
 ٢٠١٨وأبریل  ٧٢٠١ كتوبرلقسم األشعة التشخیصیة عن دور أ العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
  

 السؤال
 ١٨دكتوراة    ٤٤ماجستیر   

 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %75.56 %21.11 %3.33 %0.00 %49.55 %41.36 %9.09 %0.00 أسیوطأخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة 

 %59.26 %33.33 %6.17 %1.23 %49.49 %40.40 %9.60 %0.51 البرنامج الدراسي

 %54.63 %39.81 %1.85 %3.70 %47.35 %39.39 %13.26 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %60.00 %38.33 %1.67 %0.00 %51.59 %39.77 %8.41 %0.23 اإلكلینیكیةأسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت 

 %62.04 %35.19 %2.78 %0.00 %66.67 %31.44 %1.89 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %59.26 %34.26 %6.48 %0.00 %49.05 %44.13 %6.82 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %61.57 %31.02 %7.41 %0.00 %52.08 %37.12 %10.23 %0.57 أعباء العمل والتقویم

 %67.59 %30.56 %1.85 %0.00 %51.14 %37.88 %10.61 %0.38 الدعم الخاص

 %60.32 %30.95 %8.73 %0.00 %42.21 %42.21 %15.58 %0.00 الثقافة البحثیة

 %77.78 %19.84 %2.38 %0.00 %60.39 %35.06 %4.55 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %59.52 %36.51 %3.97 %0.00 %52.60 %44.16 %2.27 %0.97 المكتبات

 %51.59 %48.41 %0.00 %0.00 %50.97 %44.16 %4.87 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %52.78 %40.28 %6.94 %0.00 %44.89 %42.05 %13.07 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم األمراض الباطنة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 

 السؤال
 ٣٥دكتوراة   ٥٢ماجستیر 

 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %32.00 %54.86 %12.57 %0.57 %63.08 %30.38 %6.15 %0.38 في جامعة أسیوطأخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة 
 %29.84 %49.84 %20.32 %0.00 %57.48 %32.26 %10.26 %0.00 البرنامج الدراسي

 %25.71 %54.76 %19.52 %0.00 %56.41 %35.58 %8.01 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة
 %33.71 %51.43 %14.86 %0.00 %58.27 %31.15 %10.00 %0.58 الحاالت اإلكلینیكیةأسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و 

 %44.76 %53.81 %1.43 %0.00 %72.44 %27.24 %0.32 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي
 %36.67 %43.57 %19.52 %0.24 %61.54 %29.33 %9.13 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %32.14 %53.57 %14.05 %1.19 %56.25 %35.10 %8.33 %0.32 أعباء العمل والتقویم
 %29.05 %50.95 %20.00 %0.00 %49.04 %40.38 %10.26 %0.32 الدعم الخاص
 %40.00 %52.24 %7.76 %0.00 %48.35 %34.34 %17.03 %0.27 الثقافة البحثیة

 %48.57 %43.67 %7.76 %0.00 %66.76 %24.45 %8.79 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل
 %34.69 %51.84 %10.61 %2.86 %68.68 %24.45 %6.87 %0.00 المكتبات

 %28.57 %57.14 %14.29 %0.00 %58.24 %35.99 %5.77 %0.00 استخدام الكمبیوتر
 %30.00 %52.86 %17.14 %0.00 %57.21 %29.33 %12.98 %0.48 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم األمراض الجلدیة والتناسلیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 

 السؤال
 ٦دكتوراة   ٤٦ماجستیر  

 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %83.33 %16.67 %0.00 %0.00 %65.22 %32.17 %2.61 %0.00 لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوطأخبرنا عن طلبك 

 %92.59 %7.41 %0.00 %0.00 %64.73 %31.88 %2.90 %0.48 البرنامج الدراسي

 %77.78 %22.22 %0.00 %0.00 %62.32 %34.06 %3.26 %0.36 تنظیم برنامج الدراسة

 %66.67 %13.33 %0.00 %0.00 %65.65 %33.04 %0.87 %0.43 و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیةأسالیب التدریس و المحاضرات 

 %75.00 %22.22 %2.78 %0.00 %73.19 %25.36 %1.45 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %87.50 %8.33 %4.17 %0.00 %66.49 %32.25 %0.54 %0.72 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %84.72 %9.72 %4.17 %0.00 %67.93 %28.08 %3.62 %0.36 أعباء العمل والتقویم

 %80.56 %19.44 %0.00 %0.00 %67.75 %28.26 %3.99 %0.00 الدعم الخاص

 %80.95 %16.67 %2.38 %0.00 %63.35 %31.37 %4.97 %0.31 الثقافة البحثیة

 %97.62 %2.38 %0.00 %0.00 %74.53 %23.91 %1.24 %0.31 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %76.19 %19.05 %4.76 %0.00 %61.18 %36.65 %2.17 %0.00 المكتبات

 %57.14 %40.48 %2.38 %0.00 %60.87 %35.71 %3.42 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %70.83 %16.67 %12.50 %0.00 %56.52 %32.61 %8.15 %2.72 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم األمراض الصدریة والتدرن  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 

 السؤال
 ٢٢دكتوراة   ٢٧ماجستیر  

 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %50.91 %38.18 %10.91 %10.91 %51.11 %31.85 %17.04 %17.04 لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوطأخبرنا عن طلبك 

 %45.96 %41.41 %12.63 %12.63 %55.14 %35.80 %9.05 %9.05 البرنامج الدراسي

 %48.48 %39.39 %12.12 %12.12 %48.15 %35.19 %16.67 %16.67 تنظیم برنامج الدراسة

 %53.18 %35.00 %11.36 %10.91 %66.67 %27.04 %6.30 %5.93 المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة أسالیب التدریس و

 %61.36 %31.82 %6.82 %6.82 %67.90 %20.99 %11.11 %11.11 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %56.82 %35.61 %7.20 %6.82 %61.42 %33.33 %5.25 %4.94 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %46.59 %44.32 %9.09 %9.09 %54.63 %32.10 %13.27 %13.27 أعباء العمل والتقویم

 %54.55 %26.52 %18.94 %18.94 %57.41 %30.86 %11.73 %11.73 الدعم الخاص

 %50.65 %38.96 %9.74 %9.09 %50.26 %32.28 %17.46 %15.34 الثقافة البحثیة

 %62.99 %20.13 %7.14 %7.14 %73.02 %26.46 %0.53 %0.53 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %46.75 %43.51 %9.74 %9.74 %53.44 %28.57 %10.58 %10.58 المكتبات

 %42.86 %41.56 %14.94 %14.29 %53.97 %37.57 %7.94 %7.41 استخدام الكمبیوتر

 %47.73 %42.05 %10.23 %10.23 %57.41 %30.56 %12.04 %12.04 التمیزالتسھیالت العامة للطالب و تشجیع 
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم األمراض العصبیة والنفسیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٠دكتوراة    ١٨ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %43.00 %7.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %41.11 %50.56 %8.33 %0.00 البرنامج الدراسي

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %41.67 %47.50 %10.83 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %37.00 %54.50 %8.50 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %52.50 %47.50 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %42.08 %54.17 %3.75 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %33.33 %60.42 %6.25 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %35.83 %55.00 %9.17 %0.00 الدعم الخاص

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %20.71 %64.29 %15.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %47.14 %51.43 %0.71 %0.71 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %39.29 %59.29 %1.43 %0.00 المكتبات

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %30.00 %60.71 %9.29 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %28.75 %58.75 %12.50 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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 ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال 

 ٣٠  دكتوراة ٥٠ ماجستیر
 راضي ماالى حد  غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %65.33 %32.00 %2.67 %0.00 %63.60 %28.00 %8.40 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %72.59 %23.33 %4.07 %0.00 %59.11 %30.44 %10.22 %0.22 البرنامج الدراسي

 %67.22 %21.67 %11.11 %0.00 %55.33 %31.67 %13.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %67.67 %23.00 %9.33 %0.00 %58.40 %35.80 %5.80 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %63.89 %29.44 %6.67 %0.00 %76.00 %22.67 %1.20 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %64.17 %31.11 %4.72 %0.00 %57.33 %36.00 %6.67 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %69.44 %25.00 %5.56 %0.00 %62.83 %29.67 %7.50 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %67.22 %23.89 %8.89 %0.00 %54.33 %36.00 %9.67 %0.00 الدعم الخاص

 %57.62 %31.43 %10.95 %0.00 %52.29 %34.57 %13.14 %0.00 الثقافة البحثیة

 %71.43 %25.24 %3.33 %0.00 %65.43 %31.14 %3.43 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %67.62 %26.19 %6.19 %0.00 %54.57 %37.43 %8.00 %0.00 المكتبات

 %59.52 %28.10 %12.38 %0.00 %55.43 %36.00 %8.29 %0.29 استخدام الكمبیوتر

 %60.83 %30.83 %8.33 %0.00 %54.50 %36.00 %9.50 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم التخدیر والعنایة المركزة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٣٠دكتوراة   ٥٤ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %48.67 %40.00 %11.33 %0.00 %55.93 %38.15 %5.93 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %47.78 %45.93 %6.30 %0.00 %45.88 %39.92 %14.20 %0.00 البرنامج الدراسي

 %46.67 %45.00 %8.33 %0.00 %38.89 %35.49 %22.84 %2.78 تنظیم برنامج الدراسة

 %58.33 %39.00 %2.67 %0.00 %43.15 %39.63 %15.37 %1.85 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %10.56 %17.78 %5.56 %0.00 %55.25 %37.96 %4.94 %1.85 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %43.89 %43.06 %4.72 %0.00 %47.99 %43.67 %6.48 %1.85 ومھارات)نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف 

 %54.44 %41.67 %3.61 %0.28 %45.37 %37.35 %14.97 %2.31 أعباء العمل والتقویم

 %43.33 %50.56 %6.11 %0.00 %41.36 %41.36 %14.81 %2.47 الدعم الخاص

 %44.29 %53.33 %2.38 %0.00 %43.65 %38.10 %17.72 %1.85 الثقافة البحثیة

 %49.52 %35.24 %0.95 %0.00 %64.55 %32.01 %2.91 %0.53 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %45.24 %38.10 %2.38 %0.00 %44.44 %42.86 %11.64 %1.06 المكتبات

 %48.10 %44.76 %7.14 %0.00 %36.24 %46.56 %16.67 %0.53 استخدام الكمبیوتر

 %49.17 %37.50 %13.33 %0.00 %39.81 %36.11 %24.07 %0.00 للطالب و تشجیع التمیزالتسھیالت العامة 
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم الجراحة العامة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٣١دكتوراة   ٣٦ماجستیر    
 راضي الى حد ما غیر راضي التعلیقلم یتم  راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %50.97 %32.90 %14.19 %1.94 %61.11 %29.44 %9.44 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %41.58 %40.14 %18.28 %0.00 %51.85 %37.65 %10.49 %0.00 البرنامج الدراسي

 %33.87 %47.85 %18.28 %0.00 %53.24 %37.04 %9.26 %0.46 تنظیم برنامج الدراسة

 %30.32 %47.10 %22.58 %0.00 %56.39 %31.11 %12.50 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %50.00 %34.95 %15.05 %0.00 %68.06 %25.46 %6.02 %0.46 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %38.44 %46.24 %14.52 %0.81 %58.10 %36.11 %5.32 %0.46 إكتسابھ من معارف ومھارات)نواتج البرنامج   ( ما تم 

 %34.14 %42.74 %23.12 %0.00 %60.42 %29.17 %10.19 %0.23 أعباء العمل والتقویم

 %31.18 %44.62 %24.19 %0.00 %62.04 %29.63 %7.41 %0.46 الدعم الخاص

 %29.49 %48.39 %20.28 %1.84 %47.62 %27.78 %10.32 %0.00 الثقافة البحثیة

 %50.69 %32.26 %16.59 %0.46 %74.21 %20.24 %5.16 %0.40 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %46.08 %34.56 %18.89 %0.46 %63.49 %21.43 %15.08 %0.00 المكتبات

 %40.55 %38.71 %20.28 %0.46 %57.54 %26.19 %15.87 %0.40 استخدام الكمبیوتر

 %31.45 %44.35 %24.19 %0.00 %59.03 %26.39 %14.58 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم الطب الطبیعى والروماتیزم والتأھیل  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٨دكتوراة    ١٠ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي یتم التعلیقلم 

 %45.00 %50.00 %5.00 %0.00 %48.00 %42.00 %10.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %41.67 %48.61 %9.72 %0.00 %43.33 %37.78 %17.78 %1.11 البرنامج الدراسي

 %58.33 %37.50 %4.17 %0.00 %38.33 %40.00 %21.67 %0.00 برنامج الدراسةتنظیم 

 %45.00 %46.25 %8.75 %0.00 %45.00 %42.00 %13.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %58.33 %41.67 %0.00 %0.00 %76.67 %11.67 %10.00 %1.67 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %56.25 %40.63 %3.13 %0.00 %52.50 %32.50 %15.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %51.04 %44.79 %4.17 %0.00 %40.00 %35.83 %20.83 %3.33 أعباء العمل والتقویم

 %58.33 %35.42 %6.25 %0.00 %31.67 %43.33 %25.00 %0.00 الدعم الخاص

 %41.67 %44.64 %12.50 %0.00 %18.57 %52.86 %28.57 %0.00 الثقافة البحثیة

 %58.93 %35.71 %5.36 %0.00 %57.14 %27.14 %15.71 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %33.93 %58.93 %7.14 %0.00 %41.43 %41.43 %17.14 %0.00 المكتبات

 %50.00 %39.29 %8.93 %1.79 %27.14 %58.57 %14.29 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %43.75 %46.88 %9.38 %0.00 %35.00 %45.00 %20.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم أمراض النساء والتولید  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١٦دكتوراة   ٧٥ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %40.00 %55.00 %5.00 %0.00 %52.80 %30.67 %4.53 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %38.19 %57.64 %4.17 %0.00 %66.52 %29.78 %3.41 %0.30 البرنامج الدراسي

 %47.92 %37.50 %14.58 %0.00 %62.67 %35.56 %1.78 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة
 %52.50 %28.13 %19.38 %0.00 %67.33 %29.73 %2.93 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %73.96 %26.04 %0.00 %0.00 %82.89 %16.44 %0.67 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي
 %45.83 %35.94 %17.71 %0.52 %63.22 %34.44 %2.33 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %52.60 %32.29 %14.06 %1.04 %64.67 %32.22 %3.00 %0.11 أعباء العمل والتقویم
 %38.54 %41.67 %13.54 %6.25 %61.11 %32.00 %6.89 %0.00 الدعم الخاص
 %28.57 %50.00 %15.18 %6.25 %62.29 %33.52 %4.19 %0.00 الثقافة البحثیة

 %53.57 %33.04 %13.39 %0.00 %70.86 %25.52 %3.05 %0.95 اإلشراف األكادیمي على الرسائل
 %56.25 %38.39 %4.46 %0.89 %62.29 %32.95 %4.00 %0.76 المكتبات
 %47.32 %35.71 %16.96 %0.00 %57.14 %35.05 %6.48 %1.33 الكمبیوتراستخدام 

 %43.75 %40.63 %15.63 %0.00 %58.67 %36.67 %4.67 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم جراحة األنف واألذن والحنجرة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 

 السؤال
 ٩دكتوراة   ١٧ماجستیر  

 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %68.89 %26.67 %4.44 %0.00 %41.18 %51.76 %7.06 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %54.32 %37.04 %8.64 %0.00 %36.60 %51.63 %11.76 %0.00 البرنامج الدراسي

 %40.74 %29.63 %29.63 %0.00 %45.10 %45.10 %9.80 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %56.67 %32.22 %11.11 %0.00 %60.00 %37.06 %2.94 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %83.33 %12.96 %3.70 %0.00 %58.82 %40.20 %0.98 %0.00 العلميقاعات التدریس و السمینار 

 %71.30 %23.15 %5.56 %0.00 %40.69 %56.86 %2.45 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %57.41 %33.33 %9.26 %0.00 %50.00 %48.04 %1.96 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %50.00 %46.30 %3.70 %0.00 %53.92 %40.20 %5.88 %0.00 الدعم الخاص

 %60.32 %25.40 %14.29 %0.00 %31.09 %60.50 %8.40 %0.00 الثقافة البحثیة

 %85.71 %14.29 %0.00 %0.00 %63.03 %22.69 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %52.38 %23.81 %14.29 %0.00 %48.74 %45.38 %5.04 %0.84 المكتبات

 %41.27 %47.62 %11.11 %0.00 %36.13 %57.98 %5.88 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %75.00 %13.89 %11.11 %0.00 %38.24 %51.47 %10.29 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم جراحة األوعیة الدمویة والشرایین  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 

 السؤال
 ٤دكتوراة   ٤ماجستیر  

 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %10.00 %40.00 %50.00 %0.00 %0.00 %70.00 %30.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %27.78 %33.33 %38.89 %0.00 %5.56 %44.44 %50.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %33.33 %41.67 %25.00 %0.00 %12.50 %58.33 %29.17 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %22.50 %40.00 %35.00 %2.50 %15.00 %52.50 %32.50 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %25.00 %37.50 %41.67 %0.00 %0.00 %91.67 %8.33 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %31.25 %33.33 %35.42 %0.00 %4.17 %47.92 %47.92 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %29.17 %35.42 %35.42 %0.00 %20.83 %58.33 %20.83 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %16.67 %41.67 %41.67 %0.00 %20.83 %41.67 %37.50 %0.00 الدعم الخاص

 %14.29 %39.29 %46.43 %0.00 %21.43 %50.00 %28.57 %0.00 الثقافة البحثیة

 %7.14 %42.86 %50.00 %0.00 %10.71 %39.29 %50.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %10.71 %50.00 %39.29 %0.00 %21.43 %53.57 %25.00 %0.00 المكتبات

 %39.29 %32.14 %28.57 %0.00 %35.71 %42.86 %21.43 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %18.75 %56.25 %25.00 %0.00 %6.25 %81.25 %12.50 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر  جراحة التجمیل والحروقلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١٠دكتوراة   ٣ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %68.00 %20.00 %12.00 %0.00 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %77.78 %21.11 %1.11 %0.00 %88.89 %7.41 %3.70 %0.00 البرنامج الدراسي

 %58.33 %38.33 %3.33 %0.00 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %80.00 %16.00 %4.00 %0.00 %80.00 %20.00 %0.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %76.00 %38.00 %20.00 %0.00 %83.33 %0.00 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %61.67 %30.83 %7.50 %0.00 %80.56 %19.44 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %67.50 %21.67 %10.83 %0.00 %80.56 %19.44 %0.00 %0.00 والتقویمأعباء العمل 

 %61.67 %26.67 %11.67 %0.00 %77.78 %22.22 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %48.57 %45.71 %5.71 %0.00 %80.95 %19.05 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %51.43 %48.57 %0.00 %0.00 %80.95 %19.05 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %61.43 %34.29 %4.29 %0.00 %52.38 %47.62 %0.00 %0.00 المكتبات

 %50.00 %31.43 %18.57 %0.00 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %40.00 %45.00 %15.00 %0.00 %75.00 %25.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم جراحة العظام  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٢٣دكتوراة   ٤١ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %53.04 %34.78 %12.17 %0.00 %70.73 %18.54 %10.73 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %55.56 %30.92 %12.08 %1.45 %70.73 %23.85 %5.42 %0.00 البرنامج الدراسي

 %50.72 %33.33 %15.22 %0.72 %66.26 %26.83 %6.91 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %62.17 %23.48 %13.91 %0.43 %73.66 %18.29 %8.05 %0.00 اإلكلینیكیةأسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت 

 %76.81 %17.39 %5.07 %0.72 %82.52 %13.01 %4.47 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %61.23 %23.19 %15.58 %0.36 %74.39 %18.09 %7.52 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %63.77 %24.28 %11.96 %0.00 %67.68 %23.37 %8.94 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %55.80 %30.43 %13.77 %0.00 %64.63 %20.73 %14.63 %0.00 الدعم الخاص

 %62.11 %24.22 %13.04 %0.62 %70.73 %19.86 %9.06 %0.35 الثقافة البحثیة

 %72.67 %20.50 %6.21 %0.62 %81.53 %12.54 %5.92 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %50.31 %30.43 %19.25 %0.00 %67.60 %19.86 %12.20 %0.35 المكتبات

 %58.39 %24.84 %15.53 %1.24 %64.11 %19.86 %15.68 %0.35 استخدام الكمبیوتر

 %52.17 %23.91 %23.91 %0.00 %65.24 %18.90 %15.85 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم جراحة القلب والصدر  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٢٣دكتوراة   ٠ماجستیر 
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %91.30 %8.70 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 بالدراسة في جامعة أسیوطأخبرنا عن طلبك لاللتحاق 

 %88.89 %7.25 %3.86 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %94.20 %4.35 %1.45 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة
 %93.48 %5.22 %1.30 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الحاالت اإلكلینیكیةأسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و 

 %97.10 %2.17 %0.72 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي
 %94.93 %4.71 %0.00 %0.36 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %94.93 %4.35 %0.72 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أعباء العمل والتقویم
 %94.20 %4.35 %1.45 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الدعم الخاص
 %93.79 %6.21 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %96.27 %3.73 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل
 %50.31 %4.97 %1.24 %43.48 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 المكتبات

 %49.69 %6.83 %0.00 %43.48 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 استخدام الكمبیوتر
 %94.57 %5.43 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم جراحة المخ واألعصاب  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٧دكتوراة   ٩ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %48.57 %28.57 %22.86 %0.00 %51.11 %42.22 %6.67 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %50.79 %34.92 %14.29 %0.00 %51.85 %39.51 %8.64 %0.00 البرنامج الدراسي

 %40.48 %35.71 %23.81 %0.00 %50.00 %37.04 %12.96 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %52.86 %35.71 %11.43 %0.00 %58.89 %31.11 %10.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %52.38 %45.24 %2.38 %0.00 %77.78 %20.37 %0.00 %1.85 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %51.19 %42.86 %5.95 %0.00 %57.41 %39.81 %2.78 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %42.86 %38.10 %19.05 %0.00 %60.19 %35.19 %3.70 %0.93 والتقویمأعباء العمل 

 %40.48 %40.48 %19.05 %0.00 %40.74 %46.30 %12.96 %0.00 الدعم الخاص

 %42.86 %36.73 %20.41 %0.00 %63.49 %25.40 %11.11 %0.00 الثقافة البحثیة

 %44.90 %34.69 %20.41 %0.00 %80.95 %19.05 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %42.86 %42.86 %14.29 %0.00 %46.03 %41.27 %12.70 %0.00 المكتبات

 %55.10 %30.61 %14.29 %0.00 %55.56 %38.10 %6.35 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %50.00 %32.14 %17.86 %0.00 %55.56 %33.33 %11.11 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم جراحة المسالك البولیة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١٥دكتوراة   ١١ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %52.00 %29.33 %18.67 %0.00 %58.18 %30.91 %10.91 %0.00 بالدراسة في جامعة أسیوطأخبرنا عن طلبك لاللتحاق 

 %39.26 %40.74 %20.00 %0.00 %51.52 %30.30 %18.18 %0.00 البرنامج الدراسي

 %44.44 %31.11 %24.44 %0.00 %45.45 %33.33 %19.70 %1.52 تنظیم برنامج الدراسة

 %40.67 %38.00 %20.67 %0.67 %51.82 %40.00 %8.18 %0.00 المعامل و الحاالت اإلكلینیكیةأسالیب التدریس و المحاضرات و 

 %51.11 %34.44 %14.44 %0.00 %60.61 %39.39 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %40.00 %36.11 %23.33 %0.56 %49.24 %41.67 %9.09 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %40.56 %36.67 %22.22 %0.56 %51.52 %42.42 %6.06 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %35.56 %46.67 %17.78 %0.00 %51.52 %45.45 %3.03 %0.00 الدعم الخاص

 %41.90 %36.19 %21.90 %0.00 %45.45 %40.26 %14.29 %0.00 الثقافة البحثیة

 %47.62 %48.57 %3.81 %0.00 %75.32 %15.58 %9.09 %0.00 الرسائلاإلشراف األكادیمي على 

 %43.81 %38.10 %18.10 %0.00 %55.84 %38.96 %5.19 %0.00 المكتبات

 %44.76 %30.48 %24.76 %0.00 %51.95 %45.45 %2.60 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %41.67 %36.67 %21.67 %0.00 %43.18 %36.36 %20.45 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم طب األطفال  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٣٥دكتوراة   ٩٧ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %56.00 %38.29 %5.71 %0.00 %62.89 %27.63 %9.07 %0.41 لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوطأخبرنا عن طلبك 

 %53.65 %42.22 %4.13 %0.00 %62.31 %28.41 %9.05 %0.23 البرنامج الدراسي

 %60.48 %36.19 %3.33 %0.00 %58.59 %34.19 %6.70 %0.52 تنظیم برنامج الدراسة

 %63.43 %31.71 %4.29 %0.57 %65.77 %26.80 %7.01 %0.41 و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة أسالیب التدریس و المحاضرات

 %79.05 %20.48 %0.00 %0.48 %80.58 %14.95 %3.26 %1.20 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %53.33 %44.52 %1.90 %0.24 %60.40 %33.25 %6.19 %0.17 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %53.81 %40.24 %5.48 %0.48 %63.23 %29.47 %6.36 %0.95 أعباء العمل والتقویم

 %50.48 %41.43 %7.62 %0.48 %51.89 %38.14 %9.97 %0.00 الدعم الخاص

 %46.12 %44.08 %9.80 %0.00 %54.49 %33.14 %11.34 %1.03 الثقافة البحثیة

 %58.37 %34.69 %6.53 %0.41 %68.92 %27.10 %3.98 %0.00 الرسائلاإلشراف األكادیمي على 

 %53.06 %40.82 %5.31 %0.82 %54.79 %34.90 %9.57 %0.74 المكتبات

 %53.06 %40.41 %6.12 %0.41 %54.05 %37.70 %7.81 %0.44 استخدام الكمبیوتر

 %52.14 %42.86 %4.29 %0.71 %51.80 %35.82 %12.11 %0.26 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم طب القلب واألوعیة الدمویة  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١١دكتوراة   ٣٢ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %50.91 %32.73 %16.36 %0.00 %55.63 %39.38 %5.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %66.67 %23.23 %10.10 %0.00 %54.51 %42.36 %2.08 %1.04 البرنامج الدراسي

 %45.45 %42.42 %12.12 %0.00 %49.48 %39.58 %10.42 %0.52 تنظیم برنامج الدراسة

 %56.36 %32.73 %10.91 %0.00 %55.00 %42.50 %2.50 %0.00 التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیةأسالیب 

 %83.33 %16.67 %0.00 %0.00 %73.44 %26.56 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %59.85 %40.15 %0.00 %0.00 %57.55 %41.93 %0.26 %0.26 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %62.12 %28.79 %9.09 %0.00 %54.69 %40.63 %4.69 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %51.52 %36.36 %12.12 %0.00 %55.73 %37.50 %6.77 %0.00 الدعم الخاص

 %55.84 %29.87 %14.29 %0.00 %58.04 %34.38 %7.59 %0.00 الثقافة البحثیة

 %66.23 %23.38 %10.39 %0.00 %67.86 %25.45 %6.70 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %37.66 %55.84 %6.49 %0.00 %56.25 %32.14 %11.61 %0.00 المكتبات

 %44.16 %45.45 %10.39 %0.00 %54.91 %36.61 %8.48 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %36.36 %61.36 %2.27 %0.00 %48.44 %39.06 %11.72 %0.78 التمیزالتسھیالت العامة للطالب و تشجیع 

  

 
 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

أخبرنا عن 
طلبك  

لاللتحاق  
ي  بالدراسة ف
جامعة 
أسیوط

البرنامج  
الدراسي

امج تنظیم برن
الدراسة

أسالیب  
التدریس و 

المحاضرات  
و المعامل و 

الحاالت  
ةاإلكلینیكی

قاعات  
التدریس و 
السمینار  
العلمي

نواتج  
 (البرنامج   
بھ  ما تم إكتسا

من معارف 
)ومھارات

أعباء العمل  
والتقویم

الدعم  
الخاص

الثقافة  
البحثیة

اإلشراف  
األكادیمي  
لعلى الرسائ

استخدام  المكتبات
الكمبیوتر

التسھیالت  
العامة  

للطالب و 
میزتشجیع الت

ماجستیر   لم یتم التعلیق

ماجستیر   غیر راضي

ماجستیر   الى حد ما

ماجستیر   راضي

دكتوراة   لم یتم التعلیق

دكتوراة   غیر راضي

دكتوراة   الى حد ما

دكتوراة   راضي



 
  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى والكبد  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 

 السؤال
 ٢٠دكتوراة   ١٦ماجستیر 

 راضي الى حد ما غیر راضي یتم التعلیق لم راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %43.00 %49.00 %8.00 %0.00 %67.50 %23.75 %8.75 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %39.44 %59.44 %1.11 %0.00 %62.50 %22.22 %15.28 %0.00 البرنامج الدراسي

 %35.00 %57.50 %7.50 %0.00 %52.08 %32.29 %15.63 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %44.50 %52.00 %3.50 %0.00 %46.25 %33.75 %20.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %55.83 %42.50 %1.67 %0.00 %68.75 %25.00 %6.25 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %39.17 %60.42 %0.42 %0.42 %50.00 %32.29 %17.71 %0.00 إكتسابھ من معارف ومھارات) نواتج البرنامج   ( ما تم

 %47.50 %45.00 %7.50 %0.00 %50.00 %35.42 %14.58 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %40.00 %50.83 %9.17 %0.00 %43.75 %31.25 %23.96 %0.00 الدعم الخاص

 %35.00 %60.71 %1.43 %0.71 %50.00 %38.39 %11.61 %0.00 الثقافة البحثیة

 %56.43 %37.86 %5.71 %0.00 %63.39 %29.46 %6.25 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %48.57 %44.29 %7.14 %0.00 %58.93 %34.82 %6.25 %0.00 المكتبات

 %35.71 %54.29 %10.00 %0.00 %62.50 %28.57 %8.93 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %46.25 %45.00 %8.75 %0.00 %62.50 %25.00 %12.50 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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                   ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم طب وجراحة العیون  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١٠دكتوراة   ٩ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي التعلیقلم یتم 

 %50.00 %32.00 %18.00 %0.00 %20.00 %66.67 %13.33 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %40.00 %33.33 %26.67 %0.00 %34.57 %46.91 %18.52 %0.00 البرنامج الدراسي

 %21.67 %51.67 %26.67 %0.00 %29.63 %53.70 %16.67 %0.00 برنامج الدراسةتنظیم 

 %39.00 %37.00 %24.00 %0.00 %34.44 %48.89 %16.67 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %65.00 %28.33 %6.67 %0.00 %57.41 %40.74 %1.85 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %45.00 %51.67 %3.33 %0.00 %40.74 %50.00 %9.26 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %45.00 %48.33 %6.67 %0.00 %44.44 %48.15 %7.41 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %60.00 %38.33 %1.67 %0.00 %25.93 %57.41 %16.67 %0.00 الدعم الخاص

 %44.29 %41.43 %11.43 %2.86 %36.51 %39.68 %22.22 %0.00 الثقافة البحثیة

 %65.71 %34.29 %0.00 %0.00 %36.51 %44.44 %19.05 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %44.29 %52.86 %2.86 %0.00 %33.33 %50.79 %15.87 %0.00 المكتبات

 %41.43 %42.86 %15.71 %0.00 %23.81 %69.84 %6.35 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %42.50 %52.50 %5.00 %0.00 %52.78 %36.11 %11.11 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر لقسم عالج األورام  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١٣دكتوراة   ٥ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %63.08 %36.92 %0.00 %0.00 %64.00 %32.00 %4.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %67.52 %26.50 %5.98 %0.00 %77.78 %22.22 %0.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %61.54 %35.90 %2.56 %0.00 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %57.69 %35.38 %6.15 %0.77 %62.00 %38.00 %0.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %52.56 %34.62 %12.82 %0.00 %56.67 %43.33 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %56.41 %36.54 %7.05 %0.00 %55.00 %41.67 %0.00 %3.33 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %56.41 %38.46 %4.49 %0.64 %45.00 %53.33 %1.67 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %47.44 %42.31 %8.97 %1.28 %73.33 %26.67 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %61.54 %28.57 %9.89 %0.00 %48.57 %51.43 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %73.63 %26.37 %0.00 %0.00 %85.71 %14.29 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %53.85 %39.56 %6.59 %0.00 %34.29 %65.71 %0.00 %0.00 المكتبات

 %48.35 %38.46 %13.19 %0.00 %37.14 %60.00 %2.86 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %53.85 %38.46 %7.69 %0.00 %35.00 %65.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر  أمراض الكلىلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١٠دكتوراة    ٢٦ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %56.92 %31.54 %11.54 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %19.23 %14.53 %4.70 %0.00 %56.41 %24.79 %18.80 %0.00 البرنامج الدراسي

 %18.59 %9.62 %10.26 %0.00 %45.51 %33.97 %20.51 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %16.54 %8.85 %11.15 %1.92 %54.62 %31.54 %13.46 %0.38 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %18.59 %17.95 %1.28 %0.64 %67.31 %28.21 %4.49 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %16.67 %15.71 %6.09 %0.00 %50.96 %39.42 %9.29 %0.32 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %14.74 %11.86 %11.22 %0.64 %47.12 %36.22 %16.35 %0.32 أعباء العمل والتقویم

 %13.46 %13.46 %10.26 %1.28 %47.44 %41.67 %10.26 %0.64 الدعم الخاص

 %19.78 %9.34 %8.79 %0.55 %43.96 %30.77 %25.27 %0.00 الثقافة البحثیة

 %10.99 %18.68 %8.79 %0.00 %61.54 %28.57 %9.89 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %16.48 %14.29 %6.59 %1.10 %50.55 %36.26 %13.19 %0.00 المكتبات

 %8.79 %19.78 %8.79 %1.10 %42.86 %46.15 %10.44 %0.55 استخدام الكمبیوتر

 %8.65 %20.19 %9.62 %0.00 %43.27 %35.58 %21.15 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر  أمراض الدملقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١دكتوراة    ٦ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %60.00 %40.00 %0.00 %0.00 %70.00 %30.00 %0.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %22.22 %77.78 %0.00 %0.00 %61.11 %37.04 %1.85 %0.00 البرنامج الدراسي

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %69.44 %30.56 %0.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %50.00 %50.00 %0.00 %0.00 %60.00 %36.67 %3.33 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 %80.56 %19.44 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %50.00 %50.00 %0.00 %0.00 %63.89 %36.11 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %41.67 %41.67 %16.67 %0.00 %68.06 %31.94 %0.00 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %33.33 %50.00 %16.67 %0.00 %69.44 %30.56 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %28.57 %42.86 %28.57 %0.00 %73.81 %26.19 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %83.33 %16.67 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %0.00 %28.57 %71.43 %0.00 %69.05 %28.57 %2.38 %0.00 المكتبات

 %0.00 %57.14 %42.86 %0.00 %59.52 %40.48 %0.00 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %0.00 %25.00 %75.00 %0.00 %62.50 %37.50 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر  السمعیاتلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٨دكتوراة    ٢ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %65.00 %35.00 %0.00 %0.00 %90.00 %10.00 %0.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %50.00 %40.28 %8.33 %1.39 %83.33 %16.67 %0.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %43.75 %50.00 %6.25 %0.00 %66.67 %25.00 %0.00 %8.33 تنظیم برنامج الدراسة

 %57.50 %31.25 %10.00 %1.25 %75.00 %25.00 %0.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %41.67 %50.00 %8.33 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %64.58 %28.13 %7.29 %0.00 %70.83 %29.17 %0.00 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %72.92 %18.75 %8.33 %0.00 %75.00 %25.00 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %57.14 %37.50 %5.36 %0.00 %78.57 %14.29 %0.00 %7.14 الثقافة البحثیة

 %76.79 %21.43 %0.00 %1.79 %92.86 %0.00 %0.00 %7.14 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %64.29 %26.79 %8.93 %0.00 %78.57 %21.43 %0.00 %0.00 المكتبات

 %42.86 %42.86 %14.29 %0.00 %64.29 %28.57 %0.00 %7.14 استخدام الكمبیوتر

 %25.00 %53.13 %21.88 %0.00 %50.00 %50.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر  التخاطبلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ١دكتوراة    ٣ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %13.33 %73.33 %13.33 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %18.52 %66.67 %14.81 %0.00 البرنامج الدراسي

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %38.89 %50.00 %11.11 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %26.67 %53.33 %20.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %61.11 %16.67 %22.22 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %38.89 %58.33 %2.78 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %61.11 %22.22 %16.67 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %50.00 %33.33 %16.67 %0.00 الدعم الخاص

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %38.10 %28.57 %33.33 %0.00 الثقافة البحثیة

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %14.29 %66.67 %19.05 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %76.19 %14.29 %9.52 %0.00 المكتبات

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %76.19 %19.05 %4.76 %0.00 الكمبیوتراستخدام 

 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %41.67 %33.33 %25.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧عن دور أكتوبر  الحاالت الحرجةلقسم  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٠دكتوراة    ٢ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %0.00 %50.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %50.00 البرنامج الدراسي

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %0.00 %50.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %0.00 %50.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %0.00 %50.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %0.00 %50.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %20.83 %29.17 %0.00 %50.00 أعباء العمل والتقویم

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %25.00 %25.00 %0.00 %50.00 الدعم الخاص

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %21.43 %28.57 %0.00 %50.00 الثقافة البحثیة

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %42.86 %7.14 %0.00 %50.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %50.00 %0.00 %50.00 المكتبات

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %28.57 %21.43 %0.00 %50.00 استخدام الكمبیوتر

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %25.00 %25.00 %0.00 %50.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧لقسم األمراض العصبیة عن دور أكتوبر  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٤دكتوراة    ٠ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %55.00 %30.00 %15.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %2.78 %69.44 %27.78 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %4.17 %50.00 %45.83 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %20.00 %55.00 %25.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %54.17 %20.83 %25.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %2.08 %66.67 %31.25 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %14.58 %64.58 %20.83 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %20.83 %45.83 %33.33 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %0.00 %75.00 %25.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %35.71 %64.29 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %0.00 %96.43 %3.57 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 المكتبات

 %32.14 %42.86 %25.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %0.00 %81.25 %18.75 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧لقسم األمراض النفسیة عن دور أكتوبر  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٣دكتوراة    ٠ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق

 %33.33 %20.00 %46.67 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %7.41 %44.44 %48.15 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %0.00 %33.33 %66.67 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 تنظیم برنامج الدراسة

 %6.67 %43.33 %50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %33.33 %44.44 %22.22 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %25.00 %13.89 %61.11 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %16.67 %44.44 %38.89 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %16.67 %44.44 %38.89 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %0.00 %28.57 %71.43 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %0.00 %52.38 %47.62 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %23.81 %42.86 %33.33 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 المكتبات

 %4.76 %38.10 %57.14 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %16.67 %50.00 %33.33 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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  ٢٠١٨وأبریل  ٢٠١٧لقسم الطب النووى عن دور أكتوبر  العلیا تحلیل استبیان طالب الدراساتنتائج 
 السؤال

 ٢دكتوراة   ٠ماجستیر  
 راضي الى حد ما غیر راضي لم یتم التعلیق راضي الى حد ما غیر راضي التعلیقلم یتم 

 %70.00 %30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أخبرنا عن طلبك لاللتحاق بالدراسة في جامعة أسیوط

 %50.00 %27.78 %22.22 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 البرنامج الدراسي

 %66.67 %33.33 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الدراسةتنظیم برنامج 

 %20.00 %55.00 %25.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أسالیب التدریس و المحاضرات و المعامل و الحاالت اإلكلینیكیة

 %25.00 %50.00 %25.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 قاعات التدریس و السمینار العلمي

 %87.50 %12.50 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 نواتج البرنامج   ( ما تم إكتسابھ من معارف ومھارات)

 %41.67 %58.33 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 أعباء العمل والتقویم

 %91.67 %8.33 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الدعم الخاص

 %42.86 %50.00 %7.14 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 الثقافة البحثیة

 %85.71 %14.29 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 اإلشراف األكادیمي على الرسائل

 %7.14 %42.86 %50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 المكتبات

 %0.00 %14.29 %85.71 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 استخدام الكمبیوتر

 %50.00 %50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 التسھیالت العامة للطالب و تشجیع التمیز
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