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 المقدمة

 

وض ع  عملت علىفقد المس تمر لجودة أدائها ومخرجاتها التعليمية  ر التطويعلى  جامعة عمان األهليةمن حرص  انطالقا  

 معايير واضحة معنية بتقييم وقياس فاعلية األداء على مستوى العمليات واألنشطة االكاديمية واإلدارية.

 

دعم عملية  في إلس       هامها الجامعةالتي تقوم بها الهامة عد عملية اس       تطالعات الرأي واحدة من العمليات تهذا  و 

 في الجامعة.ومجالس الحاكمية اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة العليا 

 

 يوبن    اء علي    ا  تجري الج    امع    ة من خالل مركز القي    اس والتقويم/ وح    دة تكنولوجي    ا المعلوم    ات والتعلم اإللكترون

متابعة تنفيذها لواس      تخالص النتائج وتقديم التوص      يات تحليل البيانات تعمل على و  اس      تطالعات الرأي بش      كل دوري

 .المعنية اتبالتنسيق والتعاون مع الجه
 

 

 وفيما يلي ندرج لكم خطوات إجراء استطالعات الرأي وإصدار نتائجها:

  

 إعداد االستبانات المناسبة لقياس الفاعلية

 وتسليمها لمركز القياس والتقويمتوزيع االستبانات على الجهات المعنية لتعبئتها 

 معالجة البيانات وتحليلها من قبل مركز القياس والتقويم

 إصدار الدراسات والتقارير اإلحصائية متضمنة توصيات التحسين

تعميم الدراس    ات والتقارير اإلحص    ائية على الجهات المعنية 
 لألخذ بالتوصيات الواردة فيها

ة بهدف قياس الفاعليةبإعداد االستبانات المناس  

 توزيع االستبانات على الجهات المعنية لتعبئتها وتسليمها لمركز القياس والتقويم 

 معالجة البيانات وتحليلها من قبل مركز القياس والتقويم

 إصدار الدراسات والتقارير اإلحصائية متضمنة توصيات التحسين  
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 ليكرت الخماسي   مقياس

ت التي تقيس موضوع موعة من الفقراويتكون من مج  أسلوب يستخدم لقياس االتجاهات واآلراءوهو 

قمية حتى تكون مناس       بة ريتم اعطاؤها قيما  التي ات )االس       تجابة( لكل فقرة عدد من الخيارمعين  

 يعتمد على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما.. كما وحصائيللتحليل اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخيارات  الدرجة )الوزن الرقمي(

 غير موافق على اإلطالق  (1)

 غير موافق  (2)

 متوسط  (3)

 موافق  (4)

 موافق جدا    (5)
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من االستبانة:الهدف   

  التدريسية. الهيئةتقييم جودة الخدمات التعليمية من وجهة نظر أعضاء 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعيكل عام مرة 

 

:(ةالدراس الفئة المستهدفة )عينة  

 .)ذكور وإنا (أعضاء الهيئة التدريسية  

 

:فقرات االستبانةعدد   

 فقرة. وأربعون ثال 

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   03/2010   F014   جودة الخدمات التعليمية

أعضاء الهيئة  -واالجتماعية

 التدريسية
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من االستبانة:الهدف   

 . طلبتهامن وجهة نظر واالجتماعية تقييم جودة الخدمات التعليمية 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .كل عام جامعيمرة 

 

(:ةالدراس الفئة المستهدفة )عينة  

 .)ذكور وإنا ( طلبة الجامعة

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة. وستون خمس

 

  

اعتماد تاريخ 
 االستبانة

قرار اعتماد  
 االستبانة

 تاريخ 
اإلصدار   

 رقم 
االستبانة   

 االستبانة  

09/01/2018   13/10/2017-2018   03/2010   F015 
جودة الخدمات التعليمية  

 الطلبة -واالجتماعية
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من االستبانة:الهدف   

 . يهامن وجهة نظر خريجفي الجامعة تقييم جودة الخدمات التعليمية 

 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .كل عام جامعيمرة 

 

 

(:ةالدراس الفئة المستهدفة )عينة  

 خريجو الجامعة )ذكور وإنا (. 

 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة.أربعون و خمس

 

 

 

 

 

 

تاريخ اعتماد 
 االستبانة

قرار اعتماد  
 االستبانة

 تاريخ 
اإلصدار   

 رقم 
االستبانة   

 االستبانة  

09/01/2018   13/10/2017-2018   08/2010   F016 
جودة الخدمات التعليمية  

 الخريجون -واالجتماعية
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من االستبانة:الهدف   

 تقييم مستوى رضا مؤسسات المجتمع المحلي والمدني عن أداء خريج جامعة عمان األهلية. 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .كل عام جامعيمرة 

 

(:ةالدراس الفئة المستهدفة )عينة  

 .خريجو الجامعة فيهاالتي يعمل )أرباب العمل(  جهات التوظيف 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 تغطي المجاالت التالية: فقرة ست وعشرون

 .فقرة 17ويحتوي على  السلوك والمهارات المجال األول:

 ات.فقر 9ويحتوي على األداء العام  المجال الثاني:

 

 

 

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   08/2010   F018 
رض   ا مؤس   س   ات العمل عن أداء  

 األهليةخريج جامعة عمان 
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من االستبانة:الهدف   

 . من وجهة نظر مشتركيها فاعلية األندية الطالبيةتقييم مستوى 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .كل عام جامعيمرة 

 

(:ةالدراس الفئة المستهدفة )عينة  

 )ذكور وإنا (. مشتركو األندية الطالبية 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 وعشرون فقرة تغطي المجاالت التالية: ست

 .اتفقر 5ويحتوي على القائمون على النادي  المجال األول:

 .ةفقر 21ويحتوي على  مستوى أداء النادي وفاعليتا المجال الثاني:

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   02/2010   F104 
 نادي طالبي 
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من االستبانة:الهدف   

 . الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية العاملون في الجامعةتقييم مستوى 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 جامعي. كل عاممرة 

 

(:ةالدراس المستهدفة )عينةالفئة   

 )ذكور وإنا (.موظفي الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: ستون

 .ةفقر 26ويحتوي على طبيعة العمل مجال  المجال األول:

 .اتفقر 4ويحتوي على ظروف العمل  المجال الثاني:

 .اتفقر 3الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للجامعة ويحتوي على  الثالث:المجال 

 فقرة. 13الترقيات والحوافز والرواتب ويحتوي على  المجال الرابع:

 .فقرة 14العالقة مع المسؤولين في الجامعة ويحتوي على  المجال الخامس:

 

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   02/2010   F111 
 الرضا الوظيفي 
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من االستبانة:الهدف   

 . جودة خدمات مجمع األرينا من وجهة نظر مشتركياتقييم مستوى 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 جامعي. مرة كل عام

 

)عينة الدراسة(:الفئة المستهدفة   

 فرادوالطلبة  وأ  موظفي الجامعة من أعض       اء الهيئتين التدريس       ية واإلداريةمش       تركي مجمع األرينا من )

 )ذكور وإنا (.المجتمع المحلي( 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: اثنان وأربعون

 فقرة. 18اإلدارة والموظفون ويحتوي على  المجال األول:

 فقرة. 14األنشطة والبرامج واألجهزة ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرات. 10المرافق والتجهيزات ويحتوي على  المجال الثالث:

 

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   07/2012   F1 81  
 جودة خدمات مجمع األرينا 
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من االستبانة:الهدف   

 تقييم مستوى جودة ورشة العمل/ الدورة التدريبية المنعقدة في الجامعة. 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .ورشة العمل/ الدورة التدريبية نهاية

 

:الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:  

من أعض   اء الهيئة التدريس   ية واإلدارية والطلبة الجامعة  الدورة التدريبية فيالمش   اركون في ورش   ة العمل/  

 )ذكور وإنا (.وأفراد المجتمع المحلي 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية:تسع وعشرون 

 .اتفقر 7ويحتوي على  المحتوى المجال األول:

 .اتفقر 3ويحتوي على وسائل التدريب واألجهزة المستخدمة  المجال الثاني:

 .اتفقر 8ويحتوي على المدرب  المجال الثالث:

 .اتفقر 7ويحتوي على المرافق/ نوعية الخدمات  المجال الرابع:

 ات.فقر 4ويحتوي على الرأي العام بورشة العمل  المجال الخامس:

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018  13/10/2017-2018   04/2010   F123 
 

 دورةالعمل/ التقييم ورش        ة 

 تدريبيةال
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من االستبانة:الهدف   

 . من وجهة نظر العاملين في الجامعة تقييم أداء رئيس الجامعة

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

المستهدفة )عينة الدراسة(:الفئة   

 )ذكور وإنا (.العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: ست وأربعون

 .فقرة 21ويحتوي على  القدرات والكفاءة والسمات القيادية واإلدارية المجال األول:

 فقرات. 8المهارات الشخصية ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرة. 13القدرات الفنية ويحتوي على  المجال الثالث:

 فقرات. 4النزاهة المؤسسية ويحتوي على  المجال الرابع:

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   12/2012   F126 
 

 أداء رئيس الجامعة
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من االستبانة:الهدف   

 تقييم أداء المجالس/ اللجان على مستوى الجامعة والكليات واألقسام األكاديمية. 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

الدراسة(:الفئة المستهدفة )عينة   

 )ذكور وإنا (.األكاديمي  أعضاء المجالس/ اللجان على مستوى الجامعة/ الكلية/ القسم 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 .فقرة خمس وعشرون

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   12/2012   F146 
 

أداء مجلس/ لجنة على مستوى 

 )الجامعة/ الكلية/ القسم(
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من االستبانة:الهدف   

  .رؤساء األقسام األكاديمية في كليات الجامعةتقييم أداء 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.والطلبة في كليات الجامعة الهيئتين التدريسية واإلدارية أعضاء  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: أربع وثالثون

 .فقرات 7اإلدارية ويحتوي على القدرات  المجال األول:

 فقرات. 7ويحتوي على الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية  المجال الثاني:

 فقرة. 14المهام والمسؤوليات ويحتوي على  المجال الثالث:

 فقرات. 6السمات القيادية ويحتوي على  المجال الرابع:

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   04/2010   F153 
 

 القسم األكاديميأداء رئيس 
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من االستبانة:الهدف   

 .في الجامعة أداء عمداء الكلياتتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة في كليات الجامعة )ذكور وإنا (. 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: خمس وثالثون

 فقرات. 7القدرات اإلدارية ويحتوي على  المجال األول:

 فقرات. 7الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرة. 15المهام والمسؤوليات ويحتوي على  المجال الثالث:

 .اتفقر 6ويحتوي على  السمات القيادية :الرابعالمجال 

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   04/2010   F154 
 

 أداء عميد الكلية
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من االستبانة:لهدف ا  

  .الخدمات المقدمةمن  مدى مناسبة احتياجات طلبة الجامعةتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 الجامعة )ذكور وإنا (. طلبة 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: وسبعون ثال 

 فقرة. 11ويحتوي على المباني والتجهيزات  المجال األول:

 .ةفقر 16ويحتوي على األماكن المخصصة لألنشطة المنهجية وغير المنهجية  المجال الثاني:

ويحتوي على  كفتيريا  الرعاية ص   حية  ش   ؤون طلبة  المرافق الص   حية(الخدمات التي تقدم للطلبة ) المجال الثالث:

 فقرة. 25

  أعض       اء هيئة التدريس  القبول والتس       جيل  المختبراتالخدمات المقدمة في المجال األكاديمي ) المجال الرابع:

 .ةفقر 21 ويحتوي على الخطط الدراسية والتخصصات المطروحة  أساليب التدريس(

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   07/2011   F239 
 

 احتياجات الطلبة 
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من االستبانة:الهدف   

 مستوى جودة األنشطة الالمنهجية التي تنظمها الجامعة من وجهة نظر مشتركيها.تقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 طلبة الجامعة )ذكور وإنا (.من مشتركو األنشطة الالمنهجية  

 

االستبانة:عدد فقرات   

 فقرة.أربع وعشرون 

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2011   F346 
 

 األنشطة الالمنهجية



  

 20 

 

 

من االستبانة:الهدف   

 .هامستخدميتقييم مستوى جودة خدمات المكتبة من وجهة نظر 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعة )ذكور وإنا (. 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 أربع وثالثون فقرة.

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   04/2011   F351 
 

 جودة خدمات المكتبة
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من االستبانة:الهدف   

 تقييم مستوى جودة الموقع اإللكتروني للجامعة من وجهة نظر مستخدميا.

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

المستهدفة )عينة الدراسة(:الفئة   

 لجامعة )ذكور وإنا (.مستخدمو الموقع اإللكتروني الخاص با 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة. سبع وعشرون

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2012   F368 
 

 موقع الجامعة اإللكتروني
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من االستبانة:الهدف   

 الجامعة. طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من وجهة نظر  مستوى مادة تعليمية مدمجة إلكترونيا  تقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 لجامعة )ذكور وإنا (.طلبة اأعضاء الهيئة التدريسية و 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 .فقرة وعشرون ثال 

 

 

 

 

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2012   F378 
 

جودة مادة تعليمية مدمجة 

 (Blended Course) -إلكترونيا  
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من االستبانة:الهدف   

 .من وجهة نظر مستخدميا جودة خدمات مرافق مركز الحوراني للتعلم اإللكترونيتقييم مستوى 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.مرافق مركز الحوراني للتعلم اإللكتروني في الجامعة مستخدمو  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة. ةسبع عشر

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2012   F379 
 

خدمات مرافق مركز  جودة

 الحوراني للتعلم اإللكتروني 
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من االستبانة:الهدف   

أعض       اء الهيئة التدريس       ية  ي من وجهة نظرتقييم مس       توى جودة نظام االختبارات/ االمتحانات اإللكترون

 .والطلبة

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعة )ذكور وإنا (. 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 .فقرة ةعشر يثمان

 تعبأ من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. :فقرة 12

 تعبأ من قبل أعضاء الهيئة التدريسية فقط. :فقرات 6

 

 

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2012   F383 
 

االمتحانات نظام االختبارات/ 

 اإللكترونية )المحوسبة(
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 الهدف من االستبانة:

 العاملين في الجامعة. تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

المستهدفة )عينة الدراسة(:الفئة   

 )ذكور وإنا (. طلبة الجامعة 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 ة تغطي المجاالت التالية:فقروثالثون  ثمان

 فقرات. 9المادة الدراسية ويحتوي على  المجال األول:

 فقرة. 2خطة المادة الدراسية ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرات. 3تفاعل الطلبة ويحتوي على  المجال الثالث:

 فقرات. 8اإلدارة الصفية ويحتوي على  المجال الرابع:

 فقرات. 6تقويم أداء الطلبة ويحتوي على  المجال الخامس:

  فقرات. 10السمات الشخصية ويحتوي على  المجال السادس:

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   02/2012   F 504  
 

 أداء أعضاء الهيئة التدريسية
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االستبانة:من الهدف   

 .لمجتمع من وجهة نظر متلقو الخدمةفاعلية النشاطات المقدمة من قبلها لخدمة امستوى تقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (. من أفراد المجتمع المحلي متلقو الخدمة 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرات. عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018  13/10/2017-2018   07/2012   F484 
 

 نشاطات خدمة المجتمع

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   07/2012   F484 
 

 نشاطات خدمة المجتمع
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من االستبانة:الهدف   

على مس       توى برنامجي )البكالوريوس المطروحة في الجامعة األكاديمية  البرامجفاعلية تقييم مس       توى 

 (.والماجستير

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (. المتوقع تخرجهمطلبة الالجامعة و وخريجأعضاء الهيئة التدريسية و 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 المجاالت التالية:تغطي  فقرة خمسون

 فقرات. 6أهداف البرنامج ومخرجات التعلم ويحتوي على  المجال األول:

 فقرات. 10الخطة الدراسية )المنهاج( ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرات. 8التدريس والتعلم ويحتوي على  المجال الثالث:

 فقرات. 8مصادر التعلم ويحتوي على  المجال الرابع:

 فقرات. 6المرافق والخدمات المساندة ويحتوي على  الخامس:المجال 

 فقرات. 3تقويم أداء الطلبة ويحتوي على  مجال السادس:ال

 فقرات. 10ويحتوي على تقدم الطلبة ومنجزاتهم  مجال السابع:ال

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F512 
 

 فاعلية البرامج األكاديمية
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من االستبانة:الهدف   

 . مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من مركز جامعة عمان األهلية للسمع والنطقتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .كل عام جامعيمرة 

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.المستفيدين من طلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 .وعشرون فقرة إحدى

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

2018/01/09  13/10/2017-2018   01/2018   F602 
 

جودة خدمات مركز جامعة عمان 

 األهلية للسمع والنطق
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من االستبانة:الهدف   

 الطلبة الوافدين عن الخدمات التي تقدمها الجامعة.مدى رضا تقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 وإنا (.)ذكور الجامعة  في ونالطلبة الوافد 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية:وأربعون إحدى 

 فقرات. 5خدمات المباني والتجهيزات ويحتوي على  المجال األول:

 فقرات. 7الخدمات الترفيهية ويحتوي على  المجال الثاني:

 .ةفقر 16مات المساعدة ويحتوي على الخد المجال الثالث:

 .رةفق 13ويحتوي على الخدمات األكاديمية  المجال الرابع:

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

2018/01/09  13/10/2017-2018   01/2018   F723 
 

عن  رضا الطلبة الوافدين

 خدمات الجامعة
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من االستبانة:الهدف   

 .الطلبة الكفاءة الجامعية من وجهة نظرمستوى جودة وفاعلية امتحان تقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 جامعي. كل عاممرة 

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.الجامعة  طلبة 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 وعشرون فقرة.أربع 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F 997  
 

 امتحان الكفاءة الجامعية



  

 31 

 

من االستبانة:الهدف   

 . مستوى البحث العلمي )التحديات والمعيقات( في جامعة عمان األهليةتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 جامعي. كل عاممرة 

 

المستهدفة )عينة الدراسة(:الفئة   

 )ذكور وإنا (.التدريسية العاملين في الجامعة  الهيئةأعضاء  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 تغطي المجاالت التالية: فقرة وعشرون ثمان

 فقرة. 23البحث العلمي وتحتوي على  المجال األول:

 فقرات. 5التبادل البحثي والشراكات الخارجية وتحتوي على  المجال الثاني:

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

29/01/2019   12/17/2018-2019   01/2018   F800 
 

في جامعة عمان  يالبحث العلم

 األهلية
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من االستبانة:الهدف   

 . ئهاشركاء الجامعة عن أدارضا ستوى متقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي كل عاممرة 

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (. الشركاء من أصحاب العالقةالمستفيدين من  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة.ة عشر خمس

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F801 
 

 رضا الشركاء عن أداء الجامعة
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من االستبانة:الهدف   

 . مستوى جودة وفاعلية اإلرشاد األكاديمي من وجهة نظر طلبتهاتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .فصل دراسيكل مرة 

 

:المستهدفة )عينة الدراسة(: الفئة  

 )ذكور وإنا (.طلبة الجامعة  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة. ةأربع عشر

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
االستبانة         

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F802 
 

 اإلرشاد األكاديمي
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من االستبانة:الهدف   

ق  ة من قب  ل فريقالتقييم وأداء ف  اعلي  ة تقييم  ودائرة الموارد وح  دة االعتم  اد وإدارة الجودة دائرة الجودة/  يالت  دقيق المطبة

 . (2015:9001وفقا  لمعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ونظام إدارة الجودة )األيزو البشرية 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 جامعي. مرة كل عام

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

الجودة وفقا  لمعايير ض       مان الجودة في مؤس       س       ات  االعتماد وإدارةالمدقق عليها من قبل فريق وحدة المقيمة والجهات  

 (.2015:9001التعليم العالي وضمان جودتها ونظام إدارة الجودة )األيزو 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة.ة عشر ثال 

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

29/01/2019   16/17/2018-2019   01/2018   F803 
 

ف اعلي ة التقييم والت دقيق وفقا  

لمع    ايير ض        م    ان الجودة في 

مؤس       س          ات التعليم الع    الي 

وض       م  ان جودته  ا ونظ  ام إدارة 

 (2015:9001الجودة )األيزو 
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من االستبانة:الهدف   

 .المتدربينمن وجهة نظر الطلبة  مستوى فاعلية التدريب الميدانيتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .نهاية التدريب الميداني

 

:الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:  

 )ذكور وإنا (.في مادة التدريب الميداني  المسجلينطلبة الجامعة  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة. خمس وعشرون

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F804 
 

 فاعلية التدريب الميداني
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من االستبانة:الهدف   

  مدى مناسبة السكن الداخلي في الجامعة لطالبات السكن.تقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

:الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:  

 طالبات السكن الداخلي في الجامعة. 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 .وعشرون فقرة إحدى

 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F805 
 

 السكن الداخلي
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من االستبانة:الهدف   

العاملة حول حداثة األنظمة وقواعد البيانات من وجهة نظر أعض      اء الهيئتين رض      ا الوحدات مس      توى تقييم 

 . التدريسية واإلدارية

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

:الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:  

 )ذكور وإنا (.العاملين في الجامعة  أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 

 

االستبانة: عدد فقرات  

 تغطي المجاالت التالية: فقرة ست وعشرون

 .اتفقر 10ويحتوي على المستلزمات المادية  المجال األول:

 فقرات. 5ويحتوي على المستلزمات البرمجية  المجال الثاني:

 .فقرات 5 ويحتوي علىالمستلزمات البشرية  المجال الثالث:

 فقرات. 6على ت التنظيمية ويحتوي المستلزما المجال الرابع:

 

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F806 
 

رضا الوحدات العاملة حول حداثة 

 األنظمة وقواعد البيانات 
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من االستبانة:الهدف   

 . مستوى فاعلية النشاطات المقدمة من الجامعة لخدمة المجتمعتقييم 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (. القائمون على النشاططلبة الجامعة  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 .فقرة ةعشر سخم

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F807 
 

 نشاطات خدمة المجتمع
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من االستبانة:الهدف   

 . واإلداريةإجراء مسحا  لالحتياجات التدريبية للموظفين العاملين فيها من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .جامعي مرة كل عام

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.العاملين في الجامعة  أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: سبع وأربعون

 فقرات. 5ويحتوي على المهارات الحاسوبية  المجال األول:

 فقرات. 5يحتوي على مهارات االتصال والتواصل  المجال الثاني:

 فقرات. 4ويحتوي على المهارات اللغوية  المجال الثالث:

 .فقرات 6ويحتوي على المهارات الشخصية  المجال الرابع:

 .فقرات 8ويحتوي على المهارات القيادية  :الخامسالمجال 

 .فقرات 8مهارات فنية ويحتوي على  المجال السادس:

 رة.فق 11يئة التدريسية ويحتوي على المهارات الفنية الخاصة بعضو اله المجال السابع:

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F808 
االحتياجات التدريبية ألعضاء  

الهيئتين التدريسية واإلدارية 
 في جامعة عمان األهلية
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من االستبانة:الهدف   

نظمة من قبل قس       م التعلم المس       تمر/ دائرة العالقات العامة المجودة الدورة التدريبية  س       توىمتقييم 

 والدولية.

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .تدريبيةالدورة ال نهاية

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 وأفراد المجتمع المحلي.الخريجين وطلبة الجامعة  الدورات التدريبية من ومشترك 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 وعشرون فقرة تغطي المجاالت التالية:ثمان 

 فقرات. 7المحتوى ويحتوي على  المجال األول:

 فقرات. 3ويحتوي على  وسائل التدريب واألجهزة المستخدمة المجال الثاني:

 فقرات. 8المدرب ويحتوي على  المجال الثالث:

 فقرات. 6ويحتوي على  المرافق/ نوعية الخدمات المجال الرابع:

 فقرات. 4ويحتوي على  عام بورشة العملالرأي ال المجال الخامس:

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

29/01/2019   13/17/2018-2019   05/2018   F 408  
 تقييم دورة تدريبية 
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من االستبانة:الهدف   

إجراء دراس     ة علمية لتحليل الس     ياس     ات المعتمدة والمطبقة في الجامعة بهدف تص     نيفها )إلى رئيس      ية 

المقدمة )تعليم  بحث ومس       اندة(  وتحديد أولوياتها وفقا  لمعايير محددة  تتض       من: األثر على الخدمات 

علمي  خ  دم  ة مجتمع(  واألثر على رض        ا الطلب  ة  واألثر على تحقيق أه  داف الج  امع  ة )الرؤي  ة والرس        ال  ة 

 واألهداف(  واألثر المالي )ضبط النفقات/ تحسين اإليرادات(.

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

(: ممثلين عن دائرة الجودة  ودائرة الموارد البش       رية  وعمداء الكليات في Focus Groupعة تركيز )مجمو 

 الجامعة.

 

 عدد فقرات االستبانة:

 وأربعون فقرة. ثال 

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

09/01/2018   13/10/2017-2018   01/2018   F 538  
تحليل سياسات الجامعة  

 وتحديد أولوياتها
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من االستبانة:الهدف   

 في الجامعة حول عناصر الخطة االستراتيجية.وممثلي الطلبة إجراء تقييم مستوى رضا الوحدات العاملة 

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 .ينجامعي مرة كل عامين

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (. وممثلي الطلبة العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية 

 

 عدد فقرات االستبانة:

 ثال  وعشرون فقرة تغطي المجاالت التالية:

 فقرات. 5ويحتوي على  رؤية الجامعة المجال األول:

 فقرات. 6رسالة الجامعة ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرات. 4ويحتوي على  القيم الجوهرية للجامعة الثالث:المجال 

 فقرات. 8ويحتوي على  الغايات واألهداف االستراتيجية المجال الرابع:

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

29/01/2019   15/17/2018-2019   01/2019   F 568  
عناصر الخطة  تقييم 

 االستراتيجية
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من االستبانة:الهدف   

 .وممثلي الطلبة تقييم درجة الوعي بثقافة الجودة وأهميتها من وجهة نظر الوحدات العاملة في الجامعة

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.وممثلي الطلبة العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 فقرة تغطي المجاالت التالية: ةعشر تسع

 فقرات. 8العليا ويحتوي على  ةالتزام اإلدار المجال األول:

 فقرات. 6تمكين العاملين ويحتوي على  المجال الثاني:

 فقرات. 5ثقافة الجودة ويحتوي على  المجال الثالث:

  

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

29/01/2019   14/17/2018-2019   01/2019   F857 
 الوعي بثقافة درجة 

 الجودة وأهميتها 
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من االستبانة:الهدف   

 يقييم مدى اس   تفادة المؤس   س   ات والجهات المعنية في المجتمع من نتائج وتوص   يات البحو  العلمية فت

 .جامعة عمان األهلية

 

توزيع االستبانة:اإلطار الزمني ل  

 مرة كل عام جامعي.

 

 الفئة المستهدفة )عينة الدراسة(:

 )ذكور وإنا (.المجتمع المحلي أفراد  

 

 عدد فقرات االستبانة:

 إحدى عشرة فقرة.

 

تاريخ اعتماد 

 االستبانة

قرار اعتماد  

 االستبانة

 تاريخ 

اإلصدار   

 رقم 

االستبانة   
 االستبانة 

04/04/2019   02/24/2018-2019   04/2019   F 718  
مدى استفادة المؤسسات  

والجهات المعنية في المجتمع 

من نتائج وتوصيات البحو  

العلمية في جامعة عمان 

 األهلية

 

 


