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 خريج ي أاستطالع ر 
 

 )يستخدم من قبل الكليات واألقسام األكاديمية وشعبة متابعة الخريجين(
 

عملية  يهدف هذا االستطالع إلى معرفة رأي خريجي الجامعة في البيئة الجامعية االكاديمية، ومستوى اإلعداد المهني والشخصي للخريجين، وفعالية
 ضمن المحاور اآلتية:  مناسبة ترونها ( أمام االجابة التيXبداء رأيكم وذلك بوضع اشارة )إبنرجو منكم التكرم متابعة الخريجين، لذا 

 

 معلومات أولية: : أوالا 
 غير أردني  أردني  الجنسية أنثى  ذكر   الجنس

  سنة التخرج ماجستير  بكالوريوس  المؤهل العلمي
  الكلية  التخصص

 أن يكون هناك أكثر من خيار لالجابة:، يمكن ع إشارة عند الجملة التي تراها صحيحةض
 حصلت على الدكتوراه  حصلت على الماجستير  حصلت على دبلوم عالي  تخطط لدرجة  أعلى 
 حاليا تواصل دراستك   مجالالتعمل في  تعمل في مجال غير التخصص  ال تعمل حاليا 
 وضعك الحالي مثالي  وضعك الحالي جيد  وضعك الحالي مناسب  تبحث عن فرصة 

 لبيئة األكاديميةتقييمك ل: ثانياا 
 غير موافق محايد موافق السؤال ت
    ي متنوعةالمقررات الدراسية التي درستها في تخصص 1
    ي حديثةالمقررات الدراسية التي درستها في تخصص 2
    مرضيةي في تخصص تي استخدمتأساليب التدريس ال 3
    يصعتقد أن هنالك ضرورة للتدريب العملي في تخصأ  4
    ةكافي لتخصصي علومات التي تلقيتها أثناء دراستيأن الم عتقدأ  5
    الجامعة بمهارات بحثية زودتني 6
    يراض عن مستوى كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص أنا 7
 الشخصيعداد إلتقييمك ل ثالثاا:
 غير موافق محايد موافق السؤال ت
    على التفكير الناقد واتخاذ القرار وحل المشكالت قدرتي دراستي في الجامعة زادت من 1
    قعلى العمل ضمن فري يفي الجامعة زادت من قدرت دراستي 2
    في التواصل مع االخرين يفي الجامعة زادت من مهارات دراستي 3
    لتعددية الثقافية والفكريةي لفي الجامعية ساهمت في تقبلدراستي  4

 المهني عداد إلتقييمك لرابعاا: 
 غير موافق محايد موافق السؤال ت
    يكان موفقا ومالئما لطموحات ي لتخصصيأن اختيار أعتبر  1
    تتالئم مع احتياجات سوق العمل يلتخصص هارات التي اكتسبتها أثناء دراستيأن المأعتقد  2
    في المجال عملية التأهل واالستعداد قبل البدء بالعمل الستكماحتجت ال 3
    في الحصول على فرصة عملي خريج جامعة الزيتونة كون ساعدني 4



 

 جامعة الزيتونة األردنية
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 مكتب االعتماد وضمان الجودة
Accreditation and Quality Assurance Office 

  
SF16/2721-3.0 مكتب االعتماد وضمان الجودةرضى المستفيديناالجراءات المساندة الستطالع  - نموذج استطالع رأي خريج / 

 

QF16/2721 – page 2/2  

 غير موافق محايد موافق السؤال ت
    مجاالت التخصص أحدالسابقين في  استعنت الحقًا بمدرسي   5
    من نفس التخصص عند الحاجة ياستعنت بزمالئ 6
    جد الدعم والتشجيع من فريق العمل و/أو اإلدارة في مكان العملأ 7
    تفوق المعرفي والعملي بين زمالئك في العملشعر بالأ 8
    يعلى التعرف على أخالقيات مهنت ساعدتني دراستي لتخصصي 9
 ) في حال وجودك على رأس عملك، يرجى تعبئة الخانات الخاصة بطبيعة العمل بهدف التواصل مع جهة العمل( معلومات العمل:: خامساا 

  تي تشغلهاطبيعة الوظيفة ال  اختصاص جهة العمل 
 

 مالحظات واقتراحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


