
 
 

 

 

 

 المجتمعية األطراف رضاء إستقصاء

Community Satisfaction Survey 
 

يتم استيفاء هذا اإلستقصاء عن طريق عينة عشوائية من المؤسسات ذات العالقة 
 والخدمة التي يلتحق بها الخريجون

 This survey by a random sample of employers  and service institutions that 
enroll graduates  

( واحدة على إحدى اإلختيارات الخمسة   √يقرأ كل سؤال جيداً قبل وضع عالمة )
 الموضحة أمام كل سؤال

 read each question carefully before mark (√) one on one of the five choices 
shown in front of each question 
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لخريج القسم يعتبر مميزا  هل المستوى العلمي والمعرفي 
 المناظرة؟ األقسام بالنسبة لخريج 

 
 

     Is the scientific and knowledge  level of the graduates of 
the department  is distinctive for the corresponding 
departments'  graduates? 

هل يستطيع خريج القسم توليد وتطوير وتقييم حلول ابداعيه 
 للمشكالت المختلفة؟

     Can generation department  graduate and the 
development and evaluation of innovative solutions for 
the different problems? 

التجارب هل يستطيع خريج القسم اعداد وتطوير وتقديم 
 باستخدام مجموعة مناسبه من الوسائل؟ العلمية

     Can department  graduate preparation and development 
and to provide scientific experiments using appropriate 
means of collection? 

هل يمتلك خريج القسم الخبرة في كتابة التقارير وعمل 
 األبحاث؟

     Do you have a department  graduate experience in report 
writing and research work? 

 Do you understand the department  graduate biological       الحيويةتقنيات الهل يتفهم خريج القسم 
techniques? 

هل يستطيع خريج القسم أدارة وتقييم العمل الموكل اليه, 
 سواء كان مستقل او بالتعاون مع االخرين؟

     Can department  graduate management and evaluation 
entrusted with the work whether it be independent or in 
collaboration with other? 

هل يستطيع خريج القسم فهم المبادي األساسية لممارسة اإلدارة 
 مثل أدارة الوقت وتخطيط األعمال والحد من المخاطر؟

     Is department  graduate can understand the basic 
principles of management practice such as time 
management and  business planning and risk reduction? 

 ?Can department  graduate manage scientific projects      هل يستطيع خريج القسم ادارة مشروع بحث علمي؟

ون مع التخصصات األخرين هل يستطيع خريج القسم التعا
 المختلفة؟

     Can department  graduate cooperate with other different 
disciplines graduate? 

هل يستطيع خريج القسم فهم المسئوليات القانونية باإلضافة الى 
 االلتزام بأخالقيات المهنة؟ 

     Can department  graduate understand the legal 
responsibilities as well as to comply with ethical? 

هل يستطيع خريج القسم استخدام الرياضات و االحصاء 
 والحاسب االلي  لحل المشكالت العلمية؟

 

     Can department  use mathematics, statistics and 
computer to solve scientific problems? 

يستطيع خريج القسم جمع وتحليل البيانات وتفسير النتائج  هل
 باستخدام مجموعه واسعه من األدوات التحليلية والفنية؟

 

     Is department graduate can college and analyze data and 
interpret the results using a wide range of analytical and 
technical tools? 

 
ريج القسم بالقدرة على العمل مع فريق لحل هل يتميز خ

 المشكالت العلمية؟

     Is the department graduate is characterized by the ability 
to work with the team to solve the scientific problems? 

هل يتميز خريج القسم بالقدرة على العمل تحت الضغوط 
 المختلفة؟

 

     Is the department graduate is characterized by the ability 
to work under different pressures?  

هل يمتلك خريج القسم الخبرة في توصيل المعلومات العلمية 
 من خالل العروض الشفوية؟

 

     Do you have department graduate experience in the 
delivery of scientific information through oral 
presentations? 

هل يتمتع خريج القسم بمهارة القيادة باإلضافة الى ادارة المهام 
 والموارد بكفاءة؟

     Do department graduate have skillfully driving in addition 
to manage the tasks and resources efficiently ? 

المعلومات وتبني مفهوم هل يستطيع خريج القسم البحث عن 
 التعلم الذاتي؟

     Can department  graduate searching for information 
adopt the concept of self-leering? 

هل يتمتع خريج القسم بالقدرة على االستماع واالستجابة 
 بصورة جيدة الى وجهات نظر األخرين؟

     Is department graduate has the ability to listen and 
respond well to the views of others? 

هل يمتلك خريج القسم المهارة الكافية في استخدام برامج 
 ؟الكمبيوتر

     Is department graduate has sufficient skill in the use of 
computer program? 

 

 قسم األحياء بالكلية الجامعية للجموم


