الاستبيانتا الىت تعدهن اللكية
 )1إستبيان عن نمط قيادة و تقييم أداء عميد الكلية من قبل (أعضاء هيئة التدريس /اإلداريين/
الطالب)
 )2إستبيان عن نمط قيادة وتقييم أداء وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من قبل (أعضاء هيئة
التدريس /اإلداريين /الطالب)
 )3إستبيان عن نمط قيادة وتقييم أداء وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى من قبل
(أعضاء هيئة التدريس /اإلداريين /الطالب)
 )4إستبيان عن نمط قيادة وتقييم أداء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من قبل
(أعضاء هيئة التدريس /اإلداريين /الطالب)
 )5استبيان عن أداء رئيس مجلس القسم العلمى
 )6استبيان تقييم آداء مدير وحدة الجودة
 )7إستبيان تقييم أداء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من قبل رئيس القسم
 )8استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 )9استبيان تقييم عضو هيئة التدريس (بكالوريوس الصيدلة)
 )11استبيان تقييم عضو هيئة التدريس بكالوريوس الصيدلة (صيدلة اكلينيكية)
 )11استبيان تقييم عضو الهيئة المعاونة (بكالوريوس الصيدلة)
 )12استبيان تقييم عضو الهيئة المعاونة بكالوريوس الصيدلة (صيدلة اكلينيكية)
 )13استبيان تقييم المقرر الدراسى والمحاضر لطالب الدراسات العليا
 )14إستبيان تقييم المرشد األكاديمى
 )15نموذج مالئمة التخصصات
 )16استبيان تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية
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 )17استبيان تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 )18استبيان تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية
 )19استبيان تحديد االحتياجات التدريبية لإلداريين
 )21استمارة تقييم دورة تدريبية
 )21استبيان تقييم مردود الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية
 )22استبيان تقييم مردود الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 )23استبيان تقييم مردود الدورات التدريبية للقيادات اإلدارية و اإلداريين
 )24استبيان تقييم كفاية أداء القيادات اإلدارية ( أمين الكلية ) من قبل عميد الكلية
 )25استبيان تقييم كفاية أداء القيادات اإلدارية ( أمين الكلية) من قبل مديري اإلدارات
 )26استبيان تقييم كفاية أداء القيادات اإلدارية (مديري اإلدارات) من قبل السيد/أمين الكلية
 )27استبيان تقييم كفاية أداء القيادات اإلدارية (مديري اإلدارات) من قبل اإلداريين باإلدارة
 )28استبيان كفاية أداء اإلداريين والمساعدين الفنيين باألقسام العلمية من قبل رؤساء األقسام
 )29استبيان كفاءة األداء لشاغلي الوظائف اإلدارية من قبل مديري اإلدارات
 )31نموووذج اسووتطالى رأس رؤسوواء اإلدارات واألقسووام العلميووة لتع وويم االس وتفادة موون الموووارد
البشرية
 )31استبيان تقييم المقرر الدراسى (بكالوريوس الصيدلة)
 )32استبيان تقييم المقرر الدراسى بكالوريوس الصيدلة (صيدلة اكلينيكية)
 )33استبيان تقييم وسائل التعليم والتعلم
 )34استبيان تقييم استراتيجية التعليم والتعلم
 )35استبيان تقييم وسائل التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم
 )36استبيان التدريب الصيفي
 )37استبيان الممتحن الخارجي (بكالوريوس الصيدلة /بكالوريوس الصيدلة (صيدلة اكلينيكية)/
دراسات عليا)
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 )38استبيان الممتحن الداخلى (بكالوريوس الصيدلة /بكوالوريوس الصويدلة (صويدلة اكلينيكيوة)/
دراسات عليا)
 )39تقرير المراجع الخارجي (بكالوريوس الصيدلة /بكوالوريوس الصويدلة (صويدلة اكلينيكيوة)/
دراسات عليا)
 )41تقرير المراجوع الوداخلى (بكوالوريوس الصويدلة /بكوالوريوس الصويدلة (صويدلة اكلينيكيوة)/
دراسات عليا)
 )41استبيان مدس كفاءة خدمات المكتبة
 )42استبيان جودة وفاعلية المكتبة
 )43استبيان فاعلية اإلجراءات المتبعة للمحاف ة على حقوق المكلية الفكرية
 )44استبيان تقييم أداء إدارة رعاية الطالب
 )45استبيانات رضا الطالب عن خدمات الدعم
 )46استبيان رضا الطالب عن خدمات الدعم الطالبى
 )47استبيان رضا الطالب عن سياسات الكلية وخدماتها
 )48استبيانات مستوس رضا األطراف المجتمعية عن آداء الكلية فى العملية التعليمية
 )49استطالى آراء قطاى األعمال وجهات التوظيف عن خريج كلية الصيدلة – جامعة طنطا
 )51إستبيان نقييم مستوس خريج كلية الصيدلة
 )51استبيان للمستفيدين من خريجى الكلية واألطراف المجتمعية
 )52استبيان تقويم برنامج بكالوريوس الصيدلة
 )53استبيان تقويم برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة اكلينيكية)
 )54استبيان التحليل البيئي
 )55استبيان عن صياغة الرؤية و الرسالة
 )56استبيان األهداف االستراتيجية

Accredited by the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education

