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 عن املعهد قياس رضا ا�خر�ج�ن تقر�ر نتائج

 1820/1920دفعة 

 
 وطالبھ) طالب 110بإجما�� () %52و�لغت �سبة املشاركة ( 2019/ 2018عام املعهد  خر���تم إجراء اإلستبيان ع�� عينة عشوائية من 

 

 :
ً
 العملية التعليمية أوال

 ا�خر�ج�ن عن العملية التعليمية  رضا أوال :  عبارات قياس مستو�ات 

 �شرط تحقيق معدل أك�� من أو �ساوى  بتقديرات متفاوتة (جيد ,ممتاز)  ا�خر�ج�نالعبارات مستوى رضا جميع اجتازت 

 وذلك �عد استبعاد �سبة ا�خر�ج�ن الذين امتنعوا عن التصو�ت ع�� �عض العناصر   ا�خر�ج�ن% من متوسط أراء 60

 )%94(  بنسبة نجاح العملية التعليمية تتم داخل املعهد �ش�ل مالئم  .1

 )%95(  بنسبة نجاح قدمت مكتبة املعهد خدما��ا �ش�ل مالئم .2

 )%95(  بنسبة نجاح استفدت من معامل املعهد �ش�ل مالئم .3

 )%96(  بنسبة نجاح قاعات الدراسة مجهزة �ش�ل مالئم .4

 )%98(  بنسبة نجاح ...... مالئمة )  -االجتماعية  –ا�خدمات ال�ي يقدمها املعهد ( ال�حية  .5

6.  
ً
 )%97(  بنسبة نجاح انتظام أعضاء هيئة التدريس �� املحاضرات و�عاو��م معنا �ان �افيا

 مع توقعاتكجاء تقديرك العام  .7
ً
 )%96(  بنسبة نجاح متمشيا

 )%97(  بنسبة نجاح كنت تؤدى االمتحانات �� ظروف مالئمة .8

 )%97(  بنسبة نجاح  مستواك العلمي وامل�ي �� مجال تخصصك مرض .9

 )%94(  بنسبة نجاح تمت إجراءات إستخراج شهادة التخرج من املعهد بالتوقيت والسرعة الالزمة .10

 )%96(  بنسبة نجاح الدراسة العملية والعلمية باملعامل �انت مفيده �� تخصصك .11

 )%95(  بنسبة نجاح مشروعات التخرج �انت مناسبة لتخصصك .12

 )%97(  بنسبة نجاح ساعدتك الدراسة باملعهد �� ا�حصول ع�� فرصة عمل مناسبة .13

 )%95(  بنسبة نجاح وظيفتك ا�حالية�انت مؤهالتك العلمية ضرور�ة �� ا�حصول ع��  .14

 

 ��ا غ�� مفيده  ساملقررات ال�ى در �عض �� سؤال عن " هل �انت 

من نفس  ) %5أن املقررات �انت مفيدة بينما جاءت �سبة ( الذين استجابوا لإلستفسار من عينة ا�خر�ج�ن   ) %95�سية ( اعت��ت 

 مفيدةوجود �عض املقررات ال�ى �انت غ�� تفيد ب العينة 

 

 صك ولم يتم دراس��ا"�� سؤال عن " ما �� املوضوعات الهامة �� مجال تخص

تفيد ان   ) %10من عينة ا�خر�ج�ن أن جميع املوضوعات الهامة للتخصص قد تم دراس��ا بينما جاءت �سبة ( ) %90�سية ( اعت��ت 

 . الهامة للتخصص لم يتم دراس��ا هناك �عض املوضوعات  

 

 

 

 الطالب وا�خر�جون  9معيار 

 R9-02 كود اإلستبيان
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ً
 ول ع�� وظيفھ من وجهة نظر ا�خر�ج:  عبارات قياس ملعرفة العوامل املؤثرة �� ا�حص ثانيا

 لألهمية من وجهة نظر  
ً
�عد استبعاد �سبة ا�خر�ج�ن الذين امتنعوا عن التصو�ت ع�� �عض العناصر  يمكن ترتيب العناصر وفقا

 التا��: ا�خر�ج ع�� النحو 

 ) %80اجتياز اختبار الكفاءة وحصل ع�� �سبة (  -1

 )%83التقدير �� مرحلة الب�الور�وس وحصل ع�� �سبة (  -2

 ) %83خطابات التوصية وحصل ع�� �سبة (  -3

 )%85ا�حالة اإلجتماعية وحصل ع�� �سبة (  -4

 )%84املظهر العام وحصل ع�� �سبة (  -5

 )%82اجتياز املقابالت ال�خصية وحصل ع�� �سبة (  -6

 )%80ا�خ��ة وحصل ع�� �سبة (  -7

 

 
ً
 : عبارات لقياس تحقق املهارات ال�خصية �� ا�خر�ج   ثالثا

 

 �عد استبعاد �سبة ا�خر�ج�ن الذين امتنعوا عن التصو�ت ع�� �عض العناصر  جاءت النسب �التا��: 

 "العمل �� فر�ق جما�� "  مهارةتحقق منعينة ا�خر�ج�ن ع�� ) %93�سبة (  وافق  -1

 ) من عينة ا�خر�ج�ن ع�� تحقق مهارة "التواصل مع اآلخر�ن " %91وافق �سبة (  -2

 ) من عينة ا�خر�ج�ن ع�� تحقق مهارة "القدرة ع�� إدارة الوقت " %90وافق �سبة (  -3

 ) من عينة ا�خر�ج�ن ع�� تحقق مهارة "التفاعل مع اآلخر�ن" %92وافق �سبة (  -4

 من عينة ا�خر�ج�ن ع�� تحقق مهارة "القدرة ع�� إتخاذ قرارات " ) %93وافق �سبة (  -5

 ) من عينة ا�خر�ج�ن ع�� تحقق مهارة "القدرة ع�� حل املش�ات " %94وافق �سبة (  -6

 �� سؤال عن "املهارات وال��امج التدر�بية ال�ى ما زال ا�خر�ج �عا�ى من قصور ف��ا و�رى أن املعهد يمكن أن �ساعد �� تنمي��ا "

 ستفسار عن " إذا أردت التعاون مع املعهد ما نوع التعاون الذى تق��حھ"  �� إ

 ) من العينة ع�� العمل ضمن فر�ق استشارى  %7.8�سبة (  فضلت

 ) من العينة ع�� املشاركة �� استطالعات الرأى ال�ى يجر��ا املعهد 3.9�سبة (  فضلت

 ) ع�� حضور اإلجتماعات والندوات 1.9�سبة ( فضلت 

 امج تدر�بية �عدها املعهد ر ) ع�� اإلش��اك �� أى ب 7.8�سبة ( فضلت 

 �� سؤال عن " هل تخطط إل�شاء عمل خاص بك "  

التوظف �� ح�ن رأت  ) من العينة  %3.9فضلت �سبة ( ) من اجما�� العينة عن اإلجابة ع�� هذا اإلستفسار  و %78.4امتنعت �سبة ( 

 مشروع خاص. ) من العينة بأفضلية إ�شاء %7.8�سبة ( 
 

 �عتمد,,,

 مدير وحدة ضمان ا�جود  

 د. محمد الدهشان

 


