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  القانون  قسم/
 الذين لهم عالقة بالقسم األكاديمي وخبراء في جودة التعليم )مرفق طيه الرسالة والرؤية واألهداف( الخريجين والمدرسينيعبأ هذا االستبيان من قبل الطلبة و 

 ( مقابل االجابة التي تختارها:√نرجو وضع إشارة )
 

 لوارد في البند    االجابة األولى تتعلق بتقييم مدى موافقتك للتعبير ا
 االجابة الثانية متعلقة بتقييم مدى أهمية هذا البند من وجهة نظرك  

 االجابة األولى
 غير موافق نهائيا -1
 غالبا غير موافق -2
 موافق جزئيا -3
 غالبا موافق -4
 موافق كليا  -5

 االجابة الثانية
 غير مهم -1
 غالبا غير مهم -2
 مهم نسبيا -3
 غالبا مهم -4
 مهم جدا -5

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 البند الرقم
           قيم مدى مطابقة صيغة رسالة القسم مع الدور الفعلي الذي يؤديه 1
           قيم مدى تغطية )شمولية( صيغة رسالة القسم للمهام التي يجب عليه تحقيقها 2
           قيم مدى موضوعية ودقة الكلمات المستخدمة في صيغة رسالة القسم  3
           غة رسالة القسم وسهولة فهمها بالنسبة للقاريءقيم مدى وضوح صي 4
           أو عبر المطبوعات ات قيم مدى انتشار التعريف برسالة القسم عبر اللوح 5
           قيم مدى انسجام ما يتحقق فعليا من انجازات مع مضمون الرسالة المعلنة للقسم 6
           لنة للمهام التي يقوم بها القسم فعلياقيم مدى تغطية )شمولية( األهداف المع 7
           قيم مدى واقعية وموضوعية األهداف المعلنة في عكس ما يتحقق فعليا في القسم 8
           قيم مدى دقة الصياغة اللغوية ووضوها في التعبير عن أهداف القسم 9
           أهداف القسم قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف األول من 11
           قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف الثاني من أهداف القسم 11
           قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف الثالث من أهداف القسم 12
           قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف الرابع من أهداف القسم 13
           قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف الخامس من أهداف القسم 14
           قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف السادس من أهداف القسم 15
           قيم مدى إرتباط ما يتحقق فعليا مع الهدف السابع من أهداف القسم 16
           قسم مع ما يمكن تحقيقه في خمس سنواتقيم مدى واقعية وموضوعية رؤية ال 17
           قيم مدى ارتباط ما يتحقق فعليا من انجازات مع مضمون رؤية القسم 18
           قيم مدى انسجام مضمون رسالة القسم مع مضمون رسالة الكلية 19
           قيم مدى انسجام مضمون رؤية القسم مع مضمون رؤية الكلية 21
           المجموع 

 معلومات المستجيب:
  المهنة  االسم

  التاريخ  التوقيع
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عادتها الى المصدر مع الشكر. أو انتقاد مالحظة: في حال وجود أي تعديل أو حذف أو إضافة  على الرسالة أو األهداف أو الرؤية يرجى تثبيتها هنا وا 
 حول رؤية القسم:

  
 
 
 

 حول أهداف القسم:

1   

2   

3    

4   

5     

6   

 حول رسالة القسم:
  
 
 
 

 الكلية: رؤيةحول 
  
 
 
 

 الكلية: رسالةحول 
  
 
 
 


