
 استطالع آراء خاص باخلرجيني حول عدد من جوانب العملية التعليمية

 حتية طيبة....
أعداد طلبتنا األعزاء ليكونوا أطباء أسنان برغبتاً منا في تحسين برنامجنا التعليمي من أجل تقديم كل ما من شأنه أن يساهم 

وتقديم أفضل الخدمات العالجية للمواطنين , نرجوا مساهمتكم في تقييم  اإلنسانيةمتميزين قادرين على القيام بأعباء هذه الوظيفة 

البرنامج التعليمي الذي درستموه في الكلية وانطباعاتكم العملية المبنية على تجربتكم في ممارسة مهنة طب األسنان, آملين أن 

لتطوير مسار العملية التعليمية في الكلية, والذي سيكون رافدا مهماً لنا  االستبيانبدقة وموضوعية على هذا  إجابتكمتكون 

 وسنتعامل مع ما ذكرتموه بجدية عالية وسرية تامة ولكم منا وافر الشكر والتقدير واألحترام...

 عمادة كلية طب األسنان/شعبة ضمان الجودة                                                                           

 خريجمعلومات عن ال

 .                   الجنس                                                  األسم )اختياري(   -1

 22/     22   سنة التخرج   22/    22    سنة االلتحاق بالدراسة  -2

 .                                                                   مكان العمل الحالي  -3

 .                                                              تاريخ االلتحاق بالعمل   -4

  امتياز ـــــــ جيد جدًا ـــــــ جيد ــــــــ متوسط ـــــــ مقبول ـــــــتقدير التخرج :   -5

 (   Eهي) ( و أدنى درجة  Aفي المربع الذي تختاره علما أن أعال درجة هي)   √ضع أشارة  

 A B C D E الموضوع ت

      ما تقييمك لمستوى البرنامج الذي درسته بشكل عام 1

      ما تقييمك ألداء أعضاء الهيئة التدريسية يشكل عام 2

      استخدم أعضاء الهيئة التدريسية طرق متنوعة في التدريس 3

      في تقيم الطلبة   استخدم أعضاء الهيئة التدريسية طرق متنوعة و موضوعية 4

       تأتاح أعضاء الهيئة التدريسية للطلبة الفرصة لمناقشة أدائهم في االختبارا 5

      ما تقييمك ألبنية و منشئات الكلية بشكل عام 6

ما تقييمك لمستوى الخبرات العلمية العملية التي تلقيتها في مختبرات العلوم  7

 األساسية خالل فترة دراستك

     

ما تقييمك لمستوى الخبرات العلمية العملية التي تلقيتها في العيادات التعليمية  8

 خالل فترة دراستك

     

      هل تجهيزات المختبرات والعيادات كانت مالئمة للتعليم 9

      هل عزز البرنامج من معرفتك بأخالقيات المهنة الطبية 12

      التربوي والعلمي الذي تلقيته في الكليةما تقييمك لجودة اإلرشاد  11

      هل توفرت المصادر العلمية و الكتب في المكتبة حين احتجت إليها 12

      ما تقييمك لمستوى النشاطات الالصفية في الكلية اثناء فترة دراستك 13

 

 
في حال رغبتك في التواصل مع الكلية للمشاركة بنشاطاتها وفعالياتها المختلفة لتطوير مهاراتك وخبراتك 

 العلمية والعملية يرجى تثبيت عنوان بريدكم االلكتروني في أدناه مع التقدير....

 .................................... البريد االلكتروني ..................................................................


