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Abstract:

The study aimed at evaluating the university environment from the 
graduates’ perspectives at IUG and examine if there are differences due 
to following variables: sex, academic specialization and GPA. The study 
is descriptive and analytical. The study tool «exit survey» was distributed 
to a stratified random sample of (858) IUG graduates and it contained the 
following domains: general information, registration services, students 
affairs, university clinic, students clubs, labs and computers services central 
library, scientific labs, cafeteria, lecture halls, university gardens, student 
bookstore university playgrounds. Results showed that the evaluative 
ratings for the sample were average in general except for the following 
items: the number of computers, borrowing from the library, participating 
in the students clubs, as the ratings were lower than 60%. The graduates 
ratings for the services for the cafeteria , lecture halls, playgrounds, 
student bookstore, were average in most of the items.The study showed the 
existence of significant differences due to sex favoring male students, due 
to academic specializations favoring Islamic Sciences, due to GPA favoring 
those with high GPA. The study recommended several points, amongst 
them conducting workshops for those who work in the registrar office & 
central library in addition to establishing data base in the university library, 
increase its resources and students time. Moreover, the study recommended 
more support for lecture halls, playgrounds and gardens specially in the 
women section. 
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معامل الثبات (كرونباخ ألفا):عدد الفقرات:البنود:
٤٠,٥٩خدمة القبول والتسجيل

٦٠,٨٤شؤون الطلبة
٥٠,٨٦عيادة اجلامعة
٥٠,٨٧األندية الطالبية

١٠٠,٧٣خدمة خمتربات احلاسوب
١٦٠,٧٣املكتبة املركزية

٥٠,٨٢املختربات العلمية
٤٠,٧٦الكافترييا

٤٠,٧٩القاعات الدراسية
٤٠,٧٥حدائق اجلامعة
٣٠,٧٦مكتبة الطالب
٤٠,٥٦مالعب اجلامعة
٧٠٠,٩٣االستبانة كلها

من هنا يتبين أن أداة الدراسة اتصفت بخصائص (سيكومترية) جيدة من صدق وثبات؛ مما 
يعنى أن االستدالالت التي ستخرج بها هذه الدراسة ستكون مرتبطة وبدقة بما قيس من خالل أداة 

الدراسة (بطاقة الخريج).
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الوزن 
النسيب

خدمة القبول والتسجيل:
٩٣٪٨٣٥٣,٧٣٠,٥٣٨أستخدم االنترنت يف عملية التسجيل.
٨٠٪٨٣٧٣,١٩١,١١٠أواجه صعوبة يف أثناء عملية التسجيل.

٦١٪٨٣٧٢,٤٥٠,٩٦٤يعاملين موظفو عمادة القبول والتسجيل باحترام
٦٤٪٨٣١٢,٥٤٠,٨٨٥أجد املساعدة عندما أواجه مشكلة ما يف عملية التسجيل.

شــؤون الطـالب:
٧٠٪٨٠٨٢,٨١٠,٧٧٨تسعى حلل مشكالت الطلبة سواء أكانت أكادميية أم اجتماعية. 
٦٤٪٨٠٠٢,٥٤٠,٨٥٦تقيم لقاءات (ندوات) دف إىل تنمية التفاعل بني املجتمع واجلامعة.

تسعى األنشطة الطالبية إىل تنمية اجلانب اإلمياين لدى طالب 
اجلامعة.

٧٧٪٨٠٢٣,٠٩٠,٧٨٦

٧٥٪٨٠٦٢,٩٨٠,٧٨٦تشجع األنشطة الطالبية على البذل والعطاء ملجتمعهم.
٧٨٪٨٠٦٣,١٣٠,٧٧٢تنظم حفالت استقبال للطالب اجلدد.

٧٣٪٨٠٣٢,٩٢٠,٨٣٤تسعى إىل تقدمي املساعدة املالية للطالب املحتاجني.
عيادة اجلامعة:

٧٧٪٧٤٠٣,٠٩٠,٧٠٩يقدم الطبيب املختص اخلدمة بشكل جيد.
٧٥٪٧٣٥٣,٠٠٠,٧٤١أثق بتشخيص أطباء عيادة اجلامعة.

٧٠٪٧٢٩٢,٨١٠,٧٥٩تتوافر يف عيادة اجلامعة االختصاصات املطلوبة.
٧٦٪٧٢٥٣,٠٤٠,٧١٨أثق بتحاليل خمتربات اجلامعة الطبية.

٧٢٪٧٢٣٢,٨٧٠,٧٤٢أجد العالج بسهولة يف عيادة اجلامعة.
األندية الطالبية:

٦٦٪٧٨٥٢,٦٥٠,٨٧٦أستفيد من الندوات اليت تقوم ا األندية.
٧٦٪٧٩٠٣,٠٤٠,٨٠٠أستفيد من اإلعالنات الثقافية داخل احلرم اجلامعي.

تشجع األندية على اإلبداع من خالل عقد الندوات واملسابقات 
الثقافية.

٧١٪٧٨٢٢,٨٤٠,٨٣١

٥٨٪٧٩٠٢,٣١٠,٩٠٤أشارك يف أنشطة األندية الطالبية.
٦٠٪٧٨٦٢,٣٩٠,٨٨١تساعدين األندية الطالبية يف حل املشكالت اليت تواجهين.
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احلاسوب:
٧٣٪٧٨٧٢,٩٣٠,٩٠٦قمت بالتدرب على استخدام احلاسوب.

٦٥٪٧٨٤٢,٦٠٠,٨٦٦أتلقى مساعدة فورية من مشرف/ة خمتربات احلاسوب.
٦٣٪٧٧٩٢,٥٣٠,٨٨١أواجه مشكالت متكررة عند استخدام أجهزة احلاسوب.

٧٩٪٧٨٣٣,١٥٠,٨٠٠أرى أن أجهزة احلاسوب حباجة إىل صيانة متكررة.
٨٢٪٧٨٢٣,٢٦٠,٧١٥حتتاج برامج احلاسوب إىل حتديثات مستمرة.

٩٠٪٧٨٧٣,٥٨٠,٦٣٢أفضل متابعة درجايت من خالل احلاسوب:
٧١٪٧٨٢٢,٨٣٠,٩٧٢أرى أن شبكة (االنترنت) باجلامعة كافية خلدمة الطلبة.

٥٢٪٧٨٦٢,٠٧٠,٩٠٧عدد أجهزة احلاسوب كافية بالنسبة للطالب.
٧٢٪٧٨٦٢,٨٩٠,٨٦٥أجد سهولة يف البحث عرب (اإلنترنت).

٦٨٪٧٧٤٢,٧٠٠,٩٢٩ال أتردد على القاعة اإللكترونية؛ بسبب ارتفاع األسعار.
املكتبة املركزية: 

٥٦٪٨٢١٢,٢٣٠,٨٤٩أجد صعوبة يف احلصول على الكتاب املطلوب.
٥٠٪٨١٦١,٩٩٠,٧٨٥أواجه مشكالت أثناء عملية اإلعارة يف املكتبة املركزية.

٨٤٪٨١٨٣,٣٦٠,٧٥٤أجد مساعدة من قبل أمني املكتبة يف عملية البحث عن أي موضوع.
٨١٪٨١٨٣,٢٥٠,٧٣٢يتوفر يل اهلدوء الكامل أثناء املطالعة يف املكتبة.

٧٣٪٨١٩٢,٩٣٠,٨٥٥أستغرق وقتًا كبريًا أثناء تصوير الكتب املطلوبة من املكتبة.
٨٠٪٨١٨٣,١٩٠,٧٤٢هناك تشكيلة واسعة من الكتب والدوريات احلديثة.

٧٩٪٨١١٣,١٧٠,٦٨٢هناك تنوع يف عناوين الرسائل العلمية.
٦٢٪٧٨٢٢,٤٩٠,٧٨٥أجد صعوبة يف الوصول إىل قاعدة البيانات يف املكتبة اإللكترونية.

٨٠٪٨٠٧٣,٢٠٠,٧١٧تتوافر يف املكتبة مصادر خمتلفة ختدم املناهج واملقررات الدراسية.
٨٢٪٨١٤٣,٢٦٠,٧١٥مكتبة اجلامعة تليب رغبايت يف املطالعة.

٨٠٪٨٠٦٣,٢١٠,٧٠٨مكتبة اجلامعة تليب رغبايت يف البحث العلمي.
٦٨٪٨١٥٢,٧١٠,٩٠٢أرى أن الوقت املخصص للطالب يف املكتبة مناسب.

٧٨٪٨١٦٣,١٣٠,٨٤٣أشعر باالرتياح عند ترك حقيبيت يف قسم األمانات.
٧٧٪٧٩٨٣,٠٧٠,٧٣٧أرى أن صفحة املكتبة اإللكترونية للبحث عن مصادر املعرفة مفيدة.

٧٦٪٧٩٣٣,٠٥٠,٧١٢أجد أن استخدام الفهرس اآليل للبحث عن مصادر املعرفة سهًال. 
٨٢٪٨٠١٣,٢٨٠,٦٩٠أجد أن استخدام نظام اإلعارة الذايت سهًال.
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املختربات العلمية:
يعطي مدرسو االختصاص الفرصة لكل طالب للعمل بيديه يف 

املختربات.
٧٣٪٥٨١٢,٩٠٠,٨١٦

٧٢٪٥٧٧٢,٨٦٠,٧٣٣تتوافر يف املختربات املواد الالزمة للعمل.
٦٩٪٥٧٦٢,٧٤٠,٧٩١أشعر أن الوقت اخلاص بالتدريب يف املخترب مناسب.

٦١٪٥٨١٢,٤٤٠,٨٩٥عدد األجهزة يف املخترب يتناسب مع عدد الطالب.
٧٠٪٥٨٥٢,٧٩٠,٧٩٧تتميز أجهزة املخترب باحلداثة

الكافترييا:
٦٩٪٨٢٤٢,٧٧٠,٨٣١تقدم الكافترييا خدمات جيدة للطالب.

٦٥٪٨٢٥٢,٦٠٠,٨٠٠األسعار اليت تضعها الكافترييا للوجبات مناسبة.
٥٠٪٨٢١١,٩٩٠,٨٣١تتميز الكافترييا جبو هادئ.

٤٩٪٨٢٢١,٩٦٠,٨٩٦حجم الكافترييا يتناسب مع عدد الطالب.
القاعات الدراسية:

٧٠٪٨٢٣٢,٨١٠,٧٨٠القاعات الدراسية توفر مناخًا دراسيًا جيدًا. 
٦٥٪٨٢٤٢,٥٩٠,٨٥٩التهوية داخل القاعات الدراسية مناسبة.
٦٤٪٨٢٣٢,٥٦٠,٨٣٠يتناسب حجم املقاعد مع عدد الطالب.

٧٥٪٨٢٣٢,٩٩٠,٧٢١اإلضاءة داخل القاعات مناسبة.
حـدائـق اجلـامعــة:

٨٠٪٨٢٤٣,٢٠٠,٦٩٩تتميز حدائق اجلامعة باملناظر اجلميلة.
٦٢٪٨٢٣٢,٤٩٠,٩٤٢تتناسب حدائق اجلامعة مع عدد الطالب.

٦٣٪٨٢٤٢,٥٣١,٤٢٧أرى أن حدائق اجلامعة حباجة إىل مزيد من التطوير والتوسعة.
٦٨٪٨٢١٢,٧٣٠,٩٠١توفر حدائق اجلامعة اجلو اهلادئ واملريح للدراسة. 

مكتبة الطالب:
٧٤٪٨١٧٢,٩٧٠,٧٥٩تقدم مكتبة الطالب خدمات جيدة للطالب.

٦٠٪٨١٤٢,٤٠٠,٨١٥أسعار الكتب والقرطاسية اليت تقدمها املكتبة مناسبة.
٥٥٪٨٠٨٢,٢١٠,٨٣٩تراعي املكتبة الظروف االقتصادية للطالب.

مالعب اجلامعة الرياضية (للطالب):
٥٣٪٦١٨٢,١١٠,٨٤٥هناك العديد من املالعب داخل اجلامعة.

٥٥٪٦٠٢٢,١٨٠,٨٤٥تليب املالعب حاجة الرياضيني من طالب اجلامعة.
٨١٪٦٠١٣,٢٥٠,٨٥٣أرى أن املالعب حباجة ماسة إىل التطوير والتحسني.

٧٧٪٥٩٦٣,٠٨٠,٨٧٦تعاين اجلامعة من نقص يف األدوات الرياضية.

* املقياس املستخدم ٤= موافق بشدة، ٣=موافق، ٢=غري موافق، ١= غري موافق بشدة
** مت إجراء اختبار استداليل ملتوسط واحد، وكانت مجيع املتوسطات دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ٠,٠٥.
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٪التكرارالبيانم
٢٣٥٢٨تطوير خدمات القبول والتسجيل وخاصة فيما يتعلق بتواصل املوظفني مع الطالب١
٢١٤٢٦توسيع مساحة ساحات اجلامعة مع زيادة املساحات اخلضراء وجتهيزها٢
١١٤١٤تطوير خدمات الكافترييا مع زيادة مساحاا ٣
٨٤١٠زيادة القاعات الدراسية مع توسيعها وجتهيزها٤
٧٥٩مراعاة ظروف الطالب االقتصادية ٥
٦١٧زيادة عدد قاعات احلاسوب مع زيادة عدد األجهزة فيها ٦
٥٣٦زيادة األنشطة الطالبية وحتسني املالعب املوجودة مع توفري مالعب للطالبات٧

٨٣٦١٠٠املجموع
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