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 مؤشر رضا الطلبة
 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

زيزي الطالب، عزيزتي الطالبة،ع  
 تحية طيبة وبعد،،،

تشخيص مواطن التحسين المحلي والدولي وحرصاً منها للقيام ب تسعى جامعتكم الغراء لزيادة توظيف خريجيها في سوق العمل
التالي جل اهتمامك  االستبيانالمختلفة في أدائها المؤسسي المعني أوالً بتخريج كفاءات ذات مستوى عاٍل، يرجى التكرم بإيالء 

زيادة التوظيف لكم مستقبالً و تحسين مخّرجات التعليم العالي حتى نتمكن من قياس رضاكم حول مواضيع مهمة تخدم عمليات
 مؤشران رئيسان يلعبان دوراً مهماً في تصنيف الجامعة محلياً ودولياً. مامعة الجامعة وهوالنهوض بس

 باألمور التالية: من ستة أقسام االستبيانيتألف 
 التسجيل واإلرشاد ودعم الطلبة. -1

 مصادر التعلم. -2

 البيئة الجامعية والخدمات المقدمة. -3

 العملية التعليمية. -4

 تقييم الطلبة وتحفيزهم. -5

  بشكل عام للجامعة. التقييم -6

 "شاكراً لكم حسن تعاونكم"
 

 

 
 القسم االول: التسجيل واالرشاد ودعم الطلبة

 

يرجى تحديد درجة رضاك عن كّل مّما 
:يأتي  

 موافقغير 
 بشدة

موافقغير   
ال استطيع 

 الحكم
 موافق

 موافق
 بشدة

المعلومات المتوافرة عن الجامعة  1
 وبرامجها

     

      اجراءات التسجيل 2

      معادلة المواد الدراسبة 3

      االرشاد االكاديمي 4

      االرشاد المهني 5

 
 القسم الثاني: مصادر التعلم

 

يرجى تحديد درجة رضاك عن كّل مّما 
:يأتي  

 موافقغير 
 بشدة

موافقغير   
ال استطيع 

 الحكم
 موافق

 موافق
 بشدة

      القاعات الدراسية والمختبرات 6

      المكتبة وخدماتها 7

      خدمات االنترنت 8

      اساليب التعليم والتعلم 9

      توافر تكنولوجيا المعلومات 10

 
 القسم الثالث: البيئة الجامعية والخدمات المقدمة

 

يرجى تحديد درجة رضاك عن كّل مّما 
:يأتي  

 موافقغير 
 بشدة

موافقغير   
ال استطيع 

 الحكم
 موافق

 موافق
 بشدة

      انظمة السالمة واالمن في الحرم الجامعي  11

      االنشطة الالمنهجية ومرافقها 12

      الخدمات الصحية 13

      المواصالت ومواقف السيارات 14

      مرافق تأدية الشعائر الدينية 15

      مرافق ذوي االحتياجات الخاصة 16

والترفيهخدمات الطعام والشراب  17       

      خدمات السكن 18

      الحياة الجامعية بصورة عامة 19

      نوادي الطلبة  20

 
 القسم الرابع: العملية التعليمية
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يرجى تحديد درجة رضاك عن كّل مّما 
:يأتي  

 موافقغير 
 بشدة

موافقغير   
ال استطيع 

 الحكم
 موافق

 موافق
 بشدة

الحاكميةمشاركة الطلبة في مجالس  21       

      تنظيم المحاضرات 23

      محتوى المقررات واهدافها 24

اهتمام اعضاء هيئة التدريس بتقدم الطلبة  25
 وتطورهم االكاديمي

     

العالقة بين الطلبة واعضاء الهيئة  26
 التدريسية

     

      العالقة بين الطلبة والموظفين 27

      نوعية اعضاء هيئة التدريس 28

      جودة البرامج االكاديمية 29

      مخرجات التعلم 30

      مالءمة مخرجات التعلم لسوق العمل 31

      سياسة االيفاد واالبتعاث 32

      مشاريع التخرج والبحث العلمي 33

      السمعة االكاديمية للجامعة 34

 
 القسم الخامس: تقويم الطلبة وتحفيزهم

 

تحديد درجة رضاك عن كّل مّما يرجى 
:يأتي  

 موافقغير 
 بشدة

موافقغير   
ال استطيع 

 الحكم
 موافق

 موافق
 بشدة

      اساليب التقويم 35

      عدالة التقويم 36

      المنح والقروض 37

      فرص التشغيل 38

      الحوافز والعقوبات 39

 
 القسم السادس: التقييم العام

 

 موافقغير    
 بشدة

موافقغير   
ال استطيع 

 الحكم
 موافق

 موافق
 بشدة

هل تنصح أصدقائك أو أقاربك باالنضمام  40
 للدراسة بالجامعة

     

 راٍض غير    
 بشدة

راٍض غير   
ال استطيع 

 الحكم
بشدة راٍض  راٍض   

      ك للجامعة بشكل عام تقييم   41

 
 


