جــــــــــــــامعة طــــــــــرابلـــس

1
استبيان للطلبة الخريجين العاملين لدى الشركات واملؤسسات
االستبيان ( نموذج ) 1
تحليل االستبيان ( نموذج ) 1

جــــامعة طــــــــرابلـس األهليـــة
إستبيان حول أداء خريجي الجامعة في سوق العمل
ً
أوال .معلومات عامة

نموذج ( )1

أسم الخريج  ..............................-:الجنس  ........................-:القسم ...................... -:
سنة التخرج..........................-:
ً
ثـ ـان ـيا .األسئلة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـد

ر.م
1

املهارات التي تعلمتها في الجامعة جيدة

2

مجال عملي الحالي مناسب لتخصص ي

3

مقررات الدراسة الجامعية مفيدة ملجال عملي الحالي .

4

املعارف واملعلومات الحديثة في البرنامج مناسبة

5

استفادتي من املواد الدراسية مالئمة لسوق العمل.

6

ً
البرنامج الدراس ي الذي درسته كان كافيا لتأهيلي باملهارات املطلوبة .

7

اقترح على الجامعة تطويرالبرنامج الدراس ي لتحسين
جودة الخريج

8

طورالبرنامج مهاراتي الطالب في استخدام التقنيات الحديثة

9

طورالبرنامج مهاراتي البحثية.

 10أتاح البرنامج فرص التواصل للخريج مع زمالئه ورؤسائه في العمل
 11قام الخريج بمطالعة كتب وأبحاث مناسبة للتخصص .

أو افق
بشدة

أو افق

ال أو افق
أحيانا ال أو افق
بشدة

جــــامعة طــــــــرابلـس االهلية

تحليل الستبيان للطلبة الخريجين العاملين لدى الشركات والمؤسسات
نموذج ( )1

التخصص ...................... -:
األسئلة

ت

المـــــــــــــــعـــــــــيار

1

التعيين جاءك بعد أقل من سنة من التخرج؟

2

التعيين جاءك بعد أكثر من سنة من التخرج.

3

الوظيفة جاءتك بعالقات اجتماعية.

4

الوظيفة جاءتك عن طريق إجراءات رسمية.

5

الوظيفة جاءتك بصورة دائمة  /مؤقتة.

6

الوظيفة كانت بعقد.

7

الوظيفة مرتبطة بمكافآت إضافية ومزايا نقدية  /عينية.

8

الوظيفة مرتبطة بدورات تدريبية محلية
على حساب الشركة أو المؤسسة.
الوظيفة مرتبطة بدورات تدريبية خارجية
على حساب الشركة أو المؤسسة.
الوظيفة مرتبطة بإيفاد للخارج
على حساب الشركة  /المؤسسة الستكمال الدراسة.
البرنامج الدراسي الذي درسته بالجامعة
كان كافيا لتأهيلك بالمهارات المطلوبة للعمل.
الجامعة بحاجة إلى تطوير برنامج دراسي لتحسين
جودة الخريج.

9
10
11
12

أوافق
بشدة

أوافق

ال
أحيانا
أوافق

ال أوافق بشدة

مالحظات محلل االستبيان:
............................................................................................................)1
............................................................................................................)2
............................................................................................................)3

