Student Experience Survey (SES)
Program : -----------------------------------Semester : ----------------------------------Academic year : ----------------------------

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

.تعتبر التغذية الراجعة من الطلبة مهمة لتحسين جودة الخبرات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي
 وتشمل بنود هذه االستبانة جميع خبراتك التي مررت بها.)وهذه االستبانة مصممة لجمع آراء الطلبة عن خبراتهم أثناء البرنامج (القسم
. والتقتصر على مقرر واحد فقط،في البرنامج حتى اآلن
 وستجمع استجابتك مع استجابات اآلخرين من خالل. فنرجو عدم كتابة اسمك عليها أو الكشف عن هويتك.وهذه االستبانة سرية
. وستستخدم خالصة اآلراء للتخطيط لتحسين جودة الخبرات التعليمية بجامعتك هذه،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 learning experiences at higher
education institutions.
This questionnaire is designed to gather student opinions about their experiences about half way through their program.
The items relate to all your experiences so far, not just to one particular course.
This is a confidential survey. Do not write your name or identify yourself in any way. 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 course improvements.
Please respond to the following questions by completely filling a response for each of your answers.
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√

×

•

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

أوافق بشدة
Strongly Agree

أوافق
Agree

صحيح لحد ما



True Sometimes



ال أوافق



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 to some extent 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



Do not mark in any of these ways.
Do not use red, green or yellow
Do not use highlighters

ال أوافق بشدة

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

.(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
 أو،(ال أوافق بشدة) تعني أن املطلوب تمت تأديته بشكل س يء جدا
ً
ً
. أو نادرا ما تمت تأديته،لم يؤد أصال
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Student Experience Survey (SES)
Advice and Support

املشورة والدعــم

1. It was easy to find information about the institution
and its programs before I enrolled at this institution
for the first time.
2. When I first started at this institution the
orientation program for new students was helpful
for me.
3. There is sufficient opportunity at this institution to
obtain advice on my studies and my future career.
4. Procedures for enrolling in courses are simple and
efficient.

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق
Disagree
(2)

صحيح لح ٍد ما
True
Sometimes
(3)

أوافق
Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)











 كان من السهل علي أن أجد املعلومات الخاصة.1
.بالجامعة وأقسامها (برامجها) قبل أن أسجل فيها











 ساعدني برنامج التهيئة، عندما بدأت في هذه الجامعة.2
.املعد للطلبة املستجدين





















الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

Disagree
(2)

صحيح لح ٍد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)













































































































































 هناك فرص كافية في هذه الجامعة للحصول على.3
.املشورة فيما يتعلق بدراستي ومستقبلي املنهي
. إجراءات التسجيل للمقررات سهلة وذات كفاءة.4

Learning Resources and Facilities

5. Classrooms (including lecture rooms, laboratories
etc.) are attractive and comfortable.
6. Student computing facilities were sufficient for
my needs.
6.1 Internet accessibility is adequate
within the campus.
7. The library staff were helpful when I need
assistance.
8. I am satisfied with the quality and extent of
materials available for me in the library.
8.1 Digital library databases are adequate
8.2 Easy accessibility to the digital library
databases for users
8.3 Easy accessibility to the University
websites and technical services for users
9. The library in open at convenient times.
10. Adequate facilities were available for extracurricular activities (including sporting and
recreational activities(
10.1 Sufficient catering services were provided at
University.
10.2 I am satisfied with the quality of catering
services provided at University.
10.3 I am satisfied with the transportation across
campus at University.
11. Adequate facilities were available at this institution
for religious observances.
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مصادر وتجهيزات التعلم
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، الفصول الدراسية (بما في ذلك قاعات املحاضرات.5
. وهكذا) جذابة ومريحة،واملعامل
 مرافق وتجهيزات الحاسب املخصصة للطلبة كافية.6
.الحتياجاتي
 كانت إمكانية الوصول إلى اإلنترنت كافية داخل6.1
الحرم الجامعي
. يساعدني منسوبو املكتبة عندما أحتاج لذلك.7
 أشعر بالرضا عن جودة ومقدار املواد التعليمية املتاحة.8
.لي باملكتبة
 قواعد بيانات املكتبة الرقمية كافية8.1
 من السهل وصول املستخدمين إلى بيانات قواعد8.2
املكتبة الرقمية
 من السهل وصول املستخدمين إلى مواقع8.3
الجامعة والخدمات التقنية
 تفتح املكتبة أبوابها في أوقات مالئمة.9
 توفرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الالمنهجية (بما في.10
)ذلك التجهيزات الخاصة بالرياضة والترفيه
 أماكن تقديم الطعام في الحرم الجامعي كافية10.1
اض عن جودة خدمات تقديم الطعام في
ٍ  أنا ر10.2
الجامعة
اض عن وسائل النقل داخل الحرم
ٍ  أنا ر10.3
الجامعي
 هناك مرافق مناسبة متاحة بالجامعة ألداء الشعائر.11
.الدينية
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Student Experience Survey (SES)
Learning and Teaching

التعــلم والتعــليم
Disagree
(2)

صحيح لح ٍد ما
True
Sometimes
(3)

Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)





















. هيئة التدريس بالجامعة عادلون في معاملتهم للـطلبة.13











 تشجعني املقررات والواجبات التي آخذها على دراسة.14
.األفكار الجديدة وعلى التعبير عن آرائي











 تزداد قدرتي على دراسة وحل املشكالت الجديدة وغير.15
. نتيجة لدراستي،العادية











 تتحسن قدرتي بشكل فعال على التعبير عن نتائج أبحاثي.16
. نتيجة لدراستي،التي أقوم بها











18. The knowledge and skills I am learning will be
valuable for my future career.











19. I am learning to work effectively in group
activities.











12. Most of the faculty with whom I work at this
institution are genuinely interested in my
progress.
13. Faculty at this institution are fair in their
treatment of students.
14. My courses and assignments encourage me to
investigate new ideas and express my own
opinions.
15. As a result of my studies my ability to
investigate and solve new and unusual
problems is increasing.
16. My ability to effectively communicate the
results of investigations I undertake is
improving as a result of my studies.
17. My program of studies is stimulating my
interest in further learning.

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)

ال أوافق

أوافق

يهتم معظم أعضاء هيئة التدريس الذين أتعامل معهم
ً
ً
.اهتماما حقيقيا بمدى تقدمي

.12

 يحفزني البرنامج (القسم) الذي أدرس به على املزيد من.17
.التعلم
 إن املعارف واملهارات التي أتعلمها ذات أهمية بالنسبة.18
.ملستقبلي الوظيفي
 إنني أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع األنشطة.19
.الجماعية

Overall Evaluation

التقويم العام

20. Overall I am satisfied with my life as a student
at this institution.

الأوافق بشدة
Strongly
Disagree
(1)



ال أوافق
Disagree
(2)

صحيح لح ٍد ما
True
Sometimes
(3)

أوافق
Agree
(4)

أوافق بشدة
Strongly
Agree
(5)









أشعر بالرضا بشكل عام عن حياتي الطالبية في هذه
.الجامعة

Open Ended Items

.20

أسئلة مفتوحة

21. What do you like most about studying at this institution?

22. What do you dislike most about studying at this institution?

23. What suggestions do you have for improvements at this institution?
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ما أكثر ش يء يعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟

.21

ما أكثر ش يء ال يعجبك فيما يخص دراستك في هذه الجامعة؟

.22

ما االقتراحات التي لديك لتحسين هذه الجامعة؟

.23
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