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 تقرير عن نتائج استبيان 

استبيان قياس جودة الموقع اإللكتروني للكلية من قبل )أعضاء هيئة   

 ( والطالب  ريسالتد

 أوال: المعلومات العامة  

 ملعلومات العامة

 النسبة البيانات الفرعية البيانات  ت

 عدد أعضاء هيئة التدريس  1
 

49.5% 

 عدد الطالب   2
 

50.5% 

3 

 عدد مرات الدخول للموقع االلكتروني 

 %18.2 يوميا

 %25 اسبوعيا

 %47.7 شهريا

 %9.1 سنويا

   االسئلة العامة 
 التصميم واملظهر العام للموقع اإللكتروني للجامعة 

 

إلى حد   راض ي 

 ما

غير 

 راض ي 
 

  %6.8 %40.9 %52.3 ؟لكترونياإلالجامعة ما مدى رضاك عن تصميم موقع  .1 1

 

96.23 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               87.28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.  
م
متناسقة ومريحة اإللكتروني للجامعة ستخدمة في املوقع األلوان امل

 ؟ للعين

68.2% 31.8% 0% 

 حجم الخط نوع و ما مدى وضوح  .1 3
م
 ستخدم في صفحات املوقعامل

 اإللكتروني للجامعة؟

72.7% 22.7% 4.5% 

 املعلومات واملحتوى في املوقع اإللكتروني 

2.  

إلى حد   راض ي 

 ما

غير 

 راض ي 

 %4.5 %25 %70.5 ؟ما مدى وضوح تصنيف وترتيب املعلومات في الصفحة الرئيسية .1 4

5 1.  
م
)الطالب، ستهدفة ما مدى كفاية املعلومات لخدمة الفئة امل

 اإللكتروني للجامعة؟ من املوقع( واألستاذ،

45.5% 36.4% 18.2% 

6 1.   
م
 %15.9 %45.5 %38.6 قدمة للمستخدممدى مالئمة الخدمات اإللكترونية امل

 %11.4 %34.1 %54.5 املعلومات التي تحصل عليها من املوقع تمتاز بالدقة والوضوح  .1 7

حدثة وصالحة  عليها من املوقع مم هل املعلومات التي تحصل  .1 8

 ؟ لالستخدام

 

63.6% 22.7% 13.6% 

إلى حد   راض ي  سهولة االستخدام والتصفح للموقع اإللكتروني للجامعة .2 

 ما

غير 

 راض ي 



 

 

3.   

 

 

 

         83.97% 

 %18.2 %20.5 %61.4 اإللكتروني للجامعة؟ كيف تقيم سهولة التصفح في املوقع .1 9

واملعلومات التي  كيف تقيم سهولة وصولك للخدمات  10

 اإللكتروني للجامعة؟ املوقععلى  تريدها

45.5% 38.6% 15.9% 

  إلىمسميات روابط و أيقونات املوقع تؤدي  .1 11
م
 %9.5 %23.8 %66.7 ؟ حتوى املطلوبامل

 %20.5 %27.3 %52.3 جميع الروابط التي استخدمتها تعمل بشكل صحيح  .1 12

 ضعيف  مقبول  جيد  جدا جيد   ممتاز  التقييم العام للموقع 

11.4% 54.5% 25% 9.1% 0% 

 مالحظات اخري بالخصوص لم تدرج في هذا االستبيان 

 ال يوجد مالحظات  

 %89.16نسبة الرض ى = 

 جدا   مستوى الرض ي = جيد

 

 : للكلية  اإللكتروني الموقع  جودةعن   (الطالب  و  التدريس  هيئة  أعضاء )ثانيا: نسبة الرضى 

 جدا  جيدومستوى الرض ى  ،%89.16بلغت 

 ثالثا: نسبة الرضى عن كل محور و فقرة باالستبيان: 

 ( %81.25: نسبة الرض ى )اسئلة عامة .1

 % 52.3بلغت راضي  اإللكتروني؟ الجامعة موقع تصميم عن رضاك مدى ما •

ستخدمة األلوان •
م
 .% 68بلغت مريحة  للعين؟ ومريحة متناسقة للجامعة اإللكتروني املوقع في امل

ستخدم الخط وحجم نوع وضوح مدى ما •
م
بلغت نسبة  للجامعة؟ اإللكتروني املوقع صفحات في امل

 % 72.7واضح  

بلغت نسبة واضح   الرئيسية؟  الصفحة في املعلومات  وترتيب تصنيف وضوح  مدى ما •

70.5 % 

ستهدفة  الفئة  لخدمة  املعلومات كفاية مدى ما •
ُ
  املوقع  من( واألستاذ، الطالب،)  امل

 %45.5بلغت كافية للجامعة؟  اإللكتروني

قدمة اإللكترونية الخدمات  مالئمة   مدى  •
ُ
 % 38.6بلغت مالئمة ؟  للمستخدم امل

 % 54.5. بلغت نعم والوضوح  بالدقة تمتاز املوقع من  عليها  تحصل التي  املعلومات •

بلغت محدثة  لالستخدام؟  وصالحة  ُمحدثة املوقع  من  عليها تحصل التي   املعلومات هل •

63.6 % 

  % 61.4بلغت  نسبة سهل؟  للجامعة اإللكتروني املوقع في التصفح  سهولة تقيم  كيف •



 

 

بلغت  للجامعة؟ اإللكتروني املوقع  على تريدها التي  واملعلومات للخدمات وصولك سهولة تقيم  كيف •

 % 45.5 نسبة سهل 

حتوى  إلى تؤدي وأيقونات املوقع روابط مسميات  •
ُ
 % 66.7 بلغت نسبة  نعم     املطلوب؟  امل

 % 52.3 بلغت موافق   ؟ صحيح  بشكل تعمل استخدمتها  التي  الروابط جميع •

 رابعا: نقاط القوة ونقاط الضعف: 

 نقاط القوة:   (1
ستخدمة األلوان 

م
 للعين ومريحة متناسقة للجامعة اإللكتروني املوقع في امل

ستخدم الخط وحجم نوع  وضوح 
م
 للجامعة اإللكتروني املوقع صفحات في امل

 الرئيسية   الصفحة في املعلومات وترتيب  تصنيف وضوح 

 والوضوح  بالدقة تمتاز املوقع من  عليها  تحصل التي  املعلومات 

 لالستخدام وصالحة ُمحدثة املوقع من  عليها  تحصل التي  املعلومات 

 . والوضوح  بالدقة تمتاز املوقع من  عليها  تحصل التي  املعلومات 

 لالستخدام وصالحة ُمحدثة املوقع من  عليها  تحصل التي  املعلومات 

 للجامعة  اإللكتروني املوقع في التصفح  سهولة تقيم  كيف 

حتوى  إلى تؤدي وأيقونات املوقع روابط مسميات  
ُ
 املطلوب  امل

 نقاط الضعف:  (2

ستهدفة الفئة  لخدمة  املعلومات كفاية 
ُ
 اإللكتروني املوقع من( واألستاذ،  الطالب،) امل

 للجامعة 

ستهدفة الفئة  لخدمة  املعلومات كفاية 
ُ
 اإللكتروني املوقع من( واألستاذ،  الطالب،) امل

 للجامعة 

قدمة  اإللكترونية  الخدمات  مالئمة 
ُ
 للمستخدم  امل

 والوضوح  بالدقة تمتاز املوقع من  عليها  تحصل التي  املعلومات 

حتوى  إلى تؤدي وأيقونات املوقع روابط مسميات  
ُ
 املطلوب  امل

 للجامعة  اإللكتروني املوقع في التصفح  سهولة تقيم  كيف 

 

 رئيس قسم الجودة وتقييم األداء

 أ.فوزية أحمد الحصان 

 


