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استبانة جهة توظيف الخريجين
املكرم ................................................ :مؤسسة  /شركة................................................................ :
نشكككر قنركككم مكككد مسككانكتكد قمسككالكتكد مبككا ما سككين رامجبككا امكماسككية قتركككعد م أككيد طلبك م أبككة الجام ككة .سككاكون امامكككد
قان بالككاتكد املبنيككة لتككت تجككرؤاكد م ك مؤسسككاكد ل ك ري ك الجام ككة م ك تركككعرنا قلباعتبككا قستش ك – ك ان ه -مالكككا هامككا قييويككا
ماأهي ام أبة الحاميين قاملساربأيين مسوق ام م .
ثانيا :نأم ب ك االطالع امافب وضع لالمة (√) ماكل لتت تفبيأك أليك امبكائ طمام ك لبامة
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عماأك الخريج امل امف قاملهامات امبرقمية مأريام وظيفاه.
Graduate has the basic knowledge and skills required for doing his/her job.

عوظف الخريج امل امف قاملهامات م مجال تخصصه بش

مالئد.

Graduate applies knowledge and skills properly in his field of specialization.

عماأك الخريج امركمة لتت امافكير اما أيت قاملوضوع .
Graduate has the ability of analytical and objective thinking
Graduate has the ability of critical thinking.

ملخريج امركمة لتت امافكير امبركي
مكى الخريج امركمة لتت اما ام مع املشكالت قيأها.

Graduate has the ability of dealing with problems and solving it.

عماأك الخريج مهامات االتصال امف ال
عاميز الخريج أ القيات مهبية لامية

Graduate possesses effective communication skills.
Graduate has high-standard professional ethics.

ي ي الخريج االن باع االعجابي ل قكمته لتت ت م طلباء ام م .
Graduate gives a positive impression regarding his ability to withstand the workload.

مكى الخريج امركمات املباسبة إلدامة اموقت

Graduate has appropriate capacity for time management.

يسا يع الخريج ام م م لريق مأوصول الت طهكاف مشتركة.
Graduate can work in a team to reach common goals.

 00عاميز الخريج رقح املبادمة
عاميز الخريج الحرص لتت ت وير ااته مهبيا قلأميا.
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Graduate has the ability to provide initiatives.

Graduate is keen to develop himself professionally and academically.

 03ناوقع ملخريج اماميز املنهي قاموظيفي
مكى الخريج املهامات امالزمة م الساخكام تربية امل أومات.
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I expect a professional excellence to graduate.

Graduate has the basic skills necessary in the field of information technology.

05

بش

لام ،طش ر امرض ي ل ام أبة املاخرجين م قسمكد.
Overall, I am satisfied with the level of the graduated students from your department.

طقالق بشكة (Strongly Agree )5

( ال طقالق بشكة) م ني طن امل أوب تمت تأدعاه بش

س يء جكا ،طق مد عؤد طصال ،طق نادما ما تمت تأدعاه.

طقالق) Agree (4

( ال طقالق) م ني طن امل أوب تمت تأدعاه بش

ض يف طق مد عؤد م م ظد األييان.

صحيح لحك ما(True Sometimes)3

( صحيح لحك ما) م ني طن امل أوب تمت تأدعاه بش

ماوسط.

ال طقالق)Disagree ( 2

( طقالق) م ني طن ام بامة صحي ة غامبا طق م طغأب الحيان ،قطن امل أوب تمت تأدعاه بش

جيك ترريبا.

ال طقالق بشكة )Strongly Disagree (1

( طقالق بشكة) م ني طن ام بامة صحي ة دائما طق م ك األييان ترريبا ،قطن امل أوب تمت تأدعاه لتت طكم قجه.

