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 بالجامعة برامج الدراسات العلياب البحوث العلميةتقييم جودة استبيان 

 ءعزااأل  الطالبأبنائنا 

 االستبياننأمل منكم التكرم بتعبئة عن جودة البحث العلمي بجامعة طرابلس بقصد التقويم والتجويد. لذا آرائكم  استقراءيهدف هذا االستبيان الي 

 وترجيعه إلينا.
 

 معلومات عامة 

  (العلمي القسم) التخصص مجال  الكلية

  الدرجة )ماجستير/ دكتوراه(  الدعم املالي )موفد/ على حسابه(

  الجامعي العام  تاريخ امليالد

  الفصل الدراس ي )ربيع/ خريف(  الجنس )ذكر/ أنثى(
 

 

 االكاديمي اإلشراف 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      اإلشراف والتوجيه واإلرشاد مناسب. 1

      يملك املشرفون معرفة بالتخصص ومهارات مالئمة لدعم بحثي.   2

      يبذل املشرفون مساع حقيقية لتفهم أي صعوبات تواجنهي. 3

      عند اختيار موضوع البحث.املشرف/ون تحصلت على نصائح جيدة من  4

      تزويدي بمالحظات مستمرة تعكس مدى تقدمي.على املشرف/ون يعمل  5

      املشرف/ون متى احتجت إليهم.األستاذ يمكنني أن أتواصل )أقابل/أتصل( مع  6
 

 تنمية املهارات 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      فرص تطوير مجموعة من مهارات البحث واملهارات املنقولة جيدة. 1

      نتيجة لدراستي حتى اآلن أشعر بثقة في إدارة مشروع بحثي بمفردي. 2

      .والتفكيرية نتيجة لدراستي حتى اآلن حسنت من مهاراتي التحليلية 3

      دراستي حتى اآلن ساعدتني على تطوير عدد من مهارات التواصل. 4

      بشكل ذاتي )مستقل(.دراستي حتى اآلن حسنت من قدرتي على التعلم  5

      دراستي حتى اآلن مكنتي من معرفة الصورة الكاملة لتخصص ي. 6
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 البنية التحتية ومصادر التعلم 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      ومصادر التعلم.العلمي توجد تسهيالت للدراسة والبحث  1

      تصريح مناسب للوصول للمعدات الالزمة لبحثي ودراستي.لديه وسيلة/  2

      لديه فضاء مناسب للعمل )مكتب(. 3

      مناسب لألنشطة البحثية.ومعنوي يوجد دعم مالي  4

      تتوفر مصادر كافية من الحواسيب و التسهيالت. 5

      تتوفر املساعدة التقنية التي أحتاجها. 6

      املكتبة وخدماتها كافية لسد احتياجاتي.مصادر  7

      أستطيع الوصول لتقنية املعلومات متى احتجت لذلك. 8

      .الدولية اإلنترنت يمكنني الوصول لألوراق البحثية من شبكة املعلومات 9
 

 ( التفكري املناخ الذهني) 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      بيئة )مناخ( البحث جيدة. 1

      جتماعي مع طالب البحث اآلخرين.العلمي يتيح فرص التواصل اإل قسمي  

2  
 
      في الثقافة األوسع لبحثي.     قسمي يمنحني الفرص ألصبح مشاركا

      الجو البحثي في قسمي أو كليتي يحفز عملي البحثي.  3

      قسمي.أشعر بالتكامل مع جماعة  4

5  
 
  يوفر قسمي برنامجا

 
      من الحلقات الدراسية لطالب البحث.   جيدا

 األهداف واملعايير 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      توجد وفرة من املعلومات املتعلقة بمعايير ومتطلبات برنامج الدرجة البحثية. 1

      ألطروحة.للرسالة/ ا املطلوبةأفهم املعايير  2

      أفهم معايير الشغل املتوقع في بحثي. 3

      األطروحة )املناقشة(.الرسالة/ أفهم متطلبات امتحان  4

 )تقييم األطروحة )للطالب الذين أنهوا امتحان األطروحة أو قاموا بتقديم حلقة دراسية 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افقال  محايد أو  أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      األطروحة كانت عادلة ونزيهة.الرسالة/ عملية تقييم  1

      امتحان أطروحتي انتهى خالل فترة زمنية معقولة. 2

      تلقيت دعم ونصائح كافيين إلجراء أي تعديالت على أطروحتي بمجرد انتهاء امتحان األطروحة.   3

4  
 
      ملعايير محددة وواضحة. امتحان األطروحة يجرى وفقا

      األطروحة يسبب الحرج للمقيمين.الرسالة/ وجود املشرف في داخل لجنة تقييم  5

      تقييم أطروحة الطالب بشكل مغلق دليل يشكك في الشفافية واملصداقية. 6
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 املمارسات الجيدة في ضمان الجودة 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      بخصوص فرص العمل املتاحة لي.وقيمة تلقيت معلومات مفيدة  1

      تلقيت معلومات مفيدة بخصوص متطلبات تطوري املنهي. 2

      تلقيت معلومات مفيدة بخصوص تطوير شخصيتي البحثية. 3

      أعرف ملن الجأ إذا كنت غير راض عن أي جزء من برنامجي البحثي. 4

      جامعتي تثمن وتستجيب ملالحظات  طالب البحث. 5

      أفهم متطلبات وحدود املتابعة الرسمية لتقييم مدى تقدمي في بحثي. 6

      أفهم مسئولياتي كطالب درجة بحثية. 7

      .دراسات علياأدرك مسئوليات جامعتي تجاهي كطالب  8

      من مهاراتي البحثية.توجد فرص أخري متاحة لي لتطوير املزيد  9

      .توجد فرص أخرى لتطوير مهاراتي 10

 العامل الشخص ي 

 العنصر ت
افق  أو

 
 
 تماما

افق افق محايد أو  ال أو
افق  ال أو

 
 
 تماما

      أسرتي و أصدقائي داعمون لبرنامج درجتي البحثية. 1

      جهة عملي تدعمني في برنامجي البحثي. 2

      البحثي ترهق  مصاريفي الشخصية.مصاريف برنامجي  3

 

 

 

  ستبياناال  الم تدرج في هذبالخصوص  ى خر أمالحظات 

1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 التقييم العام

برنامج الدراسات العليا البحوث العلمية بجودة بصفة عامة كيف تقييم رضاك عن 

 بجامعة طرابلس؟
  ممتاز

 
 ضعيف مقبول  جيد جيد جدا

 

 

 
 
 نشكركم على حسن تعاونكم سلفا


