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ستمارةالا  

 العلمية من قبل الطلبة اخلرجيني فروعهاإجراء تقويم جودة أداء الكلية و
  احملرتم ..كلية الصيدلة لسيد خريج ا        

 سنة التخرج..................
 السالم عليكم.....

  فضلاأل....لغرض معالجة السلبيات .. والسير لرفع مستوى كليتنا الى كليتك  أداءيرجى التفضل بتقييم جودة 
 التقديرشاكرين تعاونك لخدمة كليتك ....مع 

جلودة أداء الكلية واألقسام العلمية  تقويم اخلريجمقياس   
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تقويم الفقرات   

 التقديـــــــــر

(5)  
 ممتاز

(4)  
 جيد جدا

(3)  
 جيد

(2)  
 متوسط

(1)  
 مقبول

      .الخريجين طموحأهداف الكلية بالواقعية و مدى اتسام 1

2 
والتعمةق فةي ميةدان  مستوى تركيز الدراسةة  علةى اتاحةة الفةرل والتخصةل

 المعرفة.
     

      مستوى التركيز على تشجيع البحث العلمي واالستقالل الفكري . 3

4 
زيةد مةن مستوى تركيز الدراسة على ادخال طرق حديثة في نظام الةتعلم التةي ت

 قدرة المتخرج على اإلبداع في العمل.
     

      اإلنتاج المختلفة.مدى الربط بين التعليم األكاديمي وقطاعات  5

6 
يةةةة مالئمةةةة البةةةراما الحتياجةةةات المجتمةةةع  وسةةةوق العمةةةل   ومتطلبةةةات التنم

 المعرفية.
     

      التزام الكلية بالمصداقية والنزاهة في جميع سياساتها وقراراتها. 7

8 
 التةا مةعالتزام التدريسةي بالمصةداقية والنزاهةة فةي سياسةاتا وقراراتةا ومعام

 الطالبة بتساوي .جميع 
     

9 
انةةة فةةي قبةةل التخةةرج االلتةةزام بالنزاهةةة واألم الطالةة حةةث الكليةةة والتدريسةةي 

 السلوك والتصرف عند ممارسة العمل بعد التخرج. 
     

01       قواعد تكفل لكل طال  حق التظلم ؟ الكلية وفرت 

11  
لتعلةيم الضمان العدالة وعدم التمييز بةين الطلبةة مةن حيةث فةرل  الكليةسعى ت
 ؟ التعلمو

     

21  
عضةةاء أاألسةةلو  العلمةةي األخالقةةي فةةي تقةةويم الطلبةةة مةةن قبةةل الكليةةة سةةتخدم ت

 هيئة التدريس ؟
     

31       الكلية  الضمانات والكفاالت القانونية لحفظ حقوق الطلبة؟توفر  

41       ها؟تالكلية بأمن وسالمة طلب اهتمام 

51       ؟لطال تقويما ألسبا  التسر  و رسو  الطلبة ومناقشتها مع االكلية  تجري 

61       ؟مستوى طلبتها مع اقرانهم في جامعات اخرىالكلية تقارن  

 


