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  قياس رضا الطالب ا�جدد نتائجتقر�ر 

 عن إجراءات القبول والت�جيل 

 2020/2021للعام الدرا�ىى 
 

 

 اإلجما�� وافدين ث معادلة صنا��ث  ثانوى عام املشاركة

 157 2 10 43 102 العدد

 %100 % 1.27 % 6.37 % 27.39 % 64.97 النسبة

 

: بيانات تصنيفية  
ً
 أوال

 املستوى التعليمى ألسرة الطالب �اآل�ى: اإلستفسار عن تتناول) 2العبارة رقم ( 

 املستوى التعليمى لألب جاءت النتائج ع�� النحو التا��  2-1

 أن املستوى التعليمى لألب يجيد القراءة والكتابة فقط        )        %11.46بنسبة ()     18حدد عدد ( -1

 أن املستوى التعليمى لألب حاصل ع�� مؤهل متوسط      )        %41.40)     بنسبة (65حدد عدد ( -2

 أن املستوى التعليمى لألب حاصل ع�� مؤهل عا��      )        %42.68)     بنسبة (67حدد عدد ( -3

 )              أن املستوى التعليمى لألب حاصل ع�� درجة املاجست��3.18%)     بنسبة (5حدد عدد ( -4

 أن املستوى التعليمى لألب حاصل ع�� درجة الدكتوراه   )              %1.27)     بنسبة (2عدد (حدد  -5

 لألم جاءت النتائج ع�� النحو التا��املستوى التعليمى 

 )            أن املستوى التعليمى لألم يجيد القراءة والكتابة فقط%14.65)     بنسبة (23حدد عدد ( -1

 أن املستوى التعليمى لألم حاصل ع�� مؤهل متوسط   )          %47.77)     بنسبة (75حدد عدد ( -2

 أن املستوى التعليمى لألم حاصل ع�� مؤهل عا��        )         %35.03)     بنسبة (55حدد عدد ( -3

 أن املستوى التعليمى لألم حاصل ع�� درجة املاجست��    )             %1.27)     بنسبة (2حدد عدد ( -4

 الدكتوراهأن املستوى التعليمى لألم حاصل ع�� درجة       )               %1.27)     بنسبة (2حدد عدد ( -5

 ) تناولت اإلستفسار عن املستوى اإلقتصادى لألسرة �األ�ى:3العبارة رقم ( 

 )             أن املستوى اإلقتصادى لألسرة متوسط%42.68)     بنسبة (67حدد عدد (  -1

 )              أن املستوى اإلقتصادى لألسرة جيد%45.86)     بنسبة (72حدد عدد ( -2

 اإلقتصادى لألسرة جيد جدا)             أن املستوى %11.46بنسبة ()     18حدد عدد ( -3

 

 

  

 الطالب وا�خر�جون  9معيار 

 R9-01 كود اإلستبيان

 157 عدد العينة

 14/10/2020/ ح�ى 14/7 تار�خ اإلستبيان
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 " معلوما�ى عن معاهد العبور توافرت من خالل " ) تناولت اإلستفسار عن 4العبارة رقم ( 

 العبارة
2021/2020 

 النسبة العدد

 %33.12 52 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل موقع وزارة ا�عليم العا��  -1

 %22.29 35 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل املوقع  املعهد ع�� االن��نت -2

 Facebook   61 38.85%معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل الصفحة املعهد ع��  -3

 %8.28 13 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل مطبوعات املعهد.                                         -4

 %6.37 10 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل اعالنات املعهد. -5

 %44.59 70 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل أحد اصدقاء أو أقارب الطالب -6

 %7.01 11 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل أحد العامل�ن باملعهد. -7

 %8.92 14 معلومات الطالب عن املعهد تحققت من خالل مواقع إلك��ونية اخرى  -8

: عبارات لقياس مستو�ات الرضا عند الطالب  
ً
 ثانيا

 ) تناولت قياس رضا الطالب عن إجراءات اإلستقبال  5عبارات املحور رقم ( 

�شرط تحقيق معدل أك�� من أو �ساوى  العبارات مستوى رضا الطالب ا�جدد بتقديرات متفاوتة (جيد ,ممتاز)جميع اجتازت   

 عن العام�ن املاضي�ن باملقارنة بمعدالت الرضا  وتو�ح النتائج التالية مجموع �سب�ى موافق وموافق �شدة أراء الطالب% من متوسط 60

 العبارة
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

*الرقم  

 املرج��

معدل التغ�� عام  

عن   2020/ 2019

 الرقم املرج��

توافرت خدمات االتصاالت التليفونية والرد ع��   1/ 5

 االستفسارات
84.30% 94.55% 95% 97% 93% 4% 

 %1 %98 %99 %99 %98.09 %96.70 عملية استقبال الطالب �انت منظمة بدقة  2/ 5

 %1 %98 %99 %98 %97.32 %96.23 �جنة استقبال الطالب �انت فعالة 3/ 5

 %2 %96 %98 %97 %97.33 %92.10 اجراءات استقبال الطالب �انت مالئمة 4/ 5

 والئقا 5/ 5
ً
 %1 %97 %98 %98 %98.85 %95 م�ان استقبال الطالب �ان مناسبا

نظام استقبال الزائر�ن وتوج��هم ومدهم  6/ 5

 
ً
 باملعلومات والكتيبات �ان فعاال

92% 98.09% 98% 98% 97% 1% 

م�ان ضيافة الزائر�ن �ان مالئما و�توافر فيھ �افة  7/ 5

 املعلومات والبيانات
94% 98.09% 98% 99% 97% 2% 

 %2 %97 %99 %95 98.47% %95.70 أفراد األمن �انوا متعاون�ن 8/ 5

توزع ع�� الطالب ا�جدد �عض الهدايا البسيطة   9/ 5

 ال�ى تتضمن معلومات عن املعاهد
90.40% %97.67 96% 99% 96% 3% 

 )   2020-2021( - )2020-2019(  - ) 2019-2018( - )2018-2017(سنوات  األر�ع*الرقم املرج�� يمثل حساب متوسط 
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 رضا الطالب عن نظم القبول والت�جيل ) تناولت قياس 6عبارات املحور رقم ( 

% من متوسط 60شرط تحقيق معدل أك�� من أو �ساوى اجتازت جميع العبارات مستوى رضا الطالب ا�جدد بتقديرات متفاوتة (جيد ,ممتاز) �

 أراء الطالب.

 العبارة
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

*الرقم  

 املرج��

معدل التغ�� 

عام  

2019/2020  

عن الرقم  

 املرج�� 

6 /1  
ً
 %1.30 %94.70 %96 %96 96.56% %90.23 عدد موظفى القبول والت�جيل �ان �افيا

 %1.05 %97.95 %99 %97 98.09% %97.70 كفاءة موظفى القبول والت�جيل �انت ملموسة 2/ 6

 فيما بي��م 3/ 6
ً
 جادا

ً
 %0.11 %97.89 %98 %99 99.23% %95.33 أبدى موظفى القبول والت�جيل �عاونا

أحسن موظفى القبول والت�جيل التعامل مع ا�جمهور   4/ 6

 املتواجد باالدارة
96% %97.34 99% 99% 97.84% 1.16% 

البيانات ملس ا�جمهور والطالب صدق املعلومات ودقة  5/ 6

 املنشورة عن معاهد العبور 
92.52% %95.81 96% 97% 95.33% 1.67% 

 %0.74 %97.26 %98 %98 97.70% %95.33 مكتب القبول والت�جيل جاهز للعمل اليدوى  6/ 6

تتوافر بمكتب القبول والت�جيل خدمات التصو�ر  7/ 6

 والطباعة 
95.33% %96.55 98% 98% 96.97% 1.03% 

 %1.71 %95.29 %97 %95 96.15% %93 خدمات القبول والت�جيل �� وقت مر�ىىتؤدى  8/ 6

تتوافر بمكتب القبول والت�جيل خدمات الت�جيل  9/ 6

 االلك��و�ى
94% %97.69 96% 100% 96.92% 3.08% 

 %1.42 %97.58 %99 %97 98.09% %96.24 تؤدى خدمات القبول والت�جيل بصورة طيبة 10/ 6

ادارة املعاهد من آن آلخر بمتا�عة عملية القبول  تقوم  11/ 6

 والت�جيل
92% %98.06 97% 98% 96.27% 1.74% 

 )   2020-2021( - )2020-2019(  -) 2019-2018( - )2018-2017(سنوات  األر�ع*الرقم املرج�� يمثل حساب متوسط 
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ً
 اإلستبيان:تحليل مستو�ات الرضا العامة حسب عبارات را�عا

 ) تناولت قياس رضا الطالب عن إجراءات اإلستقبال 5عبارات املحور رقم (  ) أ( 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توافرت ۱/٥
خدمات 

االتصاالت 
التلیفونیة والرد

على االستفسارات

عملیة ۲/٥
استقبال الطالب 
كانت منظمة بدقة

لجنة استقبال ۳/٥
الطالب كانت 

فعالة

اجراءات ٥/٤
استقبال الطالب 

كانت مالئمة

مكان استقبال ٥/٥
الطالب كان 
مناسباً والئقا

نظام استقبال ٥/٦
الزائرین 

وتوجیھھم ومدھم 
بالمعلومات 

والكتیبات كان 
فعاالً 

مكان ضیافة ۷/٥
الزائرین كان 

مالئما ویتوافر فیھ 
كافة المعلومات 

والبیانات

أفراد األمن ۸/٥
كانوا متعاونین

توزع على ۹/٥
الطالب الجدد 
بعض الھدایا 
البسیطة التى 

تتضمن معلومات 
عن المعاھد

2017-2018 84% 97% 96% 92% 95% 92% 94% 96% 90%
2018-2019 95% 98% 97% 97% 99% 98% 98% 98% 98%
2019-2020 95% 99% 98% 97% 98% 98% 98% 95% 96%
2020-2021 97% 99% 99% 98% 98% 98% 99% 99% 99%

الرقم المرجعى* 93% 98% 98% 96% 97% 97% 97% 97% 96%
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   ) تناولت قياس رضا الطالب عن نظم القبول والت�جيل 6عبارات املحور رقم (  ) ب( 

 

كفاءة ۲/٦
موظفى القبول 
والتسجیل كانت 

ملموسة

أبدى ۳/٦
موظفى القبول 

والتسجیل تعاوناً 
جاداً فیما بینھم

أحسن ٦/٤
موظفى القبول 
ل والتسجیل التعام
مع الجمھور 

المتواجد باالدارة

لمس ٦/٥
الجمھور 

والطالب صدق 
المعلومات ودقة 
ة البیانات المنشور

عن معاھد العبور

مكتب ٦/٦
ل القبول والتسجی
جاھز للعمل 

الیدوى

تتوافر ۷/٦
بمكتب القبول 

والتسجیل خدمات 
التصویر 
والطباعة

تؤدى ۸/٦
خدمات القبول 
والتسجیل فى 
وقت مرضى

تتوافر ۹/٦
بمكتب القبول 

والتسجیل خدمات 
التسجیل 
االلكترونى

تؤدى ۱۰/٦
خدمات القبول 

والتسجیل 
بصورة طیبة

تقوم ادارة ۱۱/٦
المعاھد من آن 
آلخر بمتابعة 
عملیة القبول 

والتسجیل

2017-2018 98% 95% 96% 93% 95% 95% 93% 94% 96% 92%
2018-2019 98% 99% 97% 96% 98% 97% 96% 98% 98% 98%
2019-2020 97% 99% 99% 96% 98% 98% 95% 96% 97% 97%
2020-2021 99% 98% 99% 97% 98% 98% 97% 100% 99% 98%

الرقم المرجعى* 98% 98% 98% 95% 97% 97% 95% 97% 98% 96%
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 توصيات للتطو�ر والتحس�ن املستمر  

 ووضعهم ضمن األطراف املجتمعية  �عز�ز العالقة ب�ن املعهد وأولياء أمور الطالب .1

 . بما ينقل صوره املعهد لالخر�ن �� أفضل صورهااملوقع األلك��و�ى  تطو�ر  .2

 مواقع التواصل اإلجتما��. املوقع اإللك��و�ى و  تطو�ر أساليب الدعاية من خالل .3

 طلب تقر�ر من القائم�ن ع�� القبول والت�جيل حول النقاط ال�ى حدث ��ا إنخفاض عن العام املا�ىى.  .4

5.  .
ً
 عمل دراسة لتحو�ل االستبيان إلك��ونيا

 .2020-2019إستمرار تنفيذ آلية تدر�ب العامل�ن املعمول ��ا عام  .6

 د من الطالب. املحافظة ع�� الطاقة البشر�ة وز�اد��ا �عد .7

 توجيھ الشكر للسيد أم�ن عام املعهد والسيد مدير شئون الطالب.  .8

 م�افأة القائم�ن ع�� مكتب القبول والت�جيل.  .9

 

 

 

 


