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 األخت اخلرجية/ األخ اخلريج 
 حتية طيبة وبعد،

، حيث جرى تصميمها للمساعدة يف مجع البيانات ومدى هتيئتك لالنضمام لسوق العمل اجلامعةجتربتك يف هتدف هذه االستبانة إىل معرفة 
  .استجابتكم السريعةونأمل أن تنال هذه االستمارة اهتمامكم الكايف و . الالزمة لعملية التقومي

قيق وسوف تساعدنا مشاركتكم على ضمان قيامنا بتوجيه جهودنا إىل جماالت الرتكيز املطلوبة، وبالتايل إطالق املبادرات الصحيحة الالزمة لتح
 .النجاح املنشود يف املستقبل

 سرية الردود الواردة على االستبيان 

وسوف يتم حتليل الردود . اردة يف هذا االستبيان، وسوف يتم التعامل معها بسرية تامةال يتم الكشف عن هوية صاحب أي رد من الردود الو 
ويف حني نطلب منكم تقدمي املعلومات . بواسطة جهة خارجية، ولن تنسب إىل أي فرد كان، ولن يتم إبالغ جامعة امللك إال بالنتائج اإلمجالية

الرجاء انتهاز هذه الفرصة لتقدمي تعليقات . املة على مستوى اجلامعة ككلعن أنفسكم، فإهنا لن تستخدم إال للتوصل إىل نتائج ش
 .اجلامعةومالحظات صرحية وجادة ميكنها أن تساعد يف صياغة مستقبل 

 
  معلومات عامة: أوالا: 

 ..............................اإلجابة          ؟الجامعةما مجال دراستك في  -1
 ..............................ابةاإلج    في أي سنة تخرجت؟ -2
 ..............................اإلجابة  (.الجواب بنعم أو ال)هل تعمل حالياا؟  -3
 ..............................اإلجابة إذا كنت تعمل، فما القطاع الذي تعمل به؟ -4
 (:ن التالينييرجى اختيار واحد من اخلياري) إذا لم تكن تعمل، فما أسباب ذلك؟ -5

o ال أحبث عن عمل. 

o مل أستطع إجياد الوظيفة املناسبة. 

       ______________________________________________ 
  إيجاد الوظيفة: ثانياا: 

 (:يرجى اختيار واحد من اخليارات التالية)؟ كيف حصلت على وظيفتك -1
o  باجلامعةمن خالل مكتب التوظيف. 

o  (.األساتذة ، أو الطلبة  ) اجلامعةمن خالل شبكة 

o من خالل مرجعية شخصية. 

o من خالل شركة توظيف. 

o من خالل التقدمي املباشر إىل مكان العمل. 

 ( :يرجى اختيار واحد من اخليارات التالية )  ما مدى سهولة إيجاد وظيفة بعد التخرج ؟ -2 
o   صعب للغاية 

o صعب  

o ليس بالسهل وال بالصعب   

o سهل  

o سهل للغاية 

 عدد الوظائف التي تم إجراء مقابالت معك بشأنها قبل أن تحصل على وظيفتك الحالية ؟كم   -3
o  يرجى حتديد العدد.................. 

 كم عدد العروض التي تلقيتها من كل المقابالت التي أجريتها بشأن الوظائف؟  -4
o   يرجى حتديد العدد.................. 

 (اجلواب بنعم أو ال ) اختيارات قمت بتحديدها؟ 3هل وظيفتك من ضمن أعلى  -5
o  اإلجابة.................. ........... 

 
  مدى تهيئة الجامعة طالبها: ثالثاا/ 



 
 ؟الجامعةما مدى رضاك عن مستوى التعليم الذي تلقيته في  -1

 راٍض تماماا       راضٍ   محايد      غير راٍض   غير راٍض على اإلطالق   
 

 ؟الجامعةما مدى رضاك عن العناصر التالية في  -2
 جودة األساتذة: العنصر األول/ 

 راٍض تماماا   راٍض      محايد   غير راٍض   غير راٍض على اإلطالق   
 

 أسلوب التدريس: العنصر الثاني/ 

 راٍض تماماا   راٍض      محايد   غير راٍض   غير راٍض على اإلطالق   
 

 المناهج: العنصر الثالث/ 

 راٍض تماماا   راٍض      محايد   غير راٍض   غير راٍض على اإلطالق   
 

 البنية التحتية: العنصر الرابع/ 

 راٍض تماماا   راٍض      محايد   غير راٍض   غير راٍض على اإلطالق   
 

 :تاليةإلى أي مدى تتفق أو ال تتفق مع العبارات ال -3
   بتهيئتي لدخول سوق العمل الجامعةقامت. 

 .موافق بشدة  موافق      محايد   غير موافق       غير موافق بشدة
  مثل المعارف األساسية والمهارات اللغوية ) بامتالكهم للمهارات الفنية  الجامعةيتميز خريجو

 ( .والكمية 

 .موافق بشدة  موافق      محايد   غير موافق       غير موافق بشدة
  مثل روح الفريق ومهارات االتصال والقدرة ) بامتالكهم للمهارات األساسية  الجامعةيتميز خريجو

 (.على إيجاد حلول للمشكالت 

 .موافق بشدة  موافق      محايد   غير موافق       غير موافق بشدة
  (.مثل التحفيز والسلوك المهني )مل بتمتعهم بأخالقيات عالية للع الجامعةيتميز خريجو 

 .موافق بشدة  موافق      محايد   غير موافق       غير موافق بشدة
 

شاكرين لكم كريم استجابتكم



 

 
من اخليارات  5إىل  1ميكن اختيار ) ما المهارات التي تعتقد أنك تفتقدها عند التحاقك بسوق العمل؟  -4

 .(التالية مث قم برتتيبهم 

 .المنطق النقدي*  القدرة على إيجاد حلول للمشكالت*    الفريق روح*

 .المهارات الكمية*   مهارات االتصال التحريري*   مهارات االتصال الشفهي*

 .الخبرة العملية*    المهارات التقنية*  (اللغة اإلجنليزية ) المهارات اللغوية *

 .المهنيالسلوك *    أخالقيات العمل*    المعارف األساسية*

 .مهارات القيادة*

 اإلجابة: 

1-.........................2-............................3-.................... 

4-.........................5-............................6-.................... 

 
 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ؛؛؛؛؛

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


