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 استبيان أراء رؤساء ومديري قطاع األعمال تحليل 

ديري قطاع االعمال عن رضاء زؤساء وم مديياس ھذا االستبيان الي قيھدف 
  مستوي خريجي الكلية ومقترحاتھم لتطوير اداء الكلية وخريجيھا

   

  ال الي حد ما  نعم    

ل عن مستوي   ١ ة ال يق مستوى جودة خريجي الكلي
  خريجي كليات الصيدلة األخرى

١٠  ٢٤  %٦٦  

  ٢١  ٤٥  %٣٤   خريج الكلية يتميز باالبتكار في مجال عمله  ٢

ي  ٣ ة الت اكل الفني ل المش ل لح ة مؤھ ريج الكلي خ
       يواجھھا في العمل

٤٠  ٢٦  %٣٤  

ة  ٤ ات متخصص ى دراس ة إل ي حاج ة ف ريج الكلي خ
     لتؤھله للعمل بصورة أفضل

٥  ١٢  %٨٣  

  ض ھذه الدراساتاذكر بع   ٥
  

  ادارة الصيدليات 
  ادارة صيدليات المستشفيات

  مبيعات
  تصنيع
  بيع

  اتصال
  تنمية بشرية

  تفتيش صيدلي
  احتياجات السوق

  دعاية
  مھارات حاسب آلي

  ادارة اعمال
  قانون الصيدلة

  التعامل مع المرضي
  الطب الجنائي
  تصميم دوائي

  االسماء التجارية لالدوية
  اسعافات اولية
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ري  ٦ ةخ ى دورات تدريبي ة إل ي حاج ة ف ج الكلي
             مستمرة

٧  ٩  %٨٤  

  أنواع ھذه الدورات  ٧
  

  ادارة الصيدليات
  االدوية المغشوشة

  علم االدوية
  احدث طرق العالج

  التسويق
  التفتيش الصيدلي

  البيع
  االتصال

  التدريب المستمر
  بدائل االدوية

  االدوية الجديدة
  الرقابة الدوائية

  الدعاية

ة  ٨ ي الكلي ات ف ام التخصص ال نظ ل ادخ ل تفض ھ
  )تقسيم الطالب الي تخصصات اثناء الدراسة(

١٩  ١٠  %٧١  

صيدلي متخصص في ادارة   اذكر أنواع التخصصات المطلوبة  ٩
  الصيدليات

  صيدلي باحث
  صيدلي اكلينيكي

  صيدلي متخصص في الدعاية
  صيدلي متخصص في الصناعة

  ٥  ١٤  ٨١  كليةھل تؤيد انشاء رابطة لخريجي ال١٠

  تسھيل التوظيف  اذكر الدور الذى ممكن أن تقوم به ھذه الرابطة١١
  اقامة ندوات في مجال التخصص
تبادل الخبرات العلمية مع ذوي 

  الخبرة
  دعم الخريج في كافة مجاالت العمل

  ربط سوق العمل بالجامعة
 معرفة الجديد في كافة مجاالت العمل
  متابعة الخريج واالستفادة من خبراته
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ضرورة تطوير اداء اغلب المشاركين يشعرون ب ا االستبيان الى انذخلص ھوقد 

الخريج ليصل الي مستوي افضل من حيث القدرة علي االبتكار في عمله والقدرة علي 

  :حل المشالت الفنية التي يواجھھا في العمل وذلك عن طريق

 :لمناھج الكلية للطالب مثل اضافة دراسات متخصصة  -١

  الصيدليات  -
  ادارة صيدليات المستشفيات -
  مبيعات -
  تصنيع -
  بيع -
  اتصال -
  تنمية بشرية -
  تفتيش صيدلي -
  احتياجات السوق -
  دعاية -
  مھارات حاسب آلي -
  ادارة اعمال -
  قانون الصيدلة -
  التعامل مع المرضي -
  الطب الجنائي -
  تصميم دوائي -
  االسماء التجارية لالدوية -
 اسعافات اولية -
في المجاالت  نللطالب والخريجيقد عدد من الدورات التدريبية ع -٢

 :اآلتية

  ادارة الصيدليات -
  االدوية المغشوشة -
  علم االدوية -
  احدث طرق العالج -
  التسويق -
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  التفتيش الصيدلي -
  البيع -
  االتصال -
  التدريب المستمر -
  بدائل االدوية -
  االدوية الجديدة -
  الرقابة الدوائية -
 الدعاية -
تقسيم الطالب الي تخصصات (في الكلية ادخال نظام التخصصات   -٣

في العام الدراسي النھائي او قبل النھائي والنھائي ) اثناء الدراسة

 :والتخصصات المقترحة ھي

  صيدلي متخصص في ادارة الصيدليات -
  صيدلي باحث -
  صيدلي اكلينيكي -
  صيدلي متخصص في الدعاية -
 صيدلي متخصص في الصناعة -
 :تساھم في والتي سوفانشاء رابطة للخريجين   -٤

  تسھيل التوظيف -
  اقامة ندوات في مجال التخصص -
  تبادل الخبرات العلمية مع ذوي الخبرة -
  دعم الخريج في كافة مجاالت العمل -
  ربط سوق العمل بالجامعة -
  معرفة الجديد في كافة مجاالت العمل -
 متابعة الخريج واالستفادة من خبراته -
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  :التوصيات

ج االستبيان علي مجلس الكلية عرض نتائيوصي فريق عمل المعيار ب -

واالقسام العلمية بالكلية لتلقي آراء االقسام في كيفية تنفيذ المقترحات 

الدخال تلك الواردة فيه والبدء في اتخاذ االجراءات التنظيمية الالزمه 

ووضع الخطة الزمنية  ٢٠١١/٢٠١٢التعديالت خالل العام الجامعي القادم 

 .الالزمه

تابعة استبيان آراء سوق العمل اثناء وبعد تنفيذ تلك يوصي فريق العمل بم -

  .المقترحات

 


