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 عً املعهد قياض زطا الخسيجين جقسيس هخائج

 2015/2016دفعت 

 
 وػالبه( ػالب 51بئجمالى )%( 40وبلغذ وظبت املشازلت ) 2015/2016عام املعهد  خسيجىجم إجساء إلاطخبيان على عيىت عشىائيت مً 

 

 :
ً
 العمليت الخعليميتأوال

 الخسيجين عً العمليت الخعليميت زطا أوال :  عبازاث قياض مظخىياث 

 بشسغ جدقيق معدى ألبر مً أو يظاوي  بخقديساث مخفاوجت )جيد ,ممخاش( الخسيجينالعبازاث مظخىي زطا جميع اجخاشث 

 وذلو بعد اطدبعاد وظبت الخسيجين الريً امخىعىا عً الخصىيذ على بعع العىاصس   الخسيجين% مً مخىطؽ أزاء 60

 (%82.9هجاح ) بيظبت    العمليت الخعليميت جخم داخل املعهد بشهل مالئم  .1

 (%73.3هجاح )بيظبت                     قدمذ منخبت املعهد خدماتها بشهل مالئم  .2

 (%67.5هجاح )بيظبت      اطخفدث مً معامل املعهد بشهل مالئم  .3

 (%81.1هجاح )بيظبت                      قاعاث الدزاطت مجهصة بشهل مالئم  .4

 (%70هجاح )بيظبت   ...... مالئمت (  -الاجخماعيت  –الخدماث التي يقدمها املعهد ) الصحيت  .5

6.  
ً
 (%90.2هجاح )بيظبت   اهخظام أعظاء هيئت الخدزيع في املحاطساث وحعاونهم معىا مان مافيا

 مع جىقعاجو  .7
ً
 (%73هجاح )بيظبت      جاء جقديسك العام مخمشيا

 (%80هجاح )بيظبت      لىذ جؤدي الامخداهاث في ظسوف مالئمت  .8

 (%78.4هجاح )بيظبت                     مظخىاك العلمي واملنهي في مجاى جخصصو مسض .9

 (%63.4هجاح )بيظبت  جمذ إجساءاث إطخخساج شهادة الخخسج مً املعهد بالخىقيذ والظسعت الالشمت  .10

 (%69.2هجاح )بيظبت   الدزاطت العمليت والعلميت باملعامل ماهذ مفيده فى جخصصو  .11

 (%76.3هجاح )بيظبت                     مشسوعاث الخخسج ماهذ مىاطبت لخخصصو .12

 (%77.1هجاح )بيظبت    البرامج الخدزيبيت أثىاء الدزاطت ماهذ داعم ملظخقبلو املنهى  .13

 (%72.2هجاح )بيظبت                  طاعدجو الدزاطت باملعهد فى الحصىى على فسصت عمل مىاطبت .14

 (%74.3هجاح )بيظبت   ماهذ مؤهالجو العلميت طسوزيت فى الحصىى على وظيفخو الحاليت  .15

 

 تها غير مفيده طاملقسزاث التى دز بعع فى طؤاى عً " هل ماهذ 

مً هفع %(  42.9أن املقسزاث ماهذ مفيدة بيىما جاءث وظبت )الريً اطخجابىا لإلطخفظاز مً عيىت الخسيجين  (%57.14وظيت )اعخبرث 

 ىجىد بعع املقسزاث التى ماهذ غير مفيدةجفيد بالعيىت 

 

 صو ولم يخم دزاطتها"فى طؤاى عً " ما هى املىطىعاث الهامت فى مجاى جخص

%( جفيد ان  42.9مً عيىت الخسيجين أن جميع املىطىعاث الهامت للخخصص قد جم دزاطتها بيىما جاءث وظبت ) (%57.14وظيت )اعخبرث 

 %( عً إلاجابت عً هرا الظؤاى.66.7مخىعذ وظبت )الهامت للخخصص لم يخم دزاطتها  وإهىاك بعع املىطىعاث 

 

 

 

 الؼالب والخسيجىن  9معياز 

 R9-02 لىد إلاطخبيان
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ً
 ىى على وظيفه مً وجهت هظس الخسيج:  عبازاث قياض ملعسفت العىامل املؤثسة فى الحص ثاهيا

 لألهميت مً وجهت هظس الخسيج بعد اطدبعاد وظبت الخسيجين الريً امخىعىا عً الخصىيذ على بعع 
ً
العىاصس  يمنً جسجيب العىاصس وفقا

 على الىدى الخالى:

 %( 75اجخياش اخخباز النفاءة وخصل على وظبت ) -1

 %(70.6الخقديس فى مسخلت البهالىزيىض وخصل على وظبت ) -2

 %(70خؼاباث الخىصيت وخصل على وظبت ) -3

 %(66.7الحالت إلاجخماعيت وخصل على وظبت ) -4

 %(65العام وخصل على وظبت )املظهس  -5

 %(61.9اجخياش املقابالث الشخصيت وخصل على وظبت ) -6

 (%63.6الخبرة وخصل على وظبت ) -7

 

 
ً
 : عبازاث لقياض جدقق املهازاث الشخصيت فى الخسيج  ثالثا

 

 بعد اطدبعاد وظبت الخسيجين الريً امخىعىا عً الخصىيذ على بعع العىاصس  جاءث اليظب مالخالى:

 "العمل فى فسيق جماعى " مهازةجدقق مىعيىت الخسيجين على %( 89.5وظبت ) وافق -1

 %( مً عيىت الخسيجين على جدقق مهازة "الخىاصل مع آلاخسيً "68.4وافق وظبت ) -2

 %( مً عيىت الخسيجين على جدقق مهازة "القدزة على إدازة الىقذ "69.6وافق وظبت ) -3

 جدقق مهازة "الخفاعل مع آلاخسيً"%( مً عيىت الخسيجين على 68.2وافق وظبت ) -4

 %( مً عيىت الخسيجين على جدقق مهازة "القدزة على إجخاذ قسازاث "77.3وافق وظبت ) -5

 %( مً عيىت الخسيجين على جدقق مهازة "القدزة على خل املشهاث "80وافق وظبت ) -6

 يها ويسي أن املعهد يمنً أن يظاعد فى جىميتها "فى طؤاى عً "املهازاث والبرامج الخدزيبيت التى ما شاى الخسيج يعاوى مً قصىز ف

 فى إطخفظاز عً " إذا أزدث الخعاون مع املعهد ما هىع الخعاون الري جقترخه" 

 %( مً العيىت على العمل طمً فسيق اطدشازي 9.8وظبت ) فظلذ

 ( مً العيىت على املشازلت فى اطخؼالعاث السأي التى يجسيها املعهد3.9يظبت )فظلخ

 ( على خظىز إلاجخماعاث والىدواث1.9وظبت )فظلذ 

 امج جدزيبيت يعدها املعهدس ( على إلاشتراك فى أي ب7.8وظبت )فظلذ 

 فى طؤاى عً " هل جخؼؽ إلوشاء عمل خاص بو " 

وظبت  الخىظف فى خين زأث%( مً العيىت 3.9فظلذ وظبت )%( مً اجمالى العيىت عً إلاجابت على هرا إلاطخفظاز  و 78.4امخىعذ وظبت )

 %( مً العيىت بأفظليت إوشاء مشسوع خاص.7.8)
 

 يعخمد,,,

 

  


