
  

 

 

                                                                          1121-1122الدراسة الذاتية 

0 

 

                 
                -                

    -    

 

 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

1 

 

 رقم الصفحة فهرس المحتويات
 3 تقديم

 4 شكر و عرفان
 6 منهجية و اعداد الدراسة الذاتية -2

 11 البيانات الوصفية عن الكلية  
 11 رؤية ورسالة الكلية

 00 األهداف اإلستراتيجية للكلية  
 00 للدراسة الذاتيةالمحاور األساسية  -1

 04 ا : القدرا المسسةيةا :أولا 
 05 التخطيط اإلستراتيجى  -1
 30 الهيكل التنظيمى  -0
 40 القيادة والحوكمة  -3
 41 المصداقية واألخالقيات  -4
 56 الجهاز اإلدارى  -5
 60 الموارد  -6
 67 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  -7
 73 التقويم المؤسسى و ادارة الجودة -8

 77 ا : الفاعلية التعليميةا :ثانياا 
 78 الطالب والخريجون  -1
 100  المعايير األكاديمية   -0
 103 البرامج التعليمية  -3
 113 و التسهيالت الداعمة التعليم والتعلم  -4
 130 أعضاء هيئة التدريس  -5
 140 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى  -6
 150 الدراسات العليا  -7
 157 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية -8
 165 التقرير التحليلى الناقد للتقويم الذاتى  -3
 173 تحةين إلى تحتاج ونقاط نقاط إستيفاء -4

 174 أولا : محور القدرا المسسةية
 178 التعليميه الفاعلية محورا : ثانيا

 184 الخطة التنفيذية -5

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

0 

 185 أولا : محور القدرا المسسةية
 115 التعليميه الفاعلية محورا : انياث

 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

3 

 

 

 

 

 لضمان داخلي نظام إدخال في بدأت التي الكليات أوائل من الزقازيق جامعة – الصيدلة كلية تعد

 مشروع خالل من التطوير استمرار ذلك تلى ثم QAAP مشروع خالل من م0004 عام الجودة

 العام عن للكلية سنوي تقرير بأول لكليةا تقدمت (.CIQAP) لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير

، 0008  ،0007 ،0006 لألعاااوام الساانوية التقااارير ذلاااك تااال ثاام ، م0006-0005 الجااامعي

 . م0011 عام فىثم  م0001،0010

 الراهن الوضع تشخيص على تعتمد و الذاتي للتقويم األساسية الوسائل احد الذاتية الدراسة تعتبر

 الذاتياة الدراسة تعتمد و. التحسين خطط اقتراح و الضعف و القوة مواطن تحديد و المؤسسة في

 بالهيئة الخاصة الجودة ضمان و االعتماد معايير حول الشواهد و األدلة و المعلومات تجميع علي

 القادرة هما أساسيين محورين تحت تندرج المعايير هذه. االعتماد و التعليم جودة لضمان القومية

 .للدراسة الخاضعة للمؤسسة التعليمية الفاعلية و المؤسسية

 واإلعتماااد التعلاايم جااودة لضاامان القوميااة الهيئاة لمعااايير طبقااا   للكليااة ذاتيااة دراسااة أول صادرت

(NAQAAE)  خالل مشروع  من.QAAP الذاتياة للدراساة الثاني اإلصدار هي النسخة وهذه 

 التعلاايم جااودة لضاامان القوميااة للهيئااة الثاااني لإلصاادار طبقااا   الزقااازيق جامعااة – الصاايدلة لكليااة

 والتقاادم النهاو  نساتطيع حتاى الهيئااة قبال مان االعتمااد علااى للحصاول للتقادم وذلاك واالعتمااد

 .الغالي بوطننا

 

 عميد الكلية                                                                                                

 عبدهللا أحمد الشنوانىأ.د/                                                                                        

 تقــــــــديم
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تتقدم وحدة تقويم األداء و ضمان الجودة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق بالشكر لفريق العمل  

نقاط  حيث ع الكلية منالتي ترصد واق للخروج بهذه الدراسةبالدراسة الذاتية و ذلك لتفانيهم في العمل 

و تحتاج الى تحسين و كذلك خطط التحسين المقترحة.  تلك التيضعف والتميز و نقاط الستيفاء و اال

تخص الوحدة بالشكر السيد االستاذ الدكتور محمد نجيب محمد زكريا، عميد الكلية السابق علي وافر 

          .العملجهده و سعيه الدائم علي توفير المناخ المالئم للخروج بهذا 

  فريق العمل بالدراسة الذاتيةا :فريق العمل بالدراسة الذاتيةا :

  ا :ا :  فريق إدارا الدراسةفريق إدارا الدراسة  

 و رئيس الفريق عميد الكلية أ.د/ عبدهللا أحمد عبدهللا الشنواني 

 و عضوية كل منا :
 السابق  عميد الكلية  أ.د/ محمد نجيب محمد زكريا .1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمود محمد عبدالعــــال  .0

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  دريــــــــأشرف محمد قأ.د/  .3

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ــحأ.د/ هنـــاء إبراهيــم صالـ .4

 الجودة ادارة  مدير وحدة  يأ.د/ سحر السيد سعد السويف .5

 ةالجودادارة  وحدة نائب مدير  د./ ماجـــــد السيد محمــــد .6

  ا :ا :  أعضاء الفريق التنفيذيأعضاء الفريق التنفيذي  

 أستاذ بقسم الكيمياء الطبية  أ.د/ منصور السيد أبوكل .1

 أستاذ بقسم العقاقير  أ.د/ عاصم محمد الشاذلي .0

 أستاذ ورئيس قسم العقاقير  أ.د/ سميح إبراهيم الدهمي .3

 أستاذ متفرغ بقسم العقاقير  أ.د/ عبدالمنعم محمد عطية .4

 بقسم العقاقيرأستاذ   أ.د/ عفاف السيد عبدالغني .5

 أستاذ بقسم العقاقير  أ.د/ ساميــة صالح حافظ .6

 قسم الكيمياء الحيويةبأستاذ   أ.د/ هــــــدى السيد محمـد .7

 قسم الكيمياء الحيوية و رئيس أستاذ  أ.د/ مـرفت السيد عسكــــر .8
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 أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية  أ.د/ سوسو إبراهيم علـــــي .1

 أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الطبية  ة أ.م/ محمد محمد بركـــــــ .10

 أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجي  أ.م/ منــى فــــؤاد محمـــود .11

 مدرس بقسم الفارماكولوجي  د./ هاني عبدالملك الباسوسي .10

 مدرس بقسم الفارماكولوجي  د./ وليد محمد عادل بركات .13

 مدرس بقسم العقاقير  د./ داليــا إبراهيم حمـــــدان .14

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  سالي كامل عبداللطيفم.م/  .15

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  م.م/ هبــة هللا حسينى محمـد .16

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيوية  م.م/ رانيــا علـى الرشيـــدي .17

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية  عبدالوهاب ســـم.م/ سارة أني .18

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية  ل الطنطــــاويـم.م/ محمد نبي .11

 بقسم الصيدالنيات درس مساعدم  يرعبدالرحمنـــ/ أحمد سمم.م .00

 معيدة بقسم الكيمياء الحيوية  ص./ رانـــا جمال عيـــــسي .01

 معيدة بقسم الكيمياء الطبية  ص./ سمر سعيد البرمــــاوي .00

  ::  ممثلي الطالبممثلي الطالب  
 الخامسةالفرقة   الطالبة/ رغدة سامي حامد .1

 الخامسة الفرقة   الطالبة/ سمر عزت محمود .0

 الفرقة الثالثة  الطالبة/ لمياء محمدي محمد .3

 الفرقة الثانية   الطالب/ أحمد أبوهاشم .4

  ::ممثلي األطراف المجتمعيةممثلي األطراف المجتمعية  
                                           بيورئيس مجلس إدارة شركة دلتا            محي محمد حافظ عثمان. د./1

 مدير مكتب األهرام العلمي   . د./ جمال عيسى0

 مدير عام جهاز شئون البيئة بالشرقية   . د./ أحمد السيد رخا3

 صيدلي حر ورئيس رابطة صيادلة ههيا   . د./ طارق أبو النيل4

 نقيب الصيادلة بالشرقية          . د./ ابراهيم النجار                5

 مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون محمد حسن عبدالجليل . د./ مسرة6

 الصحية بالشرقية                                                  

  ممثل الجهاز اإلداري ا :ممثل الجهاز اإلداري ا :  

 مدير عام الكلية  أ./ بديعة أحمد عطية كفافي

 ت العامةمدير العالقا   ــــل               اء صموائيــــــــأ/ هن

 ضمان الجودة تقويم االداء وحدةمدير مكتب   أ/ صفاء سعد الدين علي
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  تتميز  التيذلك عناصر القوة  فيللمؤسسة بما  الحاليأداة لتوصيف وتشخيص الوضع هي

 التيلية الخطة المستقب إلى إضافةتؤثر سلبا على أدائها،   التيبها وكذلك مجاالت الضعف 

المؤسسااة وتمكنهااا ماان تحسااين  فاايالممكنااة لمعالجااة عناصاار الضااعف  األنشااطةتتضاامن 

الدراسة الذاتياة الخاصاة بالمؤسساة الخطاوة األولاى واألكثار  إعداديمثل و   وتعزيز الجودة

 عملية التقويم واالعتماد. فيأهمية 
 

 

 

 

  واالعتماااادان جااودة التعلاايم لضاام الهيئااة القومياااةتاام إعااداد الدراسااة للكلياااة طبقااا  لمعااايير 

 م( 0001)أغسطس  العاليلمؤسسات التعليم 

  

  

  

  .تشكيل فريق إدارة الدراسة الذاتية و الفريق التنفيذي 

   .إعداد خطة الدراسة الذاتية 

   .التهيئة و اإلعالن عن الدراسة الذاتية 

   .تشكيل و تدريب فرق العمل 

 تحديد طبيعة المعلومات المستهدفة 

 / إعداد األدوات المناسبة لجمع البيانات.  تحديد 

  .استخدام األدوات وجمع البيانات و تحليل البيانات والتوصل إلى استنتاجات 

  .كتابة تقرير الدراسة الذاتية 

 مناقشة تقرير الدراسة الذاتية مع المعنيين 

العليا للكلية ووحدة  إعداد الدراسة الذاتية من اإلدارةجمع البيانات ه فقد تم تشكيل لجان يوبناء عل

 ضمان الجودة ، باإلضافة إلى لجنة أخرى للمراجعة والصياغة.

 

  مـراحل إعداد الدراسة الذاتيةمـراحل إعداد الدراسة الذاتية

 

 أهداف إعداد الدراسة الذاتيةأهداف إعداد الدراسة الذاتية

 

اتيةاتيةمنهجية إعداد الدراسة الذمنهجية إعداد الدراسة الذ  
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 فريق ادارا الدراسة الذاتيةا : - أ

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  .1

 السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .0

 كلية لشئون الدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور / وكيل ال .3

 السيدة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .4

  ادارة الجودة الدكتور / مدير وحدة االستاذ السيد .5

 الجودةادارة  السيد الدكتور / نائب مدير وحدة .6

 

مت تشكيل فريق إعداد الدراسة الذاتية للكلية علي النحو التايل:  
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 زمن التنفيذ مسئولية التنفيذ آليات التنفيذ المخرج الهدف
 مسئولية المتابعة/

 مؤشرات األداء

 التمويل

عداد الدرا الذاتية 
 إ

  

تشكيل فريق الدراسة  -1

 الذاتية

الجودة ادارة  مدير وحدة  نوفمبر 

0212 

  أ.د/ عميد الكلية

 تشكيل الفريق التنفيذي-0 
 

 أ.د/ منصور أبوكل

 نوفمبر

0212 

 

 أ.د/ عميد الكلية

 الجودةادارة  مدير وحدة 

 

 

 

 

التخطيط 

 اإلستراتيجي

 أ.د/ عاصم الشاذلي الهيكل التنظيمي

 ا.م/ ماجد أبوهاشم

 د/ سميح الدهميأ. القيادة والحوكمة

 أ.د/ منى فؤاد محمود المصداقية واألخالقيات

 أ.د/ عفاف السيد الجهاز اإلداري

 مدير عام الكلية

 د/ هاني عبدالملك الموارد المالية

أ.د/ وكيل الكلية لشئون  د/ وليد بركات المشاركة المجتمعية

 البيئة وخدمة المجتمع

 أ.م/ محمد بركة جونالطالب والخري

أ.د/ وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

 

 المعايير األكاديمية و

 البرامج التعليمية

 د/ داليا حمدان

 أ.د/ مرفت السيد عسكر

 /هشام عزتأ.د التعليم والتعلم

 أمل الجندىأ.د/ 

 أبو زيد سانحاأ.د/  أعضاء هيئة التدريس

 حأ.د/ سامية صال

 نوفمبر

0212 

أ.د/ وكيل الكلية 

 للدراسات العليا والبحوث

 

وكيل الكلية للدراسات  أ.د/ هدى السيد البحث العلمي

 العليا والبحوث

 أ.د/ عبد المنعم عطية الدراسات العليا

 أ.د/ سوسو إبراهيم

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحوث

 :الخطة  التنفيذية  للدراسة الذاتية -ب
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نظام ادارة الجودة و 

 تمرالتطوير المس

 أ.د/ سحر السويفي

 د/ ماجد السيد

الجودة ادارة وحدة  

التوعية واإلعالن -3  فريق العمل بوحدة  

 الجودةادارة 

 ديسمبر

0212 

 أ.د/ سحر السويفي

 د/ ماجد السيد

 هناء صموئيل

جنيه1222   

تدريب فريق العمل -4  الجودةادارة وحدة  

 الهيئة القومية لإلعتماد

 ديسمبر

0212 

سحر السويفيأ.د/   

 د/ ماجد السيد

جنيه10522  

تجميع البيانات  -5

 وتحليل البيانات

  فريق العمل بوحدة 

 الجودةادارة 

مارس-يناير  

0211 

  أ.د/ سحر السويفي

 د/ ماجد السيد

جنيه1222     

إعداد تقرير  -6

 الدراسة

يوليو-ابريل  فرق العمل بالمعايير  

0211 

 أ.د/ سحر السويفي

سيدد/ ماجد ال  

جنيه1222    

مراجعة تقرير  -7

 الدراسة

 أ.د/ سحر السويفي

 د/ ماجد السيد

-أغسطس

 اكتوبر

0211 

 أ.د/ عميد الكلية

 وكالء الكلية
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 : كلية الصيدلة ـ جامعة الزقازيق اسم المسسةة ا 

 : معهد عالي                معهد متوسط                 كلية     نوع المسسةة ا 

 الزقازيق  / األكاديمية التابعة لها المسسةةا : ةسم الجامعا 

 : حكومية                   خاصة       نوع الجامعة / األكاديمية ا 

 : الموقع الجغرافي ا 

 المدينة:    الزقازيق   المحافظة :    الشرقية   

 : 1174عام     تاريخ التأسيس ا 

 : خمس سنوات     مدا الدارســــة ا 

 عربي ـ إنجليزي     ــــة ا :لغة الدراس 

 :القيادة األكاديمية للكلية / المعهد 

 الدرجة العلمية االسم القيادة
أ.د/ عبدهللا أحمد عبدهللا  الكلية عمـيــد

 أستاذ بقسم الكيمياء الطبيه الشنواني

أ.د/ محمود محمد  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 رأستاذ بقسم العقاقي عبدالعــــــــال

وكيل الكلية للدراسات العليا 
 والبحوث

أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا  أشرف محمد قدريأ.د/ 

 والمناعة

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

أ.د/ هناء محمد إبراهيم 

 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية ــحـــــصالـ

  

 :الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة 

 ليسانس                 دبلومات متخصصة     بكالوريوس       

 دبلوم                       ماجستير    دكتوراه       

 ال يوجد أخرى :           

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 م يتم تفعيلهال  
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 أعداد الطالب وتوزيعهم:

 (:1111-1111) ىالمرحلة الجامعية األول -1

 لفة:العدد اإلجمالى للطالب المقيدين وتوزيعهم على الفرق المخت

 توزيع الطالب:

 إجمالى ليسانس بكالوريوس الفرقة
 1111 ال يوجد 1111 األولى
 112 ال يوجد 112 الثانية
 1111 ال يوجد 1111 الثالثة
 769 ال يوجد 769 الرابعة

 711 ال يوجد 711 الخامسة
 1116 ال يوجد 1116 إجمالى الطالب

 

 1111 الذكور: 1111اإلناث:  1116إجمالى الطالب:    

 
 (1111) مرحلة الدراسات العليا -1

 (قيدونالعدد اإلجمالى للطالب وتوزيعهم على الدرجات المختلفة: )الطالب الم

 الدرجة العلمية
 اإلجمالى التخصصات الفرعية لكل درجة

 أعداد الطالب اسم الدرجة

 الدكتوراه

 1 األدوية والسموم دكتوراه

11 

 1 العقاقير دكتوراه
 1 الصيدالنيات راهدكتو 

 1 الكيمياء التحليلية دكتوراه
 1 الصيدلية الكيمياء الطبية دكتوراه
 1 الكيمياء العضوية الصيدلية دكتوراه
 1 الكيمياء الحيوية دكتوراه
 1 الميكروبيولوجيا والمناعة دكتوراه
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 الماجستير

 19 األدوية والسموم ماجستير

71 

 1 العقاقير ماجستير
 11 الصيدالنيات ماجستير
 16 الكيمياء التحليلية ماجستير
 11 الصيدلية الكيمياء الطبية ماجستير
 12 الكيمياء العضوية الصيدلية ماجستير
 9 الكيمياء الحيوية ماجستير
 2 الميكروبيولوجيا والمناعة ماجستير

 الدبلومات
 261 غير مفعلة بقرار مجلس الكلية رقم

  11/19/1111بتاريخ 
 ال يوجد ال يوجد

 21 اإلجمالى
 

 11   الذكور: 61اإلناث:  112: إجمالى الطالب
 

 األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس:

 إسم القسم العلمى

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أستاذ إجمالى
أستاذ 
 مساعد

 مدرس
 هيئة معاونة

غير  متفرغ
 متفرغ

مدرس  عامل
 مساعد

 معيد

 22 5 5 5 1 5 - 2 علم األدوية والسموم
 25 6 7 6 6 7 1 2 العقاقير

 22 5 5 8 2 2 1 1 الصيدالنيات
 29 9 2 5 2 6 1 1 الكيمياء التحليلية
 18 2 2 2 2 5 - 1 الصيدلية الكيمياء الطبية

 15 2 2 2 1 2 - 1 الكيمياء العضوية الصيدلية
 16 2 2 2 - 6 - 1 لكيمياء الحيويةا

 22 6 2 2 - 7 - 1 الميكروبيولوجيا والمناعة
إجمالى أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة 
 بالمؤسسة

11 2 21 18 26 22 22 182 
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 التوزيع اإلجمالى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة:

 الدرجة
 الجنس

النسبة 
 الحالة الوظيفية المئوية

ة النسب
 المئوية

 %111 % للمنتدب يني% للمع %111 % لإلناث % للذكور
 %155 21 69 %155 55 55 أستاذ )جميع الفئات(

 %155 5 155 %155 67 22 أستاذ مساعد
 %155 5 155 %155 25 55 مدرس

 %155 5 155 %155 66 22 مدرس مساعد
 %155 5 155 %155 67 22 معيد

 

 ذكور إناث اإلجمالى 
 9 21 25 األجازات الخاصة/ى عدد المعارينإجمال

 12 21 22 إجمالى أعضاء الهيئة المعاونــة
 9 2 12 إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج

 

 11:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب
 22:  1 نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة للطالب

 %  9.9 نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس
 %  6.9 ة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريسنسب

 

 العدد عدد العاملين بالجهاز اإلداري
 128 إناث
 155 ذكور
 9 مؤقت
 269 دائم

 278 اإلجمالى
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 البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:

 أوالً : المرحلة الجامعية األولى :

 سسة:أسماء البرامج التعليمية التى تقدمها المؤ 

 بكالوريوس العلوم الصيدلية        -1

 بكالوريوس العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( - -0

 2:العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 2عدد البرامج المطبقة بالفعل :  

 ثانيًا : مرحلة الدراسات العليا :

 أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة: 

 في العلوم الصيدلية فى التخصصات اآلتية اتدبلوم 

 دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي  -

 دبلوم التكنولوجيا الحيوية الصيدلية -

 الشرعي ئيدبلوم السموم و التحليل الكميا -

 دبلوم الصيدلة الصناعية -

 دبلوم الميكروبيولوجيا السريرية و المناعة -

 دبلوم صيدلة المستشفيات -

 ابة االدوية و تأكيد الجودةدبلوم رق -

 دبلوم المعايرات االحيائية لالدوية -

 دبلوم النباتات الطبية -

 دبلوم الصيدلة االكلينيكية -

 دبلوم الدعاية و التسويق الدوائي -

 دبلوم مستحضرات التجميل  -

 درجة الماجةتير في العلوم الصيدلية فى التخصصات اآلتيةا :

 الكيمياء الطبية  -

 الحيوية الكيمياء   -

 الصيدالنيات  -
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 العقاقير  -

 و مناعةميكروبيولوجي  -

 علم األدوية والسموم -

 الصيدليةالكيمياء العضوية  -

 الصيدلية الكيمياء التحليلية  -

 الصيدلة االكلينيكية -

 : درجة الدكتوراه في العلوم الصيدلية في التخصصات اآلتيةا 

 الكيمياء الطبية  -

 الكيمياء الحيوية   -

 الصيدالنيات  -

 اقيرالعق  -

 ومناعةميكروبيولوجي  -

 فارماكولوجي -

 الصيدليةالكيمياء العضوية  -

 الصيدلية الكيمياء التحليلية  -

         الصيدلة االكلينيكية -

 برنامج 31العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة :  

 16عدد البرامج المطبقة بالفعل: 

 % 19 إلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا:نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد ا

 % 11  نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا:

 خمس سنوات األخيرة:لعدد الدرجات التى تم منحها خالل ا

 % من إجمالى الدرجات العلمية الممنوحة العدد الدرجة
 ال يوجد ال يوجد دبلوم

 91.1 91 ماجستير
 12.6 12 دكتوراه
 %111 71 إجمالى
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 خالل الخمس سنوات األخيرة: أعداد ونسب الخريجين

 ة المئويةالنسب أعداد الطالب العام
1116-1119  111 71.11% 
1119-1111  971 12.91% 
1111-1117  161 71.17% 
1117-1111   216 77,11% 
1111-1111  119 71.11% 

  1711 إجمالى الخريجون
 

 أعداد ونسب الخريجين )الدراسات العليا( خالل الخمس سنوات األخيرة:

 العام
  أعداد الطالب

 الدكتوراه الماجيستير االجمالي

1111-1111 11 2 11 
1117-1111 11 9 17 
1111-1117 11 2 12 
1119-1111 1 2 11 
1116-1119 7 1 11 

 71 12 91 إجمالى الخريجون
 1ت الطابع الخاص: عدد الوحدات ذا

 أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها المؤسسة:  

 )جاري استخراج الترخيص الخاص لبدء مزاولة أعمالة( 1مركز االستشارات الصيدلية
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 وسائل اإلتصال بالمؤسسة:

  44511 -جامعة الزقازيق  –العنوان البريدى: كلية الصيدلة 

  :الموقع اإللكترونى  www.pharmacy.zu.edu.eg 

   :البريد االلكترونيpharm@zu.edu.eg 

  :0303066/055تليفون    

  :0303066/055فاكس 

 رارا :ـــــــإق

 أقر أن كافة البيانات الواردا أعاله صحيحة 

  / عميد الكليةا : أ.د 

 : التوقيعا 

 :بيانات تمأل بواسطة الهيئة 

  كود الكلية المتقدمة بقاعدة بيانات الهيئة:

 /                 /               تاريخ تقديم طلب اإلعتماد:

 المستلم:توقيع  أسم المستلم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كليةخاتم ال  
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أن تصبح الكلية صرحاا تعليمياا وبحثياا معتمدا إقليمياا وعالمياا وله دور فعال في المشاركة 

 المجتمعية.

 

 

 

 

 

المجتمع المحلي واإلقليمي بصيادلة ذوي كفاءا  تهدف كلية الصيدلة جامعة الزقازيق إلى إمداد

عالية ومهارات مهنية متميزا وقيم أخالقية تةهم في تطوير الصناعات الدوائية وتوكيد جودا 

الدواء وتحةين الخدمات الصحية بالمجتمع وذلك من خالل تطوير وتحديث البرامج األكاديمية 

مختلفة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وطرق التعليم والتعلم ودعم األنشطة الطالبية ال

ومعاونيهم والجهاز اإلداري والرتقاء باألبحاث العلمية والتطبيقية الهادفة ومواصلة التعليم 

 الصيدلي المةتمر.
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 (تم تحديث الغايات و األهداف الستراتيجية بناءاا على توصيات زيارا المحاكاا)

 اآلتية غاياتال في الكلية غايات تبلورت
 خريج متميز و فعال (1

 زعضو هيئة تدريس متمي (0
 ادارة فعالة (3

 تنمية القدرات المادية و البنية األساسية للكلية. (4
 المساهمة في التنمية المتكاملة للمجتمع. (5

 الحصول علي االعتماد االكاديمى من الهيئة القومية لجودة التعليم و االعتماد (6
 

 

 :التالية اإلستراتيجية واألهداف الغايات تحديد تم الكلية ورسالة لرؤية تحقيقا
 

 الغاية األولي
لخريج متميز و فعا   

ا :الستيراتيجية األهداف  
 توفير الرعاية الطالبية وخدمات للخريجين. 1-1

 تبني تحقيق المعايير األكاديمية القياسية القومية. 1-0 
لمقررات وتحقيق التميز تمر للمناهج وارفع كفاءة العملية التعليمية والتحديث المس 1-3           

لتضمن تخريج صيدلي متميز ذو كفاءة عالية قادر على تلبية احتياجات المجتمع  األكاديمي
 وحل مشكالته

 تطوير إستراتجيات التعليم والتعلم وتطوير نظم تقييم الطالب. 1-4

  تطوير برامج الدراسات العليا-1-5
 

ا : ثانيةالغاية ال  
.س متميزعضو هيئة تدري   

ا :الستيراتيجية األهداف  
 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   0-1

     
 الغاية الثالثة ا :

 
    ادارا فعالة.

ا :الستيراتيجية األهداف  
تطوير الخطة االستراتيجية لتحسين الخدمات  المساندة للعملية التعليمية و البحث العلمي  3-1

 المجتمع.و أنشطة خدمة 

 تطوير الهيكل التنظيمي للكلية لتحسين الخدمات اإلدارية.  3-0

 تنمية القدرات المهنية وتطوير أداء الجهاز اإلداري.  3-3
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 الغاية الرابعةا :

تنمية القدرات المادية و البنية األساسية للكلية            
 

 ا : الستيراتيجية األهداف

 لعمل و التعليم بالكلية.تطوير الموارد العلمية و بيئة ا  4-1

تنمية الموارد الذاتية المالية و المادية للكلية. 0 -4  
 
 

 الغاية الخامةةا :
            

 المةاهمة في التنمية المتكاملة للمجتمع.
ا :الستيراتيجية األهداف  

النهو  بالبحث العلمي الهادف والوصول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع االبتكارات   5-1

 العلمية

 .تطوير المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات وفقا  إلحتياجات المجتمع 5-0

 وضع مواثيق و نظم تراعي أخالقيات العمل تتسم  بالعدل و الشفافية و   المساواة.  5-3

 

 الغاية الةادسة

 الحصول علي العتماد الكاديمى من الهيئة القومية لجودا التعليم و العتماد

ا :ةالستيراتيجي ألهدافا  

دعم نظم ادارة ضمان جودة التعليم الصيدلى بالكلية والتأهيل العتماد الكلية من    6-1

 قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
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 التخطيط اإلستراتيجى  .1

 الهيكل التنظيمى  .0

 القيادة والحوكمة  .3

 المصداقية واألخالقيات  .4

 از اإلدارىالجه  .5

  المالية الموارد  .6

 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة  .7

 التقويم المؤسسى و ادارة الجودة  .8

 الطالب والخريجون .1

  المعايير األكاديمية  .0

 التعليمية و المقررات الدراسية البرامج .3

 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية  .4

 أعضاء هيئة التدريس .5

 واألنشطة العلمية األخرى  البحث العلمى  .6

 الدراسات العليا .7

 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية .8
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أولاا :  القدرا 

 المسسةية
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 الخطة اإلستراتيجية للكلية 2/2

 التحليل البيئي  2/2/2

على جميع العناصر األساسية وهى التحليل البيئي، رؤية تشتمل خطة إستراتيجية للمؤسسة 

 .إلضافة إلى الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكليةإستراتيجية با أهداف و ورسالة وقيم

القرار ا :2-2)مرفق ق 13/10/0001بتاريخ ( 534رقم )والخطة معتمدة من مجلس الكلية 

. وقد تم تحديث رؤية ورسالة الكلية واعتمادها في (الخطة الستراتيجية -التنفيذى لمجلس الكلية

الخطة  و تحديث مراجعة تمت ومن ثم 10/4/0010( بتاريخ 540مجلس الكلية رقم )

( بتاريخ  553رقم ) مجلس الكلية مناإلستراتيجية وإعداد اإلصدار الثاني لها والذي تم اعتماده 

 .(المحدثةالخطة الستراتيجية -القرار التنفيذى لمجلس الكلية ا :1-2)مرفق ق 13/10/0010

تمدت على التحليل البيئي صممت الخطة اإلستراتيجية على أسس علمية محددة المعالم اع

نقاط الضعف التي تحتاج  – القوةللكلية شامال كال من البيئة الداخلية )نقاط  SWOT) الرباعي )

التهديدات المختلفة( وتم استخدام التحليل الكمي  -الى تحسين( والبيئة الخارجية )الفرص المتاحة

ستقصاءات والندوات واالجتماعات والكيفي في إجراء التحليل البيئي . وقد استخدمت قوائم اال

والمقابالت التي اعتمدت على استخدام أسلوب العصف الذهني للتعرف على جوانب القوة 

وقد اشترك في  .(وثيقة التحليل البيئي الرباعيا : 3-2)مرفق قوالضعف والفرص والتهديدات 

 التحليل البيئي كل العناصر ذات الصلة بالكلية:

 ممثلة في  عميد الكلية والسادة الوكالء.اإلدارة العليا للكلية  -1

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية من األقسام العلمية المختلفة. -0

 العاملين بالكلية بكل المستويات . -3

 الطالب في البرامج والمراحل الدراسية المختلفة . -4

 طالب الدراسات العليا. -5

مجال –العمل الحكومي  –لحر صيادلة )اصحاب المصلحة( في قطاعات مختلفة ) العمل ا -6

 مجال التسويق ( –الصناعة 

 ممثلين عن النقابة الفرعية للصيادلة بالشرقية  -7
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 .ممثلين عن النقابة العامة للصيادلة -8

 الداخلية البيئة عناصر عنصرمن للك الرباعى التحليل عن تقرير إعدادب اإلدارة فريق قام

 ثم تم اعداد به القوة أو الضعف مدى وبيان صرعن كل لتقييم الجلسات من عدد بعقدو والخارجية

 لنتائج مسودة إعدادوتم  .األولويات لتحديد والتهديدات والمخاطر والضعف القوة بنقاط مسودة

 الغايات صياغةو   واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة لمعايير طبقا البيئى التحليل

 .االستراتيجية واألهداف

 ئج التحليل البيئي مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكليةا :عرض ومناقشة نتا 

تم عر  ومناقشة نتائج التحليل البيئي مع األطراف من داخل الكلية من أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب وكذلك مع أطراف من خارج الكلية من المستفيدين مثل 

ات وغيرهم وذلك من خالل ندوات ولقاءات واستطالعات نقابة الصيادلة وصيادلة المستشفي

وقد تبين من نتائج استطالع الرأي  (وثائق المشاركة في التحليل البيئيا : 4-2)مرفق قالرأي 

وجود عدد من نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات ومن أمثلة الفرص إتاحة برامج 

 ان الكلية راعت وقدجامعات الخاصة للمؤسسة. جديدة والتهديدات مثل المنافسة اإلقليمية وال

 خطط بين ارتباط يوجد كما للجامعة االستراتيجية بالخطة مرتبطة االستراتيجية خطتها تكون

وذلك من خالل  للجامعة االستراتيجية األهداف وبين المؤسسة استرايجية فى التطوير وبرامج

لجامعة عن طريق مقابالت وورش عمل التنفيذي للخطة اإلستراتيجية با التواصل مع الفريق

الرتباط بين استراتيجية الكلية و استراتيجية وثائق ا : 5-2)مرفق قوندوات واستشارات 

. وتقوم كال الخطتين على محاور أساسية مشتركة وهى التعليم والتعلم والبحث العلمي (الجامعة

مح الكلية في الفترة القادمة تم وضع إستراتيجية تحدد مال فقدوفى ضوء ما سبق . وخدمة المجتمع

الغايات االستراتيجية للجامعة إستراتجية الجامعة ) أهداف و ( و تتواءم مع0015 – 0010)

وتقدم الجامعة كل التسهيالت )الفنية ( 07/4/0010بتاريخ  406 رقم معتمدة من مجلس الجامعة

 .(غايات الستراتيجية للجامعةال ا :6-2مرفق ق( المادية ( لتنفيذ هذه اإلستراتيجية –المعنوية  –

 الرؤية والرسالة 2/2/1

(  486تتوافر لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق رؤية ورسالة معلنة و موثقة من مجلس الكلية رقم )

 م10/4/0010(  بتاريخ 540وقد تم تحديثها واعتمادها بمجلس الكلية رقم )  8/7/0007بتاريخ 

 (نص الرؤية و الرسالة للكلية الكلية و القرار التنفيذى لمجلس ا :7-2مرفق ق(

  ا :مةتوى المشاركة في صياغة الرؤية والرسالة 

وقد تم االعتماد في صياغة الرؤية والرسالة على العديد من االجتماعات واللقاءات والندوات 

التي استخدم فيها العصف الذهني  (وثائق المشاركة في الرؤية و الرسالةا : 8-2)مرفق ق
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ئج التحليل البيئي للكلية وذلك لتحديد المتطلبات التي ينبغي أن تحققها الكلية في وكذلك على نتا

خدمة المجتمع وتنمية  –العملية البحثية  –محاورها الثالث األساسية وهى )العملية التعليمية 

قد اشترك في مناقشة وصياغة رؤية ورسالة الكلية أطراف عديدة من داخل الكلية والبيئة ( 

جميع االقسام العلمية و االدارية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس و الجهاز  ممثلى :وخارجها 

 المعاون و الطالب و الخريجين و المستفيدين النهائيين  و االطراف المجتمعية.

 : عرض ومناقشة الرؤية والرسالة مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكليةا 

مجالس ا : 9-2)مرفق قالعلمية  المختلفة بالكلية  تم عر  الرؤية والرسالة على مجالس األقسام

ثم تم عرضها على مجلس الكلية حيث تم مناقشتها واعتمادها. هذا باإلضافة   (األقةلم العلمية

إلى عر  ومناقشة الرؤية والرسالة مع األطراف المختلفة من داخل وخارج الكلية من خالل 

وثائق المشاركة في الرؤية و  ا :8 -2)مرفق قندوات ولقاءات مع من شارك فى صياغتها 

 (الرسالة

 : نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكليةا 

تم نشر الرؤية والرسالة من خالل العديد من الوسائل من خالل صفحة الكلية على اإلنترنت ومن 

ة ومدرجات الطالب خالل الملصقات ودليل الطالب، وعلى غالف الكتاب الجامعي ومداخل الكلي

مؤتمر التعريفي بمشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد الوكذلك من خالل المؤتمرات مثل 

(CIQAP والمؤتمر العام السنوي بالكلية وأيضا من خالل الندوات الطالبية والندوات الخاصة )

نشر الرؤية  ائقوثا : 21-2)مرفق ق بالعاملين بالكلية بغر  نشر الوعي برؤية ورسالة الكلية

حددت المؤسسة آلية مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة بشكل دوري كل خمس كما  .(و الرسالة

سنوات وذلك لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية كما تقرر مراجعتها قبل هذه الفترة في حال 

 وجود اى ضروريات تدعو لذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية .

 ستراتيجية األهداف اإل 2/2/3

 تحقق رؤيتها ورسالتهاالتي كلية الصيدلة جامعة الزقازيق مجموعة من األهداف اإلستراتيجية ل

اعتمادها بمجلس  ثموالتي تم تحديثها   7/8/0007( بتاريخ 486من مجلس الكلية رقم ) معتمدة

 -ةالقرار التنفيذى لمجلس الكلي ا :22-2مرفق ق( 0010/ 04/5بتاريخ  (543)الكلية رقم 

و تم تحديثها بناءا  على توصيات زيارة المحاكاة و اعتماد  .(األهداف الستراتيجيةوثيقة 

القرار التنفيذى  :21-2مرفق ق) 11/6/0010( بتاريخ 580التحديث بمجلس الكلية رقم )

وتم االعتماد على التحليل البيئي عند تحديث األهداف اإلستراتيجية وذلك لتعزيز  .لمجلس الكلية(

اط القوة ومعالجة جوانب الضعف واالستفادة من الفرص المتاحة وتفادى التهديدات التي تؤثر نق

 سلبنا على األداء.
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 ا :مةتوى المشاركة في صياغة األهداف اإلستراتيجية للكلية 

تم إجراء ندوات و لقاءات  لصياغة ومناقشة األهداف اإلستراتيجية للكلية شاركت فيها مختلف 

-2)مرفق قو السابق ذكرها بالرؤية و الرسالة  من داخل و خارج الكلية لة األطراف ذوى الص

 .(سجالت الحضور – المشاركة في صياغة األهداف الستراتيجية للكلية وثائق ا :23

 عرض ومناقشة تحديث األهداف اإلستراتيجية 

خالل تم عر  ومناقشة تحديث األهداف اإلستراتيجية فى وجود أطراف داخلية  وخارجية ومن 

% من المشاركين في 15ورش عمل و استطالع رأى الطالب والمستفيدين وقد وجد أن 

 مناقشة األهداف الستراتيجية وثائقا : 24-2)مرفق ق االستطالعات وافق على الغايات النهائية

 .(سجالت حضور-اناتياستب –

 لكليةا :نشر األهداف اإلستراتيجية للكلية من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج ا 

تم نشر األهداف اإلستراتيجية داخل وخارج الكلية من خالل صفحة الكلية على اإلنترنت 

 والندوات والملصقات وكذلك مداخل األقسام.

 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية 2/2/4

ا توجد خطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق إستراتيجية الكلية تبرز حاجة الكلية للتطوير طبق

لمعايير الجودة واالعتماد وتبنت الخطة جميع األهداف اإلستراتيجية بالكلية مع األخذ في 

االعتبار نظام األولويات لألنشطة والمهام المطلوب تنفيذها. ويوجد تحديد دقيق لمسؤوليات تنفيذ 

لمهام ا األنشطة والمهام التي تتضمنها الخطة حيث يوجد فريق تنفيذي لكل نشاط مسئول عن تنفيذ

توجد بالخطة مؤشرات كما  تتضمن الخطة جدوال زمنيا محدد ومالئم لمراحل التنفيذ الموكلة إليه.

يوجد بالخطة آليات تتعلق بإدارة المخاطر من حيث بدائل التمويل  ونجاح لتقييم عمليات التنفيذ  

تحديد تكلفة كل  وغيرها. ترجمت الخطة التنفيذية إلى خطة مالية تقديرية محددة المعالم حيث تم

نشاط وتعتمد مصادر التمويل على مساهمة مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد 

توجد آلية متابعة تنفيذ األنشطة من خالل وحدة تقويم . و الجامعة والموارد الذاتية للكليةومساهمة 

مختلفة من قيادات األداء وضمان الجودة بالكلية وتتم المتابعة كل ثالثة أشهر. شاركت أطراف 

أعضاء هيئة التدريس في وضع الخطة و آليات متابعة التنفيذ وقد تم اعتماد الخطة  و أكاديمية

ثيقة الخطة ا : و25-2مرفق ق( 13/10/0010بتاريخ   (553)وتوثيقها من مجلس الكلية رقم 

 .(لتطبيق استراتيجية الكلية Action plan التنفيذية

 الوضع التنافةي للكلية  2/1

 معتمداا :الةمات التنافةية للكلية ودورها في المجتمع  2/1/2
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تعكس إستراتيجية الكلية شخصيتها المستقلة وخصائصها المميزة لطبيعة نشاطها وعلى الرغم 

 من تشابه بعض التخصصات األكاديمية المقدمة في برامج الكلية وبعض البرامج المقدمة من

لية تعمل على توجيه هذه التخصصات األكاديمية نحو الكليات األخرى إال أن إستراتيجية الك

و تم  . وقد تم اقتراح مجموعة من السمات التنافسية المميزة للكلية عن نظيراتهارسالة الكلية

القرار  ا :26-2مرفق ق( 14/11/0011( بتاريخ 561) بمجلس الكلية رقم هذه السماتاعتماد

 .  (ة للكليةثيقة الةمات التنافةيو -التنفيذى لمجلس الكلية

 : إقبال الطالب الوافدينا 

و عدد  خالل الثالث سنوات االخيرة طالب وافد للدراسة ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية 67تم قيد 

ا : 27-2مرفق ق( ثالثة طالب وافدين لدرجة الماجستير واثنين من الطالب لدرجة الدكتوراه

عدد الطالب الوافدين في مرحلتي وبدراسة ظاهرة قلة  .(الطالب الوافدين بيان معتمد بعدد

البكالوريوس والدراسات العليا  تبين أن من بين هذه األسباب هو مكتب توزيع الوافدين و تفضيل 

معظم الطالب الوافدين التواجد في العاصمة أو المدن الكبرى حيث  أنها األكثر شهره واألكثر 

واعتمادها  ة لجذب الطالب الوافدينسياس باعدادموائمه للطالب خاصة العرب وقد قامت الكلية 

 بناءا  على توصيات زيارة المحاكاة  11/6/0010( بتاريخ 580و توثيقها من مجلس الكلية ) 

 وذلك من خالل التعاون مع إدارة جامعة الزقازيق و إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.

 اا :استقصاء مةتوى كفاءا الخريجين في المنظمات التي يعملون به 

آراء الجهات الوظيفية عن خريج الكلية، وتم إرسال الستطالع  قامت الكلية بعمل استبيان

االستبيانات  إلى جهات توظيف مختلفة من مستشفيات ووحدات صحية ومصانع أدوية ومكاتب 

علمية لشركات أدوية وكذلك عدد من الصيدليات الخاصة المنتشرة بمحافظة الشرقية ، وتم عمل 

الخريج بلغت  عن مستويائى لما ورد باالستبيان وتبين أن نسبة الشعور بالرضا تحليل احص

% و 60% ، و بلغت نسبة تأهله لحل المشاكل الفنية 35% ، وبلغت نسبه تميزه باالبتكار 70

% . كما أنه جارى اعداد سجالت لمتابعة خريجي الكلية 84بلغت نسبة حاجته للدورات التدريبية 

قواعد  –نتائج استبيانات منظمات سوق العمل ا : 28-2مرفق ق(المختلفة  في أماكن التوظيف

 .(بيانات الخريجيين

  : المح الوضع المتميز للكليةم وثائق ا :29-2مرفق ق(مالمح الوضع المتميز للكليةا – 

 (بيان موثق -كتيبات  -سجالت حضور -شهادات تدريب–شهادات تكريم 

 صيدلية والصيدلة اإلكلينيكية.تمنح الكلية درجتي بكالوريوس العلوم ال .1

 زيادة أقبال الطالب الماليزين للدراسة ببرنامج الصيدلة االكلينيكية .2

  CIQAPبعد الحصول على مشروعتستعد الكلية للتقدم للحصول على االعتماد  .3
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شغل بعض من أعضاء هيئة التدريس مناصب رفيعةة علةى المسةتول الجةامعي بنائةب  .4

محافظ( كما يعمل بعض منهم كمستشةار علمةي لةبعض رئيس الجامعة , رئيس جامعة, 

 شركات األدوية.

مشةةاركة بعةةض اعضةةاء هيئةةة التةةدريس كقيةةادات فةةى العمةةل العةةام الحزبةةى والمجةةالس  .5

 الشعبية والمحلية

دعمت الكلية العديد من كليات الصيدلة في الجامعات المصرية والعربية المختلفة بعةدد  .6

 يشغلون مناصب هامة في هذه الكليات. من أعضاء هيئة التدريس الذين كبير 

 الممولة. المشاريع البحثية .7

 .النشر العلمي المتميز بالمجالت العلمية ذات معامل التأثير العالي .8

و النشةةر  حصةول العديةةد مةةن اعضةةاء هيئةةة التةةدريس علةةى جةةوائز الجامعةةة التقديريةةة  .9

 .العلمي المتميز

 ت العليا.إدخال نظام الساعات المعتمدة في برامج الدراسا .11

حصول بعض أعضاء هيئة التدريس علي دورات تدريبية للمراجعين الخارجيين من  .11

 الهيئةةةة القوميةةةة لضةةةملن جةةةودة التعلةةةيم لالعتمةةةاد والمشةةةاركة فةةةى زيةةةارات االعتمةةةاد

 .المراجعة الداخلية والخارجية للكليات المناظرةو

 .حصول المعيدين على منح بحثية بالخارج .12

 لتعليم قوية و فعالة بالكليةوجود وحدة ضمان جودة ا .13

 أوائل الكليات المشاركة في مشاريع الجودة والتقدم لالعتماد. .14

 Tempus المشاركة في مشاريع دولية  .15

 استشارات دولية ومراجعين في مجاالت النشر العالمية.  .16

وتبرز إستراتجية الكلية مسؤوليتها نحو المجتمع المحلى حيث تساهم بصورة واضحة في نشر 

حرص على توطيد العالقة مع تالصحي والمشاركة في القوافل الطبية المختلفة وكذلك  الوعي

هذا وقد ساهمت . جامعة الزقازيق –الخريجين من خالل إشهار جمعية خريجي كلية الصيدلة 

سياسات وخطط الكلية في تحسين الوضع التنافسي ، ويظهر ذلك من خالل رضا المؤسسات التي 

ية. كما قامت الكلية بإدخال برنامج الصيدلة اإلكلينيكية وسيتم تخريج أول يعمل بها خريجو الكل

كما تجرى  م ويساهم هذا في تحسين جودة الخدمة الصحية0011/0010دفعة في العام الدراسي 

 الكلية حاليا  دراسات مقارنة بينها وبين نظرائها على المستوى المحلى.

متبعة استيراتيجية  موحات في األجل الطويلسياسات وخطط الكلية على تحقيق الط وترنو

  التطوير القائمة على النمو و التوسع ومتمثلة فى االهداف التالية:
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 ات الجودة وذلك في مدينة العاشر من ء مبني جديد ذو مواصفات تحقق متطلبإنشا

 رمضان حيث تمتلك الجامعة مساحة كبيرة 

 انشاء مقر خاص ببرنامج الصيدلة االكلينيكية  

 جديدةتعليمية و بحثية دخال برامج ا  

 عمل بروتوكالت تعاون مع بعض الجامعات العالمية  

 انتاجي يغطي بعض احتياجات مستشفيات الجامعة.-انشاء مصنع دواء تعليمي 
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 الهيكل التنظيمى و اإلدارات الداعمةا :  1/2

 هيكل تنظيمى مالئم و معتمدا : 1/2/2

 لمتطلبات مالئمة اكثر ليكون للكلية البيئى التحليل نتائج على بناء للكلية الحالى الهيكل تعديل تم

( بتاريخ 551و قد تم إعتماده من مجلس الكلية بقرار رقم  ) االعتماد ومتطلبات بالكلية التطوير

تم و  اعتماد الهيكل التنظيمى(ب التنفيذى لمجلس الكلية قرارالا :2 -1)مرفق ق م 31/10/0010

فى كتيب التوصيف على موقع الكلية ومدخل الكلية و الجديدالتنظيمى الهيكل االعالن عن 

ا : 1 -1)مرفق ق الوظيفى و الذى تم توزيعه على جميع اإلدارات و األقسام العلمية بالكلية 

بالمرونة و  الجديد . و يتصف الهيكلالكتيب الخاص بالتوصيف الوظيفى و الهيكل التنظيمى(

ويبين الشكل اآلتى  بادل األفقى و الرأسى بين مستوياته و وحداته.الشفافية و يسمح بالتعاون المت

 المكونة له: المختلفة و اإلدارات و الوحدات للكلية الجديدالهيكل التنظيمى 
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 ا :يتمثل الهيكل التنظيمى للكلية فى الهيكل األكاديمى و الهيكل اإلدارى

  إدارة الكلية و األقسام العلمية.يتكون الهيكل األكاديمى من مجلس الكلية و 

 ( عضوا من أعضاء هيئة التدريس و 01مجلس الكلية يتكون من عدد )  من ثالثة أعضاء

 ن المجتمع المحلى و هو المجلس الحاكم الذى تدار الكلية من خالله.لوالخارج يمث

 وكيل الكلية  -بإدارة الكلية تشمل عميد الكلية و الوكالء )وكيل الكلية لشئون التعليم و الطال

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة(. -لشئون الدراسات العليا و البحوث

 ثمانية أقسام هى العقاقير، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الطبية ، الكيمياء  العلمية تشمل األقسام

وجى باإلضافة إلى الصيدالنيات، الفارماكولوجى، الكيمياء الحيوية و الميكروبيول، العضوية

بتاريخ  540قسم الصيدلة اإلكلينيكية )الذى صدر قرار بإنشائه فى مجلس الكلية رقم 

و الممتدة حتى  06/6/0010( بتاريخ 430ومن مجلس الجامعة بجلستة رقم ) ( 10/4/0010

انشاء قةم  باعتماد و الجامعة مجلس الكليةل التنفيذىقرارالا : 3 -1)مرفق ق  30/6/0010

 . لة اإلكلينيكية(الصيد

 الكلية و األقسام اإلدارية و تشمل إدارات العالقات  مدير عام  يتكون الهيكل اإلدارى للكلية من

العامة و التخطيط و المتابعه و الموازنة و الحسابات و المشتريات و المخازن و تنمية الموارد 

 ساسية.البشرية و البنيه اال

ارات األساسية الالزمة لتقديم خدمات الدعم للعملية يتضمن الهيكل التنظيمى للكلية اإلد

التعليمية مثل: إدارة شئون التعليم و الطالب، إدارة رعاية الشباب، وحدة شئون الخريجين، وحدة 

الكومبيوتر. و بالنسبة لخدمات دعم الدراسات العليا و البحث العلمى فيوجد إدارة شئون 

 .يةمل المركزالثقافية و إدارة المكتبات و المعالدراسات العليا و البحوث و العالقات ا

أما قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة فيتبعه وحدات ذات طابع خاص مثل: مركز الخدمات 

الصيدلية. كما يتضمن الهيكل التنظيمى لجان للقطاعات الثالثة لتسهيل و سرعة إنجاز األعمال 

لجنة شئون التعليم و الطالب و لجنة  علي لطالبالمطلوبة ومتابعة تنفيذها. فيحتوى قطاع شئون ا

شكاوى الطالب، أما قطاع الدراسات العليا و البحوث فيضم لجنة الدراسات العليا و البحوث و 

و الكوارث،  االزماتلجنة العالقات الثقافية. و يشمل قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة لجنة 

 أخالقيات المهنة. لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة و وحدة

و تقوم اإلدارات المختلفة بالكلية بآداء الوظائف المنوطة بها و تراعى مالئمة العمل لإلحتياجات 

المختلفة من دعم األنشطة التعليمية و الدراسات العليا و العالقات الثقافية و بحوث الخدمة 

بات المنوطة بكل من المجتمعية و رعاية الشباب. و قد حددت الكلية اإلختصاصات و الواج
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القيادات األكاديمية و اإلدارية المختلفة فى كتيب التوصيف الوظيفى و تحرص الكلية على تشكيل 

 اإلدارات من الكفاءات المتخصصة من القيادات اإلدارية و العاملين.

يتصف الهيكل التنظيمى الحالى للمؤسسة بوضوح خطوط السلطة و تحديد اإلختصاصات لكل 

ضائها، ويأتى على رأس الهيكل التنظيمى السيد عميد الكلية، فعميد الكلية يدعو إلى عضو من أع

إجتماع مجلس الكلية الذى يدير الكلية طبقا لقانون تنظيم الجامعات و يعاونه الوكالء الثالثة كل 

 فيما يخصه.

 يعتمد هيكل المؤسسة على التفويض فى السلطات مثال ذلك تفويض مجلس الكلية للعميد 

و تفويض األستاذ ( 05/10/0011بتاريخ  568فى االمورالمستعجلة والطارئة )مجلس رقم 

الجودة و رؤساء األقسام، كما يفو  رئيس  ادارةمدير وحدة الدكتور/ عميد الكلية للوكالء و 

القسم األساتذة فى بعض الشئون فى حالة سفره لتسيير العمل. كما ال يوجد تداخل فى 

إلدارات و األقسام و يعزى ذلك للتحديد الدقيق للمسئوليات سواء االختصاصات بين ا

 للقيادات االكاديمية او التنفيذية بالكلية

 وحدات جديدا فى الهيكل التنظيمى منهاا :أقةام وو قد تم مسخرا استحداث 

ومن   10/4/0010بتاريخ  (540)مجلس الكلية رقم قسم الصيدلة األكلينيكية بقرار  .1

 30/6/0010و الممتدة حتى  06/6/0010( بتاريخ 430لستة رقم )مجلس الجامعة بج

الجامعة و المجلس العلي للجامعات مجلس الكلية و موافقة ا : قرار4 -1)مرفق ق 

 .(بانشاء القةم

بتاريخ ( 544)وحدة إدارية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة بقرار مجلس الكلية رقم  .0

ا : قرار مجلس الكلية 5 -1)مرفق ق لمجتمع لتفعيل دور الكلية فى خدمة ا 10/6/0010

 .انشاء وحدا إدارية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة(باعتماد 

لنشر ثقافة  01/4/0010بتاريخ ( 541)وحدة أخالقيات المهنة بقرار مجلس الكلية رقم  .3

أخالقيات المهنة بين أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطالب و حقوق الملكية 

 .انشاء وحدا أخالقيات المهنة( باعتماد  ا : قرار مجلس الكلية6 -1رفق ق )مالفكرية 

لدعم  10/6/0010بتاريخ ( 544)وحدة متابعة الخريجين بقرار مجلس الكلية رقم  .4

ا : 7 -1)مرفق ق التواصل و متابعة خريجى الكلية و مواصلة التعليم الصيدلى المستمر 

 .ة الخريجين(انشاء وحدا متابعباعتماد قرار مجلس الكلية 

 04/5/0010بتاريخ ( 543)وحدة نظم المعلومات و البيانات بقرار مجلس الكلية رقم  .5

انشاء باعتماد ا : قرار مجلس الكلية 8 -1)مرفق ق لتسيير تدفق البيانات للمسئولين 

 .وحدا نظم المعلومات و البيانات(
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انشاء باعتماد ا : قرار مجلس الكلية 9 -1)مرفق ق لجنة إدارة األزمات و الكوارث  .6

تم تشكيل لجنة إدارة األزمات و الكوارث بقرار مجلس  لجنة إدارا األزمات و الكوارث(

و تحديد مهام و مسئوليات اللجنة و التى  10/5/0010بتاريخ ( 540)الكلية رقم 

تتضمن تحقيق معايير األمن و السالمة و تأمين المبانى ضد الحرائق و نشر الوعى بين 

. و تقوم اللجنة لمواجهة االزمات طالب و تدريبهم على السلوك األمثلالعاملين و ال

باإلشراف على تواجد اإلرشادات و الملصقات و الوسائل الالزمة للتعامل مع األزمات و 

خراطيم حريق و أجهزة إنذار صوتية بالمعامل و المدرجات و  ات والكوارث من طفاي

سعافات األولية و اإلرشادات الالزمة مخارج طوارئ لكل معمل و مدرج. و كذلك اإل

لمواجهة األزمات و الكوارث. كما يتم تدريب أعضاء من المؤسسة بصفة دورية فى 

 -1)مرفق ق مراكز متخصصة إلدارة األزمات و الكوارث تابعة لهيئة الدفاع المدنى 

ة متكامل و . و تم عمل خطة معتمدة(قائمة بالدورات التدريبية و سجالت الحضور ا :21

عن طريقة اإلخالء اآلمن للطالب و العاملين فى ذلك ألزمات و الكوارث و مواجهة ال

و قد  ا : خطة معتمدا لمواجهة األزمات و الكوارث(22 -1)مرفق ق حالة حدوث أزمة 

قامت إدارة الكلية بعمل سيناريو تجربة فعلية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدنى و قائد 

 ة لتطبيق هذه الخطة.حرس الكلية كنموذج محاكا

يوجد بالكلية توصيف وظيفى موثق لجميع وظائف الكلية و معتمد من مجلس الكلية رقم 

اعتماد ب التنفيذى لمجلس الكلية قرارالا : 21 -1)مرفق ق  31/10/0010بتاريخ  (551)

  و معلن فى كتاب التوصيف الوظيفى التوصيف الوظيفى(

 :مراحل ثالث على بالكلية الوظائف لجميع الوظيفى التوصيف اعداد تموقد 

 المستحدثة والوحدات الوظائف لكافة وظيفى توصيف اعداد وشملت االولى المرحلة .1

 واالدارة التنظيم ادارة من المعتمدة الوظيفى الوصف ببطاقات االستعانة تم كما بالكلية

 .بالجامعة

 لالقسام وظيفى توصيف وبطاقات تنظيمية هياكل اعداد على اشتملت الثانية المرحلة .0

 لسنة 41 قم قانون( الجامعات تنظيم وقانون للكلية الداخلية الالئحة بناءعلى للكلية العلمية

  االقسام هذه عن لممثلين الوظيفى التحليل عملية نتائج وكذلك )  1174

 لالقسام الحالية الوظيفى الوصف لبطاقات وتعديل مراجعة على اشتملت الثالثة المرحلة .3

 رأى واخذ االقسام هذه من لممثلين الوظيفى التحليل عملية اجراء بعد بالكلية االدارية

 .الوظائف بهدف تطوير هذه الكلية قيادات
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و يستخدم هذا التوصيف عند التعيين و النقل و الندب للوظائف المختلفة كما أنه متوافر فى كل  

 1170لسنة   47ن المدنيين رقم قانون العامليإدارة من إدارات الكلية وهذا التوصيف منبثق من 

بما يضمن وضع الفرد المناسب فى المكان المناسب و يحقق التوافق  و قانون تنظيم الجامعات

بين سياسات و لوائح و قوانين الكلية كما يتضمن تحديدا للمهام الوظيفية القيادية و األكاديمية و 

 متطلبات الجودة بالكلية.اإلدارية و الفنية و يتم تطوير التوصيف الوظيفى طبقا ل

 وحدا ضمان الجوداا : 1/2/1

 00/6/0005بتاريخ  (440)يوجد بالكلية وحدة إلدارة الجودة معتمدة بقرار مجلس الكلية رقم 

تعد الوحدة المعنية بإدارة الجودة من الوحدات  . (ا : قرار انشاء الوحدا23-1)مرفق ق 

لقدرة المؤسسية لتقويم الذاتى المستمر، سواء التنظيمية المهمة فى المؤسسة حيث تتولى مهام ال

فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد المؤسسة وفى   هاما  أو لفاعليتها التعليمية. كما أنها تلعب دورا 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طالب الكلية و الجهاز اإلدارى فيما 

بالدور الثالث بالمبنى اإلدارى للكلية و تم  قر للوحدةمتم تخصيص  قد. و . يتعلق بنظم الجودة

و التجهيزات المادية المطلوبة لطبيعة عمل الوحدة. للوحدة  والمدربةتجهيزها بالكوادر البشرية 

)مرفق ق   10/10/0011 بتاريخ (570)هيكل تنظيمى معتمد و موثق من مجلس الكلية رقم 

لذا تعتبر الوحدة  (الهيكل التنظيمى و تشكيل الوحدا اداعتمب التنفيذى لمجلس الكلية قرارالا : -1

ضمن الهيكل التنظيمى الداخلى للكلية و تابعة للسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية مباشرة. ال 

توجد مخصصات مالية للوحدة اال من خالل مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد و 

  .1/3/0010الذي سينتهي في 

 -الدعم الفنى و التأهيل لإلعتماد -)المعلومات و البيانات  لجان ستةل التنظيمى للوحدة يضم الهيك

لشئون المالية(. و يشكل مجلس إدارة الوحدة ا -الشكاوى و المقترحات- رقابة الجودة -التدريب

ن من ممثليالمدير التنفيذى للوحدة و نائبه و رؤساء األقسام العلمية ومن عميد الكلية و الوكالء و

تعيين مدير للوحدة بناء  قد تم وفى تحقيق أهداف الوحدة.  ونيسهم ينالذ ةياالطراف المجتمع

التنفيذى  قرارالا : 25 -1)مرفق ق  13/10/0008 بتاريخ (501) على قرار مجلس الكلية

كما يضم تشكيل الفريق التنفيذى للوحدة ممثلين عن جميع الفئات بالكلية من  .(لمجلس الكلية

  و طالب. إداريين -جهاز معاون -ة التدريسهيئ أعضاء

بتاريخ ( 543) لوحدة الئحة تنفيذية محدثة و معتمدة من مجلس الكلية رقمل كما ان  

 .(لئحة وحدا الجودا –التنفيذى لمجلس الكلية  قرارالا : 26 -1)مرفق ق  04/5/0010

تحتوى على توصيف ألهداف و  لكافة االقسام العلمية و علي الموقع االلكترونى معلنة الالئحة
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وحدة ضمان الجودة و طبيعة عملها و تحدد مسئوليات فريق العمل و الهيكل اإلدارى الذى 

 يتكون منه الوحدة.

الجودة بالكلية وحدة من وحدات مركز إدارة الجودة بالجامعة و الذى يسعى  ادارةو تعتبر وحدة 

المنظومة التعليمية فى مختلف الكليات التى إلى تقويم األداء الجامعى لكافة عناصر و انشطة 

تطبق معايير الجودة و ذلك فى ضوء معايير األداء المحلية و اإلقليمية من أجل تحقيق الجودة 

الشاملة و التطوير المستمر لمنظومة التعليم الجامعى، و اإلرتقاء بمستوى الكفاءة و القدرة 

حقق معها التواجد لجامعة الزقازيق على خريطة التنافسية لمخرجات التعليم الجامعى و التى يت

 الجامعات المتميزة سواء على المستوى القومى او اإلقليمى. 

الجودة بالتواصل المستمر مع مركز إدارة الجودة بالجامعة و يتمثل هذا  ادارةو تقوم وحدة 

من التقارير التواصل فى إرسال نسخة )إلكترونية، ورقية( من إجتماعات مجلس إدارة الوحدة و 

ادارة للمركز بالجامعة. و تم تداول الملفات بين وحدة  (برامج –مقررات  –)سنوية  الدورية

الجودة بالكلية و المركز الرئيسى بالجامعة. باإلضافة إلى إرسال نسخة لجميع إصدارات الكلية 

التدريب حيث المختلفة )مطويات، كتيبات، أدلة، تقارير سنوية(. كما يتمثل التواصل فى مجال 

تقوم الوحدة بترشيح العديد من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و أفراد الكلية للمشاركة 

الجودة بالجامعة إلعداد كوادر جديدة مؤهلة لديها  ادارةفى الدورات التدريبية التى يعقدها مركز 

لتواصل المةتمر مع اوثائق  ا : 27 -1)مرفق ق خبرة فى سبل إستمرارية ضمان جودة التعليم 

كما توجد عالقة فاعلة  .(دورات تدريبية-تقارير–من مخاطبات  مركز إدارا الجودا بالجامعة

بين الوحدة و مركز إدارة الجودة بالجامعة و ذلك من خالل الزيارات الدورية للدعم الفنى من 

مختلفة إلعداد ، التنسيق بين الكليات ال(تقارير دعم فنى ومتابعة ا :28 -1)مرفق ق المركز 

الميثاق األخالقى و ميثاق التقويم بالجامعة. كما يشارك مدير الوحدة فى االجتماعات و الدورات 

الجودة بالجامعة و الذى يعمل على نقل و  ادارةالتدريبية و ورش العمل التى ينظمها مركز 

على مستوى  تبادل الخبرات و األساليب و الممارسات الجيدة مع الوحدات األخرى المماثلة

 الجامعة.

تشارك الوحدا فى عرض و مناقشة قضايا الجودا بالكلية على مةتوى المجالس الرسمية و 

 من أمثلة ذلك ما يلىا :

 567-يعتبر مدير وحدة الجودة بصفته عضو أساسى بمجلس الكلية )قرار مجلس الكلية   -1

حيث يقوم  (ليةالقرار التنفيذى لمجلس الك ا :29 -1)مرفق ق (  17/10/0011 بتاريخ 

بعر  و مناقشة قضايا الجودة و متابعة مختلف القضايا التى يتم بصددها تحقيق جودة 
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مقترحات التحسين .-البرنامج  -ومن امثلة ذاللك مناقشة التقارير السنوية للمقرات  التعليم

 التقرير السنوي للكلية.–

ختلفة بنشر ثقافة الجودة الجودة من خالل ممثلى الجودة باألقسام الم ادارةتقوم وحدة  -0

عامة و جودة العملية التعليمية بصفة خاصة بين أعضاء هيئة التدريس من خالل تنظيم 

حلقات النقاش و ورش العمل و الدورات التدريبية و المراجعات الداخلية باألقسام العلمية 

سجالت حضور ورش العمل و الندوات وتقارير المراجعة  ا :11 -1)مرفق ق بالكلية 

و تستخدم الوحدة وسائل مختلفة و عديدة لممارسة أنشطتها من  (لداخلية لالقةام العلميةا

 اجل نشر ثقافة جودة التعليم و تتمثل هذه الوسائل فى:

 مطويات اعالمية( ا :12 -1)مرفق ق الجودة بالكلية  ادارةنشرات تعريفية بوحدة  -1

الجودة داخل الكلية و  ارةادنشرات دورية بالندوات و المؤتمرات التى تنظمها وحدة  -0

 خارجها.

عقد ندوات و ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطالب بجميع  -3

)مرفق الفرق و العاملين بالكلية من اجل تحقيق توعية كاملة بأهمية ضمان الجودة للكلية 

ة ومعامل توعي ألعضاء هيئة التدريس و العاملين سجالت حضور ندوات ا :11 -1ق 

 طالبية(

 إستخدام البوستر و اإلعالنات داخل الكلية و خارجها. -4

إستخدام الوسائل اإللكترونية لنشر أنشطة الوحدة و إنجازاتها و توصيف لعمل جميع  -5

 لجان الوحدة و كذلك نشر التقارير التى تعدها الوحدة بصفة دورية على شبكة اإلنترنت

شطة الدورية للوحدا و ذلك عن طريق اآلليات تتم عمليات التقييم و التقويم من خالل األن

 اآلتيةا :

  األستبيانات و استقصاءات الرأي للطالب و اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و

 استبيانات لكافة الفئات( ا :13 -1)مرفق ق  العاملين بالمؤسسة

 فة. مراجعات داخلية على األقسام العلمية و اإلدارات المختل:  الداخلية اتالمراجع اجراء

 ا :14 -1مرفق ق )و أيضا تستعين بمراجعين خارجيين لتقييم المقررات و برامج الكلية 

 .تقارير مراجعة خارجية للبرامج و المقررات(-تقارير مراجعة داخلية

 (  تقارير دعم فنى ومتابعة ا :28 -1)مرفق ق  زيارات مركز ادارة الجودة بالجامعة 

 زيارة فريق الدعم و المتابعة  :تعليم العالي وحدة ادارة المشروعات بوزارة ال زيارات

بتاريخ لبرنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد إدارة المشروعات وحدة من قبل 
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 ا :15 -1)مرفق ق  (م00/11/0011،  م3/5/0011م، 4/11/0010م، 16/6/0010

 (  تقارير دعم فنى ومتابعة

   بتاريخ عتماد بجامعة الزقازيقالجودة و اإل ادارةزيارة المحاكاة من قبل مركز 

تقرير زيارا المحاكاه و الجراءات التصحيحية  ا :16 -1)مرفق ق  1/4/0010

 (المتخذه

  تقوم الوحدة بإعداد و إصدار التقارير السنوية للكلية : التقرير السنوي للمؤسسة

دة باإلضافة إلى تقارير توصيف و تقرير البرامج و المقررات الدراسية و أصدرت الوح

، 0008/ 0007، 0007/ 0006، 0006/ 0005التقارير السنوية للكلية لألعوام )

 .( التقارير الةنوية للكلية ا :17 -1)مرفق ق  (0001/0010، 0001/ 0008
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تدعم  التييعد وجود قيادة مرنة وواعية ومتفهمة وداعمة ألنشطة الجودة من أهم نقاط القوة 

ن أجل تحقيق اهداف الكلية و رسالتها و من ثم رؤيتها. وتتميز كلية عملية التطوير المستمر م

جامعة الزقازيق بوجود قيادة واعية قادرة على إدارة المؤسسة بكفاءة وفاعلية   –الصيدلة 

 وتسعى إلى التطوير والتميز. 

 إختيار القيادات األكاديميةا : 3/2

 أسلوب إختيار القياداتا : 3/2/2

-3ق )مرفق ألكاديمية بالكلية طبقا  لقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية يتم اختيار القيادات ا

عاييراختيار القيادات م بينما يتم ترشيح تلك القيادات من خالل قانون تنظيم الجامعات( :2

االكاديمية. تم اعداد هذه المعايير من خالل الدراسة المعدة عن المعايير العامة الختيار القيادات 

وذلك عن طريق االستقصاءات والمقابالت لكل من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  ،ديميةاألكا

واالداريين بالكلية. وقد تمت صياغة واعتماد واعالن المعاييرالعامة الختيار القيادات األكاديمية 

 القرار التنفيذى لمجلس الكليةا : 1-3ق )مرفق  10/6/0010بتاريخ  (544)بمجلس الكلية رقم 

و عقب ذلك فقد تم المزيد من التحديد  .ختيار القيادات األكاديمية(ل العامة معاييرال عتماد با

لمجموعة من المعايير الخاصة بكل قيادة أكاديمية على حده و ذلك من خالل مجموعة من 

ا : 3-3ق مرفق )جلسات العصف الذهني و المقابالت المختلفة واستبيانات حول تلك المعايير 

معايير اختيار  تحديد و قد أسفر ذلك عن استبيانات(-سجالت حضور -مقابالت -اجتماعات

خاصة للعميد و الوكالء و رؤساء األقسام و كذلك مدير وحدة تقويم األداء وضمان الجودة 

 رؤساء الكنتروالت ومديري الوحدات ذات الطابع الخاصومنسق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية و 

ا : 4-3ق)مرفق  11/4/0011بتاريخ  (557)ايير بمجلس الكلية رقم وقد تم اعتماد تلك المع

وقد تم  .(لكل فئة األكاديمية القيادات اختيار معاييرالقرار التنفيذى لمجلس الكلية باعتماد 

اإلعالن عن هذه المعايير عن طريق الوسائل المختلفة والتى تشمل إرسالها إلى أعضاء هيئة 

وثائق ا : 5-3ق )مرفق بموقع الكلية على شبكة المعلومات الدولية  التدريس باإلضافة إلى إعالنها

اليات من خالل  العميد يتم ترشيح اال انه فى االونه االخيرة .العالن عن معايير اختيار القيادات(

استرشادية من المجلس االعلى للجامعات عن طريق االنتخاب فى ضوء معايير استرشادية 
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 من المجلس العلى للجامعات ووثائق  االوارد سترشاديةاوثيقة اآلليات ا :6-3ق)مرفق 

 .(ونماذج تطبيقية لختيار قيادات طبقاا للمعايير المعتمدا ترشيح العميد عن طريق النتخاب

 نمط القيادا وممارسات المجالس الرسميةا : 3/1

 أسلوب القياداا : 3/1/2

راء أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم تم تحديد نمط القيادة بالكلية بناءا على استطالع ودراسة أل

وأسفرت النتائج عن أن  ا : استبيانات عن نمط القيادا(7-3ق )مرفق و الطالب و االداريين 

 :كما يلي الكلية تتبنى النمط الديمقراطى فى القيادة

 مجلس الكلية في السادة أعضاء هيئة التدريس عن نمط القيادة رأي استطالع ب -1

ويتضح ذلك من الجدول  مجلس الكلية في ادارةة يتبع النهج الديموقراطى تبين أن عميد الكلي

 االتى :

 

مجالس األقسام العلمية  في ادارةالسادة أعضاء هيئة التدريس عن نمط القيادة رأي استطالع ب -0

 ويتضح ذلك من الجدول االتى : راضيين عن نمط القيادة فى األقسام العلمية ثبت ان المعظم 

 القسم
 ديمقراطى بنسبة

05 %  52 %  75 %  122 %  

%61 - - الكيمياء الطبية  41%  

 عتاصر التقييم
 ديمقراطى بنةبة

15 % 51% 75 % 211 % 

 المجلس اعضاء الكلية عميد يشجع  -2

على ابداء الرأى وحرية النقد والبتكار 

 وطرح الفكار الجديدا.

 8333% 8333% 33333% 50% 

 المجلس اعضاء الكلية يدعم يشجع  -1

على المشاركة لمناقشة المشاكل التى 

تواجههم للوصول الى افضل الحلول 

 الممكنة لها.

8333 % 8333% 16367% 66367 % 

بجميع  رئيس المجلسحتفظ ل ي -3

 .الصالحيات والةلطات عند اتخاذ القرارات
16367% 16367% 05%  % 41367 

لحوار فى اسلوب ا الكلية عميد يةتخدم -4

 الوصول الى القرارات.
- 16367% 8333% 75% 
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%16.67  الكيمياء التحليلية  16.67%  66.67%  

%25 - الميكربيولوجى  - 75%  

%61 - - الكيمياء الحيوية  41%  

%51 - - الكيمياء العضوية  51%  

%51 - - الصيدالنيات  51%  

%25 الفارماكولوجى  - 75%  - 

%11 - العقاقير  21%  71%  

 

تتبع األسلوب يشير الى ان قيادة الكلية  ى الكليةفعن نمط القيادة  ع رأي الطالباستطال -3

 بنسب متفاوته كما فى الجدول االتى :الديموقراطى 

 غير ديمقراطى % ديمقراطى % الفرقة

%70 الولى  08%  

%63375 الثانية  36305%  

%65  الثالثة  44%  

%40 الرابعة  %60 

%6637 الخامةة  3333%  

 

تأخذ القيادة بأراء ومقترحات ممثلى االطراف المجتمعية فى تطويرأداء الكلية من خالل عدة  كما

ق مرفق )ومجلس الكلية ووحدة الجودة قنوات تشمل اشراك البعض منهم فى المجالس الرسمية 

نماذج من الجراءات  -بيان بممثلى الطراف المجتمعية المشاركين بالمجالس الرسمية  ا : 3-8

سجالت  –استقصاء الراء   - تطوير أداء الكليةلمقترحات ال حية المتخذا بناءاا علىالتصحي

 (لقاءاتال حضور 

 تتمثل ديمقراطية القيادا فى التعامل مع الطالب من خالل اآلليات اآلتيةا : 

( حيث تقوم اإلدارة العليا باالستماع لشكاوى Open Door Policyسياسة الباب المفتوح ) -1

 ويؤخذ رأيهم  هم وتساعدهم على حل المشاكل التي تواجههمالطالب وآرائ

  و غيرها في جداول الدراسة وجداول االمتحانات
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صناديق الشكاوى الموزعة فى مختلف أرجاء الكلية والتى تفتح دوريا  ويتم التعامل مع هذه  -0

-3ق  )مرفقالشكاوى بواسطة لجنة الشكاوى التابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 .لجنة الشكاوى التابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(تشكيل ا : 9

والذي يشارك فيه الطالب ويقوم أعضاء هيئة الكلية  ولألقسام  المؤتمر العلمي السنوي -3

-3ق )مرفق التدريس باالستماع آلرائهم ومناقشتهم فيها وإدخال ما يصلح منها حيز التنفيذ 

 .لألقةام( يةالةنو يةالعلم اتلمستمرلسجالت حضور الطالب ا : 21

لطالب ا سجالت حضورا : 22-3ق )مرفق لطالب بالمدرجات مع ادارة الكلية ا لقاءات -4

 .(وقائمة بارائهم و شكواهم و الجراءات التصحيحية من قبل الدارا

تمثيل الطالب فى اللجان المختلفة حيث يمثل الطالب فى بعض اللجان مثل مجلس إدارة  -5

ضمان الجودة ولجان األنشطة الطالبية واإلتحاد الطالبي ولجنة شئون يم االداء وتقووحدة 

 .تمثيل الطالب فى اللجان المختلفة(بيان با : 21-3ق )مرفق  البيئة وخدمة المجتمع

 وكما تحرص القيادا على األخذ بأراء ومقترحات العاملين بالكلية وبحث شكواهم من خاللا :.

 ينصندوق لتلقى مقترحات التحس 

  اجتماعات دورية لالقسام االدارية مع ادارة الكلية 

  المؤتمر السنوي مع جميع العاملين بالكلية لطرح المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة

 بشأن أولويات التغيير والتطوير.

  ا : سجالت حضور 23-3ق )مرفق .  07/10/0010المؤتمر االدارى األول بتاريخ

 كواهم و الجراءات التصحيحية من قبل الدارا(وقائمة بارائهم و ش العاملين

تقوم المجالس الرسمية بالكلية بمناقشة القضايا المختلفة مثل قضايا التعليم والتعلم وتطوير 

المناهج كما تقوم باتخاذ القرارات التي تكفل فاعلية أدائها لدورها األكاديمي ومتابعة تنفيذ تلك 

في مجالس األقسام ورفع القرارات إلى اللجان المنبثقة من  القرارات ويتم مناقشة جميع القضايا

مجلس الكلية )لجنة شئون التعليم والطالب ، لجنة الدراسات العليا والبحوث ، لجنة شئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة( ثم مجلس الكلية وصوال  الى مجلس الجامعة ، كما تقوم جميع المجالس 

وبلغت نسبة مشاركة المجالس الرسمية  في محاضرها الرسمية. الرسمية بتوثيق تلك الممارسات

% خالل العام 01لمناقشة قضايا التعليم على مستوي البرامج التعليمية و الدراسات العليا 

ومن أمثلة القضايا التي تم مناقشتها خالل المجالس الرسمية بالكلية  0011/ 0010الجامعي 

، التعلم االلكتروني، ة التعليم والتعلم جامعي، استراتيجيخالل الثالث سنوات األخيرة الكتاب ال

والمراجعة الخارجية واالهتمام باستطالع أراء الطالب في طرق التعليم والتعلم وتقويم 
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المجالس الرسمية  نماذج ا : 24-3ق )مرفق االمتحانات و كذلك تقرير البرنامج وخطة تحسينه 

 .(يم و التعلم و تطوير البرامجالتى تم فيها مناقشة قضايا التعل بالكلية

 تنمية المهارات اإلداريةا : 3/3

 التدريبا : 3/3/2

تم عمل خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية من خالل خطة التدريب 

-3ق )مرفق  01/4/0010بتاريخ ( 541)العامة للكلية وهى موثقة ومعلنة بمجلس الكلية رقم 

خطة التدريب وتنمية المهارات الدارية للقيادات ذى لمجلس الكلية باعتماد القرار التنفيا : 25

على االحتياجات الفعلية لجميع العاملين بالكلية من خالل إستبيان خاص  ا  بناء األكاديمية(

الحتياجات  استبيانات ا :26-3ق  )مرفقوالعاملين بالقيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس 

كما توجد برامج التدريب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  .ية لجميع العاملين(فعلتدريبية الال

برامج التدريب بمركز تنمية قدرات بيان با : 27-3ق )مرفق التدريس والقيادات بالجامعة 

 ادارة هذا باالضافة الى البرامج التدريبية بمركز أعضاء هيئة التدريس والقيادا بالجامعة(

البرامج ب بيانا : 28-3ق )مرفق حدة تقويم االداء وضمان الجودة بالكلية بو والجودة بالجامعة 

تمكنت البرامج/الدورات  .الجودا بالكلية( اداراالتدريبية بمركز الجودا بالجامعة و بوحدا 

 –التدريبية التى تم تنفيذها من تغطية مختلف المهارات القيادية المطلوبة )التخطيط االستراتيجى 

االداء االدارى الناجح ومتطلبات الجودة(. تتوفر لدى الكلية  –ة والقانونية الجوانب المالي

المخصصات المالية لتنفيذ خطة التدريب للقيادات االكاديمية من خالل مشروع التطويرالمستمر 

وقد تمت دراسة نسبة ( وبرنامج الصيدلة االكلينيكية بالكلية. CIQAPوالتأهيل لالعتماد )

التدريبية السنوية إلى إجمالى الدورات للقيادات األكاديمية الموجودة بالخطة البرامج والدورات 

دورة متخصصة ) دورة  0حيث انه تم تنفيذ عدد %  100 وتبين أن نسبة ما تم تنفيذه يصل إلى

تنمية المهارات االدارية للقيادات االكاديمية ودورة االداء االدارى ومتطلبات الجودة( وكانت 

سجالت حضور الدورات التدريبية  ا :29-3ق )مرفق %  10قيادات االكاديمية  نسبة حضور ال

 .نةبة الدورات التدريبية الةنوية الى اجمالى الدورات للقيادات األكاديمية الموجودا بالخطة( و

  :  1122 – 1119بيان بعدد المتدربين من الكلية خالل الفترا من 

 عدد المتدربين خالل

 1119 – 1122 
FLDP 

ركز الجودا م

 بالجامعة

الهيئة القومية لضمان 

 جودا التعليم والعتماد

 أستاذ

 أستاذ مةاعد

 مدرس

- 

6 

9 

23 

3 

5 

21 

1 

4 
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 مدرس مةاعد

 معيد

26 

12 

5 

4 

5 

3 

 المعتمدة والمعلنة.تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية ، ورش العمل وذلك وفقا لخطة التدريب 

يب من خالل مؤشرات النجاح ومن خالل مردوده المحسوس ومن تم رصد تقييم وفعالية التدر

وسرعة تقديم الخد مات  وحسن التعامل  زيادة الدراية والمعرفة والفهم لهذة الدورات أمثلة ذلك

ومن أمثلة هذة الدورات :  استبيانات قبل وبعد التدريبوالذى اتضح من خالل  مع المستفيدين

. ومن التصال الفعال، ادارة الوقت باالولويات واتخاذ القرارمهارات ا ،ادارة الموارد البشرية

لية تقييم التدريب عمل استبيانات قبل وبعد التدريب ويستنتج الفرق ويصاغ منه آاجراءات و

تقارير  – استبيانات قبل وبعد التدريب -تقييم التدريب وثائق ا : 11-3ق )مرفق  مردود التدريب

 .(تقييم اداء

 والتوثيقا : نظم المعلومات 3/4

 قواعد البيانات 3/4/2

ا : قواعد 12-3ق )مرفق تتوفر فى الكلية قواعد بيانات من خالل وحدة نظم المعلومات والبيانات 

وتضم قواعد بيانات لجميع االدارات وتعمل على الربط  بينها وتحرص الكلية على دقة  (البيانات

ى تقوم بها الكلية  وتم بالفعل تحويل المدخالت وتحديثها المستمر بحيث تيسر جميع المهام الت

قواعد البيانات الورقية لقواعد الكترونية تمشيا مع ميكنة النظم الجامعية كما ان هناك نظم 

الئحة  –الئحة الدراسات العليا  –للمعلومات االدارية ودعم القرارت وذلك من خالل الئحة الكلية 

ظام توثيق ورقى وحفظ الكترونى وأخر من الئحة وحدة الجودة ، كما يوجد ن –شئون الطالب 

كما يوجد نظام لحفظ وتداول  خالل شبكة المعلومات وذلك في اإلدارات المختلفة للكلية.

العاملين شئون ادارة واستدعاء الوثائق سواء ورقيا  أو إلكترونيا  من خالل ميكنة بعض أعمال 

 شئون الطالب. ادارةو

 ل الذاتىا :دور  القيادا فى تنمية التموي 3/5

 تنمية الموارد الذاتيةا : خطة  2/ 3/5

نظرا لقلة الموارد المخصصة من الجامعة للكلية وفى ضوء االحتياجات الحالية والمستقبلية كما 

اوضحتها الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية ، تم وضع مقترحات لتنمية الموارد الذاتية للكلية 

 سجالت حضور ا :111-3ق مرفق )رد الذاتية للكلية الموا وذلك تمهيدا لوضع خطة لتنمية

 وقد اسفرت هذه المقترحات عن االتى : (جلةات العصف الذهني و المقابالت و الستبيانات

 تنشيط المشاركة فى المشاريع البحثية الممولة )من خالل وحدة ادارة المشروعات(. -1

 مركز الخدمات الصيدلية )كوحدة ذات طابع خاص(.تفعيل أنشطة  -0
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 )البرامج الخاصة(.زيادة أعداد طالب لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -3

 تحويل المعامل المركزية لوحدات ذات طابع خاص -4

و اعتمادا على تلك المقترحات و غيرها فقد تم اعداد خطة لتنمية الموارد الذاتية بالكلية لتعظيم 

بتاريخ  (577)جلس الكلية رقم االستفادة من الموارد الذاتية المتاحة و تم اعتماد الخطة في م

خطة تنمية الموارد القرار التنفيذى لمجلس الكلية باعتماد ا : 13-3ق مرفق ) 11/4/0011

. وقد حصلت الكلية فى االعوام السابقة على مشاريع التطوير كأحد مصادر تنمية الموارد الذاتية(

 وثائق ا :14-3ق رفق م)( QAAPالذاتية والمتمثلة فى مشروع انشاء نظام داخلى للجودة )

والتأهيل لالعتماد  ومشروع التطوير المستمر QAAP)مشروع انشاء نظام داخلى للجودا )

(CIQAP) (المةتمر مشروع التطوير وثائق ا :15-3مرفق ت )ومشروع  والتأهيل لالعتماد

TEMPUS ( مشروع وثائق  ا : 16-3ق مرفق(TEMPUS  هذا باالضافة الى دخل برنامج

يكية كأحد المحاوراالساسية للموارد الذاتية، كما أنشأت وحدة ادارة المشروعات الصيدلة االكلين

، وحدا ادارا المشروعات ( وثائق انشاء :17-3ق مرفق )لدعم واستمرارية هذه المشروعات 

هذا فضال عن تشجيع الكلية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الحصول على مشاريع 

تشجيع سجالت حضور ورش عمل ل ا :18-3ق مرفق )لمية ومنح دراسية بحثية وعلى مهمات ع

بيان معتمد  –عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الحصول على مشاريع بحثية أ

 .منح دراسية(العلمية والمهمات بال

تدعم القيادات االكاديمية بالكلية مشروعات التطوير وتتابعها على نحو مستمر حيث تعقد لقاءات  

واجتماعات دورية مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات وتستفيد الكلية من مصادر التمويل 

 الذاتى لدعم العملية التعليمية والبحثية فى مجاالت عدة منها :

 تحسين كفاءة العاملين من اعضاء هيئة التدريس والفنيين والعامليندورات تدريبية ل 

 والمكتبة ومزرعة الكلية ومكاتب اعضاء هيئة  جاتتطوير البنية التحتية للمعامل والمدر

  التدريس واالداريين

 .شراء المعدات واالجهزة والمواد الكيميائية ومستلزمات التشغيل 

إلي إجمالي المخصصات  0001/0010العام المالي نسبه التمويل الذاتي المستخدم في قد بلغت و

ويل الذاتي من اجمالي المخصصات المالية كما بلغت نسبة التم 3:1المالية الحكومية السنوية 

  %.05للكلية 

 العالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمعا : 3/5/1 

يوجد قنوات اتصال مع القطاعات االنتاجية والخدمية فى المجتمع المحيط بالكلية حيث أن الكلية 

 – وثائق ا :19-3ق مرفق )تحرص على تفعيل هذه القنوات وتتمثل هذه القنوات فى االتى : 
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-تشكيل لجان شراكة مجتمعية –بيان بالقوافل الطبية و المشروعات البحثية -مخاطبات -عقود

  سجالت حضور المستمر الةنوى للتوظيف(

  عقد اتفاقات مع شركات االدوية ومخاطبة الكثير منها مثل دلتا فارم ، ليوفارم ، ايبيكو

 وفايزر للتدريب الميدانى للطالب.

 اتفاق مع شركة ليو فارم لالدوية لعقد ثالث دورات تدريبية لتنمية القدرات والمهارات  عقد

 للطالب.

 .مخاطبة مجموعة صيدليات العزبى للمشاركة فى التدريب الميدانى للطالب 

 .عقد اتفاقات مع مستشفيات وزارة الصحة والوحدات التابعة لها للتدريب الميدانى للطالب 

 الطبية حيث انه تم اعتماد تشكيل فريق ادارة القوافل الطبية التابع  المشاركة فى القوافل

بتاريخ  (544)لوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجلس الكلية رقم 

10/6/0010 . 

  : المشاركة بالمشروعات البحثية التى تخدم المجتمع المحيط ومن امثلتها 

تضمين أهداف غذائية وعالجية بقسم الكيمياء مشروع السمنة ومظاهر التلف العصبى،  -

الحيوى بالكلية والممول من الجامعة والذى يبحث فى مشكلة من اكبر مشاكل المجتمع 

 المصري وكيفية التصدى لها.

مشروع مر  السكر بقسم الفارماكولوجى بالكلية والممول من صندوق العلوم والتنمية  -

 ؤثر على االنتاج القومى بالمجتمع.التكنولوجية حيث انه من االمرا  التى ت

دراسة فيتوكيميائية وفارماكولوجية لبعض النباتات المنتشرة فى محافظة مشروع " -

 " بقسم العقاقير والممول من الجامعة.الشرقية لبيان فاعليتها كمضادات لسرطان الكبد

 بتاريخ  (544) اعتماد مجلس الكلية "تشكيل لجنة الشراكة االكاديمية المجتمعية" بجلسته رقم

10/6/0010 . 

  على "مشروع انشاء مركز  06/4/0007بتاريخ ( 370)موافقة مجلس الجامعة رقم

 الخدمات الصيدلية" بالكلية ضمن شئون وحدات خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

تحرص الكلية على عقد حفل تخرج وكذلك مؤتمر التوظيف بالجامعة تدعو فيه كافة المستفيدين 

بقسم العالقات العامة بالكلية قوائم اتصال بهذه الجهات وأسماء المسئولين ووسيلة  كما يوجد

تحرص القيادات األكاديمية على تنمية ودعم العالقات والتفاعل مع القطاعات و .االتصال بهم

اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع المحيط بالكلية تحقيقا  لرسالتها. ومن أمثلة اإلتفاقيات 

 : الت الموقعهوالبروتوكو
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 اإلستشارات الطبية والفنية لشركات الدواء. -

إعارة وإنتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل كقيادات أكاديمية بكليات الصيدلة الحكومية  -

مثل المملكة العربية السعودية  واالجنبية كثير من الدول العربيةالمصرية والى  والخاصة

-3ق مرفق ) اليابانو  وىبزيمبا ،ليبيا ،دنية الهاشميةواإلمارات العربية المتحدة والمملكة اإلر

 .(الخرى للعمل كقيادات أكاديمية بكليات الصيدلة المنتدبين أعضاء هيئة التدريسبيان با : 31

نوع من التعاون )شراكات / إتفاقيات( مع المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية فى  يوجدو كذلك 

شركات من مختلف القطاعات )إجتماعات مع صيادلة  ك:المجتمع المحيط بالكلية و من امثلة ذل

ويحضر بعض ممثلى هذه القطاعات كأعضاء فى مجلس  الخ(---مجتمع –مستشفيات  -أدوية 

 -ا : بيان بممثلى الطراف المجتمعية المشاركين بالمجالس الرسمية  8-3ق مرفق )الكلية 

  -رحات لتطوير أداء الكلية نماذج من الجراءات التصحيحية المتخذا بناءاا على المقت

حيث تحرص الكلية على تفعيل قنوات اإلتصال   (لقاءات.ال سجالت حضور  –استقصاء الراء 

 مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع.
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 حقوق الملكية الفكرية والنشر 1/2

 اللتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر 4/2/2

مؤسسة جهودا لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر و ذلك من خالل تطبيق سلسلة من تبذل ال

اإلجراءات للمحافظة على حقوق التأليف والنشر تتمثل في وجود ميثاق  معتمد وموثق من 

ومعلن يضمن حقوق الملكية الفكرية والنشر   31/10/0010( بتاريخ 551مجلس الكلية رقم )

 .(الميثاق الخالقى لكلية الصيدلة -القرار التنفيذى لمجلس الكلية  ا :2-4)مرفق ق للمؤلفين 

الكتب الدراسية  ،( ..…,Windows, Officeبالعديد من برامج الحاسب اآللى ) الكلية تستعين

و الرسائل و الدوريات العلمية التى تخضع لحقوق الملكية الفكرية و عليه فإن الكلية ، و المجلدات

اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على الملكية الفكرية التى يمكن سردها على النحو  تتبنى عددا من

 التالى :

وجود آلية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر معتمدة وموثقة من مجلس الكلية رقم   .1

آلية وثيقة  – القرار التنفيذى لمجلس الكليةا : 1-4)مرفق ق 11/7/0011( بتاريخ 560)

 .قوق الملكية الفكرية والنشر(لحفاظ على حا

حظر استخدام البرامج الجاهزة غير المرخصة على اجهزة الحاسب االلي بالمؤسسة  مع   .0

االعتماد على البرامج المرخص بإستخدامها من قبل الجامعة باإلشتراك مع شركة 

-4)مرفق ق 01/1/0011( بتاريخ 566ميكروسوفت و ذلك بقرار من مجلس الكلية رقم )

ار مجلس الكليه بحظر استخدام البرامج الجاهزا غير المرخصة على اجهزا الحاسب قرا : 3

 اللي بالمسسةة(

وضع ارشادات للعاملين والمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص  .3

عليها في قانون الملكية الفكرية ومنها على سبيل المثال عدم النسخ من المراجع اال فى حدود 

لعاملين والمترددين على اارشادات صورا من  ا :4-4)مرفق قمن عدد الصفحات  10%

 المكتبة لمراعاا التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية(

تم تشكيل واعتماد لجنة ألخالقيات البحث العلمى لضمان حقوق النشر العلمى وأخالقيات  .4

ا : القرار 5-4)مرفق ق 1/1/0010( بتاريخ 471البحث العلمى من مجلس الكلية رقم )

 لجنة اخالقيات البحث العلمى( تشكيل - التنفيذى لمجلس الكلية
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تم عمل مطوية عن حقوق الملكية الفكرية تم توزيعها من خالل وحدة ضمان الجودة على  .5

 و طالب ،قيادات أكاديمية ،الهيئة المعاونة ،أعضاء هيئة التدريسمن  جميع عناصر الكلية 

 .مطوية حقوق الملكية الفكرية( ا :6-4)مرفق قإداريون 

)مرفق عقد مجموعة من  ندوات تثقيفية عن حقوق الملكية الفكرية والنشر وحقوق المؤلف  .6

 (قائمة بالندوات و سجالت حضور ا :7-4ق

حضور أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة دورات فى أساليب النشر العلمى تابعة  .7

 (FLDPبيان بالدورات التابعة لمشروع ا : 8-4رفق ق)م( FLDPلمشروع )

كتابة القواعد اإلرشادية للتأليف والنشر بمجلة كلية الصيدلة بكل عدد وااللتزام بها عند النشر  .8

 القواعد اإلرشادية للتأليف والنشر بمجلة كلية الصيدلة( ا :9-4)مرفق ق

المقررة علي طلبة الفرقة تدريس ثقافة حقوق الملكية الفكرية ضمن مادة حقوق اإلنسان   .1

قرار  ا :21-4)مرفق ق 01/1/0011( بتاريخ 566االولى بقرار من مجلس الكلية رقم )

 مجلس الكليه بتدريس ثقافة حقوق الملكية الفكرية(

التنبيه و التوعيه على طالب البكالريوس و الدراسات العليا باإللتزام بالتنويه عن  .10

 نماذج منا :22- 4)مرفق قم أى بحث لألقسام المعنية المراجع العلمية المستخدمة عند تقدي

س و الدراسات العليا باإللتزام بالتنويه عن المراجع العلمية وريوطالب البكاللخطابات 

 المةتخدمة عند تقديم اى بحث(

عقوبات فى حالة عدم اإللتزام بحقوق الملكية الفكرية و النشر و تم بالوضع آليه معتمدة  .11

 ا :21-4)مرفق قو نشرها   1/1/0010( بتاريخ 571لكلية رقم )اعتمادها من مجلس ا

عقوبات فى حالة عدم اإللتزام بحقوق الملكية الآليه  وثيقة -القرار التنفيذى لمجلس الكلية 

 الفكرية و النشر(

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن فاعلية الستطالع اراء قامت الكلية بعمل إستبيان 

تتبعها الكلية للمحافظة على الملكية الفكرية وأظهرت نتائج اإلستبيان أن أكثر من   اإلجراءات التى

و اجراءات  الملكية الفكرية بحقوق % من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على علم 60

عن فاعلية اإلجراءات التى تتبعها  تحليل نتائج الستبيانات ا :23-4مرفق ق) المحافظة عليها

 .(على الملكية الفكريةالكلية للمحافظة 

 اللتزام بأخالقيات المهنةالممارسات العادلة و  4/1

 ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس/ العاملين/ الطالب

تطبق الكلية قواعد محددة لضمان العدالة و عدم التمييز بين الطالب و احترام مبادئ حقوق 

 ة على ذلك ما يلى: االنسان و من امثلة الممارسات الدال
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 فيما يخص الطالب ا : ا :أول

جامعة الزقازيق على قبول الطالب بناءا  على قواعد  –تعتمد سياسات القبول بكلية الصيدلة  .1

وإرشادات مكتب تنسيق القبول والتى يقرها المجلس األعلى للجامعات وتعتمد على المساواة 

الديانة، وهناك مساواة فى فرص التعليم وعدم التمييز بين جميع الطالب من ناحية الجنس أو 

وممارسة األنشطة والتقويم، حيث تتم المساواة وعدم التمييز فى الجداول الدراسية 

للمحاضرات والمعامل وكذلك فى جداول اإلمتحانات حيث يتم توزيع الطالب على لجان 

-4)مرفق قجلوس اإلمتحانات النظرية والعملية والشفهية طبقا  للترتيب األبجدى وأرقام ال

قائمة توزيع الطالب على لجان اإلمتحانات النظرية والعملية والشفهية طبقاا للترتيب ا : 24

الية معتمدا لضمان الشفافية و العدالة أثناء المتحانات  – األبجدى وأرقام الجلوس

 .(الشفهية

التدريس  لدى جميع الطالب الفرصة لمقابلة أى عضو فى إدارة الكلية أو من أعضاء هيئة  .0

فى أوقات الساعات المكتبية لطلب أيه مساعدة وعر  أيه مشكلة واستحداث وتطبيق نظام 

تطبيق نظام اإلرشاد األكاديمى الخاص وثائق ا : 25-4)مرفق قاإلرشاد األكاديمي 

 .بالطالب(

يتم اإلعالن عن األنشطة المختلفة فى الكلية ويتم إتاحة الفرصة لجميع الطالب بشفافية   .3

سة هذه األنشطة. و تتوافر أماكن في المدرجات والمعامل لجميع الطالب بالتساوي لممار

( بتاريخ 556وكذلك الكتاب الجامعي بسعر مناسب و ذلك وفقا لقرار مجلس الكلية رقم )

كما يتم التوسع التدريجي في إنتاج المقررات االلكترونية و ذلك وفقا لقرار  14/3/0011

مجلس الكلية  اتقرارا : 26-4)مرفق ق 14/0/0011تاريخ ( ب555مجلس الكلية رقم )

الخاص بتخفيض سعر الكتاب الجامعى و بتبنى المقررات اإللكترونية مع الوثائق التى 

 . تشير إلى إنتاج المقرر اإللكترونى(

 (أوراق امتحانيها : 27-4)مرفق قيتم توزيع الدرجات على األسئلة و تعلن للطالب  .4

ع على اوراق إجابة امتحان العملى و اإلمتحانات الدورية و كما يسمح للطالب اإلطال .5

 نتائجهم ولهم الحق فى التظلم .

اما بالنسبة للتقويم فإن أوراق االمتحانات النظرية للطالب تعطى أرقاما سرية لضمان  .6

الشفافية و األمانة في التصحيح. ويقوم بتصحيح الورقة االمتحانية أكثر من عضو هيئة 

 .كتيب قواعد تنظيم اعمال المتحانات( ا :28-4)مرفق قتدريس 
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كمايتم تطبيق نظام التماسات لمراجعة جمع ورصد الدرجات بالورقة وفقا لقرار مجلس   .7

قرار مجلس الجامعة الخاص ا : 29-4)مرفق ق 07/1/1119( بتاريخ 310الجامعة رقم )

 .بتطبيق نظام التماسات(

 فيما يخص أعضاء هيئة التدريسا : ا :ثانيا

لكلية على تطبيق اللوائح والقوانين التى تضمن العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة تحرص ا

 التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وتوجد إجراءات محددة ومعلنة فى هذا الشأن ومن أمثلتها:

 تكافؤ للفرص فى الترقيات، والبعثات وتوزيع األعمال طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك. .1

يد المسئوليات وتوزيع المهام على جميع العاملين بناء على التوصيف الوظيفى المعتمد تحد .0

  التوصيف الوظيفى(ا : 11-4)مرفق ق 31/10/0010( بتاريخ 551من مجلس الكلية رقم )

  بالتساوي.  توزيع اإلشراف على التدريب الصيفى بين أعضاء هيئة التدريس .3

ل الماجستير والدكتوراه بين جميع األساتذة وجود قواعد لتوزيع االشراف على رسائ  .4

القواعد المنظمة لإلشراف على طالب الدراسات العليا و قائمة ا : 12-4)مرفق قالمشرفين 

 توزيع الشراف على رسائل الماجةتير والدكتوراه بين جميع األساتذا المشرفين(

فى المؤسسة طبقا  هناك برنامج لتوزيع المكافآت والحوافز فى ضوء القواعد المعمول بها .5

حيث يتم  10/6/0010( بتاريخ 544لمؤشرات االداء و معتمد من مجلس الكلية رقم )

توزيع المكافات حسب ساعات العمل حسب عقد الجودة وتوجد بكل قسم وبالكلية لجنة متابعة 

 .آلية ربط الحوافز بالداء(ا : 11-4)مرفق قلذلك 

ن تنظيم الجامعات وبها كيفية تعييين اعضاء هيئة تم اعداد وثيقة للتعيينات مستقاة من قانو  .6

  وثيقة التعيينات(ا : 13-4)مرفق قالتدريس ومعاونيهم بدءا من وظيفة معيد وحتى استاذ 

يتم توزيع اعباء التدريس بناء على الخطة التدريسية التى يعدها رئيس القسم فى بداية كل عام  .7

 .التدريةية لالقةام( الخطةا : 14-4)مرفق قدراسى ويعتمدها مجلس القسم 

 ثالثا فيما يخص اإلداريين ا :

  .بالنسبة لالداريين يقوم رئيس كل قسم ادارى او علمى بتوزيع اعباء العمل حسب كل وظيفة

ا : 15-4)مرفق قويتم توزيع المكافات حسب ساعات العمل وحسب قرارات ادارة الجامعة 

 . قرارات ادارا الجامعة(نموذج لتوزيع مكافآت اإلداريين حةب ساعات العمل وحةب 

وجميع هذه اإلجراءات معلنة وتمارس بشفافية كما يتم التقييم بواسطة فريق أو عدة جهات تشتمل 

ويتم إطالع كل فرد بنتائج تقييمه ومن حقه التظلم فيما  –الزمالء  –القيادات  –على المستفيدين 

 لعاملين بالجهاز اإلدارى بالكلية( معايير تقييم الداء لل وثيقة معتمداا : 16-4)مرفق قجاء به 
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ومعلنة  10/1/0011( بتاريخ 554المؤسسة آلية معتمدة من مجلس الكلية رقم ) وضعتكما 

توجد لجنة لفحص ومتابعة شكاوى الطالب كما يوجد أكثر من صندوق خاص  وللشكاوى 

اوي بالشكاوي والمقترحات وتوضع الصناديق في مدرجات الطالب ويتم فتح صندوق الشك

والمقترحات بصفة دورية واإلطالع على تلك الشكاوي والمقترحات، والقيام بإخطار األفراد 

ويتم اتخاذ  .لية شكاوى الطالب(وثيقة معتمدا آلا : 17-4)مرفق قبنتيجة الشكوى أو المقترح 

القرارات الالزمة وتقييمها في ضوء الشكاوى أو المقترحات فى  داخل المؤسسة وتفعيلها 

ا كما يتم عر  بعض الشكاوى ذات التكرار العالي على اللجنة المختصة أو مجلس وتقييمه

الكلية لمناقشتها وبحث أسباب حدوثها وآليات التغلب عليها كما توجد آلية لتظلمات الجهاز 

وثيقة ا : 18-4)مرفق ق 11/7/0011( بتاريخ 560االدارى معتمدة من مجلس الكلية رقم )

وتوجد لجنة متابعة بالكلية معتمدة من مجلس الكلية رقم  الدارى( لية تظلم الجهازمعتمدا ل

يمكن من خاللها استقبال تظلمات أعضاء هيئة التدريس من  11/7/0011( بتاريخ 560)

 .(تظلمات اعضاء هيئة التدريس تشكيل لجنةا : 19-4)مرفق ق ءمشروع ربط األجر باألدا

 إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة

ذ إجراءات / قرارات تصحيحية فى المؤسسة لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة ومن تم اتخا

 هذه اإلجراءات:

  لتجنب تضارب مواعيد امتحان الطالب يتم وضع جدول االمتحانات وأخذ رأى الطالب قبل

وثائق مشاركة الطالب في وضع جداول ا : 31-4)مرفق قاعتماده فى صورته النهائية 

 .(المتحانات

 شف على أوراق الطالب المتظلمين من درجاتهم، ويتم رفع درجة من يثبت له الحق منهم الك

 .طبقا إلجاباتهم فى االمتحان

 .إعادة توزيع جدول المحاضرات بين األساتذة اذا تقدم أحدهم بشكوى وثبت حقه فى ذلك 

التدريسية ، وتقوم المؤسسة بتصحيح المسارات غير العادلة فور اكتشافها مثل توزيع األعباء 

الحوافز والمكافآت وتفعل المؤسسة القرارات التي اتخذت لتصحيح المسارات غير العادلة. 

وتستفيد المؤسسة من التغذية الواردة من المستفيدين من القرارات التي اتخذت لتصحيح 

المسارات غير العادلة حيث يتم توزيع استبيانات لقياس مدى رضا الطالب والعاملين عن أداء 

دراسة و استبيانات لقياس مدى رضا الطالب والعاملين عن ا : 32-4)مرفق قالمؤسسة 

التوصيات المقترحة لزيادا الرضا الوظيفى للعاملين بالكلية معتمده من مجلس والمسسةة 

 .(21/6/1121( بتاريخ 544الكلية رقم )
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 هيئة التدريس وتعمل الكلية على تجنب التعار  فى المصالح عن طريق عدم مشاركة أعضاء  

فى أعمال االمتحانات و الكنتروالت فى الفرق التى لهم بها أقارب حتى الدرجة الرابعة. واليقوم 

عضو هيئة التدريس بالمشاركة فى اإلشراف العلمى على طالب الدراسات العليا أو فى مناقشتهم 

نع اعضاء هيئة قرار مجلس الجامعة الذى يم نماذج لتطبيقا : 31-4)مرفق قإن كان قريبا  له 

كما  تضع  التدريس الذين لهم اقارب حتى الدرجة الرابعة من الشتراك فى اعمال المتحانات(

المؤسسة خطط معلنة، موثقة ومعتمدة موضحة اختصاصات األطراف المختلفة فى المؤسسة 

لوائح األقةام واإلدارات ا : 33-4)مرفق قمثل: خطط ولوائح األقسام واإلدارات المختلفة 

. كما تحل المؤسسة الصراعات والمصالح المتعارضة المختلفة فور وقوعها لمختلفة بالكلية(ا

ومنها النزاع بين قسمى الكمياء  بالمؤسسة مثل: التعار  بين اختصاصات األقسام التدريسية

التحليلية والكمياء الطبية لتدريس مقرر الرقابة الدوائية وبين قسمى الكمياء الحيوية و 

محاضر ا : 34-4مرفق ق) يولوجى و المناعة على تدريس مقرر بيولوجيا الخليةالميكروب

التعار  بين اإلدارات المتشابهة كذلك ، و(اجتماعات لجنة الحكماء لفض النزاع بين القةمين

 داخل المؤسسة.

 األخالقيات المهنية للمسسةة التعليمية  4/3

 ممارسات أخالقيات المهنة 4/3/2

لتزام بالممارسات المهنية واألخالقية ومتابعة ما يستجد من قوانين فى هذا تحرص الكلية على اإل

الشأن كما تهتم الكلية بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بها كمؤسسة تعليمية رائدة. ولتحقيق ذلك 

شارك في إعداده ومراجعته عدد من أعضاء هيئة التدريس  قامت الكلية بإعداد ميثاق أخالقى

نشره على موقع الكلية و جميع األقسام العلمية واإلدارات بالكلية ويتضمن هذا الميثاق بالكلية وتم 

مؤشرات ممارسات اإللتزام األخالقى على كل المستويات مثل اإللتزام نحو الطالب والكلية 

ومهنة التدريس وكذلك إلتزام عضو هيئة التدريس نحو زمالئه وإلتزامه تجاه البحث العلمى 

فكرية وتجاه تعليم أخالقيات ممارسة  مهنة الصيدلة كما يحوى الميثاق الئحة المساواة والملكية ال

وعدم التمييز بالكلية وهذا الدليل متاح لجميع األطراف بالكلية. ويشترط لترقية أعضاء هيئة 

التدريس )مدرس، استاذ مساعد، أستاذ( تقديم تقرير من مجلس القسم يفيد قيام عضو هيئة 

ايكلف به من أعمال وعدم صدور جزاءات تأديبية بحقه.  و تم اعداد إالجراءات التى التدريس بم

سوف تتخذ فى حالة عدم االلتزام بأخالقيات المهنة والتي ستشمل تطبيق قوانين المجلس األعلى 

للجامعات والخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمؤسسة وكذلك بالنسبة 

ا : 35-4)مرفق ق 1/1/0010( بتاريخ 571تمادها من مجلس الكلية رقم )للطالب و تم اع

آليه التعامل مع حالت عدم المطابقة فى األلتزام بالمعايير القرار التنفيذى لمجلس الكلية وثيقة 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

55 

توفر المؤسسة المعلومات التى تغطي أنشطتها المختلفة داخليا على موقعها  . واألخالقية المهنية(

تم نشر هذه المعلومات فى وسائل متنوعة تتمثل فى نشرات وملصقات وكتيبات يتم اإللكتروني وي

المطبوعات المختلفة ا : 36-4)مرفق قتوزيعها على األطراف المعنية داخل المؤسسة وخارجها 

وتتوافر في الموقع الكترونى للكلية معلومات كاملة عن كل ما يهم  .التى تصدر عن المسسةة(

بيانات مثل الجداول الدراسية، جداول اإلمتحانات، النتائج، التعديالت فى الطالب من معلومات و

المحاضرات وعن أعضاء هيئة التدريس والمشروعات التى حصلت  مواعيد الدروس العملية أو

عليها الكلية واألقسام العلمية وكذلك وحدة ضمان الجودة. ويوجد بالكلية لجنة لمتابعة الموقع 

تحدث المؤسسة هذه المعلومات كما  علومات الخاصة بكل قسم دوريا  .وذلك لضمان تحديث الم

بطريقة دورية طبقا  للمتغيرات المحلية والقومية والعالمية. فقد تم تحديث موقعها االلكتروني كما 

تم اسناد مهمة التحديث المستمرللموقع ومتابعته عن طريق وحدة المعلومات. كما توجد آلية 

( بتاريخ 560متاحة عن الكلية دوريا  معتمدة بقرار مجلس الكلية رقم )لتحديث المعلومات ال

آلية متابعة صحة وثيقة  –القرار التنفيذى لمجلس الكلية ا :37-4)مرفق ق 11/7/1122

 .المعلومات التى تنشر عن الكلية(
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 تنمية القيادات وتقييم األداءا : 5/2

 العاملين تنمية القيادات الدارية و 5/2/2

مكنه من تحقيق األداء فى جميع األعمال تجامعة الزقازيق جهاز إدارى ذو كفاءة  -لكلية الصيدلة 

اإلدارية وبما يكفُل تحقيق رسالة وأهداف الكلية. وتحرص الكلية على تنمية المهارات القيادية 

مة لجميع الفئات بالكلية واإلدارية للعاملين بها و ذلك من خالل تحديد اإلحتياجات التدريبية الالز

تحديد االحتياجات التدريبية  من مديرى اإلدارات واالداريين . وقد تم إستخدام آليات متعددة في

  للعاملين بالكلية منها:

  استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية -1

  SWOT analysisنتائج التحليل الرباعي   -0

  الحصر الفعلي لالحتياجات التدريبية -3

 و لقاءات و اجتماعات استبيانات -4

  تقارير المتابعة اإلدارية -5

 (تقارير -سجالت حضور اجتماعات  –ا : استبيانات 2-5مرفق ق (

معتمدة بمجلس الكلية رقم  وبناء على حصر اإلحتياجات التدريبية تم إعداد خطة تدريبية سنوية

الخطة   -القرار التنفيذى لمجلس الكلية  ا :1-5مرفق ق  (01/4/0010بتاريخ  (541)

وتشمل الخطة بيان برنامج نوعي مختلف.  16. و تضمنت الخطة للجهاز الداري(  التدريبية

بعدد المتدربين المستهدفين والمهارات المستهدفة للبرامج التدريبية المنفذة مثال ذلك المهارات 

يبية اإلدارية و السلوكية و الفنية، كما تشمل الخطة الجدول الزمنى لتنفيذ الدورات التدر

والمخصصات المالية الالزمة لتدريب الجهاز اإلدارى بالكلية مع اإلهتمام بعامل الوقت من ناحية 

تخصيص أوقات وفترات مناسبة لظروف العمل مع قابلية تكرار الدورات على فترات زمنية 

مناسبة حتى يتمكن جميع أفراد اإلدارة الواحدة من التدريب فى أوقات مناسبة لظروف العمل 

كما تم تشكيل فرق للتدريب اإلدارة الواحدة وذلك لضمان انضباط سير العمل فى اإلدارات. ب

الداخلي مشكلة من السادة االداريين ذوي الخبرة والمهارات المختلفة بالكلية معتمدة بمجلس الكلية 

 تشكيل فرق -القرار التنفيذى لمجلس الكلية ا : 3-5مرفق ق ( 10/1/0011( بتاريخ 554رقم )

وتشمل فريق لنشرثقافة الجودة، فريق لتنمية مهارات الحاسب اآللي و كذلك  لتدريب الداخلي(ا
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فريق لمهارات اللغة االنجليزية و تنظم الجامعة دورات لتنمية مهارات الحاسب االلي و كذلك 

و تستهدف خطة رفع كفاءة اعضاء الجهاز االداري بالكلية بنهاية  دورات لرفع كفاءة المكتبات

% من هذه البرامج و جهات التمويل هي مشروع 8735رة  التدريب. وقد تم االنتهاء من فت

تقرير عن نةب ا : 4-5مرفق ق ( التطوير المستمر و التاهيل لالعتماد و جامعه الزقازيق

تمت دراسة نسبة الدورات التدريبية التى تم تنفيذها من . و قد النتهاء من الخطة التدريبية(

ة للجهاز اإلدارى لكل من القيادات اإلدارية والعاملين وتبين أن نسبة ماتم تنفيذه الخطة التدريبي

. كما  تقرير عن تدريب القيادات الدارية( ا :5-5مرفق ق ( %100للقيادات اإلدارية يصل إلى 

تم تقييم مردود التدريب علي المدي البعيد عن طريق اإلستبيانات التى تقيس مدى تحسن األداء 

 . استبيانات لقياس مدي تحةن الداء الوظيفي(ا : 6-5مرفق ق ( الفعلي للمتدربيناإلداري 

 أداء القيادات الدارية و العاملين تقييم نظم  5/2/1

قانون  ا :7-5مرفق ق (1178لسنة  47تحرص الكلية على تطبيق قانون العاملين بالدولة 

لدولة والمؤسسات العامة، وهو مرجع موثق على مستوى ا (2978لةنة  47العاملين بالدولة 

حيث يتم إعداد تقرير من قبل مدير كل إدارة بتحرير تقارير كفاءة عن جميع الموظفين فى إدارته 

تم إعداد تقرير مجمع عن أداء جميع الموظفين والذى يويتم رفعها الى إدارة شئون العاملين كما 

رير عن العام الجامعى يوضح تفاوت درجة الكفاءة من ممتاز الى متوسط حيث أظهر التق

% من 10حصول نسبة  تقرير الكفاءا للهيئة الدارية( ا :8-5مرفق ق ( م0001/0010

% على درجة جيد  وتتاح 135% على درجة جيد جدا و  835العاملين على درجة ممتاز ، 

الفرص لجميع العاملين لإلطالع على نتيجة التقارير فى نهاية كل عام ويحق ألى موظف التظلم 

تم عمل إستبيان إلستطالع رأى العاملين فى مدى مصداقية النظم قد ونتيجة هذا التقرير.  من

الحالية المستخدمة فى تقييم أداء العاملين وتبين أن طرق التقييم الحالية ال تعبر عن التقييم الحقيقي 

ا الوظيفي استبيان الرضا : 9-5مرفق ق ( للموظف او للقيادة األدارية سواءا بالسلب او بااليجاب

و بناءا على النتائج السابقة فقد رأت المؤسسة استخدام وسائل اخرى مبتكرة  .و نتائج التحليل(

إعداد وثيقة لمعايير تقييم أداء العاملين والقيادات اإلدارية  لتقييم األداريين و قياداتهم من خالل

عالن عنها لجميع واإل 11/10/0010( بتاريخ 550) رقمبمجلس الكلية بالكلية وإعتمادها 

القرار  ا :21-5مرفق ق (وعلى الموقع االلكترونى  مؤتمر الجهاز االداري للكليةالعاملين ب

و  مستمر الجهاز الداري(وثائق  -التنفيذى لمجلس الكلية باعتماد معايير تقييم اداء العاملين 

 تشمل هذه المعايير ما يلي:

 القدرة علي التخطيط و التنظيم -1

 وجيه و المتابعهالقدرة علي الت -0
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 القدرة علي االبتكار و التطوير -3

 االنضباط في العمل ) حسن استخدام وقت العمل و التفاني في ادائه( -4

 القدرة علي العمل الجماعي و حسن التعامل مع الرؤساء و المرؤوسين -5

 االشتراك في انشطة الجودة -6

 مردود( -الدورات التدريبية )حضور -7

 تكنولوجية الحديثة القدرة علي استخدام الوسائل ال -8

 القدرة علي اكتساب خبرات و  مهارات جديدة في اداء العمل -1

 القدرة علي التقليل من الفاقد و االعطال للحفاظ علي المال العام -10

على إستبيانات عن أداء القيادات  وتعتمد آلية تقييم أداء العاملين والقيادات اإلدارية بالكلية

ديرى اإلدارات المختلفة بالكلية و الموظفين و يكون التقييم اإلدارية مثل مدير عام الكلية وم

نصف سنوي و يبلغ الموظف بنتيجة التقييم خالل شهر من تاريخ انتهائه. و تم ربط نتيجة تقييم 

اداء العاملين بالكلية بما يصرف من مكافات و حوافز كما تم االنتهاء من وضع الية للثواب 

من وسائل ربط الحافز  نماذج تطبيقيةا : 22-5مرفق ق ( النتاجوالعقاب كوسيلة لربط الحافز با

 و تشمل الية الثواب ما يلي: بالنتاج(

زيادة اشراك العاملين المميزين في انشطة الكلية التي تعود عليهم بعائد مادي ) جلسات  -1

 االجور االضافية( –المكافات النوعية الخاصة باالدارات  -تدريب صيفي -شفوية

 فصل دراسي يتم اختيارالمتميزين و االعالن عن اسمائهم بلوحة الشرف في نهاية كل -0

 توزيع شهادات تقدير علي المتميزين من العاملين بالكلية و هدايا رمزية. -3

التكريم االدبي عن طريق اختيار الموظف المثالي. )احد مديري االدارات و ثالثة من  -4

المعاونة( و منحهم شهادات تقدير و بعض  االداريين و اثنان من الفنيين و اثنان من الخدمات

 الهدايا الرمزية.

 االولوية في الحصول علي فرص تدريب نوعي تزيد من الكفاءة -5

 تنظيم مؤتمر سنوي لالداريين لتكريم المتميزين منهم و مناقشة مشاكلهم -6

 كما يشمل أسلوب العقاب ما يلي:

م انجاز العمل المكلف به، عدم التعاون يعاقب العاملون في الحاالت اآلتية : عدم االنضباط، عد

باإلضافة لتفعيل القوانين المنظمة لعقاب العاملين المدنيين مع الرؤساء و الزمالء و المستفيدين. 

بالدولة وتفعيل اللوائح المنظمة لصرف حافز العاملين بالجامعة و تم تعزيز آلية العقاب من خالل 

باألنشطة المختلفة بالكلية التي يمكن أن تدرعليه دخال  حرمان العامل المراد عقابه من االشتراك
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إضافيا فيما يعد نوعا من أنواع العقاب األدبي و المادي و كذلك الحرمان من المشاركة بدورات 

 .(الحةاب والعقابمن وسائل  نماذج تطبيقيةا : 21-5مرفق ق ( وبرامج التدريب

متاحة لتحقيق وتعظيم اإلستفادة منها على النحو توجد عدة آليات إلعادة توزيع الموارد البشرية  ال

 التالى:

توزيع الموارد البشرية )العاملين( المتاحة وفقا  لإلحتياجات المتخصصة فى اإلدارات  .1

قد واألقسام المختلفة بالكلية بحيث يتالئم توزيع العاملين وفقا  إلحتياجات اإلدارت المختلفة و

كلية في توزيع اعباء العمل معتمدة بمجلس الكلية تم االنتهاء من وضع وثيقة لسياسة ال

وثيقة لةياسة الكلية في توزيع اعباء ا : 23-5)مرفق ق  11/10/0010( بتاريخ 550)رقم

بناء علي ورشة عمل للسادة مديري االدارات بالكلية و التي اوضحت انه يجب ان  العمل(

و ان يتوافق  ،يمي القسام الكليةيكون توزيع العمل بادارات الكلية متوافقا مع الهيكل التنظ

الهيكل التنظيمي مع االهداف المقررة لكل قسم علي ان يراعي في توزيع اعباء العمل قدرات 

و مؤهالت العاملين المتاحة في كل قسم و ان تشمل قرارات توزيع اعباء العمل التوصيف 

عليها العامل في  الوظيفي لكل موظف. وان يراعي في توزيع اعباء العمل الدورات الحاصل

 حالة عدم توافر المؤهل العلمي المناسب

يتم استخدام الموارد البشرية المتاحة )العاملين( بكفاءة حيث يوكل لكل عامل أداء العمل الذى  .0

دراسة للموارد البشرية ا : 24-5مرفق ق ( يتقنه وفى المكان األكثر إحتياجا  للموارد البشرية

 .بالكلية(

وتزويدها بالكفاءات والكوادر المؤهلة بإعتماد مبدأ التنافس بدال  من يتم تطوير اإلدارات  .3

  معايير اختيار و ترقية القيادات الدارية بالكلية(ا : وثيقة 25-5مرفق ق ( التعيينات

يتم تحديث طرق اإلدارة بشكل يضمن تحفيز الموارد البشرية بتفعيل آليات المراقبة والمتابعة  .4

 نماذج تطبيقيةا : 22-5مرفق ق ( رات العقابية والتحفيزية بالكليةباإلضافة إلى تفعيل القرا

 .(من وسائل ربط الحافز بالنتاج

 لكلية لرفع كفاءة االداء و تخفيف االعباء ل% من الميكنة  االلكترونية 60تم تنفيذ اكتر من  .5

 .(قوائم باألقةام التى تم ميكنتها الكترونياا ا : 26-5مرفق ق (

مكانيات و التسهيالت و التجهيزات ووسائل االتصال المتاحة الالزمة توجد قوائم موثقة باال .6

قوائم موثقة بالمكانيات و ا : 27-5)مرفق ق لتوفير ظروف عمل مالئمة لالداريين 

كما تم عمل قاعدة بيانات و سجالت بالمؤهالت و  التةهيالت و التجهيزات المتاحة بالكلية(

 .قاعدا بيانات العاملين(ا : 28-5مرفق ق ( الخبرات المتاحة من العاملين بالكلية
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 الرضا الوظيفىا : 5/1

 وسائل قياس الرضا الوظيفىا : 5/1/2

على إجراء إجتماعات بالعاملين مع ادارة  الكلية وبحث  تعتمد الية قياس الرضا الوظيفى للعاملين

 –جتماعات ا : وثائق ال29-5مرفق ق (  شكواهم وايضا من خالل صندوق الشكاوى بالكلية

وكذلك عمل إستبيانات تشمل قياس الرضا العام للموظفين نحو  (العاملين شكاوي نماذج من

ظروف العمل والتجهيزات والتسهيالت المتاحة و اداء القيادات االدارية المختلفة. ويتم قياس 

و  قياس الرضا الوظيفي( دراسةا : 11-5مرفق ق  (الرضا الوظيفي بصفة دورية نصف سنوية

الل الوسائل المختلفة لقياس الرضا الوظيفى للعاملين فى الكلية أنه من أهم عوامل قد تبين من خ

 الرضا الوظيفي للعاملين هي:

 تعاون الزمالء و العمل بروح الفريق  - أ

 تحسن بيئة العمل  - ب

 فرص اكتساب الخبرة - ت

 بينما كان من أهم جوانب عدم الرضا الوظيفي ما يلي:

 صية وضيق الوقت المتاح النجازه.عدم مالئمة حجم العمل للقدرات الشخ .1

ضعف قدرة العاملين وقلة خبرتهم على استخدام الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة  .0

 في إتمام مهام وظيفتهم.

ضعف الراتب بالمقارنة بحجم العمل و عدم تناسبه مع خبرتهم و مؤهالتهم العلمية و كذلك  .3

 ضعفه بالمقارنة برواتب الوظائف االخري

 ضعف الخدمات الصحية و العالجية  .4

 عدم وجود أليه للمساندة في الظروف الشخصية .5

 الرضا الوظيفىا : دور المسسةة فى تحةين 5/1/1

تتخذ الكلية عدد من اإلجراءات والوسائل التى تمكنها من تحسين مستوى الرضا الوظيفى 

 وإستمراريته، ومن أهم ما تتخذه الكلية من إجراءات ما يلي:

يئة العمل و التسهيالت المتاحة و المناخ الصحي ووسائل االتصال لكي تكون مالئمة تحسين ب -2

لمتطلبات الوظيفة و ذلك من خالل امداد اإلدارات بكل ما يلزمها من إجهزة )أجهزة كمبيوتر 

ا : قوائم موثقة 12-5مرفق ق ( ، طابعات ، مراوح ، وأثاث لضمان قيام الموظف بعمله 

 الت و التجهيزات المتاحة بالكلية(. بالمكانيات و التةهي

مرفق ق ( 01/1/001بتاريخ  (551)الكلية رقم  من مجلسمعتمد التشكيل لجنة التظلمات   -0

 .تشكيل لجنة التظلمات(ا : 5-11
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ا : 21-5مرفق ق ( تكريم المتميزين من العاملين بالكلية في مؤتمر الكلية اإلداري السنوي -3

 .(مستمر الجهاز الداري للكليةوثائق 

قوائم ا : 26-5مرفق ق  ( ميكنة العمل بادارات الكلية لرفع كفاءة األداء و تخفيف االعباء -4

 .(باألقةام التى تم ميكنتها الكترونياا 

 وضع وتحديد معايير إلختيار القيادات اإلدارية واالعالن عنها فى اإلدارات: -5

( بتاريخ 541لية رقم )تم وضع معايير اختيار و ترقية القيادات االدارية معتمدة بمجلس الك

معايير اختيار و ترقية وثيقة  -القرار التنفيذى لمجلس الكلية ا :13-5مرفق ق ( 7/1/0010

 حيث ان المناصب القيادية نوعان: القيادات الدارية بالكلية(

مناصب يتم تعيينها من قبل السلطة المختصة بالدولة و هو منصب مدير عام الكلية و مناصب 

 47م تعيينها وفقا للمواد المنظمة لتعيين و ترقية القيادات االدارية بالقانون رقم قيادية اخري يت

لسنة  5و القانون رقم  (2978لةنة  47قانون العاملين بالدولة  ا :7-5مرفق ق (1178لسنة 

-5مرفق ق ( 0008لسنة  140و قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و االدارة رقم  1111

حيث اتصفت هذه المواد بالعمومية لذا قام فريق من الكلية  (2992ة لةن 5قانون رقم ا : 14

 بعمل دراسة لوضع معايير و اليات الختيار هذه القيادات.

اإلجتماعات الدورية مع مديري االدارات للوقوف على مستوى رضاهم الوظيفى وأخذ  -6

يري جتماعات مع مدا : وثائق ال15-5مرفق ق (مقترحاتهم لتحسين األداء الوظيفى 

 .(الدارات

عمل استبيانات لتقييم اداء مديري االدارات المختلفة لكي تتخذ ادارة الكلية بعض االجراءات  -7

استبيانات تقييم اداء مديري  ا :16-5مرفق ق ( التصحيحية لتحسين رضا الموظفين

 .الدارات(

مكافآت  يتم ربط الحوافز والمكافآت المقدمة للعاملين بمستويات األداء ويتم أيضا  صرف -8

 مادية وحوافز معنوية مثل شهادات التقدير للعاملين من الجهاز اإلدارى والقيادات اإلدارية

 .(من وسائل ربط الحافز بالنتاج نماذج تطبيقيةا : 22-5مرفق ق (

تتم مناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالكلية و األخذ بآرائهم و مقترحاتهم لحل 

هم و ذلك بصفة دورية من خالل مؤتمرات الجهاز االداري و المؤتمر المشكالت التى تواجه

-5مرفق ق (للعاملينالعلمي السنوي للكلية و ايضا من خالل بعض األجتماعات الدورية 

المستمر العلمى ا : وثائق 17-5مرفق ق  - مستمر الجهاز الداري للكليةا : وثائق 21

 .(الةنوى
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 لماديةكفاية الموارد المالية و ا 6/2

 الموارد المالية الةنويةا : كفاية 6/2/2

 االستراتيجية وأهدافها رسالتها لتحقيق كافيه يرغ للكلية سنويا المتاحة المالية الموارد تزال ال

 التركيزعلى أن اال الجامعة، من المخصصة الموازنة ثبات مع سنويا الطالب أعداد زيادة بسبب

-6)مرفق ق  الفجوة تقليل في فعال بشكل أسهم لموازنةل المخصصة الموارد استخدام كفاءة رفع

فباإلضافة إلى ميزانية الكلية المخصصة لها  الموارد المالية المتاحة للكلية(موثق بتقرير  ا :2

استطاعت الكلية تنمية  ميزانية الكلية لالعوام الثالثة الخيرا( ا :1-6)مرفق ق من الجامعة 

االخيرة من خالل عدة طرق تشمل البرامج الخاصة سنوات  ربعمواردها الذاتية خالل األ

محققا  دخال يقدر ب  0007/0008)برنامج الصيدلة االكلينيكية( والذى بدأ فى العام الجامعى 

)مليون  1،504،807)ستمائة وواحد واربعون الف( جنيها مصريا  ازداد الى  641،000

ثم وصل الى  0008/0001امعى وخمسمائة اربع وعشرون الف( جنيها  مصريا  فى العام الج

 ا :3 -6)مرفق ق )مليونان و تسعمائة وخمس وتسعون الف( جنيها  مصريا   0،115،145

والجدول التالي يوضح تفاصيل  ميزانية الصيدلة الكلينيكية لالعوام المالية الثالثة الخيرا(

 . 0011 وحتى 0007إيرادات ومصروفات برنامج الصيدلة اإلكلينيكية خالل الفترة من 

 تطوير العملية التعليمية مكافأت الشراف والتدريس اليرادات العام الجامعى

0007/0008 641000 100603 03137 

0008/0001 1504807 675785 406110 

0001/0010 0115145 1171843 885700 

0010/0011 3838570 1131511 1470054 

 

ير المستمر والتأهيل لالعتماد فى دورته كما نجحت الكلية فى الحصول على مشروع التطو

)ستة مليون وثلثمائة وخمس وثمانون الف(  6،385،000( بميزانية قدرها 0010الرابعة )يناير 
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 -6)مرفق ق جنيها مصريا مقسمة بين برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد و الجامعة 

 :وملخصها كالتالي لتأهيل لالعتماد(ملخص التدفقات المالية لمشروع التطوير المةتمر وا ا :4
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كما حصلت الكلية على العديد من المشروعات البحثية الممولة من  الجامعة و من صندوق دعم 

)مليون  1،010،000باجمالى مبالغ  0011-0008العلوم و التنمية التكنولوجية في الفترة من 

بيان بالمشروعات البحثية خالل  :5-6)مرفق ق ومئتان واثنين وتسعون الف( جنيها مصريا 

. وقد تبرع الدكتور/ محى الدين حافظ رئيس مجلس ادارة و العضو امين الماليين الخيرين(الع

)مائتان وخمسون الف( جنيها مصريا إلنشاء  050،000المنتدب لشركة دلتا فارم للكلية بمبلغ 

موافقة مجلس الكلية على التبرع الخاص بانشاء قاعة  :6-6)مرفق ق قاعة المؤتمرات بالكلية 

وقد أسهمت تلك الموارد فى تجديد جميع مدرجات الكلية  .رات وبعض التبرعات الخرى(المستم

% من االجهزة الالزمة لتحديث العملية التعليمية والبحثية بالكلية وكذلك الحواسب 15و شراء 

)مرفق % من ميزانية البحث العلمى بالكلية  15االلية والوسائل السمعية والبصرية. كما غطت 

وفى سبيل تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة  .حليل نةب الموارد المتاحة للكلية(ت :7-6ق 

)مرفق ق يتم تحديد أولويات االستفادة من الموارد المتاحة للكلية خالل اجتماعات مجلس الكلية 

 .مجلس الكلية( : 8- 6

 المبانىا : مالئمة 6/2/1

وستمائة وثمانية وأربعين( متر مربع  )ثالثة عشر الف 13،648مساحة الكلية االجمالية هى 

  -موزعة على النحو التالي :

  مركز الخدمات مبنى  الصيدالنيات: مكون من أربعة طوابق يحتوى الطابق األول على

معامل طالبية وغرف ألعضاء هيئة التدريس بقسم  5الصيدلية والدور الثاني والثالث على 
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مقر وحدة متابعة الخريجين و جمعية خريجي كلية الصيدالنيات وقسم الصيدلة االكلينيكية و 

الصيدلة جامعة الزقازيق والدور الرابع به قاعة المناقشات و قاعة تصحيح االمتحانات و 

 الكنترول للفرق الداسية المختلفة.

  غرفة  36معامل تحضير و  7أقسام علمية و  7معمل طالبي تخدم  16مبنى المعامل: يضم

 دورات مياه. 10األقسام العلمية المختلفة و ألعضاء هيئة التدريس ب

  مدرجات طالبية بكل طابق مدرجين وكل مدرج يحتوى على  6مبنى اإلدارة:  يتكون من

قاعات مكتبية و قاعة للمكتبة الرقمية بالدور الثالث وكل  3مخرجين احدهما للطوارئ و 

 طابق به دورتين مياه. 

  على بعض األشجار و النباتات العشبية ذات الفائدة مزرعة النباتات الطبية بالكلية وتحتوى

 الطبية و الصيدلية لخدمة العملية التعليمية ولتدريب الطالب

و مساحة الكلية غير كافية الستيعاب عدد العاملين والطالب بالكلية على الوجه االمثل طبقا 

رافق والموارد والم لنموذج تقييم مدى إستيفاء معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المباني

نموذج تقييم مدى إستيفاء معايير مالءمة مةاحات  :9-6)مرفق ق ( Normsالبشرية )

عدة اجراءات للتغلب على  وتتخذ الكلية .والمرافق والموارد البشرية ( وتجهيزات المباني

موافقة مجلس الجامعة على  :21- 6)مرفق ق نقص المساحة منها زيادة دور بمبنى االدارى 

وتعتبر مبانى الكلية مالئمة لممارسة االنشطة المختلفة حيث  .دور بمبنى الصيدلنيات(زيادا 

( فتحة تهوية بكل طابق. وكذلك تتوفر بكل حجرة، مدرج أو معمل مصادر 50يتوفر عدد )

طفاية حريق )  71تحتوى الكلية على عدد  إضاءة طبيعية و كهربية يتم صيانته نصف سنويا.

حنفية  18طفاية بمبنى االدارة ( و كذلك  05ى المعامل و  الصيدالنيات و طفاية حريق بمبن 54

خرطوم حريق كما تم تركيب جهاز إنذار حريق ودش إطفاء بمعامل بالكلية وكذلك  18حريق و 

ويمثل  .بيان بعدد اجهزا الطفاء وتوزيعها( : 22- 6)مرفق ق بوحدة االستشارات الصيدلية  

ة على الحرائق كما تم توافير براميل رملية للتعامل مع الحرائق ذلك وسيلة مناسبة للسيطر

وتم إنشاء وحدة األمن  وكذلك تركيب دش للتعامل مع حاالت التعر  للمواد الكيميائية.

والسالمة برئاسة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وعضوية ممثلين عن األقسام 

ماد خطة لمواجهة األزمات والكوارث من مجلس الكلية رقم كما تم اعت العلمية و اإلدارية.

وإعداد برنامج تدريبي على إخالء المباني في حالة حدوث   13/10/0010بتاريخ   (553)

وتم إعداد خطة سنوية  .خطة الخالء والتدريب لمواجهة الكوارث( :21- 6)مرفق ق كوارث 

كما تحتوى  .الصيانة( ةخط :23 - 6رفق ق )ملصيانة المباني و األجهزة والتجهيزات العلمية 

علما ان الكلية تبعد  الكلية على عيادة طبية مجهزة ومعدة للمعاملة االولية مع الحاالت الطارئة
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( صندوق لإلسعافات األولية في 10عدة امتار عن مستشفى الجامعة ووحدات االستقبال ويوجد )

االجراءات لتعزيز السالمة خالل التعامل مع المواد اماكن مختلفة للكلية. و تتخذ الكلية العديد من 

الكيماوية فتوجد ملصقات لالرشادات العامة واالساسية للتعامل مع المواد الكيميائية و 

االرشادات العامة الخاصة بالسلوكيات اثناء التواجد داخل المعامل وكذلك يقوم كل قسم علمى 

تعامل مع المواد الكيميائية الموجودة داخل كل باعالن االرشادات الخاصة به و كذلك اسلوب ال

قسم و سبل التعامل مع حاالت الطوارىء. كما تقوم الكلية بتطوير المعامل والمدرجات ليحتوى 

مدرجات(. وتتوافر بالكلية  6معامل و  8كل معمل او مدرج على مخرج طوارىء ) تم تطوير 

عمل ترقيم كامل لكل مبانى و حجرات  العالمات االرشادية الدالة على مخارج الطوارئ وتم

عامل  75وتجهيز مخازن الكيماويات والمواد القابلة لالشتعال بموقع منعزل. يعمل بالكلية  الكلية

بيان بالعمال  :24-6)مرفق ق موزعين على االماكن المختلفة وذلك ضمانا لنظافة الكلية 

الفضالت و عالمات ارشادية  . و يوجد بالكلية أماكن مخصصة اللقاءبالكلية وتوزيعهم(

 للمحافظة على النظافة العامة.

 التةهيالت المادية   6/1

 تةهيالت ممارسة النشطة الطالبية  6/1/2

تتوافر بالكلية عدد من التجهيزات الخاصة بممارسة االنشطة الطالبية فالبنسبة للتجهيزات 

الكرات و طاولة بنج بونج  و هذا الرياضية تمتلك الكلية ملعب للمارسة كرة الطائرة وعدد من 

باالضافة الى استخدام مالعب الجامعة التى تبعد عدة امتار وبها الصالة المغطاة وحمامات 

السباحة والملعب الرئيسى والتى تستغل فى الدورات الصيدلية. للتجهيزات الفنية تحتوى الكلية 

نظم عدد من المعار  الفنية على حجرة ممارسة األنشطة بالدور االرضى بمبنى اإلدارة و ت

سنويا و بالنسبة لالنشطة االجتماعية تتوافر عدة حوامل خشبية لالعالنات وتنظم الكلية رحالت 

ترفيهية ومعسكرات الستقبال الطالب الجدد فى بداية العام الدراسى و كذلك مسابقات الطالب 

لكلية التجهيزات الالزمة لتنظيم والطالبة المثالية و بالنسبة لالنشطة الكشفية والجوالة تملك ا

واوضحت  .التةهيالت المتاحة لالنشطة الطالبية(قائمة ب ا :25-6)مرفق ق رحالت الجوالة 

% من الطالب عن االنشطة الطالبية و اجمع الطالب على 60نتائج استبيان طالبى عن رضاء 

  للممارسة االنشطة خاصة الرياضية.عدم كفاية التسهيالت المتاحة 

 الجهزا والمعدات والمعامل 6/1/1

 حاسب ألى موزعة كالتالى: 113تحتوى الكلية على 

حاسب  30  حاسب آلى بالمعامل الطالبية 01حاسب آلى بحجرات اعضاء هيئة التدريس و 76

حاسب الى بمكاتب الموظفين االداريين  66آلى بمعامل تكنولوجيا المعلومات ومكتبة الكلية و 
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االعداد العاملين بالكلية ولكن اعداد الكومبيوترات بمعامل تكنولوجيا بالكلية. و تالئم تلك 

معامل بالكلية  6المعلومات المخصصة للطالب ال تتالئم مع اعداد الطالب بالكلية. وقد تم صيانة 

و كذلك تطوير شبكة الصرف والغاز بالكلية وتم عمل خطة صيانة دورية للمعامل و شبكات 

نة االجهزة العلمية تبعا للطلبات التى يقدمها كل قسم بصيانة االجهزة الصرف والغاز. وتتم صيا

المعطلة داخل القسم و يقوم كل قسم علمى بخطة متابعة دورية لحالة االجهزة داخل كل قسم و 

 .الصيانة( ةخط :23 - 6)مرفق ق رفع طلب لصيانة ما يحتاج صيانة منها 

 تكنولوجيا المعلومات  6/1/3

ويوجد   www.zu.edu/pharmacyقع على شبكة المعلومات الدولية وهو يوجد للكلية مو

الموقع بنسختين أحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة االنجليزية. ويتم تحديث الموقع أسبوعيا  

الخاصة باالقسام  ريد اإللكترونيالب و يتم أيضا البدء فى تشغيل خدمة البوابة االلكترونية و تفعيل

العلمية و أعضاء هيئة التدريس ولكل طالب بالكلية أيميل خاص على موقع الجامعة ليستقبل عليه 

نقطة دخول الى االنترنت  103أهم التنبيهات والتعليمات والنتائج الفصلية. وتحتوى الكلية على 

رية و نادى تكنولوجيا المعلومات و مقسمة على حجرات اعضاء هيئة التدريس و المكاتب االدا

المكتبة االلكترونية. ويحتوى الموقع االلكترونى على بيانات عن الجهاز االدارى للكلية و مكتبة 

الكلية و برنامج الصيدلة االكلينيكية كما يحتوى على رؤية ورسالة الكلية وبيانات أعضاء هيئة 

وسيرتهم الذاتية. وجميع المعلومات على الموقع و بياناتهم الخاصة  البريد اإللكترونيالتدريس و

 يستطيع الدخول الى الموقع باستثناء البيانات الشخصية العضاء هيئة التدريس.متاحة لجميع من 
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جامعة الزقازيق علي تلبية احتياجات المجتمع المحيط من خالل ما  -تحرص كلية الصيدلة

من خدمات إيمانا منها بأهمية دور المؤسسة األكاديمية التنويري و تمارسه من أنشطة و ما تقدمه 

 الرائد في االرتقاء بالمجتمع المحيط بها محليا و إقليميا.

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةا : 7/2

 التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةا : 7/2/2

البيئة المحيطة وتستهدف تلك الخدمات تقوم الكلية بالعديد من الخدمات بهدف  تنمية المجتمع  و

  -معاوني اعضاء هيئة التدريس  -أعضاء هيئة التدريس -القطاعات ذات الصلة )الطالب 

األطراف المجتمعية من مختلف قطاعات المجتمع المدني مثل  -خريجي الكلية  -العاملين بالكلية 

لك الخدمات القوافل الطبية شركات الدواء والمستشفيات والمؤسسات الصيدلية( ومن أمثلة ت

بالتنسيق مع الجامعة وحمالت التبرع بالدم و الندوات المجتمعية و الدورات التدريبية للطالب و 

كما توجد العديد من اإلجراءات للتوعية بخدمة  المؤتمرات و مهرجانات البيئة و ملتقي التوظيف.

رات التى يشارك الطالب في إعدادها المجتمع وتنمية البيئة داخل الكلية منها الملصقات والنش

تحت إشراف وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة جهات مجتمعية )حمالت 

محاربة التدخين والمخدرات وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير(. كما تم اعداد إحصائية تدل 

ويتم تحديث تلك  0007ن عام علي المشاركة في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة بداية م

ا : بيان 2-7 )مرفق قاالحصائية دوريا واالحصائية معلنة على الموقع االلكتروني للكلية 

 .(1121الي  1117بانشطة وانجازات قطاع البيئة بالكلية في الفترا من 

 الخطة واحتياجات المجتمعا : 7/2/1

تمع المحيط فقد قامت أداره شئون انطالقا من حرص الكلية على أداء دورها وتحقيق فائدة للمج

ا : 1-7 )مرفق قخدمه المجتمع وتنميه البيئة بإعداد دارسه عن احتياجات المجتمع المحيط بالكلية 

للوصول إلى أهم المشكالت التى يتعر  لها  دارسه عن احتياجات المجتمع المحيط بالكلية(

ع آراء اإلطراف المجتمعية عن الشباب / المرأة / البيئة / الصحة. وقد شملت الدراسة استطال

وبناء على نتائج هذه الدراسة تم أعداد خطة لخدمة المجتمع  .طريق مجموعة من االستبيانات

 ا :3-7 )مرفق ق 10/1/0010 (565وتنميه البيئة المحيطة واعتمادها بمجلس الكلية رقم )

الةابع المعيار  

المجتمعية المشاركة  

البيئة وخدمة  
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ومن ثم البيئة(  ميةوتن المجتمع خدمة مجال في الكلية خطة -القرار التنفيذى لمجلس الكلية 

 اإلعالن عنها بالكلية وعلي الموقع االلكتروني للكلية.

  ومن أمثلة الممارسات الفعلية لتطبيق الخطة السابقة:

 عقد ورش عمل عن اإلسعافات األولية للطالب والعاملين على فترات متكررة طوال العام.  -1

 مثل:عقد ندوات متخصصة فى مجاالت العمل الصيدلي للطالب  -0

تنظيم ندوة بعنوان كيف تصبح صيدلي ناجح في ممارسة مهنة الصيدلة داخل الصيدلية  - أ

 00/10/0010بتاريخ 

تنظيم ندوة عن )تنمية المهارات التسويق لدي الصيدلي داخل الصيدلية( بتاريخ  - ب

 بالتنسيق مع شركة الوفاق فارما 03/10/0010

ملين والموظفين بالكلية وكذلك بالجامعة و من المشاركة و عمل حمالت التوعية المختلفة للعا -3

الي  1117ا : بيان بانشطة وانجازات قطاع البيئة بالكلية في الفترا من 2-7 )مرفق ق أمثلتها:

1121) 

 4/10/0010-3حملة التوعية بمر  االيدز في الفترة  - أ

  11/11/0010-5المشاركة في حملة مكافحة االلتهاب الرئوي في الفترة  - ب

 ية ضد سرطان الثدي حمالت التوع - ت

 التوعية بمر  السكر سنويا  في اليوم العالمي لمرضى السكر - ث

 حمالت التوعية بمر  هشاشة العظام  - ج

 .التوعية بمر  ارتفاع ضغط الدم  وأضرار التدخين - ح

 . 0/10/0010-30/11إقامة سوق خيري لصالح األيتام في الفترة  -4

 مثل:ETOP مع جمعية دورات التنمية البشرية المختلفة بالتنسيق  -5

 أولويات إدارة الوقت - أ

 كيف تجتاز المقابلة الشخصية  - ب

 القوافل الطبية إلى نجوع وقرى اإلقليم المختلفة. -6

 مشاركة طالب الكلية في إعداد معار  خيرية ومعار  فنية وبيئية. -7

شهار جمعية ومن الممارسات  التطبيقية لخطة خدمة المجتمع وتنميه البيئة المحيطة تأسيس وإ -8

ا : قرار ترخيص جمعية خريجي 4-7 )مرفق ق 11/4/0011خريجي كلية الصيدلة بتاريخ 

  جامعة الزقازيق(. –كلية الصيدلة 

الكلية بالموافقة علي  القرار التنفيذى لمجلسا : 5-7 )مرفق قالبيئة تأسيس فريق أصدقاء  -1

لحريصين على المشاركة الذي يضم عدد من الطالب ا تجديد تشكيل فريق اصدقاء البيئة(
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في أنشطه خدمه المجتمع وتنميه البيئة ومن خالل أنشطه الفريق تم عمل عدد من الملصقات 

وحمالت التوعية بعدد من اإلمرا  المنتشرة وبعض الممارسات الخاطئة التي تهدد البيئة . 

 3/3/00113-06/0و قد قام الفريق بحملة تنظيف وتجميل الكلية في الفترة 

 فاعل المسسةة مع المجتمعا :ت 7/1

 مشاركة األطراف المجتمعية فى مجالس الكليةا : 7/1/2

جامعة الزقازيق على االستعانة بآراء األطراف المجتمعية المختلفة في  -تحرص كليه الصيدلة

أداء المؤسسة ولهذا السبب يشارك فى مجلس الكلية وكذلك في مجلس إدارة برنامج الصيدلة 

 :عن المجتمع المدني مثل  االكلينيكيه ممثلين

 نقيب الصيادلة بالشرقية –د./ابراهيم النجار 

 أمين عام نقابة الصيادلة بالشرقية –د./أشرف سعيد 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا فارما -د./محيي حافظ 

 شرقيةد./ مسرة محمد حسن مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بال

 ا : محاضر اجتماعات مجلس الكلية بحضور ممثلي المجتمع المحيط(6-7 )مرفق ق

وتم تكوين لجنه للشراكة األكاديمية والمجتمعية تضم قيادات الكلية وعدد من ممثلي األطراف 

 المجتمعية المختلفة وتشمل:

 رئيس جهاز البيئة بالشرقية -د./ أحمد رخا 

 ة حرة ورئيس اللجنة النقابية بفاقوسطبيب –د./ سحر عبد الحميد حمدي 

 مدير مكتب األهرام العلمي -د./جمال عيسي  

 عضو المجلس المحلي –د./ طارق عمر ابو النيل 

 رئيس لجنة المرأة بالمجلس المحلي –د./ احالم محمود حفني 

 عضو نقابة صيادلة الشرقية –د./ عصام ابو الفتوح 

مجلس الكلية ل القرار التنفيذى ا : 7-7 )مرفق ق 10/6/0010وتم اعتماد تشكيل اللجنة بتاريخ 

 بالموافقة علي تشكيل لجنة الشراكة الكاديمية المجتمعية(.

 وقد تم تجديد تشكيل اللجنة واضافة عدد من االعضاء المتميزين:

 رئيس جهاز البيئة بالشرقية -كيميائي / عاطف نمر ناروز 

 يمدير مكتب األهرام العلم -د./جمال عيسي  

 نائب رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة بههيا –د./ طارق عمر ابو النيل 

 نقيب الصيادلة بالشرقية –د./ ابراهيم النجار 

 عضو نقابة صيادلة الشرقية –د./ عصام ابو الفتوح 
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 العضو المنتدب لشركة بيو فارما –د./ محيي حافظ 

 ة للصيدلة بالشرقيةمدير عام االدارة العام –د./ مسرة محمد حسن عبد الجليل 

مجلس ل القرار التنفيذى ا : 8-7 )مرفق ق 10/10/0011وقد تم اعتماد التشكيل الجديد بتاريخ 

 .الكلية بالموافقة علي تشكيل لجنة الشراكة الكاديمية المجتمعية الجديد(

يشارك أطراف المجتمع المدنى من الصيادلة وأرباب األعمال ونقابة الصيادلة وشركات الدواء 

 في أنشطة المؤسسة مثل:

تصميم وتقييم واقتراح وسائل تطوير بعض البرامج التعليمية بالكلية من خالل استقصاء  .2

)مرفق اآلراء عن المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج التعليمية ومستوي خريجي الكلية 

ومةتوي ا : استقصاء اآلراء عن المخرجات التعليمية المةتهدفة للبرامج التعليمية 9-7 ق

 .خريج الكلية(

إلقاء المحاضرات وعقد الندوات سواء فى مجال التنمية البشرية أم فى المجال العلمي وفى  .0

 رعاية الكثير من أنشطة الكلية.

تدريب الطالب سواء فى الصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات أو المراكز الطبية أو  .3

ب فى الصيدليات العامة وصيدليات تدريب الطال وثائقا : 21-7 )مرفق قشركات األدوية 

  .المةتشفيات أو المراكز الطبية أو شركات األدوية(

 تنظيم زيارات ميدانية للطالب مثل زيارات مصانع الدواء و مستشفيات عالج األورام .4

 الدعم المقدم من شركات الدواء للقوافل الطبية .5

و  1121يوم الخريجين ا : تقارير وجدول اعمال عن 22-7 )مرفق قأقامه يوم للخريجين  .6

1122) . 

 (ا : تقارير وجدول اعمال ملتقي التوظيف الول والثاني21-7 )مرفق ق ملتقى للتوظيف .7

بدعم من السيد ا.د. رئيس الجامعة وبمشاركه عدد من شركات األدوية ونقابه الصيادلة 

 بالشرقية.

الكلية بزيادة أعداد ومن خالل هذه األنشطة يتم توفير عدد من فرص العمل للخريجين وتأمل  

فرص العمل المتاحة في الفترة القادمة من خالل اإلعداد الجيد ليوم التوظيف ويوم الخريجين. 

كذلك فان بالكلية بروتوكوالت للتعاون الداخلي بالجامعة مثل الندوات والدورات التدريبية 

ن الطالب السوريين ومهرجان البيئة بالجامعة ومن بروتوكوالت التعاون الخارجي زيارة وفد م

. وقد تم اعتماد إنشاء مركز ا : تقرير عن زيارا الوفد الةوري للكلية(23-7 )مرفق قللكلية 

ا : 24-7 )مرفق ق 1/6/0008الخدمات الصيدلية وتم اعتماد تشكيل مجلس إدارة المركز بتاريخ 
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ليقدم  وجارى إتمام إجراءات تجهيزه. قرار اعتماد مجلس ادارا مركز الخدمات الصيدلية(

 خدمات متعددة لكافه اإلطراف المجتمعية . ومن الوحدات التابعة للمركز:

 االستشارات والخدمات الصيدلية  -1

 التحاليل والقياسات الدقيقة -0

 الكشف والسيطرة علي السموم والتلوث -3

 بحوث التقنية الحيوية -4

وكول تعاون بين الكلية ونقابتي التدريب والتعليم الصيدلي المستمر ويجري حاليا اعداد بروت -5

ا : 25-7 )مرفق قالصيادلة بالشرقية والقليوبية وذلك للمساهمة في التعليم المستمر للصيادلة 

 بروتوكل التعاون بين الكلية ونقابة الصيادلة بالشرقية ونقابة الصيادلة بالقليوبية(

 النباتات الطبية والعطرية -6

 التوثيق واإلعالم الدوائي -7

ساهم الكلية في إجراء أبحاث علمية مع جهات أخري من المجتمع المحيط وذلك لتفعيل دور كما ت

ا : بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية 26-7 )مرفق قالكلية في حل مشكالت المجتمع 

 . وجهات اخري من المجتمع المحيط(

 رضا األطراف المجتمعيةا : 7/1/1

ئدة المرجوة من أنشطتها في كافه المجاالت سواء من ناحية تحرص الكلية على ضمان تحقيق الفا

المشاركة المجتمعية أو أداء المؤسسة ولذلك قامت أداره شئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة 

بأجراء دراسة مبدئية عن دور إدارة شئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع بكلية الصيدلة في 

ا : دراسة 27-7 )مرفق قن أن تقدمها الكلية للمجتمع المجتمع المحيط وعن الخدمات التي يمك

و ذلك عن طريق عمل استبيانات  دور ادارا شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكلية الصيدلة(

 لعينات عشوائية من المواطنين بالمجتمع المحيط عن:

 .دور كلية الصيدلة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي 

 ا كلية الصيدلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. الخدمات الذي يجب ان تقدمه 

 :وكذلك استبيانات لعينات عشوائية من الطالب عن 

  معرفتهم بالدور الذي تقوم به كلية الصيدلة في تنمية البيئة وخدمة المجتمع 

 مدي وعي وثقافة الطالب البيئي 

 دمة المجتمع عن طريق:وقد خلصت الدراسة الي التوصية بزيادة دور الكلية في تنمية البيئة وخ

عقد عدد من الندوات للتوعية باهمية الحفاظ علي البيئة بمشاركة الطالب واعضاء هيئة  -

 التدريس واطراف من المجتمع
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المشاركة في القوافل الطبية لالماكن التي تحتاج الي زيادة الخدمات الصحية والقيام  -

 بحمالت توعية خالل تلك القوافل

ا : دراسة 28-7 )مرفق قيات قام فريق العمل باجراء دراسة مماثلة ولضمان تحقق تلك التوص

بعد مرور عام علي الدراسة  (دور ادارا شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكلية الصيدلة

االولي وقد تبين وجود تحسن في تقييم المشاركين لدور ادارة شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع 

م اجرائها خالل الفترة الزمنية بين الدراستين و ومن المتوقع زيادة وذلك من خالل االنشطة التي ت

ذلك الدور ووضوح تأثيره مع استمرار تقديم الخدمات للمجتمع المحيط. وكذلك تم تصميم 

وتوزيع استبيان لقياس وتقييم رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن مستوى خريجي 

دليات وشركات األدوية ومستشفيات وزارة الصحة وقد المؤسسة  والذي يستهدف  أصحاب الصي

تم استقبال ردود األطراف المشاركة وتحليل هذه النتائج  ورفع التوصيات إلي وكيل الكلية 

)مرفق لشئون البيئة و خدمة المجتمع و تم إعداد خطة للتحسين و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

يم رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدني ا : تقرير عن نتائج استبيان لقياس وتقي29-7ق 

. و يتم االستفادة من القياس و التقييم في تطوير و تحديث خطة خدمة عن مةتوى خريجي الكلية(

 المجتمع و تنمية البيئة لالرتقاء بالخدمة المجتمعية التى هي احد العناصر الهامة برسالة الكلية.
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 سسةةا :تقويم اداء الم 8/2

 عملية التقويم 8/2/2

باجراء تقويم شامل، دوري و مستمر لقدراتها المؤسسية  تقومالجودة  ادارةتوجد بالمؤسسة وحدة 

و ذلك بهدف معرفة مواطن القوة  في االداء  و تعزيزها و تحديد مواطن الضعف و تطويرها. و 

 و ذلك عن طريق اآلليات اآلتية: تتم عمليات التقييم و التقويم من خالل األنشطة الدورية للوحدة

  األستبيانات و استقصاءات الرأي للطالب و اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و

 استبيانات لكافة الفئات( ا :2 -8)مرفق ق  العاملين بالمؤسسة

 مراجعات داخلية على األقسام العلمية و اإلدارات المختلفة. :  الداخلية اتالمراجع اجراء

 ا :1 -8)مرفق ق مراجعين خارجيين لتقييم المقررات و برامج الكلية و أيضا تستعين ب

 .تقارير مراجعة خارجية للبرامج و المقررات(-تقارير مراجعة داخلية

 اصدارات التقارير ا :3 -8)مرفق ق  التقرير السنوي للمؤسسة و خطة التعزيز والتطوير

 خطة التعزيز و التطوير( –الةنوية 

 (  تقارير دعم فنى ومتابعة ا :4 -8)مرفق ق  ة بالجامعةزيارات مركز ادارة الجود 

 زيارة فريق الدعم و المتابعة  :وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي  زيارات

بتاريخ لبرنامج التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد إدارة المشروعات وحدة من قبل 

 ا :5 -8)مرفق ق  (م00/11/0011،  م3/5/0011م، 4/11/0010م، 16/6/0010

 (  تقارير دعم فنى ومتابعة

   بتاريخ  الجودة و اإلعتماد بجامعة الزقازيق ادارةزيارة المحاكاة من قبل مركز

 (تقرير زيارا المحاكاه و الجراءات التصحيحية المتخذه ا :6 -8)مرفق ق  1/4/0010

يس و معاونيهم من خالل و تتم مناقشة نتائج تقويم اداء المؤسسة مع السادة اعضاء هيئة التدر

و كذلك من خالل اللقاءات  (ا : محاضر مجلس الكلية7-8ق  )مرفق للمؤسسة المجالس الرسمية

المختلفة العضاء هيئة التدريس مع قياداتهم األكاديمية و من امثلة هذه اللقاءات المؤتمر العام 

كما تتم .  (ليةا : محاضر وسجالت حضور المستمر الةنوى الك8-8ق  )مرفقالسنوي للمؤسسة 

مناقشة نتائج التقويم مع الطالب من خالل اللقاءات الدورية للقيادات األكاديمية و ممثلي وحدة 

:الثامن المعيار  

 نظم ادارا و المسسةي التقويم 

 الجودا
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و من خالل تنطيم   (ا : محاضر وسجالت حضور اللقاءءات الطالبية9-8ق  )مرفقالجودة  ادارة

الطالب و ممثلين ساعة اسبوعيا ضمن الجدول الدراسي لكل فرقة دراسية يتم خاللها التفاعل بين 

. و تتم مناقشة نتائج تقويم اداء ا : الجداول الدراسية(21-8ق  )مرفق الجودةادارة من وحدة 

المؤسسة مع األطراف المجتمعية ذات العالقة متمثلة في شركات األدوية المختلفة و مندوبين من 

-8ق  )مرفقوزارة الصحة و نقابة الصيادلة و ذلك عن طريق عقد عدة لقاءات دورية معهم 

و كذلك وجود ممثلين عنهم في المجالس  ا : سجالت حضور لقاءات الطراف المجتمعية (21

ا : بيان معتمد بممثلى الطراف المجتمعية المشاركين 22-8ق  )مرفقالرسمية للمؤسسة 

 .بالمجالس الرسمية (

 األداء وىمست في التغير لرصد زمنية راتفتلى علنتائج تقويم المؤسسة  كما تم وضع مؤشرات

 (مسشرات تقييم الداء الكلي للمسسةةا : 21-8ق  )مرفق

 أنشطة التعزيز و التطوير 8/2/1

تم اتخاذ بعض األجراءات التصحيحية التي ادت الى تقدم فقد االستفادة من نتائج التقويم الذاتي  تتم

ج من نماذ-استبيانات-ا : اعتمادات23-8ق  )مرفقملموس في األداء المؤسسي ومن امثاتها: 

 مطويات اعالمية(-قوائم باعمال الحالل و التجديد و الجهزا -الخطط المذكورا

  تحديث الهيكل التنظيمي للمؤسسة  و استحداث بعض الوحدات واللجان و األدارات

 الجديدة مثل:

o ( 10/5/0010لجنة االمن و السالمة و األزمات و الكوارث) 

o  (04/5/0010و المعلومات ) البياناتوحدة 

o (10/5/0010دة ادارية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة )وح 

o  (01/4/0010) أخالقيات المهنةوحدة 

o ( 04/5/0010وحدة متابعة الخريجين) 

o  (11/4/0011) جامعة الزقازيق -كلية الصيدلة  خريجي جمعيةاشهار 

 ربط الحوافز بجودة األداء 

 يد و متطلبات الجودة و ذلك جتدريب القيادات األكاديمية علي مهارات األداء األداري ا

 من خالل خطة التدريب العامة للمؤسسة

 استبيانات الرضا الوظيفي لكل العاملين بالكلية 

   االحالل و التجديد الربعة مدرجات دراسية و امدادها بمختلف االجهزة و التسهيالت

لبيولوجيا التي تخدم العملية التعليمية و كذلك انشاء قاعتان دراسيتان جديدتان و معمل ا

 الجزيئية المركزي و تطوير قاعات المكتبة و معمل الكيمياء المركزي
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  امداد الكلية باالجهزة و المعدات الالزمة للعملية التعليمية و البحثية بهدف تطوير القدرة

 المؤسسية

  مشاركة الطالب في القوافل الطبية بالقري و األماكن النائية و الفقيرة كنوع من

 تمعيةالمشاركة المج

 خطة التدريب الميداني للطالب 

 خطة صيانة مرافق الكلية 

 تطوير المناهج و اضافة مقررات اختيارية تتماشى مع سوق العمل 

  انشاء وحدة ادارة المشروعات بالكلية و زيادة اقبال اعضاء هيئة التدريس علي

 المشروعات التنافسية و التمويل الخارجي و مشىوعات التطوير المختلفة

 ة مشاركة اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الطالب و العاملين في انشطة وحدة زياد

 الجودة ادارة

 لنشر ثقافة الجودة ةكتيب مصطلحات الجودة كوسيل 

علي مشروع طالبي لتجميل البيئة الداخلية و  0011وقد تم الحصول في االونة االخيرة ديسمبر 

تنمية المشاركة المجتمعية و خدمة البيئة لدي  الخارجية لكلية الصيدلة وهذا المشروع يدعم

البرامج التدريبية من  و هذا باالضافة الى ا :وثائق المشروع الطالبى(24-8ق  )مرفقالطالب

  قبل المستشفيات الجامعية و شركات الدواء للتدريب الميدانى للطالب.
التطور االيجابى ويتضح مما سبق أن عمليات التقويم أدت الى تحسن االداء المؤسسى والى 

ا : مسشرات 21-8ق  )مرفق 0011-0001نتائج تقويم المؤسسة خالل الفترة من  لمؤشرات

 تقييم الداء الكلي للمسسةة(

  دعم القيادات الكاديمية لوحدا ضمان الجودا 8/1

 الدعم المادى و المعنوى 8/1/2

ذلك في و يظهر الجودة ةادارتحرص القيادات األكاديمية في المؤسسة علي تقديم الدعم لوحدة 

زم للوحدة لممارسة انشطتها و كذلك بتوفير الكوادر البشرية الالتوفير التجهيزات و األثاث 

ا : الهيكل التنظيمى 25-8ق  )مرفق المؤهلة و المدربة  باعداد كافية لممارسة الوحدة لنشاطها

شطة مشروع التطوير .  ال توجد مخصصات مالية للوحدة اال من خالل انالجودا( ادارالوحدا 

 .1/3/0010المستمر و التأهيل لالعتماد و الذي سينتهي في 

للوحدة فقد تم تعيين مديرا  المعنوي كما تحرص القيادات األكاديمية في المؤسسة علي تقديم الدعم

و تم تفويض سيادتها بمخاطبة األقسام المختلفة فيما يتعلق بقضايا  05/1/0008للوحدة في 
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لرجوع الي السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية. كما تم تخصيص فقرة في مجلس ا نالجودة دو

-8ق  )مرفقمناقشة قضايا الجودة و تخصيص مقعد دائم لمدير الوحدة في مجلس الكلية لالكلية 

. و تحرص ( قضايا الجودانماذج مجالس تتم بها مناقشة -ا : القرار التنفيذى لمجلس الكلية26

علي تكريم القائمين بانشطة مختلفة بالوحدة من خالل شهادات التقدير و التقدير  القيادة األكاديمية

  .ا : شهادات تقدير(27-8ق  )مرفقالشفهي في المناسبات المختلفة 
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الفاعلية  ا :ثانيا

 التعليمية
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 سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالبا : 2/2

 نظم قبول وتحويل الطالبا : 2/2/2

الطالب وفقا  لقواعد القبول التي يحددها المجلس األعلى للجامعات فى ضوء تخصصات  يتم قبول

علوم( ، وتعلن هذه السياسات بوسائل اإلعالم والصحف  -الطالب فى الثانوية العامة )علمي 

القومية وعلى شبكة اإلنترنت. وتتسم سياسات القبول بالشفافية حيث أنها تتم وفقا  لمجموع 

، وتقوم الكلية سنويا  بمخاطبة الجامعة التى تقوم بدورها بمخاطبة المجلس درجات الطالب

األعلى للجامعات باألعداد المطلوب قبولها في العام التالي وبما يتناسب مع موارد وخطة الكلية، 

طالب وطالبة فقط ورغم  300و تطلب الكلية من الجامعة سنويا  عن طريق مجلس الكلية قبول 

تعد  .(21/2/1122بتاريخ  554مجلس الكلية رقم  :2-2)مرفق ت أعداد كبيرة ذلك ترد إلينا 

المعلومات المتاحة عن سياسات وقواعد القبول لبرنامج العلوم الصيدلية وبرنامج الصيدلة 

اإلكلينيكية كافية ومعلنة  بالكلية و على موقع الكلية اإلليكتروني و بدليل الطالب و توزع هذه 

الب الجدد ويوجد مكتب استعالمات بإدارة شئون الطالب لتوفير الدعم الكتيبات على الط

سياسات  ا :1-2)مرفق ت  والمساعدة فيما يخص االستعالم عن سياسات وإجراءات القبول

 .القبول و التحويل/دليل الطالب/دليل الرشاد األكاديمي(

 : برامج تعريفية للطالب الجددا 

قبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب تنظم الكلية برامج تعريفية للطالب الم

بالتنسيق مع مكتب شئون الطالب واتحاد الطالب للرد علي استفسارات الطالب وتوجيههم من 

خالل تنظيم اسبوع استقبال للطالب الجدد سنويا  ويهدف هذا األسبوع إلي تقديم اإلرشادات 

 من خالل عدة ممارسات منها: والتوجيهات والخدمات االجتماعية للطالب الجدد

حفل استقبال  للطالب الجدد بحضور السادة عميد ووكالء  الكلية ورؤساء األقسام ومدير  -1

وحدة تقويم األداء و ضمان الجودة ومستشاري اللجان الطالبية وبعض أعضاء هيئة التدريس 

مقررات بغر  تعريف الطالب برسالة ورؤية الكلية وتعريفهم باألقسام والبرامج وال

ا : سجالت حضور  3 -2)مرفق ت الدراسية واألنشطة الطالبية المختلفة المتاحة للطالب 

 الطالب(

 تعليق الفتات ترحيب بالطالب الجدد -0

 األول المعيار

 الخريجون و بالطال 
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 توزيع دليل الطالب  -3

 توزيع دليل اإلرشاد األكاديمي و الجداول الدراسية  -4

إلتمام تسجيله توزيع مطويات ومنشورات توضح الخطوات التي يجب علي الطالب إتباعها  -5

 بالكلية وإجراءات الكشف الطبي

تنظيم لقاءات مع إدارة شئون الطالب لتعريف الطالب باإلجراءات المتبعة الستكمال  -6

 التسجيل حتى الحصول علي بطاقة  إثبات الهوية الخاصة بالكلية

 تنظيم لقاءات بين الطالب الجدد وإدارة الكلية لتوضيح نظم الدراسة بالكلية وتعريفهم -7

 بحقوقهم وواجباتهم. 

يلتقي المرشدون األكاديميون للفرقة األولي بالطالب لتعريفهم  بالمواد الدراسية والمشاكل   -8

 التي يمكن ان تعترضهم وكيفية التغلب عليها.

تنظيم لقاءات مع إدارة رعاية الشباب بالكلية لتعريف الطالب علي األنشطة  والخدمات   -1

 الطالب. المختلفة التي تقدمها رعاية 

 : توزيع الطالب على التخصصاتا 

نظرا  لعدم وجود تخصصات بالمؤسسة فإنه يتم توزيع الطالب المقبولين من مكتب التنسيق 

برنامج الصيدلة اإلكلينيكية و هي دراسة  بنظام الساعات  و العلوم الصيدلية سنويا  بين برنامج 

 بناءا  على رغبة الطالب. لة إكلينيكية(  المعتمدة للحصول على بكالوريوس العلوم الصيدلية )صيد

 : قواعد التحويلا 

سياسات التحويل من الكلية وإليها موضحة بالئحة الكلية ومعلنة على موقع الكلية و فى دليل 

نموذج من استمارا  ا :4-2)مرفق ت الطالبالطالب ودليل اإلرشاد األكاديمي  وفى إدارة شئون 

 مكاتب التحويل المركزية بالجامعاتلتحويل للطالب بمعرفة ويتم اإلعالن عن قواعد ا .التحويل(

ويعلنها المجلس األعلى للجامعات فى الصحف القومية سنويا  ويتم التحويل مركزيا  عن طريق 

  .أعوام 3التنسيق اإللكتروني منذ 

 : نةبة التحويل من الكلية وإليهاا 

ا عند التحويل تبين أن المجموع في ضوء استمارة التحويل بشئون الطالب والتي يجب استيفائه

المؤهل لاللتحاق بالكلية و التوزيع  الجغرافي هما السببين  الرئيسيين  لتحويل الطالب من وإلى 

الكلية. ويالحظ استمرار طالب المحافظات التي ليس بها كليات صيدلة مثل طالب محافظة  

لة طالب محافظة الغربية والمتاح المنوفية أو لوجود اختالف  فى المقررات الدراسية كما في حا

لهم التحويل لكلية الصيدلة جامعة طنطا ويظهر ذلك بوضوح من خالل التوزيع الجغرافي 

 .ا : التوزيع الجغرافي لطالب الكلية(5-2)مرفق تلطالب الكلية 
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 جدول يوضح نةبة الطالب المحولون من والى  الكلية في الةنوات الخمس األخيرا 

 العام الجامعي
 د الكلىالعد

 للطالب

المحولين 

 من الكلية
 النةبة المئوية

المحولين 

 إلى الكلية
 النةبة المئوية

0006/0007 4147 308 6300% 171 3361% 

0007/0008 5007 158 3315% 60 1311% 

0008/0001 4116 70 1346% 53 1307% 

0001/0010 5003 100 0331% 61 1337% 

0011/0010 4306 04 0355% 14 0330% 

 

ويالحظ تناقص أعداد الطالب المحولين من وإلى الكلية بعد تطبيق نظام التحويل اإللكتروني 

  .للمقبولين بالفرقة األولى

 الموارد المتاحة للكلية )أماكن الدراسة / المعامل / األجهزا والمعدات / أماكن األنشطة (

( 6ة التعليمية حيث يوجد بالكليه عدد )تتميز الكلية بوجود بنية تحتية مالئمة وكافية ألداء العملي

 60( قاعة تدريسية سعة )0طالب(  كاملة التجهيزات وعدد ) 400 – 300مدرجات سعة )

معمل طالبي إلى جانب األماكن المتاحة باألقسام المشتركة بكلية العلوم ومكتبة  01الب( وعدد ط

مشروع المكتبات الرقمية  ورقية وأخرى رقمية مرتبطة بالمجلس األعلى للجامعات من خالل

ومعامل مركزية مزودة باألجهزة و المعدات الحديثة  ومتحف ومزرعة للعقاقير و بيت 

لذا يتم  للمؤسسة حاليا المتاحة الموارد مع المقبولين الطالب كثافة مستوى يتالئم الللحيوانات. 

رية  وفي الدروس مجموعات دراسية فى المحاضرات النظالي الطالب بالفرق الدراسية  تقسيم

العملية تقوم الكلية بتقسيمهم إلي مجموعات صغيرة ويتم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 

في التدريس من أجهزة العر  اإللكتروني وغيرها وعلي جانب آخر تحاول الكلية توفير 

اإلكلينيكية مصادر للتمويل الذاتي حاليا   من خالل الدعم المالي المحول من برنامج الصيدلة 

 ومستقبال  من خالل مركز الخدمات الصيدلية الذي سوف يساعد على تنمية موارد الكلية .

 الطالب الوافدونا : 2/2/1

 : تطور أعداد الطالب الوافدينا 

 ا :6-2)مرفق ت يتم قبول الطالب الوافدين عن طريق إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي 

داد كبيره من أبناء السودان تحديدا  واليمن واألردن هناك أع .خطابات لبعض الةفارات(

 منذ نشأتها ومبين أعدادهم في الجدول التالي :وماليزيا يدرسون بالكلية  وفلسطين
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م  2981/2982بيان بإعداد وجنةيات الخريجين الوافدين منذ بداية الكلية العام الجامعي  

 م 1119/1121إلى العام الجامعي 

 الجمالى الكاميرون اريتريا ماليزيا األردن منالي فلةطين الةودان 

1180/1181 4 3 1     8 

1181/1180 01 5 0 0 0   40 

1180/1183 30 3 3 3 0 1  40 

1183/1184 33 3 1     37 

1184/1185 10 1  1    10 

1185/1186 1 1      10 

1186/1187 5       5 

1187/1188 3       3 

1188/1181 3       3 

 0 (1110/1111( الى )1181/1110من العام الجامعي )

1111/1110 3 1      4 

1110/1113 1       1 

1113/1114 4 1      5 

1114/1115  1      1 

 0 (1116/1117( الى )1115/1116من العام الجامعي )

1117/1118 0       0 

1118/1111 1 1      0 

1111/0000  1      1 

0000/0001  1      1 

 1 (0008/0001( الى )0001/0000من العام الجامعي )

0001/0010       2 2 

 282 2 2 4 6 7 15 237 االجمالى

 

نظرا للزيادة الهائلة فى أعداد الطالب وتغير السياسة العامة للدولة اليوجد حاليا  طالب وافدون و

( من إلكلينيكيةلبرنامج الجديد )الصيدلة اببرنامج العلوم الصيدلية ولكن هناك طالب وافدون با

بيان بالطالب  ا :7-2)مرفق ت  0001/0010ماليزيا تم التحاقهم بالبرنامج  فى العام الدراسي 

طالب بنسبة  30( تزايد عدد الطالب الوافدين الى 0011/0010وفى العام الحالي ) .الوافدين(
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رقة األولى من برنامج العلوم % لطالب الف0371و إلكلينيكيةا% لطالب الصيدلة 0031

 .الصيدلية

وأعداد الطالب  أعداد الطالب في  برنامج الصيدلة اإلكلينيكية وفى برنامج العلوم الصيدلية  

 الوافدين خالل الثالث سنوات األخيرا

 

لوم الصيدلية  بالكلية باستثناء  طالب ويالحظ قلة عدد الطالب الوافدين الملتحقين ببرنامج الع

 ماليزيا  الملتحقين ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية  وذلك لألسباب اآلتية:

افتتاح العديد من كليات الصيدلة بالدول العربية وكذلك كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة  -1

 بجمهورية مصر العربية.

فدين بوزارة التعليم العالي باإلضافة إلى التوزيع المركزي للطالب الوافدين من إدارة الوا -0

 تحصيل عملة صعبة من الطالب الوافدين.

تفضيل معظم الطالب الوافدين التواجد فى  العاصمة أو المدن الكبرى حيث  أنها األكثر  -3

 شهره وأكثر موائمة للطالب خاصة العرب.

 ا:و تستخدم الكلية  بعض الوسائل للترويج و لجلب الطالب الوافدين منه

  .اإلعالن عن الدرجات العلمية التي  تمنحها  الكلية على موقع الكلية اإللكتروني 

  لبعض الدول العربية  واألجنبية بالقاهرة للترويج لبرنامج الصيدلة  الملحقين الثقافيينمخاطبة

اإلكلينيكية عن طريق طباعة كتيبات  تعريفيه عن هذه  البرامج   والدرجات التى  تمنحها 

 .(مخاطبة الملحقين الثقافية ا :8- 2ت  مرفق)  ة وإرسالها إليهمالكلي

  عمل استطالع للطالب الوافدين ومعرفة  رأيهم فى الخدمة التعليمية وسبل الرعاية  التى تقدم

 استطالع رأي الطالب الوافدين عن الخدمات التعليمية ( ا :9- 2ت  مرفق)لهم 
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1119/1121 15 - 63 88 1885% 2242 1829% 

1121/1122 9 2 14 34 1984% 211 21% 

1122/1121 31 - 223 245 1182% 2243 1879% 
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 : برامج لرعاية الطالب الوافدينا 

ة على وجه العموم والكلية على وجه الخصوص بعمل برامج وأنشطة مركزية تهتم الجامع

تحرص . واحتفالت الجامعة بالطالب الوافدين( ا :21-2)مرفق ت  لرعاية الطالب الوافدين 

الكلية على توفير كافة سبل الرعاية  والتكريم والدعم للطالب الوافدين من خالل تكليف منسق 

دمون لهم المساعدات والنصيحة والمتابعة االجتماعية ويتم أيضا ومرشد أكاديمي  خاص بهم يق

عمل حفل استقبال وتكريم لهم  إلى جانب  برامج الرحالت الترفيهية والتعليمية التي تقدم لهم 

تستقبل الكلية سنويا  وفودا  طالبية من بعض  .تكريم الكلية للطالب الوافدين( ا :22- 2)مرفق ت 

برامج تدريبية وثقافية وترفيهية لهم وذلك بالتعاون مع السيد األستاذ  الدول العربية ويتم عمل

الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وبمشاركة السيد األستاذ الدكتور / وكيل 

وثيقة التبادل الطالبي بين  ا :21-2)مرفق ت  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تواجد الطالب الوافدين على مرحلة البكالوريوس بل هناك  بعض وال يقتصر  .مصروسوريا(

 الدارسين فى مرحلة الدراسات العليا من الدول العربية بيانهم كالتالي:

 سنوات األخيرا 5بيان بالطالب العرب الذين التحقوا ببرنامج الدراسات العليا خالل الـ  

 الجنةية السم
التخصص 

 المةجل بة
 المنح تاريخ تاريخ التةجيل

الدرجة المةجل 

 لها

 الماجةتير 2/6/1116 21/7/1114 كيمياء طبية اليمن شذي حةن ياسين

 الماجةتير 28/6/1117 9/5/1115 الصيدلنيات اليمن امين  محمد عزى

 الدكتوراه 8/1/1119 9/21/1116 كيمياء  طبية اليمن شذي حةن ياسين

 ماجةتير لم تمنح بعد 32/21/1119 ميكروبيولوجى فلةطين ايمان جواد الدربى

 الدكتوراه 18/1/1122 23/21/1118 كيمياء  حيوية فلةطين اسامة حةين الديب

 

 دعم و رعاية الطالب 2/1

 الدعم الطالبيا : 2/2/1

مرفق ) 0010/ 05/4توجد خطه للدعم واإلرشاد الطالبي تم اعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ 

الدعم اإلجتماعى تتضمن الخدمات المالية و العينية و البي(خطة الدعم و الرشاد الط ا :23-2ت

ويتم اإلعالن عن هذه الخطة بمكتب شئون  والرعاية الصحية و النفسية و األكاديمية للطالب.

 الطالب ورعاية الشباب  ودليل الطالب  ويتمثل الدعم المقدم للطالب فى األتي :
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 :   والنفةي المادي الدعم برامج

 الدعم المالي المقدم( ا :24- 2مرفق ت) لماليةالخدمات ا-أ

  دعم نقدي للطالب من صندوق التكافل يوزع حسب الظروف االجتماعية لكل طالب -1

دعم مادي من صندوق أعضاء هيئة التدريس بالكلية يوزع  أيضا حسب الظروف االجتماعية  -0

  لكل طالب

ى صور إعانة نقدية للطالب فى كشف بالمبالغ المنصرفة من صندوق التكافل الجتماعي ف 

 األعوام الةت الةــــــابقـة

 خامةة رابعة ثالثه ثانيه أولى العام الدراسي
عدد الطالب 

 المةتفيدين

اجمالى المبلغ 

 المنصرف

0006/0007 106 048 140 150 ----- 666 13080 

0007/0008 150 174 054 136 ----- 714 113810 

0008/0001 105 003 165 060 ----- 735 100130 

0001/0010 18 147 171 181 16 701 103770 

0010/0011 10 161 181 007 181 780 168880 

0011/0010 116 16 171 168 187 658 138160 

 

جدول يظهر قيمة المةاعدات المادية من أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعى  

 1122/1121وكذلك للعام  1121/1122

1121/1122 25461 

1122/1121 11361 

 

 الخدمات العينية ا :-ب

 :تحت رعاية السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  ا : بيان بعدد الكتب الدراسية المجانية 25-2)مرفق ت المذكرات والكتب الدراسية الجامعية

 .والمدعمة التي توزع من رعاية شباب الكلية(

 ( 1121/1122) للعام الجامعي  لفصل الدراسي الولبيان بعدد الكتب الدراسية المجانيةا 
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عدد الكتب الدراسية المجانية التي تم توزيعها مجانا 

 على الطلبة

كتاب دراسي  للفرق الدراسية  265

 المختلفة

  1073وفى الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق  دعم الكتاب الجامعي ألول مره وتم توزيع 

 جنيها  35015لغ كتاب لطالب الفرق المختلفة بمب

  جنية خالل الفصل الدراسي االول للعام  36000كتاب بدعم اجمالي  1007تم توزيع

 0011/0010الجامعي 

  المالبس والكتاب الجامعي من خالل المشاركة  في اسبوع التسوق بالجامعة كما يتم عمل

رض صور معا ا :26-2)مرفق ت معار  بالكلية يوزع دخلها على الطالب الغير قادرين 

 خيرية بالكلية(

 الدعم النفةيا :- -ج

تقدم الكلية الدعم النفسي من خالل برنامج اإلشراف األكاديمي حيث يشمل دور المرشد 

األكاديمي فى دعم الطالب نفسيا ومساعدتهم علي التغلب علي المشكالت الدراسية وغير 

الشباب لتقديم المساعدة الدراسية وكذلك توفر الكلية عدد من األخصائيين االجتماعيين برعاية 

اإلشراف األكاديمي توزيع مةتندات ا : 27-2) ت وإرشاد الطالب ومساعدتهم فى حل مشكالتهم

 .(للفرقة األولى

 برامج الدعم الجتماعي و الرعاية الصحية   8/1/1

 دعم الحالة الجتماعيةا :  -أ

 مقابلة وتوجيه الطالب ذوى الظروف االجتماعية الخاصة   -1

 وفات الدراسية للطالب الغير قادرينسداد المصر  -0

 بيان بمحتويات العيادا الصحية( ا :28-2)مرفق ت   الدعم الصحي -ب

 وجود عيادة طبية مجهزه  ووجود طبيب طوال فترة اليوم الدراسي  -1

 تحويل الطالب لمستشفى الطلبه  والمراقبة الطبية أو المستشفى الجامعي  -0

 ات النهائيةتخصيص لجان طبية مقيمة أثناء االمتحان -3

تقع الكلية بجوار مستشفى الطوارئ ومستشفى االستقبال الجامعي وهذا يسهل سرعة نقل   -4

 الحاالت التي تحتاج لرعاية أكثر بسهوله ويسر بسيارات إسعاف مجهزه. 

يتم تطبيق نظام التأمين الصحي للطالب من خالل عمل اشتراك ويتم متابعة الحاالت   -5

 لجامعة المرضية المزمنة بمستشفى ا

تقدم الجامعة مساعدات ماديه للحاالت الصحية التى تحتاج لعالج بمستشفيات الجامعة بالنظام 

تتحمل الجامعة التكلفة المالية للحاالت التى تحتاج تدخل واالقتصادي بموافقة رئيس الجامعة .
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ا بمةاعد اتمةتند ا :29-2)مرفق ت جراحي فى العمليات الكبرى والتي تتم خارج الجامعة 

كما قامت الكلية بعمل استطالع آلراء الطالب فى الخدمات الصحية  .الجامعة للطالب عالجيا(

ا : استطالع آلراء الطالب في الخدمات 11-2مرفق ت)المقدمة تمهيدا  لدراستها واالستفادة منها 

ين باإلضافة الي الدعم المالي و العيني السابق ذكره تقدم الجامعة دعما للطالب الذ .الصحية(

يقيمون بالمدن الجامعية وكذلك تقدم وجبات غذائية مدعمه للطالب من خالل المطعم المركزي 

ا : بيان بأعداد طالب الكلية المقيمين بالمدن الجامعية/ بيان بالوجبات 12-2)مرفق تبالجامعة 

 .الغذائية المقدمة للطالب(

 : خدمات الدعم المقدمة لذوى الحتياجات الخاصةا 

طالب لهم إعاقات شديدة وذلك بناءا  على الكشف الطبي وكون الكلية عملية وتحتاج التقبل الكلية 

اال انه توجد بالكلية سياسة للتعامل مع ذوى ، لوقوف الطالب لفترات طويلة فى المعامل

 االحتياجات الخاصة وذلك من خالل: 

وموظفي  توفر الكلية رعاية علمية وصحية ونفسية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .1

 الكلية بتقديم المساعدات خصوصا   المساعدة فى الدروس العملية لهؤالء الطالب.

تخصيص مساعد للكتابة فى حالة الطالب المصاب بالساعد بشرط أن يكون فى مستوى  .0

 تعليمي أقل فى حاالت الحوادث.

 .بمعدات لذوى االحتياجات الخاصةتجهيز المدرجات و دورات المياه  .3

 عويضيه للطالب من قبل الجامعة  ومعدات لذوى االحتياجات الخاصةشراء أجهزه ت .4

 تم مخاطبة الجامعة لعمل مصعد لكل مبنى من مباني الكلية  .5

 والمتعثرينا :  والمبدعين برامج دعم وتحفيز الطالب المتفوقين 8/1/3

 ويوضح يتم تحديد الطالب المتفوقين حسب التقدير العام بعد إعالن نتيجة كل عام دراسي

الجدول التالي نسب الطالب المتفوقين والحاصلين علي تقديرعام ممتاز للعام الجامعي 

0011/0010 

أعداد ونةب الطالب الحاصلين على تقدير امتياز فى مختلف الفرق الدراسية المختلفة   

 1122/1121للعام الجامعي 

 النةبة المئوية % أعداد الطالب الفرقة

 %4318 46 الفرقة الولى

 %1 3 رقة الثانيةالف

 %5 50 الفرقة الثالثة

 %4308 41 الفرقة الرابعة
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 %18 187 الفرقة الخامةة

  

 لىا 1117األخيرا ) الةتللدفعات  بيان بأعداد الخريجين والتقدير التراكمي والنةبة المئوية

1121) 

 الةنة
 التقدير

 ممتاز جيدجدا

0007 %35 %1 

0008 %35 %6 

0001 %41 %5 

0010 %4434 %536 

0011 %38314 %3337 

0010 30365% 4310% 

 

 

  0007% فى عام1ويتضح من  الشكل البياني ان نسبة الحاصلين على  تقدير ممتاز زادت من 

.ومما سبق يتضح ان أن نسبة المتفوقين والحاصلين على  0010% فى عام 4310لتصل الى 

ى أعلى نسبة فى السنة النهائية مما يعكس تقدير ممتاز تزيد بوضوح من سنة ألخرى  لتصل إل

وتقوم الكلية . قدرة الطالب على  االجتهاد والتحصيل واإلستفاده من كل التسهيالت التى تقدم لهم

وسائل تكريم الطالب  ا :11-2مرفق ت) بتكريم الطالب المتفوقين ومن صور التكريم ما يلى :

 المتفوقين(
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 جيد جدا ( طبقا لالئحة  -تقدير )ممتاز صرف مكافآت تفوق للطالب الحاصلين على -1

 م41/1170قانون تنظيم الجامعات رقم   

 تكريم األوائل لكل فرقه دراسية بتقديم شهادات تقدير. -0

 دعوة  أوائل الكلية لحضور المؤتمرات العلمية لألقسام والكلية. -3

 ن توزيع جوائز على أوائل الخريجين من شركات الدواء فى االحتفال بيوم الخريجي -4

وضع أسماء وصور األوائل على موقع الكلية و فى لوحات شرف تعلق بمداخل الكلية وكذلك  -5

نشر صور الطالب األوائل فى كل فرقة على غالف دليل اإلرشاد األكاديمي الذي يوزع 

 على الطالب 

 وضع صور األوائل على  موقع الكلية. -6

 ة.تهدى األقسام العلمية للطالب األوائل كتب دراسية مجاني -7

 بالكلية الخريجين أوائل تعيين -8

وقد اعتمد مجلس إدارة البرنامج فى  .إلكلينيكيةاويتم تقديم منح تعليمية مجانية ألوائل الصيدلة  

تعديل نظام المنح فى البرنامج بناء على توصيات لجنة  11/10/0010( بتاريخ  40جلسته رقم )

منح تعليمية مجانية لطالب الصيدلة  مةتند ا :13-2مرفق ت)متابعة وتقييم البرامج الجديدة 

 .الكلينيكية(

 تكريم المبدعين شهادات ا :14-2مرفق ت ) يتم تكريم المبدعين فى األنشطة على عدة مستويات:

 (ميداليات -

: تقدم الجامعة شهادات التقدير للمتميزين فى األنشطة على مستوى   على مةتوى الجامعة -1

 .الجامعة  وبعض الجوائز المادية 

خاصة فى أسبوع شباب الجامعات وأسبوع فتيات مصر وفى   :على مةتوى الجامعات -1

اللقاءات القميه بين الجامعات  يتم تكريم المتميزين بتقديم ميدالية أو كأس مع شهادات تقدير     

 ومكافآت مادية حسب اللوائح.

 ا : على مةتوى الكلية -3

الطالبية وحفل ختام النشاط  الطالبي  بتقديم  يتم تكريم الطالب المبدعين فى المؤتمرات -

 شهادات التقدير.

  : الطالب المتعثرونا 

الطالب المتعثر هو الطالب غير القادر على التأقلم مع الدراسة بالكلية واليستطيع النجاح 

واالنتقال الى السنوات األعلى وقد تم تحديد الطالب المتعثرين دراسيا من خالل نتائج االمتحانات 

نهائية حسب حالة تعثرهم وتم حصرهم  وتصنيفهم ولوحظ ان حاالت التعثر أعلى فى الفرق ال



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

81 

األولى  خاصة السنة الثانية وبتقصي األسباب تبين أن اللغة هي العائق الدراسي فى السنة األولى 

ساعة( بالمقارنة بالفرق األخرى وذلك يعكس حاجة   46وكثرة العبء الدراسي بالفرقة الثانية )

لطالب فى الفرق األولى لرعاية أكثر مما استوجب تطبيق نظام األشراف األكاديمي على طالب ا

الفرقة األولى بينما تطبق الرياده العلمية على باقي الفرق الدراسية وتم معالجة كثرة العبء 

الدراسي بطلب تطوير و تحديث الالئحة الحالية وتخفيف العبء الدراسي فى الفرقة الثانية  

ون  متساويا مع باقي  السنوات الدراسية وقد لوحظ تناقص عدد المتعثرين فى  السنوات التالية ليك

 وتكاد تتالشى فى السنة الخامسة  حيث يصبح الطالب أكثر تأقلما وأكثر استيعابا للمواد الدراسية. 

الجدول التالي يوضح نةبة المتعثرين فى الفرق الدراسية المختلفة للعام الجامعي  

1122/1121. 

 الخامةة الرابعة الثالثة الثانية األولى ألفرقه الدراسية

 113 160 1010 016 1088 العدد الكلى  للطالب

 16 06 83 11 114 عدد الطالب الراسبين

 %1361 %7300 %8300 %8380 %10348 النةبة المئوية

 

% للعام 6300ب بالكلية  و مما سبق يتضح لنا أن نسبة الطالب المتعثرين إلى اجمالى عدد الطال

و تقوم  إدارة الكلية بتقديم الدعم والمساعدة لهؤالء الطالب عن طريق  0011/0010الجامعي 

عقد لقاءات بهم لمعرفة  األسباب والمشكالت التي تعوق تقدمهم الدراسي و عمل ندوات توعيه 

سبل لمتابعتهم. هذا وإرشاد لهم على كيفية التغلب على المشاكل الدراسية ومناقشة أفضل ال

باإلضافة إلى إجراءات تطوير و تحديث الالئحة الحالية و إدراج امتحانات دورية ضمن طرق 

وقد اعتمد مجلس الكلية في  . الالئحة(تطوير و تحديث مةتندات  ا :15-2)مرفق تالتقييم 

ل عمل أليه للتعامل مع الطالب المتعثرين كجزء من خطة الدعم الطالبي من خال  05/4/0010

لقاءات بين المشرفين االكاديمين والطالب لتحديد سبب التعثر الدراسي والعمل علي حل هذه 

األسباب سواء مادية أو اجتماعية  وتحديد أفضل الطرق  لمساعدة هؤالء الطالب بناء على  

توصية المشرف  األكاديمي واألخصائيين االجتماعيين. كما توجد برامج لرعاية الطالب 

ين داخل األقسام العلمية بمتابعة اعضاء هيئة التدريس من خالل الساعات المكتبية و المتعثر

الريادة العلمية و اإلرشاد األكاديمي في برنامج الساعات المعتمدة.كما يتم إعطاء محاضرات 

وهناك صعوبة  إضافية للطالب لتوضيح األجزاء الصعبة او الغير مفهومة فى المناهج النظرية.

المتعثرين دراسيا لعدم انتظامهم فى الحضور إلى الكلي ولقد  تم عقد عدة لقاءات اال  فى متابعة
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 لقاءات الطالبكشف حضور ا :16-2)مرفق تأن نسبة الحضور كانت دائما ضعيفة 

 (.المتعثرين

 :التوعية واإلرشاد األكاديمي 8/1/4 

لية بأقسامها المختلفة ووحداتها تقوم الكلية سنويا بإعداد دليل للطالب يشمل معلومات كافية عن الك

الخاصة والخدمات التي تقدمها الكلية ورعاية الشباب للطالب  وكذلك حقوق الطالب وواجباتهم 

ويتم توزيع هذا الدليل مجانا  في بداية العام الدراسي. وكذلك دليل اإلرشاد األكاديمي الذى يحتوى 

ياسات القبول والتحويل  واألهداف على معلومات اضافيه  خاصة بالمقررات الدراسية  وس

يطبق نظام  اإلرشاد  .دليل الطالب/دليل الرشاد األكاديمي( ا :1- 2)مرفق ت اإلستراتيجية للكلية 

بنظام الساعات المعتمدة وهناك آليات الختيار المرشد  إلكلينيكيةاألكاديمي على طالب الصيدلة ا

  (آليات اختيار المرشد األكاديمي ا :17-2ق ت)مرفاألكاديمي  وتوصيف لمهام المرشد األكاديمي 

 موجزه فى األتي : 

 آليات اختيار المرشد األكاديمي لطالب الصيدلة اإلكلينيكيةا :

 ان يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية . -1

 ان يكون متفرغا للعمل بالبرنامج والكلية وااليكون منتدبا لعمل خارج الكلية . -0

 طة الطالبية .ان يكون متميز فى األنش -3

 ان يكون متميزا فى التعامل مع الطالب وحسن توجيههم ومتابعة تقدمهم الدراسي . -4

 ان يكون ملما بنظام الساعات المعتمدة وضوابط التسجيل والحذف واإلضافة . -5

وحرصا من الكلية على دعم الطالب ببرنامج  العلوم الصيدلية يتم  مشاركة جميع أعضاء هيئة  

يهم في اإلشراف األكاديمي على طالب الفرقة األولى و الريادة العلمية لطالب التدريس ومعاون

الفرق األعلى نظرا  للعدد الكبير من طالب الكلية ويشارك معاوني أعضاء هيئة التدريس هذا 

بالجدول الدراسي يتم فيها  اكما تم تخصيص ساعة  يومي العام فى اإلشراف األكاديمي للطالب.

ناقشتهم فى القضايا الطالبية من قبل فريق من أعضاء هيئة التدريس بوحدة توعية الطالب وم

تقويم األداء وضمان الجودة وكذلك إلتاحة الفرصة أمام الطالب الراغبين فى ممارسة النشاط 

خطة  05/4/0010اعتمد مجلس الكلية في  و .الجدوال الدراسية( ا :18-2)مرفق ت الطالبي 

اديمي  والتي تشمل توزيع  الطالب بأعداد صغيره على أعضاء هيئة الكلية لتنفيذ اإلشراف األك

التدريس الذين يقومون  بعمل لقاءات دوريه للطالب للتوعية بنظام اإلشراف األكاديمي و 

ويعتمد نظام الرياده العلمية على تخصيص  .متابعتهم أكاديميا وحل مايعترضهم من مشكالت

الب فى الفرق الدراسي المختلفة ساعتين أسبوعيا للقاء األساتذة الذين يقومون بالتدريس للط

 الطالب ومناقشة األمور المتعلقة بالتدريس واالمتحانات وكل متعلقات العملية التعليمية
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 األنشطة الطالبيةا :   2/3

 المشاركة في النشطة الطالبية 2/3/2

لمختلفة من نشاط رياضي، يتوفر بالكلية بعض  األماكن والتجهيزات لممارسة األنشطة الطالبية ا

نشاط أسرى.  و نشاط فني، نشاط ثقافي، نشاط علمي ،نشاط إجتماعى، الجوالة وخدمة المجتمع

ونظرا لوجود الكلية داخل الحرم الجامعي وقربها من إستاد الجامعة الذي يضم أماكن لكافة 

مكنهم من ممارسة األنشطة الرياضية التى يمارسها الطالب تعتبر هذه ميزة اضافيه للكلية  ت

األنشطة الرياضية  المتنوعة ويقام عليه المسابقات الرياضية بين فرق  كليات الجامعة. يمثل 

وتوضح . إتحاد الطالب المظلة الشرعية لممارسة األنشطة الطالبية وهو القائد والمحرك لها

ب والطالبات قوائم الطالب المشاركون باألنشطة تزايد نسبة المشاركين فى األنشطة من الطال

 بيان ا :19-2)مرفق توأعضاء هيئة التدريس فى اإلشراف على األنشطة الطالبية المختلفة 

 المشاركين في األنشطة الطالبية(ب

 مةتندات النشاط الرياضي( ا :31-2)مرفق ت: و يشمل  أول النشاط الرياضي

  )الكرة الطائرة. – كرة السلة –كرة اليد  –األلعاب الجماعية : كرة القدم )طلبة وطالبات 

  كرة   –كمال أجسام  –رفع أثقال  –مصارعة  –تنس أرضى  –األلعاب الفردية : تنس طاولة

 المالكمة. –ألعاب القوى  –السباحة  –السرعة 

 مةتندات النشاط الثقافي( ا :32-2)مرفق ت: يشمل   ثانياا :النشاط الثقافي

سباق  -مطويات  –مجالت حائط عمل  –علماء الدين  –األدباء  –لقاءات مع المفكرين 

. أبحاث ثقافية –مسابقات دينيه  –المعلومات  بين فرق الكلية واألسر الطالبية  وكليات الجامعة 

فى الشعر والزجل والقصة واإللقاء وبها طالب  ةتذخر الكلية دائما بمواهب أدبيه متميزو 

ى مستوى  الجامعة وكذلك على متميزون حصلوا على المراكز األولى فى المسابقات المقامة  عل

مستوى الجامعات ويمارس الطالب أنشطتهم الثقافية واإلبداعية بإصدار المجالت الثقافية 

المطبوعة ومجالت الحائط الدورية والتي تعكس مدى اهتمامهم بالقضايا العامة وقضياهم 

فية العامة بمدرجات الطالبية  ويعقدون  الندوات أألدبيه بشكل دوري كما يعقدون الندوات الثقا

 الكلية.

 مةتندات النشاط الجتماعي( ا :31-2)مرفق ت: ويشمل ثالثاا النشاط الجتماعي

  معسكرات(.-رحالت طويلة  –تنظيم الرحالت الترفيهية )رحالت اليوم الواحد 

  تجهيز القوافل الطبية باالشتراك مع األطباء. –زيارات ميدانية للقرى واألحياء الفقيرة 

 ة فى المناسبات االجتماعية مثل اليوم اليتيم.المشارك 

 .االشتراك فى رعاية ذوى االحتياجات الخاصة 
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  عمل كتيبات ألسئلة االمتحانات للسنوات السابقة  توزع على الطالب للتدريب على

 أسلوب االمتحانات.

  أإسعافات أولية(. –إقامة دورات تعليمية )تنمية بشرية 

  زيارة المالجئ ومستشفيات األطفال   –لتبرع بالدم حمالت ا –إقامة معار  خيرية 

 .مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية والجامعة 

 .مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية والجامعة 

ألنشطه اإلجتماعية المتنوعة لتنمية روح العطاء والمشارك المجتمعية  من ايمارس الطالب 

جد تنادى ألعضاء هيئة التدريس وكذلك الندى الثقافي بالجامعة وهو خالل اللجة االجتماعية ويو

 متاح ألعضاء هيئة التدريس وذويهم وللطالب  

  مشتندات النشاط الفني( ا :33-2)مرفق ترابعااا : النشاط الفني 

يمارس الطالب أنشطتهم الفنية من رسم  وعزف و موسيقى على اآلالت المختلفة وتمثيل 

ات الفنية بالدور األرضي بمبنى اإلدارة وحصل فريق المسرح بالكلي  لعدة مسرحي  بغرفة اللجن

 سنوات على  المركز األول على مستوى الجامعة 

مةتندات  ا :34-2)مرفق ت خامةااا : النشاط العلمي والتكنولوجي )نادي العلوم والتكنولوجيا(

 النشاط العلمي و التكنولوجي(

بالكلي والجامعة ويوجد أجهزة كمبيوتر مجهزه  بالدور هناك تبادل للخبرات بين نادي العلوم 

الثاني بنادي العلوم والتكنولوجيا  بمبنى اإلدارة يتم به عمل دورات علميه  متخصصة ويمارس 

 الطالب فيه أنشطه علميه من خالل شبكة اإلنترنت.

 مةتندات لجنة الجوالة( ا :35-2)مرفق ت سادسااا : نشاط لجنة الجوالة

لية بعمل المعسكرات ألكشفيه مع بداية  العام الدراسي لإلعداد الستقبال الطالب يقوم طالب الك

الجدد ويشاركون فى تجميل الكلية والخدمات العامة مثل اللوحات اإلرشادية  كما تشارك الكلية 

 بانتظام فى المعسكر الكشفي للجامعة وكذلك المعسكر الكشفي للجامعات

 مةتندات لجنة األسر الطالبية( ا :36-2)مرفق ت بيةسابعاا ا : نشاط لجنة األسر الطال

لجنة األسر الطالبية تمارس كافة األنشطة التى  تقوم بها اللجان األخرى  الى جانب تميزها فى 

عمل المعار  والمسابقات بين الفرق واألسر المختلفة بالكلية ويعر  الطالب أعمالهم 

ه بالممر الكائن أمام مكتب رعاية الشباب التنافسية من معار  ومجالت حائط ومنشورات توعي

بالمبنى اإلداري  ويوجد في دليل الطالب كيفية االنضمام إلي اتحاد الطالب وتكوين اسرطالبية 

 والمشاركة في األنشطة المتنوعة ونوعية األنشطة المتاحة لكل لجنه من لجان اإلتحاد.
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متميزين فى األنشطة الطالبية  فى تشارك كل لجان اإلتحاد وجموع الطالب ذوى المهارات وال

 كل الفاعليات الطالبية على النحو التالي :

 أولا ا :   داخل  جامعه الزقازيقا :

  أسبوع شباب الفتيات األول  بجامعة  الزقازيق 

 :المسابقات التى تنظمها اإلدارة العامة لرعاية الشباب 

  دوري الجامعة )بطولة الجامعة( الرياضي والفني والثقافي 

 سابقة الطالب والطالبة المثاليةم 

 أسبوع شباب أسر الكليات 

 ثانياا ا : خارج جامعة الزقازيقا :

 .أسبوع شباب الفتيات بجامعة  المنيا 

  أسبوع شباب الجامعات والذى يقام بإحدى الجامعات كل عام )جامعة جنوب الوادي عام

 م(.0010/0011

 م (0001/0010امعة اإلسكندرية االشتراك فى الدورات الصيدلية )الدورة الصيدلية بج 

 ا :1122/1121حصاد رعاية الشباب خالل العام الجامعي

  0037نسبة الطالب الحاصلين علي حوافز مادية و عينية% 

  نسبة الطالب المشاركين سياسيا في االدالء بأصواتهم في االنتخابات الطالبية

 %3836)اتحادالطالب( 

 0533بية المختلفة نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الطال% 

  5036نسبة الطالب المستفدين بالدعم المادي و االعانات الطالبية% 

  طالب وطالبة 4013م :  0010/0011عدد طالب الكلية للعام الجامعي. 

 : نةبة الطالب المشاركين فى األنشطة المختلفة ا 

 النشاط م
 م1122/1121لعام الجامعى ا م1121/1122لعام الجامعي ا

 النةبة المئوية % عدد المشاركين النةبة المئوية % مشاركينعدد ال

 %2859 68 2841 69 الرياضي 2

 %2829 52 1897 48 الثقافي 1

 %1871 32 1844 13 الفني 3

 %1833 211 1899 14 اإلجتماعى 4

 %27822 733 2484 711 األسر 5
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 %187 31 1849 29 الجوالة 6

 %2818 55 1899 51 العلوم والتكنولوجيا 7

 %14891 2168 11878 955 إجمالى

 

من الجدول السابق يتضح أن هناك زيادة في نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية 

 المختلفة.

 : سياسات الكلية لتشجيع الطالب على ممارسة األنشطةا 

ة األنشطة تقوم الكلية بتشجيع الطالب على االشتراك فى لجان اإلتحاد وتدعوهم  للممارسة كاف

الطالب من خالل ندوات التوعية التى تقيمها إدارة الكلية مع الطالب وكذلك بتهيئة الظروف 

تولى . و بتعديل الجدول الدراسي وكذلك عمل انتخابات حرة للطالب الختيار ممثليهم ةالمالئم

لطالبية  الكلية االهتمام بدور إتحاد الطالب والعمل على تفعيل مساهماته فى مجال األنشطة ا

وذلك بتذليل الصعاب التى تعترضهم  وإتاحة الفرصة أمامهم  للتواصل مع رائد الشباب بالكلية 

يسمح للطالب من ذوى النشاط باستبدال موعد الدروس . وكذلك مستشاري اللجان الطالبية 

ب تقدم رعاية الشباب كل العون والمساعدة للطالكما  العملية بناءا  على خطاب موثق ومعتمد.

 الراغبين فى ممارسة األنشطة الطالبية.

 يشارك الطالب فى اآلتيا : 

 لجان اإلتحاد المختلفة )األمين واألمين المساعد فى كل لجنة من لجان اإلتحاد السبع(. .1

 المنبثقة عن مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد. االهداف و المخرجات .0

 .و انشطة المعايير المختلفة( اللجنة اإلعالمية) وحدة تقويم األداء و ضمان الجودة بالكلية .3

 المؤتمرات الطالبية . .4

 المؤتمر العلمي السنوي للكلية. .5

 الجمعية العلمية لطالب كلية الصيدلة . .6

 األنشطة النوعية المتاحة فى كل لجنه من لجان اإلتحاد  .7

 الجدول التالى :ويشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى ريادة األسر الطالبيه وبيانهم ب

 امين السرا رائد السرا اسم السرا م

 الطالب/حماده محمد عبدالرحمن أ.د/مرفت الةيد ابراهيم رسالة 2

 الطالب/عمرو صالح عبدالعاطي أ.د/عفاف الةيد علي الحكمة 1

 الطالبة/مرفت الةعيد محمد د/محمود مختار جدد حياتك 3

 الطالبة/دعاء حلمي الةيد يفأ.د/هشام عزت عبداللط فرسان صيدلة 4

 الطالب/مهند ابراهيم أحمد أ.د سميح ابراهيم أحمد التطوير و التغيير 5

 الطالبة/ منة هللا صالح أ.د/هناء عبدالفتاح صناع الحياا 6

 الطالب/أحمد علي عبدالمحةن د/نرمين عوني شباب مصر 7
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 الطالب/محمد عمر علي أ.د/سامي مجاهد أحلى حياا 8

 الطالب/أسامة عبدهللا محمد أ.د/ محمد بركة مصريال 9

 الطالبة/يارا نبيل جمال الدين أ.د/ أحمد زيدان عيون صيدلة 21

 الطالب/أحمد الةيد متولي أ.د/حنان عبدالرازق فرينديز 22

 الطالب/أحمد عوده محمد أ.د/محمود عبدالغني فكرا 21

 الطالب/أحمد نصر علي أ.د/هشام عزت كلينيكال 23

 الطالبة/تقوي عبدالمجيد عدلي أ.د/عبدهللا عبدالعظيم المغامرون 24

 طالب وطالبة 733عدد الطالب المشاركين 

كما يقوم أعضاء هيئة بمتابعة األنشطه الطالبيه من خالل عملهم كمستشارين للجان اإلتحاد 

 المختلفه 

 مةتشار اللجنه اللجنه

 أ .د/ سعيد الفقى لجنة األسر الطالبيه

 أ .د/ هدى السيد لجنة العلوم والتكنولوجيا

 أ .د  / سميح الدهمي لجنة الجواله

 أ .د/ عاصم الشاذلى اللجنه الرياضيه

 أ .م / محمد بركه اللجنه الثقافيه

 أ .م/ ماجد أبوهاشم اللجنه األجتماعيه

 د/ نرمين عونى اللجنه الفنيه

 

 على األنشطة الطالبية:نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى اإلشراف 

 النوع الدرجة العلمية

 أناث ذكور مدرس أستاذ مساعد استاذ

22 5 6 21 21 

 

و تبلغ النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين فى النشاط الطالبي مقارنة بالعدد الكلى 

هذا  م0011/0010% العام الجامعي  0433  =( 81ألعضاء هيئة التدريس على رأس العمل )

 .ةباإلضافة إلى السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة وكالء الكلية الثالث

رضا عن الدعم المادي وعن أنشطة اتحاد الطالب الوقد تم إجراء االستبيانات لقياس مدى 

)مرفق وممارسة األنشطة الطالبية ومشاركة أعضاء هيئة التدريس وإشرافهم على األنشطة 

  .نات قياس مدى رضا الطالب عن الدعم المادي واألنشطه الطالبيه(ا : استبيا37-2ت

وأوضحت هذه االستبيانات أن  الدعم المادي المقدم للطالب غير كاف بالرغم من الزيادة 
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وكذلك تم ألول مره تقديم دعم  .المطردة  فى قيمة الدعم سنويا والتى تضاعفت فى العام األخير

ي من أعضاء هيئة التدريس وكتب دراسية مجانية  لكل الفرق الكتاب الجامعي ودعم مادي عين

ولوحظ زيادة في أعضاء هيئة التدريس المشاركين في األنشطة الطالبية وكذلك زيادة   الدراسية.

وقد شارك عدد من أعضاء  في معاوني أعضاء هيئة التدريس المشاركين في األنشطة المختلفة.

 ات خالل الدورات التدريبية التي تم عقدها للطالب هيئة التدريس في القاء بعض المحاضر

 : تميز الكلية في األنشطة الطالبية

تشارك الكلية فى كافة األنشطة المتاحة بالجامعة وتنافس بقوه على المراكز األولى فى األنشطة 

 المختلفة وتعتبر الدورة الصيدلية وأسبوع شباب الجامعات وأسبوع الفتيات من الفعاليات  التى

تقام دوريا وتتميز بالمنافسات القوية التى تشارك فيها الكلية بانتظام وتعتبر فرصه رائعة لتعارف 

الطالب وتنمى فيهم روح العمل الجماعي وتكسبهم المهارات العالية فى االتصال والعمل بروح 

رة التي الفريق وكذلك معسكرات الجامعة فى المدن الساحلية يعتبر من التجمعات الطالبية الكبي

تمارس فيها كافة األنشطة ويوجد بمدخل الكلية  فاترينة الوميتال  لعر  بعض الكئوس 

المراكز المتقدمة ا : 38-2)مرفق توالميداليات التى  حصلت عليه الكلي فى المنافسات المختلفة 

 ولطالب الكلية  نشاط علمي متميز من خالل لجنة .في األنشطة الطالبية( الكئوس و الجوائز –

العلوم والتكنولوجيا  والجمعية العلمية  التى قامت بعمل  أنشطه علميه متنوعة ومتميزة على 

)مرفق مستوى الكلية وعلى مستوى الجمعيات العلمية لطالب الصيدلة على مستوى الجمهورية 

وتميزت كلية الصيدلة على المستوى الدولي  بمشاركة  .أنشطة الجمعية العلمية( ا :39-2ت

فى  0008/0001يه السيد كمال  بالفرقة األولى بالصيدلة اإلكلينيكية للعام الدراسي الطالبة ا

كتيب يوضح تميز  ا :41-2)مرفق ت( فى لعبة السالح  0008دورة بكين األوليمبية بالصين)

كما يتم تكريم  الطالب المبدعين في األنشطة على مستوى الجامعة و الكلية خالل  .الطالبة(

 ية و حفل ختام النشاط الطالبي و تقديم شهادات شكر و تقدير لهم.المؤتمرات الطالب

 الخريجونا : 2/4

 خدمات الخريجونا : 2/4/2

نظرا ألهمية متابعة الخريجين ولمعرفة متطلبات سوق العمل وجذب الخريجين للتواصل مع 

خدمة  الكلية من أجل تبادل الخبرات واإلستفاده من الخريجين المتميزين  لدعم دور الكلية فى

المجتمع الخارجي تحرص الكلي على استمرارهذه العالقة المتميزة من خالل حفل يوم  

الخريجين والذي يتيح فرصه للتواصل وااللتقاء بقدامى الخريجين والصيادلة اللذين يشغلون 

مناصب قياديه في شركات األدوية والتخصصات الصيدلية المختلفة كما تحرص الكلية على 
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ر من الندوات والفعاليات الخاصة بالعمل الصيدلي للتعرف على أرائهم دعوتهم فى كثي

  .حفل الخريجين(مةتندات  ا :42-2)مرفق توتوجهاتهم 

 تشمل برامج إعداد وتحةين مهارات الخريجين لةوق العمل بالكلية اآلتيا :

  برنامج إعداد الخريجين لسوق العمل ويعتمد على تنمية مهارات االتصال الفعال وتنمية

( من خالل دورات التنمية البشرية داخل الكلية و تنمية المهارات  soft skillsالذات ) 

 العملية لدى الطالب من خالل التدريب الميداني بمختلف المؤسسات الصيدلية. 

  برامج ودورات تدريبية لتأهيل الخريج لسوق العمل وذلك من خالل أنشطة مشروع التطوير

د والتي تمت بناءا  على استقصاء رأى الطالب والخريجين فى المستمر و التأهيل لالعتما

طالب فى  دورات تنمية  1600نوعية الدورات التى يحتاجون اليها والتى استفاد منها حوالي 

 .بيان بالدورات التي تمت بالكلية( ا :41-2)مرفق تبشرية و إدارة إعمال وتسويق دوائي 

 1119/1121/1122بيان بالدورات التى تمت بالكلية خالل  

 عدد  الطالب المةتفيدين الدورات التاريخ

 طالب 100 الصيدلة اإلكلينيكية 10-11/4/0001

 طالب 050 مهارات العر  والتقديم 01/1/0010

 طالب 050 مهارات القيادة وتطوير الذات 00/1/0010

 طالب 050 التسويق والبيع 03/1/0010

 طالب 050 الممارسة الصيدلية الجيدة 00/10/0010

 طالب 050 التسويق والبيع 00/11/0011

 طالب 050 االتصال الفعال و تطوير الذات 00/11/0011

 

برقم  11/4/0011جامعة الزقازيق بتاريخ  –وقد تم حديثا  إشهار جمعية لخريجي كلية الصيدلة

حدة متابعة والتي ستقوم بمتابعة الخريجين وإيجاد أليه للتواصل معهم  و التعاون مع و 0080

اشهار  ا :43-2)مرفق ت  10/6/0010بتاريخ  544الخربجبن المعتمدة من مجلس الكلية رقم 

 .جمعية الخريجين(

 وحدا متابعة الخريجين

 رؤية الوحداا :
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المساهمة في الحد من مشكلة البطالة من خالل الموائمة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق 

وق العمل لتقديم التوصيات البناءة لتطوير وتحسين العمل عن طريق دراسة المعلومات عن س

 البرامج األكاديمية في الكلية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي و والدولي.

 : رسالة الوحدا

تمشيا مع رسالة الكلية و الجامعة بتخريج طلبة مؤهلين قادرين على تلبية االحتياجات المختلفة 

ابعة الخريجين بإيجاد عالقة قوية وفعاله بين الكلية وخريجيها تهتم وحدة مت ،من مختلف األنشطة

 ومن ثم بين الكلية والمجتمع. 

 سياسات العمل  بوحدا متابعة الخريجينا :

 عمل مساعدة طلبة وخريجي الكلية في الحصول على فرص.  

 خاصة بالكلية والجامعة، وأخرى لحاجات  تقديم قاعدة بيانات متخصصة بالموارد البشرية

  .ق العمل المحلي والدوليسو

 عملهم ومواءمة تخصصاتهم لسوق العمل  دراسة الوضع الوظيفي لخريجي الكلية وأماكن

تسويق خريجي الكلية وإيجاد الوظيفة  وتطور مهارات البحث عن الوظيفة بما يساهم في

  .المالئمة لهم

 بسوق العمل عن بالتخصصات المرغوبة  تقديم المعلومات للطالب ولجنة اللوائح بالكلية

  .بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل طريق التغذية الراجعة تعزيزا  للمواءمة

  2)مرفق ت عمل ملتقى توظيفي من خالل الكلية والجامعة لمعرفة متطلبات سوق العمل-

 .الملتقى التوظيفي( ا :44

 ا :آليات متابعة مةتوى الخريجين في سوق العمل

 ن تقوم على إعداد قاعدة بيانات لجميع خريجي الكلية من خالل يوجد إدارة لشئون الخريجي

 مشروع ميكنة  العمل اإلداري بالكلية 

  جارى ربط قاعدة البيانات بالكلية بقاعدة بيانات نقابة الصيادلة الفرعية بالشرقية لسرعة

 االتصال وسرعة متابعه الخريجين. 

 قع االليكتروني للجامعة تم تصميم استمارة تسجيل بيانات للخريجين على المو 

  جامعة الزقازيق.  –يتم إصدار كتيب للخريجين سنويا  باسم دليل خريجي كلية الصيدلة 

   استخراج الشهادات المؤقتة والدائمة وبدل فاقد وبدل تالف واعتمادها لجميع الخريجين

 بالتقديرات والدرجات باللغة العربية وكذلك اللغة اإلنجليزية وتوثيقها.
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  الصيادلة للمشاركة في الندوات العلمية والمؤتمر العلمي للكلية وكذلك جميع زيارات دعوة

 المتابعة الميدانية من وزارة التعليم العالي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 . يتم دعوة الخريجين للمشاركة فى القوافل الطبية التي تقوم بها الكلية 

 لس الكلية ووحدة ضمان الجودة بالكلية.مشاركة الخريجين فى مج 

  مشاركة شركات الدواء ونقابة الصيادلة العامة والفرعية فى أنشطة الكلية واإلعالن عن

منتجاتها بتوزيع النشرات وتوزيع العينات المجانية والدعائية على الخريجين وإقامة معار  

 وندوات للطالب.

  فارما  )شركة دلتا المستويين اإلقليمي والمحلىإتاحة الفرصة للتدريب بمصانع األدوية على

 وشركة ايبكوا(

  ا : استقصاء رأى 45-2)مرفق تإجراء استقصاء رأى أصحاب المصلحة عن خريجي الكلية

وكذلك البرامج التى تقدمها الكلية ومخاطبة وزارة  أصحاب المصلحة عن خريجي الكلية(

 –ف جميع الخريجين للعمل بوزارة الصحة الصحة بأعداد الخريجين سنويا  وذلك تمهيدا  لتكلي

 المستشفيات والمكاتب العلمية لشركات الدواء. –شركات الدواء   -القوات المسلحة 

 .تسهيل إجراءات عمل المعادالت للراغبين فى الدراسة بالخارج أو الهجرة 

 كتوراه مساعدة الخريج فى إجراءات التسجيل للدبلومات المهنية أو لدرجة الماجستير أو الد

 بأقسام الكلية المختلفة.

 .تقديم جوائز مادية وعينية ألوائل الخريجين فى حفل الخريجين  السنوي 

 .تكليف أوائل الخريجين كمعيدين بالكلية بناءا  على احتياجات األقسام العلمية 

  كما تم عمل عدة استبيانات لقياس مدى رضاء الخريجين والطالب عن التدريب العملي الذي

ثناء الدراسة وكانت هناك مالحظات على التدريب الحالي لذلك تم تصميم استمارة جديدة  يتم أ

لمتابعة الطالب أثناء التدريب العملي وتم استحداث أماكن جديدة لتدريب الطالب فى 

ا : 46-2)مرفق ت  وشركات األدوية  بناءا على رغبة وأراء الطالبالمستشفيات العامة 

 .(استقصاء اراء جهات التدريب – خطة التدريب الميداني
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 المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو معايير أخرى معتمدا من الهيئةا :  1/2

 المعايير األكاديميةا : تبنى  1/2/2

جامعة الزقازيق على مشروع إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة وأنشأت  -حصلت كلية الصيدلة 

ا علااى ذلااك باادأت الكليااة فااي توصاايف برامجهااا 0004الجااودة فااى عااام  الدارة وحاادة  م، وبناااء 

ا : المعقققايير 2-1)مرفققق ت ومقرراتهااا الدراسااية عااان طريااق االسترشااااد بالمعااايير اإلنجليزياااة 

. ثم قامت الكلياة بتبناي المعاايير األكاديمياة القياساية القومياة النجليزية(السترشادية األكاديمية 

(NARS)  مرفقق ت ديمية مرجعية للكلية لمرحلاة البكاالوريوسم كمعايير أكا0001فى فبراير(

وتام نشارها وتعميمهاا باين  ا : المعايير األكاديمية القومية المرجعية الخاصة بكلية الصيدلة(1-1

السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وكاذلك باين الطاالب، وتام اعتمادهاا فاى مجاالس 

 ا :3-1)مرفق ت م 04/5/0010( بتاريخ 543لية رقم )األقسام العلمية المختلفة ثم فى مجلس الك

 (ومجلس الجامعقة اعتماد تبنى المعايير األكاديمية القومية من مجالس األقةام ومجلس الكلية

ا : 4-1)مرفققق ت وأصابح تبنااى المعااايير األكاديميااة القوميااة أحاد األهااداف االسااتراتيجية للكليااة 

. كماا تام اإلعاالن عان ذلاك فاى الماؤتمر لزققازيق(جامعة ا-األهداف اإلستراتيجية لكلية الصيدلة

 .15/5/0010األول لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بتاريخ 

 الممارسات التطبيقية للمعايير الكاديميةا : 0/2/1

تبذل الكلية جهودا كثيرة للتوعية بالمعايير األكاديمياة باين أعضااء هيئاة التادريس والطاالب مان 

ا : قائمة ببرامج التوعيقة  بالمعقايير  5-1)مرفق ت د من ورش العمل والندوات خالل عقد العدي

 .األكاديمية ودراسة عن مدى انتشار الوعي بالمعايير األكاديمية بين األطراف المعنية(

تم تشكيل  لجنة لمتابعة التحقق من تطبيق المعايير األكاديمياة المتبنااه معتمادة مان مجلاس الكلياة 

أحد مهامها الرئيسية متابعة مدى تطبيق هذه المعايير األكاديمية  13/6/0011 بتاريخ 551رقم  

ا : قرار تشكيل لجنة لمتابعقة التحققق مقن تطبيقق المعقايير األكاديميقة 6-1)مرفق ت ومراجعتها 

 .وقرار اعتمادها(

-1)مرفق ت اإلستراتيجية تتوافق المعايير األكاديمية التي تبنتها الكلية مع رسالة الكلية وأهدافها 

دراسة  عن مدى توافق رسالة الكلية مع المعايير األكاديمية القومية المتبناه  معتمده من  ا : 7

 (. 15/21/1122بتاريخ  567مجلس الكلية رقم 

 الثاني المعيار

  األكاديمية المعايير 
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 المعايير األكاديميةا : توافق البرامج التعليمية مع 1/2/3

 مع ليتوافق البكالوريوس ةلمرحل ة التعليمي البرامج توصيف ةغ صيا وتعديل بدراسة الكلية قامت

 التعليماي البرناامج اعتمااد وتام صايدلىال للتعلايم NARS القومياة المرجعياة المعاييراألكاديمياة

( 560)رقام  الكلياة مجلاس فاي القومياة األكاديمياة للمعاايير تطبيقاا البكاالوريوس لمرحلاة المعادل

 التعليمية للبرامجمستهدفة التعلم  ال  و تم عمل مصفوفة تحقيق مخرجات م 11/7/0011بتاريخ 

ا : مصفوفة تحقيق  8-1)مرفق ت التوافق ( للتأكد من مدى NARSللمعايير القومية األكاديمية )

و تام أيضاا  عمال مصافوفة  ،للمعقايير القوميقة األكاديميقة( ميقةيالتعل للبقرامجالنتائج المةقتهدفة 

ا : مصقققفوفة تحقيقققق  9-1ت )مرفققق  للبااارامج التعليمياااة تحقيااق المقاااررات للنتاااائج المسااتهدفه 

، وكذلك تام عمال مصافوفة لكال مقارر (ميةيالتعل للبرامجالمقررات الدراسية للنتائج المةتهدفة 

والمعايير للبرامج التعليمية دراسي لتوضيح التوافق بين محتويات المقرر وبين النتائج المستهدفة 

ت الدراسقية توضققح لقبعض المققررا 1ا : نمقاذج مقن مصققفوفة رققم 21-1)مرفقق ت  األكاديمياة

والمعقايير األكاديميقة  للبقرامج التعليميقةالتوافق بين محتويات المقرر وبين النتائج المةقتهدفة 

 .القومية(

 تتخااذ الكليااة إجااراءات رساامية للتأكااد ماان تطبيااق المعااايير األكاديميااة لضاامان تحقيااق التوافااق 

 مثل: (NARS)لمعايير القومية مع اللبرامج التعليمية  (ILOS) مخرجات التعليم المستهدفة بين

 مراجعة دورية للبرامج التعليمية القائمة بالكلية من قبل مراجع داخلاي وآخار خاارجي حياث -1

ا : 22-1)مرفققق ت تشامل المراجعاة قيااس ومتابعاة مادى تحقاق المعاايير األكاديمياة المتبنااه  

 .تقارير المراجع الداخلي والخارجي للبرامج األكاديمية وخطة التحةين(

مراجعة توصيف المقررات الدراسية من قبل مراجع خارجي وكذلك مان قبال لجناة المنااهج  -0

م المساتهدفة توصيف المقاررات ماع مخرجاات الاتعل )مراجع داخلي( بالكلية للتأكد من توافق

والمعاااايير األكاديمياااة ، وتعااار  هاااذه التقاااارير علاااى مجاااالس األقساااام  ةالتعليميااا للباارامج 

ا : نمققاذج مققن تقققارير 21-1)مرفققق ت اإلجااراءات التصااحيحية المناساابة  العتمادهااا واتخاااذ

 .المراجع الداخلي والخارجي للمقررات الدراسية واعتمادها من مجالس األقةام(

تشكيل لجنة معتمدة لمتابعة التحقق من تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه  من مجلاس الكلياة  -3

ا : قققرار تشقكيل لجنققة لمتابعققة التحقققق مققن 6-1)مرفققق ت  13/6/0011بتاااريخ  551رقام 

 .تطبيق المعايير األكاديمية وقرار اعتمادها من مجلس الكلية(

وقد تم عمل دراسةعن مدي التوافق بين المعايير االكاديمية القياسية القومية الصادرة مان قطااع 

فقق المعقايير ا : دراسقة توا23-1)مرفقق ت  ةالحاليا ةالدراساي لبرامجالتعليم الصايدلي و معااييرا

و بناااءا  علااي نتااائج الدراسااة تاام اتخاااذ بعااض اإلجااراءات  (التعليميققة البققرامجاألكاديميققة مققع 
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لتطويروتحاديث الئحاة الكلياة الحالياة ماع إعاادة توزياع بعاض المقاررات الدراساية علاى الفاارق 

المختلفاة وصاااحب ذلاك تعااديل فاي عاادد السااعات التدريسااية لابعض المقااررات للمسااعدة علااى 

المعاايير األكاديمياة القومياة المتبنااه مان الكلياة .كماا  طبقاا برنامج العلاوم الصايدليةيق هيكل تحق

يشمل التطاوير طارق تقيايم الطاالب فاى الالئحاة الحالياة لقيااس المهاارات العاماة والقابلاة للنقال 

بحيث تم تخصيص درجات لعمل تكليفات )أنشطة( تساعد الطالب على اكتساب المهارات العامة 

القابلة للنقل وتنمى مهارات التعلم الذاتي لديه بما يتالءم مع متطلبات المعايير األكاديمية المتبناه و

، وقد تم تحديد درجاات األنشاطة بنااءال علاى نتاائج اساتبيان تام إجاراؤه ألعضااء هيئاة التادريس 

يدا ا : إجراءات إضافة طرق جد24-1)مرفق ت  والطالب لتحديد الوزن النوعي لتلك الدرجات

 .لتقييم الطالب(
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 البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع و التنمية 2/ 3

 مالئمة البرامج التعليمية لحتياجات سوق العمل3/2/2

تقدم الكلية نوعين من البرامج: برنامج العلوم الصيدلية وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية. وهذه 

ا : 2-3)مرفق تخرجاتها مع رسالة الكلية والمعايير األكاديمية المتبناة البرامج تتفق أهدافها وم

مع رسالة الكلية، مصفوفة توافق مخرجات التعلم البرامج التعليمية مصفوفة توافق أهداف 

مخرجات ل التعليمية البرامجالكلية، مصفوفة تحقيق مع رسالة  للبرامج التعليميةالمةتهدفة 

 . ايير األكاديمية(التعليمية المةتهدفة بالمع

تسهم البرامج التعليمية المطبقة في الكلية في تلبية احتياجات سوق العمل و تنمية المجتمع وقد تم  

تصميم واستحداث برنامج الصيدلة اإلكلينيكية لتلبية احتياج سوق العمل وفتح مجاالت عمل 

لطبية المختلفة للصيادلة لمشاركة الطبيب في وضع بروتوكوالت العالج في التخصصات ا

والمجلس األعلى للجامعات رقم  5/1/0006بتاريخ 364بموافقة مجلس جامعة الزقازيق رقم 

 0006/0007على بدء الدراسة للبرنامج اعتبار من العام الجامعي  6/1/0006بتاريخ  441

 إذ يغيب هذا ا : موافقة مجلس جامعة الزقازيق على برنامج الصيدلة اإلكلينيكية(1-3)مرفق ت 

التخصص على مستوى بعض الكليات المناظرة. فضال عن أنه يوجد ممثلين لمنظمات سوق 

العمل كأعضاء في المجالس الرسمية للكلية لمناقشة البرامج التعليمية بالكلية )العضو المنتدب 

عام الصيدلة  لشركة دلتا فارم(. كما وافق مجلس أيضا على ضم نقيب الصيادلة بالشرقية و مدير

ة الشئون الصحية بالشرقية لعضوية مجلس الكلية من الخارج لمدة عامين إعماال لنص بمديري

. عالوة على ذلك فقد وافق من قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية 40الفقرة )هـ( من المادة 

على ضم أ.د/ عميد كلية الطب البشري  0/1/0010بتاريخ  44بجلسته رقم مجلس الجامعة 

ام مستشفيات جامعة الزقازيق إلى لجنة إدارة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية إعماال وأ.د/ مدير ع

ا : قرار موافقة مجلس الكلية 3-3)مرفق ت من الالئحة المالية واإلدارية للبرنامج  0لنص المادة 

محضر اجتماع مجلس الجامعة "مجلس إدارا  -على عضوية ممثلين من منظمات سوق العمل

احتياجات ومتطلبات سوق العمل كما تم حصر .("1/2/1121بتاريخ  44قم البرامج الجديدا ر

)مرفق من خالل االستبيانات التي تم تصميمها وتوزيعها على المستفيدين وتحليلها إحصائيا  

بالكلية  ةالقائم ةاألكاديمي البرامجا : استبيانات استطالع آراء منظمات سوق العمل في 4-3ت

 الثالث المعيار

  التعليمية البرامج 
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الستطالع آراء  اتكما تم عمل استبيانتحديث الالئحة الحالية. ويتم في ضوئها  والتوصيات(

رؤساء ومديري قطاع األعمال في مستوى الخريج لمعرفة مواطن القوة وتحسين مواطن 

لستطالع آراء رؤساء ومديري قطاع األعمال في مةتوى  اتا : استبيان5-3)مرفق تالضعف 

يق رسالتها في تزويد الطالب بالمعلومات ولمتابعة البرامج وتطويرها المستمر لتحق .الخريج(

وترسيخ المفاهيم الصيدالنية الصحيحة في الخريج فقد أنشأت الكلية لجنة المناهج الدراسية و 

قامت اللجنة بمراجعة توصيف مقررات برنامج العلوم الصيدلية وكذلك يتم عمل مراجعة دورية 

تقارير المراجع الداخلي  ا :22-1ت )مرفق لبرنامج العلوم الصيدلية من قبل مراجع داخلي 

نماذج من تقارير المراجع  ا :21-1مرفق ت  ، والخارجي للبرامج األكاديمية وخطة التحةين

ا : قرار 6-3مرفق ت  ، الداخلي والخارجي للمقررات الدراسية واعتمادها من مجالس األقةام

 .تشكيل لجنة المناهج(

مكانية تغيير اللوائح الداخلية بناءا  على قرارات ومثال ذلك إ تتصف البرامج التعليمية بالمرونة

ا : قرارمجلس الجامعة بإمكانية 7-3)مرفق ت القطاعلجنة مجلس الجامعة دون الرجوع إلى 

بالمرونة فهناك من  تتسمالكلية  فبرامج. تغيير اللوائح الداخلية دون الرجوع إلى لجنة القطاع(

واكب احتياجات سوق العمل واالتجاهات المقررات التي تسمح بإدخال موضوعات جديدة ت

العلمية الحديثة وكذلك يوجد نص صريح بالالئحة بأنه باإلضافة إلى المقررات اإلجبارية التي 

تدرس لجميع الطالب لنيل درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية يدرس الطالب مقررين 

متطور وتقترح سنويا من اختيارين وهي موضوعات تواكب احتياجات مجال العمل الصيدلي ال

من الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس(  5األقسام العلمية ويوافق عليها مجلس الكلية )مادة

باإلضافة إلى أنه يتم عر  البرامج على المعنيين  .(ا : قائمة المقررات الختيارية8-3ت )مرفق

لكلية ومن جامعات من أصحاب المصلحة ونخبة من كبار األساتذة في ذات التخصصات من ا

-1)مرفق تأخرى ويتم دراسة اقتراحاتهم وذلك لمسايرة التطوروتلبية الحتياجات سوق العمل 

تقارير المراجع الداخلي والخارجي للبرامج األكاديمية وتوصيات المراجع الداخلي ا : 22

ا : ، استبيانات استطالع آراء منظمات سوق العمل 4-3مرفق ت  ،والخارجي وخطة التحةين

 .بالكلية( ةالقائم ةاألكاديمي البرامجي ف

 تصميم  و تطوير البرامج التعليمية 3/1

 تصميم البرامج 3/1/2

قامت الكلية بتوصيف برامجها ومقرراتها مع بداية إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية في عام 

لنتائج م وتصدر الكلية في نهاية كل عام دراسي تقرير سنوي للكلية عقب إعالن ا0004/0005

وإعداد تقارير المقررات والبرامج والذي يحتوي على خطط التطوير للعام التالي وآراء الطالب 
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والممتحنين والمراجعين لألخذ في االعتبار في العام التالي. يوجد توصيف وتقرير واضح 

وموثق ومعلن للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية معتمدة من مجلس الكلية في السنوات 

و  0008/0001و  0007/0008و  0006/0007و  0005/0006و  0004/0005لمختلفة ا

مقررات الو البرامجا : توصيف 9-3)مرفق ت  0011/0010و 0010/0011و  0001/0010

كما أن مخرجات التعلم المستهدفة من  .(الدراسيةمقررات الو البرامجرير ا، تقالدراسية

)مرفق لة األكاديمية لطالب الفرق الدراسية الخمسة المقررات الدراسية معلنه للطالب في األد

تتوافق مخرجات التعلم  .ا : أدلة برنامج العلوم الصيدلية للفرق الدراسية الخمةة(21-3ت

مع مع رسالة الكلية وقد تم عمل مصفوفة لدراسة توافق أهداف البرامج  للبرامجالمستهدفة 

البرامج مصفوفة توافق أهداف  2-3)مرفق تووجد أن هناك توافق  التعليمية مع رسالة الكلية 

مع  للبرامج التعليميةمع رسالة الكلية، مصفوفة توافق مخرجات التعلم المةتهدفة  التعليمية

 .رسالة الكلية(

تتفق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج مع أهدافه. وقد قامت األقسام العلمية بعمل 

ذه المخرجات من خالل المقررات المختلفة وأساليب مصفوفات المقررات وقياس مدى تحقيق ه

التعليم والتعلم. وقد أفادت المراجعة الداخلية والخارجية  توافق مخرجات التعلم المستهدفة 

نماذج من تقارير  ا :21-1)مرفق تللمقررات في مختلف المهارات مع أهداف البرنامج 

-3مرفق ت، ها من مجالس األقةامالمراجع الداخلي والخارجي للمقررات الدراسية واعتماد

تتطابق مصفوفة  (.للمقررات الدراسية توضح أساليب التعليم والتعلم 3ا : مصفوفة رقم 22

 النواتج التعليمية المستهدفة للمقررات مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج التعليمي

 للبرامج  المةتهدفةالتعليمية ا : مصفوفة تحقيق المقررات الدراسية للنتائج 9-1)مرفق ت

وقد تم عمل ورش عمل تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على كيفية عمل مصفوفات  (التعليمية

ا : ورش عمل توصيف البرامج والمقررات وإعداد 21-3)مرفق المقررات وتطبيقها 

وللعديد من مقررات البرنامج أهمية قصوى في صقل المهارات العامة والمنقولة  .المصفوفات(

من التفكير اإلبتكاري والقدرة على حل المشكالت والعمل في فريق وتتحقق المهارات المعرفية 

من خالل المحاضرات و المهارات العملية من خالل الدروس العملية ومهارات اإلدراك المعرفي 

لتعلم الغير تقليدية مثل التعليم اإللكتروني والزيارات الميدانية وزيارة مصانع من خالل أنماط ا

ا : قائمة بأسماء المقررات التي تحقق المهارات 23-3مرفق ت)األدوية والرحالت العلمية 

 الزيارات الميدانيةا : 25-3مرفق تا : المقررات اللكترونية، 24-3مرفق تالعامة والمنقولة، 

وألهمية هذه الموضوعات تقوم األقسام العلمية بتقييم هذه  .صانع األدوية(الرحالت لشركات ومو

مجموعة متكاملة مترابطة من المعارف  المهارات خالل المناقشات والدروس العملية لتنمية
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والمهارات المهنية والذهنية والعامة وحل المشكالت وغيرها. فعلى سبيل المثال وليس الحصر 

العوامل المؤدية إليها وأضرارها في المنهج النظري لمادة التغذية بعد تدريس جزء السمنة و

يتم اختبار كما اإلكلينيكية يتم تطبيق أهمية ذلك بتحليل صورة الدهون في المنهج العملي. 

مهارات الطالب الذهنية في االمتحان العملي بإعطائه حالة عملية وسرد تاريخها المرضي مع 

يوية لحساب قيمة أجزاء الدهون المختلفة وداللتها )مهارة تحليل بعض القياسات الكيميائية الح

ا : توصيف 26-3)مرفق تالبيانات للتوصل إلى معلومات ومهارة تنمية التفكير االبتكاري( 

. وأيضا عندما يتم تقييم الطالب على نشاط بحث جماعي فإن ذلك ينمي مقرر التغذية اإلكلينيكية(

يق لدى الطالب. فضال عن تنمية مهارات استخدام الحاسب حب التعاون ومهارة العمل في فر

اآللي مثل برنامج معالج النصوص وبرامج اإلحصاء واستخدام شبكة المعلومات لجمع البيانات. 

وبالتالي يصبح الطالب قادرين على إدارة الوقت بشكل فعال لالنتهاء من العمل المطلوب في 

وجاري اآلن تطوير  .بحاث واألنشطة الطالبية(ا : نماذج من األ27-3)مرفق ت الوقت المحدد

نظم تقويم الطالب لتسهيل قياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات من خالل أسئلة 

االمتحانات النظرية والعملية وتوزيع درجات االمتحان على تلك المخرجات و المهارات 

ونتائج استبيانات الطالب في  المختلفة. فضال عن التغذية الراجعة من دالالت نسب النجاح

قياس مخرجات التعلم المةتهدفة على مةتوى بعض ا : 28-3مرفق ت)المقررات الدراسية 

نتائج استبيانات تقييم الطالب للمقررات الدراسية واإلجراءات ا : 29-3تمرفق ، المقررات

 . التصحيحية(

 تطوير و تحديث البرامج و المقررات الدراسية 3/1/1

 وذلك من موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسيةهناك إجراءات 

 خاللا : 

ا : 29-3)مرفق تتحليل استبيانات تقييم الطالب للمقررات الدراسية وعمل تغذية راجعة  -1

 .(نتائج استبيانات تقييم الطالب للمقررات الدراسية واإلجراءات التصحيحية

ا : تقارير المراجعة 11-3)مرفق تالجودة بالكلية  دارةإتقارير المراجعة الداخلية من وحدة  -0

 .الجودا(ادارا الداخلية لمعيار البرامج التعليمية من وحدا 

تقارير المراجع ا : 22-1ت)مرفق ومقرراته  للبرامجتقارير المراجعة الداخلية والخارجية  -3

جع الداخلي نماذج من تقارير المراا : 21-1مرفق ت، الداخلي والخارجي للبرامج األكاديمية

 .والخارجي للمقررات الدراسية واعتمادها من مجالس األقةام(

ا : 12-3)مرفق تالمعنية  مناقشة تقارير المقررات والبرامج واعتمادها من المجالس  -4

 .مناقشة واعتماد تقارير المقررات والبرامج من مجالس األقةام ومجلس الكلية(
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مشروعات بوزارة التعليم العالي بالقاهرة مراجعة مركز ضمان الجودة بالجامعة وإدارة ال -5

الجودا بالجامعة وإدارا المشروعات بوزارا  اداراا : تقارير مراجعة مركز 11-3)مرفق ت

 .التعليم العالي(

تتم المراجعة بالنسبة للمقررات بصورة فصلية في ضوء تقارير المقررات ونتائج التقييم من 

تقارير المراجعة الداخلية والخارجية  –جنة المناهج ل –خالل تقارير المقيم الخارجي للمقررات 

أما بالنسبة لدورية مراجعة تقرير البرنامج فتتم بصورة سنوية. تتم إجراءات المراجعة على –

 جميع المستويات كما يلي:

 : القةما 

عن طريق تقارير المقررات والتي تعد بعد إعالن النتيجة باستخدام إحصائية نتيجة المقرر 

يم الخارجي والطالب ويخلص القائمين على تدريس المقرر إلى وضع خطة للعام ورأي المق

رير ا، تقالدراسيةمقررات الو البرامجا : توصيف 9-3ت )مرفق التالي وتعتمد من مجلس القسم 

مناقشة واعتماد تقارير المقررات والبرامج ا : 12-3مرفق ت،  الدراسيةمقررات الو البرامج

 .لكلية(من مجالس األقةام ومجلس ا

 : الكليةا 

عن طريق لجنة المناهج والتي تقوم بعمل تقرير البرنامج والخطط التنفيذية بناءا  على تقارير 

ا : 9-3ت مرفق )المقررات وما بها من خطط مستقبلية تعتمد من مجلس الكلية بعد مناقشتها 

 .(الدراسيةمقررات الو البرامجرير ا، تقالدراسيةمقررات الو البرامجتوصيف 

 الجوداا : اداراا وحد 

من خالل متابعة إصدارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وأي تحديث للمعايير 

األكاديمية. كما تقوم الوحدة بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل لتدريب أعضاء هيئة 

رجات التعلم التدريس على كيفية إعداد توصيف وتقارير المقررات والبرامج، ودراسة توافق مخ

المستهدفة مع المعايير األكاديمية المتبناة، وتقوم الوحدة بعمل المراجعات والمتابعة الداخلية 

ا : ورش عمل توصيف البرامج والمقررات 21-3)مرفق تلألقسام العلمية وتحليل االستبيانات 

ليمية من تقارير المراجعة الداخلية لمعيار البرامج التعا : 11-3مرفق توإعداد المصفوفات، 

 الجودا(. اداراوحدا 

 : زيارات المتابعة والمراجعةا 

استقبلت الكلية العديد من الزيارات من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة وإدارة المشروعات 

( وتعر  تقارير هذه الزيارات على مجلس الكلية CIQAPبالقاهرة من خالل مشروع )
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الجودا  اداراا : تقارير مراجعة مركز 11-3)مرفق تلمناقشتها وإجراء التصحيح الالزم 

 .بالجامعة وإدارا المشروعات بوزارا التعليم العالي(

وتالفي نقاط  وقد أدت هذه المراجعات إلى استفادة األقسام العلمية في وضع خطط التطوير

 وكذلك وضع توصيف للمشروع الضعف وفي وضع توصيف و آلية تقييم للتدريب الميداني

كما استفادت الكلية من تلك  ا : توصيف التدريب الميداني وآلية تقييمه(13-3)مرفق ت البحثي

بعد تبنيها للمعايير  للبرامج التعليميةالزيارات في مراجعة صياغة مخرجات التعلم المستهدفة 

(. وكنتيجة لهذه المخرجات فقد وافق مجلس الكلية على اعتماد كل NARSاألكاديمية القياسية )

 (ا :ور من اعتماد مجلس الكلية لما يليا : ص14-3مرفق ت): من

  ( بتاريخ 560)قرار مجلس الكلية رقم ) للبرامج التعليميةمخرجات التعلم المستهدفة

 م( .11/7/0011

  مصفوفة تحقيق البرنامج للمخرجات التعليمية المستهدفة بالمعاييراألكاديمية القومية القياسية

 م .11/7/0011بتاريخ ( 560لقطاع الصيدلة بقرار مجلس الكلية رقم )

  مصفوفة توافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع رسالة الكلية معتمدة بقرار مجلس

 م.11/7/0011( بتاريخ 560الكلية رقم )

  بقرار  الدراسيةمقررات المع  للبرامج التعليميةمصفوفة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة

بتاريخ  587وقرار مجلس الكلية رقم  م05/10/0011( بتاريخ 567مجلس الكلية رقم )

8/10/0010. 

 تضع الكلية فى إعتبارها عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات التطور العلمى والتكنولوجى

فى مجال التخصص وطرق التدريس ومتغيرات سوق العمل ومحتويات التقارير السنوية للبرامج 

ية بواسطة الطالب عن طريق االستبيانات والمقررات وكذلك نتائج تقييم المقررات الدراس

ا : استبيانات استطالع آراء 4-3مرفق ت)الورقية واإلستبيان اإللكترونى لتقييم األداء الجامعي 

ا : 9-3مرفق ت  ،بالكلية والتوصيات ةالقائم ةاألكاديمي البرامجمنظمات سوق العمل في 

ا : 29-3مرفق ت الدراسية،ررات مقالو البرامجرير ا، تقالدراسيةمقررات الو البرامجتوصيف 

كما تتم مناقشة  .(نتائج استبيانات تقييم الطالب للمقررات الدراسية واإلجراءات التصحيحية

في مجالس األقسام ويتم التحديث وتقارير المقررات تقارير الممتحنين والمراجعين الخارجيين 

راجعين الخارجيين للمقررات طبقا  لذلك ويتم تطوير بعض الكتب الجامعية بناءا  على رأى الم

نماذج من تقارير المراجع الخارجي للمقررات الدراسية واعتمادها من ا : 21-1ت)مرفق 

نماذج من تقارير المراجع الخارجي للمقررات الدراسية ا : 15-3مرفق ت ، مجالس األقةام

 يةا : تقارير المقيمين الخارجيين للمقررات الدراس16-3ت ،واعتمادها من مجالس األقةام
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. باإلضافة إلى التقرير السنوي للكلية والذي (واعتماد تقارير المقررات من مجالس األقةام

 .ا : التقرير الةنوي للكلية(17-3)مرفق يشتمل على خطة تطوير المقررات والبرامج 

 ومن أمثلة ذلكا :

 و كيمياء حيوية إكلينيكية والتغذية  1،0-تحديث المراجع فى مقررات كيمياء حيوية

ا : تحديث مراجع 18-3)مرفق ت 3وكيمياء عضوية  1،0،3،4ينيكية والكيمياء الطبية اإلكل

 .توصيف بعض المقررات(

  والكيمياء الحيوية  1،0-إضافة ملخص بعد كل وحدة وأسئلة في مقرر الكيمياء الحيوية

ا : نماذج من كتب دراسية تحتوي على ملخص وأسئلة بعد كل 19-3)مرفق ت اإلكلينيكية 

 .وحدا(

 ا : 13-3)توضع توصيف التدريب الميداني وتم وضع آلية لتقييم التدريب الميداني  تم

 .توصيف التدريب الميداني وآلية تقييمه(

عمل دراسةعن ويتم حاليا  تطوير وتحديث الالئحة الداخلية لبرنامج العلوم الصيدلية بناء على 

را من قطاع التعليم الصيدلي  مدي التوافق بين المعايير الكاديمية القياسية القومية الصاد

ا : دراسة توافق المعايير األكاديمية مع 23-1)مرفق ت ومعاييرالبرنامج الدراسي الحالي

وكذلك من خالل عمل استبيانات استطالع آراء أصحاب المصلحة من  (التعليمية البرامج

 أعضاء هيئة التدريس وطالب مرحلة البكالوريوس ومنظمات سوق العمل في البرنامج

فضال عن االجتماعات المنعقدة مع رؤساء األقسام  األكاديمي القائم بالكلية وتحليلها إحصائيا 

ومنسقي المقررات الستطالع آرائهم لتطوير وتحديث الالئحة في ضوء اإلجراءات السابقة. 

يشمل ذلك تطوير نظام تقويم الطالب لتسهيل قياس تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات 

خالل أسئلة االمتحانات النظرية والعملية وتوزيع درجات االمتحان على تلك المخرجات من 

 .ا :إجراءات إضافة طرق جديدا لتقييم الطالب(24-1)مرفق توالمهارات المختلفة 

 فاعلية البرامج التعليمية 3/3

 مسشرات فاعلية البرامج التعليميةا : 3/3/2

 يلي: بماتتوافر لدى الكلية إحصائيات معلنة تتعلق 

 .تطور أعداد الطالب الملتحقين بكل برنامج تعليمي خالل السنوات الماضية 

 .نسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة خالل السنوات السابقة 

  ا : إحصائيات معلنة(31-3ت مرفق)تطور أعداد الخريجين خالل السنوات السابقة. 

والدالالت التي انطوت عليها في زيادة وتحرص الكلية على االستفادة من المؤشرات السابقة 

 فاعلية البرامج التعليمية المطبقة.
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 : مةتوى تقدم البرامج الدراسيةا 

يعكس ذلك متوسط نسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة في كل برنامج دراسي خالل 

 السنوات الماضية.

 تطور عدد الطالب الملتحقين ببرنامج العلوم الصيدلية  

 الفرقة
1115-

1116 

1116-

1117 

1117-

1118 

1118-

1119 

1119-

1121 

1121-

1122 

1122-

1121 

 1143 100 1048 107 1060 1504 1064 األولى

 015 1141 1054 1311 1136 880  الثانية

 1018 110 1030 104 541   الثالثة

 167 118 875 511    الرابعة

 183 860 517     الخامةة

 

-1121/1122-1119/1121امج العلوم الصيدلية  خالل عامي تطور عدد الخريجين ببرن

0011/0010 

1121-1119 العام الجامعي  1121-1122  1122-1121  

 811 850 516 عدد الخريجين

%16306 النسبة المئوية  14311%  16318%  

 

 تطور نةب النجاح بالبرنامج الدراسي خالل الةنوات الخمس الماضيةا :

 1122-1121 1121-1119 1119-1118 1118-1117 الفرقة
1122-

1121 

 %70361 %70317 %80306 %15304 %88373 األولى

 938381 % 85 %74388 %76316 %7637 الثانية

 %74336 %16301 %15304 %1631 %15313 الثالثة

 980377 %16351 %18317 %11361  الرابعة

 %10353 %11307 %11381   الخامةة

 

ن ببرنامج العلوم الصيدلية و زيادة نسبة نجاح الطالب خالل األعوام ويالحظ زيادة عدد الخريجي

 الدراسية 
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 1122/1121أعداد ونةب الطالب الناجحين في الفرق الدراسية للعام الدراسي 
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الدراسية )برنامج العلوم الصيدلية( للعام الدراسي  نةب تقديرات الطالب الناجحين في الفرق

1122/1121 
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نةب تقديرات الطالب الناجحين في الفرق الدراسية )برنامج العلوم الصيدلية( للعام الدراسي 

1122/1121 

لثة و الرابعة و الخامسة خالل السنوات  الماضية تزيد عن اويالحظ أن نسب النجاح في الفرق الث

ك الستخدام أعضاء هيئة التدريس وسائل تعليمية متطورة تجذب الطالب إلى % ويعزى ذل10

قاعات المحاضرات والدروس العملية ونشر ثقافة الجودة بين الطالب واألطراف المعنية. بينما 

عن األعوام الماضية  0010/0011انخفضت نسبة النجاح في الفرقة األولى للعام الدراسي 

( والذين 0010-0001قة من طالب عام الفراغ في الثانوية العامة )ويعزى ذلك إلى أن هذه الفر
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% كحد أدنى لاللتحاق بكلية الصيدلة بخالف العام السابق لذلك 8136حدد لهم مكتب التنسيق 

 %. 1635( حيث كان الحد األدنى 0008-0001)

خاصة في  ةأوجه الستفادا من المسشرات والدللت الةابقة إجراءات تطوير و تحديث الالئح

مجال تقييم الطالب. فبالنظر إلى طرق تقييم الطالب  يتضح أن نسبة درجات امتحان الشفوي 

% في الالئحة الحالية أما في الالئحة المحدثة فسوف يتم 60% والتحريري 05% والعملي 15

% لتصبح 5% وكذلك إدراج درجات لألنشطة بنسبة 10إدخال درجات لالمتحان الدوري بنسبة 

 %. 50% والتحريري 00% والعملي 15درجات امتحان الشفوي  نسبة

 

 مقارنة بين توزيع درجات المتحانات في الالئحة الحالية والمحدثةا :

 توزيع درجات المتحانات في الالئحة المحدثة توزيع درجات المتحانات في الالئحة الحالية

توزيع درجات االمتحانات في الالئحة الحالية

تحريري

60%

شفوي

25%

عملي

15%

تحريري

شفوي

عملي

 

توزيع درجات االمتحانات في الالئحة المقترحة

نظري 

50%

عملي

20%

شفوي

15%

دوري

10%

أنشطة

5%

نظري 

عملي

شفوي

دوري

أنشطة
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  إستراتيجيات التعليم والتعلما : 4/2

 التعليم والتعلما : اتإستراتيجيتوافر  4/2/2

يتوفر لدى الكلية إستراتيجية للتعليم والتعلم معتمدة وموثقة من مجلس الكلية وقد تم إعداد 

اإلستراتيجية وتحديثها على عدة مراحل حيث تم إعداد إستراتيجية معتمدة من مجلس الكلية رقم 

و قرار مجلس الكلية  يجية التعليم والتعلمإستراتا : 2-4)مرفق ت 04/5/0010( بتاريخ 543)

 ترتكز على: (باعتمادها

 التكامل بين العلوم األساسية والتطبيقية. -1

 التأهيل لسوق العمل -0

 التعليم الذاتي والتعاوني. -3

 شمولية وسائل تقييم الطالب -4

ب تختلف إستراتيجيات التعلم المستخدمة وفقا  لطبيعة البرنامج وطبيعة مقرراته وأعداد الطال

وتتراوح بين التعلم النشط والتعلم التعاوني والتدريب الميداني والرحالت المنهجية وكتابة 

التقارير كي تضمن أن البرامج التعليمية تحقق أهدافها ومن ثم تحقق رسالة الكلية. ويتم االستفادة 

تيجية من هذه اإلستراتيجيات في توصيف المقررات وتوصيف البرامج. و قد تم تحديث اإلسترا

تحديث ا : 1-4)مرفق ت  0011-4-11( بتاريخ 557و اعتمادها بمجلس الكلية رقم )

وقد تم مراجعة تلك اإلستراتيجية من خالل  .(هااعتمادب مجلس الكلية الستيراتيجية و قرار

لجنة مشكلة من األساتذة من داخل الكلية باإلضافة إلى مراجع خارجى وهم من ذوى الخبرة فى 

-11-14بتاريخ  ( 561) تعليم وتم إعتماد تشكيل اللجنة من مجلس الكلية رقممجال جودة ال

بتاريخ  574وبناءا عليه تم تحديث اإلستراتيجية وإعتمادها طبقا لقرار مجلس الكلية رقم  0011

 .(مراجعة الستراتيجيةتقارير تشكيل اللجنة و ا :3-4)مرفق ت  10-3-0010

 الكلية في وضع و مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلما :مشاركة األطراف المعنية داخل وخارج 

تكاملت األقسام األكاديمية بالكلية في اختيار إستراتيجيات التدريس المالئمة بالتعاون بين أعضاء 

هيئة التدريس و بعض االطراف المعنية األخرى مثل أصحاب الصيدليات وأعضاء نقابة 

تفادة من أرائهم كما هو موضح بالقائمة المرفقة  الصيادلة والعاملين بشركات األدوية لإلس

 الرابع المعيار

و  التعلم و التعليم 

 داعمةالتسهيالت ال
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. كما تم عر  (اإلستراتيجية وضع في المشاركة المعنية األطرافقائمة با : 4-4)مرفق ت

)مرفق ت إستراتيجية التعليم و التعلم علي أعضاء هيئة التدريس باألقسام لالطالع و إبداء الرأى 

  .(سالتدري هيئة أعضاء علي اإلستراتيجية عرضا : 4-5

 التعليم والتعلم اتإستراتيجيمراجعة  4/2/1

توجد آلية لمراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم دوريا في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع 

أراء أعضاء هيئة التدريس والطالب و كذلك آراء األطراف المعنية خارج الكلية )استبيانات 

 في الخريجين و الطالب اراء ستطالعاا : 6-4)مرفق ت  أصحاب العمل والخريجين(

ويتم تحليل نتائج االستقصاءات للتأكد من أن هذه اإلستراتيجيات توضع في  .(الستراتيجية

 ضوء النتائج التعليمية المستهدفة.

 -وتمت الستفادا من نتائج هذه المراجعة في اآلتيا :

 ملية التعليمية وتناسب جاري تطوير وتحديث الالئحة الدراسية بشكل يضمن تحقيق جودة الع

 مع احتياجات سوق العمل .

  إدخال الفكر الجديد للتوجه بالسوق بإنشاء برنامج الصيدلة اإلكلينيكية طبقا لقرار أ.د وزير

وتم اعتماد الالئحة من مجلس  0006-1-8بتاريخ  0011التعليم العالى والبحث العلمى رقم 

  (إنشاء برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةا : 7-4)مرفق ت  0007-6-06جامعة الزقازيق بتاريخ 

  توصيف وتحديد مخرجات تعليمية مستهدفة للتدريب الميداني، ووضع آليات لتقييم أداء

صقل مهارات الخريج و تحقيق االستفادة المرجوة من التدريب لالطالب خالل فترة التدريب 

 الميداني.

  شموليته وقدرته على قياس وضع معايير للورقة االمتحانية لضبط االمتحان من حيث

مخرجات التعلم المستهدفة وتنوع أنماط أسئلته وكفاية المدة الزمنية وتم إخطار األقسام 

 .(معايير  الورقة المتحانيةا : 8-4)مرفق ت العلمية بمواصفات الورقة االمتحانية 

 ائج تدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث طرق التدريس المتبعة والتي تتناسب مع النت

التعليمية المستهدفة من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد تم 

حصر أعداد جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الحاصلين على هذه الدورات خالل 

( ، و كما تم عقد ورش عمل وندوات وتدريب ألعضاء هيئة التدريس 0011-0005الفترة )

قيق نتائج التعلم المستهدفة وطرق تقويم االمتحانات ومطابقتها مع بالكلية على كيفية تح

 هيئة أعضاء قدرات تنميةلندوات  و دوراتا : 9-4)مرفق ت األهداف التعليمية للمقررات 

 .(التدريس
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  تحديث الالئحة بحيث تصبح بنظام الفصلين بدال من نظام العام الكامل والذي أدى إلى زيادة

 نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا. استيعاب الطالب وارتفاع

  تم إدخال بعض المقررات االختيارية في  الالئحة الحالية و المعدلة لتواكب التغيرات

الحاصلة في العلوم الحديثة و سوق العمل وقد تمت الموافقة على تحديد مقرر واحد اختيارى 

الدراسية وذلك بتاريخ  فى كل فصل دراسى بناء على استفتاء طالبى حسب نص الالئحة

 .المقررات الختيارية( -الالئحة الحاليةا : 21-4)مرفق ت    16-8-0001

  540تمت الموافقة علي انشاء قسم جديد للصيدلة االكلينكية في مجلس الكلية رقم 

 .(الكلينكية لصيدلةا قةم إنشاء علي الموافقةا : 22-4)مرفق ت  10/4/0010بتاريخ

 والتعلمأساليب التعليم  4/2/3

تتضمن إستراتيجية الكلية أنماط عدة للتعلم تقليدية وغير تقليدية قادرة على تحقيق مخرجات 

التعلم المستهدفة كما توجد قائمة بأساليب التعليم والتعلم )التقليدية والغير تقليدية ( موثقة ومعتمدة 

 التعليم اليببأس قائمةا : 21-4)مرفق ت  04/5/0010( بتاريخ 543من مجلس الكلية رقم )

  .ومعلنة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب (تقليدية والغير التقليدية والتعلم

 أنماط التعلم غير التقليدية بالكلية تشملا :

  التعليم اإللكتروني: تم تحويل بعض المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية  مثل

جامعة الزقازيق على شبكة اإلنترنت -مقررالرقابة الدوائية وهومقرر من داخل كلية الصيدلة

حاليا باإلضافة إلى تفعيل مقرر علم النبات والنباتات الطبية ومقرر التوجه الصيدلى على 

حيث يتم إعطاء كل طالب إسم مستخدم وكلمة مرورحتى يتمكن من الدخول  ICTPمشروع 

و اعتمادها  رونيةمقررات إلكتال . وتم وضع معايير الختيارعلى المحتوى العلمى للمقررات

نماذج للمقررات  ا :23-4)مرفق ت  14/0/0011( بتاريخ 555من مجلس الكلية رقم )

 .(مجلس الكليةو قرار  المذكورا توضح كيفية إستخدام المقررات اإللكترونية

  التعلم الذاتي و التعاوني: عمل المشروعات البحثية )الفرقة الخامسة( حيث يتم توزيع الطالب

العلمية المختلفة وتحديد النقطة البحثية لكل طالب تحت إشراف عضو هيئة على األقسام 

تدريس والذى يقوم بمتابعة الطالب على مدار العام الدراسى حيث يكتسب الطالب مهارات 

التعامل مع شبكة المعلومات والمراجع واألبحاث العلمية وكيفية كتابة الرسائل العلمية وذلك 

الممارسات الجيدة مثل إعداد ملف مقرر بحثى لطلبة المشاريع  باإلضافة إلى وجود عدد من

( )تم عرضها power point presentationفى قسم العقاقيروكذلك عمل عرو  بحثية )

فى المؤتمرات العلمية لألقسام والمؤتمر السنوى للكلية وذلك باإلضافة إلى تقارير بحثية في 

ثل قسم الصيدلة الصناعية والعقاقير و الكيمياء بعض األقسام فى السنوات الدراسية األخرى م
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الحيوية، وعمل عرو  لمناقشة األبحاث فى أقسام الكيمياء الحيوية لتنمية قدرة الطالب على 

 .(والتعاوني الذاتي التعلم من نماذجا : 24-4مرفق ت )التعليم الذاتي 

  الجيد دورات فى التصنيع   -التعليم التفاعلي:عمل دورات التنمية البشريةGMP  بشركة

 .(نماذج من التعليم التفاعليا : 25-4)مرفق ت دلتافارم للصناعات الدوائية 

 التعليم باالكتشاف والتدريب على حل المشكالت: وذلك بتصميم حاالت افتراضية  Case 

Study  لمحاكاة ما يمكن أن يمر به الصيدلي فى خالل ممارسته للمهنة إلمكان صقل مهاراته

رار وطرح البدائل لحل المشاكل مثل مقررات طب األعشاب وحاالت السموم فى في اتخاذ الق

 التعليما : نماذج من 26-4)مرفق ت قسم الفارماكولوجى والسموم و الميكروبيولوجي 

 .(المشكالت حل على والتدريب بالكتشاف

 هارات التعليم عن طريق تنظيم الزيارات الميدانية والرحالت العلمية: وذلك للربط بين الم

المعرفية المستقاة من المقررات الدراسية والواقع العملي لمهنه الصيدلة عن طريق المشاهدة 

 الزيارات و العلمية الرحالت تنظيم طريق عن التعليما : نماذج من 27-4)مرفق ت  واالتصال

 مثل عمل زيارات الى: (الميدانية

وذلك للتعرف على  0011-10-0حديقة االورمان )قسم العقاقير( يوم الجمعة الموافق  .1

 النباتات واالعشاب الطبية الهامة مما يحقق التطبيق العملى على ما يتم دراسته.

الزيارة الميدانية لمزرعة النباتات الطبية بالكلية لطالب الفرقة األولى لبرنامج الصيدلة  .0

 فة.االكلينيكية لدراسة خصائص النباتات الطبية التى تنتمي الي عائالت نباتية مختل

وذلك يساعد فى تأهيل الطالب لسوق  شركات ومصانع األدوية والمستشفيات الجامعية .3

 العمل الخارجى.

  القيادية للطالبو ذلك لتنمية المهارات اإلدارية و صفية التشجيع الطالب علي اقامة انشطة 

لمي مثل مشاركة الطالب في اإلعداد للمؤتمر الع ،وكذلك مهارات االتصال و العمل في فريق

الطالبي السنوي للكلية واشتراك طالب الجمعية العلمية باألبحاث في هذا المؤتمر ومشاركة 

الطالب فى مؤتمر الحصاد العلمى الثانى بالكلية  و كذلك المشاركة في حفل الخريجين السنوي 

والذى ) 0010-4-11م حتي يوم الخريجين السابع يوم 1118ابتداءا من يوم الخريجين األول 

االقسام  و شركات االدوية والنقابة العامة للصيادلة ونقابة صيادلة الشرقية بالمشاركة مع يتم

مايو  10-11ملتقى التوظيف )و  (المختلفة مثل العالقات العامة وشئون الخريجين بالكلية

 و الطالب الوافدين لبعض األقسام ومشاركة الطالب ةالسنوي ةالعلمي ات المؤتمر و (0011

ية فيها مثل أقسام الكيمياء التحليلية والميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية بعرو  علم
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 نماذج ا :28-4)مرفق ت مطويات ونشرات   –والمساهمة في إعداد دليل الممارسة الصيدلية 

 .ندوات( -مستمرات -لصفية أنشطة

 مالئمة أنماط التعلم المةتخدمة مع المخرجات المةتهدفةا :

 لمستخدمة مع المخرجات المستهدفة كما هو موضح فى توصيف المقرراتتتالئم أنماط التعليم ا

حيث قام كل قسم بعمل مصفوفة ضبط أنشطة التعلم لكل مقرردراسي و تمت مقارنة مخرجات 

ا : 29-4)مرفق ت  العلميةالمقررات مع مخرجات البرنامج  مع المعايير األكاديمية في األقسام 

 .(المةتهدفة المخرجات المةتخدمةمع التعلم أنماط مصفوفات مالئمة  -توصيف المقررات 

 تحتوى المقررات الدراسية على أنماط لتنمية التعلم الذاتيا :

تحتوى العديد من المقرارات الدراسية على أنماط لتنمية التعلم الذاتي كما هو موضح بتوصيف 

قاقير التطبيقي. وتتنوع مقرر الع -المقررات على سبيل المثال مقرر الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية

الطرق المستخدمة فى التعلم الذاتي من العرو  التقديمية و األوراق الدراسية حيث يتم الرجوع 

لوحات علمية وأيضا عمل  -تقاريردراسية -إلى المكتبة واإلنترنت فى عمل مشروعات بحثية

 إسطوانات مدمجة لبعض المراجعات.

 :اتي و الوسائل المةتخدمة للتحفيز هىيتم تحفيز الطالب على التعلم الذ كما

 نشراألنشطة المختلفة التي يقوم بها الطالب فى األقسام المختلفة. -1

 تخصيص درجات من درجات العملي لهذه األنشطة.  -0

 إعطاء الطالب شهادات تقدير وإدراج أسمائهم فى لوحات شرف .  -3

 ا.كتابة أسماء الطالب على اللوحات العلمية التي قاموا بتنفيذه  -4

وتحرص الكلية على توافر مصادر التعلم الذاتي بما يتالئم مع أنماط التعلم المةتخدمة من 

 خالل ا :

 أجهزة عر  حديثة متصلة بالميكروسكوب في قسم العقاقير -1

زيادة عدد الكتب والمراجع والدوريات فى المكتبة و تخصيص قاعة للكمبيوتر)المكتبة  -0

مع زيادة عدد الحواسب اآللية و عدد نقاط اإلنترنت االلكترونية( متصلة بشبكة المعلومات 

المتاحة الستخدام الطالب وتم إصدار دليل المكتبة الذى يوضح الخدمات التى تقدمها المكتبة 

 دليل المكتبة( -المكتبةقاعدا بيانات ا : 11-4)مرفق ت وكيفية استخدام المكتبة االلكترونية  

 طالبيةتخصيص قاعة ألجراء العرو  التقديمية ال -3

 مركزالتصويربالكلية -4

 توفيرالتسهيالت الداعمة ألجراء المشروعات البحثية  التي تدعم العملية التعليمية مثل : -5

 .بيت حيوانات التجارب 
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 .معمل البيولوجيا الجزئية المركزي 

 .معمل زراعة األنسجة النباتية 

ا : 12-4)مرفق ت مختلفة كما تتمتع كلية الصيدلة ببنية تحتية مالئمة لتوفير مصادر التعلم ال

 ا :مثل مصادرالتعلم الذاتي(كمصدر من البنية التحتية  بياناتقاعدا 

 7  مدرجات كبيرة جميعها مطابق لمواصفات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

واالعتماد ومجهزة بأحدث أجهزة العر  وأجهزة الحاسب اآللي وشاشات عر  

 وسبورات وميكروفونات سلكية والسلكية.

 01  معمل طالبي جميعها مجهز باألجهزة و االدوات المعملية والكيماويات وتم تحديثها

 .Data showبأجهزة عر  بيانات 

  مكتبة كبيرة بها أحدث الكتب العلمية المتخصصة  وتم الحاقها بالمكتبة الرقمية  هذه

 باإلضافة إلى مكتبة الدراسات العليا و التي تحتوي العديد من الدوريات 

 رعة للنباتات الطبية ، متحف للعقاقير ، المعامل البحثية في كل قسم.مز 

 الةياسات المتبعة فى التعامل مع مشكالت التعليم 10/0

 الةياسات المطبقة 10/1/2

 13/10/0010( بتاريخ 553تطبق الكلية سياسات محددة معتمدة وموثقة بمجلس الكلية برقم )

لتقديم حلول عملية لحل  (التعليم مشكالت مع لتعاملا فى المتبعة الةياساتا : 11-4)مرفق ت 

 المشكالت مثل :

 الكثافة العددية  -1

 م كالتيا :1121 -1122تم حصر أعداد الطالب في الفرق المختلفة للعام الجامعي 

 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى

2243 125 2128 967 983 

 

التعامل مع الكثافة العددية الزائدة للطالب حيث تم تقسيم الطالب إلى مجموعات تتراوح بين  تم

مجموعات للفرقة الدراسية الواحدة أثناء الدروس النظرية والى مجموعات تدريسية  3او  0

طالب في المعمل( اثناء الدروس  40مجموعة بحيث اليزيد عدد الطالب عن  14-10صغيرة )

تشجيع و تم   .(الدراسية الجداولا : 13-4)مرفق ت هو موضح بالجدوال الدراسية  العملية كما

نماذج توضح  ا :23-4)مرفق ت الطالب على التعلم الذاتي واالستفادة من المقررات االلكترونية 

كما أن هناك نظام الريادة العلمية )اإلشراف األكاديمي( . (كيفية إستخدام المقررات اإللكترونية

على طالب الفرقة األولى حيث تم تقسيم  0010-0011بيقة خالل العام الدراسى حيث تم تط
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طالب( وتم تحديد مرشد أكاديمى لكل مجموعة بمساعدة معيد  30-05الطالب إلى مجموعات )

أو مدرس مساعد حيث يتم عمل لقاءات دورية بين المشرف األكاديمى والطالب لمناقشة 

 0011-10-06ندوات للتعريف باإلشراف األكاديمى فى المشكالت المختلفة ولذلك تم عمل 

-4)مرفق ت طالب وطالبة(  310)حضرها  0011-11-0طالب وطالبة( و 530)حضرها 

  .(و ندوات التوعية األكاديمي اإلشرافا : قوائم 15،  14

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس الستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس. 

  التدريس للطالب المتعثرين خالل الساعات المكتبية المتاحة لهم.دعم أعضاء هيئة 

 ضعف حضور الطالب ا : -0

% ويقوم مجلس الكلية بحرمان من  15الطالب منتظمون فى الدروس العملية بنسبة تقارب 

% من دخول االمتحانات النهائية )حسب نص الالئحة(. ولكن في بعض  05تتجاوز نسبة غيابه 

 ة لم يكن الحضور مرضيا  وللتغلب على هذه المشكلة فقد تم عمل اآلتي:المحاضرات النظري

 مدرج. 0تم إحالل و تجديد جميع المدرجات والقاعات الدراسية و تكييف  .1

 تم تزويد جميع القاعات والمعامل بوسائل العر  الحديثة مثل الداتاشو. .0

 الجداولا : 13-4)مرفق ت تم تقسيم الطالب في كل فرقة دراسية إلى مجموعات صغيرة  .3

 .(الدراسية

الجودة يوم  ادارة الكلية مع الطالب مثل لقاء مع إدارة الكلية ووحدة عقد عدة لقاءات من إدارة .4

وتم الوصول الى عدد من التوصيات وتم اعتمادها بمجلس الكلية  0010-10 – 17و 16

ى وتم الوصول الى توصيات اخر 0011-10-16وكذلك لقاء يوم  0010-11-8بتاريخ 

جارى تنفيذها ومن نتائج هذه اللقاءات  ضرورة تنويع طرق التدريس وتشجيع التعلم الذاتي 

 اللقاءاتا : 16-4)مرفق ت وكذلك عمل االختبارات الدورية لتشجيع الطالب علي الحضور

 .(الحضور على الطالب لتشجيع الكلية ادارا مع الطالبية

 الدروس الخصوصية ا :-3

صية ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع المحيط فى اآلونة األخيرة ترتبط ظاهرة الدروس الخصو

 وبالرغم من ذلك فان إدارة الكلية تقوم  بعدة اجراءات للتغلب علي هذه  الظاهرة من خالل:

 إتباع أساليب حديثة للتدريس فى مدرجات مزودة بأجهزة العر  والحاسبات اآللية. -1

عمل جداول للةاعات المكتبية ألعضاء هيئة  تمالساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس:  -0

وقد قام عدد من أعضاء  باألقسام المختلفة وتعليقها على لوحة اإلعالنات بكل قسم  التدريس

 الةاعات ا :17-4)مرفق ت هيئة التدريس بعمل سجالت بحضور الطالب للساعات المكتبية 

 .(التدريس هيئة ألعضاء المكتبية
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 الريادة العلمية للطالب. -3

قسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة وتفعيل برامج الدعم األكاديمي والمتابعة األكاديمية ت -4

 ألعضاء الهيئة المعاونة.

 اتخاذ اإلجراءات القانونية مع من يثبت أعطاءه دروسا خصوصية. -5

 مجموعة من ورش عمل لتوعية الطلبة عن عدم جدوى الدروس الخصوصية حيث تم عمل -6

)مرفق جدوى الدروس الخصوصية وأهمية حضور المحاضرات ورش عمل لمناقشة عدم 

 .(الخصوصية الدروس جدوى عدم عن الطلبة لتوعية ندواتا : 18-4ت 

 النقص فى عدد اعضاء هيئة التدريس ا :  -4

تم اعتماد خطة للتعامل مع العجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس معتمدة وموثقة من مجلس 

اجراءات عاجلة للمعالجة  وتناولت آليات تنفيذ الخطة  14/10/0001بتاريخ  (534)رقم الكلية 

من خالل االنتداب الكامل ألعضاء هيئة التدريس وكذلك االستعانة بخبرات األساتذة المتفرغين 

والغير متفرغين لسد هذا العجز وإنهاء إعارة األساتذة المتجاوزين للمدة القانونية وقد قرر 

سنوات وبقاء  6ات ألعضاء هيئة التدريس التى تتجاوز المجلس الحد من األجازات واإلعار

 558المبعوثين لفترات مماثلة ألر  الوطن قبل التقدم إلعارات طبقا  لقرار مجلس الكلية رقم 

وذلك باإلضافة إلى الموافقة على تطبيق نظام مساعد الباحث طبقا لقرار  1/5/0011بتاريخ 

-4)مرفق ت اءا علي توصيات زيارة المحاكاة بن 0010-1-10بتاريخ  585مجلس الكلية رقم 

ودعم التعليم االلكتروني و وضع خطة مستقبلية لزيادة عدد  ا : قرارات مجلس الكلية(19

 المعيدين واألولوية لألقسام ذات العجز الواضح .

 ضعف الموارد المتاحةا :  -5

ينيكية، مشروع انشاء يتوفر لدي الكلية بعض الموارد المتمثلة في  دخل برنامج الصيدلة اإلكل 

، CIQAP ، مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتمادQAAP نظام داخلي للجودة

ومساهمة إدارة الجامعة المستمرة وكان من نتيجة ذلك أن قامت الكلية باستكمال التجهيزات 

والتجديد  العلمية والمعملية لالرتقاء بالمهارات العملية والمهنية للطالب. أيضا عمليات اإلحالل

الشاملة لجميع المعامل وقاعات الدرس. كما أنه جاري تحديث الكنتروالت وتزويدها بأجهزة 

الحاسب ونقاط االنترنت، كما قامت الكلية بعمل الفتات وخرائط توضيحية لمباني ومنشآت 

نمية جامعة الزقازيق على االستخدام األمثل للموارد المتاحة وت -تحرص كلية الصيدلة  والكلية. 

 (577)الموارد الذاتية فقد تم اعتماد خطة لتنمية الموارد الذاتية بالكلية في مجلس الكلية رقم 

 اشتملت على : (بالكلية الذاتية الموارد تنمية خطةا : 31-4)مرفق ت  11/4/0011بتاريخ

 تنشيط المشاركة فى المشاريع البحثية الممولة )من خالل وحدة ادارة المشروعات(. -1
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 دمات الصيدلية )كوحدة ذات طابع خاص(.مركز الخ -0

 )البرامج الخاصة(.زيادة أعداد طالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  -3

 تحويل المعامل المركزية لوحدات ذات طابع خاص. -4

 الكتاب الجامعى -6

 توجد نماذج من الكتب والمراجع العلمية التي يسترشد اليها الطالب من قبل كل قسم علمي

لمي على مذكرة القسم كما يوجد دعم للكتاب الجامعي لكل فصل دراسي ويتم ويشرف القسم الع

صرف مجموعة من الكتب مجانا من كل قسم للطلبة الغير قادرين وبناء على نتائج لقاء إدارة 

الكلية مع الطالب و بتحليل االستبيانات التى تقيس رضا  الطالب عن الكتاب الجامعي وتم 

)مرفق ت لألقسام وتم عمل اإلجراءات التصحيحية لهذه االستبيانات إرسال نتيجة اإلستبيانات 

فقد تم التوصية بالتأكيد على  (الجامعي الكتاب عن الطالب رضا درجة قياسا : استبيانات 4-32

من الحشو الزائد ومالئمة ومناسبة سعره للطالب  هجودة الكتاب الجامعي ومحتواها العلمي وخلو

كما يوجد صندوق شكاوى  . الطالب على شراء الكتب  الجامعيةمع التأكيد على عدم إجبار 

ومقترحات للطالب تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وكذلك يقوم بالرد على 

يتم توفير المراجع العلمية بالمكتبة  و ايضا  الشكوى وحل المشكالت ومناقشة المقترحات البناءة.

 و كذلك يتم تحديثها بصفة دورية.بحيث أصبحت كافية لجميع الطالب 

 مشكالت التعليم  فى التعامل معمردود الةياسات المتبعة  4/1/1

تسعى المؤسسة إلى تحسين الممارسات العملية للتعليم والتعلم من خالل تطبيق السياسات 

المختلفة لحل المشكالت التي تعانى منها فى هذا المجال فجارى اآلن دراسة مردود تطبيق هذه 

لسياسات فى مجال الكثافة العديدة والدروس الخصوصية والكتاب الجامعي بينما اتضح مردود ا

 تطبيق سياسات الكلية في المجاالت األخرى من المؤشرات االتية :

  زيادة إقبال وحضور الطالب الى القاعات الدراسية 

  ( في عام 56:1بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطالب )( 45:1و) م 0001/0010

 م.  0011/0010( في عام 40:1و) 0010/0011في عام 

 : استخدام دخل الموراد الذاتية فى تحسين العملية التعليمية من خالل 

 إحالل وتجديد اربع مدرجات  .1

 قاعة تدريسية جديدة 0تجهيز  .0

 قاعة المناقشات والمؤتمرات .3

 إمداد المعامل والمدرجات باألجهزة الصوتية والمرئية الحديثة .4

 إمداد المعامل باألجهزة المعملية   .5
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 أمداد المكتبة بالحواسب اآللية لتدعيم التعليم الذاتي  .6

  ارتفاع مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن سياسة الكلية للتعامل مع

مشكالت التعليم تم عمل دراسة عن مدى رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن 

مشكالت الطالب وقد أسفرت هذه الدراسة عن الرضا عن سياسة الكلية فى التعامل مع 

 ا :31-4)مرفق ت عدة سياسات باإلضافة الى مجموعة من التوصيات جارى تنفيذها 

 . معاونيهم(و التدريس هيئة أعضاء رضا مةتوى ارتفاع

  تحسن نتائج الطالب وارتفاع عدد الطالب المتفوقين مقارنة باألعوام السابقة كما هو

ول المرفقة لبيان نسب النجاح والطالب الحاصلين على تقدير إمتياز وجيد موضح بالجدا

 . (احصائيات تقديرات الطالب ا :33-4)مرفق ت جدا 

 التدريب الميدانى للطالبا :برامج  4/3

 ا :طالببرامج تدريب ال 4/3/2

( بتاريخ 567توجد بالكلية برامج موثقة للتدريب الميداني للطالب من مجلس الكلية رقم )

حيث يعد التدريب الميداني  (برامج التدريب الميدانيا :وثائق 34-4)مرفق ت  05/10/0011

ساعة( فى مؤسسة صيدلية مثل مصانع شركات الدواء والمستشفيات والصيدليات  300)

والمراكز البحثية متطلبا  للتخرج طبقا لالئحة الكلية وال يمنح الطالب الدرجة اال بعد اتمامة 

وفقا  0001/0010وتوصيف برنامج التدريب الصيفي للعام الجامعي  تم تصميم للتدريب.

لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل وتشارك األطراف 

المجتمعية في برنامج التدريب الميداني بتوفير فرص التدريب واإلشراف عليه. و بناءا علي 

لية التدريب الميداني باعتبارها نقطة تميز فقد خاطبت الكتوصيات زيارة المحاكاة بتفعيل برنامج 

ا : نماذج من 35-4)مرفق ت  للطالبزيادة فرص التدريب ببعض مصانع الدواء  للمطالبة 

مما أدى بالفعل إلى حصول عدد من  (بها التدريب فرص لزيادا الدوية مصانع مخاطبة

دلتا فارم وجلوبال نابى  ،يبيكوالطالب على فترات تدريبية فى بعض الشركات مثل شركة إ

-4)مرفق ت شركات الوغيرهم وتم تسليم هؤالء الطالب شهادات تدريبية معتمدة من قبل هذه 

وكذلك خاطبت الكلية مستشفيات  .(األدوية شركات من معتمدا تدريبية شهاداتا : نماذج من 36

على فترة   وزارة الصحة ومستشفيات جامعة الزقازيق حتى يتمكن الطالب من الحصول

في لبرنامج العلوم الصيدلية طالب  180تدريبية داخل إحدى المستشفيات وقد تم تدريب 

و قد حصل الطالب علي شهادات  0010صيدليات مستشفيات جامعة الزقازيق خالل صيف 

. كما تم عقد بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة ومستشفيات جامعة ساعة 70تدريبية  لمدة 

عاون فى مجال التدريب الميداني لطالب برنامج الصيدلة االكلينيكية من الزقازيق للت
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 و خاطبة مةتشفيات وزارا الصحةا : م37-4)مرفق ت لمدة عام قابلة للتجديد 1/7/0010

 . (بروتوكول التعاون المشترك -مةتشفيات جامعة الزقازيق

تصميم سجل ن خالل كما أن هناك آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب م

 متابعة للطالب أثناء التدريب وإعداد مقياس متدرج وتقييم للطالب بواسطة مسئولي التدريب

حيث تقوم إدارة شئون التعليم والطالب بإسناد إشراف عدد محدود من الطالب الى كل عضو 

س التقييم هيئة تدريس يقوم خاللها بشرح المهام المطلوبة ومراجعة وإجازة سجل التدريب ومقيا

للطالب و يعد برنامج التدريب الميداني متطلب تخرج وال يدخل في نظام الدرجات. باإلضافة 

إلى ذلك تم تحديث برنامج التدريب الصيفى الميدانى ووضع آليات محددة لمتابعة وتقييم الطالب  

 :ولذلك تم عمل اآلتى

 ا :  38-4)مرفق ت ام الجديد تشكيل لجنة حديثة معتمدة من مجلس الكلية لإلشراف على النظ

 .(الميدانى التدريب علي اإلشراف لجنةاعتماد 

  يتضمن كل ما يتعلق بمتطلبات التدريب  0010-0011إصدار كتيب دليل التدريب الصيفى

الميدانى وآليات المتابعة والتقييم وعمل دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس تحت عنوان 

حيث تسلم أعضاء هيئة التدريس نسخ من  0010-3-01خ ممارسات التدريب الميدانى بتاري

كتيب التدريب الميدانى كدليل إرشادى وتمت مناقشة بعض النقاط وإضافة المقترحات الجيدة 

باإلضافة إلى عمل محاضرة عن نفس الموضوع لجمعية خريجى كلية الصيدلة جامعة 

النقابة الذين أبدوا الزقازيق إلستطالع أراء الخريجين وأصحاب الصيدليات وأعضاء 

موافقتهم وإعجابهم الشديد بهذا النظام مع إضافة بعض المقترحات البناءة التى أخذت بالفعل 

 3-06فى اإلعتبار وباإلضافة الى ذلك تم عمل ندوات مماثلة لطالب الفرقة الثالثة فى يومى 

 نماذج من ندوات التعريف -دليل التدريب الصيفىا : 39-4)مرفق ت  0010-4-1و

 .بالتدريب الصيفي(

  تم تطبيق النظام على عينة من طالب الفرقة الخامسة لقياس مدى إمكانية التفعيل حتى يتسنى

 .0010تطبيقه على جميع الطالب إعتبارا من صيف 

 -ومن جهة أخرى تم عمل التي طبقا لتوصيات زيارا المحاكاا ا :

على أساليب إدارة المنشآت  العمل علي إنشاء صيدلية تدريبية بالكلية لتدريب الطالب .2

  .(بالكلية تدريبية صيدلية إنشاءا : قرار 41-4)مرفق ت الصيدلية على أساس علمى سليم 

 علي طالب الفرقة الثالثة  0010تم تطبيق النظام التدريبي الجديد فعليا إعتبارا من صيف  .1

 التاليةا :و سوف يتم التأكد من فاعلية التدريب الميداني للطالب من خالل المسشرات 
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 نماذج لتقييم الطالب بعد التدريب بمشاركة المشرفين االكاديميين وجهات التدريب 

باالضافة الي تقارير يقدمها الطالب عن المستحضرات  ومستشفيات جامعة الزقازيق

 .(للطالب الميداني التدريب تقيــــيم نمـــاذجا : 42-4)مرفق ت الصيدلية المختلفة 

 عضاء هيئة التدريس المشاركين في متابعة  التدريب حول برامج استطالع أراء الطالب وأ

 حول المشاركين استبيانات و التحليل الحصائى لراءا : 41-4)مرفق ت التدريب الصيفي 

 .(الصيفي التدريب برامج

 الصيفي والمعد تحت إشراف الفريق التنفيذي المسئول عن  دريبالتقرير الشامل عن الت

 8/10/0010( بتاريخ 587تم عرضة و اعتماده بمجلس الكلية ) الذي التدريب الميداني

 . (تقارير معتمده للتدريب الميداني من مختلف جهات التدريبا : 43-4مرفق ت )

 ( للتدريب الميداني واعتبار مادة  50تعديل الالئحة واقتراح إدراج تقييم بالدرجات ) درجة

التراكمي ومن خالل إحصائية نتائج التدريب مادة نجاح ورسوب وال تضاف للمجموع الكلي 

 التدريب الميداني يمكن قياس والتأكد من فاعلية التدريب الميداني  .

وعالوة على ذلك تم عمل مجموعة من البرامج التدريبية للطالب لتنمية المهارات التى تنعكس 

مل مثل إيجابيا على أداء الطالب أثناء التدريب الميدانى وكذلك تؤهل الخريجين لسوق الع

الدعاية واإلعالن فعلي سبيل المثال قامت شركة سانوفي  –فن البيع والتسوق  –القيادة  مهارات

والتى   0010-5-8افنتس بعمل دورة لتدريب الطالب علي العمل كمندوب لشركات االدوية في 

أشرف عليها نخبة متميزة من المتخصصين فى مجال التنمية البشرية وتم إعطاء الطالب 

ات تدريب معتمدة وكذلك شركة دلتا فارم بيو حيث قام فريق من المتخصصين في مجال شهاد

التنمية البشرية بتدريب الطالب علي مهارات االتصال و البيع و تسجيل المنتجات الصيدلية 

وتم اعطاء  0010-7-16الي  0010-7-8باالضافة الي الرقابة علي الجودة خالل الفترة من 

ثون ساعة معتمدة وكذلك دورة تدريبية أخرى مصحوبة بورش عمل لتنمية الطالب شهادات بثال

 0010-7-7مهارات القيادة والعمل الجماعى وإدارة المشاريع وضبط الوقت وذلك خالل الفترة 

 والمهارات  لتنمية للطالب التدريبية البرامجمن نمـــاذج  ا :44-4)مرفق ت  0010-7-10إلى 

 .(التدريبية للبرامج معتمدا تدريب شهادات

 تقويم الطالب 4/4

 أساليب تقويم الطالبا : 4/4/2

تعتبر أساليب التقويم متنوعة وال تقتصر على االختبارات التحريرية فقط ولكن تعتمد أيضا  على 

االمتحانات الشفوية والعملية طبقا  لالئحة الكلية إال إنها تفتقد وجود بعض التكليفات الالزمة 
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بة والمنقولة حتى تصبح طرق التقويم قادرة على قياس النتائج التعليمية لقياس المهارات المكتس

 وذلك ما تم تداركه من خالل اإلجراءات الحالية  لتطوير وتحديث الالئحة الحالية.المستهدفة 

لمتابعة سير االمتحانات و اعتماد خطة لعملية التقويم بالكلية وقد تم تشكيل لجنة موثقة ومعتمدة 

وخطة معتمده  لجنةا تشكيلا :قرار 45-4)مرفق ت ق المرجعي لتقويم الطالب طبقا  للميثا

لتقييم الورقة االمتحانية ومدى تطابقها لنواتج التعلم المستهدفة وما تقيسه من  (لتقويملعملية ا

المستويات المعرفية والجانب المهاري وكذلك في الجانب المهني والوجدانى. هذا باإلضافة الى 

من قبل المقيم الخارجي )بعد فحص محتوى المقرر والورقة االمتحانية( عن مدى  التقرير المعد

من  نماذجا : 46-4)مرفق ت استيفاء االمتحان لمخرجات التعلم المستهدفة ومقترحات التحسين 

تقوم لجنة تقويم االمتحانات ولجنة المراجعة  .(المتحانية والورقة المقرر محتوى عن ريراتق

بمراجعة جميع الكنتروالت للفرق الدراسية وفحص عينات من  ادارة الجودة الداخلية من وحدة

أوراق االمتحانات وأوراق اإلجابة النموذجية وملف المقرر ويحرص أساتذة المقررات على 

وضع االمتحانات بما يسمح بتصنيف الطالب ويحقق عدالة وشمولية التقويم وذلك من خالل 

رجات التعليم وااللتزام بمعايير الورقة االمتحانية كما هو تنويع األسئلة مما يحقق قياس مخ

 أوراق من  نماذجا :  47-4)مرفق ت موضح بالنماذج المرفقة لتقييم الورقة اإلمتحانية 

 .(قياس لمخرجات التعلم – المتحانات

تحرص الكلية على توفير العدالة فى تقييم الطالب على مستوى القسم والكلية من خالل تطبيق 

م لجان الممتحنين. وال تعتمد األقسام على أساتذتها فقط فى إجراء االختبارات الشفوية بل يتم نظا

للتأكد من حيادية وضع الدرجات حيث يتم عمل ممتحنين خارجيين من خارج الجامعة  انتداب 

 إنتدابات ألعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الصيدلة فى جمهورية مصر العربية بعد

لجـان ا :قرار تشكيل 48-4)مرفق ت لس الكلية كما هو موضح فى النماذج المرفقة موافقة مج

وال تنفرد إدارة الكلية بوضع جدول االمتحانات وفقا  لما تراه بل يعلن لألٌقسام  .(الممتحنيـن

العلمية والطالب قبل بدء االمتحانات فى صورته األولية ويتم تلقى أية اقتراحات من األساتذة أو 

بتعديل الجدول لمدة أسبوع يليها إعالن الجدول بصورته النهائية ويتم إعالنه باألقسام  الطالب

ولوحات اإلعالنات بالكلية وعلى موقعها اإللكتروني كما تعلن نتائج االمتحانات بالدرجة 

 الموقع على المتحانات نتائج و الجداول إعالنا : 49-4)مرفق ت والتقدير بنفس الكيفية 

كما يتم تقسيم المقرر الى أجزاء عملية ونظرية وشفوية يمتحن فيها الطالب وتكون  .(اإللكتروني

جاري اعتماد إجراء تغيير في مستويات التقييم والتأكد على أن نظام  ومعلنة في األقسام العلمية 

التقويم موزع على مدار الفصل الدراسي لتحديد وحصر  الطالب المتعثرين دراسيا  والتقويم 
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للعملية التعليمية باإلضافة الى التقويم النهائي.وتتبع الكلية ضمانا  للعدالة في تصحيح  المستمر

 االمتحانات التحريرية نظام الكراسة مجهولة الهوية عن طريق وضع رقم سري لكل طالب.

وقد دئبت الكلية على تعلن الكلية جداول االمتحانات في مواعيد متناسبة مع رغبات الطالب 

بأكثر من وسيلة منها أوراق الطالب )بالكنتروالت( وسجالت النتائج.وقد  ج الطالبتوثيق نتائ

أضافت الكلية مستوى من التوثيق يضمن حفظ النتائج واسترجاعها ألعوام طويلة وبسهولة 

متناهية باستخدام نظم قواعد البيانات االلكترونية وميكنة النتائج الكترونيا  من خالل شبكة داخلية 

 الكلية على التوثيق فى كل مرحلة على حده. وقد حرصت

 وتشمل اآلليات التى تطبقها المسسةة إلعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة ما يليا :

  إعالن نتائج االمتحانات الفصلية والعملية علي  لوحات األقسام المختلفة و على موقع الكلية

 .http://www.pharma.zu.edu.egاإللكتروني 

 العلمي بالجامعة على موقع الجامعة  بساويتم إعالن النتائج النهائية بالتعاون مع مركز الح

 اإللكتروني ورابط مخصص لهذا الغر  على موقع الكلية اإللكتروني.

  حيث رات()الفرق الدراسية/ المقر يتم تحليل نتائج تقويم الطالب على المةتويات المختلفة

تقوم الكلية بتحليل نتائج تقويم الطالب وإصدار إحصائية نجاح لكل مقرر على حده وذلك 

 باستخدام نظام قواعد البيانات اإللكترونية وميكنة نتائج االمتحانات وتشمل اإلحصائيات ما يلى: 

  إحصائية درجات النظري 

  احدإحصائية التقديرات لكل مقرر على 

  احدفرقة على إحصائية مجمعة لكل 

  إحصائية الخريجين للمجموع التراكمي 

 يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فى ضوء تحليل النتائج من خالل ا :  

عقد لجان ممتحنين لدراسة انخفا  نتائج الطالب بهذه المقررات بالمقارنة بنتائج باقى  .1

لمقررات المقررات كما هو موضح بالنماذج المرفقة حيث تمت إضافة بعض الدرجات إلى ا

 لجان ا : نماذج من51-4)مرفق ت ذات النتائج المنخفضة مقارنة بمتوسط األعوام السابقة 

 .(المقررات بعض في الطالب نتائج انخفاض لدراسة ممتحنين

مخاطبة بعض األقسام إلستيضاح أسباب انخفا  نتائج المقررات ) مثل مقررالفرقة الثانية   .0

يمياء العضوية( وذلك لبحث المشاكل الخاصة بهذه بقسم الميكروبيولجى وبعض مقررات الك

 األقةام بعض مخاطبةا : نماذج من 52-4)مرفق ت المقررات وإيجاد حلول مناسبة لها 

 .(المقررات نتائج انخفاض أسباب إلستيضاح

http://www.pharma.zu.edu.eg/
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تعديل الئحة تقييم المقررات لتحسين طرق قياس مخرجات التعليم لها تحديث و إجراءات  .3

الالئحة المحدثة معتمده من مجلس  ا :51-4مرفق ت ) التقييمولضمان شموليه وسائل 

 .الكلية(

 تقارير تقييم ورق االمتحانات ومدى استيفاءها. .4

حيث يقوم وكيل الكلية  ويتم الستفادا من نتائج تقييم الطالب فى تطوير البرامج التعليمية

ا ألساتذة المقررات إرسالهو إعداد اإلحصائيات الخاصة بالمقررات بلشئون التعليم والطالب 

لمناقشة النتائج باألقسام العلمية وإعداد تقرير المقرر الدراسي ووضع خطة التحسين واعتمادها 

من مجلس القسم هذا باإلضافة الى استخدام نتائج تقرير المقرر فى إعداد تقرير البرنامج 

نتائج تقويم ومناقشته واعتماد من مجلس الكلية ووضع خطة لتحسين البرنامج تعتمد على 

 الطالب وآراء المقيم الخارجي والطالب وأعضاء هيئة التدريس للبرنامج التدريسي.

ا : 53-4)مرفق ت  من نتائج االمتحانات توجد آلية معلنه ومطبقة للتعامل مع تظلمات الطالب

وموثقة بالدليل األرشادى لضبط سير أعمال االمتحانات  (الطالب تظلمات مع التعامل آلية

يمكن طلب فحص الكراس النظري فى موعد الكلية ودليل الطالب واللوحات اإلرشادية وموقع 

أقصاه شهر من إعالن النتيجة ويفتح معها باب التظلم من خالل مكتب شئون الطالب ومكتب 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويتلقى الطالب ردا  على تظلمه بحد أقصى أسبوعين من 

ويخطر به من خالل مكتب وكيل الكلية فى الموعد المقرروتعلن بلوحة تاريخ تقديم التظلم 

 (نماذج من شكاوى الطالبا : 54-4)مرفق ت وتوجد نماذج من شكاوى الطالب اإلعالنات 

يتم أعداد تقرير من وكيل الكلية لشئون التعليم  ويعلم الطالب فورا  بنتيجة التظلم أثناء الفحص.

والت والمراجعات النهائية للدرجات مرفقا  بها إحصائيات الفرق والطالب بانتهاء أعمال الكنتر

المختلفة وإحصائيات المقررات إلى عميد الكلية إلمكان اعتماد نتائج الطالب بمجلس الكلية كما 

يتم إدراج تقرير عن نتائج االمتحانات وإحصائيات النتائج بالتقرير السنوي للكلية الذي يتم 

وبعد انتهاء جميع أعمال الرصد وإعالن النتائج من مجلس الكلية.   مناقشته واعتماده سنويا  

ونتائج االلتماسات تقوم الكلية بحفظ أوراق االمتحانات فى المخزن المخصص لذلك بحيث يمكن 

 الرجوع إليها إذا لزم األمر.

  المكانات المتاحة للتعليم و التعلم 4/5

وير العملية التعليمية وتحقيق النتائج التعليمية تتوفر مساعدات التعليم والتعلم المالئمة لتط

متحف  –وحدة حيوانات التجارب  –المكتبة  –نادى العلوم والتكنولوجيا  –المستهدفة )معامل 

 مزرعة النباتات بالكلية (. –النباتية  زراعة االنسجةمعمل  –العقاقير 

 (مكتبةقاعدا بيانات ال –دليل المكتبة ا : 11-4)مرفق ت المكتبة  4/5/2
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التجهيزات المتاحة للمكتبة مع طبيعة نشاطها وإعداد الطالب فمكتبة كلية الصيدلة تقع  تتفق 

متر مربع وهى تتميز بأنها جيدة اإلضاءة والتهوية وتضم مكتبة الكلية أربع  083على مساحة 

جهيزات كما يتوفر بالمكتبة الت. قاعات منفصلة ذات ارفف مفتوحة ويتوفر بها األثاث المناسب 

دورية علمية ( بالنسبة للتصوير  68و  5717المناسبة والمراجع الحديثة والمتنوعة )عدد الكتب 

 فتوجد بالمكتبة ماكينة تصوير بأسعار رمزية للطالب.  

يتوفر بالمكتبة وسائل تكنولوجيا المعلومات وخاصة خدمه النترنت والمكتبة الرقمية لجميع 

 مةتخدمي المكتبة ومنهاا : 

 خدمة االتصال بشبكة اإلنترنت متاحة  -1

تم إنشاء فهرس إلكتروني لجميع محتويات المكتبة من الكتب والمراجع األجنبية والكتب  -0

الخـــاص     Futureالعــربى وجميع الرسائل العلمية المــتواجدة بالمكتبة على برنـــامج  

إلى أى وعاء يحتوى على المكتبات، لذا يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر فى الوصول 

المعلومــة التى يحتاجها الباحث عندما تتوافر لديـه معلومــة عن العنوان أو المـؤلف أو 

 ( .     ISBNالموضوع أو الترقيم الدولي الموحد )

إتاحة االتصال بجميع مكتبات جامعــة الزقازيق عن طريق شبكة المعلومات  للجامعــة   -3

المكتبات من كتب ورسائل جامعيه ودوريــات من خــالل  لإلطالع على محتويات تلك 

 0المحمل عليه فهرس إلكتروني لجميع المكتبات بالجامعة    Futureبرنـــامج 

عن طريق موقع الجامعة ومن خالل إتحاد مكتبات الجامعات المصرية يمكن االتصال  -4

عات لإلطالع على بجميع مكتبات الجامعات األخرى التابعـــة للمجلس األعلى للجــام

 محتوياتها 

 كل جهاز كمبيوتر بالقاعة يتصل بشبكة اإلنترنت ويشمل على طابعة حديثة لطباعـــة ما  -5

يلزم من المعلومات البحثية لجميــع مستخدمي المكتبة بمقابل مادي مدعوم ويدفع فى  

 خزينـــة الكلية ليورد فى حساب تحسين الخدمة المكتبة بالجامعة 

قــع الجامعــة يمكن للباحث الدخــول على قواعد البيانات العالمية والدوريات عن طريق مو -6

الحديثة التى تــم االشتراك بها بواسطة المجلس األعلى للجامعات المصرية وبذلك يمكن 

 استخدامها مجانا من داخل المكتبة عن طريق شبكة اإلنترنت. 

لمكتبة ذوى المؤهالت والخبرات حيث يعمل تحرص الكلية على توفير العاملين المؤهلين باكما 

حاصلين على مؤهالت فوق متوسطة  1حاصلين على مؤهالت عليا وعدد    8بالمكتبة عدد  

 % من العاملين33حاصلين على مؤهالت متوسطة باإلضافة الى عامل ونسبة   4وعدد 

 .فهرسةحاصلين على دورات متخصصة فى كيفية العمل بالمكتبات و أعمال التصنيف وال
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رسالة ماجستير  830كتاب ومرجع وعدد  5717تحتوى مكتبة الكلية على عدد حوالي و 

وقد تم إنشاء فهرس إلكتروني لجميع أوعية المكتبة تحميال على  0دورية  68ودكتوراه وعدد 

ويتم تزويد المكتبة  رنتنتالخاص بالمكتبات بموقع الجامعة على شبكة اال   Futureبرنامج

جنية ) خمسة وعشرون ألف جنية ( ويخصص بالميزانية  05000ومراجع بمبلغ   سنويا بكتب

أ لشراء أحدث الكتب ومراجع باألمر المباشر بناءا  على احتياجات األقسام العلمية لخدمه  6/0بند 

             العملية التعليمية.

بالكلية يستفيد من خدمات المكتبة قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

إدارة  باإلضافة إلى رواد المكتبة من البحث من خارج الكلية كما تعمل والطالب والباحثين

لتحصيل أسماء وأعضاء  (المكتبة بكفاءة وتلتزم بمواعيد العمل وتسجيل المترددين )سجل يومي

عام المترددين على المكتبة وتيسير الخدمة لهم حيث بلغ عدد المستخدمين من خدمات المكتبة ل

أعضاء هيئة التدريس من شهريا   00و طالب شهريا   180من الطالب عدد  0001/0010

 ومعاونيهم.

وبناءاا على نتائج استبيان الطالب والمةتفيدين من خدمات المكتبة تم اتخاذ إجراءات 

 -: تصحيحية لرفع كفاءا أداء المكتبة ومنها

 . تم مد فترة  العمل بالمكتبة 

 المكتبة . إحالل وتجديد قاعات 

  إمداد المكتبة بأجهزة حاسب الى جديدة ومتطورة 

  نسخة من كل كتاب يتم شراؤه حديثا  إلتاحة االستعارة الخارجية 0شراء 

  دورات تدريبية لفريق العمل بالمكتبة 

 البنية التحتية( بياناتقاعدا ا : 12-4)مرفق ت  قاعات الدراسة والمعامل 4/5/1

/ طالب ( مع إعداد الطالب 0م   6/ طالب ( والمعامل )0م   0تتناسب قاعات المحاضرات)ال 

تحرص الكلية على حسن استغالل قاعات التدريس بها ومالئمتها مع ولكن  NORMSحسب 

الجدول الدراسي المعد مع مراعاة تقليل الكثافة العددية للطالب أثناء اليوم الدراسي ) تقسم الفرق 

مجموعات في الدروس  14-10ضرات النظرية والى مجموعات في المحا 3:0الدراسية الى 

 العملية (

معمل مركزي وهناك قاعدة  0، معمل 01،قاعات دراسية 3 ،مدرجات 6يتوفر لدى الكلية 

 6، وقد تم إحالل وتجديد   بيانات بمساحات جميع المدرجات والمعامل والمساحات الخضراء
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تمر للتأهيل واالعتماد والجامعة مدرجات ومعامل الكلية من خالل مشروع التطوير المس

 والموارد الذاتية للكلية .

قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل مالئمة للعملية التعليمية من حيث المساحة 

واإلضاءة والتهوية كما يتوفر بها وسائل اإليضاح الالزمة وتكنولوجيا التدريس كما يتوفر بها 

عالمات  –مخارج طوارئ  –أبواب تفتح للخارج  –ات حريق وسائل األمن والسالمة من ) طفاي

ارشاددية وأجهزة انذرا صوتية( كما يتم أمداد المعامل باألدوات واألجهزة المعملية اال انه مازال 

 هناك نقص لبعض الكيماويات الالزمة إلجراء التجارب المعملية 

الحاصلين على مؤهالت عليا  (  من أخصائي المعامل1) عدد لكل معمليقوم باألشراف الفني 

( من الفنيين ذوى المؤهالت المتوسطة وبوجه عام هناك عجز في عدد وكفاءة 3) ويعاونهم عدد

لذا يقوم أعضاء الهيئة المعاونة المساعدة في سد هذا العجز وتسهيل  ،الفنيين العاملين بالكلية

-4)مرفق ت العلوم و الزراعة  . كما تم أيضا  تعيين أوائل الخريجين من كلياتالعمل بالمعامل

قدرات للعاملين كما تدعم الكلية  وقائمة بأوائل الخريجين المعينين باألقةام العلمية(  ا :55

بدورات تدريبية خاصة في مجال األمن والسالمة والتعامل مع المخاطر مثل إطفاء الحرائق 

الةالمة و خطة ادارا الدورات التدريبية في مجال المن و  ا :56-4)مرفق ت  وخطط اإلخالء

 .الزمات(

 -يتوفر لدى الكلية التةهيالت الالزمة والوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية من خاللا :

 الذي يحتوى على نماذج أصلية من العقاقير الخام من أصل نباتي أو  متحف العقاقير

 حيواني

  احتياجاتهم من النباتات الطبية )مزرعة الكلية( التي تمد الطالب بمزرعة النباتات الطبية

الالزمة للدراسة المعملية ويقوم الطالب أيضا  بزيارات ميدانية لهذه المحطة ليتعرفوا 

على طرق زراعة وجمع وتجفيف وحفظ النباتات الطبية بالطرق السليمة التى تحافظ 

  على المواد الفعالة بها.

  الالزمة إلجراء التجارب المعملية التي تمد الطالب بالحيوانات بيت حيوانات التجارب

 ودراسة تأثير األدوية والسموم عليها.

  المركزي معمل البيولوجيا الجزيئية. 

 .معمل الكيمياء المركزي 

 .معمل زراعة األنسجة النباتية 

  قاعات اإلنترنت المكيفة والمزودة بأجهزة الكمبيوتر والتي يستفيد منها الطالب إلجراء

 لدراسية فى العديد من المقررات الدراسية.األبحاث والتكليفات ا
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 .الوحدة العالجية 

المساحات الكافية لممارسة األنشطة الطالبية و يتوفر بالكلية المالعب الرياضية اال أنه ال       

 لذا  يتم االستعانة مع منشات الكليات األخرى في هذا المجال.

 رضا الطالب 4/6

 قياس و تقييم رضا الطالب 4/6/2

 الكلية على قياس وتقييم رضا الطالب بصفة مستمرة فى جميع مجاالت العملية التعليمة تحرص

تقوم الكلية بتحليل  من خالل الوسائل المختلفة ومنها قوائم االستقصاء الورقية واإللكترونية.

بيانات رضا الطالب والتوصل إلى النتائج التى تساعدها على معرفة مستوى رضاهم عن 

اإلمكانات المعملية والوسائل التعليمية الداعمة  –أساليب التعلم  –والتحويل  سياسات القبول

   .(تقييــم رضـــــا الطـــــالبا : استبيانات 57-21)مرفق ت والمكتبة وغيرها 

تحرص الكلية على الستفادا من نتائج التقييم وتتخذ القرارات المناسبة التي تةاعدها على 

ادة أعداد الكتب في المكتبة الطالبية ، توصيل نقاط اإلنترنت فى زي تحةين رضا الطالب مثلا :

كذلك توعية الطالب و ، تخفيض االسعار، عدم االجبار على الشراء  و تحسين الكتاب ،المكتبة

فى بداية العام الدراسي بنظام الريادة العلمية والساعات المكتبية ، وآلية تلقى الشكاوى، تحديث 

االنترنت، زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى األنشطة الطالبية من  موقع الكلية على شبكة

 خالل اتحاد الطالب، تطوير بعض المقررات و كذلك تطوير برنامج التدريب الصيفي.
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 كفاية أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونةا : 5/2

 أعضاء هيئة التدريسا : 5/2/2

ا : بيان 2-5)مرفق ت من أعضاء هيئة التدريس  81ية والبحثية بالكلية يقوم على العملية التعليم

من أعضاء هيئة التدريس  04باإلضافة إلى االستعانة بعدد  بأعداد أعضاء هيئة التدريس(

المنتدبين من كليات جامعة الزقازيق  للتدريس واإلشراف العملي في التخصصات الغير موجودة 

تقوم على نظام األقسام المشاركة مثل المقررات الطبية والعلوم  بالكلية حيث أن جامعة الزقازيق

اللغة اإلنجليزية  –التسويق الدوائي واإلعالم  –إدارة األعمال الصيدلية  –األساسية )الرياضيات 

ا : بيان بأعداد و أسماء أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من 1 -5)مرفق ت حقوق اإلنسان(  –

% من إجمالي ساعات مقررات البرنامج بينما 88سام الكلية بتدريس حيث تقوم أق كليات أخرى(

وحيث أن عدد الطالب  %(.10تقوم األقسام المشاركة من داخل جامعة الزقازيق بتدريس البقية )

( في العام الجامعي 105( وعدد أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية وخارجها )4316)

 (.05: 1ذه النسبة التتفق مع المعدالت المرجعية )( وه41:  1م تكون النسبة )0011/0010

الجدول التالي يوضح النةبة بين العدد اإلجمالى ألعضاء هيئة التدريس إلى الطالب في الخمس 

 أعوام األخيرا.

 عدد الطالب العام الجامعي

 عدد أعضاء هيئة التدريس
نةبة أعضاء هيئة 

 التدريس إلى الطالب
من داخل 

 الكلية

من خارج 

 الكلية
 إجمالي

0007/0008 5045 60 11 71 1 :71 

0008/0001 5104 66 13 71 1 :65 

0001/0010 4110 61 18 87 1 :56 

0010/0011 4013 70 00 10 1 :45 

0011/0010 4306 81 04 105 1 :41 

يتضح من الجدول السابق ان هناك عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطالب لذلك فقد 

بتاريخ  (534)رقم من مجلس الكلية معتمدة تم إعداد و اعتماد خطة للتغلب على هذا العجز 

 خامسال المعيار

 التدريس هيئة أعضاء 
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للوصول الي النسب المرجعية التي نصت عليها الهيئة القومية لجودة التعليم و  14/10/0001

ا : خطة التغلب على العجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس و اعتمادها 3 -5)مرفق ت االعتماد 

 :وتتبنى الخطة محاور أساسية منها الكلية(من مجلس 

االنتداب الكامل والجزئى ألعضاء هيئة تدريس من كليات أخرى فى نفس تخصصات أقسام   -1

الكلية التي بها عجز و قد تم إرسال خطابات من عميد الكلية إلى بعض الكليات التي بها أقسام 

عميد الكلية لالنتداب الكامل  ا : خطابات4 -5)مرفق ت مشابهة إلجراء عملية االنتداب 

وبالفعل فقد وافقت كلية الطب البيطري على ندب  ألعضاء هيئة تدريس من كليات أخرى(

ا : موافقة كلية الطب 5 -5)مرفق ت ثالثة من أعضائها لكلية الصيدلة للتدريس بالكلية 

بها البيطرى على ندب ثالثه من أعضائها لكلية الصيدلة لتدريس بعض المقررات التى 

 . عجز(

جدول زمنى لتحديد مواعيد مناقشة رسائل الماجستير و الدكتوراه وقد تم بالفعل عمل خطط    -0

الخطط البحثية : 6 -5)مرفق ت بحثية باألقسام العلمية لتحديد موعد انتهاء هذه الرسائل 

 .باألقةام العلمية لتحديد موعد انتهاء رسائل الماجةتير و الدكتوراه(

فعيل  تطبيق اللوائح المنظمة ألعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج حتى يعودوا جارى ت   -3

 – قانون تنظيم العمل بالجامعات:  7 -5)مرفق ت ألماكن عملهم لتقليص نسبة العجز 

، 9/5/1122بتاريخ  559، 558مجالس الكلية رقم  معتمدا من اجراءات

23/6/1122). 

 31/10/0010بتاريخ  (551)س الكلية بجلسته رقم كما تم إعداد و اعتماد خطة من مجل

لالستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين و غير المتفرغين بالكلية فى مجاالت عدة منها 

المشاركة فى العملية التدريسية و التقييم الداخلي للبرامج األكاديمية لمرحلتي البكالوريوس و 

تفادا من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين و غير ا : خطة لالس8 -5)مرفق ت الدراسات العليا 

 .المتفرغين بالكلية و اعتمادها من مجلس الكلية(

و من اآلليات التي تةهم فى التعامل مع العجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس و زيادا عدد  

 :الطالب مايلي

 ( طالب و يكون لكل40تقسيم الطالب فى الحصص المعملية الى مجموعات صغيرة )  -1

)مرفق ت مجموعة عضو هيئة تدريس و هيئة معاونة من المعيدين او المدرسين المساعدين 

ا : جداول الكلية و كشوف الطالب بالفرق المختلفة حيث توضح تقةيم الطالب فى 9 -5

 . الحصص المعملية الى مجموعات صغيرا فى اطار النةب المرجعية(
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ووضع معايير الختيار المقررات االلكترونية و دعم التعليم االلكتروني وتشجيع التعلم الذاتي  -0

ا : نماذج  21-5)مرفق ت توجيهها لسد عجز عدد أعضاء هيئة التدريس فى بعض األقسام 

من المقررات اللكترونية لدعم التعليم اللكترونى وتشجيع التعلم الذاتى و معايير اختيار 

 .المقررات اللكترونية(

أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد طالب الدراسات العليا للعام الجدول التالي يوضح نةبة أعداد 

  1121/ 1122الجامعي 

نةبة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات 

 1122/1121العليا للعام الدراسي 

عدد طالب 

 الدراسات العليا

أعضاء هيئة عدد 

 باألقةام التدريس
 القةم

 العقاقير 29 9 2ا : 182

 الصيدالنيات 9 9 2ا : 2

 الكيمياء الطبية 8 4 2 ا :1

 الكيمياء التحليلية 21 21 2ا : 2

 الفارماكولوجى 22 33 3ا : 2

 الميكروبيولوجى 8 21 3ا : 1

 الكيمياء العضوية 7 4 2ا : 2875

 الكيمياء الحيوية 7 12 3ا : 2

 

بالكلية ثمانية  أقسام رئيسية تتناسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع األقسام التي يوجد 

إليها وتقوم األقسام بتدريس مقررات العلوم الصيدلية في برنامج العلوم الصيدلية والعلوم ينتمون 

الصيدلية )الصيدلة اإلكلينيكية(، كما تم اعتماد قسم الصيدلة اإلكلينيكية من مجلس الكلية  رقم 

لتلبية احتياجات سوق العمل وبذلك يصبح عدد األقسام تسعة   10/4/0010بتاريخ   (540)

ا : بيان بعدد أقةام الكلية و موافقة مجلس الكلية على إنشاء قةم 22 -5مرفق ت )ام أقس

 الصيدلة اإلكلينيكية(.

 أعضاء الهيئة المعاونةا : 5/2/1

يتم تعيين الهيئة المعاونة وفقا للخطة الخمسية لألقسام األكاديمية بالكلية و يتم مراجعتها كل خمس 

م اعتماد الخطة من مجلس الكلية. كما توجد قواعد و سنوات فى ضوء المتغيرات الجديدة و يت

إجراءات معلنة لتعيين أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من خالل قانون تنظيم الجامعات 

ا : قواعد و إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من خالل 21 -5مرفق ت )

)مرفق ت ( من المدرسين المساعدين والمعيدين 65) يوجد بالكلية عدد قانون تنظيم الجامعات(.
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تتفق مع متطلبات العملية التعليمية  أعضاء هيئة التدريس(معاونى ا : بيان بأعداد 2 -5

والمتغيرات الدولية فى التخصصات الدقيقة من حيث عدد ونوع المقررات والبرامج ومن ذلك 

 (.67:  1م )0011/0010لجامعي تتضح أن نسبة الهيئة المعاونة إلى الطالب في العام ا

 الجدول التالي يوضح نةبة الهيئة المعاونة إلى الطالب خالل الخمس أعوام األخيرا

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة عدد الطالب العام الجامعي
نةبة أعضاء الهيئة المعاونة 

 إلى الطالب

1117/1118 5045 43 1 :117 

1118/1119 5104 47 1 :108 

1119/1121 4110 45 1 :101 

1121/1122 4013 53 1 :80 

1122/1121 4306 65 1 :67 

 

يتضح من الجدول السابق ان هناك عجزا شديدا أيضا فى عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس 

 بالنسبة للطالب فى الفترة الحالية.

بالنةبة وقد قامت الكلية بعدا إجراءات لمعالجة العجز فى عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس 

 للطالب مثل ا :

  على وضع خطة خمسية لتعيين  11/4/0011بتاريخ  557موافقة مجلس الكلية رقم

ا : الخطة المةتقبلية 23 -5)مرفق ت المعيدين سنويا  تعتمد على احتياجات األقسام الفعلية 

 .( و موافقة مجلس الكلية(1127 -1121لتعيين المعيدين )

 لمقبولين بالكلية سنويا  )طلب من مجلس الجامعة بجلسته المطالبة بتخفيض  أعداد الطالب ا

طالب فقط(  050على قبول  31/7/0011حتى  06/7/0011( بتاريخ 410الممتدة رقم )

مجلس الجامعة بتخفيض أعداد المقبولين بكلية ل المقدم طلبالا : 24 -5)مرفق ت 

 .الصيدلة(

 ا : 3 -5)مرفق ت ألقسام المختلفة وضع خطة لسد العجز في أعداد أعضاء الهيئة المعاونة با

 .خطة التغلب على العجز فى أعداد أعضاء هيئة التدريس و اعتمادها من مجلس الكلية(

 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة ا : 5/1

 خطة التدريب 5/1/2

 ادارةة التدريب بوحدة لجن خالل من بها القيام تم التدريبية االحتاجات لتحديد موثقة آليات هناك

 .التدريس هيئة ألعضاء األقسام على موزعة استبيانات طريق عن الجودة
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 مجلس من اعتمادها وتم تدريبية خطة عمل تم االحتياجات و متطلبات الجودة تحليل علي وبناءا

خطة معتمدا و معلنة لتنمية ا : 25 -5)مرفق ت 14/11/0011بتاريخ  (561)رقم  الكلية

 التىو  و قرار إعتمادها من مجلس الكلية( ء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةقدرات أعضا

المهارات  –التخطيط االستيراتيجى  (بالكليةاالكاديمية    للقيادات  تدريبية برامج علي احتوت

االدارية للقيادات االكاديمية( وبرامج لجودة التعليم و االعتماد )اعداد التوصيف و التقرير 

أسليب  –تقييم الورقة االمتحانية  –المقررات لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا  للبرامج و

التعليم و التدريس الفعال( و برامج لتنمية مهارات البحثية لطالب الدراسات العليا و الحصول 

 الجودة ادارة وحدة تقومكما  على مشروعات بحثية تنافسية و برامج فى مجال االمن و السالمة.

. هذا باإلضافة إلى الدورات التدريبية  االعتماد بمعايير للتوعية عمل ورش وتنفيذ بتصميم الكليةب

بالهيئة ( و مركز الجودة بالجامعة و أيضا FLDPالمنعقدة بمركز تنمية قدرات هيئة التدريس )

الدورات ب قائمةا : 26 -5)مرفق ت ( NAQAAEالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )

بالهيئة الجودا بالجامعة و  ادارا  ربيبة المنعقدا بمركز تنمية قدرات هيئة التدريس و مركزالتد

 . القومية لضمان جودا التعليم والعتماد(

 تنفيذ وتقييم التدريب ا : 5/1/1

 مركز خالل من ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء التدريبية البرامج من مجموعة تنفيذ يتم

 للتدريب مراكز  أحد يعد والذى )التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية كزمر( بالجامعة التدريب

 تصميم تم وقد .المختلفة الجامعات فى المراكز جميع بين من الجمهورية مستوى على المعتمده

 التدريس هيئة ألعضاء الفعلية االحتياجات دراسة خالل من للترقى المؤهلة البرامج هذه

تدريبية التي يلتحق بها المعيدون والمدرسون المساعدون والسادة الدورات ال و منها والمعاونين

ا : قرار حضور 27 -5)مرفق ت أعضاء هيئة التدريس وذلك كشرط للتعيين فى وظائف أعلى 

 .العضو لةتة دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم كشرط للترقى(

وكجزء من أنشطة و للخطة التدريبية   وفقا ليةبالك التدريبية البرامج من مجموعة تنظيم يتمكما 

 حضورها ولكن بها، األقسام اعالم ويتم مخرجات مشروع التطوير المستمر و التأهيل لالعتماد

 أعضاء خبراء و متخصصين من من بها المدربين والسادة التدريس هيئة ألعضاء ملزم غير

 .التدريس هيئة

،  FLDPدريس و الهيئة المعاونة من خالل مشروع كما تم تدريب العديد من أعضاء هيئة الت

مركز الجودة بالجامعة و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد وتم عمل حصر فعلى 

 لهذه الدورات وكان عدد المتدربين كما هو مبين بالجدول اآلتى:

 .1122 -1119أعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم فى الفترا من 
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عدد المتدربين خالل 

1119 – 1122 
FLDP مركز الجودا بالجامعة 

الهيئة القومية لضمان 

 جودا التعليم والعتماد

 أستاذ

 أستاذ مةاعد

 مدرس

 مدرس مةاعد

 معيد

- 

6 

1 

16 

01 

13 

3 

5 

5 

4 

10 

3 

4 

5 

3 

   

ريبية فى كما تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس و الجهاز المعاون للحصول على دورات تد

و حصول بعض أعضاء  ICTPبعض المجاالت األخرى  مثل الحاسب االلى من خالل مشروع 

هيئة التدريس على الدورات التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد الخاصة فى 

تمنح الكلية الفرصة  .الدورات التدريبية(قائمة ا : 28 -5)مرفق ت مجال التعليم الجامعي 

اء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم من خالل تمكينهم من حضور المؤتمرات و الندوات ألعض

 .الندوات و المستمرات المحلية و العالمية(قائمة  ا : 29 -5)مرفق ت العلمية 

والتي  CIQAPمشروع  من خاللتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية ، ورش العمل وذلك 

 .التدريس بجميع فئاتها والهيئة المعاونة شملت نسبة كبيرة من أعضاء هيئة

الجدول التالى يوضح انواع البرامج التدريبية و عدد ورش العمل و الفئات المستهدفة التى تم  

 0011-0010تنفيذها طبقا  للخطة التدريبية خالل الفترة من 

 

 ونالمةتفيد عدد ورش العمل اسم البرنامج

 جهاز معاون هيئة التدريس

 28 91 22 لمعايير األكاديمية للبرنامج التعليمىتطبيق ا

 31 99 21 توصيف برامج ومقررات مرحلة البكالوريوس

 --- 11 1 توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا

قواعد تصميم المخرجات التعليمية المستهدفة 

 ومواصفات الورقة التعليمية بالبكالوريوس(

6 44 6 

يمية المستهدفة قواعد تصميم المخرجات التعل

 ومواصفات الورقة التعليمية بالدراسات العليا(

4 55 --- 

 5 32 0 اساليب التعليم و التعلم

 --- 71 9 استراتيجية البحث العلمى

 16 05 0 مشروعات البحوث التنافسية
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 54 12 4 مهارات إخراج الرسائل العلمية والنقط البحثية

 11 02 2 سنولاعداد الدراسة الذاتية و التقرير ال

 16 05 0 مشروعات البحوث التنافسية

 --- 02 1 للقيادات االكاديمية األداء اإلدارل الناجح

 --- 00 1 للقيادات االكاديمية تنمية المهارات اإلدارية

 10 32 0 معاييرالهيئة القومية لجودة التعليم و االعتماد

 11 52 5 األمن والسالمة

 

 ا :اليات قياس أثر التدريب

ا : نماذج من استبيانات 11 -5)مرفق ت  اإلستبيان القبلى والبعدى لكل ورش العمل -

 القبلية و البعدية للدورات المنعقدا بالكلية لقياس أثر التدريب(

تحديد المستوى قبل اجراء البرنامج التدريبى لمجتمع العمل ثم معاودة القياس بعد إنتهاء  -

 (دا نةبة الوعى بالمعايير الكاديميةزيا ا :12 -5)مرفق ت  البرنامج التدريبى

مثال: توصيف برامج ومقررات مرحلة  تقارير تحسن األداء بعد تنفيذ البرنامج التدريبى -

ا : أمثلة من توصيف المقررات بطريقة جيدا كمردود 11 -5)مرفق ت البكالوريوس

عة ومن زيادة عدد الحاصلين على مشاريع تنافسية من داخل الجام ، للدورات التدريبية(

 قائمةا : 13 -5)مرفق ت تحسين طرق التدريس واستخدام التكنولوجيا و خارجها

ستخدام التكنولوجيا فى التدريس كمردود للدورات إل نماذج -تنافةية المشاريع ال

 (التدريبية

تحقيق أهداف البرنامج التدريبى بأن يكون المتدرب قادر على انتاج وتحقيق المخرج  -

 - تطبيق المعايير األكاديمية )ج ر اإليجابية عن جودة المخرلتقاريباإلضافة إلى ا

الهيئة القومية لتقييم واعتماد  معايير - توصيف برامج ومقررات مرحلة الدراسات العليا

 (مؤسسات التعليم العالى

 تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة ا :  5/3

 لهيئة المعاونة ا :تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/ا 5/3/2

يقوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بأداء واجباتهم في المشاركة في األنشطة 

الجودة لتحقيق رسالة الكلية. كما يشارك  ادارة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وأنشطة وحدة 

ية وفي إدارة برنامج عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في اللجان المنبثقة من مجلس الكل
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الصيدلة اإلكلينيكية كما يشارك بعض أعضاء هيئة التدريس وخريجي الكلية في دعم الجامعات 

ا : نماذج من مشاركات 14 -5)مرفق ت الخاصة وكليات الصيدلة بالوطن العربى وافريقيا 

يدلة أعضاء هيئة التدريس فى مجالس الكلية المختلفة و دعم الجامعات الخاصة وكليات الص

 .بالوطن العربى(

 ويتم تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خاللا : 

 رؤساء مجالس األقةاما :

من خالل متابعة جودة العملية التعليمية ومواظبة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتنفيذ مهامهم 

طبقا لقرار  ة األداءالطالبية والبحثية وربط ذلك بنظام زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بجود

)مشروع ربط األداء  01/6/0008بتاريخ  (486)المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 

ا : نماذج من تطبيق قرار المجلس األعلى للجامعات لربط زيادا دخل 15 -5)مرفق ت ( باألجر

طبقا لقرار مجلس  %( 000ونظام األجر اإلضافي ) .أعضاء هيئة التدريس بجودا األداء(

بالموافقة على رفع المكافآت الخاصة  1116/ 30/6بتاريخ  (050)جامعة  بجلسته رقم ال

% من 000بالساعات الزائدة عن النصاب للسادة أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة لتكون 

 .(قرار مجلس الجامعةا : نماذج من تطبيق 16-5)مرفق ت مربوط الدرجة 

 مجالس األقةاما : 

أستاذ مساعد حيث يقوم مجلس األساتذة  –داء عند التقدم للترقية لدرجة أستاذ من خالل تقييم األ

نماذج من تقييم مجلس  17:  -5)مرفق ت بالقسم بتقييم مجمل أنشطة العضو المتقدم للترقية 

 .األساتذا بالقةم لمجمل أنشطة العضو المتقدم للترقية(

 ا :المعاونةأعضاء هيئة التدريس والهيئة التقييم الذاتي لعضاء 

عن مجمل اداءه خالل العام  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةيعدة أعضاء  خالل تقييم من

الدراسى و الذى يشمل ثالثة معايير و هى مجال التدريس و النشاط البحثى وفى مجال الخدمة 

بمختلف  الذاتى تقييمالنماذج من  18:  -5مرفق ت ) المجتمعية و متطلبات الجودة و االعتماد

 .(القةام العلمية

 الطالبا : 

أعضاء هيئة والذى يتضمن تقييم الداء من خالل استبيان قياس رضا الطالب في األداء الجامعي 

ا : نماذج من استبيان قياس رضا الطالب في األداء 19 -5)مرفق ت  التدريس والهيئة المعاونة

)مرفق الجودة بالكلية  ادارةخالل وحدة يتم إخطار األقسام بنتائج استبيان الطالب من  .الجامعي(

الجودا ادارا ا : نماذج من إخطار األقةام بنتائج استبيان الطالب من خالل وحدا 31 -5ت 

 الرد عليها من خالل خطة التحسين.ويتم االستفادة منها في األقسام و .بالكلية(
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 :تقييم أداء الهيئة المعاونة

ل استبيان آراء الطالب في األداء الجامعي وكذلك من قبل تقييم أداء الهيئة المعاونة من خال يتم

لجان اإلشراف على رسائلهم ويظهر ذلك في التقارير النصف سنوية و ملف انجاز الطالب 

ا : نماذج من التقارير النصف سنوية للمشرفين على رسائل الهيئة المعاونة 32 -5)مرفق ت 

قييم أداء الهيئة المعاونة ويتضح ذلك في كشوف يقوم رؤساء مجالس األقسام بت و .لتقييم آدائهم(

المكافآت )األجر اإلضافي(. كما يقوم رؤساء األقسام بتقييم أداء الهيئة المعاونة عند التقدم للتعيين 

ا : نماذج من تقييم مجالس األقةام ألداء 31 -5)مرفق ت في وظائف مدرس مساعد ومدرس 

 .ائف مدرس مةاعد ومدرس(الهيئة المعاونة عند التقدم للتعيين في وظ

تم صياغة معايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة   وهذا باإلضافة الى انه

تعتمد علي المشاركة في االنشطة المختلفة بالمؤسسة وتشمل العملية التعليمية و البحثية وخدمة 

 31/10/0010بتاريخ (551) بمجلس الكلية رقم ومعتمدة المجتمع وانشطة الجودة وهى موثقة

تقييم أداء أعضاء هيئة ا : وثيقة 33 -5)مرفق ت لألقسام وعلى موقع الكلية اإللكتروني  ومعلنة

ويتم االستفادة من نتائج هذا  .(التدريس و الهيئة المعاونة و قرار إعتمادها من مجلس الكلية

 و الجهاز المعاون دوريا  . التقييم في وضع الخطط التدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس

 الرضا الوظيفيا : 5/3/1

)مرفق ستبيانات الهيئة المعاونة من خالل اإل تم قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس/ي

نماذج من إستبيانات قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة 34 ا :  -5ت 

أعضاء  تحسن فى نسبة رضاج استطالع االراء وتبين من تحليل نتائ المعاونة و تحليل نتائجها(

ة بينما ال نمط القيادو مناخ و مكان العمل  البرنامج التدريبي و عن الهيئة المعاونة هيئة التدريس/

تزال هناك حالة من عدم الرضا عن الجوانب المالية وعدم كفاية الدعم المالي للبحث العلمي و 

لتحسين الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة  عمل خطة وبناءا على ذلك تم .التسهيالت البحثية

ا : خطة تحةين الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة 35-5)مرفق ت التدريس/الهيئة المعاونة 

 .التدريس و الهيئة المعاونة(
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البحث العلمي هو أحد المحاور الهامة في رسالة الكلية، لذلك تحاول الكلية توفير الموارد 

للقيام بإجراء بحوث ترقى لمستوى النشر العلمي وتخدم صناعة الدواء فى واإلمكانيات الالزمة 

 مصر.

 خطة البحث العلميا :  6/2

( بتاريخ 545توجد لدى الكلية خطة معتمدة ومعلنة للبحث العلمي من مجلس الكلية رقم )

وقد شارك  خطة البحث العلمي( -ا :القرار التنفيذي لمجلس الكلية 2-6)مرفق ت 10/7/0010

 ا : الخطط البحثية لألقةام(1 -6)مرفق تعداد هذه الخطة كافة األقسام العلمية بالكلية في إ

ا : محضر الجتماع مع األطراف المجتمعية للمشاركة 3 -6)مرفق توكذلك األطراف المجتمعية 

وتم تحديد المحاور الرئيسية ومجاالت البحوث العلمية المستهدفة في . في وضغ الخطة البحثية(

 ة البحثية كالتالي:إطار الخط

 األبحاث المستخلصة من رسائل الماجستير والدكتوراه. أولاا :

البحوث العلمية المشتركة بين األقسام المختلفة داخل الكلية وكذلك مع الكليات والجامعات  ثانيااا :

 األخرى والمراكز البحثية.

 والمهام العلمية. البحوث العلمية المشتركة مع جامعات أجنبية من خالل القنوات ثالثااا :

 جامعة الزقازيق مايلي:-وتتمثل اتجاهات البحث العلمي فى كلية الصيدلة

 تشييد مركبات كيميائية جديدة التجاه األولا :

 البحث عن واستخالص وتقيم مواد فعالة من المصادر الطبيعية التجاه الثانيا :

 استحداث طرق جديدة للرقابة على األدوية التجاه الثالثا :

 دراسة بعض األمرا  ذات األهمية القومية جاه الرابعا :الت

 دراسة آليات عمل المضادات الميكروبية ومقاومة الكائنات الدقيقة لها التجاه الخامسا :

دراسة فعالية وآلية تأثير وسمية بعض العقاقير فى عالج بعض األمرا  ذات  التجاه الةادسا :

 األهمية القومية

 سين اإلتاحة الحيوية لبعض األدوية. دراسة وتح التجاه الةابعا :

 سادسال المعيار

 األنشطة و العلمي البحث 

 األخري العلمية
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وتتضمن الخطة األنشطة وآليات التنفيذ والفترة الزمنية ومؤشرات النجاح. تم إعداد الخطة 

البحثية للكلية بحيث يتكامل عمل األقسام المختلفة بالكلية مع بعضها البعض، وقد قدم كل قسم 

الخطة البحثية العامة للكلية قي ضوء خطة بحثية تشمل قائمة الموضوعات البحثية ثم تم تصميم 

العلمية والتي تلتزم بتفعيل هذه الخطة من خالل الرسائل العلمية واألبحاث التي خطط األقسام 

كما تتوافر لدى الكلية  .ا : الخطط البحثية لألقةام(1 -6)مرفق تيجريها أعضاء هيئة التدريس 

 -ا : القرار التنفيذي لمجلس الكلية4-6فق ت)مرآلية موثقة ومحددة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية 

 .ألية متابعة الخطة البحثية(

ولقد تم إعداد الخطة البحثية بما يتفق مع اإلمكانات المادية المتاحة للكلية ودورها في خدمة  

المجتمع والتوجهات القومية. كما يتوفر لدى الكلية اإلمكانات المادية الداعمة للعملية البحثية من 

البحثية والمعامل وتشمل معامل األقسام العلمية، ومعامل مشتركة بين األقسام كمعمل  األجهزة

البيولوجيا الجزيئية، معمل الكيمياء المركزي، معمل زراعة األنسجة النباتية، بيت حيوانات 

التجارب، ومزرعة النباتات الطبية بالكلية مما يشجع على إجراء أبحاث مشتركة. كما أن 

بحثية المشتركة بين األقسام تحظى بفرصة أكبر في الحصول على دعم مادي من المشروعات ال

 الجامعة. 

وتقوم الجامعة بتمويل خطة البحث العلمي عن طريق الموازنة العامة و من خالل المشروعات 

احالل و تجديد معمل  التي تم الحصول عليها من وزارة التعليم العالى و التي من خاللها تم

انشاء معمل البيولوجيا الجزيئية و امدادها  وووحدة االستشارات الصيدلية ركزى الكمياء الم

ومن خالل المشروعات الممولة من الجامعة أو من جهات خارجية.   الحديثة باالجهزة العلمية

من حيث أن كال الخطتين  وترتبط خطة البحث العلمي بالكلية باستراتيجية الجامعة للتطوير

الخطة البحثية  -ا : وثيقة استراتيجية الجامعة للتطوير5-6)مرفق تلقومية تخدمان التوجهات ا

 .(للجامعة

 من كما يوجد تشكيل و سياسات  للجنة أخالقيات البحث العلمي لمتابعة التزام الباحثين معتمد 

 أو بحثية بورقة للجنة للتقدم نماذج إعداد تم وقد  1/1/0010بتاريخ ( 571رقم ) مجلس الكلية

وحاالت التعامل مع حيوانات  والمتطوعين لمرضىا اخالقيات التعامل مع نماذج وكذلك رسالة

 فى العلمى البحث بمستوى لالرتقاء مهامها ممارسة فى الجديدة اللجنة بدأت وبالفعل التجارب

تشكيل و سياسات  لجنة أخالقيات البحث  -ا : القرار التنفيذي لمجلس الكلية6-6)مرفق ت الكلية

 العلمي(.
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 كفاءا العملية البحثيةا : 6/1

 مسشرات الكفاءا 6/1/2

يشارك كافة أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي من خالل أعمال تتعلق بإجراء األبحاث أو 

اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه أو االشتراك في المشروعات البحثية وتحكيم 

وتصنيفها محلية  0011-0006المنشورة خالل المشروعات البحثية وقد تم عمل قائمة باألبحاث 

بحث علمي  ويبلغ متوسط النسبة بين عدد أعضاء  073ودولية وقد بلغ عدد األبحاث المنشورة 

 036717هيئة التدريس بالكلية و العدد الكلي لألبحاث سنويا 

 

عدد األبحاث 

المنشورا 

ا   محليا

عدد 

األبحاث 

المنشورا 

ا   دوليا

النةبة بين عدد 

هيئة أعضاء 

التدريس وللعدد 

الكلي لألبحاث 

 سنويا

العدد الكلي 

 لألبحاث

أعداد أعضاء 

 هيئة التدريس
 العام

31 11 0385 50 51 1116 

11 31 0370 40 60 1117 

10 33 0365 43 66 1118 

3 07 0343 30 61 1119 

4 37 0357 41 70 1121 

6 61 0383 70 81 1122 

 

ة النشر الدولي تفوق كثيرا  نسبة النشر المحلي، وهو ما يعكس ويتضح من هذه البيانات أن نسب

حرص الباحثين بكلية صيدلة على االرتقاء بمستوى البحث العلمي وعلى إيصال ثمار البحث 

العلمي بالكلية إلى أكبر جمهور ممكن من الباحثين خارج الكلية. توجد قاعدة ورقية وإلكترونية 

وقد تم عقد  ،ا : قاعدا بيانات األبحاث العلمية(7-6)مرفق تة ببيانات البحوث العلمية بالمؤسس

ا : المادا 8-6)مرفق تور ش عمل للتوعية بطريقة إدخال واستخدام وتحديث قواعد البيانات  10

كما توجد لدى الكلية بحوث علمية مشتركة مع  .العلمية وكشوف الحضور لورش العمل(

ستر وبريستول وباث( بالواليات المتحدة مؤسسات علمية دولية في بريطانيا )جامعة مانش

األمريكية )جامعات مينيسوتا وفرجينيا وفلوريدا وهوارد وباسيفيك(،  واليابان )جامعة ناجويا 

ا : بحوث علمية 9-6)مرفق توجامعة أوكاياما(،  وألمانيا )جامعة هايدلبرج وجامعة جريفسولد( 

التدريس بكلية الصيدلة على جوائز  حصل أعضاء هيئةو قد . مشتركة مع جهات بحثية دولية(
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شهادات  – ا : دليل التفوق الخاص بالجامعة21-6)مرفق  ت :علي مستوى الجامعة و منها

 :(تقدير

 ( للعام )(0007-0006أحسن رسالة ماجستير)قسم الميكروبيولوجي. 

 ( للعام )( .0011-0010أحسن رسالة دكتوراه )قسم الكيمياء العضوية 

 ( حصلت عليها أ. د. عفاف أبو الخير 0010-0001يرية للعام )جائزة الجامعة التقد

 األستاذ بقسم التحليلية 

 ( حصلت عليها أ.د. ماجدة عياد األستاذ 0011-0010جائزة الجامعة التقديرية للعام  )

 بقسم التحليلية

  حصل د. تامر عبد الفتاح، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية، على جائزة Young 

Investigator Awardبجامعة  الدموية عن أبحاثه في أمرا  القلب واألوعية

في مجلة بحثية عالمية عن حصول  مقالةا : 22-6)مرفق ت بالمملكة المتحدة مانشستر

 .الباحث عن الجائزا(

ا : خطة لدعم 21-6)مرفق ت خطة لدعم صلة البحث العلمي بالمجتمعو اعتماد ولقد تم إعداد 

 هدف الخطة إلى توجيه البحث العلمي الذي يتم إجراؤه فيوت (صلة البحث العلمي بالمجتمع

الكلية لخدمة المجتمع المصري والتوجهات القومية، والتركيز على مشاكله والنهو  بمستوى 

الرعاية الصحية. ومثال ذلك المشروعات القائمة بالكلية والتي تهدف إلى معالجة  بعض 

 ية الطبية مثل:مشكالت المجتمع المصري في مجال الصحة و الرعا

مشروع استهداف المشاكل الصحية فى مصر: أهداف جديدة للسيطرة على مضاعفات  .1

 داء السكرى.

 مشروع خطط عالجية حديثة لعالج المضاعفات الوعائية لمر  السكرى. .0

 .دة للفيروسات ولاللتهابات في مصراكتشاف وتشييد مركبات جديدة مضامشروع  .3

اكولوجية لبعض النباتات المنتشرة في محافظة دراسة فيتوكيميائية وفارممشروع  .4

 الشرقية لبيان فاعليتها كمضادات لسرطان الكبد.

 تشجيع و تحفيز البحث العلمى 6/1/1

تم إعداد الخطة البحثية للكلية بحيث يتكامل عمل األقسام المختلفة بالكلية مع بعضها البعض، كما 

عملية البحثية من األجهزة البحثية والمعامل وتشمل يتوفر لدى الكلية اإلمكانات المادية الداعمة لل

معامل األقسام العلمية، ومعامل مشتركة بين األقسام كمعمل البيولوجيا الجزيئية، معمل الكيمياء 

المركزي، معمل زراعة األنسجة، بيت حيوانات التجارب، ومزرعة النباتات الطبية بالكلية مما 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

146 

أن المشروعات البحثية المشتركة بين األقسام تحظى يشجع على إجراء أبحاث مشتركة. كما 

 بفرصة أكبر في الحصول على دعم مادي من الجامعة. 

ا : .كشوف 23-6)مرفق وهناك العديد من الوسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين مثلا : 

 قائمة المستمرات و البعثات و المشروعات الممولة( –شهادات التكريم  –المكافأت 

نشر األبحاث عالميا  فى مجلة علمية متخصصة ومرموقة من الجامعة، صرف مكافآت ل .1

 .ويتم تكريم الباحثين في يوم التفوق 

 .تكريم الباحثين المتميزين من الكلية )شهادات تقدير(  .0

تساهم الجامعة فى حضور أعضاء هيئة التدريس المؤتمرات وورش العمل سواء  .3

 .المحلية والعالمية 

مما يتيح   Science Directالنشر العلمي مثل  عديد من مواقعاشتركت الجامعة فى ال .4

للسادة الباحثين الحصول على النصوص الكاملة لألبحاث من العديد من المجالت العلمية 

 من مختلف التخصصات. 

 إرسال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مهمات علمية وبعثات إلى الدول المتقدمة  .5

 يا.وجود مكتبة للدراسات العل .6

وجود مجلة علمية بالكلية لمساعدة الباحثين من داخل وخارج الكلية في نشر أبحاثهم  .7

 وذلك بعد تحكيم األبحاث علميا  على مستوى عال.

توجهت الكلية حديثا  إلى تنمية المشاركة في المشروعات البحثية الممولة من الجامعة أو  .8

المتاحة للبحث العلمي، وتوفير للتغلب على ضعف الموارد المالية    STDFمن هيئة ال

 األجهزة الحديثة. 

وتوجد لدى الكلية برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة مدرجة بالخطة التدريبية العامة 

الخطة التدريبية  24-6)مرفق ت وتشمل كيفية إخراج الرسائل العلمية والورقة البحثية وغيرها

عمل دورات ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تقوم الكلية بو (المعتمدا للكلية

ا : سجالت حضور ورش 25-6)مرفق تلتحفيز الباحثيين وتنمية مهاراتهم البحثية المختلفة 

بالجامعة  (FLDP) مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتكما يقوم  .(عمل

كيف تكتب القدرات البحثية للهيئة المعاونة مثل بتنظيم العديد من الدورات التي تهدف إلى تنمية 

مشروعا  بحثيا  وكيفية إدارة فريق بحثي، وتشهد هذه الدورات إقباال  كبيرا  من المعاونين بالكلية 

 (.ا : قائمة بالدورات التدريبية26-6)مرفق ت
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 مةاهمة البحث العلمي فى دعم و تعزيز العملية التعليمية 6/1/3

 الميدانى التدريب اتفاقية خالل من التعليمية العملية وتعزيز دعم فى العلمى البحث مساهمة تبدأ

 والندوات المؤتمرات فى الطالب مشاركة يتم و الصحة وزارة ومستشفيات الصحية الوحداتفي 

 فى الطالب اشراك فى الكلية بدأت وقد التسجيل – والتسليم والتنظيم اإلعداد خالل من العلمية

 المؤتمرات برنامج ضمن العلمية البحوث

وتتم االستفادة من نتائج البحث العلمي للمؤسسة في العملية التعليمية، وتدعيم المقررات بنتائج 

تطوير المحتوي العلمي لبعض المقررات و اضافة موضوعات علمية حيث تم البحث العلمي 

ألبحاث و ا : نتائج 27-6)مرفق تحديثة و شرح بعض االبحاث العلمية المنشورة للطالب 

كما تقوم األقسام العلمية بعر  . رسائل يتم اإلشارا لها في محاضرات و أبحاث الطالب(

الطالب وتشجيعهم على االهتمام بوسترات لألبحاث المنشورة، والمشاريع البحثية، وذلك لتحفيز 

بالبحث العلمي. كما أن الطالب يشاركون عمليا  في أبحاث علمية من خالل مشروع التخرج 

كما  .ب(ا : مشروع تخرج به جزء بحثي عملي يقوم به الطال28-6)مرفق تلخاص بهم ا

ا : مشروعات 29-6)مرفق تيشارك طالب الدراسات العليا في المشروعات البحثية المختلفة 

 .بحثية يشارك بها طلبة الدراسات العليا(

مية مهارات التعلم من مميزات الالئحة الحالية وجود مشروع بحثي لطالب الفرقة الخامسة، لتن 

الذاتي والبحث العلمي لدى الطالب. حيث يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس باختيار موضوعات 

المشروع البحثي بحيث تكون مرتبطة باحتياجات المجتمع وتخدم العملية التعليمية. كما يتم عقد 

ا : 11-6)مرفق تب مسابقة سنوية لتقييم هذه األبحاث وتكريم األبحاث المميزة لتشجيع الطال

 .ب و لجنة تقييم األبحاث و تةليم الجوائز(أبحاث مميزا للطال

 تمويل البحث العلميا :   6/3

 مصادر تمويل البحث العلمىا : 6/3/2

تقدم الجامعة ميزانية سنوية ثابتة للبحث العلمي في الكلية متمثلة في الموازنة العامة وقيمتها 

ومن ثم فتبلغ قيمة التسهيالت المالية   عامة للكلية(ا : الموازنة ال12-6)مرفق تجنيه  50000

جنيه لكل عضو هيئة تدريس سنويا . كما تقوم الجامعة  500المتاحة للبحث العلمي ما يقل عن 

بتمويل حضور الدورات والمؤتمرات والمهمات العلمية و البعثات العلمية ماجستير ودكتوراة 

ونظرا  لضعف قيمة . ائز مالية للنشر الدوليوإشراف مشترك، وتمويل نشر البحوث ومنح جو

 الكلية اتخذت الموازنة المتاحة للبحث العلمي و أنها ال تفي بحاجة ومستلزمات العملية البحثية،

 : طلبات تقديم مثل العلمية االبحاث تمويلل االجراءات بعض

 العليا الدراسات صندوق من نسبة تخصيص .1
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 لينيكيةبرنامج الصيدلة االك  من نسبة تخصيص .0

 الدراسات صندوق من أبحاثهم لتمويل والدكتوراه الماجستير طالب من عدد ترشيح .3

 العليا

ا : قائمة المشروعات  11-6)مرفق تالحصول على مشاريع بحثية تنافسية تشجيع  .4

 (.البحثية التي حصلت عليها الكلية

المنشورة  ويظهرمردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمي في عدد األبحاث 

 –محليا  ودوليا   فى السنوات الخمس األخيرة وكذلك عدد الدرجات العلمية )ماجستير 

دكتوراه( التى تم منحها من الكلية فى الخمس سنوات األخيرة و الجوائز الحاصل عليها 

 أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية.

 أنشطة علمية أخرىا :  6/4

 فاقياتمشروعات بحثية ممولة وات 6/4/2

تشارك الكلية في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية ودولية، وقد تم إعداد قائمة 

)مرفق بالمشروعات البحثية في األعوام الثالثة األخيرة متضمنة الجهات الممولة، وحجم التمويل 

ة تعاون كما يوجد لدى الكلي  .ا : قائمة المشروعات البحثية التي حصلت عليها الكلية( 11-6ت

التعليم العالي والبحثي المحلية )كليات الطب البشري والبيطري والعلوم بحثي مفعل مع مؤسسات 

والزراعة بجامعة الزقازيق، والجامعات األخرى، المركز القومي للبحوث، الرقابة الدوائية، 

ا : قائمة 13-6)مرفق تمن خالل رسائل علمية و بحوث مشتركة  وهيئة الطاقة الذرية(

وكذلك مع  رسائل العلمية المشتركة للكلية مع مسسةات التعليم العالي و البحثي المحلية(بال

مؤسسات التعليم العالي والبحثي الدولية في بريطانيا والواليات المتحدة،  واليابان،  وألمانيا وذلك 

  .ا : بحوث علمية مشتركة مع جهات بحثية دولية(9-6)مرفق تمن خالل بحوث علمية مشتركة 

 المستمرات واألنشطة العلمية األخرى 6/4/1

يشارك السادة أعضاء هيئة التدريس بأبحاث علمية أو مقاالت في مؤتمرات وندوات علمية محلية 

    0011عام  فيأعضاء هيئة التدريس مؤتمرات % من 07حضر ما نسبته وعالمية، وقد 

 تدعم .ء هيئة التدريس(ا : قائمة بالمستمرات و الندوات التي حضرها أعضا14 -6)مرفق ت

 لدى يكون حينما خاصة والدولية المحلية المؤتمرات فى التدريس هيئة أعضاء مشاركة الكلية

 هيئة أعضاء دعم مبلغ بزيادة مؤخرا قرار صدر وقد .المؤتمر فى للنشر مقبول بحث الباحث

 .المؤتمرات لحضور التدريس

، بعنوان الحصاد العلمي لكلية 0011هر مارس قامت الكلية بتنظيم مؤتمرها العلمي األول في ش 

الصيدلة، حيث تم عر  النتاج العلمي للكلية من أبحاث. وتم استعرا  العديد من األبحاث التي 
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تم تنفيذها بالكلية وبالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية، إما في صورة عرو  تقديمية أو في 

في الكلية. وقد شهد المؤتمر حضورا  كبيرا   صورة بوسترات، كما تم تكريم الباحثين المتميزين

ا : المادا العلمية و كشوف 15 -6)مرفق تومتميزا  من طالب الكلية من الفرق المختلفة 

 كما تم عقد المؤتمرات بكافة االقسام العلمية للكلية. .الحضور للمستمر(

 عام منذ لطالبل سنوى مؤتمر عقد عن فضال الكلية مؤتمر فى للمشاركة الطالب الكلية تشجع

يشارك طالب الفرق المختلفة في المؤتمرات والندوات العلمية خاصة طالب الجمعية لذا  .0010

بتنظيم العديد من حمالت   (ZPSSA)، كما يقوم الطالب من خالل الجمعية العلمية العلمية

الصحية التوعية في الجامعة والمدارس، والقرى. وتتناول حمالت التوعية العديد من القضايا 

التي تمس المجتمع المصري مثل: الضغط، السكر، انفلونزا الطيور، السل، سرطان الثدي، 

ا : صور لمشاركة الطالب في المستمرات و 16 -6) مرفق ت واإلدمان اإليدز، التهاب الكبد

 .الندوات العلمية و حمالت التوعية وبيان بأنشطة الجمعية العلمية(

تنشربحوثا  من الكلية ومن جهات بحثية أخرى مثل جامعة  تصدر الكلية دورية علمية خاصة

ا : تشكيل مجلس إدارا و لئحة معتمدا 17 -6)مرفق تاألزهر و القاهرة و قناة السويس 

. كما أن للكلية مساهمات ملموسة في تحكيم الدوريات العلمية ولجان الترقيات، فهناك للمجلة(

اء الحيوية  بالكلية عضوان باللجنة الدائمة اثنان من أعضاء هيئة التدريس من قسم الكيمي

للترقيات العلمية. باالضافة الى العديد من المحكمين فى هذه اللجان وفى تحكيم المشروعات 

ويقوم العديد من أعضاء هيئة التدريس بالتحكيم في  STDFلصندوق العلوم والتكنولوجيا 

اء هيئة التدريس المحكمين ا : قائمة بأسماء أعض18 -6)مرفق تدوريات محلية وعالمية 

للكلية تمثيل في منظمات وجمعيات علمية، وتستفيد  و .بلجان الترقية و الدوريات العلمية(

ا : 19 -6)مرفق تشركات األدوية من خبرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمستشارين لها 

لالستفادا من عضوية المنظمات و الجمعيات العلمية و مخاطبات بين الكلية و شركات الدواء 

 . خبرات أعضاء هيئة التدريس(
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 -ماجستير  –جامعة الزقازيق الدرجات المختلفة للدراسات العليا )دبلوم  –تقدم كلية الصيدلة 

( برامج 8( برامج ماجستير و)8( برنامج دراسات عليا عدد )30دكتوراه( وتقدم الكلية عدد )

برامج قسم الصيدلة اإلكلينيكية بقرار مجلس الكلية  وهمال غير مفع برنامج 0عدد ( و8دكتوراه )

( 10و ) القرار التنفيذي لمجلس الكلية(ا : 2-7)مرفق تم 1/5/0011( بتاريخ 558رقم )

( بتاريخ 560برنامج دبلومات متخصصة و لكنها غير مفعلة بقرار مجلس الكلية رقم )

وهذه البرامج مقدمة من جميع  ة(القرار التنفيذي لمجلس الكليا : 1-7)مرفق تم 11/7/0011

أقسام الكلية. وقد تم اعتماد الئحة بنظام الساعات المعتمدة لطالب الدراسات العليا بقرار وزاري 

و تحرص الكلية  .القرار الوزاري والالئحة(ا : 3-7)مرفق ت 0007/ 6/1بتاريخ  (0480)رقم 

اجات سوق العمل ويتوائم مع أحدث على تقديم مجموعة من برامج الدراسات العليا بما يلبي احتي

 االتجاهات العلمية والبحثية والقومية ويسهم في تحقيق رسالة الكلية.

 الدرجات الممنوحةا : 7/2

 الدبلومات و الدرجات العلمية الممنوحة 7/2/2

 األساليب المتبعة للتعريف ببرنامج الدراسات العليا

 ات العليا منها:  تتبع الكلية أساليب عديدة للتعريف ببرامج الدراس

توزيع الئحة الدراسات العليا على األقسام المختلفة و عمل مطويات عن برامج الدراسات  .1

 -كشف استالم األقةام لالئحة الدراسات العليا ا : 4-7)مرفق تالعليا المطروحة وتوزيعها 

 (اتمطوي

ات الدولية اإلعالن عن برامج الدراسات العليا عن طريق صفحة الكلية على شبكة المعلوم .0

 .صورا من صفحة النترنت(ا :  5-7)مرفق ت)االنترنت( 

ويشمل برامج الدراسات العليا المطروحة  0010تم إصدار دليل الدراسات العليا فى يوليو  .3

واللوائح المنظمة للدراسات العليا والتعريف بكيفية وشروط منح الدرجات العلمية من الكلية 

 6-7)مرفق ت وحة فى الدبلوم والماجستير والدكتوراهونظم االمتحانات والمقررات المطر

 .دليل الدراسات العليا(

 .تقييم(ال اتاستبيان -المادا العلمية-اتكشف حضور الندوا : 7-7)مرفق ت ندوات تعريفية .4

 لسابعا المعيار

 العليا لدراساتا 
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يتضح عدد الدرجات العلمية التي منحتها المؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة من خالل 

 بيان معتمد بالدرجات الممنوحة( ا :8-23)مرفق تالجدول اآلتي 

 عدد الدرجات التي تم منحها خالل الخمس سنوات األخيراا :

 العام الجامعى
 دكتوراه ماجةتير

 من الخارج من الداخل من الخارج من الداخل

1117 5 4 0 1 

1118 5 3 5 - 

1119 3 7 3 0 

1121 11 11 4 3 

1122 8 15 3 0 

 8 17 40 30 االجمالي

 

تتضح نسبة الدرجات العلمية التي منحتها المؤسسة للدارسين من أعضاء الهيئة المعاونة وبذلك 

 والمسجلين من الخارج كاآلتي:

  نسبة الدرجات العلمية التى منحتها الكلية للدارسين من أعضاء الهيئة المعاونة مقارنة

 بالدرجات العلمية للطالب المسجلين من الخارج:

 )الداخل : الخارج(.  (40:30الماجستير )      

 ( )الداخل : الخارج(.  8:  17الدكتوراه )      

 ا : العملية التعليمية في الدراسات العلياا :7/1

 برامج الدبلوم / الماجةتير / الدكتوراها : 7/1/2

تتبنى المؤسسة المعايير األكاديمية  للدراسات العليا المعتمدة والمعلنة من الهيئة القومية لضمان 

وقد تم اإلعالن عنها في األقسام واعتمادها من مجلس   0001عليم واالعتماد في مارس جودة الت

نةخة  -القرار التنفيذي لمجلس الكلية ا :  9-7مرفق ت)  10/7/0010(  بتاريخ 545الكلية )

، كما تبذل الكلية جهودا  للتوعية بالمعايير األكاديمية عن طريق ورش عمل لتوعية من المعايير(

وقد قامت األقسام العلمية  كشف حضور ورش العمل(ا : 21-7)مرفق تئة التدريس أعضاء هي

المختلفة بتوصيف البرامج والمقررات الدراسية لكل من برامج الماجستير والدكتوراه 

( بتاريخ 554والدبلومات المختلفة و تم اعتماد توصيف  برامج الدبلومات بمجلس الكلية رقم )

واعتماد مقررات الدبلومات  لقرار التنفيذي لمجلس الكلية(اا :  22-7)مرفق ت 10/1/0011

 القرار التنفيذي لمجلسا :  21-7)مرفق ت 0011/ 14/0( بتاريخ 555بمجلس الكلية رقم )
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واعتماد توصيف برامج الماجستير والدكتوراة بمجلس الكلية رقم  كتب التوصيف( -الكلية 

أما توصيف  (لتنفيذي لمجلس الكليةالقرار ا ا :23-7)مرفق ت 17/10/0011( بتاريخ 567)

 14/11/0011( بتاريخ 561مقررات الماجستير والدكتوراة فقد تم اعتماده بمجلس الكلية رقم ) 

، كما تم عمل تقارير القرار التنفيذي لمجلس الكلية وكتب التوصيف( ا :24-7مرفق ت)

وقد  ت والبرامج(قارير المقرراا : ت 25-7)مرفق تلمقررات وبرامج الماجستير والدكتوراه 

 )مرفقتمت مراجعه برامج ومقررات الدراسات العليا بواسطة مراجعين داخلين وخارجين 

تم اختيارهم بناءال على معايير معتمدة من  قارير المراجعة الداخلية والخارجية(ا : ت 26-7ت

عايير معتمدا لختيار ا : م27-7)مرفق ت 04/5/0010( بتاريخ 543مجلس الكلية رقم )

تم عمل مصفوفات توضح مدى التوافق بين مخرجات التعلم المستهدفة والمعايير  و .جعين(المرا

، كذلك تم عمل مصفوفات (البرامج توصيفا : 28-7)مرفق تاألكاديمية المرجعية لكل برنامج 

 ا :29-7)مرفق ت توضح مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المستهدفة

بحيث تبرز تلك المصفوفات التوافق مع المعايير األكاديمية  (لمقرراتا توصيف 2،1مصفوفة 

تتطلب درجات الماجستير والدكتوراه التي تمنحها و  وتغطيتها من خالل المقررات الدراسية.

الكلية استيفاء مجموعة من المتطلبات تشتمل على رسالة علمية ومقررات دراسية تخصصية 

أعوام لكل من  5-3لى الدبلوم هى عام واحد بينما تتراوح من ومتوسط الفترة الزمنية للحصول ع

 برامج الماجستير والدكتوراه.

 ا : نظام التةجيل واإلشراف العلميا :7/1/1

تقوم الكلية بنشر اإلجراءات اإلدارية والعلمية الخاصة بالتسجيل للدرجات العلمية بإدارة  -

ا : 11-7)مرفق تإللكتروني الدراسات العليا بالكلية وبأدلة الطالب وعلى موقعها ا

صورا من على  -دليل الطالب -جراءات التةجيل معتمدا من إدارا الدراسات العلياإ

تتم إجراءات التسجيل ورقيا  من خالل استمارات التسجيل كما  .الموقع اللكتروني(

المتوفرة بإدارة الدراسات العليا ثم يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب المسجلين 

وقد تم تطوير إجراءات التسجيل بحيث يتم االجتماع مع وكيل  إلكترونيا  عن طريق الكلية.

الكلية للدراسات العليا والبحوث للتعريف بنظام الساعات المعتمدة وكيفية التسجيل، كما يتم 

شف حضور اجتماعات ا : ك12-7)مرفق تاالجتماع مع المرشد األكاديمي الختيار المواد 

.  يتوافر لدى الكلية قواعد بيانات لطالب الدراسات ة والمرشد الكاديمي(مع وكيل الكلي

. تلتزم األقسام العلمية قواعد البيانات(ا : 11-7)مرفق تالعليا والمسجلين للدرجات العلمية 

بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقا  للتخصص العلمي الدقيق للمشرفين ويتضح ذلك من 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

153 

لرسائل التي يقوم بها الباحثين والمسار العلمي للمشرف خالل التوافق بين موضوعات ا

 .عض بروتوكولت الرسائل مع الةيرا الذاتية للمشرف(ا : ب13-7)مرفق ت

تتبع الكلية العديد من اإلجراءات لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات  

)مرفق   17/10/0011( بتاريخ 567العلمية من خالل آلية تم اعتمادها بمجلس الكلية رقم )

 :وتشمل  إجراءات المتابعة والتقييم( -القرار التنفيذي لمجلس الكلية ا : 14-7ت

 رشد أكاديمي لطالب الدراسات العلياكم للعمل قسم بكل تدريس هيئة عضو تكليف -

 فتره خالل بها يقوم التى األنشطه جميع بها طالب لكل ملف انجاز بعمل األقسام الزام -

 . للدرجة لهتسجي

 تسجيلها فترة خالل للرسالة انجازه مدى عن سنوى تقرير بعمل ونالمشرف يلتزم -

 الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العلياا : 7/1/3

تحرص الكلية جاهدة على توفير الموارد البشرية المادية والبحثية الالزمة لبرنامج الدراسات 

 البشرية فإن جميع السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس العملالعليا. بالنسبة للموارد 

مج الدراسات العليا، بحيث تكون نسبة السادة أعضاء هيئة ايشاركون فى بر (0011/0010)

، أما بالنسبة 50:   31التدريس الذين يقومون بتدريس المقررات التمهيدية إلى عدد الطالب

السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتدريس كل مقرر. ويتمتع ن م 0للمقررات المميزة فيقوم 

رسالة  15الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بعدد مالئم من التسجيالت بحيث ال يتجاوز 

لقرار الخاص بالحد ا : ا15-7)مرفق ترسائل للمدرس  5لألستاذ واألستاذ المساعد وال يتجاوز 

. ويشارك في تدريس ائل لكل عضو هيئة تدريس(األقصى لإلشراف وحصر ألعداد الرس

المقررات العامة لطالب الماجستير أعضاء هيئة تدريس تالئم تخصصاتهم المقررات التي 

وقد يشترك أكثر من عضو هيئة  (للدراسات العليالجدول الدراسي ا : ا16-7)مرفق تيدرسونها 

مثال ذلك مقررات البيولوجيا  ،تدريس من أقسام مختلفة في تدريس مقرر معين إذا لزم األمر

 الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية يشارك في تدريسها قسمي الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي.

وبالنســــبة للمـــوارد المادية فإن الكلية تقوم بتوفير المــوارد المـــادية الالزمة للبحث العلمي  

 من خالل: 

 نوية ألنشطة البحث العلمي متمثلة في الموازنة العامة ميزانية الكلية من الجامعة )موازنة س

هذا باإلضافة إلى البعثات العلمية  يزانية الكلية(ا : م17-7)مرفق ت.جنية 50000وقيمتها 

ماجستير ودكتوراه وإشراف مشترك( وتتميز الكلية بحصول عدد من المعيدين والمدرسين 

 .(ومنح صلين على بعثاتيان بالحاا : ب18-7)مرفق تالمساعدين على منح شخصية 
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  المعامل البحثية داخل الكلية مثل المعمل المركزي ومعمل زراعة األنسجة ومعمل البيولوجيا

تتبع الكلية مزرعة للنباتات الطبية لخدمة قسم العقاقير للتدريس لطالب مرحلة  والجزيئية. 

 التعليمية و البحثيةالبكالوريوس ولطالب الدراسات العليا و بيت للحيوانات لخدمة العملية 

  كما يوجد بالكلية مكتبة عالية المستوى تحوي كتب علمية حديثة في كافة التخصصات وهذه

المكتبة مرتبطة بالمكتبة الرقمية التابعة للمجلس األعلى للجامعات. وبالمكتبة كل الرسائل 

تحتوي التي منحتها الكلية والتي أهدت من كليات الصيدلة بالجامعات المصرية وكذلك 

 المكتبة على الدوريات العلمية المتخصصة. ويوجد أجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنترنت.

 .قاعات تدريس للدراسات العليا مجهزة بالوسائل الحديثة 

 تتبع الكلية اآلليات اآلتية  لتنمية مواردها الذاتيةا :

  ت البحثية ائمة بالمشروعاا : ق19-23)مرفق تتمويل ذاتي من خالل المشاريع البحثية

ومشاريع التطوير من وزارة التعليم العالي  و من امثلتها مشروع التطوير المستمر  بالكلية(

 ( CIQAPو التأهيل لالعتماد )

 وحدة التدريب( –)وحدة القياسات الدقيقة  مركز الخدمات الصيدلية 

 طالب الدراسات العلياا : 7/3

 اللتحاق ببرامج الدراسات العليا 7/3/2

خالل الجداول التالية أعداد الطالب المسجلين في برامج الدراسات العليا في األقسام يتضح من 

 دكتوراه( خالل السنوات الخمس األخيرة –العلمية المختلفة )ماجستير 

 اإلجمالي دكتوراه ماجةتير العام

1116 26 5 12 

1117 31 7 39 

1118 32 8 39 

1119 34 5 39 

1121 43 5 48 

1122 39 24 53 

 139 44 295 الجمالى

 

 

 

 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

155 

 5ويبين الجدول التالي بيان بالطالب العرب الذين التحقوا ببرنامج الدراسات العليا خالل الـ  

  -سنوات األخيرة :

سم
ل
ا

ية 
ة

جن
ال

ص  
ص

خ
لت
ا

بة
ل 

ج
ة

لم
ا

 

خ 
ري

تا

يل
ج
ة

لت
ا

ح 
من

ال
خ 

ري
تا

 

ة 
ج
در

ال

ها
 ل
جل

ة
لم

ا
 

ن 
وا

عن

ث
ح
لب
ا

 

 ك . طبية اليمن شذي ياسين
21/7/

1114 
 ماجةتير 2/6/1116

التشييد والتقويم 

البيولوجى لمشتقات 

جديدا من الفاميثيل 

 حمض الخليك الريلى

 9/5/1115 الصيدلنيات اليمن امين عزى
28/6/

1117 
 ماجةتير

صياغات صيدلية لعقار او 

 عقاقير مضادا للةل

 ك. طبية اليمن شذي ياسين
9/21/

1116 
 دكتوراه 8/1/1119

ت تشييد بعض مشتقا

الكينو اوكةالين الجديدا 

 لتقييمها بيولوجيا

 ميكروبيولوجى فلةطين الدربى ايمان
32/21/

1119 
 مقيدا ولم تةجل بعد ماجةتير ــــــ

 ك. حيوية فلةطين اسامة الديب
23/21/

1118 

18/1/

1122 
 دكتوراه

تقييم بعض المسثرات 

الكيميائية الحيوية وتعدد 

اشكال مورث 

فى  277سيتوكروم

 الثدى سرطان

 

و تعد نسبة ويتضح من الجداول السابقة تزايد أعداد الطالب المقيدين في برامج الدراسات العليا. 

في خالل الخمس  48:  1التحاق الطلبة الوافدين إلي إجمالي عدد الطالب في الدراسات العليا  

 .(ينيان معتمد بأعداد الطالب المةجلا : ب31-7)مرفق ت ( 0011-0006سنوات األخيرة )

 تقويم طالب الدراسات العليا 7/3/1

 إجراءات لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التةجيل للدرجات العلمية

تتبع المؤسسة العديد من األساليب لتقويم طالب الدراسات العليا وذلك من خالل االمتحانات 

انجاز الطالب و المناقشة  النظرية، السيمنارات، المتابعة المستمرة من المشرفين من خالل ملف

ويتضح توافق طرق التقويم مع  ،النجاز( اتملفنماذج من ا : 32-7)مرفق ت العلنية للرسالة 

( بتاريخ 567مخرجات التعلم المستهدفة من خالل مصفوفة تم اعتمادها من مجلس الكلية رقم )
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ويم طالب كما تم تشكيل و اعتماد لجنة تق  .المصفوفة(ا : 31-7)مرفق ت 0011/ 17/10

للتأكد من توافق طرق  10/5/0010( بتاريخ 540الدراسات العليا من مجلس الكلية رقم )

التقويم لطالب الدراسات العليا مع المخرجات المستهدفة للتعلم و توافق االمتحانات مع محتوى 

ج الدراسات العليا ونماذ عتماد لجنة تقويم طالبا : ا33 -7)مرفق تالمقررات المعلنة للطالب 

وبالنسبة لرسائل الماجستير والدكتوراه فإن التقييم يتم من خالل تشكيل لجنة  .من تقارير اللجنة(

للحكم والمناقشة من أعضاء داخليين وخارجيين بعد طلب لجنة اإلشراف وبعد مراجعة الرسالة 

ضمان من قبل المشرفين يقوم الطالب بعمل حلقة مناقشة مفتوحة وتعقد بعد ذلك مناقشة علنية ل

العدالة والشفافية. و تستلزم قواعد الجامعة قيام طلبة الدكتوراه بنشر بحث علي األقل في احدي 

 المجالت العلمية قبل تشكيل لجنه الحكم علي الرسالة.

 رضا طالب الدراسات العليا 7/3/3

 يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضا طالب الدراسات العليا منها ا : 

 تحليل نتائج تقييم رضا الطالب  وا طالب الدراسات العليا عمل استبيان لقياس رض

واالستفادة منها في تطوير برامج الدراسات العليا وتطبيق التغذية الراجعة لهذه االستبيانات 

 .ستبيانات(للنتائج االحصائي تحليل الا : 34-7)مرفق ت

 لس الكلية رقم التماسات الطالب معتمدة من مج توجد الية معلنة للتعامل مع تظلمات و

 وثيقة -القرار التنفيذي لمجلس الكليةا : 35-7)مرفق تم 04/5/0010 ( بتاريخ543)

 .اللية ونماذج لبعض التظلمات ونتائجها(

 محاضرا : 36-7)مرفق  عقد اجتماعات دورية بين المشرفين والطالب لمتابعة البحث 

 .جتماعات(ا

 اء التعديالت الالزمة بناءا علي رغبة إعالن جداول االمتحانات قبل الموعد بوقت كاف الجر

 ول قبل وبعد التعديل(.الجدا : ا37-7)مرفق ت  الطالب
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 شمولية واستمرارية التقويما : 8/2

 أساليب و نتائج التقويم 8/2/2

لجميع جوانب العملية  متواصل  يعتمد التقويم المستمر للفاعلية التعليمة على  تقويم شامل و

ع نتائج هذا التقويم في دائرة االهتمام لوضع خطط التحسين والتعزيز من ضيتم و التعليمية و

خالل نظام داخلي إلدارة جودة التعليم والتعلم ويتضح ذلك من خالل إعداد خطة موثقة ومعتمدة 

  .(ا : خطة التقييم المةتمر للفاعلية التعليمية 2-8ت  )مرفقالمستمر للفاعلية التعليمية  ييمللتق

 تخدمة للتقييم المةتمر للفاعلية التعليمية تشمل األتيا :اآلليات المة

 التقرير الةنويا :

م وحتى 0004/0005 أعدت الكلية التقرير السنوي للكلية في األعوام الدراسية من 

م وذلك بناءا  على التقارير السنوية لألقسام، والتي تقوم األقسام بإعدادها للتعرف 0011/0010

  .(ا : التقارير الةنوية 1-8ت  )مرفق تي تحتاج إلى تحسينعلى نقاط القوة والنقاط ال

 تقرير البرنامج وتقارير المقرراتا :

 تقوم األقسام العلمية بوضع خطة للتحسين في تقارير المقررات بناءا  على نتائج استبيانات

 .(ا : تقارير البرامج و المقررات 3-8ت  )مرفقالطالب وتقرير المراجع الخارجي للمقرر 

 اناتا :الستبي

استبيانات لجميع المستفيدين )طالب ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الخريجين ـ أصحاب األعمال(  -1

عن مستوى الرضا التي تقدمه الكلية ويتم تحليل االستبيانات واستنتاج نقاط القوة والضعف 

 وبالتالي عمل خطط للتحسين.

كل فصل دراسي )استبيان تطبيق استبيانات الكترونية للطالب علي موقع الجامعة في نهاية  -0

 تقييــــم المقرر وعالقة المحاضر بالطالب فيما يتعلق تقييم تدريس المقررات ويشمل "

والمراجع " واستبيان الخدمات الطالبية  القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات  , بالمقرر

 .(ا : نماذج لالستبيانات و التحليل الحصائى 4-8ت  )مرفق والتدريب الميداني (

 

 

 ثامنال المعيار

 التطوير و الجودة إدارة نظام 

 المستمر
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 المراجعة الداخليةا :

مية و اإلدارية لالجودة بالكلية بإجراء المراجعات الداخلية على األقسام  الع ادارة تقوم وحدة

 .(ا : تقارير المراجعة لالقةام  5-8ت  )مرفق

 المراجعة الخارجية للبرامج الدراسيةا :

كما يتم  –اسات العليا مج الدرابر –برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  –م الصيدلية ولبرنامج العل 

ا : تقارير  6-8ت  )مرفقاالستعانة بمراجعين خارجيين للمقررات من خالل األقسام العلمية 

 .(المراجعة الخارجية

 : زيارات الدعم الفنى و المتابعة

ا : تقرير زيارا  7-8ت  )مرفقالجودة بالجامعة  ادارةزيارة المحاكاة من مركز  -

 .(المحاكاه

إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي مركز ادارة الجودة وقبل زيارات المتابعة من  -

الواردا من مركز ادارا الجودا ووحدا ادارا ا : تقارير  8-8ت  )مرفقبالقاهرة 

 .(المشروعات

المستمر للفاعلية التعليمية  ييمالجودة بمتابعة تنفيذ وتطبيق خطة التق ادارةوتقوم وحدة تقويم 

الذاتي مع القيادات األكاديمية واإلدارية وعمل خطط تنفيذية للتحسين ومناقشة نتائج التقويم 

تتم مناقشة نتائج تقويم اداء المؤسسة مع السادة اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم  لذاو والتعزيز

و كذلك من خالل  .(ا : مجلس الكلية 9-8ت  )مرفقمن خالل المجالس الرسمية للمؤسسة 

يئة التدريس مع قياداتهم األكاديمية و من امثلة هذه اللقاءات المؤتمر اللقاءات المختلفة العضاء ه

كما تتم مناقشة .(ا : سجالت حضور المستمر الةنوى 21-8ت  )مرفقالعام السنوي للمؤسسة 

ادارة نتائج التقويم مع الطالب من خالل اللقاءات الدورية للقيادات األكاديمية و ممثلي وحدة 

تتم مناقشة نتائج تقويم اداء  كما .(جالت حضور اللقاءات الطالبيةا : س 21-8ت  )مرفقالجودة 

المؤسسة مع األطراف المجتمعية ذات العالقة متمثلة في شركات األدوية المختلفة و مندوبين من 

ا : سجالت  22-8ت  )مرفقوزارة الصحة و نقابة الصيادلة و ذلك عن طريق عقد عدة لقاءات 

 و كذلك وجود ممثلين عنهم في المجالس الرسمية للمؤسسة..(ةحضور لقاءات الطراف المجتمعي

وفى ضوء نتائج التقويم الشامل للفاعلية التعليمية تم إعداد خطة تنفيذية للتحسين مدرجة  

ا :خطة  21-8ت  )مرفق م10/10/0011مجلس الكلية في  معتمدة من بالدراسة الذاتية 

الجودة بالكلية ورفع التقارير ادارة ل وحدة يتم متابعة تنفيذ خطة التحسين من قب .(التحةين

 لمجلس الكلية عن ما تم إنجازه من الخطة
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 ومن الممارسات الفعلية للتحةين والتطوير في الفاعلية التعليمية ما يليا :

أدلة و كتيبات  –قواعد بيانات –خطط  –ا : وثائق معتمدا  23-8ت  )مرفق ا :الطالب والخريجون

 (استبيانات -

 معتمدة ومعلنة لسياسة الكلية لقبول وتحويل الطالب  إعداد وثيقة 

  خطة معتمدة ومعلنة للدعم واإلرشاد الطالبي تتضمن )الدعم األكاديمي ـ الدعم المادي ـ

 الرعاية الصحية ـ أساليب اكتشاف الطالب المتعثرين ـ نظم إرشاد وتوجيه الطالب

                                            المستحقين للمنح الدراسية(                                                                                                     الجدد ـ رعاية الطالب الوافدين ـ الدعم المالي للطالب

 .تفعيل نظام اإلشراف األكاديمي 

                     .إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للطالب                                                                                                                   

  إعداد دليل ورقي و إلكتروني للخريجين 

  م حتى اآلن.0000إعداد قاعدة بيانات للخريجين من 

 جامعة الزقازيق – إشهار جمعية خريجي كلية الصيدلة. 

 الطالب وتحليل االستبيانات وأخذ إجراءات تصحيحية  قياس رضا 

 (تشكيل معتمد للجان –ا : تقارير مراجعة  24-8ت  )مرفق ا :لمعايير األكاديميةا

  اتخاذ إجراءات لتوفير المتطلبات الالزمة لتطبيق المعايير األكاديمية المرجعية القياسية

افق البرامج التعليمية مع والتي تشمل تقارير المراجعة الداخلية والخارجية حول تو

الالئحة ـ نظم التقويم  تطوير و تحديث اجراءاتالمعايير األكاديمية ومدى تطبيق "

 الطالبي ـ تطوير التدريب الميداني " 

  لجنة معتمدة للمعايير األكاديمية تقوم بالتأكد من تحقيق البرامج التعليمية للكلية

 لمهنة الصيدلة. (NARS)معايير بالمخرجات التعليمية المستهدفة ومن تحقيق 

ا : توصيف البرامج و المقررات و  25-8ت  )مرفق البرامج التعليمية و المقررات الدراسية

 تقارير المراجعة( –التدريب الميدانى 

  توصيف البرامج والمقررات طبقا  للمعايير األكاديمية القياسية والمتوافقة مع رسالة

 الكلية 

 اني الصيفي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل تطوير نظام التدريب الميد 

 ( مقرر3تحويل عدد )مقررات  6وعقد اتفاقية تفعيل تدريس عدد  ةإلكتروني ات

 الكترونية

 عمل مصفوفة للمقررات الدراسية  
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  يةمراجعين خارجيين للمقررات والبرامج الدراس  

تشكيل معتمد للجان تقويم  –لتعلم ا : استيراتيجية التعليم و ا 26-8ت  )مرفقا :  التعليم والتعليم 

 (استبيانات -قواعد بيانات للمعامل  –المتحانات 

  إعداد إستراتيجية موثقة ومعلنة للتعليم والتعلم 

  إعداد قائمة بأساليب التعليم والتعلم )التقليدية وغير التقليدية( موثقة ومعلنة لجميع أعضاء

 هيئة التدريس والطالب

 تحانات والتأكيد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعليم تشكيل لجنة تقويم االم

 المستهدفة

 وضع واعتماد توصيف وآلية لتقييم التدريب الميداني  

 .تجهيز جميع القاعات الدراسية بالوسائل المساعدة 

 .تجهيز قاعات المعامل باألقسام العلمية باإلمكانات المعملية المطلوبة 

 تسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم استبيان الطالب عن رضاهم عن ال 

 (استبيانات -قواعد بيانات  –خطط معتمدا ا : 27-8ت  )مرفقا :  أعضاء هيئة التدريس

  تم إعداد خطة معتمدة للتعامل مع العجز والفائض في عدد أعضاء هيئة التدريس إعداد

 خطة لالستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين 

 ات الكترونية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةقاعدة بيان  

 .خطة معتمدة ومعلنة لتدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون 

 قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

حضور  سجالت -ا :الخطة البحثية  28-8ت  )مرفق ا : البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى

 (شهادات تقدير –كتيبات  –المستمر الةنوى وورش عمل 

 مرتبطة بخطة الجامعة واحتياجات المجتمع والتوجهات القومية  خطة بحثية معتمدة للكلية

 متضمنة األنشطة ـ آليات التنفيذ ـ الفترة الزمنية ـ مؤشرات النجاح ـ التكلفة المالية.

  المشروعات لدى أعضاء هيئة التدريس ورش عمل لتنمية القدرات البحثية وكتابة

 ومعاونيهم .

  كتيب يحتوى على األنشطة العلمية للكلية مثل المؤتمرات ـ الندوات ـ التعاون مع

 ( 0001/0010المنظمات الدولية والمحلية ـ كتب مؤتمر الكلية ـ سينمارات األقسام )

 جوائز للنشر العلمي من إدارة الجامعة. 

 جامعة الزقازيق –ول لكلية الصيدلة عقد المؤتمر العلمي األ. 
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سجالت  –ا :توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا  29-8ت  )مرفق الدراسات العلياا :

 (استبيانات -حضور ورش عمل 

  تبني المعايير األكاديمية القياسية للدراسات العليا للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

 واالعتماد

 جستير ـ الدكتوراه طبقا  للمعايير المتبناةتوصيف برامج الدبلوم ـ الما 

 توصيف مقررات برامج الدبلوم ـ الماجستير ـ الدكتوراه طبقا  للمعايير المتبناة 

 إعداد قائمة بالكتب والمراجع العلمية المستخدمة من مقررات برامج الدراسات العليا. 

 .تفعيل نظام اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا 

  لتنمية قدرات الطالب المسجلين للدراسات العليا عن كيفية كتابة الرسائل ورش عمل

 العملية والورقة البحثية

  لجنة لتقويم امتحانات طالب الدراسات العليا والتأكد من تحقيق مخرجات التعليم

 المستهدفة. 

  استبيانات طالب الدراسات العليا 

 النظام الداخلي الجوداا :ممارسات  8/1

ة نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالكلية يتمثل في وجودة هيكل يوجد بالكلي

البيانات والمعلومات ـ  لجنة :التالية لجانالجودة ويضم ال ادارةوظيفي للمجلس التنفيذي لوحدة 

 التدريب لجنةالشئون المالية ـ  لجنةرقابة الجودة ـ  لجنةالدعم الفني والتأهيل لالعتماد ـ  لجنة

 )مرفق 0010/ 01/4حيث تم اعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ  ولجنة المقترحات و الشكاوى 

كما يوجد منسق جودة بكل قسم و منسق لكل  .(الجودا ادارا ا : الهيكل التنظيمى لوحدا 11-8ت 

 .(ا : قائمة بمنةقى الجودا 12-8ت  )مرفقرمقر

  (تقارير مراجعة و استبيانات 11-8ت  )مرفق ا : ممارسات النظام الداخلي إلدارا الجودا

  متابعة دورية إلعداد توصيف و تقارير البرامج والمقررات )يتم مراجعة المقررات

بصورة سنوية في ضوء تقارير المقررات ونتائج تقييم المقررات بواسطة الطالب. 

وتوفر المؤسسة اإلجراءات الموثقة للمراجعة الدورية لتقارير البرنامج التعليمي 

اعتماد  تقارير  -مقررات الدراسية )اعتماد تقرير البرنامج الدراسي بمجلس الكلية  وال

 المقررات بمجلس األقسام و مجلس الكلية(..

 متابعة إعداد ملفات المقررات ومراجعتها وتقويمها. 

  تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للمقررات 
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  وإفادتها بإجراءات التصحيح عر  نتائج التقويم على القيادات األكاديمية 

  عمل استبيانات لجميع المستفيدين )طالب ـ أعضاء هيئة تدريس ـ خريجين ـ أصحاب 

األعمال( عن مستوى الرضا التي تقدمه الكلية ويتم تحليل االستبيانات واستنتاج نقاط  

 والضعف وبالتالي عمل خطط التحسين. القوة

 سام )منسق جودة بكل قسم ومنسقي مقررات(.نشاء نظام جودة داخلي على مستوى األقإ 

 يم الخدمات التي تقدمهاييم البرنامج ـ تقييم القيادات ـ تقيتصميم استبيانات المقرر ـ تق 

 الكلية ........ الخ(.

المسشرات التي يعتمد عليها النظام الداخلي إلدارا الجودا في التقييم المةتمر ألداء الفاعلية 

تقارير لجان  –سجالت حضور المستمرات  –ا : نتائج استبيانات  13-8ت  )مرفقا :  التعليمية

 (نماذج لقياس مخرجات التعلم لبعض المقررات –تقويم المتحانات 

 استطالع الرأي الخاص بالطالب وآرائهم في العملية التعليمية  .1

 استطالع الرأي الخاص بالمستفيدين وآرائهم في جودة التعليم  .0

سام والمؤتمر العلمي للكلية حيث تتم مناقشات موسعة بين المؤتمرات العلمية لألق .3

أعضاء هيئة التدريس وبعضهم وبينهم وبين الطالب لحل جميع المشاكل ووضع 

 الخطط لالرتقاء بالفاعلية التعليمية 

قياس مدى التزام السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى أداء مهامهم التعليمية  .4

 واألكاديمية والبحثية.

ياس مدى انتظام الدراسة في المحاضرات والدروس العملية وفقا  للجداول الدراسية ق .5

 المعلنة.

  متابعة لتقارير لجان تقويم االمتحانات وقياس مخرجات التعلم .6

 قياس مخرجات التعلم على مستوى بعض مقررات البرنامج  .7

التدريس ومعاونيهم كما ساهم نظام الجودا بالكلية في نشر ثقافة الجودا بين أعضاء هيئة 

كتيبات  –ا : سجالت حضور الندوات  14-8ت  )مرفق والطالب والعاملين وذلك من خاللا :

   .(اعالمية

عقد ندوة أولى حول أهداف وأهمية ومبررات وفوائد االعتماد األكاديمي وتطبيق نظام  -

 الجودة الشاملة.

وفوائد  هومبررات عتمادالتطوير المستمر و التأهيل لال عقد ندوة تعريفية بأهداف مشروع -

 تطبيقه في الكلية ألعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين.
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 عقد ندوات طالبية للتوعية برؤية و رسالة الكلية -

 عقد توعية طالبية عن الجودة و معايير االعتماد و مخرجات التعلم المستهدفة -

 عن مصطلحات الجودة.كتيب إعداد وطباعة  -

 الجودة للطالب دليل كتيبإعداد وطباعة  -

 المةاءلة والمحاسبةا : 8/3

 تفعيل اللوائح والقوانين الحاليةا : 8/1/2

تحرص الكلية على مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة بالمساءلة والمحاسبة فى 

يتعر  م. 1170( الصادر سنة 41مجاالت الفاعلية التعليمية طبقا  لقانون تنظيم الجامعات رقم )

من يرتكب مخالفة من شأنها األضرار بسير العملية التعليمية بالكلية كاإلخالل وعدم االلتزام  كل

بالمواعيد الرسمية والمقررة للدروس النظرية والعملية طبقا  للجدول المعلن من قبل إدارة الكلية 

العملية التعليمية باإلضافة إلى عدم االلتزام بالنظام واألعراف والتقاليد الجامعية المنظمة لطبيعة 

بالجامعة والعالقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس وعدم التزام الطالب بالنظام داخل قاعات 

الدروس والمحاضرات ولجان االمتحان أو ارتكاب مخالفة الشروع في الغش أو الغش في 

التعليمية داخل  االمتحانات إلى المساءلة والمحاسبة طبقا  للوائح والقوانين المنظمة لسير العملية

الجامعات المصرية من قبل المجالس التأديبية المختصة والتي يتم تشكيلها من قبل إدارة الكلية 

 .والجامعة كل في نطاق اختصاصه

 ولعل أبرز ما قامت به القيادا األكاديمية بالكلية من اجل تفعيل نظام المةائلة والمحاسبة فيما

  لييخص تحةين الفاعلية التعليمية ما ي

يقوم السيد أ.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء )كل فى تخصصه( بالتحقيق فى جميع  .1

الشكاوى التي ترد من أي جهة ويتم اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة  وتعلن نتائج هذه 

 التحقيقات على جميع األطراف المعنية 

اء هيئة التدريس يقوم رؤساء األقسام العلمية بإعداد تقارير شهرية عن التزام أعض .0

ومعاونيهم بأداء متطلبات جودة األداء وترفع التقارير للسيد األستاذ الدكتور / عميد 

 الكلية لرفعها للجهة المنوط بها متابعة جودة األداء.

ربط األجر اإلضافي بجودة األداء بحسب التقارير المقدمة من السادة رؤساء األقسام  .3

 الدكتور / عميد الكلية العلمية والمرفوعة للسيد األستاذ 

تجريم الدروس الخصوصية واتخاذ إجراءات محاسبة تصل إلى الوقف عن العمل  .4

 والحرمان من البعثات والمكافآت.
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والمتضمن التزام عضو  557رقم  11/4/0011قرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ  .5

لعضو هيئة  هيئة التدريس بتوصيف وتقرير المقررات والخطة السنوية والسيرة الذاتية

   .(ا : قرار مجلس الكلية 15-8ت  )مرفق التدريس وتصحيح ورق اإلجابة

لرؤساء الكنتروالت ، المتميزين في النشر العلمي الدولي و  طبقت اإلدارا آليات المكافأا

الحاصلين على مشروعات بحثية ممولة و المتميزين في مجال األنشطة الطالبية  فقام عميد 

ة لشئون التعليم والطالب بعمل حفل وتوزيع شهادات التكريم علي أعضاء هيئة الكلية ووكيل الكلي

 .(ا : شهادات تكريم 16-8ت  )مرفقالتدريس المختارين

% من 50علي بعض أعضاء هيئة التدريس بخصم  كما طبقت أيضا آليات المةائلة والمحاسبة

 17-8ت  )مرفق تغيبهم مكافأة مشروع ربط زيادة األجر بجودة أداء عضو هيئة التدريس نظير

   .(ا : نماذج تطبيقية

اختيار  وبالنسبة لإلداريين طبقت آليات المكافأة باختيار الموظف المثالي من كل قسم إداري وكذا

ا : شهادات  14-8ت  )مرفقعاملين متميزين من عمال الكلية وإعطائهم هدايا و شهادات تقدير

   .(قائمة بالموظفين المثاليين –تكريم 
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للكلية رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية تم تحديدها خالل التحليل البيئي لتحديد المتطلبات التي    

 ينبغي تحقيقها:

 رؤية الكليةا : 

أن تصبح الكلية صرحا  تعليميا  وبحثيا  معتمدا إقليميا  وعالميا  وله دور فعال في المشاركة    

 .المجتمعية

 يةا :رسالة الكل 

تهدف كلية الصيدلة جامعة الزقازيق إلى إمداد المجتمع المحلي واإلقليمي بصيادلة ذوي كفاءة    

عالية ومهارات مهنية متميزة وقيم أخالقية تسهم في تطوير الصناعات الدوائية وتوكيد جودة 

مية الدواء وتحسين الخدمات الصحية بالمجتمع وذلك من خالل تطوير وتحديث البرامج األكادي

وطرق التعليم والتعلم ودعم األنشطة الطالبية المختلفة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم والجهاز اإلداري واالرتقاء باألبحاث العلمية والتطبيقية الهادفة ومواصلة التعليم 

 .الصيدلي المستمر

 لا :تم وضع آلية لضمان تطبيق ومتابعة وتحديث الخطة اإلستراتيجية من خال

لجنة الخطة اإلستراتيجية لمناقشة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية وإقتراح التعديل  -1

 المطلوب بالخطة ورفعه للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية.

 تختص وحدة ضمان الجودة بمتابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية.  -0

مدى التقدم فى الخطة ترفع وحدة ضمان الجودة تقرير سنوي إلى مجلس الكلية عن   -3

 والمعوقات والمستجدات ومقترح تحديث الخطة.

وقد أوضحت الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة مصادر التمويل الخاصة لتنفيذ الخطة التنفيذية وأن 

الموارد المالية السنوية للكلية غير كافية ويرجع ذلك إلى الزيادة الهائلة فى أعداد الطالب 

الكلية إلى زيادة الموارد المالية من خالل البرنامج الجديد )الصيدلة المقبولين سنويا  وتسعى 

 اإلكلينيكية( ووحدة االستشارات الصيدلية مستقبال .

من خالل خطة معتمدة وموثقة فى  للكلية الذاتية مواردالتسعى القيادات األكاديمية إلى تنمية 

ت مانحة أو موارد برنامج ذلك عن طريق المشروعات الممولة من قبل هيئاو مجلس الكلية

 الصيدلة اإلكلينيكية حتى يمكن اإلستفادة بها في دعم العملية التعليمية والبحثية.

  قدرا المسسةة الفعلية علي تحقيق رسالتها و اهدافهاقدرا المسسةة الفعلية علي تحقيق رسالتها و اهدافها    --22
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والمحقق بالفعل من الخطة الخاصة بتنمية الموارد يعتمد اعتمادا كامال  على برنامج الصيدلة  

 جهزة علمية وكيماوياتاإلكلينيكية الذي ساهم بصورة حقيقية فى دعم العملية التعليمية بشراء أ

وجدير بالذكر أن األطراف المجتمعية وخريجي الكلية قد  وتجديد المدرجات و قاعات الدرس.

 شاركوا أيضا  فى تأسيس القاعات الدراسية 

 استفادت العملية التعليمية والبحثية بالمسسةة من العالقة مع المجتمع على النحو التاليا :

نقيب صيادلة ى مجلس الكلية منظمات األعمال الصيدلية )تمثيل بعض األطراف المجتمعية ف -1

عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية  مديرو  رؤساء مجالس إدارة شركات األدويةالشرقية و

( ويشاركون بالحوار والمناقشة وتقديم األفكار لتوفير فرص التوظيف للخريجين بالشرقية

 وإعداد البرامج التعليمية وتدريب الطالب.

ركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤسسات المجتمعية والجمعيات األهلية كأعضاء مجلس مشا -0

 إدارة، وكمندوبين للمهارات المستهدف تعليمها ألعضاء المجتمع المحلى.

 ممارسة فعلية لمشاركة الكلية فى الخدمات المجتمعية من خالل.  -3

o  ية(الصيدل مركز الخدمات )تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية 

o .اإلستشارات القضائية والخاصة بالجانب الصيدلى 

o المشاركة فى قوافل طبية وزيارة بعض المستشفيات ودور اإليتام 

برامج تدريب الطالب ويهدف إعداد الطالب وإكسابهم المهارات الالزمة لسوق العمل من   -4

ارات مه–مهارات البيع  –خالل عقد دورات )دورات تدريبية فى العالقات اإلنسانية 

 وإجتياز  المقابلة الشخصية(. CVكيفية كتابة  –التسويق 

 

 

 

 

تحرص الكلية على توفير فرص التعلم المتكافئة ، وتقديم الدعم واإلرشاد ، وتشجيع األنشطة 

الطالبية . كما تقوم بالعمل على تأصيل العالقة بالطالب حتى بعد تخرجهم ومن بعض المعوقات 

داد الكبيرة التى تفوق إمكانات الكلية اإلستيعابية والمادية والبشرية وتقوم التى تواجهها الكلية األع

 الكلية بإتباع بعض اإلجراءات لتخطى هذا العائق ومنها:

 .تقسيم الطالب إلى مجموعتين أو أكثر حسب األعداد المقيدة بكل فرقة دراسية 

 .االستفادة من موارد برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

مدي نجاح سياسة المسسةة وممارستها في تحقيق مدي نجاح سياسة المسسةة وممارستها في تحقيق   --11

ا :ا :الفاعلية التعليميةالفاعلية التعليمية  
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 جهات المعنية ومنها السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ونقابة الصيادلة التواصل مع ال

للعمل على وضع حلول واقعية موضوعية للتغلب على اآلثار السلبية المترتبة على زيادة 

 أعداد الطالب المقبولين.

 ل تفعيل آليات وإجراءات المراجعة الداخلية وتطوير معايير األداء الالزمة للطالب من خال

 وحدة ضمان الجودة ولجان المراجعة الداخلية.

 : وتهتم الكلية بالطالب منذ إلتحاقه بها حتى بعد تخرجه ويتضح ذلك منا 

 برامج لتعريف الطالب منذ أول التحاقه بالكلية. -1

تقاديم الادعم الطالبااي مان خاالل صااندوق التكافال والتبرعاات الماديااة مان أعضااء هيئااة  -0

 نها سداد الرسوم الدراسية وشراء الكتب.التدريس وتأخذ أشكال عديدة وم

تقديم الدعم اإلجتماعى والرعاياة الصاحية التاي يحتاجهاا الطالاب والتاي تتايح لاه فرصاة  -3

 مواصلة دراسته بدون صعوبة.

وقد قامت الكلية أيضا  بتحديد الطالب المتفوق لتقاديم التشاجيع والتحفياز لاه ومنهاا الادعم  -4

وشااهادة التقادير كمااا حااددت الكليااة الطالااب المتعثاار  الماالى والرعايااة العلميااة والجااوائز

 دراسيا  وتم تحديد الية للتعامل معه على النحو التالى:

  تحديد وحصر الطالب المتعثرين بالفرق المختلفة 

 .عقد لقاء مباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطالب المتعثرين 

 .حصر مشاكل الطالب من خالل استبيانات الطالب ومقابالتهم 

 .تقديم الحلول بما يناسب أسباب تعثرهم سواء كانت إجتماعية أو مادية أو علمية 

  توفير أخصائى إجتماعى لمتابعة ومناقشة مشاكل الطالب المتعثرين ومحاولة إيجاد حلول

 لها.

( المعتماادة مان الهيئاة القوميااة لضامان جاودة التعلاايم NARSتبنات الكليااة المعاايير القومياة )كماا 

مان مجلاس الكلياة وتام  قياسايكمرجاع  اعتمادهااخاصة بدراسة العلوم الصايدلية وتام عتماد الواال

علاى تبناى الكلياة  ا  جاوة بينهماا. بنااءفعمل مصفوفة مقارنة بين البارامج وهاذه المعاايير لتحدياد ال

الئحة الكلية مع إعادة  لتحديث وتطوير اتخاذ بعض اإلجراءات جاريالقومية  األكاديميةللمعايير 

علاى الفارق المختلفاة بحياث تخادم تلاك المقاررات المتطلباات الدراساية بعاض المقاررات توزياع 

 التدريساية لابعض المقاررات عدد الساعات فيتليها وصاحب ذلك تعديل  للمقررات التيالعلمية 

 األكاديمياةماع المعاايير القومياة  البرناامج توافاق هيكالويحقاق  األكاديميةبما يتالءم مع المعايير 

والقابلةة  الالئحاة الحالياة ال تقايس المهاارات العاماة فاي. كما وجد ان طارق تقيايم الطالاب المتبناه

تطةوير و عةين االعتبةار عنةد  فةيذلة   اخةذولهةذا تةم  األكاديميةةتةن  عليهةا المعةايير  التيللنقل 
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( تسةةاعد الطالةةب علةةى  أنشةةطةتم تخصةةي  درجةةات لعمةل تكليفةةات ب يةةالالئحةةة بحيةةث تحةديث 

لديه بما يتالءم مع متطلبةات  الذاتيات العامة والقابلة للنقل وتنمى مهارات التعلم اكتساب المهار

 المتبناه األكاديميةالمعايير 

 األكاديمياةكما تبنت الكلية تطبيق المعايير القومية للدراسات العليا ماع تطبياق المعاايير القياساية 

خاارجيين وداخلياين  ماراجعينر منهاا وعمال تقااري االنتهااءتام  التاي( NARSللدراساات العلياا )

 توضح الفجوة بين البرامج الدراسية والمعايير المتبناه. التيوعمل المصفوفة 

بإشتقاق  علميلقد قامت الكلية بوضع أهداف عامة للبرامج والمقررات الدراسية ولقد قام كل قسم 

ل مصافوفة مقارناة تام عماو ،نبثق من األهداف العامة للبرنامجت والتيأهدافه الخاصة للمقررات 

بين مخرجات هذه  المقررات ومخرجات البرنامج كما تم مراجعة هاذه البارامج والمقاررات مان 

 خالل المراجعين الخارجيين والداخليين لكل مقرر.

الكليااة  اساتعانترضاا األطاراف المساتفيدة وقاد  فاي التطاوير المساتمر للبارامج األكاديمياة يسااهم

تقااويم العمليااة التعليميااة والباارامج ماان خااالل مراجعااة الباارامج لتحقيااق عمليااة  وآلياااتبأساااليب 

المقاررات وفرياق المتابعاة  منساقيخاالل مان  المراجعة بصاورة دورياة واستمرارية والمقررات

داخل األقسام العلمية المختلفة. وكذلك تسمح  واالستبياناتالداخلية وتحديد المراجعين الخارجيين 

أراء الممتحناين  استقصااءاركة فى عملية التقويم وذلك من خاالل الكلية لألطراف المختلفة بالمش

 الخارجيين.

وتقوم لجنة المناهج والبرامج الدراسية الداخلية بإجراء متابعة سنوية لتقارير المقرر وكذلك تقوم 

لكل مقارر ولكال فرقاة  االمتحاناتبدور مماثل فى برامج الدراسات العليا . كما يتم مقارنة نتائج 

األعوام السابقة لتحديد المعدالت الغير طبيعية )إن وجدت( لمحاولاة التصاحيح مان خاالل  بنتائج

وتحليلهااا وعرضااها فااى صااورة  االسااتبياناترؤساااء األقسااام األكاديميااة. وتقااوم الوحاادة بتجميااع 

الدراساية  قرراتالم منسقيالالزم وإخطار  التخاذمجمعة وتبليغها إلى رؤساء األقسام األكاديمية 

المقاررات الدراسااية  اسااتبياناتظهاارت فاى  التايتم عار  نقاااط الضاعف والقااوة ياالفاة . والمخت

الماواد مان خاالل  منساقيمن قبال  –المقبل  الجامعيوكذلك الخطة الموضوعية للعام  –المختلفة 

 للمقرر. السنويالتقرير 

 رات المكتسبة يخص المها أساليب التقييم المستخدمة مخرجات التعلم المستهدفة فيما عدا ما تقيس

 ويتاااارك لكااال قساااام قياااااس هااااذه المهااااارات  الشاااافهي امتحاناااااتحياااث أنهااااا تقاااااس ماااان خاااالل 

من خالل السمينارات وورش العمل المختلفة ولكن هذه األنشطة غير مدرجة فى درجات التقييم 
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بعض األنشاطة المختلفاة لا بتخصايص درجااتالتغلاب علاى هاذا القصاور جااري االن للطالب. و

 الخاصة بالكلية محدثة والمطورةالالئحة ال فيرات المكتسبة للطالب إلثراء المها

علااى كيفياة وضااع المهاارات المسااتهدفة الكليقة أيضققاا بتقدريب أعضققاء هيئقة التقدريس  واهتمقت 

 وكيفية قياسها من خالل الورقة اإلمتحانية 

مطلوباة  تضايف معاارف ومهاارات التايوقد أخذت الكلية على عاتقها بعض الدورات التدريبياة 

التسااويق  ،الممارسااة الصاايدلية لااه ومنهااا: التنافساايلتحسااين مسااتوى الخااريج وتعزيااز الوضااع 

 كتابة السيرة الذاتية و اجتياز المقابالت الشخصية. ،مهارات االتصال ،الدوائي

الكليااة جميااع مواردهااا وإمكانياتهااا ماان معاماال ومزرعااة وقاعااات درس وأجهاازة  اسااتغلتوقااد 

مثاليا  من خالل وضع خطة إستراتيجية للتعليم والتعلم لتأكد من  استغالالية علم وأجهزةكمبيوتر 

 .ةمخرجات التعلم المستهدفتحقيق 

 بالغا  به ويتضح ذلك من رسالتها  اهتماماهو أحد األنشطة األساسية للكلية لذا تولى  العلميالبحث 

جديدا  وهو أن يسير العمل  . لذا تبنت الكلية توجها   العلميللبحث  رئيسيخصص فيها جزء  التي

 البحثية للجامعة. االهتماممن خالل خطة بحثية ذات عالقة بمجاالت  البحثي

ويتم متابعة تنفيذ الخطة البحثية من خالل مجالس األقسام ولجنة الدراسات العليا ومجلاس الكلياة 

ومعاونيهم على  الموكل إليهم الموافقة على التسجيالت واألبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

 العلماايأن تكاون مطابقاة للخطااة البحثياة المعلنااة لكال قسام. والجاادير بالاذكر أن معوقااات البحاث 

من خاالل  الحكوميقتصر على الدعم يبالكلية  العلميأن دعم أنشطة البحث  ترجع إلى للمؤسسة

 البحثياة ولاذلكبالجامعة وهى ميزانية ضعيفة جدا  والتفاى بحاجاة األقساام  العلميميزانية البحث 

تشجع الكلية و الجامعة أعضاء هيئاة التادريس علاى الحصاول علاى مشاروعات بحثياة ممولاة و 

 تحويل المعامل المركزية إلى وحدات ذات طابع خاص لإلنفاق على العملية البحثية

فى دعم وتعزيز العملية التعليمية من خالل قيام بعاض أعضااء  العلميويمكن تفعيل دور البحث 

فى المحاضرات والدروس العملية  العلميلتدريس بتضمين بعض األجزاء الخاصة ببحثهم هيئة ا

 العلم الحديث. إليهحدث ما توصل أللطالب وذلك إلطالع الطالب على 

المختلفة من خالل توصيفها بدقة ومراجعتها  تةعى الكلية الى تطوير برامج الدراسات العليا

وكذلك تم تطبيق  مج الدراسات العليا مع المقررات.البردوريا  ولذلك تم عمل مصفوفة مقارنه 

 نظام المراجعين الخارجيين وذلك لمراجعة البرامج والمقررات الدراسية لتقييمها
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هدفا  اليمكن أن تحيد عنه. لذا تعتماد علاى  باعتبارهاالفاعلية التعليمية  أعينهاتضع الكلية نصب 

لوضع  االعتبارية التعليمية وتضع نتائج هذا التقويم فى تقويم شامل ومستمر لجميع جوانب العمل

بهادف تحدياد مجااالت  إلدارة جودة التعلايم والاتعلم  داخليخطط تحسين وتعزيز من خالل نظام 

 . وتحديد نقاط الضعف وعالجها القوة والعمل على تعزيز،

رة مع نهاياة كال عاام ضمان الجودة بعملية التقويم للمؤسسة بصفة مستمتقويم األداء وتقوم وحدة 

 :االليات االتية من خالل  دراسي

بنااء  علاى معاايير ومؤشارات  والكيفاي الكماي الاذاتيلضامان التقاويم  الرأياستطالعات  .1

 موضوعية قابلة للقياس.

 فى مصداقية  اإلداريآراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز  استطالع

 .الوظيفياإلدارة والرضا 

  آراء الطالب فى العملية التعليمية بوجه عام.استطالع 

  القرارات التصحيحية. التخاذتحليل النتائج إحصائيا  ومناقشتها 

 الفنايعر  ومناقشة تقارير زيارات المراجعة الداخلياة وكاذلك تقاارير زياارات الادعم  .0

تقوم كذالك  من قبل وحدة إدارة المشروعات على مجلس الكلية ووضع خطط تحسين لها.

يمثل األقسام  الذيدة ضمان الجودة بإعداد التقارير من خالل فريق المراجعة الداخلية وح

 العلمية واإلدارية المختلفة.

 .الدراسيفى نهاية العام  المستفيدينالتغذية الراجعة من  .3

 لألداء الكلى للمؤسسة. الذاتيمراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم  .4

 االستفادةمع األطراف المعنية وتحرص الكلية على  الذاتينتائج التقييم مراجعة ومناقشة  .5

 من توصيات. همن نتائج هذه المراجعة ومتابعة ما تم إنجاز

على متابعاة ماا ياتم فاى األقساام األكاديمياة واإلدارياة وحدة تقويم األداء و ضمان الجودة حرص ت

. األكاديمي االعتماد لضمان الجودة ومتطلبات الداخليبتنفيذ سياسات وإجراءات النظام  لاللتزام

 ومن اآلليات المةتخدمة فى ذلكا :

  واالعتمادللتوعية بمفاهيم الجودة  علميتعيين منسق للجودة بكل قسم  

بالمسسةة في ضمان جودا التعليم بالمسسةة في ضمان جودا التعليم   فاعلية نظام الجودافاعلية نظام الجودا  --33

داءا :داءا :و تطوير األو تطوير األ  

 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

170 

  األقسام العلمية واإلدارية. منسقيدورية مع  اجتماعاتعقد 

 .إعداد تقارير األداء للبرامج وتحديد جوانب القوة والضعف فيها 

  ألقسام والوحدات اإلدارية وتقديم التغذية الراجعة.ل ذاتيإجراء دراسات تقييم 
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أولاا : محور 

 القدرا المسسةية
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 المعايير

 

 نقاط تحتاج إلى تحةين نقاط الستيفاء

1-
ط 
طي
خ
لت
ا

ي
ج
تي
را
ست
إل
ا

 

 خطة إستراتيجية معتمدة وموثقة -

 للكلية البيئيالتحليل  فيمشاركة األطراف المعنية  -

 الة الكلية موثقة ومعلنةرؤية ورس -

 وجود خطة تنفيذية ألهداف الكلية اإلستراتيجية  -

متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والخطة  -

 التنفيذية سنويا  

نشر الوعي المستمر بالرؤية والرسالة و  -

 أهداف الكلية

و نظرائها على  بين الكلية دراسات مقارنة  -

 المستوى المحلى

 
1- 

ى
يم

ظ
تن

 ال
ل
يك

ه
ال

 ل تنظيمى موثق ومعتمد هيك - 

 و اللجان  إستحداث بعض الوحدات -

 إعداد كتيب للتوصيف الوظيفى موثق -

 دارة األزمات والكوارثإللجنة وجود  -

 خطة معتمدة لألزمات و الكوارث -

 ضمان الجودة تقويم االداء و وجود وحدة -

 اعتماد الهيكل التنظيمي من التنظيم و االدارة   -

املين و عااائاااة التااادريس و الوعاااي اعضااااء هي -

 الطالب بادارة االزمات و الكوارث

اساااااتكمال الهيكااااال االدارى لقسااااام الصااااايدلة  -

 االكلينيكية

3- 
ا 

اد
قي

ال

مة
وك

ح
وال

 

 األكاديمية موثقة ومعلنة إلختيار القياداتمعايير وجود  -

 الكليةمجلس  نمط ديموقراطى فى مجالس األقسام و  -

 ية دورات خاصة بالتنمية االدارية.اجتياز القيادات االكاديم -

 وجود وحدة نظم المعلومات والبيانات -

تنشيط المشاركة فى المشاريع البحثية الممولة من خالل وحدة ادارة  -

 المشروعات

 تفعيل معايير اختيار القيادات االكاديمية -

تنمياااااة قااااادرات القياااااادات االساااااتمرار فاااااى  -

 االكاديمية

 كليةالموارد الذاتية للتفعيل خطة  -

التفاعةةةل مةةةع القطاعةةةات اإلنتاجيةةةة والخدميةةةة  -

 بالمجتمع

 

4-
ة 
قي
دا
ص
لم
ا

ت
يا
الق
خ
أل
وا

 

 موثق ومعتمد ومعلن أخالقيتوافر ميثاق  -

 حقوق الملكية الفكرية والنشرإجراءات  نشر و حماية  -

 العدالة وعدم التمييز بالكلية مبادئتطبيق  -

 قيات المهنةآلية للتعامل في حاالت عدم المطابقة بااللتزام بأخال -

واإلداريين و أعضاء هيئة وجود آلية لتلقى شكاوى الطالب  -

 التدريس

 

 زيادة نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية -

تفعيل إجراءات االلتزام بحقوق الملكية  -

 الفكرية والنشر

التحديث الدوري للمعلومات المتوفرة عن  -

 الكلية
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5- 

ي
ار
إلد
 ا
از
ه
ج
ال

 
 

 تيار و تعيين و ترقية القيادات اإلدارية معايير معتمدة و معلنة الخ  -

 معايير معتمدة و معلنة لتقييم أداء العاملين  - 

قاعدة بيانات إلدارة الكلية والعاملين تتضمن البيانات الشخصية  - 

 والمؤهالت العلمية والبيانات الوظيفية والدورات التدريبية.

ضافة أي برنامج خطة معتمدة للتدريب المستمر وهذه الخطة قابلة إل  -

 بناءا  على االحتياجات.

المراجعات الداخلية و اتخاذ االجراءات التصحيحية بناءا علي هذه   -

 المراجعات.

 وسائل قياس وتقييم مستوى الرضا الوظيفي.   -

يتم عمل التغذية الراجعة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لزيادة   -

 الرضا الوظيفي

 اإلداري. المؤتمر السنوي للجهاز   -

 تشكيل فرق للتدريب من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة بالكلية.   -

 استحداث عمليات إدارية جديدة )تقييم مورد(.   -

 وجود معايير للموظف المثالي بالكلية.   -

 لجنة الستقبال تظلمات العاملين بالكلية والبت فيها مشكلة من أ.د/  -
 تمع وتنمية البيئة وأقدم األساتذة وكيل الكلية لشئون خدمة المج    
  .الكلية مدير عامالجهاز اإلداري و رئيسالعاملين بمجلس الكلية و   

تحاااديث المساااتمر للخطاااة التدريبياااة و تنمياااة ال -

 قدرات الجهاز االدارى

 المراجعات الداخلية لالدارات بالكلية  - 

  بالكلية التواصل بين االدارات المختلفة ضعف  - 
 اسةةتراتيجية لتطةةوير ادارة المعلومةةات  وضةةع  - 

 .لتحديث المستمر لقواعد البياناتاو  بالكلية     

 تحفيز العاملين  - 

 مليناالقياس الدورى للرضا الوظيفى للع  - 

 

 

6-
  

رد
وا
لم
ا

 

ميزانيااة برناااامج  و ذلااك ماانتطااور المااوارد الذاتيااة للكليااة ساانويا   -

 ية ومشروعات التطويرالصيدلة االكلينيكية و المشروعات البحث

االعتماااد علااى التموياال الااذاتى لتطااوير العمليااة التعليميااة والبحثيااة  -

 % 85بنسبة 

وحدة االمن والسالمة ووجود خطط تدريب وخطط اخاالء لمواجهاة  -

 الكوارث 

 لصيانة االجهزة والمعدات وصيانة المعامل  معتمدة وجود خطة -

باللغااااة و غااااة العربيااااة موقااااع الكليااااة علااااى شاااابكة المعلومااااات بالل -

 االنجليزية

   مخطط لشبكة االنترنت بالكلية –توافر خدمة االنترنت بالمؤسسة  -

يغطااااى الموقااااع مختلااااف المعلومااااات الخاصااااة بشاااائون الطااااالب  -

 والدراسات العليا

 وجود قاعدة بيانات بالمعامل وكذلك األجهزة بكل األقسام  -

 وجود قاعدة بيانات عن المبانى وطبيعته -

 التدريسيةالل وتجديد للمعامل الطالبية وقاعات إح  -

 زيادة الموارد الذاتية للكلية  -

 زيادة مساحة الكلية -

وجااود اليااة للااتخلص ماان المااواد الخطاارة عاادم  -

 وحفظها 

الخاصااة بالتعامااال ماااع تفعياال خطاااط التااادريب  -

 الحوادث واالزمات

 التحديث الدورى لموقع الكلية - 

لكليااااة وقاعااااات تطااااوير ماااادرجات ومعاماااال ا -

 و الكنترول   اإلمتحانات

 مخزن للسوائل والمواد القابلة لالشتعال منعزل -

 المعامل والمدرجاتخالء تجارب عملية ال -
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7-
ة 
عي
تم
ج
لم
 ا
كة
ار
ش
لم
ا

ئة
بي
 ال
ية
نم
وت

 

معتمدة وموثقة منبثقة من الخطة اإلستراتيجية للبيئة وجود خطة  -

 للكلية ومتوافقة مع خطة الجامعة

 دارة الخدمات المجتمعية وشئون البيئةإلوحدة  -

 مجلس الكلية ولجنة شئون البيئة فيمشاركة األطراف المجتمعية  -

 خطة تدريب معتمدة للعاملين بالكلية -

 خطة تدريب معتمدة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -

 قوافل طبية لخدمة المجتمع -

الخطة السنوية  لقطاع خدمة المجتمع وتنمية  -

 البيئة

-مل جمعية خريجي كلية الصيدلةتفعيل ع -

 جامعة الزقازيق

 تفعيل وحدة الخدمات الصيدلية -

4-
ة 
ار
اد
و 
ى 
س
س
ؤ
لم
 ا
يم
و
تق
ال

دة
و
ج
ال

 

 ضمان الجودة مجهزة الداء وظيفتهاوجود وحدة لتقويم األداء و 

 طراف ذات الصلة في مناقشة نتائج التقويم الذاتيمشاركة اال -

 خطة معتمدة للتقويم الشامل والمستمر

 

 وضع مؤشرات قياس لتقييم اداء المؤسسة -

 عمل التقويم الذاتي بصورة دورية -
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ثانياا : محور 

 الفاعلية التعليمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

171 

 المعايير
 نقاط تحتاج إلى تحةين نقاط استيفاء

2-
ن

و
ج

ري
خ

وال
ب 

ال
ط

ال
 

 سياسة معتمدة ومعلنة لقبول وتحويل الطالب تتسم بالشفافية -

برنااامج الصاايدلة  قواعااد التحوياال ماان البرنااامج األساسااي إلااى -

 اإلكلينيكية محددة ومعلنة

 خطة معتمدة ومعلنة لألنشطة الطالبية -

 آلية وخطه  معتمدة للدعم الطالبي والخدمات  الطالبية -

 الخدمات المالية عن طريق صندوق التكافل -

 عيادة طبية للرعاية الصحية مفتوحة طوال أيام األسبوع -

الطاااااالب تكااااريم الطااااالب المتميااااازين وتشااااجيعهم ومساااااعدة  -

 المتعثرين

 تطبيق اإلشراف األكاديمي والريادة الطالبية -

  –طباعااة وتوزيااع وتحااديث أدلااة الطالااب  )اإلرشاااد األكاااديمي  -

 ممارسة األنشطة  (–الخريجين 

 قياس رضا الطالب عن الخدمات الطالبية -

 اعتماد مكتب لمتابعة الخريجين -

 جامعة الزقازيق –إشهار جمعية لخريجي كلية الصيدلة  -

 عمل االحتفال للخريجين -

 عمل ملتقى التوظيف السنوي -

برامح رعاية الطالب المتعثارين  -

و قيااااااااس فاعليتهاااااااا و نساااااااب 

 المستفيدين منها

تفعياااااااال ايجااااااااابي لإلشااااااااراف  -

 األكاديمي للطالب

آلياااااة تشاااااجيع أعضااااااء هيئاااااة  -

التدريس والطالب على ممارساة 

 األنشطة 

تفعيااااال عماااااال وحااااادة متابعااااااة  -

الخااااريجين ماااان خااااالل جمعيااااة 

ريجاي الكليااة ومتابعاة مسااتوى خ

 الخريجين في سوق العمل

1-
ية

يم
اد

ألك
 ا
ير

اي
مع

ال
 

 

تبنى المعايير األكاديمية القومية واعتماد ذلك فى مجالس  -

 األقسام ومجلس الكلية.

توافق المعايير األكاديمية المتبناه مع البرنامج الدراسي  -

 ورسالة الكلية

ن أعضاء هيئة التوعية بالمعايير األكاديمية القومية بي -

 التدريس ومعاونيهم والطالب والجهاز اإلداري.

تصميم البرنامج األكاديمي فى ضوء المعايير األكاديمية  -

 القومية المتبناه.

إعادة صياغة نواتج التعلم المستهدفة على مستوى  -

 المقررات.

إجراء المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج والمقررات  -

 ر األكاديمية القومية.للتأكد من تطبيق المعايي

 تشكيل لجنة لمنابعه تطبيق المعايير األكاديمية -

 

 عان عمل ورش عقد في االستمرار-

 األكاديمية المعايير

 العاماااااة المهاااااارات تقيااااايم آلياااااات-

 الطالب لدى للنقل والقابلة

 المعاااايير تطبياااق مااادى قيااااس آليااة-

 .األكاديمية
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3-
ج

ام
بر

ال
 

ية
يم

عل
لت
ا

 
در

 ال
ت

را
قر

لم
 ا
و

ية
س

ا
 

 توصيف وتقارير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية موثقة -

 ومعتمدة.

 مرونة البرامج التعليمية استجابة للتغيير و احتياج سوق العمل -

للمقرات  (ILOs) مراجعة صياغة نواتج التعلم المستهدفة -

الدراسية للوقوف على مدى تطابقها مع نواتج التعلم المستهدفة 

 من البرنامج.

للبرامج التعليمية و  )داخلية و خارجيه(  عة دوريةمراج -

 المقررات الدراسية و تفعيل نظام المقيم الخارجي.

استطالع آراء أصحاب المصلحة واألطراف المعنية  -

 والمستفيدين في البرامج التعليمية.

 نقاط التميزا :  -

تدريس مقرر علم البيولوجيا الجزيئية النباتية )النواتج  -

 الرابعة )ال يدرس بالجامعات األخرى(. الطبيعية( للفرقة

تدريس مقرر ممارسات التصنيع الجيدة من خالل المقررات  -

االختيارية وتدريب الطالب بشركة دلتا فارم إلكسابهم 

 المهارات العملية المرتبطة بسوق العمل.

المشروع البحثي للطالب حيث يتم توزيع الطالب بصورة  -

تدريس وطرح نقاط مجموعات صغيرة على أعضاء هيئة ال

بحثية لدعم المهارات البحثية لدى الطالب والربط بين مقررات 

 الدراسة والبحث العلمي ومتطلبات سوق العمل

 وورش عمل تدريبية عن توصيف وتقرير البرامج والمقررات -

 توصيف للمشروع البحثي -

 

وورش عماااال تدريبيااااة عاااان  -

توصاااايف وتقرياااار الباااارامج 

 والمقررات

 ع البحثيتوصيف للمشرو -

 توصيف للتدريب الميداني -

 تطوير و  استكمال إجراءات - 

 الالئحة تحديث 
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4-
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ت
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هي
ة
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م 
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م 
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مة

ع
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 إستراتيجية معتمدة للتعليم والتعلم  -

 زيادة أعداد وسائل العر  اإللكترونية -

األنشطة  -التعلم الذاتي )وجود أنماط غير تقليدية للتعلم  -

 البية العلمية(الط

 الدعم األكاديمي واإلرشاد للطالب -

 استحداث لجنة تقويم االمتحانات -

 اعتماد معايير الورقة اإلمتحانية -

 خطة معتمدة و محدثة لبرنامج التدريب الصيفي -

 وجود دليل إسترشادى ألعمال االمتحان والكنترول -

 مكتبة محدثة و مطورة -

 ملكفاية مصادر التعلم من قاعات الدرس والمعا -

 قياس رضا الطالب ودعمهم فى جميع المجاالت -

 

 

االستمرار في المطالبة بتقليل  -

 أعداد الطالب المقبولين

مراجعة إستراتيجية التعليم و  -

التعلم في ضوء نتائج 

 االمتحانات

 تطوير طرق التدريس و التعلم -

توصيف للتدريب الميداني وفقا   -

 لمخرجات التعلم المستهدفة

تائج التدريب تفعيل آليات تقويم ن -

 الميداني للطالب

مؤشرات قياس فاعلية التدريب  -

 لميداني للطالب

نظام التظلمات من نتائج  -

 االمتحانات و شكاوى الطالب

معايير لتقييم الطالب في  -

 االمتحانات الشفهية

5-
س

ري
تد

 ال
ئة

هي
ء 

ضا
ع

أ
 

 وجود قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة. -

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة  تحديد االحتياجات -

 المعاونة.

 خطة معتمدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة  -

خطة معتمدة للتعامل مع العجز فى أعضاء هيئة  -

 التدريس/الهيئة المعاونة 

خطة معتمدة لالستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين  -

 وغير المتفرغين 

 لمعيدين طبقا  الحتياجات األقسامخطة خمسية لتعيين ا -

خطة معتمدة لتحسين الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة  -

 التدريس/الهيئة المعاونة

 

التدريب المستمر  لتنمية قدرات  -

أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم

تفعيل خطة التعامل مع العجز  -

في عدد أعضاء هيئة 

 التدريس/الهيئة المعاونة.

تفعيل خطة تحسين الرضا  -

يفي ألعضاء هيئة الوظ

 التدريس/الهيئة المعاونة. 

 آليات المحاسبة والمساءلة -
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6-
ية

لم
لع

 ا
طة

ش
ألن

وا
ي 

لم
لع

 ا
ث

ح
لب
ا

 

 

 خطة بحثية معتمدة، ومتضمنة خطة تنفيذية.  -

 قاعدة بيانات لألبحاث المنشورة. -

 خطة لتشجيع التعاون البحثي بين األقسام المختلفة -

 وجود اتفاقيات ثقافية -

 المحلي والدوليالتعاون البحثي  -

 أعضاء هيئة تدريس حاصلين على جوائز علمية -

 وجود مجلة علمية للكلية -

 

تفعيل آلية متابعة تنفيذ الخطة  -

 البحثية للكلية

تحديث مستمر لقاعدة بيانات  -

لألبحاث المنشورة وتحديث 

السيرة الذاتية ألعضاء هيئة 

 التدريس

زيادة مصادر التمويل الذاتي  -

 المتاح للبحث العلمي

تشجيع التعاون البحثي بين  -

 الكلية والجهات البحثية األخرى

االهتمام بالدورية العلمية للكلية  -

 و انتظام صدورها

7-
يا
عل

 ال
ت

سا
را

لد
ا

 

 –ماجستير  –توصيف مقررات الدراسات العليا )دبلومات  -

 دكتوراه( 

 قياس رضا طالب الدراسات العليا -

 تقارير المراجعين عن مقررات الدراسات العليا  -

 وجود دليل للدراسات العليا  -

وجود قواعد بيانات عديدة عن التسجيالت وأعداد الطالب  -

 الحاصلين على الدرجات العلمية

 (NARSتبنى معايير الهيئة القومية ) -

مركز الخدمات  –توافر المعامل البحثية )المعمل المركزى  -

معمل زراعة  –كمزرعة ومتحف العقاقير  –الصيدلية 

 اإلنسجة(

 كتبة للدراسات العلياوجود م -

 إصدار المجلة العلمية للكلية -

 وجود اتفاقيات ثقافية -

 وجود لجنة لتلقى شكاوى طالب الدراسات العليا -

المراجعاااااة الدورياااااة لتوصاااااايف  -

البااارامج والمقاااررات للماجساااتير 

 والدكتوراه

استكمال تقارير برامج الدراسات   -

 العليا

طااارق تقياااايم طااااالب الدراسااااات  -

 العليا

 يث الادورى لقواعااد بيانااتالتحاد

 الدراسات العليا

القباااااس الاااادورى لرضااااا طااااالب -

 الدراسات العليا
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8- 
ية

يم
عل

لت
 ا

ية
عل

فا
 لل

مر
ةت

لم
 ا
يم

قي
لت
ا

 

إعداد الدراسة الذاتية و التقرير السنوى للكلية بصفة  -

 دورية

زيادة مشاركة األطراف ذات الصلة في مناقشة نتائج  -

 التقويم الذاتي

 ي التقويم المستمراإلستمرار ف -

 وجود ممارسات عديدة لتحسين الفاعلية التعليمية

وجود الية لتقويم الفاعلية التعليمية  -

 بالكلية

اإلستمرار فى تطوير وسائل تقييم  -

 الفاعلية التعليمية
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
يذآليا ت التنف مقترحات التطوير والتعزيز  مسئولية التنفيذ التوقيت 

مؤشرات المتابعة وتقييم 

 األداء
 الميزانية

1-
 

ي
ج
ستراتي

إل
ط ا
طي
خ
الت

 

متابعةة تنفيةةذ الخطةة اإلسةةتراتيجية  -
 والخطة التنفيذية سنويا  

اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ الخطة  -
 اإلستراتيجية والخطة التنفيذية

 إعداد تقارير دوريه للخطة التنفيذية -

11/2111 – 
12/2112 

لفريةةةةةن التنفيةةةةةةذي لمعيةةةةةةار ا -
 التخطيط اإلستراتيجي

لجنةةةةةة المراجعةةةةةةة الداخليةةةةةةة  -
بوحةدة تقةويم األداء و ضةمان 

 الجودة

تقةةةةةةةارير دوريةةةةةةةةه للخطةةةةةةةةة  -
 التنفيذية

 

5111 
 جنيه

نشةةةر الةةةةوعي المسةةةتمر بالر يةةةةة  -
 والرسالة و أهداف الكلية

عقد ندوات توعية لمختلف الفئات  -
 بالكلية

12/2111 
9/2112 

الفريةةةةةن التنفيةةةةةةذي لمعيةةةةةةار  -
 التخطيط اإلستراتيجي

زيةةادة نسةةبة الةةوعي بالر يةةة  -
والرسةةةةةالة و أهةةةةةداف الكليةةةةةة 

 لمختلف الفئات بالكلية

 

5111 
 جنيه

دراسةةةات مقارنةةةة بةةةين الكليةةةة  و  -
 نظرائها على المستول المحلى

 لقاءات و اجتماعات و استبيانات -
 تحليل النتائج -

 لدراسة و اعتمادهاإعداد تقرير ا -
 

4/2112 
12/2112 

الفريةةةةةن التنفيةةةةةةذي لمعيةةةةةةار  -
 التخطيط اإلستراتيجي

 5111 وجود الدراسة -
 جنيه

0-
 

ي
ظيم

لهيكل التن
 

 

التحةةةةةةةةديث المسةةةةةةةةتمر للهيكةةةةةةةةةل  -
 التنظيمى.

تكليف فرين عمل للتحديث بصفة  -
 دورية سنويا.

9/2111- 

12/2112 

رئةةةةيس المعيةةةةةار و الفريةةةةةن  -
 التنفيذل.

 يكل تنظيمى محدث.وجود ه -
رضةةةا العةةةاملين بالكليةةةة عةةةن  -

 الهيكل التنظيمى.

2111 
 جنيه

 

التحةةةةةديث المسةةةةةتمر للتوصةةةةةةيف  -
الةةوظيفى ليتوافةةن مةةع المسةةةتحدث 

 فى الهيكل  التنظيمى.

تكليف فرين عمل للتحديث بصفة دورية  -
 سنويا.

قياس أثر التغيير فى الهيكل التنظيمى  -
 بإستبيان قبل و بعد التحديث(.

 

9/2111 

 9/2112 

 

رئةةةةيس المعيةةةةةار و الفريةةةةةن  -
 التنفيذل.

رضةةةا العةةةاملين بالكليةةةة عةةةن  -
أدوار وظةةةةةةةةةةةائفهم و عةةةةةةةةةةةدم 

 تضاربها.
 

2111 
 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم 

 األداء
 الميزانية

 

3-
 
ال

حوكمة
قيادة وال

 

تطبيةةةةةن معةةةةةةايير إختيةةةةةار القيةةةةةةادات  -
 األكاديمية

 

تطبين المعايير عند إختيار  -
 القيادات

11/2111 

9/2112 
قيادات تم إختيارها  - ادارة الكلية -

 حسب المعايير

----- 

اجتيةةةاز القيةةةادات االكاديميةةةةة دورات   -
 خاصة بالتنمية االدارية.

 

 1/2112 استمرارية عقد دورات  -
12/2112 

 ادارة الكلية. -

معيار القيادة و  -
 الحوكمة

زيادة عدد الحاصلين  -

 على هذه الدورات.

1111 
 جنيه 

تشةةةةةجيع أعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس   -
للحصول على مشاريع بحثيةة تنافسةية 

 بالكلية.
 

عقةةةةةد دورات مسةةةةةتمرة للتوعيةةةةةة   -
بكيفيةةةة الحصةةةول علةةةى المشةةةاريع 

التنافسةية وتوزيةةع نشةةرات تحتةةول 
 ع وعناوينهم. مصادر هذه المشاري

 

11/2111 

9/2112 
وحدة ادارة  -

 المشروعات بالكلية.

زيادة عدد الحاصلين  -

 على هذه المشروعات

3111 

 جنيه 

 تفعيل خطة تنمية الموارد الذاتية  - نق  الموارد الذاتية -

زيةةادة حصةةة الكليةةة مةةن مواردهةةا   -
الذاتيةةعن طريةةن مخاطبةة الجامعةةة 
بزيةةادة حصةةة الكليةةةة مةةن برنةةةامج 

 دلة االكلينيكيةالصي

11/2111 
9/2112 

 

 ادارة الكلية -
 

زيادة الموارد الذاتية  -
 بالكلية

------ 

 

 

زيادة التفاعل مع القطاعات اإلنتاجية  -
 والخدمية بالمجتمع

لقاءات بين أعضاء هيئة التدريس  -
 وممثلين من المستفيدين

 عمل بروتوكوالت تعاون -

9/2111 
9/2112 

وكيل الكلية لشئون  -
مع وتنمية خدمة المجت

 البيئة

توافر بروتوكوالت  -
تعاون مع مختلف 

 القطاعات

------ 
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم 

 األداء
 الميزانية

4-
 

ت
القيا

خ
أل
صداقية وا

الم
 

نشةر ثقافةةة حقةون الملكيةةة الفكريةةة  -
 لنشروا

الفريةةةةةن التنفيةةةةةذي لمعيةةةةةار  - 5/2112 عقد ندوات توعية لمختلف الفئات بالكلية -
 المصداقية واألخالقيات

 سجالت  حضور الندوات -

زيةةةادة نسةةةةبة الةةةةوعي لجميةةةةع  -
فئةةةات الكليةةةة بحقةةةون الملكيةةةة 

 الفكرية والنشر 

5111 
 جنيه

تفعيةةل إجةةراءات االلتةةزام بحقةةةون  -
 الملكية الفكرية والنشر

المعلومةةات و التكنولوجيةةا  مخاطبةةة مركةةز  -
بالجامعةةة لتةةوفير النسةةي األصةةلية لبةةرامج 

 الكمبيوتر

إلةةةزام المكتبةةةةة بيتبةةةةاع سياسةةةةات حقةةةةون  -
 الملكية 

1-12/2112 وكيةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةة لشةةةةةةةةئون  - 
 الدراسات العليا والبحوث

الفريةةةةةن التنفيةةةةةذي لمعيةةةةةار  -
 المصداقية واألخالقيات

 مدير المكتبة  -

تةوافر نسةي أصةلية مةن بةرامج  -
 وتر الكمبي

-----  

وضةةةع ةليةةةة للتعامةةةل فةةةى حةةةاالت  -
عدم المطابقةة بةااللتزام بأخالقيةات 

 المهنة

مخاطيةةة األقسةةام القتةةراح طةةرن التعامةةل  -
للتعامةةةةةل فةةةةةى حةةةةةاالت عةةةةةدم المطابقةةةةةة 

 بااللتزام بأخالقيات المهنة

لقاءات واجتماعات  لوضع ةليةة موحةدة و  -
عامةةةة و اعتمادهةةةا مةةةن مجلةةةس الكليةةةة و 

 نشرها و إعالنها

- 1-9/2112 وكيةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةة لشةةةةةةةةئون  - 
 الدراسات العليا والبحوث

الفريةةةةةن التنفيةةةةةذي لمعيةةةةةار  -
 المصداقية واألخالقيات

 ر ساء األقسام العلمية -

ةليةةة معتمةةدة و معلنةةة  للتعامةةل  -
فةةةةى حةةةةاالت عةةةةدم المطابقةةةةة 

 بااللتزام بأخالقيات المهنة

2111 
 جنيه

التحةةةديث الةةةةدورل لموقةةةةع للكليةةةةة  -
 على شبكة االنترنت

صي  فرين عمةل متخصة  مسةئول تخ -
 عن موقع الكلية 

التحةةةديث الةةةدورل للبيانةةةات والمعلومةةةات  -
 على موقع الكلية 

ربةةط موقةةع الكليةةة بموقةةع الجامعةةة بشةةكل  -
 فعال

11/2111  

9/2112  

رئةةةةةةيس وحةةةةةةةدة البيانةةةةةةةات  -
 والمعلومات

زيادة عدد الزائرين اليومى 

 للموقع 

11111 

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
ت التطوير والتعزيزمقترحا  مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ 

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 الميزانية

5-
 

ي
إلدار

جهاز ا
ال

 

للتحةديث بصةةفة دوريةة سةةنويا بنةاءا علةةي  - تدريبية الخطة للالتحديث المستمر  -
 حصر االحتياجات التدريبية

   تنفيذ الخطة التدريبية -

11/2111 – 

9/2112  
معيةةةةةةار الجهةةةةةةاز منسةةةةةن  -

 االدارل

 مدير عام الكلية -

 11111 وجود خطة تدريبية محدثة -

 جنيه

المراجعةةةةةات الداخليةةةةةة لةةةةةالدارات   -
 بالكلية 

تنميةةةةةةةة قةةةةةةةدرات بعةةةةةةةض اداري  -
التخطةيط و المتابعةة علةي مهةارات 

 المراجعات الداخلية

لمراجعةة بصةةفة دوريةةة نصةةف سةةنويا و ا -

 اتخاذ االجراءات التصحيحية 

9/2111 – 

9/2112  
منسةةةةةن معيةةةةةةار الجهةةةةةةاز  -

و الفريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  االدارل

 التنفيذي

 1111 وجود جهاز اداري محدث -

 جنيه

عمةةل اسةةتبيانات و تحليلهةةا بصةةفة دوريةةة  - لرضا الوظيفيالدورل ل قياسال -
 سنويا و اتخاذ االجراءات الالزمة

9/2111 – 
9/2112  

منسةةةةةن معيةةةةةةار الجهةةةةةةاز  -
و الفريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  االدارل
 التنفيذي

لرضةةةةةةا ا نتاشةةةةةج اسةةةةةةتبيانات -
 الوظيفي للعاملين 

1111 
 جنيه

بيانات رلقواعد التحديث المستم -  

للعاملين بالكلية     

تكليةةف فريةةن لحصةةر كةةل مةةا هةةو جديةةةد  -

بخصةةةو  هةةةذه القاعةةةدة بصةةةفة دوريةةةة 
 نصف سنويا 

11/2111 – 

9/2112  
منسةةةةةن معيةةةةةةار الجهةةةةةةاز  -

و الفريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  االدارل

 التنفيذي
 

 511 وجود قاعدة بيانات محدثة   -

 جنيه

التواصةةةةل بةةةةين االدارات  ضةةةةعف  -

 المختلفة بالكلية
وضةةةةع اسةةةةتراتيجية لتطةةةةوير ادارة  -

 المعلومات بالكلية

ل مشةةةةةةروع نظةةةةةةم المعلومةةةةةةات إسةةةةةةتكما -

 تحديد :ل اإلدارية 

 مهام الوحدة التنظيمية -
وصف مهام الوحدة   -  
النماذج المتداولة في الوحدة التنظيمية  -  

11/2111  

9/2112  

 ادارة الكلية  -

.د. عةةةةةةةةةاطف عراقةةةةةةةةةي ا  -
بمةةةةدير وحةةةةدة نظةةةةم بكري

معلومةةات الجامعةةة بمركةةز 
تقنيةةةةةةةةةة االتصةةةةةةةةةةاالت و 

 المعلومات

وجةةةةةود تواصةةةةةل مسةةةةةتمر و   -
ملحةوظ بةةين االدارات المختلفةةة 

 بالكلية
 

11111 

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

ابعة مؤشرات المت

 وتقييم األداء
 الميزانية

5-
 

ي
إلدار

جهاز ا
ال

 

رفع كفاءة موظفي ادارة المشتريات و  -
 المخازن

 المتابعة المستمرة لها لزيادة كفاءتها

عقد دورات تدريبية سنويا لرفع كفاءة  -
 االداريين

9/2111 – 
9/2112  

ادارة الكلية و  -
 وحدة التدريب

زيادة كفاءة و فعالية  -
و  ادارة المشةةةةةتريات

 المخازن

5111 
 جنيه

تحفيز العاملين بالكلية - تكةةةريم المتميةةةةزين مةةةةن العةةةةاملين بالكليةةةةة خةةةةالل  - 
 الم تمر االداري السنوي بالكلية 

مطالبة ادارة الكلية لتةوفير المةوارد المليةة الالزمةة   -

 باستمرار و سنويا

9/2111 – 
9/2112  

 دارة الكلية -

منسن معيار  -
الجهاز 
 االدارل

الجهةةاز  زيةادة رضةةا -
 االدارل

5111 
 جنيه

6-
الموارد

 

تنمية الموارد الذاتبة للكلية - بحةةةث سةةةةبل التغلةةةةب علةةةةى معوقةةةةات التةةةةرخي   - 

للوحةةدة استشةةارات صةةيدلية مةةن وزارة الصةةةحة 

والعمةل علةةى اسةتخراج التةةرخي  وتةوفير الةةدعم 

 المالى للوحدة حتى تبدأ العمل

11/2111  

9/2112  

 ادارة الكلية -

وكيل الكلية  -
 البيئة لشئون

مدير وحدة  -
االستشارات 

 الصيدلية

تةةةةةةرخي  الوحةةةةةةدة  -
واالعةةةةةةةةةالن عةةةةةةةةةن 

 أنشتطتها المختلفة

11111 

 جنيه

عمةةةل بوسةةةترات للدعايةةةةة و التةةةرويج  لبرنةةةةامج  -

الصيدلة االكلينيكيةة بامةاكن مختلفةة بالكليةة وعلةى 

   موقع الجامعة

9/2111  

7/2112  

مدير برنامج  -
الصيدلة 
 االكلينيكية

الب زيةادة اعةداد الطة -
 المقبولين بالبرنامج

5111 

 جنيه

ورش عمةةةةل لنشةةةةر ثقافةةةةة التقةةةةدم للمشةةةةروعات  -

البحثيةةةةة واسةةةةلوب التقةةةةدم بةةةةين اعضةةةةاء هيئةةةةةة 

التةةدريس وتةةةوفير قواعةةد بيانةةةات بالهيئةةات التةةةى 

 تقدم مشروعات بحثية 

11/2111  

9/2112  

مدير وحدة  -
 المشروعات

عةةةةةدد المشةةةةةروعات  -
 بحثية ممولة

11111 

هجني  

التوسع الراسى للكلية وذل  ببناء دور خامس  - ة الكلية زيادة مساح -

بمصنع االدوية التعليمى واحالل وتجديد بعض 

12/2111  

12/2112  

زيةةةةةةةةادة المسةةةةةةةةاحة  - عميد الكلية  -
المخصصةةةةةةة لكةةةةةةةل 

 2م 3.5طالب عن 

1211111 

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

ابعة مؤشرات المت

 وتقييم األداء
 الميزانية

 االماكن بالكلية لزيادة االستفادة منها 

اليةةةة معتمةةةدة وفعالةةةة للةةةتخل  مةةةن المةةةواد  -
 طرة وحفظهاالخ

توفير صنادين خاصة للتخل  من المواد  -

الخطرة او ذات التاثير الضار  بكل معمل من 

معامل الكلية حتى يتم جمعها يوميا والتخل  

 منها باسلوب علمى 

 توفير حجرة لحفظ المواد الخطرة او المشتعلة   -

12/2111  

7/2112  

وكيل الكلية  -
 لشئون البيئة 

وجةةةةود اليةةةةةة فعالةةةةةة  -
  مةةن المةةواد للةةتخل

 الخطرة وحفظها

51111 

 جنيه

زيةةةادة كفةةةاءة التعامةةةل مةةةع الحةةةوادث عةةةن  -
طريةةةن  خطةةةةط تةةةةدريب علةةةةى االخةةةةالء و 

 مناورات تدريبية دورية

وضةةةع العالمةةةات االرشةةةادية المختلفةةةة بمختلةةةف  -

 اماكن الكلية 

 تفعيل خطط التدريب على مواجهة الكوارث -

 تركيب اجهزة انذار حرائن بمبانى الكلية  -

د ورش عمةةةةةةل ودورات تدريبيةةةةةةة دوريةةةةةةة عقةةةةةة -

 لمواجهة الكوارث

11/2111  

7/2112  

منسن وحدة  -
الكوارث 
 واالزمات

زيةادة وعةى الطةالب  -
والعةةةةةةاملين بطةةةةةةرن 
التعامةةل مةةع حةةةاالت 

 الكوارث 

25111 

 جنيه

 

اسةتمرار تطةةوير مةدرجات ومعامةةل الكليةةة   -
 وقاعات اإلمتحانات و الكنترول

تحديث المدرجات و بعض المعامل   – 

 تركيب وصالت إنترنت وأجهزة تكييف -

 احالل وتجديد قاعات الكنترول -

12/2111  

9/2112  

وكيل اللكلية  -
لشئون خدمة 

المجتمع 
 وتنمية البيئة

مةةدرجات  و معامةةةل  -
 محدثة

151111 

 جنيه

 

6-
الم

ــــــــــــــــــــــــ
وارد
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مجاالت التطوير 
 والتعزيز

 مسئولية التنفيذ التوقيت ةليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز
متابعة وتقييم م شرات ال

 األداء
 الميزانية

7-
وتنمية البيئة

جتمعية 
شاركة الم

الم
 

الخطةةةةةة السةةةةةةنوية  لقطةةةةةةاع  -
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

اجتماعات  ولقاءات بين وكيل الكلية  -
وممثلين من األطراف المجتمعية 
المختلفة إلعداد الخطة السنوية  

 لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

11/2111 لكلية لشئون خدمة وكيل ا - 
 المجتمع وتنمية البيئة

الفرين التنفيذي لمعيار  -
المشاركة المجتمعية 

 وتنمية البيئة

الخطة السنوية  لقطاع  -
خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة معتمدة و معلنة

2111 
 جنيه

تقرير سنوي عن أنشطة  -
قطاع خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

إعداد تقارير سنوية عن أنشطة  -
 دمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع خ

إعداد تقارير عن الندوات واللقاءات  -
 واألنشطة المختلفة.

9-12/2112 وكيل الكلية لشئون خدمة  - 
 المجتمع وتنمية البيئة

الفرين التنفيذي لمعيار  -
المشاركة المجتمعية 

 وتنمية البيئة

تقارير سنوية عن أنشطة  -
قطاع خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

وات واللقاءات قائمة بالند -
 المختلفة.

1111 
 جنيه

تفعيةل عمةل جمعيةة خريجةةي  -
جامعةةةةةةةة -كليةةةةةةةة الصةةةةةةةيدلة

 الزقازين

 للجمعية عمل موقع الكتروني -

دورات تدريبية للطالب و  -
 الخريجين

1-12/2112 وكيل الكلية لشئون خدمة  - 
 المجتمع وتنمية البيئة

منسن معيار الطالب و  -
 الخريجين

سجالت حضور الدورات  -
و شهادات  التدريبية
 الحضور

11111 
 جنيه

 

تفعيل وحدة الخدمات  -

 الصيدلية.

تدعيم وحدة االستشارات الصيدلية  -
للحصول علي الترخي  المطلوب 

 في المجاالت اآلتية: لمزاولة النشاط

 عمل وحدة إنذار ضد الحرين -

 شراء مولد كهربائي ومثبت تيار -

 عمل كتيب دعاية عن الوحدة -

 ن ومعملالتعاقد مع مستشفي وعاملي -

 عمل موقع الكتروني للوحدة -

التقةةةةةةةدم بطلةةةةةةةب للحصةةةةةةةول علةةةةةةةي  -

 .الترخي 

1-12/2112 وكيل الكلية لشئون خدمة  - 
 المجتمع وتنمية البيئة

 إدارة الكلية -

 مجلس إدارة الوحدة -

تةةةةةةةةةةةةةوافر المطويةةةةةةةةةةةةةات  -
 والكتيبات 

 وجود موقع الكتروني -

للحصةةول علةةي التةةرخي   -
 المطلوب لمزاولة النشاط

 

 

81111 

 جنيه
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ويم المؤسسى التق

 و ادارة الجودة

األطراف  فاعلة من مشاركة -
في مناقشة نتائج  ذات الصلة

 التقويم الذاتي
 

األطراف  زيادة عدد اللقاءات مع   -
 ذات الصلة  و جعلها بصفة دورية 

وحدة تقويم األداء و ضمان  - 11/2111
 الجودة

 وجود كشوف اللقاءات -

------ 

لوحدة تقويم  دعم مادي ثابت  -
 ء و ضمان الجودةاألدا

عميد الكلية ورئيس الجامعة  ةمخاطب -
 لوضع مخصصات مالية  للوحدة

وحدة تقويم األداء و ضمان  - 1/2112
 الجودة

 وجود المخاطبات -
------ 

زيادة نشر الوعى بفكر وثقافة  -
 الجودة

توافر بيان بالحضور  - وحدة ضمان الجودة - 9/2112-1 ندوات , دورات تدريبية , إستبيانات  -
 دادهموأع

2111 

 جنيه

تجميع التقارير السنوية لألقسام  -  إعداد التقرير السنول للكلية -
 واإلدارات المختلفة

 تجميع البيانات -

 إعداد التقرير السنول -

 توافر التقرير السنول - وحدة ضمان الجودة - 9-11/2111

 
 

عمل إستبيانات لقياس مختلف  -
  جوانب القدرة الم سسية

ات المختلفة توزيع وتحليل اإلستبيان -
 وعرض النتائج على المختصين

توافر نتائج تحليل  - المعايير المختلفةر ساء  - 9/2112
 اإلستبيانات

2111 
 جنيه
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ثانياا : الفاعلية التعليمية 
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز

مقترحات التطوير 

 والتعزيز
 الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ

 

1-
 

ب و
ال
ط
ال

ن
جو
خري

ال
 

 

 

تفعيل ايجابي لإلشراف  -
األكةةةةةةةةةةةةاديمي للطةةةةةةةةةةةةالب 

 والتوعية به

توزيةةع طةةةالب الفرقةةة األولةةةى  والثانيةةةة  -
 على أعضاء هيئة التدريس

وكيل الكلية لشئون التعليم  -  9-11/2111
 والطالب

اإلعةةةالن عةةةةن أسةةةةماء المشةةةةرفين  -
وأمةةةاكن وأوقةةةةات تواجةةةدهم علةةةةى 
 موقع الكلية وفى لوحات الطالب

1111  
 جنيه

 

نةةةةةةدوات توعيةةةةةةة و مطبوعةةةةةةات  عقةةةةةةد   -

للطةةالب فةةةي بدايةةةة العةةةام الدراسةةةي عةةةن 
 نظام اإلشراف األكاديمي و أهميته

11-

11/2111  

2-3/2112  

منسن معيار الطالب و  -

 الخريجون و الفرين التنفيذي

الفرين االعالمى بوحدة تقويم  -
 األداء و ضمان الجودة

 سجالت حضور الطالب -

الةةوعي و النتةةائج االيجابيةةة لزيةةادة  -
الرضةةةةا و االسةةةةتفادة مةةةةن نظةةةةةام 

 اإلشراف األكاديمي

3111  

 جنيه
 

تحةةديث تشةةكيل لجنةةةة متابعةةة اإلشةةةراف  -
 األكاديمي و تفعيل االستفادة منه

9-11/2111  

7/2112  
وكيةةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةيم  -

 والطالب

 رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي -

تةوافر التقةارير الدوريةة ومحاضةر  -
راءات االجتماعةةةةةةةةةةةةات واإلجةةةةةةةةةةةة

 التصحيحية

1111  
 جنيه

 

بةةرامح رعايةةة الطةةالب  -

المتعثرين و قيةاس فاعليتهةا 
 و نسب المستفيدين منها

 

إدراج امتحانةةات دوريةةة و تعةةديل طةةرن  -

تقييم الطالب لسةهولة  لالكتشةاف المبكةر 
للطةةةةالب المتعثةةةةرين و معةةةةالجتهم  مةةةةن 

 خالل إجراءات تغير الالئحة الحالية

11/2112 ئون التعلةةةةةيم وكيةةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةة - 
 والطالب

 منسن معيار البرامج التعليمية -

----- الئحة معدلة -  

عمةل محاضةرات إضةافية لطةالب الفةرن  -

األولةةةى التةةةي بهةةةا نسةةةبة تعثةةةر عاليةةةه و 
مةةةةن خةةةةالل السةةةةاعات المكتبيةةةةة  أيضةةةةا

 ألعضاء هيئة التدريس

9/2111  

7/2112  

وكيةةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةيم  -
 والطالب

ء أعضةةا -منسةةن معيةةار الطةةالب -
 هيئة التدريس

  21111 تحسن النسب المئوية للنجاح -

 جنيه
 

أعضةاء  توزيع الطالب المتعثةرين علةى -
هيئةةةةةة التةةةةةةدريس لإلشةةةةةةراف  علةةةةةةيهم 

 ومساعدتهم

9/2111 وكيةةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةيم  - 
 والطالب

أعضةةاء  -منسةةن معيةةار الطةةالب -
 هيئة التدريس

----- تحسن النسب المئوية للنجاح -  

الب المتعثةرين قيةل و حصر إلعداد الطة -
 بعد تطبين البرامج و قياس األثر

7/2112 منسةةةةةةةةن معيةةةةةةةةار الطةةةةةةةةالب و  - 
 الخريجون و الفرين التنفيذي

تحسةةةن  -تحديةةةد نسةةةب المسةةةتفيدين -
 النسب المئوية للنجاح

5111  

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

1-
 

ن
جو
خري

ب وال
ال
ط
ال

 

 

ةليةة لجةةذب و  تشةجيع أعضةةاء  -
هيئةةة التةةدريس والطةةالب علةةى 

 ممارسة األنشطة 

إعالن أسماء وصور الطالب  -
 المتميزين باألنشطة

 فيتكريم الطالب المتميزين  -
 األنشطة

 طوال العام
6/2112  

 عميد الكلية  -

وكيل الكلية لشئون  -
 تعليم والطالبال

منسةةةةةةةةةةن األنشةةةةةةةةةةةطة  -
 الطالبية

وجود إعالن بأسماء وصور  -
 الطالب

 األنشطة فعالياتحفل ختام  -

5111  
 جنيه

 

زيادة األجهزة والمعدات الخا      -
 بالنشاط الطالبي

زيادة عدد الطالب المشةاركين فةي    - إدارة رعاية الشباب - طوال العام
 األنشطة

51111  

 جنيه

بعةةةةةة تفعيةةةةل عمةةةةل وحةةةةدة متا -
الخةةةريجين مةةةةن خةةةالل جمعيةةةةة 
خريجي الكليةة ومتابعةة مسةتول 

و الخةةةريجين فةةةى سةةةون العمةةةل 
 التواصل مع الخريجين

تحديث الرابط الخا  على الموقع  -
 اإللكتروني

----- وجود تحديث للرابط - مكتب الخريجين - طوال العام  

9/2112 تحديث قواعد بيانات الخريجين - مكتةةةةةةةةةةةةةب متابعةةةةةةةةةةةةةة  - 
الخةةةةةةريجين و شةةةةةةئون 

 خريجينال

  5111 واعد البياناتق -
 جنيه

 

تشكيل  فيمشاركة الخريجين   -
 االستفادةاللجان والمجالس الحاكمة 

 فيمن ةراء الخريجين ومشاركتهم 
تطوير البرامج الدراسية من خالل 

 ندوات ولقاءات

 عميد الكلية  - طوال العام

لجةةةةان إتحةةةةاد الطةةةةالب  -
واألسةةةةةةةةةةةر العاملةةةةةةةةةةةة 

 الكلية فيباألنشطة 

ائج االسةتبيانات الخاصةةة تحليةل نتةة -
 بالخريجين

5111  

 جنيه
 

عمل جمعية خريجي كلية  تفعيل -
 الصيدلة الزقازين

العام طوال وكيةةةةل الكليةةةةة لشةةةةئون  - 
 التعليم والطالب

وكيةةةةل الكليةةةةة لشةةةةئون  -
 البيئة و خدمة المجتمع

مجلةةةةةس إدارة جمعيةةةةةةة  -
 خريجي  كلية الصيدلة

  11111 انجازات الجمعية -
 جنيه
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طوير مجاالت الت

 والتعزيز
مؤشرات المتابعة وتقييم األداء   مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز  الميزانية 

0-
 

ألكاديمية
المعايير ا

  

 االستمرار في نشةر الةوعي  -
عضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةةدريس أل

الطةةالب  و والهيئةةة المعاونةةة
 الجدد بالمعايير األكاديمية

و ورش عمل ءات عقد ندوات ولقا -
و العالمات  األكاديمية عن المعايير
 المرجعية

المعةةةايير األكاديميةةةة  منسةةةن - دوريا  
بوحدة تقةويم األداء وضةمان 

 الجودة

تةةةوافر قائمةةةة بالنةةةدوات وأسةةةماء  -
 المشاركين

زيةةةادة نسةةةبة الةةةوعي بالعالمةةةات  -
المرجعيةةةةةة بةةةةةين أعضةةةةةاء هيئةةةةةة 

 التدريس.

5111  
 جنيه

انتشار  طرح استبيانات لقياس مدل -
 األكاديمية الوعي بالمعايير

المعةةةايير األكاديميةةةة  منسةةةن - دوريا  
بوحدة تقةويم األداء وضةمان 

 الجودة

  1111 تحليل نتائج االستبيانات -
 جنيه

تفعيةةل عمةةةل لجنةةةة متابعةةةة  -
مةةةةةةدل تطبيةةةةةةن المعةةةةةةايير 

 األكاديمية

عقاد  ورش عمال لتادريب أعضااء هيئاة  -
التدريس على كيفية تطبيق وقيااس مادى 

ق مخرجااات الااتعلم المسااتهدفة علااى تحقاا
 مستوى المقررات.

4/2111  

4/2112  

متابعااة ماادى أعضةةاء لجنةةة  -
 تطبيق المعايير األكاديمية

لجنةةة التةةدريب بوحةةدة تقةةويم  -
 األداء وضمان الجودة

 سجالت الحضور -

 المواد التدريبية -

25111  
 جنيه

النتائج  التقارير وعرض إعداد  -
 اذواتخمجلس الكلية  فيومناقشتها 

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة

7/2112 متابعاااة مااادى أعضةةةاء لجنةةةة  - 
 تطبيق المعايير األكاديمية

بمجلةةس التقةةارير مناقشةةة اعتمةةاد  -
اإلجةةةةةةةةةراءات  واتخةةةةةةةةةاذالكليةةةةةةةةة 
 الالزمة التصحيحية

1111  
 جنيه

اسةةةةةةتحداث ةليةةةةةةات لتقيةةةةةةيم  -
المهةةةةارات العامةةةةة والقابلةةةةة 

 للنقل لدل الطالب

الالئحةةةةة  اتخةةةةاذ إجةةةةراءات تغييةةةةر  -1

الداخليةة لبرنةةامج العلةةوم الصةةيدلية بمةةا 
فةةةي ذلةةة  تخصةةةي  درجةةةات لتقيةةةيم 
األنشطة التةي يقةوم بهةا الطالةب لقيةاس 

 .المهارات  العامة والقابلة للنقل
 

اساتطالع آراء األقساام العلمياة لتحدياد  -0

الاااوزن الناااوعي للااادرجات المخصصاااة 
لألنشااطة التااي تقاايس  المهااارات العامااة 

 قل لدى الطالب.والقابلة للن

11/2111  

7/2112  

منسااااااق معيااااااار البااااااارامج  -

التعليميااااااااااة والمقااااااااااررات 
 الدراسية.

وكياال الكليااة لشاائون التعلاايم  -

 والطالب.
 

أعضااااااء هيئاااااة التاااااادريس  -
 بالكلية.

الئحةةةةة جديةةةةةدة معدلةةةةةة ومعتمةةةةةدة  -
درجاات  بحيث تتضةمن تخصةي 

لتقيااايم األنشااااطة التاااي يقااااوم بهااااا 
 الطالب.

------ 
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تطوير مجاالت ال  

 الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز والتعزيز

3-
 

ج التعليمية
البرام

 
سية

ت الدرا
والمقررا

 

علةةةةةةةةى  المسةةةةةةةتمر التةةةةةةةدريب -
توصةةةةيف وتقريةةةةر البرنةةةةامج 

 والمقررات الدراسية
 

 

عقد دورات تدريبية وورش  -
 عمل

لجنة التدريب بوحدة  - دوريا  
تقويم األداء وضمان 

 الجودة

تةةةوافر قائمةةةة بالةةةدورات وأسةةةماء  -
أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس والهيئةةةةة 

المعاونةةةةةةة المشةةةةةةاركين وتةةةةةةوافر 
 شهادات التدريب

5111  

 جنيه

المراجعةة الخارجيةة للمقةةررات  -

 والبرامج الدراسية

المةةةةراجعين الخةةةةارجيين  اختيةةةةار -

لمقةةةةةةةررات القسةةةةةةةم و للبةةةةةةةرامج 

 اختيةةةارسةةية حسةةةب معةةايير الدرا

 الخارجيالمراجع 

9-11  /2111  

 

 مجالس األقسام -

وكيل الكلية لشئون  -

 التعليم والطالب

الخةةارجي المراجةةع  اختيةةار اعتمةةاد -
 بمجلةةةةةةةةةس القسةةةةةةةةةةم للمقةةةةةةةةةررات

 بمجلس الكلية وللبرنامج

------  

لمقةةةةةررات إرسةةةةةال البرنةةةةةامج وا -
 لمراجعة الخارجية ية لالدراس

9-8  /2112  قسام ر ساء األ - 

وكيةةةةل الكليةةةةة لشةةةةئون  -
التعلةةةةةةةةةيم والطةةةةةةةةةةالب 

 بمراجع البرامج(

وجةةةةةةةةةود تقةةةةةةةةةارير المةةةةةةةةةراجعين  -
مةةن كةةل  فةةي أطسةةطسالخةةارجيين 

 عام

35111  
 جنيه

 الخةةارجيدراسةة تقريةةر المراجةع  -
و  للمقةةةةةةةررات بمجلةةةةةةةس القسةةةةةةةم

الةةةةةةواردة بتقريةةةةةةر المالحظةةةةةةات 
 للبرنامج الخارجيالمراجع 

8  /2112  ر ساء األقسام - 

ة لشةةةةئون وكيةةةةل الكليةةةة -
 التعليم والطالب

عةرض تقريةةر المراجةةع ومناقشةةته  -
إجةةةةةةةةراءات  واتخةةةةةةةاذ واعتمةةةةةةةاده

تصةةحيحية إن لةةزم األمةةر بمجلةةس 
القسةةم محضةةر لجنةةة المعةةايير يفيةةد 
عةةرض ومناقشةةة تقريةةر المراجةةع 

 واإلجراءات التصحيحية

------  
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
قيتالتو آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز  الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ 

3-
 

ج التعليمية
البرام

 
سية

ت الدرا
والمقررا

 

المراجعة الداخلية لألقسام 

 العلمية
و تشةةةمل  المراجعةةةة الداخليةةةة لألقسةةةام -

 ملفات المقررات

النتةةةةةائج  التقةةةةةارير وعةةةةةرض إعةةةةةداد  -
 واتخةةةاذومناقشةةتها فةةى مجلةةةس الكليةةة 

 تصحيحية الالزمةاإلجراءات ال

 

مراجعة كل فصل 

 دراسي

 

وحةةةةةةةةدة تقةةةةةةةةويم األداء  -
 وضمان الجودة

المراجعةةةةةةةةةةةة  فريةةةةةةةةةةةن -

بوحةةةدة تقةةةةويم  الداخليةةةة

  األداء وضمان الجودة

وجةةةةود تقةةةةارير عةةةةن المراجعةةةةة  -
 الداخلية لكل قسم

بمجلةةس التقةةارير مناقشةةة اعتمةةاد  -

اإلجةةةةةةةةراءات  واتخةةةةةةةةاذالكليةةةةةةةةة 

 الالزمة التصحيحية

5111  

 جنيه

د توصددديف للمشدددرو   إعددددا -

 البحثي
مخاطبة ر ساء األقسام ومنسقي  -

المشروع البحثي لعمل التوصيف 
ومراجعته داخليا واعتماده من مجلس 

 الكلية ثم مراجعته خارجيا

11/2111 منسةةن المعيةةار وفريةةةن  - 

العمةةةةةةةةةةةةل ومنسةةةةةةةةةةةةقو 

المشةةةةةةةةةاريع البحثيةةةةةةةةةة 

ور ساء األقسام ولجنةة 

 المناهج

وجود توصيف معتمد وتقرير  -

 مشروع البحثيمعتمد لل

2111  

 جنيه

إعدددددداد توصددددديف للتدددددددريب  -

 الميداني

مخاطبة منسن التدريب الميداني  -
لعمل التوصيف ومراجعته داخليا 

واعتماده من مجلس الكلية ثم 
 مراجعته خارجيا

11/2111 وكيةةةةل الكليةةةةةة لشةةةةةئون  - 

التعلةةةةةةةةةةيم والطةةةةةةةةةةالب  

 ومنسن المعيار

وجةةود توصةةةيف موثةةةن ومعتمةةةد  -
 للتدريب الميداني

5111  

 جنيه
 

تحددديث اسدتكمال إجددراءات  -

 الالئحة وتطوير
عمل لقاءات مةع ر سةاء األقسةام  -

الالئحة طويرألخذ مقترحاتهم لت  

عرض الالئحة المقترحة على  -

وكيل الكلية لشئون التعليم و 

 الطالب  

11 - 2111 وكيةةةل الكليةةةةة لشةةةةئون  - 
 التعليم والطالب  

منسةةن معيةةار البةةرامج  -
 التعليمية

 سام العلميةر ساء األق -

تعديل الالئحة بتطبين الالئحة  -

 المقترحة(

 الالئحة المحدثةاعتماد  -

11111  

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

4-
 

التعليم والتعلم 
 

خفض أعداد الطالب  -

 مقبولين بالكليةال

والمجلةةةةس  مخاطبةةةةة إدارة الجامعةةةةة -

 األعلةى للجامعةات و نقابةة الصةةيادلة

بأعةةةداد الطةةةالب المطلةةةوب قبةةةةولهم 

 المقبل الجامعيللعام 

8 /2111 ------ وجود المخاطبات - اإلدارة العليا -   

التعلايم  إساتراتيجيةمراجعة  -

و الااتعلم فاااي ضاااوء نتاااائج 

 االمتحانات

 

لدراسةةة  عقةةد لقةةاءات و اجتماعةةات -

التعلايم و الااتعلم  إسااتراتيجيةتطةوير 

فااااي ضااااوء نتااااائج االمتحانااااات و 

أعضةاء هيئةة  استبيانات الطاالب و

 و األطراف المجتمعية  التدريس

11/2111 وكيل الكلية لشئون  - 
 التعليم والطالب

 البرامج التعليميةمنسن  -

لتطوير  اإلجراءات التصحيحية -
 التعليم و التعلم إستراتيجية

5111 
 جنيه

تطةةةةوير طةةةةرن التةةةةةدريس  -

 والتعلم

تةةدريب أعضةةاء عقةةد ورش عمةةل ل -
أنمةاط  اسةتخدامهيئةة التةدريس علةى 

وتشةةجيع  حديثةةة فةةى التعلةةيم والةةتعلم
 الذاتيالتعلم 

وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  - دوريا  

 التعليم والطالب

 منسةةةن التعلةةةيم و الةةةتعلم و -
المعةةةةةةةةةايير األكاديميةةةةةةةةةة 

 والبرامج التعليمية

سجالت حضور ورش العمل  -

 التدريبية

توافر قوائم بأنماط التعلم الغير  -

  تقليدي

حوافز معنوية بشهادات( لمن  -
 قاموا بطرن مستحدثة

11111  

 جنيه

توصايف للتادريب المياداني  -

وفقاااااا  لمخرجااااااات الااااااتعلم 

 المستهدفة

 

مخاطبةةة منسةةةن التةةدريب الميةةةداني  -
وفقاااا  لمخرجاااات  لعمةةةل التوصةةةيف
ومراجعتةةه داخليةةا  الااتعلم المسااتهدفة

تمةةةاده مةةةةن مجلةةةةس الكليةةةةة ثةةةةم واع
 مراجعته خارجيا

11/2111 وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  - 
التعلةيم والطةالب  ومنسةةن 

 البرامج التعليمية

وجود توصيف موثن ومعتمد  -
 للتدريب الميداني.

5111  
 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
المتابعة وتقييم األداءمؤشرات  مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز  الميزانية 

 

4-
 

التعليم والتعلم 
 

 

تفعيةةةةل ةليةةةةات تقةةةةويم نتةةةةائج  -

 التدريب الميداني للطالب

بواسةةةطة جهةةةةات  مةةةأل اسةةةتبيانات -

 أعضةاء هيئةة التةةدريس و التةدريب

المشةةرفين علةةى التةةدريب وجهةةات 

عةةةةةن مةةةةةدل  التةةةةةدريب الخارجيةةةةةة

مةةةةن التةةةةةدريب الطةةةةالب  اسةةةةتفادة

 الصيفي

9  /2111 الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  وكيةةةةةةل - 

 التعليم والطالب

 أعضةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس -

 المشرفين على التدريب

 جهات التدريب الخارجية -

التقةارير الةواردة مةةن المشةرفين علةةى  -

 التدريب وجهات التدريب الخارجية

جنيه 1111  

قيةةةةةةاس م شةةةةةةرات فاعليةةةةةةة  -

 الميدانيالتدريب 

تقيةةةةةةةيم  وإدراجتعةةةةةةديل الالئحةةةةةةةة  -

ريب درجةةة ( للتةةد 51بالةةدرجات ب 

الميةةةداني واعتبةةةار مةةةادة التةةةدريب 

مةةادة نجةةاح ورسةةوب وال تضةةاف 

للمجمةةةوع الكلةةةةي التراكمةةةي ومةةةةن 

نتةةةائج التةةةدريب  إحصةةةائيةخةةةالل 

مةةن  والتأكةةدالميةةداني تمكةةن قيةةاس 

 فاعلية التدريب الميداني

11  /2111  

9  /2112  

 اإلدارة العليا -

وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  -

 التعليم والطالب

 الئحة معدلة و معتمدة -

رضةةةةةا المشةةةةةرف والمتةةةةةدرب عةةةةةن  -

 التدريب

------ 

تحديث نظام التعامل مع  -

 التظلمات والشكاول

ممارسةةةة أعمةةةال لجنةةةة الشةةةكاول  -

 والمقترحات

11/2111 وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  - 

 التعليم والطالب

رئةةيس لجنةةة التعامةةل مةةع  -

 الشكاول

تقةةارير المتابعةةةة عةةن فةةةتح صةةةنادين  -

الشةةةةةةةةكاول وفحةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةكاول 

اذ اإلجةةةةراءات الموجةةةودة بهةةةةا واتخةةة

 التصحيحية

1111 
 جنيه

تحةةةةةةةةةةديث نظةةةةةةةةةةةام للتظلمةةةةةةةةةةةات  -

 وااللتماسات من نتائج االمتحانات

2/2112  -  7/2112 وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  - 

 التعليم والطالب

 1111 متابعة وإعالن نتيجة االلتماسات -

 جنيه
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000 

 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

 

 مقترحات التطوير والتعزيز

 

 آليا ت التنفيذ

 

تالتوقي  

 

 مسئولية التنفيذ

 

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 

 الميزانية

 

4-
 

التعليم والتعلم 
 

 

معةةايير لتقيةيم الطةةالب تحديةد  -

 الشفهية االمتحانات في

 

لقةةةةةاءات و اجتماعةةةةةات القتةةةةةةراح  -

معايير تضةمن عدالةة التقيةيم خةالل 

 الشفهية االمتحانات

اآلراء وقيةةةةاس رضةةةةا  استقصةةةةاء -

 يدة عن اآللية الجد الطالب

11/2111 وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  - 

 التعليم والطالب

رضةةةا الطةةةالب عةةةن معةةةايير التقيةةةيم  -

 الجديدة

------  

 فةةةيتطةةةوير وتحسةةةين األداء  -

 مجال التعليم والتعلم

اآلراء وقيةةةةاس رضةةةةا  استقصةةةةاء -

 الطالب

إجةةةةةةةةراءات تصةةةةةةةةحيحية  اتخةةةةةةةاذ -

 تطوير وتحسين األداء الستمرار

2 – 7 /2112  

9  /2112  

 اإلدارة العليا -

وكيةةةةةةل الكليةةةةةةة لشةةةةةةئون  -

 التعليم والطالب

منسةةةةن معيةةةةار التعلةةةةيم و  -

 التعلم

 

االسةةةةةةةةةتبيانات و نتةةةةةةةةةائج تحليةةةةةةةةةل  -

 المتخذة اإلجراءات التصحيحية

جنيه 5111  



  

 

                                                                        1121- 1122الدراسة الذاتية 

003 

 

مجاالت التطوير 

 والتعزيز
ةالميزاني مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز  

5-
 

س
هيئة التدري

ء 
ضا
ع
أ

 

تنميةةةةةةة قةةةةةةدرات ومهةةةةةةارات  -

أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس 

 والهيئة المعاونة

تحديث و مراجعة خطة التدريب  -

بناءا  على حصر االحتياجات 

 التدريبية

 عمل دورات تدريبية  -

 ية التدريبلتقييم فاع -

 

أعضةاء هيئةةة  منسةن معيةار - خالل العام

 التدريس

تقةةويم لجنةة التةةدريب بوحةدة  -

 ضمان الجودةء واألدا

 خطة تدريبية معتمدة -

كشةوف حضةور الةدورات ونمةاذج  -

 من الشهادات

 وتحليلها االستبيانات نتائج تحليل -

51111  
 جنيه

تحديث مستمر لقاعةدة بيانةات  -

أعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة الخاصةةةةةةة ب

 و السيرة الذاتية التدريس

تجميع بيانات أعضاء هيئة التدريس  -

 من األقسام

9/2111  

9/2112  

أعضاء هيئة  منسن معيار -

 التدريس

توافر البيانات على الموقع  -

 اإللكتروني

5111  
 جنيه

خطةةة التعامةةةل  متابعةةة تفعيةةةل -

أعضةةاء  فةةي عةةددمةةع العجةةز 

 هيئة التدريس/الهيئة المعاونة

خطة التعامل مع تنفيذ وتفعيل  بنود  -

أعضاء هيئة  في عددالعجز 

 التدريس/الهيئة المعاونة

- 9/2111 

- 9/2112 

 إدارة الكلية -

 

 

أعضاء هيئة  زيادة عدد -

و تحسن  التدريس/الهيئة المعاونة

 أعضاء هيئة التدريسالنسبة بين 

إلى الطالب للوصول إلى النسب 

 المرجعية

------  

 الةةةةةةةوظيفيقيةةةةةةةاس الرضةةةةةةةا  -

ألعضةةةةةاء هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس 

 والهيئة المعاونة

 طرح االستبيانات -

 واتخةةةةاذعةةةةرض ومناقشةةةةة النتةةةةائج  -

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة

وكيةةةةةةةةل الكليةةةةةةةةة لشةةةةةةةةئون  - خالل العام

 الدراسات العليا والبحوث

معيةةةةةار ل الفريةةةةةن التنفيةةةةةذي -

 أعضاء هيئة التدريس

وزيادة  االستبياننتائج تحليل  -

رضا أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

5111  
 جنيه
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مجاالت 

التطوير 

 والتعزيز

ة التنفيذمسئولي التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز  الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء 

5-
 

س
هيئة التدري

ء 
ضا
ع
أ

مراجعةةةةةةةةة ةليةةةةةةةةات المحاسةةةةةةةةبة  - 

 والمساءلة

بةةةين اإلدارة  واجتماعةةاتلقةةاءات  -

العليةا ور سةةاء األقسةام لمراجعةةة 

 ةليات المسائلة والمحاسبة

ولقةةاءات مةةع أعضةةاء  اجتماعةةات -

الهيئةةة المعاونةةة  و هيئةةة التةةدريس

 مستمر بهذه اآللياتللتعريف ال

 اإلدارة العليا - خالل العام

 ر ساء األقسام -

 وجود ةليات محدثة -

لدل أعضاء هيئة  لوعىزيادة  -

الهيئة المعاونة بهذه  و التدريس

 اآلليات

2111  

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
لمتابعة وتقييم األداءمؤشرات ا مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز  الميزانية 

6-
 

ث 
ح
الب

ي
العلم

 
طة العلمية

ش
ألن
وا

 

متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ تفعيةةةةل ةليةةةةةة  -

 للكلية البحثية الخطة

تحةديث و مراجعةة للخطةة البحثيةة  -

 بمةا يتةةواءم مةع متطلبةةات العصةةر

 تجميع 

إعةةةةداد تقريةةةةر الخطةةةةط البحثيةةةةةة  -

 لألقسام

إعةداد تقريةةر عمةةا تةم إنجةةازه مةةن  -

 يةالخطة البحثية للكل

11/2111  

11/2112  

وكيةةةل الكليةةةة لشةةةئون  -

الدراسةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةا 

 والبحوث 

منسةةن معيةةةار البحةةةث  -

 العلمي

ر سةةةةةةةةاء األقسةةةةةةةةام   -

 العلمية

توافر التقارير عمةا تةم إنجةازه مةن  -

 الخطة البحثية للكلية

عدد رسائل الماجستير والةدكتوراه  -

 المتوافقة مع الخطة البحثية. 

عةةةةدد األبحةةةةاث المنشةةةةورة محليةةةةا   -

 .  ودوليا  

 

5111 
 جنيه

تحديث مستمر لقاعدة بيانةات  -

تحةةديث و لألبحةاث المنشةةورة

الذاتية ألعضةاء هيئةة  رةالسي

 التدريس

تقةةةديم تقةةةارير مةةةن األقسةةةام عةةةن  -

األبحةةةةةةةاث الصةةةةةةةادرة عنهةةةةةةةا و 

 المنشورة محليا أو دوليا.

تجميةةةةع بيانةةةةات أعضةةةةاء هيئةةةةة  -

 التدريس من األقسام

- 9/2111 

- 9/2112 

منسةةن معيةةةار البحةةةث  -

 يالعلم

ر سةةةةةةةةاء األقسةةةةةةةةام   -

 العلمية

تةةةةةوافر البيانةةةةةةات علةةةةةى الموقةةةةةةع  -

 اإللكتروني

عةةةةدد األبحةةةةاث المنشةةةةورة محليةةةةا   -

 ودوليا .  

5111 

 جنيه

زيادة مصادر التمويل الةذاتي  -

 المتاح للبحث العلمي

 

عقةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةل لتعريةةةةةةةف   -

أعضةةاء هيئةةةة التةةةدريس بجهةةةات 

التمويةةل المختلفةةة, وطةةرن التقةةدم 

 إليها.

لتةةةةةةةةدريب عقةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةل   -

أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس علةةةةى 

مهةارات التقةةدم للمشةةاريع البحثيةةة 

 المختلفة

11/2111  

12/2112  

وكيةةةل الكليةةةة لشةةةئون  -

الدراسةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةا 

 والبحوث. 

 وحدة التدريب.  -

مةةةةةةةةةةةةةةدير وحةةةةةةةةةةةةةةدة  -

 المشروعات.

منسةةن معيةةار البحةةث - -

 العلمي. 

عةةدد المشةةاريع البحثيةةة التةةي يتقةةدم  -

بها أعضاء هيئةة التةدريس لجهةات 

 تمويل المختلفة. ال

عةةةةةةةةةدد رسةةةةةةةةةائل الماجسةةةةةةةةةةتير   -

 والدكتوراه الممولة من المشاريع. 

عةةةةدد األبحةةةةاث المنشةةةةورة محليةةةةا   -

 ودوليا .  

5111 

 جنيه
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 الميزانية مؤشرات المتابعة وتقييم األداء مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

6-
 
ال

ث 
ح
ب

ي
العلم

 
طة العلمية

ش
ألن
وا

بةةين  البحثةةيتشةجيع التعةةاون  - 

الكليةةةةةة والجهةةةةةات البحثيةةةةةة 

 األخرل

بةةين  تفعيةل خطةةة التعةةاون البحثةةي -

 الكلية والجهات البحثية األخرل

فضةةةل األبحةةةاث ألمكافةةةأة رصةةد  -

 المتميزة

11  /2111  

11/2112  

وكيةةل الكليةةة لشةةئون الدراسةةات  -

 العليا والبحوث 

 علميمنسن معيار البحث ال -

 ر ساء األقسام العلمية -

 21111 أبحاث مشتركةتوافر -
 جنيه

الدوريةةةة العلميةةةةة ب االهتمةةةام -

 و انتظام صدورهاللكلية 

تشةةةجيع أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس  -

 على النشر بالمجلة. 

 .  لة خارج الكليةعمل دعاية للمج -

11/2111  

12/2112  

 صدور أعداد المجلة بانتظام - الهيكل اإلداري للمجلة -

 

25111  

يهنج  
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
 مسئولية التنفيذ التوقيت آليا ت التنفيذ مقترحات التطوير والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم 

 األداء
 الميزانية

7-
ت العليا

سا
الدرا

 

البةةةةةةةةةرامج و المقةةةةةةةةةررات  -

 الدراسية

إعةةةةةةداد تقةةةةةةارير البةةةةةةرامج والمقةةةةةةررات  -

 للماجستير والدكتوراه

جيةةةة لتوصةةةيف البةةةةرامج المراجعةةةة الخار -

 والمقررات للماجستير والدكتوراه

 وكيل الكلية للدراسات العليا - خالل العام

 ر ساء األقسام العلمية -

أعضةةاء هيئةةة اسةةاتدة المةةواد مةةن   -

 التدريس

 للبةةةةةرامج معتمةةةةةدة تقةةةةةارير   -

 والمقررات

 الخارجيةةةة المراجعةةةة تقةةةارير -

 والمقةةةةةةةةةةةةةررات للبةةةةةةةةةةةةةرامج

 والةةةةةةةةةةدكتوراه للماجسةةةةةةةةةةتير

 التصةةةةةةةحيحية واإلجةةةةةةةراءات

 التقارير على بناءا   المتخذة

21111  

 جنيه

تطةوير طةةرن تقيةةيم طةةالب  -

 الدراسات العليا

مراجعةةةة الالئحةةةة الحاليةةةة وتعةةةديل طةةةرن  -

 التقييم لتحقين مخرجات التعلم المستخدمة 

 تفعيل عمل لجنة تقييم االمتحانات  -

11/2111  وكيل الكلية للدراسات العليا - 

 ر ساء األقسام العلمية -

 جنة تقويم طالب الدراسات العليال -

 الئحة معدلة ومعتمدة -

تقةةةارير لجةةةان تقةةةويم طةةةالب  -

 الدراسات العليا

------  

التحةةةديث المسةةةتمر لقواعةةةد  -

 بيانات الدراسات العليا

 تحديث موقع الكلية على الشبكة الدولية -

إعةةداد قاعةةدة بيانةةةات بةةالطالب المسةةةجلين  -

 للدرجات العلمية المختلفة

يانةةةةةات بأسةةةةماء وأعةةةةةداد إعةةةةداد قاعةةةةدة ب -

 الطالب  الحاصلين على الدرجات العلمية

اإلعةةةالن عةةةن بةةةةرامج  الدراسةةةات العليةةةةا  -

وإجةةراءات التسةةةجيل والجةةداول الدراسةةةية 

واالمتحانةةةةةةات واالسةةةةةةتبيانات بالميكنةةةةةةة 

 االلكترونية(

 

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا - خالل العام

 شئون الدراسات العليا -

 رونيةمسئولى البوابة االلكت -

 قواعد بيانات -

 موقع إلكتروني فعال -

5111  

 جنيه
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قياس رضا طالب  -

 الدراسات العليا

اسةتبيانات لقيةاس رضةا طةالب الدراسةةات  -

العليةةةا عةةةةن العمليةةةةة التعليميةةةةة واإلرشةةةةاد 

األكةةةةاديمي والدراسةةةةةة بنظةةةةام السةةةةةاعات 

 المعتمدة

 مع وكيل الكليةة للدراسةات  لقاءات وندوات -

لتلقةةةةةي  داء لتلقةةةةي مقترحةةةةات تحسةةةةين األ

 مقترحات تحسين األداء

 المرشد األكاديمي - خالل العام

 منسن المعيار -

 وكيل الكلية للدراسات العليا -

 

 االسةةةةةتبياناتنتةةةةةائج تحليةةةةةل  -

 وأخةةذوالتقةارير الخاصةةة بهةةا 

 اإلجراءات التصحيحية

 
 

5111 
جنيه   
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مجاالت التطوير 

 والتعزيز
التنفيذ آليات مقترحات التطوير والتعزيز  مسئولية التنفيذ التوقيت 

مؤشرات المتابعة وتقييم 

 األداء
 الميزانية

8-
 

علية 
ةتمر للفا

التقييم الم

 التعليمية

 

الفاعلية عمل إستبيانات لقياس مختلف جوانب  -
 التعليمية

توزيع وتحليل اإلستبيانات  -
المختلفة وعرض النتائج على 

 المختصين

9/2111 

9/2112 

المعايير ر ساء  -
 ختلفةالم

توافر نتائج تحليل  -
 اإلستبيانات

2111 
 جنيه

اإلستمرار فى عمل مراجعة داخلية لألقسام  -
 واإلدارات 

وضع وتنفيذ خطة سنوية  -
للمراجعة الداخلية وإعداد تقرير 

 عنها

9/2111 

9/2112 

لجنة المراجعة  -
بوحدة ضمان 

 الجودة

وجود تقرير المراجعة  -
 الداخلية

1111 

 جنيه

اجراء المراجعة الخارجية   - طبين نظام المراجعة الخارجيةاإلستمرار فى ت -

 للبرامج والمقررات.
9/2111 

9/2112 

 21111 الخارجية رير المراجعةاتق - وحدة ضمان الجودة -

 جنيه

 


