Program Evaluation Survey (PES)
Program Title : ----------------------------------------

-------------------------------------------------- : اسم البرنامج
---------------------------------------------- : الفصل الدراس ي
---------------------------------------------------------- : السنة

Semester : ----------------------------------------------Academic year : ----------------------------------------

.تعتبر التغذية الراجعة من الطالب مهمة لتحسين جودة البرامج
.وهذه االستبانة مصممة لجمع املعلومات من الطلبة بالسنة النهائية عن خبرتهم بالجامعة من خالل البرنامج (القسم) الذي درسوا به
 وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من خالل. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف عن هويتك.وهذه االستبانة سرية
. وستستخدم خالصة اآلراء للتخطيط للتحسين،عملية ال تسمح بالتعرف على أي شخص
.نرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي تمثل إجابتك بشكل كامل

√

×

•

وليس هكذا

يرجى تظليل الدائرة هكذا
 وعدم استخدام أقالم التظليل الفوسفورية، مع مراعاة أن يكون لون الدائرة غامقا
 وعدم استخدام قلم أحمر أو أخضر أو أصفر، املرجو استخدام قلم رصاص أو قلم حبر جاف أزرق أو أسود فقط

Feedback from students is very important in trying to improve the quality of programs.
This questionnaire is designed to gather opinions from final year students about their experiences at the institution
throughout their program.
This is a confidential survey. Do not write your name or identify yourself. Your responses will be combined with
the responses of others in a process that does not allow any individual to be identified and the overall opinions will
be used to plan for improvements.
Please respond to the following questions by completely filling a response for each of your answers.

V. 8.0

أوافق بشدة

√

•

×

ً
(أوافق بشدة ) تعني أن العبارة صحيحة دائما أو في كل
ً
. و أن املطلوب تمت تأديته على أكمل وجه،األحيان تقريبا
ً
 و،(أوافق) تعني أن العبارة صحيحة غالبا أو في أغلب الحيان
ً
.أن املطلوب تمت تأديته بشكل جيد تقريبا



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



(ال أوافق) تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم
.يؤد في معظم األحيان



(ال أوافق بشدة) تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل س يء
ً
ً
. أو نادرا ما تمت تأديته، أو لم يؤد أصال،جدا



Strongly Agree



Agree



True Sometimes



Disagree



Strongly agree means the statement
is true all or almost all of the time
and/or very well done.
Agree means the statement is true
most of the time and/or fairly well
done.
True sometimes means something is
done about half the time.
Disagree means something is done
poorly or not often done.
Strongly disagree means something
is done very badly or never or very
rarely done.

Strongly Disagree



أوافق

Do not use red, green or yellow
Do not use highlighters

صحيح لحد ما

Use a pencil or blue/black pen only
Make heavy marks that fill in your response

ال أوافق

Do not mark in any of these ways.

ال أوافق بشدة

Do this
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ُ
املساعدة والدعم اللذان ق ّدما لتعليمي

Help and Support for my Learning
الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق
Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

أوافق
Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)

1.

Adequate academic and career counselling was
available for me throughout the program











2.

The instructors were available for consultation and
advice when I needed to speak with them.











3.

The instructors in the program inspired me to do
my best.











4.

The instructors in the program gave me helpful
feedback on my work.











5.

The instructors in the program had thorough
knowledge of the content of the courses they taught.











6.

The instructors were enthusiastic about the
program.
The instructors cared about the progress of their
students.











أتيح لي اإلرشاد األكاديمي واملنهي املناسب خالل
فترة دراستي بالبرنامج
كانت هيئة التدريس متاحة لإلرشاد واملشورة
.عندما كنت أحتاج للتحدث إليهم
شجعتني هيئة التدريس بالقسم على أن أقدم
. أفضل ما عندي
قدمت هيئة التدريس بالقسم تغذية راجعة على
.عملي
لدى هيئة التدريس بالقسم معرفة كبيرة بمحتوى
.املقررات التي يدرسونها
.كانت هيئة التدريس بالقسم متحمسة للعمل











.اهتمت هيئة التدريس بمدى تـقدم طلبتهم

7.

Resources to Support my Learning

8.

Study materials in courses were up to date and
useful.

9.

Library resources were adequate and available
when I needed them
9.1 Digital library databases are adequate
9.2 Easy accessibility to the digital library
databases for users
9.3 Easy accessibility to the University websites
and technical services for users

10. Classroom facilities (for lectures, laboratories,
tutorials etc) were of good quality.
11. Student computing facilities were sufficient for my
needs.
11.1 Internet accessibility is adequate within
the campus.
12. Adequate facilities were available for extracurricular activities (including sporting and
recreational activities)
12.1 Sufficient catering services were provided at
University.
12.2 I am satisfied with the quality of catering
services provided at University.
12.3 I am satisfied with the transportation across
campus at University.

V. 8.0

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املصادر الخاصة بدعم تعليمي
الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق
Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)
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أوافق

 كانت املواد الدراسية املساعدة باملقررات حديثة.8
.ومفيدة
 كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت.9
.أحتاج لها
 قواعد بيانات املكتبة الرقمية كافية9.1
 من السهل وصول املستخدمين إلى بيانات9.2
قواعد املكتبة الرقمية
 من السهل وصول املستخدمين إلى مواقع9.3
الجامعة والخدمات التقنية
، واملعامل، اتسمت تجهيزات القاعات (للمحاضرات.10
والدروس) بالجودة
. كانت تجهيزات الحاسب كافية الحتياجاتي.11
 كانت إمكانية الوصول إلى اإلنترنت كافية11.1
داخل الحرم الجامعي
 توفرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الالمنهجية (بما.12
(في ذلك التجهيزات الخاصة بالرياضة والترفيه
 أماكن تقديم الطعام في الحرم الجامعي12.1
كافية
اض عن جودة خدمات تقديم الطعام في
أنا
12.2
ر
ٍ
الجامعة
اض عن وسائل النقل داخل الحرم
ٍ  أنا ر12.3
الجامعي
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13. Adequate facilities were available for religious
observances.











. هناك مرافق مناسبة ألداء الشعائر الدينية.13

14. Field experience programs (internship, practicum,
cooperative training) were effective in developing
my skills.











) كانت برامج التدريب امليداني (أو سنة االمتياز.14
فعالة في تطوير مهاراتي

Evaluation of my Learning

تقويم التعليم الذي حصلت عليه
الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

15. What I have learned in this program will be
valuable for my future.

Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)











16. The program has helped me to develop sufficient
interest to want to continue to keep up to date with
new developments in my field of study.











17. The program has developed my ability to
investigate and solve new problems.











18. The program has improved my ability to work
effectively in groups.









































19. The program has improved my skills in
communication.
20. The program has helped me to develop good
basic skills in using technology to investigate
issues and communicate results.
21. I have developed the knowledge and skills
required for my chosen career.

ال أوافق

أوافق

Overall Evaluation

22. Overall, I was satisfied with the quality of my
learning experiences at this institution.

V. 8.0

ً
ما تعلمته في هذا البرنامج (القسم) سيكون مهما
.ملستقبلي
لقد ساعدني البرنامج في تطوير االهتمام الكافي لدي
للسعي في االستمرار في تحديث معلوماتي حسبما
.يستجد في مجال دراستي
لقد طور البرنامج قدرتي على استقصاء وحل
.املشكالت الجديدة
لقد طور البرنامج قدرتي على العمل بفاعلية مع
.املجموعات

.15
.16

.17
.18

.  لقد حسن البرنامج مهاراتي في االتصال.19
 لقد ساعدني البرنامج في تطوير مهاراتي األساسية في.20
استخدام التقنية لدراسة القضايا والتعبير عن
النتائج
 لقد طورت املعارف واملهارات الالزمة ملهنتي التي.21
.اخترتها

التقويم العام
الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)



ال أوافق
Disagree
(2)

صحيح لحد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)
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أوافق

أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى جودة
.خبرتي التعليمية في الجامعة
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Open Ended Items

أسئلة مفتوحة

23. What do you like most about your studies at this institution?

24. What do you dislike most about your studies at this institution?

25. What suggestions do you have for improvements in your program at this
institution?

V. 8.0

ماأكثر ش يء أعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟

.23

ماأكثر ش يء لم يعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟

.24

ما االقتراحات التي لديك لتحسين البرنامج (القسم) الذي درست به في هذه
الجامعة؟
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