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    السيد / السيدة ................................................المحترم / المحترمة.  سعادة

 ،،تحية طيبة وبعد

ضمن سعي جامعة مؤتة لتحقيق رؤيتها " نحو  جامعوة متميوأة دياديميوا وا؛ميواي مح؛يوا          

قيووا   واق؛يميووا واالميووا". وتتوون تووتمون موون تهوو ير برامةهووا ااياديميووة تر وو  الةامعووة  ووي 

 يرجون مون سوعادتوم .سو   العمو المشغ؛ين  ي من وجهة نظر  يها وتقييم مست ى يفاءة خرية

ا؛موا بو     وي الاانوة التوي تعبور اون وجهوم نظوريم.( √)وضع االموة والمر قة قراءة الفقرات 

ولون تسوتادم ااياديميوة، البورام   نرد  ي هذا االسوتهال  الهودم ماهوا تحسويالمع؛ مات التي ت

 .ي  رض آخرا
 شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم.

 أوال: البيانات الشخصية 

  :اسم المؤسسة
  :طبيعة عملها

  :االسم
  :وظيفةال
   :رضيال  هاتفال

  :الهاتف الخلوي 
   :لكترونيالبريد ال 

  :عنوان المؤسسة
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 ) المشغلين ( من وجهة نظر سوق العملياس مستوى كفاءة خريج جامعة مؤتة قثانيا: 

  الفقرات 

 

 درجة الموافقة 

 المجال الول : المعرفة العلمية التخصصية الرقم

 

 كبيرة جدا

 (5  ) 

 كبيرة 

 (4  ) 

 توسطةم

 (3  ) 

 قليلة

 (2 ) 

 قليلة جدا

 (1  ) 

المعففارو والمهففارات اليففرورية جامعففة مؤتففة  خففريج يوظففف  1
 للقيام بوظيفته

     

ففففي الكافيفففة المعرففففة العلميفففة جامعفففة مؤتفففة  خفففريج يمتلففف   2
 مجال تخصصه

     

التطففورات المعرفيففة والتطبيقيففة جامعففة مؤتففة  خففريج يواكفف   3
 .في مجال تخصصه

     

      .في مجال تخصصهخريج جامعة مؤتة يبدع  4

جامعففففة مؤتففففة اللغففففة اللهمففففة الداء عملففففه ) خففففريج يففففتقن  5
  عربية، انجليزية (.

     

اسففففففتخدام جامعففففففة مؤتففففففة مهففففففارات خففففففريج يمتلفففففف    6
 الحاسوب.

     

يمتلفف  خففريج جامعففة مؤتففة مهففارات اسففتخدام االنترنفف   7
 ومحركات البحث المتعلقة به.

     

      يمتل  خريج جامعة مؤتة  المقدرة على حل المشكلت.  8

      يمتل  خريج جامعة مؤتة المقدرة على البداع واالبتكار  9

      على التعلم الذاتي.يمتل  خريج جامعة مؤتة المقدرة  10
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  الفقرات الرقم

 المجال الثاني :التواصل واالتصال

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

المهفارة المناسفبة للتواصفل شففهيا جامعة مؤتة خريج يمتل   1
 مع اآلخرين. و كتابيا

     

 مؤتة االخلقيفات المتعلقفة بعملفه      ) خريج جامعة يمتل   2
 .( قيم الصبر والتعاون والعدل ورحابة الصدر

     

يتعامل خريج جامعفة مؤتفة بمهنيفة واحترافيفة مفع المفراجعين  3
 .للمؤسسة التي يعمل فيها

     

 بفرو  الفريفق ة مؤتفة المقفدرة علفى العمفل يمتل  خريج جامع 4
 .للوصول إلى أهداو مشتركة

     

تتميفففز ردود فعفففل خفففريج جامعفففة مؤتفففة االنفعاليفففة بفففاالتزان  5
 .والبعد عن التهور

     

       .القيادةمهارات  خريج جامعة مؤتة تل  مي 6

      .أسس االتصالخريج جامعة مؤتة ك ر يد 7

  الفقرات الرقم

 المجال الثالث : الشخصية

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      ات ايجابية مع الزملءبعلقخريج جامعة مؤتة يرتبط  1

      يرتبط خريج جامعة مؤتة بعلقات ايجابية مع المراجعين. 2

      استعدادا للقيام بأعمال تطوعية خريج جامعة مؤتة  يبدي 3

      .قدرة على المبادأة والمبادرةمالخريج جامعة مؤتة يمتل   4
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      حسن المظهرجامعة مؤتة على خريج  حرصي 5

      باللباقة جامعة مؤتة يمتاه خريج  6

      اآلخرين ويحترم وجهات نظرهمجامعة مؤتة يتقبل خريج  7

  الفقرات الرقم

 المجال الرابع : البعد المهني

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ملئمففففة للقيففففام بالعمففففل توصففففيات جامعففففة مؤتففففة يقتففففر  خففففريج  1
 .وتطويره من واقع تخصصه

     

قفففدرة علفففى التفكيفففر التحليلفففي و مالجامعفففة مؤتفففة  يظهفففر خفففريج  2
 .التفكير الناقد

     

قففدرة الملئمففة علففى التعامففل مففع مالجامعففة مؤتففة  يظهففر خففريج  3
 .المشكلت وحلها من واقع تخصصه

     

توظيففف مففا تعلمففه فففي قففدرة علففى مالجامعففة مؤتففة يمتلفف  خففريج  4
 مجال تخصصه بصورة عملية تطبيقية

     

      على تطوير ذاته مهنيا وعلميا جامعة مؤتة يحرص خريج  5

المهففارات اللهمففة فففي مجففال اسففتخدام جامعففة مؤتففة يمتلفف  خففريج  6
 .تقنية المعلومات

     

درجففففة عاليففففة مففففن الحسففففاس  يمتلفففف  خففففريج جامعففففة مؤتففففة  7
 .بالمسؤولية تجاه عمله

     

      على سرية وأمن معلومات العملجامعة مؤتة يحافظ خريج  8

قففدرة علففى التكيففف مففع بي ففة مالجامعففة مؤتففة يمتلفف  خففريج  9
 .العمل
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علما  امعة مؤتة الذي يعمل في مؤسستك تقديرك العام لخريج جأمام  (√)وضع عالمة ارجو 
   ( 5 )بأن العالمة من 

   4-3.01 جيد جدا  4أكثر من  ممتاه 
   2-1 مقبول   3-2.01 جيد
 

 تشكر جامعة مؤتة جهودك في تقييم خريجيها

 نرحب بمالحظاتكم على ايميل مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة 

cen_develop @ mutah.edu.jo 


