
 

 استبانة تقويم أرباب العمل للخريجين 

،  كليتناتقدر لك مساعدتك في تقويم خريجي    /زراعة والغابات كلية ال  / الموصل  : جامعةالمشارك  ي عزيز 

وذلك باإلجابة عن فقرات    سوق العمل  على متطلبات لهم اعتمادا    من اجل رفع المستوى التعليمي والتطبيقي

بدقة هذه   القيمة  وموضوعية.    االستبانة  ومقترحاتكم  آرائكم  من  االستفادة  الدرجة  بهدف  اختيار  الرجاء 

أنه سيتم  ووضعها في ورقة اإلجابة المرفقة  مع محتوى الفقرة  المناسبة التي تعكس مدى اتفاقك ، علماً 

 التعامل مع إجابتك بسرية تامة. 

 جهة العمل: 

 (       قطاع خاص )       (         قطاع حكومي )    نوع المؤسسة: 

 وظيفة القائم بالتقويم: 

 * معلومات الموظف الذي سيتم تقييمه 

 :**مالقس

 سنة التعيين:

 الخدمة:سنوات 

 (       )     دكتوراه   (      )    ماجستير  (      )    دبلوم عالي  (      )    الشهادة:   بكالوريوس  

 

 يتم تقييم الموظفين من خالل مطابقة المنهج الدراسي لخريجي القسم مع أداءه في الوظيفة. مالحظة:  *

 الرجاء شمول كل منهج دراسي لقسم علمي بخمسة موظفين من خريجي القسم المعني.  مالحظة:*  *

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   
 جامعة املوصل 

 
 كلية الزراعة والغابات

وتقويم االداء   شعبة ضمان اجلودة  
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 هل توجد فقرات معينة تقترح تدريسها في القسم؟
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 اهم جوانب القوة في الخريج  
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 اهم جوانب الضعف في الخريج 
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 متطلبات الخريج المتميز وفقا الحتياجات سوق العمل
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يتقنها خريج الكليةماهي المواصفات والمهارات المطلوب ان   
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 ان وجد  أسباب ترك الموظف من خريجي القسم للعمل

 )    ( أخرى....... ( غياب     ( فصل  )     ( أكمل دراسته   )      (حصل على فرصة اخرى    )   )

 

 

 

 شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

 مع خالص التحية والشكر على تعاونكم معنا 

 

 

 


