روابط الخاصة بإستبيانات المقرر الدراسي عن الفصل الدراسي الثاني
عام )Spring 2019( 9102
اجمالي عدد المقررات 73 :مقرر
ينقسم إستبيان المقررات كاآلتي:
)0بالنسبة للمواد التي ال تحتوي علي مقرر عملي تنقسم الي  5أقسام.
)9بالنسبة للمواد التي تحتوي علي مقرر عملي تنقسم الي  6أقسام.
أقسام اإلستبيان:
)0القسم األول :معلومات خاصة بالطالب (.)Name – ID – Email Address – Mobile Number
)9القسم الثاني :آراء عامة حول المقرر الدراسي.
)7القسم الثالث :مخرجات التعلم المستهدفة.
)4القسم الرابع :تقييم المحاضرات.
)5القسم الخامس :تقييم المحاضر.
)6القسم السادس (خاص بالمواد التي تحتوي علي مقرر عملي) :تقييم عضو الهيئة المعاونة.

*ملحوظة هامة:
بالنسبة للقسم األول والخاص ببيانات الطالب نحيطكم علما ً بأن هذه المعلومات ستكون في سرية تامة
ومحجوبة عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يتم تقييمهم من قبل الطالب حفاظا ً علي
خصوصية اإلستبيان.

) لون االستبيانات (بني:الفرقة االولي
8 :عدد المقررات
Analytical Chemistry I https://forms.gle/aHpWJmj5fs5Qgz2K6
English Language II https://forms.gle/Nc1kcEFNA9bmERDJA
Mathematics https://forms.gle/PGFLak2UNEZSM9iZ7
Organic Chemistry I https://forms.gle/dMncussLUo3WvuWC9
Pharmacognosy I https://forms.gle/wHrgoVKruAkU6PLQ9
Profession Relationships https://forms.gle/QwEkrMob6VqDkjeh7
Russian Language II https://forms.gle/SgD57NtD1fSa6Jfh6
Technical Writing https://forms.gle/6obzWAtWUr7tjgKF7

) لون االستبيانات (ازرق:الفرقة الثانية
8 :عدد المقررات
Business Administration https://forms.gle/evW3K2VBrXkcg3ecA
Medical Terminology https://forms.gle/9PipNKWRyP6qMDf29
Scientific Thinking https://forms.gle/isAKiKDGPcbMGJAH9
Organic Chemistry III https://forms.gle/BkF9XztCNKsPSM7o8
Instrumental Analysis https://forms.gle/k777SvEpb8T18cHg8
Parasitology https://forms.gle/wtFvsXLYe2LH2Mow9
Statistics https://forms.gle/ej9PqiqFvZoijZo68
Pharmaceutics https://forms.gle/w5qpXDre8hkTdQDp8

) لون االستبيانات (احمر:الفرقة الثالثة
3 :عدد المقررات
First Aid and Resuscitation https://forms.gle/ZTguWoCQeYyexQp6A
Pharmaceutical Chemistry I https://forms.gle/LiL1r4tfwBYYKugM9
Pharmaceutical Dosage Forms II https://forms.gle/H7MpKvCU45xQ2zC26
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
https://forms.gle/1ayiWyyHUUL3HskPA
Phytochemistry II https://forms.gle/1zco1PuqF1Morxs37
Biochemistry II https://forms.gle/YUisqykyogcSp5LeA
Clinical Microbiology https://forms.gle/e3Mz38MgD993MFaB8

) لون االستبيانات (اخضر:الفرقة الرابعة
3 :عدد المقررات
Drug Marketing https://forms.gle/sqUYDLbyN9FCWXDYA
Drug Analysis and Quality Control https://forms.gle/doZpxDmwJduL7TUB7
Pharmaceutical Technology II https://forms.gle/SjhQQsfkfZ5vf4Pk7
Good Manufacturing Practice and Quality Control
https://forms.gle/G1cjgCxzSjwV8XCb9
Cosmetic Preparations https://forms.gle/9Mm6Hkxn9duvu2ar8
Clinical Biochemistry https://forms.gle/ueJXrpzcsJFvhRc69
Clinical Pharmacy I https://forms.gle/E3GVRRZbMmMULHDE9

) لون االستبيانات (بنفسجي:الفرقة الخامسة
3 :عدد المقررات
Pharmacy Legislation https://forms.gle/DiMeMVCjbVbXApar8
Hospital Pharmacy https://forms.gle/p2uTzHcZHtShrxZB9
Quality Assurance of Herbal https://forms.gle/aV4JLw9EAgYKSin56
Screening and Biological Standardization of Drugs
https://forms.gle/58QDXNX7udPxDq797
Drug Information and Interactions https://forms.gle/WkNH6toPS8Akrcu5A
Patient Counseling and Assessment
https://forms.gle/gcvXU7MqdqD39Rh28
Therapeutics https://forms.gle/sGhwLeZ76m9uhXH79

رئيس لجنة التعامل مع المستفيدين
والء حسن/د

