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 نموذج استطالع رأي جهة التوظيف عن الخريجين
 

 :..................................المكرم

 

 كككدؤآما ككاك   . نشكككر قنركككم لكككد كمككمنكعكد قكمككملكعكد لبككم لا مككرا يراكتبككم الكما ككرل قعركككاد ع  ككرد    كك  ل   ابككم

ما كاً همكمً  -يإذ  هللا–م قلبماابم ق اشك  قان  ملمعكد الم برل ل ى عترياكد  ي كؤ ماكد لخراتي يراكتبم ك   عركارن

اال ا كاد لا م  األل مء المهبرل قال ظرفرل  كي كؤ مكاكد   ه لقحر امً لاأهر  ال   ل ال ملررا قالممار  ررا لرك ن ا ل ى 

 .ن ككد يأنبم  با مك  كع كالحظمعكد قان  ملمعكد يتكال لملرل ق رال عمكل. قكؤ ممت ش رهل

 

 ال ب ا  الاملي إلىالبم ذج  هذا إلمدةنرج  

 ......: ............................................................................................... ككار يرنمكج   مدة

 

 ك رل الكما مت الا  رررل قخككل المتامع

  55422     ب. ص

 11422 الرامض :الركز ال راكي

 4463344:همعف

 4423888:  مكس

 441412:ع كس

 

 حما ع مقنكد،  خرىشمكراا لكد كرة 

 .........: .................................................................................................... ككار يرنمكج

 .........................................:.............................................................ال رنمكج الكما ي

 

 

 

 

 

 

 : القسم األول
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 : مفتاح اإلجابة

 ( أوافق بشدة )تعني أن العبارة صحيحة دائماً أو في كل األحيان تقريباً، وأن المطلوب تمت تأديته على أكمل وجه. 

 (أوافق ) بشكل جيد تقريباً تعني أن العبارة غالباً أو في أغلب األحيان، أو أن المطلوب تمت تأديته. 

 ( صحيح لحد ما )تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل متوسط 

 (ال أوافق )تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان 

 (ال أوافق بشدة )تعني أن المطلوب تمت تأديته بشكل سيئ جدا، أو لم يؤد أصالً،  أو نادراً ما تمت تأديته. 

 (ال ينطبق ) تعني ان العبارة ال تنطبق على المتطلبات الالزم توفرها بالخريج 

 

 :تحت الخيار الذي يعبر عن وجهة نظرك للعبارات التالية( √)الرجاء وضع إشارة 
 

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 مطلقاً 

ال 

 ينطبق

       وظيفتهيمتلك الخريج المعارف والمهارات الضرورية للقيام ب 1

يوظففف الخففريج المعففارف والمهففارات فففي مجففال تخ  ففه بشففكل  5

 مالئم حيال قيامه بعمله

      

يقترح الخريج توصيات مالئمة للقيفام بالعمفل وتطفويرن مفن واقف   6

 تخ  ه 

      

       يبرز الخريج القدرة المالئمة على التفكير التحليلي والموضوعي  4

       ة المالئمة على التفكير النقدي يبرز الخريج القدر 2

التفي تواجهفه ففي مجفال التعامل مف  المشفكالت  الخريج  يستطي   3

 وحلها من واق  تخ  هعمله 

      

مففف  جميففف   يمتلفففك الخفففريج المهفففارة المناسفففبة للتواصفففل  ففففهياً  8

 .األطراف في عمله

      

  جميففف  مففف يمتلفففك الخفففريج المهفففارة المناسفففبة للتواصفففل كتابيفففاً  8

 .األطراف في عمله

      

       يتعامل الخريج بأخالقيات مهنية عالية 2

يعطففي الخففريج االنطبففاع االيجففابي عففن قدرتففه علففى تحمففل أعبففا   14

 العمل 

      

وقتفه وانجفاز المطلفوب منفه  إلدارةيمتلك الخفريج قفدرات مناسفبة  11

 بوقت مناسب

      

 إلفىللوصفول العمفل م  فريق اوني التعيمتلك الخريج القدرة على  15

 أهداف مشتركة

      

       ميز الخريج بروح المبادرةيت 16

       يتميز الخريج بالحرص على تطوير ذاته مهنياً وعلمياً  14

        في سوق العمل  التميز المهني والوظيفي لخريجي الكلية توق  أ 12

اسفففتخدام تقنيفففة  يمتلفففك الخفففريج المهفففارات الالزمفففة ففففي مجفففال 13

 المعلومات

      

برنفامجكم عفن الطلبفة المتخفرجين مفن  بالرضيبشكل عام، أ عر  18

 .في الكلية

      

 

 

 : القسم الثاني
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 أدنان في المكان المخ ص األسئلة عن باإلجابةقم  فضالً 

 

 كم هي  ي م اكد ك اطا الر ة  ي خراتي الرمد؟ -1
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................................................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................................................ 
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 كم هي الت انب الاي كبت عا ق هم  ق عامبمهم  ي خراتي الرمد قلد عتكهم؟ - 5

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................................................ 
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 كم هي كرئرمعكد لبم ل مممهمل  ي عخراج ط  ل ا  زق  ل ى مضمكد  ق المزاك كا مضمكد؟ -6

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

 .ري نر ل  خرى عرق  كالءكاهم، كع جزا  الشك    الً اضم ل – 4

 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


