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 تقرير عن نتائج استبيان 

 طالب السنة النهائية وحديثي التخرج تقييم جودة الربامج التعليمية من قبل  

 أوال: املعلومات العامة 

يدل على حرص من  مجال التخصص: هناك تنوع في تخصصات املشاركين في الاستبيان وهذا  .1

للمشاركة في تقييم وتطوير برامج التعليمية في جميع اقسام الكلية، حيث كان ما نسبته  الطالب 

وقسم  % من املشاركين من قسم التربية الفنية، واضعف نسبة كانت من قسم الفيزياء4..9

لم يشارك احد من  الرياضيات و قسم الكيمياء و قسم معلم فصل وقسم اللغة العربية  حيث 

 هذا القسم.

هل العلمي: عدد املشاركين من حملة الدكتوراه أكبر من حملة املاجستير في هذا الاستبيان املؤ  ..

 % من املشاركين من حملة مؤهل ) الدكتوراه(06حيث بلعت النسية 

% في حين بلغت نسبة 79.5الدرجة العلمية: بلغت نسبة املشاركين من درجة محاضر فما فوق  .3

 درجة محاضر مساعد% من 97.3املشاركين في الاستبيان 

عدد سنوات الخبرة وشغل الوظيفة: اظهرت النتائج أنه نسبة املشاركين في الاستبيان اللذين لهم  .9

 % 06.9سنوات بلغت  16 -7خبرة بين 

 املعلومات العامة

 النسبة البيانات الفرعية البيانات ت

 %9.24 التربية الفنية التخصص 

 %3921 الاحياء

 %329. حاسوب ال

 %123 رياض الاطفال

 %123 اللغة الانجليزية

 %123 التربية الخاصة

. 
  131. -131.بين  سنة الالتحاق بالكلية 

 %1. 132.ربيع  سنة التخرج  1

 %11 134.ربيع 

 %1. 134.خريف 

 %11 132.خريف 

 %1 دكر الجنس 9

 %311 انثى

 الحالة الوظيفية  5
 %1. تعمل

 %21 تعملال 

 خدمات التسجيل
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في املوقع إلالكتروني  التعليميتوجد معلومات كافية عن البرنامج  3

 .للجامعة

51% 9.24% 123% 

24211% 

 %329. %329. %5123 يوجد دليل خاص بالبرنامج التعليمي على موقع الجامعة. .

 %123 %5123  %1521 نظمة ومريحة.إجراءات التسجيل والتخرج تتم بطريقة م   1

 %1 %9.24 %5123 بإمكاني التسجيل إلالكتروني لتنزيل  املقررات الدراسية. 9

توجد برامج ملساعدة الخريجين على إيجاد فرص العمل  5

 والتنمية الشخصية.

.329% 51% .222% 

 %31 %1 %41 طرابلس أهلتني ملواصلة دراستك العليا.جامعة دراستي في  2

الذي درسته بجامعة طرابلس ساعدني في تخصص ي العلمي  1

 الحصول على وظيفة.

1121% 5522% 3323% 

في  ني على تطوير مهاراتيطرابلس ساعدتجامعة دراستي في  2

مجاالت  التواصل الشفوي والتحريري، واستخدام تقنية 

املعلومات والاتصاالت، والتفكير والتحليل، والبحث العلمي، 

 وحل املشكالت، والعمل الجماعي، و القدرة على التعلم الذاتي.

4.24% 1% 123% 

 (التعليمي) ألاكاديمي والدعم إلارشاد
 يمي كادألاإلارشاد  3

ً
 %1 %222. %1329 أثناء فترة دراستي.كان مناسبا

4529% 

 %1 %3921 %2521 .املقررات الدراسيةاملرشد ألاكاديمي على دراية تامة بمتطلبات  .

 كاديمية إلنجازديمي يساعدني في تحديد أهدافي ألااملرشد الاكا 1

 دراستي.

2921% .329% 3921% 

وجدت مساعدة جيدة متى احتجت ألخذ قرار بخصوص  9

 الدراسة.

1329% .329% 123% 

 الدراس ي املنهج
 دراستي في املرحلة السابقة )الثانوية( أهلتني لدراسة البرنامج 3

 .التعليمي

1222% 123% 3921% 

22233% 

 %123 %222. %2921 التسلسل املنطقي.و التكامل املعرفي الدراس ي بيتميز املنهج  .

 %3921 %222. %5123 .ةمناسب التعليمي للبرنامجالعدد الكلي للساعات املعتمدة  1

 %.392 %9.24 %9.24 .مواكب للمستجدات العلميةاملنهج الدراس ي  9

 %3921 %329. %2921 املنهج الدراس ي العملي مرتبط بالنظري. 5

يحتوي البرنامج التعليمي على نسب متوازية من املقررات  2

 إلالزامية والاختيارية.

1329% .329% 123% 

يحتوي البرنامج التعليمي على نسب متوازية من املقررات  1

 النظرية والعملية.

5123% .222% 3921% 

يحتوي البرنامج التعليمي على نسب متوازية من املقررات  2

 التخصصية العامة.

1329% 123% .329% 

 %1 %329. %1222 برنامج الدراسة محفز للذهن والتفكير. 4

 التعلم ومصادر التحتية البنية

 %1329 %123 %329. القاعات الدراسية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة.  3

1.211% 

 جهزة باملعدات الالزمـة إلجراء التجاربم   واملختبرات املعامل .

 .العلمية

.329% .222% 51% 

ذات  برامج التدريب امليدانيو  العلميةألانشطة والندوات  1

 مناسبة.العالقة بالتخصص 

.324% 51% 123% 

 %5123 %1521 %123 املكتبة تتمتع بمصادر وتقنيات حديثة مناسبة لبرنامج الدراس ي. 9
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مام أمتاحة  والاتصاالتتقنية املعلومات  و خدمات املكتبة  5

 سبوع الدراس ي.الطالب طيلة أيام ألا 

123% 51% 9.24% 

 %222. %9.24 %222. في مواد التخصص. ستخداملال تتوفر برامج حاسوب مناسبة  2

لديهم خبرة كافية في مجال واملختبرات الفنيون في املعامل  1

 تخصصهم.

5323% 1521% 123% 

 جودة التدريس
 %1 %1329 %222. ألاساتذة ماهرون في توضيح الدروس واملحاضرات. 3

2.229% 

بالعدل وعدم التحيز في معاملتهم  يةهيئة التدريسالتسم ت .

 للطالب.

.222% 9.24% .222% 

أثاروا اهتمامي ة التدريسية متميزون في تخصصاتهم، و الهيئ 1

 التعليمي. بالبرنامج

9.24% 5123% 1% 

بتعليم الطالب وتحسين وتطوير  ةمهتم يةهيئة التدريسال 9

 مستوياتهم.

9.24% 9.24% 3921% 

 %1 %9.24 %5123 تقيم الطالب  بطرق موضوعية. يةهيئة التدريسال 5

 الخدمات الطالبية 
 %2921 %222. %123 نترنت والتصوير متوفرة بشكل مناسب.  خدمات إلا  3

14242% 

 %9.24 %329. %1521 .بالجامعة الكتب الدراسية املطلوبة متوفرة بإدارة املبيعات .

واملقاهي متوفرة بشكل املطاعم الصاالت الترفيهية والرياضية و  1

 مناسب.

3921% 123% 1222% 

 %1329 %329. %123 توجد خدمات صحية الئقة. 9

 %9.24 %3921 %9.24 توجد أماكن مناسبة ألداء الشعائر  الدينية. 5

 الشخص ي  التطوير
 %1 %3921 %2521 دراستي ساعدتني على تقديم نفس ي بثقة. 3

311% 

مهارات البحث واملهارات املنقولة فرص تطوير مجموعة من  .

 جيدة.

2921% 1521 1% 

 %1 %3921 %2521 .والتفكيرية حسنت مهاراتي التحليليةتنتيجة لدراستي  1

 دراستي حتى آلان ساعدتني على تطوير عدد من مهارات التواصل 9

 .)تحدث، كتاب، نقاش(

2521% 3921% 1% 

التعلم بشكل ذاتي دراستي حتى آلان حسنت من قدرتي على  5

 )مستقل(.

4.22% 12.% 1% 

 الراجعة التغذية و التقييم
3  

ً
 %3921 %51 %1521 .املعايير املستخدمة في التصحيح  يتم توضيحها مسبقا

2521.% 

 %3921 %51 %1521 إجراءات التقييم كانت نزيهة ومنصفة.طريقة  .

 %222. %222. %9.24 )واجبات!( يصلني بسرعة. التعليق على شغلي 1

 %123 %1329 %329. .واجباتيلقد تلقيت تعليقات مفصلة عن  9

 %123 %51 %9.24 املالحظات ساعدتني على توضيح ما لم أفهمه في املحاضرة. 5

 الاستبيان الم تدرج في هذبالخصوص مالحظات اخري 

 مكان الكلية مش مناسب، تحتاج الكلية لمبنى أكبر 32 
 برنامج دراسات عليا في كلية التربية زي كليات تانيةياريت يكون في  2.

بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن جودة البرنامج التعليمي الذي التقييم العام: االجابة عن سؤال ) 
 % من المشاركين في االستبيان3.46( : بلغت نسبة مستوى الرضى )جيد جدا( تخرجت منه

 %12222 نسبة الرض ى = 
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 جدا مستوى الرض ي = جيد
 

  :ثانيا: نسبة الرضى الكلية عن برامج التعليمية 

 جدا جيد : ومستوى الرض ى %12222بلغت 

 ثالثا: نسبة الرضى عن كل حمور و فقرة باالستبيان:

 (%24211نسبة الرض ى ) :التسجيل .1

 نسبة موافق    .للجامعة إلالكتروني املوقع في التعليمي البرنامج عن كافية معلومات توجد

 %76بلغت  

 75.1نسبة موافق   بلغت   .الجامعة موقع على التعليمي بالبرنامج خاص دليل يوجد% 

 نظمة بطريقة تتم والتخرج التسجيل إجراءات  %37.5 نسبة موافق   بلغت  .ومريحة م 

 75.1 نسبة موافق   بلغت  .الدراسية املقررات  لتنزيل إلالكتروني التسجيل بإمكاني% 

 نسبة موافق    .الشخصية والتنمية العمل فرص إيجاد على الخريجين ملساعدة برامج توجد

 %1.9.بلغت  

 46نسبة موافق   بلغت   .العليا دراستك ملواصلة أهلتني طرابلس جامعة في دراستي% 

 نسبة  .وظيفة على الحصول  في ساعدني طرابلس بجامعة درسته الذي العلمي تخصص ي

 %33.3موافق   بلغت  

 الشفوي  التواصل  مجاالت في مهاراتي تطوير على ساعدتني طرابلس جامعة في دراستي 

 العلمي، والبحث والتحليل، والتفكير والاتصاالت، املعلومات تقنية واستخدام والتحريري،

 %4..4نسبة موافق   بلغت   .الذاتي التعلم على القدرة و الجماعي، والعمل املشكالت، وحل

 %4529 بلغت نسبة الرض ى: (التعليمي) ألاكاديمي والدعم إلارشاد ..

 كان ألاكاديمي إلارشاد  
ً
 %51.9نسبة موافق   بلغت   .دراستي فترة أثناء مناسبا

 77.5نسبة موافق   بلغت   .الدراسية املقررات بمتطلبات تامة دراية على ألاكاديمي املرشد% 

 نسبة موافق   بلغت   .دراستي إلنجاز ألاكاديمية أهدافي تحديد في يساعدني الاكاديمي املرشد

09.3% 

 نسبة موافق   بلغت  .الدراسة بخصوص قرار ألخذ احتجت متى جيدة مساعدة وجدت

51.9% 

 %22233بلغت نسبة الرض ى  :الدراس ي املنهج .3
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 نسبة موافق   بلغت .التعليمي البرنامج لدراسة أهلتني( الثانوية) السابقة املرحلة في دراستي 

57.0% 

 09.3 نسبة موافق   بلغت .املنطقي والتسلسل املعرفي بالتكامل الدراس ي املنهج يتميز% 

 75.1 نسبة موافق   بلغت .مناسبة التعليمي للبرنامج املعتمدة للساعات الكلي العدد% 

 4..9 نسبة موافق   بلغت .العلمية للمستجدات مواكب الدراس ي املنهج% 

 09.3 موافق   بلغتنسبة  .بالنظري  مرتبط العملي الدراس ي املنهج% 

  نسبة موافق    .والاختيارية إلالزامية املقررات من متوازية نسب على التعليمي البرنامج يحتوي

 %51.9بلغت

  نسبة موافق    .والعملية النظرية املقررات من متوازية نسب على التعليمي البرنامج يحتوي

 %75.1بلغت

  نسبة موافق    .العامة التخصصية املقررات من متوازية نسب على التعليمي البرنامج يحتوي

 %51.9بلغت

 57.0 نسبة موافق   بلغت .والتفكير للذهن محفز الدراسة برنامج% 

 %1.21بلغت نسبة الرض ى  :التعلم ومصادر التحتية البنية .9

 1.9. نسبة موافق   بلغت . حديثة تعليمية بوسائل مجهزة الدراسية القاعات% 

 جهزة واملختبرات املعامل  نسبة موافق  بلغت  .العلمية التجارب إلجراء الالزمـة باملعدات م 

 .1.9% 

 مناسبة بالتخصص العالقة ذات امليداني التدريب وبرامج العلمية والندوات ألانشطة. 

 %1.4. نسبة موافق   بلغت 

 نسبة موافق   بلغت  .الدراس ي لبرنامج مناسبة حديثة وتقنيات بمصادر تتمتع املكتبة 

 5.1% 

 ألاسبوع أيام طيلة الطالب أمام متاحة والاتصاالت املعلومات تقنية و املكتبة خدمات 

 %5.1 نسبة موافق   بلغت  .الدراس ي

 نسبة موافق   بلغت  .التخصص مواد في لالستخدام مناسبة حاسوب برامج تتوفر 

 .7.0% 

  نسبة موافق    .تخصصهم مجال في كافية خبرة لديهم واملختبرات املعامل في الفنيون

 %71.1 بلغت 

 %2.229بلغت نسبة الرض ى  جودة التدريس: .7

 7.0.نسبة موافق   بلغت   .واملحاضرات الدروس توضيح في ماهرون ألاساتذة% 
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 نسبة موافق   بلغت   .للطالب معاملتهم في التحيز وعدم بالعدل التدريسية الهيئة تتسم

.7.0% 

 نسبة  .التعليمي بالبرنامج اهتمامي وأثاروا تخصصاتهم، في متميزون التدريسية الهيئة

 %4..9موافق   بلغت  

 بلغت نسبة موافق   .مستوياتهم وتطوير وتحسين الطالب بتعليم مهتمة التدريسية الهيئة

 9..4% 

 75.1نسبة موافق   بلغت   .موضوعية بطرق   الطالب تقيم التدريسية الهيئة% 

 %14242  بلغت نسبة الرض ى الخدمات الطالبية : 22

 5.1نسبة موافق   بلغت  .  مناسب بشكل متوفرة والتصوير إلانترنت خدمات% 

 37.5نسبة موافق   بلغت   .بالجامعة املبيعات بإدارة متوفرة املطلوبة الدراسية الكتب% 

 نسبة موافق   بلغت   .مناسب بشكل متوفرة واملقاهي واملطاعم والرياضية الترفيهية الصاالت

19.3% 

 5.1نسبة موافق   بلغت   .الئقة صحية خدمات توجد% 

 4..9 نسبة موافق   بلغت   .الدينية  الشعائر ألداء مناسبة أماكن توجد% 

 %311 بلغت نسبة الرض ى 2الشخص ي  التطوير 12

 77.5 .بثقة نفس ي تقديم على ساعدتني دراستي% 

 نسبة موافق   بلغت   .جيدة املنقولة واملهارات البحث مهارات من مجموعة تطوير فرص

 09.3% 

 77.5 نسبة موافق   بلغت   .والتفكيرية التحليلية مهاراتي تحسنت لدراستي نتيجة% 

 (.نقاش كتاب، تحدث،) التواصل مهارات من عدد تطوير على ساعدتني آلان حتى دراستي 

 %77.5نسبة موافق   بلغت  

 نسبة موافق   بلغت   (.مستقل) ذاتي بشكل التعلم على قدرتي من حسنت آلان حتى دراستي

4..7% 

 %4.295  بلغت نسبة الرض ىاملهام الادارية:  22

 00.1نسبة موافق   بلغت   .املتخصصة العلمية اللجان في العمل أهمية% 

 06.9نسبة موافق   بلغت   .املتخصصة والنوعية الفنية اللجان في العمل أهمية% 

 %.2521نسبة الرض ى بلغت  :الراجعة التغذية و التقييم .4

 توضيحها يتم  التصحيح في املستخدمة املعايير  
ً
 %37.5نسبة موافق   بلغت   .مسبقا

 37.5.نسبة موافق   بلغت   ومنصفة نزيهة كانت التقييم إجراءات طريقة% 
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 4..9نسبة موافق   بلغت   .بسرعة يصلني!( واجبات) شغلي على التعليق% 

 1.9.نسبة موافق   بلغت   .واجباتي عن مفصلة تعليقات تلقيت لقد% 

 نسبة موافق   بلغت   .املحاضرة في أفهمه لم ما توضيح على ساعدتني املالحظات

9..4% 

 

 

 أ2فوزية الحصان                                                    

 رئيسة قسم الجودة وتقييم ألاداء                                               


