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Deanship of Quality Management
Student Experience Survey (SES)
College:

Program Name:

GPA Range :

Branch:

Degree:

Age:

Gender:

Nationality:

☐Male ☐Female

Please complete the survey below to help us to improve the quality of our University.

المشورة والدعــم

Advice and Support

1.

2.

3.
4.

It was easy to find information
about the institution and its
programs before I enrolled at this
institution for the first time.
When I first started at this
institution the orientation
program for new students was
helpful for me.
There is sufficient opportunity at
this institution to obtain advice on
my studies and my future career.
Procedures for enrolling in
courses are simple and efficient.

ال أوافق أبدًا
Strongly
Disagree
(1)

غير موافق

محايد

أوافق

Disagree
(2)

Neutral
(3)

Agree
(4)

أوافق جدًا
Strongly
Agree
(5)











 كان من السھل علي أن أجد المعلومات الخاصة.١
.بالجامعة وأقسامھا )برامجھا( قبل أن أسجل فيھا











 ساعدني برنامج، عندما بدأت في ھذه الجامعة.٢
.التھيئة المعد للطلبة المستجدين





















ال أوافق أبدًا
Strongly
Disagree
(1)

غير موافق

محايد

أوافق

Disagree
(2)

Neutral
(3)

Agree
(4)

أوافق جدًا
Strongly
Agree
(5)









































. يساعدني منسوبو المكتبة عندما أحتاج لذلك.٧
 أشعر بالرضا عن جودة ومقدار المواد.٨
.التعليمية المتاحة لي بالمكتبة











. تفتح المكتبة أبوابھا في أوقات مالئمة.٩

 ھناك فرص كافية في ھذه الجامعة للحصول.٣
على المشورة فيما يتعلق بدراستي ومستقبلي
.المھني
 إجراءات التسجيل للمقررات سھلة وذات.٤
.كفاءة

مصادر وتجھيزات التعــلم

Learning Resources and Facilities

5.

Classrooms (including lecture
rooms, laboratories etc.) are
attractive and comfortable.
6. Student computing facilities are
sufficient for my needs.
7. The library staff are helpful when
I need assistance.
8. I am satisfied with the quality and
extent of materials available in the
library.
9. The library is open at convenient
times.
10. Adequate facilities are available
for extra-curricular activities
(including sport and recreational
activities).
11. Adequate facilities are available at
this institution for religious
observances.

V. 2.0
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 الفصول الدراسية )بما في ذلك قاعات.٥
. وھكذا( جذابة ومريحة، والمعامل،المحاضرات
 مرافق وتجھيزات الحاسب المخصصة للطلبة.٦
.كافية الحتياجاتي

 ھناك مرافق متاحة لألنشطة الال منھجية.١٠
.()بما في ذلك األنشطة الرياضية والترفيھية
 ھناك مرافق مناسبة متاحة بالجامعة ألداء.١١
.الشعائر الدينية

Page 1 of 4

University Admin Tower
9th Floor, MC 3139
pdqm@ksau-hs.edu.sa

Deanship of Quality Management
Digital Library

12. Digital library website is user
friendly.
13. Availability of the digital
databases.
14. Easy accessibility to the
digital library databases for
users.
15. Library training sessions are
provided.
16. Digital library databases are
adequate

ال أوافق أبدًا
Strongly
Disagree
(1)

غير موافق

محايد

أوافق

Disagree
(2)

Neutral
(3)

Agree
(4)

أوافق جدًا
Strongly
Agree
(5)



















































 الموقع االلكتروني للمكتبة الرقمية سھل-١٢
وسلس
 تتوفر قواعد البيانات الرقمية-١٣
 سھولة وصول المستخدمين لقواعد-١٤
بيانات المكتبة الرقمية
 توفر المكتبة دورات تدريبية-١٥
 قواعد بيانات المكتبة الرقمية كافية-١٦

Facilities & Equipment
ال أوافق أبدًا
Strongly
Disagree
(1)
17. Facilities & Equipment are always
setup and functional to use in
classrooms (including-audiovisual).
18. Medical equipment are always
setup and functional to use in the
labs.
19. Bathrooms within campuses are
kept clean & maintained
20. The security level in campus is
adequate
21. Parking and access are provided
22. The safety (first aide, fire
extinguishers & alarm systems,
secure chemicals) levels are
adequate
23. Adequate facilities are available
and accessible for those with
disabilities or handicaps (ramps,
lifts, bathroom furnishings)
24. Adequate facilities are available
for sport activities

V. 2.0

غير موافق

محايد

أوافق

Disagree
(2)

Neutral
(3)

Agree
(4)

أوافق جدًا
Strongly
Agree
(5)
 المرافق والمعدات دائما جاھزة لالستخدام-١٧
في الفصول الدراسية )بما في ذلك المعدات
(السمعية والبصرية





















 المعدات الطبية دائما جاھزة لالستخدام في-١٨
المختبرات











 دورات المياه داخل الحرم الجامعي نظيفة-١٩









































 مستوى األمان في الحرم الجامعي كافي-٢٠
 يتوفر في الحرم الجامعي مواقف للسيارات-٢١
سھلة الوصول
 مستويات السالمة كافية )اإلسعافات األولية-٢٢
 والمواد،وطفايات الحريق وأجھزة اإلنذار
.(الكيميائية المؤمنة
 مرافق ذوي اإلعاقة )ساللم ومصاعد-٢٣
ودورات مياه مھيئة( متوفرة وسھلة الوصول
 ھناك مرافق متاحة وكافية لألنشطة-٢٤
الرياضية
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التعــلم والتعــليم

Learning and Teaching

25. Most of the faculty at this
institution are genuinely interested
in my progress.
26. Faculty at this institution are fair in
their treatment of students.
27. My courses and assignments
encourage me to investigate new
ideas and express my own opinions.
28. As a result of my studies my ability
to investigate and solve new and
unusual problems is increasing.
29. My
ability
to
effectively
communicate the results of
investigations I undertake is
improving as a result of my studies.
30. My program of studies stimulates
interest in further learning.
31. The knowledge and skills I am
learning will be valuable for my
future career.
32. I am learning to work effectively in
group activities.

ال أوافق أبدًا
Strongly
Disagree
(1)

غير موافق

محايد

أوافق

Disagree
(2)

Neutral
(3)

Agree
(4)

أوافق جدًا
Strongly
Agree
(5)









































 يھتم معظم أعضاء ھيئة التدريس الذين.١٢
.أتعامل معھم اھتماما ً حقيقيا ً بمدى تقدمي
 ھيئة التدريس بالجامعة عادلون في.١٣
.معاملتھم للـطلبة
 تشجعني المقررات والواجبات التي آخذھا.١٤
على دراسة األفكار الجديدة وعلى التعبير عن
.آرائي
 تزداد قدرتي على دراسة وحل المشكالت.١٥
. نتيجة لدراستي،الجديدة وغير العادية
 تتحسن قدرتي بشكل فعال على التعبير عن.١٦
. نتيجة لدراستي،نتائج أبحاثي التي أقوم بھا





















 يحفزني البرنامج )القسم( الذي أدرس به.١٧
.على المزيد من التعلم











 إن المعارف والمھارات التي أتعلمھا ذات.١٨
.أھمية بالنسبة لمستقبلي الوظيفي











 إنني أتعلم كيف أعمل بشكل فعال مع.١٩
.األنشطة الجماعية

Overall Evaluation
التقويم العام

33. Overall I am satisfied with my life
as a student at this institution.

V. 2.0

ال أوافق أبدًا
Strongly
Disagree
(1)

غير موافق

محايد

أوافق

Disagree
(2)

Neutral
(3)

Agree
(4)

أوافق جدًا
Strongly
Agree
(5)
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 أشعر بالرضا بشكل عام عن حياتي.٢٠
.الطالبية في ھذه الجامعة
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أسئلة مفتوحة

Open Ended Items
34. What did you like most about studying at this institution?

35. What do you dislike most about studying at this institution?

36. What suggestions do you have for improvements at this
institution?

V. 2.0
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 ما أكثر شيء يعجبك فيما يخص دراستك في ھذه الجامعة؟.21

 ما أكثر شيء ال يعجبك فيما يخص دراستك في ھذه الجامعة؟.٢2

 ما االقتراحات التي لديك لتحسين ھذه الجامعة؟؟.23
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