 

 ☐  عزبأ        ☐الحالة االجتماعية:   متزوج                        ☐     أنثى      ☐الجنس:    ذكر  

 ☐  سنة فأكثر 50        ☐سنة   50قل من أسنة إلى  40من        ☐سنة    40سنة إلى  30من       ☐ سنة    30قل من أالعمر: 

 ☐دكتوراه             ☐ماجستير            ☐الشهادة الحاصل عليها:    بكالوريوس   

 :.................              المعدل التراكمي:..................فيهالمتخرج  الكاديمي:  ...................                       القسم فيهااسم الكلية المتخرج 

 حضرموت:..........................اسم المؤسسة التي يعمل بها الموظف من خريجي جامعة :  ملومات عامة لعن المؤسسة(

 ☐  عمال حرةأ      ☐مختلط           ☐خاص        ☐قطاع العمل:    عام   
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 اجملال االول: السلوك واملهارات:                  

موافق  العبارة م
صحيح  موافق بشدة

 لحد ما
ال 
 أوافق

 أوافقال 
 بشدة

      قياديةيتمتع خريج جامعة حضرموت بشخصية   .1

      ومصداقية جدارةبوطة به يقوم خريج جامعة حضرموت بالمهام المن  .2

      مؤسسة التي يعمل بهاليظهر خريج جامعة حضرموت والًء مرتفعاً ل  .3

      اإلنترنتيجيد خريج جامعة حضرموت استخدام الحاسوب و  .4

       اإلنجليزيةيج جامعة حضرموت مهارات اللغة يجيد خر  .5

      يتمتع خريج جامعة حضرموت بمستوى مالئم من الثقافة العامة  .6

      في الوقت المناسب هعمال المطلوبة منينجز خريج جامعة حضرموت األ  .7

      يتمتع خريج جامعة حضرموت بعالقة اجتماعية جيدة مع زمالئه في العمل  .8

      ليهإيلتزم خريج جامعة حضرموت بالمهام الموكلة   .9

      بداع واالبتكاريظهر خريج جامعة حضرموت القدرة على اإل  .10

      يبدي خريج جامعة حضرموت استعداداً للتقدم المهني في وظيفته  .11

      التطوعية باألعماليبدي خريج جامعة حضرموت استعداداً للقيام   .12

      به جامعة حضرموت مع بيئة العمل المحيطةيتأقلم خريج   .13

      يلتزم خريج جامعة حضرموت بمواعيد الدوام الرسمي  .14

      يتمتع خريج جامعة حضرموت بالقدرة على االتصال والتواصل  .15

      يستثمر خريج جامعة حضرموت وقته في العمل بشكل مناسب  .16

      مهنية عالية بأخالقيتمتع خريج جامعة حضرموت   .17
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موافق  العبارة م
صحيح  موافق بشدة

 لحد ما
ال 
 أوافق

 أوافقال 
 بشدة

 -اجملال الثاني : االداء العام :
 

      هداف المؤسسةأيسعى خريج جامعة حضرموت لتحقيق   .18

وسياسات  ،دارةيلتزم خريج جامعة حضرموت بتطبيق قرارات اإل  .19
 جراءات المؤسسةإو

     

الحقائق والمفاهيم والنظريات يمتلك خريج جامعة حضرموت معرفة جيدة ب  .20
 تخصصهجراءات في مجال واإل

     

يسعى خريج جامعة حضرموت لجمع وتحليل البيانات والمعلومات وطرح   .21
 البدائل لحل المشكالت التي تعترضه في العمل

     

يتمتع خريج جامعة حضرموت بالقدرة على وضع الخطط والبرامج لتحقيق   .22
 هداف العملأ

     

السالمة في مجال  بأساسيات يةكافمعرفة بيتمتع خريج جامعة حضرموت   .23
 عمله

     

يمتلك خريج جامعة حضرموت المقدرة على كتابة التقارير الفنية واالدارية   .24
 الخاصة بعمله

     

جامعة حضرموت استخدام وسائل التكنولوجيا المتقدمة الخاصة يجيد خريج   .25
 بعمله

     

 


