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ا
 تحقيق أهداف البرنامج : قياسأول

 متناعإ قبول  زفض  العناصس م

 1.4 86.8 11.8  هجح البرهامج الدزاس ى فى إكسابك معازف ومفاهيم مسجبطت بتخصصك فى سىق العمل  1

 2.5 85.1 12.4  هجح البرهامج الدزاس ى فى إكسابك مهازاث ذهىيت مثل التفكير والتحليل   2

 لسىق العمل   3
ً
 4.3 83.7 12.0  هجح البرهامج الدزاس ى فى إعدادك مهىيا

 4.8 84.7 10.5 هجح البرهامج الدزاس ى فى إكسابك مهازة العمل الجماعى.   4

 5.6 82.6 11.8 ي جىميت التفكير إلابتكازي لديكساهمت طسق التدزيس ف 5

 5.6 83.1 11.2  سىق العملدزستها بحاجاث ومتطلباث يسجبط محتىي املىاد التي  6

 5.0 84.5 10.5 يسعى أعضاء هيئت التدزيس/هيئت معاوهت لتبسيط املقسزاث  7

 5.2 82.6 12.2  محتىي املقسزاث التى دزستها يىاكب جطىزاث مجال ألاعمال 8

 3.3 82.4 14.3 في فهم بعض املىضىعاث الدزاسيت  ك صعىبتىاجهلم ج 9

 4.8 78.5 16.7 الطالبيت كاهت فعالتمشازكتك فى ألاوشطت  11

 5.0 83.5 11.4 أهت زاض عن ممازساث املعهد هحى جطىيس العمليت التعليميت 11
 

 

: قياس السضا عن آليات تنفير مشسوع التخسج
ا
 ثانيا

 متناعإ قبول  زفض العناصس م

 3.1 82.9 14.0 أمدك عضى هيئت التدزيس بالجهد والىقت املطلىبين إلهجاش املشسوع 1

 4.3 85.1 10.7 كان أداء عضى الهيئت املعاوهت فعاال فى مساعدجك على إهجاش املشسوع 2

 4.3 84.7 11.0 كان جدول محاضساث مشازيع التخسج متىاسبا مع جدول املحاضساث الدزاسيت 3

 4.7 83.5 11.8 ساهمت الدوزاث التدزيبيت فى شيادة قدزاجك إلهجاش املشسوع  4

 3.9 85.3 10.9 الصمىيت املتاحت مىر بدايت املشسوع حتى مىاقشته كاهت مىاسبتالفترة  5

 ال جىجد شكىي جركس :         أى تعليقات أخسى عن مشسوع التخسج 6
        

          
ا
   ؟تنوى أن تفعل بعد التخسج ذاما: ثالثا

 6.977 العمل فى القطاع الحكىمى   )أ( 

 9.884 )ب( العمل فى القطاع الخاص           

 9.109   )ج( إقامت مشسوع خاص           

 1.938 )د( إستكمال الدزاساث العليا           

 0.969 لم يحدد  )هـ( أخسي :

 يعتمد,,,
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