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 تقرير عن نتائج استبيان  

 طرابلس كلية التربية استبيان قياس رضا جهات العمل عن جودة أداء عمل خريجي  

 أوال: المعلومات العامة  

 املعلومات العامة

 النسبة البيانات الفرعية البيانات  ت

 310 عدد املوظفين الكلي باملؤسسات التعليمية قيد الدراسة  1
 

 % 25.16 78 عدد خريجي الكلية في هذه املؤسسات   2

3 

 تخصصات خرجي الكلية لدى املؤسسة 

 8 الرياضيات

 8 معلم فصل  

 12  اللغة االنجليزية 

 9 التربية الخاصة 

 8 رياض االطفال  

 10 االحياء  

 9 الحاسوب  

 11 اللغة العربية   

 3 التربية الفنية  

   االسئلة العامة 
افق     ال  محايد   أو

افق    أو

71% 

التأهيل الكافي للعمل  و اإلعداد  كليةتلقوا موظفيكم من خريجي ال 1

 في مؤسستكم.

54% 26% 21% 

تعكس املستوي   كليةيحملها موظفيكم من خريجي ال املؤهالت التي 2

 املتوقع منهم.

33% 32% 35% 

باملعارف والعلوم ذات العالقة بطبيعة   كليةيتمتع خريجي ال 3

 العمل. 

67% 13% 20% 

الشفوي  التواصل  تزويد وتطوير خرجيها بمهارات فيالكلية نجحت  4

واملناقشة، كتابة التقرير بلغة سليمة، ألقاء  التحدث ) والتحريري 

 (.خواملقترحات. إل العروض، تقديم األفكار 

13% 36% 51% 

باملقدرة على استخدام  كليةخريجي اليتمتع موظفيكم من  5

 الحاسوب لحل املشاكل في مجال التخصص ذات العالقة بالعمل. 

13% 26% 62% 

قراءة  –باملهارات عددية )قراءة الجداول  كلية يتمتع خريجي ال  6

تقريب   –أجراء الحسابات استخدام الحاسبة  –الرسوم البيانية 

 ــتفسير معني األرقام التحليل اإلحصائي(. –األرقام 

77% 8% 15% 

باملقدرة على التحليل والتفكير )التفكير   الكلية يتمتع خريجي   7

 التفكير الناقد(.–التفكير املنطقي  –اإلبداعي 

26% 26% 49% 

باملقدرة على إجراء البحوث والدراسات   كلية يتمتع خريجي ال 8

 العلمية.

26% 26% 49% 



 

 

في االجتماعات )إقامة   قدرة على املشاركةبال كلية يتمتع خريجي ال 9

تقبل التوجهات واالستعداد  –اتصاالت فعالة مع األخرين 

 لتنقيدها(.

90% 5% 5% 

باملقدرة على املشاركة في األنشطة  يتمتع خريجي الكلية  10

 علمية فكرية( ، رياضية، االجتماعية )ثقافية

90% 0% 10% 

مواطن بالقدرة على حل املشكالت )توضح  كلية يتمتع خريجي ال 11

 التطوير(. معالجة وإمكانية الخلل والقصور  

90% 3% 2% 

واملقدرة على العمل الجماعي وبروح   لحماسباكلية يتمتع خريجي ال 12

 الفريق الواحد.

100 % 0% 0% 

بالقدرة على التعليم الذاتي )التعليم بشكل   كلية يتمتع خريجي ال 13

 مستقل(. 

64% 10% 26% 

  ٬املحدد نجاز العمل في الوقت إى بالقدرة عل كلية اليتمتع خريجي  14

 املطلوب.  بالشكل

26% 26% 49% 

بالقدرة على الحوار وعرض الرأي وحسن  كلية يتمتع خريجي ال 15

 في التعامل.  ةملرون ٬والسريةلخصوصية  ٬التصرف

20% 10% 70% 

بالقدرة على العمل في مختلف األقسام   يتمتع خريجي الكلية 16

 )دواران وظيفي(

100 % 0% 0% 

 مالحظات اخري بالخصوص لم تدرج في هذا االستبيان 

 ال يوجد مالحظات  

 % 71  نسبة الرض ى = 

   مستوى الرض ي = جيد

 

 :    جهات العمل على خريجي الكلية ثانيا: نسبة الرضى 

  جيدومستوى الرض ى % 71بلغت 

 نقاط القوة في خريجي كلية التربية طرابلس:   ثالثا:

 تلقوا موظفيكم من خريجي الجامعة اإلعداد والتأهيل الكافي للعمل في مؤسستكم.  •

 الجامعة باملعارف والعلوم ذات العالقة بطبيعة العمل. يتمتع خريجي  •

أجراء    –قراءة الرسوم البيانية   –يتمتع خريجي الجامعة باملهارات عددية )قراءة الجداول  •

 ــتفسير معني األرقام التحليل اإلحصائي(.–تقريب األرقام  –الحسابات استخدام الحاسبة  

–في االجتماعات )إقامة اتصاالت فعالة مع األخرين يتمتع خريجي الجامعة بالقدرة على املشاركة •

 تقبل التوجهات واالستعداد لتنقيدها(.

يتمتع خريجي الجامعة باملقدرة على املشاركة في األنشطة االجتماعية )ثقافية، رياضية، علمية  •

 فكرية( 



 

 

  يتمتع خريجي الجامعة بالقدرة على حل املشكالت )توضح مواطن الخلل والقصور وإمكانية •

 معالجة التطوير(.  

 يتمتع خريجي الجامعة بالحماس واملقدرة على العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد.  •

 يتمتع خريجي الجامعة بالقدرة على التعليم الذاتي )التعليم بشكل مستقل(.  •

 يتمتع خريجي الجامعة بالقدرة على العمل في مختلف األقسام )دواران وظيفي(  •

 في خريجي كلية التربية طرابلس: رابعا نقاط الضعف 

تزويد وتطوير خرجيها بمهارات التواصل الشفوي والتحريري )التحدث   في لم تنجح الكلية  •

 واملناقشة، كتابة التقرير بلغة سليمة، ألقاء العروض، تقديم األفكار واملقترحات. إلخ(.

ستخدام الحاسوب لحل املشاكل في مجال  باملقدرة على ا كليةيتمتع موظفيكم من خريجي الال  •

 التخصص ذات العالقة بالعمل. 

– التفكير املنطقي  –باملقدرة على التحليل والتفكير )التفكير اإلبداعي  الكليةيتمتع خريجي ال  •

 التفكير الناقد(.

 باملقدرة على إجراء البحوث والدراسات العلمية.  كليةيتمتع خريجي ال ال  •

 املطلوب.  بالشكل  ٬املحدد نجاز العمل في الوقت إى بالقدرة عل كليةال يتمتع خريجي ال  •

 أ.فوزية أحمد الحصان 
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