
 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر وجراحة األلم لقسم الجراحة العامة العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۳  دكتوراة   ۱٦  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ٪٦٫۳ محدد یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت  ۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪٦٫۳ ٪۱۲٫٥ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة  ھناك توازن بین المحتوى النظري  ٤

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۲٥٫۰ ٪٦٫۳ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۸٫۸ ٪٦٫۳ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۱۸٫۸ ٪۱۲٫٥ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ٪٦٫۳ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ٪٦٫۳ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۱٫۳ ٪٦٫۳ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۸٫۸ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۲٥٫۰ ٪٦٫۳ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ٪٦٫۳ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ٪٦٫۳ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۸٫۸ ٪٦٫۳ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ٪٦٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۸٫۸ ٪٦٫۳ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۸٫۸ ٪٦٫۳ البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك  ۲٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦۸٫۸ ٪۲٥٫۰ ٪٦٫۳ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۸٫۸ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۱٫۳ ٪٦٫۳ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم جراحة العظام  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراسات نتائج 
 السؤال  م

 ٤ دكتوراة   ۲۳  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷۸٫۳ ٪۲۱٫۷ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷۸٫۳ ٪۲۱٫۷ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۳٫۹ ٪۲٦٫۱ ٪۰٫۰ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦٥٫۲ ٪۳٤٫۸ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٦۹٫٦ ٪۲۱٫۷ ٪۸٫۷ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۲٫٦ ٪۱۳٫۰ ٪٤٫۳ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٥۰٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۸۲٫٦ ٪۱۷٫٤ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۲٫٦ ٪۱۷٫٤ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۷٫۰ ٪۱۳٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۸۲٫٦ ٪۱۳٫۰ ٪٤٫۳ التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۲٫٦ ٪۱۷٫٤ ٪۰٫۰ الذاتي   

سواءا فى تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب   ۱۲
 ٪٥۰٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۷۸٫۳ ٪۲۱٫۷ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٥۰٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪٥۲٫۲ ٪۲٦٫۱ ٪۲۱٫۷ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ ٪٤۳٫٥ ٪۳٤٫۸ ٪۲۱٫۷ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٥۰٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪٦۰٫۹ ٪۲۱٫۷ ٪۱۷٫٤ المخصص لالمتحان مناسب الوقت  ۱٥
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ٪٦٥٫۲ ٪۲۱٫۷ ٪۱۳٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳۰٫٤ ٪۸٫۷ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥۰٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳۰٫٤ ٪۸٫۷ بالموضوعیةتتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة  ۱۸
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ٪٦٥٫۲ ٪۳۰٫٤ ٪٤٫۳ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪٥۰٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪٦۹٫٦ ٪۲٦٫۱ ٪٤٫۳ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳٤٫۸ ٪٤٫۳ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٦٥٫۲ ٪۳۰٫٤ ٪٤٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ ٪٦۹٫٦ ٪۲٦٫۱ ٪٤٫۳ بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبةآلیات تقدیم الشكاوى  ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪٦۹٫٦ ٪۳۰٫٤ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ٪٦۹٫٦ ٪۲۱٫۷ ٪۸٫۷ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ٪۸۲٫٦ ٪۱۳٫۰ ٪٤٫۳ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ٪۷۸٫۳ ٪۱۷٫٤ ٪٤٫۳ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم جراحة القلب والصدر  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ٥  دكتوراة   ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ لدیك نسخة معتمدة من   ۲
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
الحاالت اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض  ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الذاتي   

التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة  ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ المخصص لالمتحان مناسب الوقت  ۱٥
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة   ۲۱
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي دكتوراة   راضي دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم جراحة المخ واألعصاب  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۳ دكتوراة   ۱   ماجستیر
 راضي الى حد ما راضيغیر  راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج  ۱۹
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة  ۲٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص مشاركتك في  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم جراحة المسالك البولیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۹ دكتوراة   ۱   ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۷۷٫۸ ٪۱۱٫۱ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۱۱٫۱ ٪۲۲٫۲ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۱۱٫۱ ٪۲۲٫۲ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات   ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۷۷٫۸ ٪۱۱٫۱ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۷۷٫۸ ٪۱۱٫۱ ٪۱۱٫۱ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۲۲٫۲ ٪۱۱٫۱ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۸۸٫۹ ٪۰ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۸۸٫۹ ٪۱۱٫۱ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۷۷٫۸ ٪۱۱٫۱ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۷۷٫۸ ٪۱۱٫۱ ٪۱۱٫۱ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٥٥٫٦ ٪۳۳٫۳ ٪۱۱٫۱ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ الذاتي   

تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى  ۱۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۲۲٫۲ ٪۱۱٫۱ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۱۱٫۱ ٪۲۲٫۲ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۲۲٫۲ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٥٥٫٦ ٪۳۳٫۳ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۷۷٫۸ ٪۰ ٪۲۲٫۲ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۷۷٫۸ ٪۱۱٫۱ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۸۸٫۹ ٪۰ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪٥٥٫٦ ٪۲۲٫۲ ٪۲۲٫۲ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٤٤٫٤ ٪٤٤٫٤ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة   ۲۱
 ٪٥٥٫٦ ٪۳۳٫۳ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۱۱٫۱ ٪۲۲٫۲ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪٥٥٫٦ ٪۳۳٫۳ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۸۸٫۹ ٪۱۱٫۱ ٪۱۰۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم األمراض الصدریة والتدرن  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ٥  دكتوراة   ۱٦  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۹۳٫۸ ٪٦٫۳ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۸٫۸ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۱٫۳ ٪٦٫۳ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٤۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪٦۸٫۸ ٪۱۸٫۸ ٪۱۲٫٥ جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و  ٥
 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪٥٦٫۳ ٪٤۳٫۸ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت  ۷

 ٪٤۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪٥٦٫۳ ٪۳۷٫٥ ٪٦٫۳ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٤۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪٦۸٫۸ ٪۲٥٫۰ ٪٦٫۳ المقاعد  

 ٪٤۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪٥٦٫۳ ٪۳۷٫٥ ٪٦٫۳ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪٤۳٫۸ ٪۳۷٫٥ ٪۱۸٫۸ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۲۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۰ ٪۳۷٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۲٥٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۳۷٫٥ ٪٥۰٫۰ ٪۱۲٫٥ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪٤۳٫۸ ٪٥۰٫۰ ٪٦٫۳ االمتحانات النظریة بالموضوعیةتتصف   ۱٦
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٤۳٫۸ ٪٥٦٫۳ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات   ۱۹
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪٥٦٫۳ ٪۳۱٫۳ ٪۱۲٫٥ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۸٫۸ ٪۳۱٫۳ ٪۰٫۰ بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة  ۲۱
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪٦۸٫۸ ٪۲٥٫۰ ٪٦٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۱٫۳ ٪۱۸٫۸ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۹۳٫۸ ٪٦٫۳ ٪۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم أمراض النساء والتولید  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۱۱   دكتوراة   ۱٤  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ ٪۸٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪٥۷٫۱ ٪۳٥٫۷ ٪۷٫۱ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪٦٤٫۳ ٪۲۸٫٦ ٪۷٫۱ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۷۲٫۷ ٪۹٫۱ ٪۱۸٫۲ ٪٥۰٫۰ ٪٤۲٫۹ ٪۷٫۱ جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و  ٥
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪۳٥٫۷ ٪٥۷٫۱ ٪۷٫۱ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت  ۷

 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٥۰٫۰ ٪٤۲٫۹ ٪۷٫۱ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ ٪٦٤٫۳ ٪۳٥٫۷ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪٥۰٫۰ ٪۷٫۱ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪٥۷٫۱ ٪۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۷۱٫٤ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪٦٤٫۳ ٪۷٫۱ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪٤۲٫۹ ٪٥۷٫۱ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪٥۷٫۱ ٪۱٤٫۳ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪۸۱٫۸ ٪۰ ٪۱۸٫۲ ٪٥۷٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۱٤٫۳ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۷۲٫۷ ٪۹٫۱ ٪۱۸٫۲ ٪٥۷٫۱ ٪۳٥٫۷ ٪۷٫۱ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۷۲٫۷ ٪۹٫۱ ٪۱۸٫۲ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰ ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج  ۱۹
 ٪٦۳٫٦ ٪۲۷٫۳ ٪۹٫۱ ٪٥۷٫۱ ٪۲۱٫٤ ٪۲۱٫٤ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٦٤٫۳ ٪۲۸٫٦ ٪۷٫۱ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و  ۲٤
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪٥۷٫۱ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪۸٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ ٪۷۸٫٦ ٪۲۱٫٤ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم طب وجراحة العیون  العلیا تتحلیل استبیان طالب الدراسانتائج 
 السؤال  م

 ۳  دكتوراة   ۱۲  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۸٫۳ ٪۱٦٫۷ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۸٫۳ ٪۲٥٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲٥٫۰ ٪۸٫۳ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲٥٫۰ ٪۸٫۳ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۹۱٫۷ ٪۸٫۳ ٪۰٫۰ البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك  ۲٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۹۱٫۷ ٪۸٫۳ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم طب األطفال  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۸ دكتوراة   ٤۱  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۳٫٤ ٪۳٦٫٦ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰٫۰ ٪٥٦٫۱ ٪٤۳٫۹ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰ ٪٥٦٫۱ ٪٤۱٫٥ ٪۲٫٤ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦۲٫٥ ٪۲٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪٦۳٫٤ ٪۳٦٫٦ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ٪٤٦٫۳ ٪٥۱٫۲ ٪۲٫٤ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰٫۰ ٪٥۱٫۲ ٪٤۸٫۸ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۳٫۷ ٪٤٦٫۳ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥٦٫۱ ٪٤۳٫۹ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۱٫۰ ٪۳۹٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۸۷٫٥ ٪۰ ٪۱۲٫٥ ٪٥۳٫۷ ٪٤۳٫۹ ٪۲٫٤ للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦۲٫٥ ٪۲٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪٤۸٫۸ ٪٥۱٫۲ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۸۷٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪۰٫۰ ٪٥٦٫۱ ٪٤۳٫۹ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۳۹٫۰ ٪٥٦٫۱ ٪٤٫۹ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٤۱٫٥ ٪٥٦٫۱ ٪۲٫٤ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٤۱٫٥ ٪٥۸٫٥ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۳۷٫٥ ٪٦۲٫٥ ٪۰٫۰ ٪٤٦٫۳ ٪٥۳٫۷ ٪۰٫۰ النظریة بالموضوعیةتتصف االمتحانات  ۱٦
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٤۳٫۹ ٪٥۳٫۷ ٪۲٫٤ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٤٦٫۳ ٪٥۳٫۷ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ ٪٤۳٫۹ ٪٥٦٫۱ ٪۰٫۰ نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس   ۱۹
 ٪۳۷٫٥ ٪٦۲٫٥ ٪۰٫۰ ٪۳۹٫۰ ٪٦۱٫۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٤۸٫۸ ٪٥۱٫۲ ٪۰٫۰ التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة  ۲۱
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۳٫۷ ٪٤٦٫۳ ٪۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ ٪٥۱٫۲ ٪٤۸٫۸ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٤٦٫۳ ٪٥۳٫۷ ٪۰٫۰ المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم   ۲٤
 ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ ٪٤۸٫۸ ٪٥۱٫۲ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ ٪٥۱٫۲ ٪٤۸٫۸ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۱٫۲ ٪٤۸٫۸ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر    غیر راضي ماجستیر    الى حد ما ماجستیر    راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم األشعة التشخیصیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۱۲ دكتوراة   ۲۱   ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما راضيغیر  
 ٪۷٥٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪۸٫۳ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱۹٫۰ ٪۹٫٥ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰ ٪۷٦٫۲ ٪۱٤٫۳ ٪۹٫٥ توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱۹٫۰ ٪۹٫٥ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲۳٫۸ ٪۹٫٥ للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول المحاضرات   ٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱۹٫۰ ٪۹٫٥ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱۹٫۰ ٪۹٫٥ وجدارات البرنامجمع أھداف 

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱٤٫۳ ٪٤٫۸ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۰ ٪۹٫٥ ٪۹٫٥ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱٤٫۳ ٪٤٫۸ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲۳٫۸ ٪۹٫٥ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٤۱٫۷ ٪٥۸٫۳ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۳۳٫۳ ٪۹٫٥ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٤۱٫۷ ٪٥۸٫۳ ٪۰ ٪٦۱٫۹ ٪۳۳٫۳ ٪٤٫۸ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰٫۰ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪٤۱٫۷ ٪٥۸٫۳ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱۹٫۰ ٪۹٫٥ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱٤٫۳ ٪۱٤٫۳ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٤۱٫۷ ٪٥۸٫۳ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱۹٫۰ ٪۹٫٥ ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج  ۱۹
 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰ ٪۸۱٫۰ ٪۹٫٥ ٪۹٫٥ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٤۱٫۷ ٪٥۸٫۳ ٪۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱٤٫۳ ٪٤٫۸ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۷٦٫۲ ٪۱٤٫۳ ٪۹٫٥ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤٫۸ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٥۸٫۳ ٪٤۱٫۷ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤٫۸ البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك  ۲٤
 ٪٥۰٫۰ ٪٤۱٫۷ ٪۸٫۳ ٪۸۱٫۰ ٪۱٤٫۳ ٪٤٫۸ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٤۱٫۷ ٪٥۸٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر    غیر راضي ماجستیر    الى حد ما ماجستیر    راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم األمراض الباطنة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراسات نتائج 
 السؤال  م

 ۱۱  دكتوراة  ۲۱   ماجستیر
 راضي ماالى حد   غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲۸٫٦ ٪٤٫۸ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٥٤٫٥ ٪٤٥٫٥ ٪۰٫۰ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٥٤٫٥ ٪٤٥٫٥ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٦۳٫٦ ٪۲۷٫۳ ٪۹٫۱ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰٫۰ للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦۳٫٦ ٪۲۷٫۳ ٪۹٫۱ ٪۸٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۷۲٫۷ ٪۱۸٫۲ ٪۹٫۱ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰ ٪۷٦٫۲ ٪۱۹٫۰ ٪٤٫۸ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٤٥٫٥ ٪۳٦٫٤ ٪۱۸٫۲ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٤٥٫٥ ٪۳٦٫٤ ٪۱۸٫۲ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ النظریة بالموضوعیةتتصف االمتحانات  ۱٦
 ٪٥٤٫٥ ٪٤٥٫٥ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥٤٫٥ ٪٤٥٫٥ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۳٦٫٤ ٪٦۳٫٦ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس   ۱۹
 ٪٥٤٫٥ ٪٤٥٫٥ ٪۰٫۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٤٥٫٥ ٪٤٥٫٥ ٪۹٫۱ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة  ۲۱
 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٤٥٫٥ ٪٥٤٫٥ ٪۰٫۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم   ۲٤
 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۰ ٪۱۹٫۰ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ ٪۷٦٫۲ ٪۲۳٫۸ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر أمراض الدم لقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ٤دكتوراة   ٦  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي ماالى حد   غیر راضي 
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول المحاضرات   ٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ وجدارات البرنامجمع أھداف 

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٥۰٫۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ االمتحانات النظریة بالموضوعیةتتصف   ۱٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٦٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٥۰٫۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات   ۱۹
 ٪٥۰٫۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة  ۲۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٥۰٫۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر أمراض الكلىلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ٦دكتوراة   ۹  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۸٫۹ ٪۱۱٫۱ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۷۷٫۸ ٪۲۲٫۲ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۸٫۹ ٪۱۱٫۱ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول  ٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲۲٫۲ ٪۱۱٫۱ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت  ۷

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷۷٫۸ ٪۲۲٫۲ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷۷٫۸ ٪۲۲٫۲ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٥۰٫۰ ٪۳۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۷۷٫۸ ٪۲۲٫۲ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪٥۰٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪٤٤٫٤ ٪۲۲٫۲ ٪۳۳٫۳ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪٤٤٫٤ ٪۳۳٫۳ ٪۲۲٫۲ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۳۳٫۳ ٪٥۰٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰ االمتحانات النظریة بالموضوعیةتتصف   ۱٦
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۳۳٫۳ ٪٥۰٫۰ ٪۱٦٫۷ ٪٥٥٫٦ ٪۳۳٫۳ ٪۱۱٫۱ المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات   ۱۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲۲٫۲ ٪۱۱٫۱ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة  ۲۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۸٫۹ ٪۱۱٫۱ ٪۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷



 
 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر طب الحاالت الحرجةلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۰ دكتوراة   ۱ ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ النظریة بالموضوعیةتتصف االمتحانات  ۱٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین یتم متابعة كراسة األداء  ۲۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراه غیر راضي دكتوراه الى حد ما دكتوراه راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم األمراض الجلدیة والتناسلیة  العلیا استبیان طالب الدراساتتحلیل نتائج 
 السؤال  م

 ۰  دكتوراة   ۱۰   ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۱۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۱۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
عملیة وإكلینیكیة  ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات  ٤

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۱۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۱۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب   ۷

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعمليیقدم البرنامج  ۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۱۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۱۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintاإلعالن عن خریطة اإلمتحان (یتم  ۲۰
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ قبل المنسقین یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من  ۲۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلميتتوفر  ۲٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر   غیر راضي ماجستیر   الى حد ما ماجستیر   راضي دكتوراه غیر راضي دكتوراه الى حد ما دكتوراه راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم األمراض الجلدیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۰  دكتوراة   ٤   ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
وإكلینیكیة  ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة  ٤

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس  ۷

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ المقاعد  

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس   ۱۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۰ ٪۲٥٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج  ۱۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر    غیر راضي ماجستیر    الى حد ما ماجستیر    راضي دكتوراه غیر راضي دكتوراه الى حد ما دكتوراه راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر والعقم التناسلیةطب وجراحة الذكورة و لقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج س
 السؤال  م

 ۲   دكتوراة  ۳    ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد یساعدك القائمین بمكتب الدراسات  ۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات مایتم تدریسھ والتدریب علیھ  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ الذاتي   

سواءا فى تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب   ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ لالمتحان مناسب الوقت المخصص  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من   ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم األمراض العصبیة والنفسیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۰  دكتوراة   ۲۳  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳۹٫۱ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳۹٫۱ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٥٫۲ ٪۳٤٫۸ ٪۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۳٫٥ ٪٥۲٫۲ ٪٤٫۳ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪۳۹٫۱ ٪٤٫۳ المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول  ٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫۸ ٪٥۲٫۲ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪٤۳٫٥ ٪۰٫۰ وجدارات البرنامجمع أھداف 

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫۸ ٪٤۷٫۸ ٪٤٫۳ المقاعد  

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۹٫۱ ٪٥٦٫٥ ٪٤٫۳ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪٤۳٫٥ ٪۰٫۰ المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪٤۳٫٥ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٥٫۲ ٪۳٤٫۸ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳۹٫۱ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫۲ ٪۳۹٫۱ ٪۸٫۷ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪۳۹٫۱ ٪٤٫۳ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫۲ ٪٤۳٫٥ ٪٤٫۳ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫۲ ٪٤۷٫۸ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪٤۳٫٥ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۹ ٪۳٤٫۸ ٪٤٫۳ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪۳۹٫۱ ٪٤٫۳ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintاإلعالن عن خریطة اإلمتحان (یتم  ۲۰
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫۲ ٪٤۷٫۸ ٪۰٫۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪٤۳٫٥ ٪۰٫۰ قبل المنسقین یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من  ۲۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪۳۹٫۱ ٪٤٫۳ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥٦٫٥ ٪٤۳٫٥ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫۸ ٪٤۷٫۸ ٪٤٫۳ اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلميتتوفر  ۲٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫۲ ٪٤۷٫۸ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫۲ ٪٤۷٫۸ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر  األمراض النفسیةلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۱ دكتوراة   ۰  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى  ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ اإلكلینیكي والعمليیقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب  ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ االمتحانات الشفویة بالموضوعیةتتصف   ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintاإلمتحان (یتم اإلعالن عن خریطة  ۲۰
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ العلميتتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث  ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر  غیر راضي ماجستیر  غیر راضي ماجستیر  راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر األمراض العصبیةلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۳  دكتوراة   ۰  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ لدیك نسخة معتمدة من   ۲
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
الحاالت اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض  ۷

 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۰ ٪۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ من قبل المنسقین یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى  ۲۲
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلميتتوفر  ۲٥
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر  غیر راضي ماجستیر  الى حد ما ماجستیر  راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  العلیا استبیان طالب الدراسات تحلیل نتائج 
 السؤال  م

 ۱  دكتوراة ٥  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
مھارات عملیة وإكلینیكیة  ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من  ٤

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین یتم  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك)   ۲٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص مشاركتك في ورش العمل  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم عالج األورام  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراسات نتائج 
 السؤال  م

 ٥ دكتوراة   ۸  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد یساعدك  ۱
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۸۷٫٥ ٪۰ ٪۱۲٫٥ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۸۷٫٥ ٪۰ ٪۱۲٫٥ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۲٥٫۰ ٪۱۲٫٥ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات مایتم   ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ المقاعد  

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۲٥٫۰ ٪۱۲٫٥ التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ الذاتي   

سواءا فى تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب   ۱۲
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ المخصص لالمتحان مناسب الوقت  ۱٥
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ بالموضوعیةتتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة  ۱۸
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۲٥٫۰ ٪۱۲٫٥ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪٦۲٫٥ ٪۲٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٦۲٫٥ ٪۳۷٫٥ ٪۰٫۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبةآلیات تقدیم الشكاوى  ۲۳
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۷٥٫۰ ٪۲٥٫۰ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰ ٪۷٥٫۰ ٪۱۲٫٥ ٪۱۲٫٥ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة غیر راضي دكتوراة الى حد ما دكتوراة راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر الطب النووىلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۱  دكتوراة  ۳  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ لدیك نسخة معتمدة من   ۲
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى  ۷

 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الذاتي   

المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس   ۱۲
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪۳۳٫۳ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة   ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۱٤  دكتوراة  ۱٥  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۹۳٫۳ ٪٦٫۷ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦٤٫۳ ٪۲۸٫٦ ٪۷٫۱ ٪۸٦٫۷ ٪۱۳٫۳ ٪۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٥۷٫۱ ٪۳٥٫۷ ٪۷٫۱ ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦٤٫۳ ٪۳٥٫۷ ٪۰٫۰ ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٥۰٫۰ ٪۳٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪٥۳٫۳ ٪٤۰٫۰ ٪٦٫۷ المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول  ٥
 ٪۷۱٫٤ ٪۲۱٫٤ ٪۷٫۱ ٪۹۳٫۳ ٪٦٫۷ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
اإلكلینیكیة  تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت  ۷

 ٪٦٤٫۳ ٪۲۸٫٦ ٪۷٫۱ ٪۸٦٫۷ ٪۱۳٫۳ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ ٪۸٦٫۷ ٪۱۳٫۳ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٦٤٫۳ ٪۳٥٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٥۰٫۰ ٪۲۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪٤٦٫۷ ٪۲٦٫۷ ٪۲٦٫۷ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٥۰٫۰ ٪۳٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪٥۳٫۳ ٪۲۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٤۲٫۹ ٪٥۰٫۰ ٪۷٫۱ ٪٤٦٫۷ ٪٤۰٫۰ ٪۱۳٫۳ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ االمتحانات النظریة بالموضوعیةتتصف   ۱٦
 ٪٥۰٫۰ ٪۳٥٫۷ ٪۱٤٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥۷٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۱٤٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٦٤٫۳ ٪۳٥٫۷ ٪۰٫۰ ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰٫۰ المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات   ۱۹
 ٪٤۲٫۹ ٪٤۲٫۹ ٪۱٤٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۲٦٫۷ ٪٦٫۷ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٥۷٫۱ ٪۳٥٫۷ ٪۷٫۱ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة  ۲۱
 ٪٥۷٫۱ ٪۳٥٫۷ ٪۷٫۱ ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٤۲٫۹ ٪۷٫۱ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۳٥٫۷ ٪٥۷٫۱ ٪۷٫۱ ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰ القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم   ۲٤
 ٪٦٤٫۳ ٪۲۸٫٦ ٪۷٫۱ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٤۲٫۹ ٪٥۰٫۰ ٪۷٫۱ ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٤۲٫۹ ٪٤۲٫۹ ٪۱٤٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر طب المناطق الحارة والجھاز الھضمىلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراسات نتائج 
 السؤال  م

 ۹  دكتوراة   ۱۱  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰ ٪۹۰٫۹ ٪۰ ٪۹٫۱ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰ ٪۹۰٫۹ ٪۰ ٪۹٫۱ المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول  ٥
 ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۸ ٪۱۸٫۲ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٥٥٫٦ ٪٤٤٫٤ ٪۰ ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ أھداف وجدارات البرنامجمع 

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۸ ٪۱۸٫۲ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۸ ٪۱۸٫۲ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۳۳٫۳ ٪٥٥٫٦ ٪۱۱٫۱ ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۹۰٫۹ ٪۹٫۱ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪٦۳٫٦ ٪۱۸٫۲ ٪۱۸٫۲ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰ ٪٦۳٫٦ ٪۲۷٫۳ ٪۹٫۱ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ النظریة بالموضوعیةتتصف االمتحانات  ۱٦
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪٤٥٫٥ ٪٥٤٫٥ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪٦۳٫٦ ٪۳٦٫٤ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و  ۱۹
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى  ۲۱
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۷۲٫۷ ٪۲۷٫۳ ٪۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۸ ٪۱۸٫۲ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰ ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم   ۲٤
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰ ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰ ٪۸۱٫۸ ٪۹٫۱ ٪۹٫۱ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٤٤٫٤ ٪٥٥٫٦ ٪۰٫۰ ٪۸۱٫۸ ٪۱۸٫۲ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة غیر راضي دكتوراة الى حد ما دكتوراة راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم التخدیر والعنایة المركزة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۱٥  دكتوراة   ۱۹  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما راضيغیر  
 ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٥۳٫۳ ٪٤٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۹٤٫۷ ٪٥٫۳ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷۳٫۷ ٪۲٦٫۳ ٪۰٫۰ للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول المحاضرات   ٥
 ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰٫۰ وجدارات البرنامجمع أھداف 

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۷۸٫۹ ٪۲۱٫۱ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٥۳٫۳ ٪٤٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۹٤٫۷ ٪٥٫۳ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٥۳٫۳ ٪٤٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٦٦٫۷ ٪۲٦٫۷ ٪٦٫۷ ٪٦۸٫٤ ٪۲٦٫۳ ٪٥٫۳ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٤٦٫۷ ٪٥۳٫۳ ٪۰ ٪۷۳٫۷ ٪۲۱٫۱ ٪٥٫۳ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٥۳٫۳ ٪٤٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٥۳٫۳ ٪٤۰٫۰ ٪٦٫۷ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰ النظریة بالموضوعیةتتصف االمتحانات  ۱٦
 ٪٤٦٫۷ ٪٥۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٤٦٫۷ ٪٥۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٥۳٫۳ ٪٤٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس   ۱۹
 ٪٥۳٫۳ ٪٤٦٫۷ ٪۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱۰٫٥ ٪٥٫۳ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱۰٫٥ ٪٥٫۳ التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة  ۲۱
 ٪۷۳٫۳ ٪۲٦٫۷ ٪۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱۰٫٥ ٪٥٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰ ٪۸٤٫۲ ٪۱۰٫٥ ٪٥٫۳ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٦٦٫۷ ٪۲٦٫۷ ٪٦٫۷ ٪۸٤٫۲ ٪۱٥٫۸ ٪۰ مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و  ۲٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۸۹٫٥ ٪۱۰٫٥ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرطب الطوارئ لقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۰  دكتوراة   ۷    ماجستیر
 راضي الى حد ما راضيغیر  راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ سسلدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ ۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ الذاتي   

المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس   ۱۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۲۸٫٦ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۲٫۹ ٪٥۷٫۱ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۲٫۹ ٪٥۷٫۱ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۸٫٦ ٪٥۷٫۱ ٪۱٤٫۳ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۸٫٦ ٪٥۷٫۱ ٪۱٤٫۳ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۸٫٦ ٪٥۷٫۱ ٪۱٤٫۳ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۸٫٦ ٪٥۷٫۱ ٪۱٤٫۳ نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس   ۱۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱٤٫۳ ٪۱٤٫۳ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۱٤٫۳ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷۱٫٤ ٪۱٤٫۳ ٪۱٤٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۱٤٫۳ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۱٤٫۳ ٪۲۸٫٦ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۱٤٫۳ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۲۸٫٦ ٪۱٤٫۳ العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص مشاركتك في ورش  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۲۰۲ أبریل عن دور لقسم جراحة األنف واألذن والحنجرة  العلیا  تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج  
 السؤال  م

 ۳  دكتوراة  ۱۰  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۱۰٫۰ المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات   ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۳۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۰٫۰ التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى  ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪۸۰٫۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۲۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۱۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۱۰٫۰ تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۱۰٫۰ (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة   ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۱۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۱۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۱۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۱۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۲۰٫۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۲۰٫۰ ٪۷۰٫۰ ٪۱۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر السمعیاتلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۰  دكتوراة  ۱  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما راضيغیر  
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ االمتحانات النظریة بالموضوعیةتتصف   ۱٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات   ۱۹
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین یتم  ۲۲
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر التخاطبلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ۲  دكتوراة  ۲  ماجستیر
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
مھارات عملیة وإكلینیكیة  ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من  ٤

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ االمتحانات النظریة بالموضوعیةتتصف   ۱٦
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات   ۱۹
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة  ۲۱
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و  ۲٤
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰ ٪٥۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة غیر راضي دكتوراة الى حد ما دكتوراة راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبر جراحة التجمیل والحروق لقسم  العلیا  تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج  
 السؤال  م

 ۳  دكتوراة  ۱  رماجستی
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ المقاعد  

 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات   ۱۹
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۳۳٫۳ ٪٦٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة  ۲٤
 ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر  غیر راضي ماجستیر  الى حد ما ماجستیر  راضي دكتوراة غیر راضي دكتوراة الى حد ما دكتوراة راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین   العلیا  تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج  
 السؤال  م

 ۱  دكتوراة  ٥  ماجستیر
 راضي الى حد ما راضيغیر  راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ أھدافھ والجدارات المطلوبةأفادك توصیف البرنامج في التعرف على  ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ الجدول الزمني و جدول المحاضرات  للمقررات المختلفة معلن ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ مع أھداف وجدارات البرنامج

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ المقاعد  

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ المستھدفة للمقررات وأھدافھا یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم   ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ الذاتي   

تدریس المادة العلمیة  یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى  ۱۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات النظریة بالموضوعیة ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات التعلم المختلفة تغطى  ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۰٫۰ ٪٦۰٫۰ ٪۰٫۰ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۸۰٫۰ ٪۲۰٫۰ ٪۰٫۰ (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة   ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة  ۲٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۰٫۰ ٪٤۰٫۰ ٪۰٫۰ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ الدراسة یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰٫۰ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر  غیر راضي ماجستیر  الى حد ما ماجستیر  راضي دكتوراة   غیر راضي دكتوراة   الى حد ما دكتوراة   راضي



 ۲۰۲۲عن دور أكتوبرلقسم طب القلب واألوعیة الدمویة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال  م

 ٦  دكتوراة  ۲۱  ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي راضي الى حد ما غیر راضي 
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٦٫۲ ٪۱۹٫۰ ٪٤٫۸ یساعدك القائمین بمكتب الدراسات العلیا علي إنھاء إجراءات التسجیل فى وقت محدد  ۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۳۳٫۳ ٪۹٫٥ لدیك نسخة معتمدة من توصیف البرنامج وجمیع مقرراتھ  ۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۲۳٫۸ ٪۱۹٫۰ أفادك توصیف البرنامج في التعرف على أھدافھ والجدارات المطلوبة ۳
ھناك توازن بین المحتوى النظري والمحتوى العلمي من مھارات عملیة وإكلینیكیة   ٤

 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪٥۷٫۱ ٪٤۲٫۹ ٪۰٫۰ بالتخصص  مرتبطة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪۳۳٫۳ ٪۱۹٫۰ المحاضرات  للمقررات المختلفة معلنالجدول الزمني و جدول  ٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪۳۸٫۱ ٪۱٤٫۳ مایتم تدریسھ والتدریب علیھ متوافق مع ماھو مكتوب في التوصیفات  ٦
تتوافق أسالیب التدریس المتبعة فى المحاضرات أو المعامل أوعرض الحاالت اإلكلینیكیة   ۷

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦۱٫۹ ٪۲۸٫٦ ٪۹٫٥ أھداف وجدارات البرنامجمع 

تعد قاعات التدریس وقاعات السمینار العلمي بصورة مالئمة  من حیث المساحة وعدد   ۸
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰ ٪٦۱٫۹ ٪۲۳٫۸ ٪۱٤٫۳ المقاعد  

 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰٫۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ یقدم البرنامج فرصة جیدة للتدریب اإلكلینیكي والعملي ۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ یتوافق المحتوى العلمى للمحاضرات مع نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وأھدافھا  ۱۰
نواتج التعلم تساھم  في نمو الممارسة المھنیة أو الحرفیة في مجالك  و تنمي مھارات التعلم   ۱۱

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۷٫۱ ٪۳۸٫۱ ٪٤٫۸ الذاتي   

یدعم أعضاء ھیئة التدریس بالقسم احتیاجات الطالب سواءا فى تدریس المادة العلمیة   ۱۲
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰ ٪٦۱٫۹ ٪۲۳٫۸ ٪۱٤٫۳ أواكتساب المھارات المھنیة

 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۸٫۱ ٪۳۳٫۳ ٪۲۸٫٦ یتم اإلعالن عن مواعید االمتحانات مبكراً  ۱۳
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۳۳٫۳ ٪٥۲٫٤ ٪۱٤٫۳ جدول االمتحان الزمنى  مناسبا ۱٤
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۲٫۹ ٪٥۲٫٤ ٪٤٫۸ الوقت المخصص لالمتحان مناسب  ۱٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪٤۲٫۹ ٪۹٫٥ بالموضوعیةتتصف االمتحانات النظریة  ۱٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪٤۷٫٦ ٪٤٫۸ تتصف االمتحانات الشفویة بالموضوعیة ۱۷
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٥۲٫٤ ٪۳۸٫۱ ٪۹٫٥ تتصف االمتحانات العملىة واإلكلینیكیة بالموضوعیة ۱۸
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪٥۲٫٤ ٪۰٫۰ التعلم المختلفة تغطى االمتحانات محتویات المقرر و تقیس نواتج ومھارات   ۱۹
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪۲۸٫٦ ٪۲۳٫۸ ) لكل مقرر في بدایة تدریسھ Blueprintیتم اإلعالن عن خریطة اإلمتحان ( ۲۰
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰ ٪٤۷٫٦ ٪٤۲٫۹ ٪۹٫٥ یتم اإلستفادة من اإلمتحانات التكوینیة  (اإلمتحانات  الدوریة بالقسم) فى مادة التخصص  ۲۱
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۲٫۹ ٪٤۲٫۹ ٪۱٤٫۳ یتم متابعة كراسة األداء واألنشطة بشكل دورى من قبل المنسقین  ۲۲
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٤۲٫۹ ٪٤۲٫۹ ٪۱٤٫۳ آلیات تقدیم الشكاوى بالكلیة وخاصة التظلمات متاحة  ومناسبة ۲۳
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰ ٪۷٦٫۲ ٪۱۹٫۰ ٪٤٫۸ (أوالمشرفون علي  رسالتك) الثقافة البحثیة یدعم  القسم المانح و مجموعتك البحثیة  ۲٤
 ٪۸۳٫۳ ٪۱٦٫۷ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۲۳٫۸ ٪۹٫٥ تتوفر اإلمكانات المادیة لعمل البحث العلمي ۲٥
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪٦٦٫۷ ٪۳۳٫۳ ٪۰٫۰ یساندك  المشرف األكادیمي عندما تحتاجھ فى حل مشاكل الدراسة  ۲٦
 ٪۱۰۰٫۰ ٪۰ ٪۰ ٪۷٦٫۲ ٪۱٤٫۳ ٪۹٫٥ مشاركتك في ورش العمل والمؤتمرات العلمیة ذات الصلة بالتخصص  ۲۷
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ماجستیر غیر راضي ماجستیر الى حد ما ماجستیر راضي دكتوراة  غیر راضي دكتوراة  الى حد ما دكتوراة  راضي


