
وظيفتك؟ على حصلت كيف

0المجمعة جامعة التوظيف مكتب خالل من

0المجمعة جامعة شبكة خالل من

0شخصية مرجعية خالل من

0توظيف شركة خالل من

3العمل مكان الى المباشر التقديم خالل من

التخرج؟ بعد وظيفة ايجاد سهولة مدى ما

0للغاية صعب

0 صعب

3بالصعب وال بالسهل ليس

0سهل

0للغاية سهل
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من خالل شبكة جامعة المجمعة

من خالل مرجعية شخصية

من خالل شركة توظيف

من خالل التقديم المباشر الى مكان العمل

ليس بالسهل وال بالصعب

سهل

سهل للغاية



طالبها الجامعة تهيئة مدى

المجمعة؟ جامعة في تلقيته الذي التعليم مستوى عن رضاك مدى ما

0االطالق على راض غير

0راض غير

1محايد

2راض

0تماما راض

المجمعة؟ جامعة في التالية العناصر عن رضاك مدى ما

تماما راضراضمحايدراض غيراالطالق على راض غير

00030األساتذة جودة

00210التدريس أسلوب

00300المناهج

00210التحتية البنية
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صعب للغاية

صعب 

ليس بالسهل وال بالصعب
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غير راض على االطالق
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محايد
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راض تماما

راض تماما



:التالية العبارات مع تتفق ال او تتفق مدى اي الى

بشدة موافقموافقمحايدموافق غيربشدة موافق غير

00200العمل سوق لدخول بتهيئتي المجمعة جامعة قامت

00210الفنية للمهارات بامتالكهم المجمعة جامعة خريجو يتميز

00210األساسية للمهارات بامتالكهم المجمعة جامعة خريجو يتميز

00210للعمل عالية بأخالقيات بتمتعهم المجمعة جامعة خريجو يتميز

العمل؟ بسوق التحاقك عند تفتقدها أنك تعتقد التى المهارات ما

2الفريق روح

0للمشكالت حلول ايجاد علر القدرة

1النقدي المنطق
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غير راض على االطالق
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البنية التحتية

المناهج

أسلوب التدريس

جودة األساتذة
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غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

يتميز خريجو جامعة المجمعة 
لعملبتمتعهم بأخالقيات عالية ل

يتميز خريجو جامعة المجمعة 
بامتالكهم للمهارات األساسية

يتميز خريجو جامعة المجمعة 
بامتالكهم للمهارات الفنية

قامت جامعة المجمعة بتهيئتي
لدخول سوق العمل



2الشفهي االتصال مهارات

2التحريري االتصال مهارات

1الكمية المهارات

1اللغوية المهارات

0التقنية المهارات

1العملية الخبرة

1االساسية المعارف

1العمل اخالقيات

1المهني السلوك

0القيادة مهارات

0 0.5 1 1.5 2 2.5

روح الفريق

القدرة علر ايجاد حلول للمشكالت

المنطق النقدي

مهارات االتصال الشفهي

مهارات االتصال التحريري

المهارات الكمية

المهارات اللغوية

المهارات التقنية

الخبرة العملية

المعارف االساسية

اخالقيات العمل

السلوك المهني

مهارات القيادة


