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 عً املعهد الخسيجينقياس زضا  هخائججقسيس 

  6102/6107 تعدف

 (6108 يىهيىصادز فى جقسيس )

 خسيج (891مً إجمالى )( 909) بعدد( %01وسبت املشازكت ) 6102/6107عام  خسيجىجم إجساء إلاسخبيان على عيىت عشىائيت مً 

 :
ً
 العمليت الخعليميتأوال

  الخسيجين عً العمليت الخعليميت زضا عبازاث قياس مسخىياث 

6109/6100 عبازة الخقييم م  6100/6102  6102/6107 
املؤشس 

  املسجعى

قيمت 

 الخغير

 1.83 .4468 %95609 %89.3 4.68% العملية الحعليمية ثحم داخل املعهد بشكل مالئم    1

 2.83 40698 %44688 44 48 قدمت مكحبة املعهد خدماتها بشكل مالئم  2

 5.19 48600 %49688 .4 8869 اسحفدت من معامل املعهد بشكل مالئم  3

 6.52 .4.67 %97684 .4 45 قاعات الدراسة مجهسة بشكل مالئم   4

5 
666666  -الاجحماعية  –الخدمات التي يقدمها املعهد ) الصحية  

 مالئمة ( 
886. 4.60 95688% 4.69. 6.81 

6 
اهحظام أعضاء هيئة الحدريس في املحاضرات وجعاونهم معنا كان 

 
ً
 كافيا

8768 4867 95685% 4.68. 6.97 

 مع ثوقعاثك  7
ً
 6.72 .4765 %44684 4868 8768 جاء ثقديرك العام محمشيا

 5.91 40688 %986.7 .486 8869 كنت ثؤدى الامححاهات في ظروف مالئمة  8

 5.37 .4868 %49645 4.60 45 مسحواك العلمي واملنهي في مجال ثخصصك مرض  9

10 
ثمت إجراءات إسحخراج شهادة الحخرج من املعهد بالحوقيت 

 والسرعة الالزمة 
4760 4060 446.5% 4060. 3.07 

 3.63 4.677 %49640 4867 .486 الدراسة العملية والعلمية باملعامل كاهت مفيده فى ثخصصك  11

 5.77 40684 %95690 .486 .456 مشروعات الحخرج كاهت مناسبة لحخصصك  12

 8.25 .4568 %446.4 .456 8868 البرامج الحدريبية أثناء الدراسة كاهت داعم ملسحقبلك املنهى  13

 4.02 84678 %.4767 8067 8867 ساعدثك الدراسة باملعهد فى الحصول على فرصة عمل مناسبة  14

15 
كاهت مؤهالثك العلمية ضرورية فى الحصول على وظيفحك  

 الحالية 
8.69 8868 48684% 89609 4.59 
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 تها غير مفيده؟"ساملقسزاث التى دز بعض فى سؤال عً " هل كاهذ 

, مما يدلل على  6100/6102%( عام 81.6مقازهت بيسبت )مً عيىت الخسيجين أن املقسزاث كاهذ مفيدة   %(99.99) تبوساعخبرث 

 %  09مقداز جحسً قىامه 

 "؟صك ولم يخم دزاستهافى سؤال عً " ما هى املىضىعاث الهامت فى مجال جخص

%( عً العام 78.0مقازهت بيسبت ) مً عيىت الخسيجين أن جميع املىضىعاث الهامت للخخصص قد جم دزاستها (99.70)ت بوساعخبرث 

 %00 مما يدلل على مقداز حغير  6100/6102الدزاس ى 

 
ً
 ىل على وظيفه مً وجهت هظس الخسيج:  عبازاث قياس ملعسفت العىامل املؤثسة فى الحصثاهيا

 لألهميت مً وجهت هظس بعد اسدبعاد وسبت الخسيجين الريً 
ً
امخىعىا عً الخصىيذ على بعض العىاصس  يمكً جسجيب العىاصس وفقا

 الخسيج على الىحى الخالى:

 %(  70.91الخقديس فى مسحلت البكالىزيىس وحصل على وسبت) -0

  %( 81.29اجخياش اخخباز الكفاءة وحصل على وسبت ) -6

 %(79.09الخبرة وحصل على وسبت ) -9

 %(80.01على وسبت )املظهس العام وحصل  -9

 %(79.29اجخياش املقابالث الشخصيت وحصل على وسبت ) -0

 %(79.26خطاباث الخىصيت وحصل على وسبت) -2

 %(72.97)الحالت إلاجخماعيت وحصل على وسبت  -7

: عبازاث لقياس جحقق املهازاث الشخصيت فى الخسيج   
ً
 ثالثا

 بعض العىاصس  جاءث اليسب كالخالى:بعد اسدبعاد وسبت الخسيجين الريً امخىعىا عً الخصىيذ على 

6109/6100 عبازة الخقييم م  6100/6102  6102/6107 
املؤشس 

 املسجعى

معدل 

 الخغير

1 
وافق وسبت  مً عيىت الخسيجين على جحقق 

 مهازة "العمل فى فسيق جماعى"
85.4% 63.1% %85.96 78.153333 7.806667 

2 
وافق وسبت مً عيىت الخسيجين على جحقق 

 "الخىاصل مع آلاخسيً" مهازة
79.2 63.4 %87.21 76.603333 10.60667 

3 
وافق وسبت مً عيىت الخسيجين على جحقق 

 مهازة "القدزة على إدازة الىقذ"
79.1 63.1 88.01% 76.736667 11.27333 

4 
وافق وسبت  مً عيىت الخسيجين على جحقق 

 مهازة "الخفاعل مع آلاخسيً"
85.1 62.9 87.50% 78.5 9 

5 
وافق وسبت  مً عيىت الخسيجين على جحقق  

 مهازة "القدزة على إجخاذ قسازاث"
77.1 92.4 89.35% 86.283333 3.066667 

6 
وافق وسبت مً عيىت الخسيجين على جحقق 

 مهازة "القدزة على حل املشكالث"
76.1 62.1 89.94% 76.046667 13.89333 

 


