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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 كلمة العميد
 

جامعددددد    ق ددددداقل  مددددد  لت  دددددف    الدددددا    تددددد   ددددديل   ددددد   –تعددددي  الددددد     دددددلي   

ن مدددددد  خدددددد ف م دددددد ت  4002إيخدددددداف اخددددددان ي خادددددد    ددددددما    جددددددتي   ددددددان 

QAAP   ثددددددن تاددددددد  ل ددددددد   لدددددددتم      ت ددددددتل  مددددددد  خددددددد ف م ددددددد ت    ت دددددددتل

لدددددات  تقددددديم     الددددد   دددددلتف تق لددددد   (.CIQAP  ملدددددتم  ت  تلاللدددددف    تمددددداي  

ن ، ثدددددن تددددد  ل ددددد    تقدددددا ل    لددددداتل  4002-4002 ا الددددد   ددددد    عدددددان   جدددددامع  

ن ثدددددددددددددددن  ددددددددددددددد   دددددددددددددددان 4000، 4002، 4002،  4002، 4002 أل دددددددددددددددت ن 
 ن.4000

  
ل  ت ددددددتل   لي س   ملللدددددد   ا الدددددد   دددددد  خددددددف   مت لدددددد      جيلددددددي  تتلثل الددددددا 

ل دددددددي    ل اددددددد   اددددددد  للدددددددد   ل ددددددد    اددددددد    عمالددددددد    تعالملددددددد  ت     ثلددددددد 
ت  ل   للدددددددتل  تلج    قدددددددا ن  اددددددد    ت الدددددددف    ددددددد ل   ت  ددددددد     الدددددددد   تخ ددددددد

 ددددددلاط    خ دددددد   مدددددد  م االاتهدددددا مدددددد  ي خددددددف   جامعدددددد  تمدددددد  الددددددل    ما ادددددد  ت
جامعدددددد    ق دددددداقل  خدددددد ف   خمدددددد  لددددددات    – للددددددتل  تلجل    الدددددد     ددددددلي   

تع دددددد    خ دددددد   مددددددت     الدددددد   دددددد  و   قايمددددد  تت دددددد    خ دددددد    تا لللدددددد   هددددددا
ل  ددددددف  دددددد  مجددددددال    تعاددددددلن ت     دددددد    عامدددددد  ت   ت ددددددتف   دددددد  ملددددددتق ف 

 .خيم    مجتم 
 

   ي خالد ،    ل د   د  ت   عف   قت  اقا  ت الف  ا     ي خال   ا ل   ت الاها       ال    تمي 
   تعادلن جدتي    دما    قتملد    هل د  ت دعتها   تد    معدالل   اد    ت الدف الدل  ت دي   ت دق

   تعادلن ملللدا  ل تمداي 4002 لطلد    د    هل د   د     داي   ادي لف  ال تمداي   قدا  
  ا قدي     م ت  د    ثماالد    معدالل   اد    ت الدف  الهدا  لدتاي   تد  تت دمف   عت مدف   عدا  

  د  .  مدا   تمدي     الد   تعالملد   ا  ا الد    م ت  د   ألخد   ت  معدالل    ثماالد    ملللل 
   جت اد   اد    تدلثل  ل    عت مدف   خا جلد   مد  مجمت د   اد    خا جلد     ل د  ت الدف

  تجاالدا     م دا   ت  ملدت ليل  ،  د  ل د ا    خا جلد    عت مدف تتتمثدف  ا الد    مختا د 
   عت مدف ،  ل ت دايل    عت مدف ،   للالدل    عت مدف ،  الدا     دلي    خ لجد    عمدف لدت 

   متلا      ت ات تجل  ت  ت ت      لجتما ل 

 
  دددددي  ا الددددد  ل  ت قددددد  ما ت ددددد   الدددددتم     اددددد    ق دددددالا  لجتما لددددد   ت لخلددددد    

مددددد    تلاجاتدددددف تم ا  دددددد   ددددد  خدددددف   تتجهددددددا   ت  تامتلددددد   امجتمددددد ، تما اقدددددد 
  عاملددددددددد     قتملددددددددد    معا ددددددددد   تمع ددددددددد    ددددددددد  م ا ددددددددد    تقدددددددددين ت  ثدددددددددت  

   ت ات تجل .
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 
 فهـــــــرس  المحتــــــــــويات

 الصفحة الموضوع

 4 المقدمة

 6 البيانات الوصفية للمؤسسة: لفصل االولا

 11 رؤية و رسالة و القيم الخاصة بالكلية

 11 الوضع التنافسى للكلية

 11 مالمح الوضع المتميز

 11 الطموحات في األجل الطويل

 13 : اإلفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية الفصل الثانى

 13 اإلستراتيجية الخطة إعداد منهجية

 14 و أصحاب المصلحة ستفيدونالم

 16 تشكيل فرق اعداد الخطة االستيراتيجية

 11  جامعة الزقازيق –التحليل البيئى لكلية الصيدلة  الفصل الثالث:

 11 خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي 

 11 مراحل إعداد التحليل البيئي الرباعي للكلية

 13 مصادر و أساليب جمع البيانات

 15 البيئة الداخلية تحليل 

 44 البيئة الخارجية تحليل 

 46 العامة البيئة الخارجيةتحليل 

 48 التحليل البيئي الكمي

 أوالً: العوامل االستراتيجية الداخلية:
 48 

 54 مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية

 ثانياً: العوامل االستراتيجية الخارجية
 51 

 53 ستراتيجية الخارجيةمصفوفة العوامل اال

 54 دراسة الفجـوة

 55 بالزقازيق الصيدلة لكلية ةاالستراتيجي الغايات:  رابعالفصل ال

الغايات و األھداف االستراتيجية ب الصيدلة لكلية اإلستراتيجية األھداف ارتباط
 الزقازيق لجامعة

55 

 61 الخطة التنفيذية 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الصفحة الموضوع

 115 صادر   التمويلموازنة الخطة اإلستراتيجية للكلية وم

 116 آليات نشر الخطة على الجهات المعنية

 116 آلية تحديث الخطة

 116 استمرارية تنفيذ الخطة االستيراتيجية ةأليات ضمان طرق التقويم ومتابع

ضمانات و توصيات مستقبلية للخطة االستراتيجية للكلية في ضوء وحدة 

 ضمان الجودة

116 

 118 إدارة المخاطر

 111 ستراتيجيات البديلةاال
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

  

 مقدمة
    
 

 
 

 
 كقدرة مؤسسية جميعا   جهودنا إدارة في تساهم وسيلة بل ذاته في هدفا   يكن لم الخطة هذه إعداد إن 

 نطور أن علينا فكان لزاما   األهداف هذه ولتحقيق للكلية اإلستراتيجية األهداف لصياغة تعليمية وفاعلية

 من وانطالقا سليم بشكل مواردنا المالية ونستثمر البشرية مواردنا وننمي ريواإلدا األكاديمي أدائنا
 األسلوب هو للمستقبل التخطيط بأن وإلدراكنا األكيد كليتنا في التميز ثقافة تنمية خلق نحو الدائم سعينا

 الشاملة الجودة يرومعاي األكاديمية المعايير الكلية . كما تتبنى للمستقبل الحالية التهديدات لمواجهة األمثل
 وذلك التعليمية الخدمات مستوي لتحسين واالعتماد التعليم جودة القومية لضمان الهيئة عن الصادرة

 لتقويم نظام وضع ذلك ويتطلب وكفاءة، بجودة الصحية المنظومة في دورة ألداء خريج الكلية لتأهيل
 .الشاملة الجودة ومعايير ةاألكاديمي المعايير يحقق بما كافة جوانبه في الجامعي األداء

 جودة توكيد لضمان 0202-0202للفترة من  إستراتيجية خطة إعداد إلي الكلية اتجهت لذلك وتحقيقا  
 المرجو الوصول اليه والوضع الكلية واقع علي يعتمد علمي ومنهجي مرجعي إطار في العملية التعليمية

 التخطيــط اإلســـتراتيجى:  أھمية

يجي هوو تخطويط بعيود المودخ يأخوذ فوي االعتبوار المتليورات الداخليوة والخارجيوة التخطيط االسترات -

ويحدد القطاعات والشرائح المستهدفة وأسلوب المنافسة وتعتبر اإلدارة االستراتيجية هي قمة الهرم 
 اإلداري في الفكر والتطبيق.

تالي يؤدخ الى تكون إن التخطيط االستراتيجي يجعل األهداف العامة للمؤسسة واضحة للجميع وبال -
الهدف العام الذي يحكم جميع القرارات و تنبثق منه خطط اإلدارات أو قطاعوات العمول مموا يجعول 

 جميع العاملين يعملون لتحقيق هدف واحد . 

إن العمل بدون خطة يصبح ضورب ا مون العبوض وضوياو الوقوت سودخ، إذ تعوم الفوضوى واالرتجاليوة  -

ا في توقعاته للمستقبل وما قد ويصبح الوصول إلى الهدف بعيد ال منال. وتبرز أهمية التخطيط أيض 
يحمله من مفاجآت وتقلبات حيض أن األهداف التي يراد الوصول إليها هي أهداف مسوتقبلية أي أن 

االفتراضات الالزمة لما ، مما يفرض على رجل اإلدارة عمل  تحقيقها يتم خالل فترة زمنية محددة
بل وتكوين فكرة عن ما سيكون عليه الوضع عند البدء في تنفيوذ األهوداف قد يكون عليه هذا المستق

 وخالل مراحل التنفيذ المختلفة.

ا من المقومات األساسوية تتمثول فوي تحديود األهوداف، التنبوؤ،   - تتضمن عملية التخطيط اإلداري عدد 

ا بلورة طرق العمل ونقصد به الوسائل ب  واإلمكانات.السياسات والبرامج، واإلجراءات، وأخير 

ومن هذا المنطلق وايمانا باهمية التخطيط كباعض للنهضة والتطوير تم اعداد  الخطة االستراتيجية  -

والتى  تبنت الكلية  فيها استراتيجية التطوير و التحسين الشامل في كل المجاالت مون حيوض البنيوة 
عمليوة التعليميوة و البحوض العلموي التحتية و الموارد المالية و القدرات العلمية و البحثية للوصول بال

إلى أعلى المستويات الممكنة على المدخ القصير و الستكمال عمليات التطوير على المدخ الطويل 

كان ال بد من دمج استراتيجية التطوير و التحسين مع استراتيجية النمو و التوسع و هوو موا يتجلوى 
 من خالل طموحات األجل الطويل الخاصة بالكلية.

 

 مقدمة
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 :العناصر من مجموعة علي ةللكلي االستراتيجية الخطة متقو

 بحثية و تعليمية مؤسسة طموحات مع يتفق ورسالة رؤية شكل في عام توجه اعتماد.  

 ملموس واقع إلى وتترجم الطموحات تعكس المدخ طويلة إستراتيجية أهداف. 

 تحليل  تطبيقSWOT فوي والتهديودات فور وال ة،الداخليو البيئوة فوي والضوع  القووه نقواط لتحديود  

 الخارجية البيئة   

 التعليمية البيئة تحسين اجل من والبشرية المادية اإلمكانات توفير. 

 المؤسسة عليها تقوم التي بالثوابت المساس عدم. 
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 كلية الصيدلة ـ جامعة الزقازيق اسم المؤسسة :

 : متوسط د معهد عالي                معه                  كلية     نوع المؤسسة 

 الزقازيق  / األكاديمية التابعة لها المؤسسة: ةاسم الجامع 

 : حكومية                   خاصة       نوع الجامعة / األكاديمية 

 : الموقع الجغرافي 

 المدينة:    الزقازيق   المحافظة :    الشرقية   

 : 0914م عا    تاريخ التأسيس 

 : خمس سنوات     مدة الدارســــة 

 : عربي ـ إنجليزي     لغة الدراســــة 

 :القيادة األكاديمية 

 الدرجة العلمية االسم القيادة

   علم االدوية و السموم أستاذ بقسم أ.د / محمد نجيب زكريا الكلية عمـيــد

أ.د/ محمود محمد  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ــــــالعبدالعــ
 أستاذ بقسم العقاقير

أ.د/ عبدهللا أحمد عبدهللا  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 الشنواني
 أستاذ بقسم الكيمياء الطبيه

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

أ.د/ هناء محمد إبراهيم 

 صالــــــــح
 أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية

 

 لمية التي تمنحها المؤسسة:الدرجات الع 

 دبلومات متخصصة     ليسانس                     بكالوريوس       

 دبلوم                       ماجستير    دكتوراه       

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 لم يتم تفعيلها 

   

  

 الفصل األول

 البيانات الوصفية للمؤسسة
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 4111 : ( 1441/1414) العام الجامعى  عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى 

  85 : ( 1441/1414) العام الجامعى  يدين في مرحلة الدراسات العليا عدد الطالب المق 

  : عدد أعضاء ھيئة التدريس 

   01    منتدب :  61 دائم :

 : 45 عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

 51:     1 للطالب : ( )على رأس العمل نسبة أعضاء هيئة التدريس 

     : 141  :       1نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب 

أعوام  ثالثالجدول التالي يوضح النسبة بين العدد اإلجمالى ألعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب في ال

 .األخيرة

 

نسبة أعضاء ھيئة  عدد أعضاء ھيئة التدريس عدد الطالب العام الجامعي

من داخل  التدريس إلى الطالب

 الكلية

من خارج 

 الكلية

 إجمالي

1445/1448 2242 02 00 10 0 :10 

1448/1441 2024 00 01 19 0 :02 

1441/1414 4900 09 01 11 0 :20 

بأضافة المنتدبين من خارج 

 الكلية

 

أعوام  ثالثالجدول التالي يوضح النسبة بين العدد اإلجمالى ألعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب في ال

 األخيرة.

عدد أعضاء الهيئة  عدد الطالب العام الجامعي

 المعاونة

سبة أعضاء الهيئة ن

 المعاونة إلى الطالب

1445/1448 2242 41 0 :001 

1448/1441 2024 41 0 :021 

1441/1414 4900 42 0 :029 

 

 : عدد العاملين بالجهاز اإلداري 
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 186اإلجمالي :     131    إناث : 154    ذكور :

 :األقسام العلمية 

 الحيوية قسم الكيمياء  -     علم األدوية والسمومقسم  -

 قسم الكيمياء العضوية الصيدلية  -     العقاقير  قسم -

 الصيدلية قسم الكيمياء التحليلية  -     الصيدالنيات  قسم -

 قسم الكيمياء الطبية   -   الميكروبيولوجيا والمناعة قسم -

 لبرامج الدراسية:ا 

 أوالً : المرحلة الجامعية األولى :

 ها المؤسسة :    أسماء البرامج التعليمية التي تقدم 

 بكالوريوس العلوم الصيدلية        -0

 بكالوريوس العلوم الصيدلية )صيدلة إكلينيكية( - -0

     : 1العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

     : 1 عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 ثانياً: مرحلة الدراسات العليا : 

 برنامج( 34)   مها المؤسسة :أسماء البرامج التعليمية التي تقد  

 : برنامج  16 البرامج المفعلة 

 :درجة الماجستير في العلوم الصيدلية فى التخصصات اآلتية 

 الكيمياء الطبية  -

 الكيمياء الحيوية   -

 الصيدالنيات  -

 العقاقير  -

 ميكروبيولوجي  -

 علم األدوية والسموم -

 الكيمياء العضوية  -

 الكيمياء التحليلية  -

 ه في العلوم الصيدلية في التخصصات اآلتية:درجة الدكتورا 

 الكيمياء الطبية  -

 الكيمياء الحيوية   -
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 الصيدالنيات  -

 العقاقير  -

 ميكروبيولوجي  -

 فارماكولوجي -

 الكيمياء العضوية  -

 الكيمياء التحليلية  -

 : العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

  16   عدد البرامج المطبقة بالفعل :  -

 سنوات األخيرة: األربععداد ونسب الخريجين خالل أ

 النسبة المئوية أعداد الطالب العام

 %39.99 886 )قديم( 6002-6002

 %87.26 239 )قديم( 6002-6008

 %39.83 826 )قديم( 6008-6003

 %33.80 702 )حديث( 6003-6000

  9079 إجمالى الخريجون

 –سات العليا في األقسام العلمية المختلفة )ماجستير أعداد الطالب المسجلين في برامج الدرا
 دكتوراه( خالل السنوات األخيرة

 

 اإلجمالي دكتوراه ماجستير العام

6002 02 7 60 

6002 96 2 93 

6008 90 8 93 

6003 93 7 93 

6000 39 7 38 

 082 90 072 االجمالى

 

 نوات األخيرة:س األربعأعداد ونسب الخريجين )الدراسات العليا( خالل 
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 العام

  أعداد الطالب
 الدكتوراه الماجيستير االجمالي

6003-6000 66 2 63 

6008-6003 00 7 07 

6002-6008 8 7 09 

6002-6002 3 9 06 

 23 60 33 إجمالى الخريجون

 
 0عدد الوحدات ذات الطابع الخاص: 

 ؤسسة:  أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها الم

 مركز االستشارات الصيدلية )جاري استخراج الترخيص الخاص لبدء مزاولة أعمالة(

 وسائل اإلتصال بالمؤسسة:

  44209 -جامعة الزقازيق  –العنوان البريدخ: كلية الصيدلة 

    :الموقع اإللكترونىwww.pharmacy.zu.edu.eg 

   :البريد االلكترونيpharm@zu.edu.eg 

  :0121000/222تليفون    

  :0121000/222فاكس 

 إقـــــــرار:

 أن كافة البيانات الواردة أعاله صحيحة أقر 

  / عميد الكلية: أ.د 

 :التوقيع 

  

 

 

 

 

 

 

 خاتم الكلية
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 رؤية الكلية:

 ان تصبح الكلية صرحا  تعليميا  وبحثيا  عالميا ومعتمدا  وله دور فعال في المشاركة المجتمعية. 

 رسالة الكلية:

عة الزقازيق إلى إمداد المجتمع المحلي واإلقليمي بصيادلة ذوي كفاءة عالية تهدف كلية الصيدلة جام 

ومهارات مهنية متميزة وقيم أخالقية تسهم في تطوير الصناعات الدوائية وتوكيد جودة الدواء 

وتحسين الخدمات الصحية بالمجتمع وذلك من خالل تطوير وتحديض البرامج األكاديمية وطرق 

م األنشطة الطالبية المختلفة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التعليم والتعلم ودع

 والجهاز اإلداري واالرتقاء باألبحاث العلمية والتطبيقية الهادفة ومواصلة التعليم الصيدلي المستمر.

 :القيم الخاصة بالكلية

مجموعة من القيم تبنى  سيتملك ذلأن أهم أسباب التقدم هو االرتقاء بالقيم قبل االعتبارات التكنولوجية  

ترسيخها فى مجتمع الكلية الوذي يشومل جميوع العواملين مون قيوادات أكاديميوة وإداريوة ، و العمل على 

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين والفنيين والعمال وغيرهم . وهذه القيم هى:

 التسامح  وتقبل اآلخر. .0

 الممارسة اإلبداعية. .0

 والفاعلية. الجدية والكفاءة .1

 روح الفريق. .4

 المستمر.التميز  والتطوير  .2

 العامة.المصلحة تلليب  .0
 .المساواة وتحقيق العدالة االجتماعية1         

 الوضع التنافسي للكلية:

 السمات التنافسية للكلية ودورھا فى المجتمع:

 اةـن القندـا ومـق أول كلية صيدلة أنشئت في شرق الدلتـجامعة الزقازي –ة ـكلية الصيدل             

) اإلسماعيلية ، السويس ، بورسعيد (. وتعتبر الكلية األم في هذه المنطقة ، وقد مضى على 

إنشاؤها أكثر من خمسة وثالثون عاما  ، كما تقع بالقرب من مدينة العاشر من رمضان ومدينة 

يهما تدريب العبور حيض يوجد العديد من قالو صناعة الدواء والمستحضرات  حيض يتم ف

 وتوظي  بعض خريجي الكلية 

  تتميز الكلية أيضا بوجود مدارس علمية متنوعة في جميع األقسام العلمية التابعة لها لتلطية عبء

التدريس ، وقامت الكلية بمد الكليات األخرخ بأعضاء هيئة التدريس في كثير من التخصصات . 

ل أعضاء هيئة التدريس المعينين فيها باإلشراف كما يقوم عدد من األقسام العلمية بالكلية من خال

 على الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( لطالب الدراسات العليا في الكليات األخرخ .

 :مالمح الوضع المتميز للكلية
 تمنح الكلية درجتي بكالوريوس العلوم الصيدلية والصيدلة اإلكلينيكية. .0

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكيةزيادة أقبال الطالب الماليزين للدراسة  .0
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  CIQAPبعد الحصول على مشرووتستعد الكلية للتقدم للحصول على االعتماد  .1

شلل بعض من أعضاء هيئة التدريس مناصب رفيعة على المستوخ الجامعي )نائب رئيس الجامعة ،  .4

 رئيس جامعة، محافظ( كما يعمل بعض منهم كمستشار علمي لبعض شركات األدوية.

 عض اعضاء هيئة التدريس كقيادات فى العمل العام الحزبى والمجالس الشعبية والمحليةمشاركة ب .2

مون  دعمت الكليوة العديود مون كليوات الصويدلة فوي الجامعوات المصورية والعربيوة المختلفوة بعودد كبيور  .0

 أعضاء هيئة التدريس الذين يشللون مناصب هامة في هذه الكليات.

 الممولة. المشاريع البحثية .1

 .العلمي المتميز بالمجالت العلمية ذات معامل التأثير العالي النشر .1

 .و النشر العلمي المتميز حصول العديد من اعضاء هيئة التدريس على جوائز الجامعة التقديرية  .9

 إدخال نظام الساعات المعتمدة في برامج الدراسات العليا. .02

الخارجيين من الهيئة القومية حصول بعض أعضاء هيئة التدريس علي دورات تدريبية للمراجعين  .00

المراجعووة الداخليووة والخارجيووة و ن جووودة التعلوويم لالعتموواد والمشوواركة فووى زيووارات االعتمووادالضووم

 .للكليات المناظرة

 .حصول المعيدين على منح بحثية بالخارج .00

 وجود وحدة ضمان جودة التعليم قوية و فعالة بالكلية .01

 ة والتقدم لالعتماد.أوائل الكليات المشاركة في مشاريع الجود .04

 Temps المشاركة في مشاريع دولية  .02

 . استشارات دولية ومراجعين في مجاالت النشر العالمية. .00

 الطموحات في األجل الطويل:

 
إنشاء مبني جديد ذو مواصفات تحقق متطالبات الجودة وذلك في مدينة العاشر من رمضان حيوض  .0

 تمتلك الجامعة مساحة كبيرة هناك.

 ا  ببرنامج الصيدلة االكلينيكية.انشاء مقر خ .0

 ادخال برامج جديدة. .1

 عمل بروتوكالت تعاون مع بعض الجامعات العالمية. .4

 انتاجي يلطي بعض احتياجات مستشفيات الجامعة.-انشاء مصنع دواء تعليمي .2
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 الفصل الثانى

 

 

 

 
 

االفتراضات جامعة الزقازيق على عدد من  –تقوم الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة 

 اآلتية:
 للكلية . التقييم الذاتي -0

( لتحديود نقواط الضوع  والقووة للبيئوة الداخليوة والفور   SWOTاستخدام التحليل الربواعي ) -0
 والتهديدات للبيئة الخارجية .

تحديد االحتياجات الالزمة للتطوير بالمقارنة بالمؤسسات المحلية واإلقليمية المنافسة وذلك لسد  -1

 ضع الراهن والمستهدف .الفجوة بين الو
 نشر ثقافة الجودة والتميز  في أداء الكلية. -4

وضع معايير واضحة وشفافة وقابلة للقياس لقياس األداء ومتابعة  تحقيوق الخطووات التنفيذيوة   -2
 للخطة اإلستراتيجية  .

 التقييم الدوري من قبل مقيمين  خبراء  داخليا وخارجيا . -0
 خالل المنافذ المختلفة ) نشرات ،صفحة الكلية ، ندوات (  . نشر  نتائج المتابعة والتقييم من -1

 دراسة نتائج التلذية الراجعة  مع مراجعة نقاط القوة والضع  والفر  والتهديدات  -1
 إجراءات تصحيحية وخطط مستقبلية. -9

 

 اإلستراتيجية الخطة إعداد منھجية

 
 للت  تلج    تخ ل    ل  "   مللل  ي خف  مف   ل  ت  لف "  

 للت  تلج    تخ ل    ل  ي ل ت  
 مجاف الل      ا خ   س ت للتعاا   إللت  تلجل    خ   إل ي ي  مف ت ش تاخلن   
 ت  تهيلي   ت    ص ت   عف   قت  اقا  ت يلي خ ف م   امللل     ا     ت   ت خلص. 

 ت لدا   ت للد  م مد  ت ديي   تد   إللدت  تلجل   ألالدي ف لت  أللالدل    اجدا   ت مدف ت يلدي 
 .  مللل 

 امللل   إللت  تلجل  ت ألالي ف    الا  ت يلي  .  
 قماد    تت لد  تت يلي  إللت  تلجل    خ   إ ا     تا للالا للتن   ت    تا للل    خ   إ ي ي   

   اجا  تمل       مل ت   ت  جه 
 مللل   ألي س  لا     لتعتمي   ت   ألي س  مل     م  ت   إ ي ي   
       ال  مجا    ف م  ل تمايالا   خ    
   إللت  تلجل    خ     ا   
    م ل  ت  مجتم   ا  ال    عامال   جمل  تإتا تها تتعملمها   خ       إل   . 

 الفصل الثانى
اإلفتراضات األساسية للخطة 

 اإلستراتيجية
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 أولويات الكلية في منهجية إعداد الخطة:
 

ضرورة  تأهيل الكلية للتقدم والحصول على االعتماد من خالل " الهيئة القومية لضمان  -0

 لتعليم واالعتماد " . جودة ا

العمل على مواكبة التطور العالمي في التعليم الصيدلي والبحوث الصيدلية بالتطوير  -0

 والتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية والبحثية وكذلك الخدمة المجتمعية .

إنشاء برامج جديدة في الكلية متفاعلة وتتجاوب مع األطراف المستفيدة وسوق العمل  -1

 واإلقليمي والعالمي. المحلى

التوسع في التعليم اإللكتروني بوسائله المختلفة من حيض المصادر وتأكيد المفهوم لدخ  -4

 أعضاء هيئة التدريس والمعاونين وكذلك الطالب.

عقد و تفعيل اتفاقيات بين الكلية و المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية ،  -2

كن إلنشاء برامج مشتركة على مستوخ مرحلة البكالوريوس اإلقليمية والعالمية إن أم

 والدراسات العليا . 

تسويق خدمات وخبرات الكلية االستشارية والبحثية من خالل إسهامات المراكز والوحدات  -0

 ذات الطابع الخا  بالكلية . 

ة التركيز على برامج التدريب المستمر للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون -1

وكذلك العاملين وذلك لرفع الكفاءة والفاعلية وتحقيق التميز في األداء الجامعي والبحثي 

 وخدمة المجتمع .

االهتمام بتحسين البنية التحتية للكلية ومواجهة مشكلة الزيادة في أعداد  الطالب بأساليب  -1

 غير تقليدية ومبتكرة .

 قافية ، اجتماعية ،.....( .التوسع في األنشطة الطالبية المختلفة ) رياضية ، ث -9

 

 األطراف أصحاب المصلحة

من العوامل الهامة لضمان فاعلية   Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة      

الخطة، حيض أن استيفاء احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أهم الضمانات التي توضح مدخ 

وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدخ المساهمات  واقعية الخطة في تحقيق مبدأ الجودة الشاملة

 التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع والبيئة.  ويمكن حصر أصحاب المصلحة األطراف التالية:

 وزارة التعليم العالي 

 الهيئة القومية لضمان التعليم واالعتماد 

 إدارة الجامعة ومركز الجودة بالجامعة 
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 لمعاونة والعاملونأعضاء هيئة التدريس والهيئة ا 

 أولياء األمورو  الطالب 

 نقابة الصيادلةوزارة الصحة و 

 الهيئات المختلفة بسوق العمل 

 منظمات المجتمع المدني والمجتمع عام 
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 تشكيل فرق اعداد الخطة االستيراتيجية

 

 

 
 

إجراء التحليل البيئي  فقد تملزقازيق طار العمل لوضع خطة إستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة اإفي 

 ( SWOTللمؤسسة )

 ولهذا فإنه تم تشكيل فريق إلدارة التحليل علي النحو التالي

 ) رئيسا (            أ.د/ عميد الكلية                                                   -1

 ) عضوا (                  أ.د / وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم              -1

 ) عضوا (      أ.د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                       -3

 ) عضوا (    أ.د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع        -4

 ) عضوا (                        ادارة الجودةوحدة أ.د  / مدير -5

 

 

 

 

 يئة الداخلية للكلية المطلوب دراستها بحديد عناصر الت .1

 يئة الخارجية للكلية المطلوب دراستهابتحديد عناصر ال .1

وضع خطط عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية مع   .3

 تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة لجمعها

 التنفيذي الذي سيتولى جمع البياناتتحديد أعضاء الفريق  .4

تحديد أعضاء الفريق الذي سيتولى تحليل البيانات وإعداد المصفوفات التي تحدد مواطن  .5

 القوة والضعف وكذالك الفرص المتاحة والتهديدات.

 (1415 -1414اإلستراتيجية )تحديد أعضاء الفريق الذي سيتولى وضع الخطة  .6

  

 عميد الكلية                                                                             

 اأ.د / محمد نجيب زكري             

 فريق إدارة التحليل البيئي

 

 مهام الفريق
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 :جمع البيانات علي النحو التاليلتشكيل الفريق التنفيذي 

 : من كالً  وعضوية
 

  ) رئيسا ( الصباغ                                 عبده أ.د/ أسامة  -1
 بيةقسم الكيمياء الط

 قسم الصيدالنيات أ.د / محمود عبدالغني -2

 قسم الصيدالنيات الغمريعبد الفتاح أ.د/ هناء  -3

 قسم الكيمياء الحيوية محمد أ.د/ هدى السيد -4

 قسم الكيمياء الطبية أ.م/ محمد محمد بركة -5
 مدرس مساعد بقسم الكيمياء الطبية الحمالوي م.م/ هند كثير -6

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء الطبية السباعيم.م/ محمود  -7

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيوية م.م/ سالي كامل عبداللطيف -8

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء التحليلية م.م/ محمد نبيل الطنطاوي -9

 مدرس مساعد بقسم الفارماكولوجي م.م/ إسراء محمد نجيب -11
 عد بقسم العقاقيرمدرس مسا م.م/ إسالم مصطفى عبده -11

 معيد بقسم الكيمياء الحيوية عبدالرحمن ص/ أحمد عبدهللا -12

 مدير عام الكلية كفافيعطية احمد أ./ بديعة  -13

 رئيس قسم شئون التعليم والطالب صالحعلي أ./ سعاد  -14

 رئيس قسم العالقات العامة غبلاير أ./ هناء صموئيل -15
 الدراسات العليارئيس قسم  سالم أ./ ناهد عبدالباسط -16

 قسم الكيمياء الطبية أ./ نبيل أبو السعود -17

 قسم الكيمياء الطبية عبدالھاديمحمد أ./ أمل  -18

 قسم التخطيط والمتابعة أبو زيد أ./ هدى أمين -19
 عامل علوي محمد -21

 عامل محمود عبدالعزيز -21

 
 

 

       كليةعميد ال                                                                        

 أ.د / محمد نجيب زكريا                                                 
 

ي لجمع البياناتلفريق التنفيذاا  
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 لكلتي تحدد مواطن القوة والضعف وكذفريق تحليل البيانات وإعداد المصفوفات اتشكيل 

 : الفرص المتاحة والتهديدات علي النحو التالي
 

 عبدالعزيزمحمد لبنى  أ.د/

 وعضوية كالً من:

 قسم الكيمياء الطبية ) رئيسا (

 

 قسم الكيمياء العضوية الفقياحمد حسين أ.د/ سعيد  -1

 قسم الكيمياء العضوية عبدالفتاح أ.م/ حنان عبدالرازق -1

 قسم الكيمياء التحليلية حسنيمحمد أ.م/ مرفت  -3

 قاقيرقسم الع عباسعبدهللا أ.م/ فوقية  -4

 قسم العقاقير حمدانابراھيم د./ داليا  -5

 قسم العقاقير عبدهللا د./ رحاب حامد -6

 قسم الكيمياء الحيوية م.م/ ھبة هللا حسيني -5

 قسم الكيمياء التحليلية عبدالوھاب م.م/ سارة أنيس -8

 قسم الصيدالنيات عبدالرحمن م.م/ أحمد سمير -1

 يل الكلية لشئون التعليم والطالبمكتب وك ./ أمل العراقيم -14

 وحدة الجودة أ./ صفاء سعدالدين علي -11

 وحدة الكمبيوتر أ./ سماح إبراھيم صبرة -11

 

 عميد الكلية                                                                       

                                                                     

 أ.د / محمد نجيب زكريا                                                 
 

 

 

 فريق تحليل البيانات وإعداد المصفوفات 
 



  
   
 

  
 

 

19 

 

ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 
 

 

 
 

 :( علي النحو التالي1415 -1414فريق وضع خطة الكلية اإلستراتيجية  )    تم تشكيل

 
 أ.د/ منصور السيد منصور أبوكل  

 :وعضوية كالً من

 قسم الكيمياء الطبية ) رئيسا (

 اء الطبيةقسم الكيمي

 قسم العقاقير أ.د/ إحسان أبو زيد  -1

 قسم الكيمياء الحيوية أ.د/ مرفت السيد عسكر  -1

 قسم العقاقير أ.د/ عفاف السيد عبدالغني  -3

 قسم الميكروبيولوجي أ.د/ إيمان المصري  -4

 قسم الكيمياء التحليلية أ.د/ ھشام عبداللطيف  -5

سم الكيمياء الحيوية ومدير وحدة إدارة ق أ.د/ سحر السيد السويفي  -6
 الجودة

 قسم الفارماكولوجي أ.م/ منى فؤاد محمود  -5

 قسم الكيمياء الطبية د./ مصطفى خميس  -8

 قسم الفارماكولوجي د./ ھاني الباسوسي  -1

 قسم الصيدالنيات د./ محمود مختار  -14

 قسم الفارماكولوجي د./ وليد بركات  -11

 قسم الكيمياء التحليلية شام عبدالعزيزد./ ھ  -11

 قسم الصيدالنيات د./ تامر شحاته  -13

 قسم العقاقير د./ ماجد السيد محمد  -14

  رؤساء األقسام اإلدارية  -15

                                                                   

 عميد الكلية                                                                       

 أ.د / محمد نجيب زكريا                                                
 

فريق وضع الخطة أعضاء 

 اإلستراتيجية
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 خبراء ومستشارين:
 

 -1 أ.د/ عبدهللا عسكر   الزقازيق جامعة االستراتيجية الخطة مشروع مدير

 -1             مراد خليل نشأتأ.د /    مدير مركز ادارة الجودة بالجامعة

 -3             سعاد سعد الدينأ.د /  ةمدير وحدة الجودة بمعھد الكفاية االنتاجية بالجامع

 فريق المراجعة الداخلية:
 

 -1 عبدهللا أحمد الشنوانى          أ.د /  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 -1             منصور السيد أبوكلأ.د /  رئيس معيار التخطيط االستيراتيجى

 -3 السيد السويفى            سحر أ.د /  الجودة بالكلية ادارةمدير وحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء فريق المراجعة 
 للخطة
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 خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي:

قام فريق اإلدارة بوضع خطة العمل الالزمة إلجراء التحليل البيئي وقد اشتملت خطة العمل على األنشطة 

 التالية:

 بالكلية والدعوة للمشاركة  و الطالب يننشر الوعي واإلعالن عن التحليل البيئي للكلية بين العامل

 في إجراء التحليل البيئي

 .وضع خطة عمل إلجراء التحليل البيئي للكلية 

 .تحديد عناصر البيئة الداخلية والخارجية للكلية 

   .دراسة وتحليل كل عنصر مع تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة لجمعها 

 الذي سيتولى تصميم وتطبيق أدوات جمع البيانات بالتنسيق مع فريق إدارة  تشكيل الفريق التنفيذي

الخطة.  توزيع المهام على فريق العمل طبقا  لتخصصات وخبرات كل عضو من أعضاء فريوق 

 العمل.

 إجراء التحليل البيئي للكلية:

مواطن القوة والضع  بها قام فريق العمل بعدد من األنشطة في إطار إجراء التحليل البيئي للكلية وتحديد 

 وكذلك الفر  والتهديدات بالبيئة الخارجية.  وفيما يلي عرض لبعض من هذه األنشطة:

  عقد مقابالت مع قيادات الكلية األكاديمية واإلدارية واألطراف المجتمعية 

  تصميم االستبيانات الالزمة وعرضوها ومناقشوتها قبول التطبيوق موع عينوة مون الفئوة التوي سيشوملها

ـ الخريجين ـ أعضاء هيئة التدريس 0الستطالو.  حيض تم تصميم وتطبيق )ا ( استبيانات )للطالب 

 (.االطراف المجتمعية – ـ المعاونين ـ الموظفين

 .تصميم بطاقات المالحظة المطلوبة لجمع البيانات.  وكذلك تحديد المعلومات المطلوب حصرها 

 ل قانون تنظيم الجامعات ـ الئحة الكلية ـ الهيكل فحص وتحليل الوثائق والمستندات ذات الصلة مث

 التنظيمي.

  فحص وتحليل الدراسات السابقة: الدراسة الذاتية للكلية، التقارير السنوية للكلية 

 الفصل الثالث
التحليل البيئى لكلية الصيدلة 

 جامعة الزقازيق
SWOT Analysis 
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  تحليل الفجوة بين واقع الكلية ومعايير االعتماد المعدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

 واالعتماد.

  نتائج األنشطة السابقة وإجراء التحليل اإلحصائي لنتائج االستبيانات.إعداد تقارير عن 

 .تحديد وتحليل عناصر البيئة الخارجية وتحديد الفر  والتهديدات الحالية والمحتملة 

 من االجتماعات مع أعضواء فريوق العمول لمناقشوة موا توم إنجوازه وتحديود المعوقوات  ةعقد مجموع

 اد الحلول المناسبة.ورفع ذلك إلى فريق اإلدارة إليج

 إعداد تقرير عن نتائج التحليل البيئي:

 بدراسوة التقوارير المعودة موون الفريوق التنفيوذي إلعوداد تقريور عون التحليوول  دارةقوام فريوق اال

 الرباعي لكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية.

 و القوة به.قام الفريق بعقد عدد من الجلسات لتقييم كل عنصر وبيان مدخ الضع  أ 

  عوورض مسووودة لنتووائج التحليوول البيئووي طبقووا  لمعووايير الهيئووة القوميووة لضوومان جووودة التعلوويم

 واالعتماد.

 .صياغة اللايات واألهداف اإلستراتيجية في ضوء الدراسة السابقة 

 االطراف المعنية عرض مسودة التحليل البيئي على 

 علوى ذوي الصولة والمصولحة بكليوة  إجراء التعديل بناء  على المالحظات السابقة وعرضها

 الصيدلة ثم إجراء جميع التعديالت وإعداد الخطة. 

 األھداف اإلستراتيجية للجامعة.بوقد راعت الكلية أن تكون خطتها اإلستراتيجية مرتبطة 

ثم تم عمل تحليل رباعي للوضع الحالي للكلية مقسما  على محوورين أساسويين " القودرة المؤسسوية " و " 

ية التعليمية " وهما اللذان تندرج تحتهما كل أنشطة الكلية ومن خالل ذلك التحليل تتضح نقاط القوة الفاعل

والضع  والفر  المتاحة ومصادر التهديد في كل منهما مما يمكننا حينئذ من تحديد اللايوات واألهوداف 

 (.0202إلى  0202للمرحلة )من 

 

 مراحل إعداد التحليل البيئي الرباعي للكلية

 سمت مراحل إعداد التحليل البيئي للكلية إلى أربعة مراحل:ق

 المرحلة األولى: وضع خطط لجمع البيانات:  

حيووض تووم تحديوود عناصوور البيئووة  01/2/0229توم عقوود اجتموواو لفريووق ادارة التحليوول البيئووى بتواري  

نوات عون كول تكليو  اعضواء الفريوق بوضوع خطوط عمول لجموع البياو الداخليوة للكليوة المطلووب دراسوتها 

لجمعها. عنصر من عناصر البيئة الداخلية مع  تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة 

 . وكذلك الفر  والتهديدات المحتملة بالبيئة الخارجية وكذلك الفترة الزمنية والموارد المادية الالزمة

 المرحلة الثانية: مرحلة تصميم أساليب جمع البيانات:
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ساليب جمع البيانات من مقابالت مهيكلة واستبيانات وبطاقات أريق االدارة بتصميم طرق وقام ف

مالحظة كما قام فريق االدارة بتحديد اعضاء الفريق التنفيذخ الذخ سيتولى تطبيق هذه االساليب. كذلك 

 زمة. فقد تم عقد عدة اجتماعات بين أعضاء الفريقين لمراجعة خطط العمل واجراء التعديالت الال

 المرحلة الثالثة: مرحلة جمع البيانات:

أشترك أعضاء فريق اإلدارة مع أعضاء الفريق التنفيذي في تجميع البيانات طبقا  لخطط جمع البيانات 

 السابقة.
 

 طرق ومصادر جمع البيانات:

 أوالً: عقد مقابالت مع الجهات المعنية

 ثانياً: فحص وثائق: تم فحص الوثائق التالية:

 بشأن تنظيم الجامعات 0910لسنة  49رقم  قانون 

 قانون رقم خمسة لترقية القيادات اإلدارية 

  للعاملين بالدولة 11لسنة  41قانون رقم 

 التنظيمي للكلية هيكلال 

 التوصي  الوظيفي للعاملين بالكلية 

 وثائق نظام إدارة الجودة بالكلية 

 تقارير المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة بالكلية 

  0224/0222التقرير السنوي طبقا  لمعايير اللجنة القومية لالعتماد والجودة )لألعوام-

0222/0220-0220/0221-0221/0229) 

 المعايير األكاديمية المرجعية القومية للتعليم الصيدلي 

 البكالوريوس  لمرحلة 0202-0229، 0229-0221لعام توصيفات وتقارير المقررات ل 

 إللكترونيمعاينة موقع الكلية ا 

 فحص كتب اإلنجازات والسيرة الذاتية للكلية لألعوام السابقة 

  الخطة التدريبية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز تطوير التعليم

 بالكلية

 البيان اإلحصائي لنسب الطالب المسجلين في الدراسات العليا باألقسام المختلفة 

  المشتركة والمنح المقدمة من الدول المختلفةالبيان اإلحصائي بالبعثات 

 بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وكذلك في كل تخصص 

 بيان بأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز محلية/ دولية 

 بيان بالنسب المئوية إلعداد الطالب المسجلين والوافدين 

 كليةبيان بالمؤتمرات المحلية التي نظمتها ال 

 بيان بأعداد هيئة التدريس المشتركين بمؤتمرات دولية 

 من الداخل  ةبيان بعدد الدرجات العلمية التي منحتها الكلية خالل خمس سنوات األخير

 والخارج

 من أعضاء الهيئة المعاونة  نبيان بنسبة الدرجات العلمية التي منحتها الكلية للدراسيي

 والمسجلين من الخارج
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 طالب في المراحل الدراسية المختلفة للعامبيان بأعداد ال 

 بيان بالنسب المئوية للنجاح والتقديرات للعام 

 بيان بأعداد الطالب الوافدين للعام 

 بيان بأعداد العاملين بالجهاز اإلداري ومجموعاتهم النوعية 

 الموازنة المالية للكلية للعام الحالي 

 سجالت المكتبة 

 خطط العمل وتقارير قسم الصيانة 

 الثاً تصميم وتطبيق االستبيانات التالية:ث

 استبيانات الستطالو رأي الطالب 

 استبيان معاوني هيئة التدريس 

 استبيانات ألعضاء هيئة التدريس 

 استبيان الرضا الوظيفي للجهاز اإلداري 

 استبيان التحليل الوظيفي للجهاز اإلداري 

 استبيان للخريجين 

 استبيان لألطراف المجتمعية 

( حيض استخدمت هذه الطريقة مع عودد مون قيوادات الكليوة    (brain stormingلعص  الذهني ا    عا :
و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ومديري اإلدارات وكذلك بعض الطالب وذلك لتوليد أفكوار جديودة 

بوين اجتماعات وحلقات نقاش حرة ومتنوعوة  وتأكيد النتائج التي تم الحصول عليها من الطرق السابقة.
 فريق العمل والمستفيدين وأصحاب المصلحة.

في نهاية هذه المرحلة تم إعداد تقارير عن نتائج كل مقابلة وكذلك عمل التحليول اإلحصوائي لنتوائج      

االسوتبيانات المختلفوة تمهيوودا  لتحديود مووواطن القووة والضووع  بكول عنصوور مون عناصوور البيئوة الداخليووة 

 بيئة الخارجية.بال توالفر  المتاحة والتهديدا

 

 لتحليل البيئى للكلية:لالمرحلة الرابعة: اعداد المسودة 

قام فريق العمول بدراسوة التقوارير المعوده تمهيودا لتحديود موواطن القووة والضوع  بكول عنصور مون        

عناصر البيئة الداخلية وكذلك الفر  والتهديدات المحتملة بالبيئة الخارجية. حيض قدم كل عضو تقرير 

لتحليل الرباعى لكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية . كما تم عقد عدة  اجتماعات بين عن ا

فريوق العمول لمناقشوة وصووياغة نقواط القووة والضووع  والفور  والتهديودات المحتملووة. كوذلك توم تكليوو  

يئة القومية لضمان مجموعة من الفريق بالبدء فى اعداد المسودة االولى للدراسة الذاتية طبقا لمعايير اله

نقاط  يدمراعاة الموضوعية عند تحد تم و جودة التعليم واالعتماد بناءا على نتائج التحليل البيئى السابق.

القوة والضع  وكذلك مراعاة المشاركة الفعالة من كافة الجهات المعنية داخل وخارج الكلية متمثلة فوي 

نقابوة عن  الدراسية المختلفة والخريجين وممثلين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب من الفرق

الصيادلة ، وزارة الصوحة ، شوركات ومصوانع األدويوة ،المستشوفيات الجامعيوة، المستشوفيات الحكوميوة 

 .ومدير مركز إدارة الجودة بالجامعة والخاصة ، الصيدليات الخاصة ، مراكز البحوث

 

 وكانت نتائج التحليل الرباعي كاآلتي: 
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 وقد الداخلية، البيئة في والضع  القوة نقاط تحليل على  الداخلية للبيئة تحليلها في الكلية اعتمدت

 طبقا   باالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة وضعتها التي المعايير علي التحليل هذا ارتكز

 والتي العوامل تشملو العالي التعليم مؤسسات العتماد 0229 أغسطس في الهيئة عن الصادر للدليل

 األخرخ الثمانية والمعايير المؤسسية بالقدرة المرتبطة الثمانية المعايير علي التحليل عليها استند

 التعليمية بالفاعلية المرتبطة

 

 الناتجة من التحليل البيئى فعناصر القوة والضع

 المحور األول: القدرة المؤسسية

 

 نقاط الضعف نقاط القوة المعيار

خطيييييييييييط الت -1

 االستراتيجي

توووووووم تشوووووووكيل فريوووووووق العوووووووداد الخطووووووووة  .0

 االستراتيجية للكلية 

جارخ اعوداد الخطوة وفقوا للمنهجيوة المعودة  .0

من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد

 لم يكن للكلية خطة استراتيجية من قبل .0

الهيكيييييييييييييييل  -1

 التنظيمي

 الهيكل التنظيمى للكلية معتمد وموثق.  .0

ث وحوودات جديودة بالهيكول مثوول توم اسوتحدا .0

وحدة تقويم االداء و ضمان الجودة، وحودة 

حاسب آلوي، والوحودة الحسوابية للكليوة مون 

 خالل آلية واضحة ومحددة.

سوووولطات ومسوووووئوليات األقسووووام اإلداريوووووة  .1

والعلميوة المختلفووة واضووحة باإلضووافة الووى 

عوووودم وجوووووود أخ توووووداخل فوووووى السووووولطات 

والمسووووووئوليات بووووووين األقسووووووام حيووووووض أن 

لسلطات والمسئوليات لكول قسوم موضوحة ا

ومحووددة بقووانون تنظوويم الجامعووات والئحووة 

 الكلية وبطاقات التوص  الوظيفي بالكلية.

يوجود تشووابه فووى اختصاصووات اإلدارات ال .4

 واألقسام اإلدارية والعلمية 

يتووووفر بالكليوووة التوصوووي  الووووظيفي لكووول  .2

هيكل التنظيمي الحالي للكلية بحاجة إلى تعديل ال .0

ليكوووون أكثووور مالئموووة لنشووواط األقسوووام اإلداريوووة 

بالكليووة كمووا انووه بحاجووة الووى اسووتحداث بعووض 

الوحووودات )مثووول وحووودة البيانوووات و المعلوموووات 

ووحدة ادارية خاصة بشوئون البيئوة... ( ليكوون 

أكثر كفواءة فوى تحقيوق أهوداف الكليوة وخططهوا 

 المستقبلية.

تحتووواج الوووى إعوووادة  دارة شوووئون الطوووالبا .0

 استحداث قسوم لمتابعوة هيكلة مع ضرورة

 جين. يالخر

 

 أوال: البيئة الداخلية
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

حيوووض توووولى  0220الوظوووائ  منوووذ عوووام 

د جووودة التعلوويم مشوروو انشوواء نظووام لتوكيو

الصووووويدلى مهموووووة اسوووووتكمال  التوصوووووي  

الووووظيفى لكافوووة العووواملين بالكليوووة كموووا توووم 

اعتمادهووا موون عميوود الكليووة وموودير شووئون 

العاملين وتم توزيعها على القائمين بالعمل 

 فى الكلية.

يوجوود بالكليووة وحوودة إلدارة الجووودة منشووأة  .0

 00/9/0224بقرار من مجلس الكلية فوى 

 وموثقة.

قوووويم االداء و ضووومان الجوووودة لهوووا وحووودة ت .1

 هيكل ادارخ معتمد وموثق 

المسووئوليات محووددة بدقووة لوظووائ  الهيكوول  .1

 دارة الجودةااالدارخ لوحدة 

 يوجد مجلس إدارة معتمد وموثق للوحدة .9

يضم تشكيل الوحدة ممثلين من أعضاء  .02

 -الطووووالب -هيئووووة التوووودريس ومعوووواونيهم

دريس مون عضوو هيئوة تو 12اإلداريين )

 –موون المعوواونين  02 -كوول أقسووام الكليووة

 موظ (. 04  -طالب  02

مجلووس الوحووودة يجتمووع بصوووورة دوريوووة  .00

 وتوجد محاضر موثقة لهذه االجتماعات.

توجووود تجهيوووزات لوحووودة تقوووويم االداء و  .00

ضمان الجوودة متووفرة منوذ قيوام مشوروو 

انشووووواء نظوووووام داخلوووووي لجوووووودة التعلوووووويم 

توووافر ، كمووا ت 0224الصويدلي منووذ عوام 

 للوحدة كوادر بشرية مؤهلة.

يمكن لمدير الوحدة اتخاذ كافة القورارات  .01

المتعلقووووة بقضووووايا الجووووودة مثوووول تحديوووود 

مواعيوود واجوووراءات المراجعوووة الداخليوووة 

ومواعيوووود المراجعوووووة الخارجيوووووة كوووووذلك 

تحديووووود االحتياجوووووات التدريبيوووووة لهيئوووووة 

التودريس والعوواملين فيمووا يتعلووق بووالجودة 

دورات التدريبيوووة واعوووداد وعقووود هوووذه الووو

وايضووا تنفيووذ اجووراءات الدراسووة الذاتيووة 

واعدادها ومراجعة الهيكول الووظيفي موع 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

المختصين و كذلك ما يتعلق بالتوصوي  

 الوظيفي.

يوجد تواصول فعوال بوين الوحودة ومركوز  .04

ادارةالجوودة بالجامعوة كموا أن هنواك عودد 

مووون أعضووواء الوحووودة أعضووواء بوووالمركز 

دة بتقووديم وكوذلك فووان المركوز يوودعم الوحو

الووودعم الفنوووي والقيوووام بزيوووارات متابعووووة 

 ومراجعات دورية موثقة.

ترفووع الوحوودة الووى المركووز تقووارير عووون  .02

 نشاطها على األقل مرتين فى السنة.

موودير الوحووودة يشوووارك فوووى االجتماعوووات  .00

والوووودورات التوووووى يعقوووودها مركوووووز إدارة 

 الجودة بالجامعة.

يوجوود تبووادل للخبوورات بووين وحوودة إدارة  .01

وحوووووودات الجووووووودة بالكليووووووات الجووووووودة و

األخرخ بالجامعة مثال ذلك إستعانة كلية 

الصووووويدلة بخبووووورات الكليوووووات األخوووووري 

بالجامعوة موون خوالل مركووز إدارة الجووودة 

لمسوواعدتها فووى إعووداد الخطووة التحسووينية 

للكلية وكذلك  فى تعبئة النماذج الخاصوة 

 بالمشاريع التنافسية.  

 الوسووائل واآلليوووات التووى تتبعهوووا الوحووودة .01

للقيووام بأنشووطتها متنوعووة وتشوومل جميووع 

المستويات من الفئوات المعنيوة مون طلبوة 

وأعضوووواء هيئووووة التوووودريس والمعوووواونين 

واإلداريووووين ومنسووووقى الجووووودة باألقسووووام 

 والمراجعين الداخليين.

تشوووارك الوحوووودة فوووى عوووورض ومناقشووووة  .09

قضووايا الجووودة بمجلووس الكليووة ومجووالس 

 األقسام مع توثيق هذه االجراءات.

 

 
 

القيييييييييييييييييادة  -1

 والحوكمة

المعايير المستخدمة في اختيار القيادات  .0

الكفاءة  –األكاديمية محددة وهي القدرة 

 –المكانة العلمية  –العلمية واإلدارية 

ال يوجد مشاركة أو إبداء رأي من جانب أعضاء  .0

 األكاديمية. ة التدريس عند اختيار القياداتهيئ

ال يوجد تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس  .0
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

التعاون مع اإلدارة باإلضافة الى ما أقر 

 ( .49ي قانون تنظيم الجامعات )ف

المعايير موثقة في القانون واللوائح  .0

 المنظمة للعمل

هذه المعايير معلنة لتوفر هذا القانون  .1

بالكلية و اإلجابة على أي أسئلة من قبل 

شئون العاملين ألخ تساؤل في حينه وال 

يوجد أي نوو من الشكاوي خاصة بعدم 

نون عند اإللمام أو المعرفة بمواد هذا القا

 اختيار القيادات األكاديمية

يعتبر نمط القيادة ديمقراطي الى حد  .4

كبيرلوجود المجالس الرسمية ومجلس 

الكلية وكذلك وجود تمثيل لممثلي 

األطراف المجتمعية في مجلس الكلية على 

سبيل المثال رئيس مجلس إدارة شركة 

 الدلتا للصناعات الدوائية.

ية وبدء توجد قواعد بيانات ورقية للكل .2

إعداد قاعدة بيانات الكترونية للطلبة 

وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 واإلدارات واألقسام العلمية واإلدارية. 

توجد آليات محددة وفاعلة لتنمية الموارد  .0

الذاتية للكلية وهي الوحدات ذات الطابع 

برنامج الصيدلة اإلكلينييكة  -الخا  

ه اآلليات والطلبة الوافدين من ماليزيا. هذ

 معتمدة و مدعمة من الجامعة.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية  .1

وذلك من خالل مرامج تدريبية ممثلة في 

 صورة ندوات وورش عمل

إستعانة الكلية باراء الطالب في بعض  .1

المجاالت وتستخدم صندوق الشكاوخ 

وسياسة الباب المفتوح واللقاءات 

عرفة أراء والندوات الطالبية كوسائل لم

 الطالب

 الرسمية.

نسبة الموضوعات الخاصوة بوالتعليم والوتعلم فوي  .1

الستة شهور  % في04المحاضر الرسمية للكلية 

 ير مرضية للمسئوليناألخير وهي نسبة غ

ال توجد خطة لتدريب القيادات األكاديمية بالكلية  .4

الشخصوووية  مهووواراتهم قائموووة علوووى االجتهووواداتو

( FLDPتقدم الجامعة برامج تدريبية )مشروو و

لتنمية المهارات القيادية ومهارات أعضاء هيئوة 

التوووودريس ولكوووون ال يوجوووود مووووا يلووووزم القيووووادات 

هذه البورامج كموا  األكاديمية بالكلية لحضور مثل

أنها غير كافية من الناحية الموضوعية في تناول 

 كافة المهارات التي تحتاجها القيوادات األكاديميوة

ال تتوفر لدخ الكلية مخصصات مادية لتودريب و

القيووووادات األكاديميووووة و أي توووودريب يووووتم يكووووون 

 بالتمويل الشخصي.

ال توجوود نظووم لتكوووين المعلومووات االداريووة مووون  .2

 القرارات بالكليةأجل دعم 

 

 و المصداقية-4

 األخالقيات

توجد مصداقية للوعود التى تقدمها الكلية  .0

لألطراف ذات العالقة )أعضاء هيئة 

اإلجراءات المتبعة للمحافظة على حقوق التألي   .0

 والنشر غير كافية.
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

التدريس ومعاونيهم/ الطالب/ العاملين/ 

األطراف المجتمعية( والمثال على ذلك ما 

قدمته الكلية لقرية السعديين من إستجابة 

لصحية لطلباتهم في تقديم الخدمات ا

 والمجتمعية إلهالي القرية.

استجابة الكلية للشكاوخ والمقترحات  .0

الخاصة باألطراف ذات العالقةوالدالئل 

على ذلك وجود آلية معتمدة لتلقي 

الشكاوخ بالكلية يتمثل فى وجود صندوق 

للشكاوخ وإتباو سياسة الباب المفتوح 

دائما من اإلدارة العليا بالكلية لتلقى كافة 

العمل على حلها. ومن األمثلة الشكاوخ و

 على ذلك:

إعالن الكلية عن فتح الباب لتلقى الشكاوخ  .1

 الخاصة بدرجات االمتحان 

قبول االلتماسات والتظلمات من السادة  .4
أعضاء هيئة التدريس الخاصة بمستحقاتهم 
المالية فى نظام جودة األداء وتشكيل لجنة 

 للتظلمات وحل هذه المشكالت. 

ات تصحيحية فى الكلية تم اتخاذ إجراء .2

لمعالجة أخ ممارسات غير عادلة مثال 

ذلك اإلجراءات التصحيحية التى اتخذتها 

إدارة الكلية وعلى رأسها عميد الكلية فى 

تطبيق نظام متابعة جودة األداء الخا  

 بالسادة أعضاء هيئة التدريس.

المعلومات المتاحة عن الكلية مثل التقرير  .0

متابعة األداء  الذاتي السنوي وتقارير

والمطويات وورش العمل .... ال  تلطى 

األنشطة المختلفة للكلية التعليمية والبحثية 

 والخدمية. 

ال يوجوووود بالكليووووة دليوووول للممارسووووات األخالقيووووة  .0

 هبالكليوووووة بوووووالرغم مووووون تووووووافر هوووووذ الوظيفيوووووة

اللوووائح المنظمووة للعموول وكووذلك  التوصويفات فووى

 فى قسم الصيدلي.

الكليووة فووى  ال يووتم نشوور المعلومووات المتاحووة عوون .1

الموقووووع مسووووتوخ وسوووائل متنوعووووة حتووووى علووووى 

ال يووتم تحوووديض المعلوموووات االلكترونووي للكليوووة و

المتاحووة عوون الكليووة فيمووا عوودا التقريوور السوونوخ 

 للكلية
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

الجهييييييييييييييياز  -2

  االدارى

ات اإلداريوووة التخصصوووات الحاليوووة للقيووواد .0

تنطبووق عليهوووا المعوووايير الوووواردة بالقوووانون 
خاصووة األقدميووة وفووى حووال اختيووار موون ال 

تتووووافر فيوووه المعوووايير السوووابقة يلجوووأ إلووووى 
 القانون.

المعوايير الخاصوة باختيوار وتعيوين وترقيوة  .0

القيووادات اإلداريووة معلنووة وموثقووة  بقووانون 

لترقيووة القيووادات اإلداريووة وقووانون  2رقووم 

ن بالدولووة وبطاقوات التوصووي  للعواملي 41

 الوظيفي.

و  كبر سن الموظفين. )عدم وجوود كووادر شوابة( .0

نقص حاد في عدد الكوادر الشابة المتدربة علوى 

 نظم التنكولوجيا الحديثة.

المعوووووايير الحاليوووووة الختيوووووار وترقيوووووة القيوووووادات  .0

 اإلدارية ال تتص  بالموضوعية.     

ن موون عودم وجووود آليوة لتحديوود احتياجوات العوواملي .1

ن التوودريب يقوودم موون الجامعووة  فقووط التوودريب ال

و  العووواملين الفعليوووة وبووودون دراسوووة الحتياجوووات

لمحدوديوووة  ونظوورا مركزيووة التوودريب بالجامعووة،

 الووووووووووووودورات التدريبيوووووووووووووة المقدموووووووووووووة موووووووووووووون

الجامعووة، فوووان التووودريب المقوودم غيووور كوووافي      

نتووائج  ة الجهواز االدارخ كمووا أظهورتلرفوع كفوواء

 التحليل الوظيفي

وجود عجز في عدد العاملين خاصة في القائمين  .4

 -الصوووويانةفنووووي  -خوووودمات المعاونووووة: العمووووالبال

كة ونجارة الحرفيين من سبا -ميكانيكي السيارات

توزيع للموارد البشرية من   وخالفه نتيجة لسوء

 حيض العدد والتأهيل.

تجهيووزات أموواكن العموول غيوور مالئمووة مووع عووودم  .2

الضورورية ألداء  توافر التسهيالت التكنولوجية 

اإلداريوين فوى حاجوة إلوى  غالبية مكاتبالعمل و 

الملفات  ظدواليب لحف –تائر س –صيانة ودهان 

 خاصة قسم شئون العاملين

 -بيئووة العمووول غيوور مالئموووة موون حيوووض اإلضووواءة .0

 الضوضوووووواء. باالضووووووافة -الرطوبووووووة -التهويووووووة

 

 -الى نقص التجهيزات ووسائل االتصال: مكاتب

 -تصووووووووير ماكينووووووات -كمبيوووووووترات -كراسووووووي

 -شوووووبكة اتصوووووال داخلوووووي -انترنوووووت -طابعوووووات

 فاكس -تليفونات

يوجد قصور بوسائل السالمة واألمان بمكاتب  .1

 الموظفين )طفايات الحريق الموجودة

ال يوجد تدريب على كيفية  -غير صالحة    

 استخدامها ( 

النظم المستخدمة لتقييم االداء هي مالحظة الداء  .1

نة من قبل رئيسه الموظ  على مدار الس
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المباشر إلعداد تقرير األداء السنوي. وفى حال 

إعطاء موظ  تقدير منخفض عن تقديره بالعام 

الماضي فانه يرفع األمر إلى لجنة التظلمات 

بالجامعة التي ترفع من تقديره ألن القانون يلزم 

رئيس العمل القائم بالتقييم بإخطار الموظ  

ل بهبوط مستواه المقصر كتابيا مرتين على األق

مع تقديم ما يثبت تقصيره فى العمل، ونظرا 

لعدم دراية القائمين بالتقييم بنصو  القانون أو 

تجنبا للمشاكل فان غالبية الموظفين تحصل على 

 تقديرات متقاربة.

عدم شفافية آليات توزيع الحوافز و ال يتم ربط 

 الحوافز والمكافآت بمستويات األداء.

 ضا الوظيفي ككل.انخفاض مستوخ الر .9

 

الميييييييييييييوارد  -0

المالييييييييييييييييية 

 واإلدارية 

 المرافق صالحة لالستخدام  .0

 توجد خطه صيانة سنويا للمرافق .0

توجوود خطووه لصوويانة المبوواني والتسووهيالت  .1

 التعليمية 

خطة الصيانة مطبقوة وتوم إسوتحداث لجنوة  .4

متابعوووة الصووويانة بالكليوووة ل شوووراف علوووى 

 أعمال الصيانة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق ية المتاحة سنويا للكلية لالموارد المال .0

غير  ةاالستراتيجي رسالتها وغاياتها وأهدافها

مع زيادة أعداد الطالب سنويا مع ثبات كافية 

 الموازنة المخصصة من الجامعة. 

مسووووواحة المبووووواني وامكانيتهوووووا ال تتناسوووووب موووووع  .0

 احتياجات التطوير بالكلية. 

تحوديض للمعامول واألجهوزة بالكليوة و  عودم وجوود .1

 حالة كنتروالت الفرق الدراسية سؤء

رغم وجود بعض التجهيزات والمعدات الخاصة  .4

 مووووووووون والسوووووووووالمة فوووووووووى مبوووووووووانىبتحقيوووووووووق األ

الكليووة اال انهووا ليسووت كافيووة لمواجهووة األزمووات  

 والكوارث.

 توجد خطط إلخوالء المبوانى فوى حالوة حودوث ال .2

 كوارث بالكلية 

مستوخ النظافة بمبانى الكلية غير مرضى وذلك  .0

وعوودم تفعيوول  عوودد عمووال النظافووة بالكليووهقص لون

 نظام الثواب والعقاب

المرافق العامة والخاصة ليست كافيه حيوض أنهوا  .1

أعوووداد   تناسووب موووع أعووداد الطوووالب  وكووذلكال ت

 أعضاء هيئه التدريس. 
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لكنها ال تتناسب توجد أماكن لألنشطة الطالبية و .1

ال توجد كافيتريا للطوالب أو مع أعداد الطالب و

 هيئة التدريس.ألعضاء 

رغوم توووفر بعوض االجهووزة والمعودات والمعاموول  .9

بحاجووة  عموول المركووزخ ، إال أنووه ال يفووىمثوول الم

 الكلية فى مجال البحض العلمى.

ال توجوووود صوووويانة دوريووووة لألجهووووزة ومعوووودات  .02

 المعامل. 

التتناسب اعداد الحاسبات االلية المتاحة بالكلية  .00

 مع اعداد أعضاء هيئه التدريس

 المشييييييياركة -1

المجتمعيييييية  

وتنميييييييييييييييية 

  البيئة

توجد خطة من خالل اجتماو نائب رئويس  .0

الجامعة مع وكالء الكليات وتحدد المنطقوة 

التى ستتم دراستها وتختص كلية الصويدلة 

 بالمشاركة بالقوافل الطبية ..

الممارسوات الفعليووة لتطبيوق الخطووة تشوومل  .0

القوافل الطبية والمثال على ذلك المشاركة 

 ة في سيناء.بالقافلة الطبي

بنيوووووت الخطوووووة علوووووى أسووووواليب ووسوووووائل   .1

واضحة و هى دراسوة  احتياجوات مجتموع 

محافظووة الشوورقية و المحافظووات األخووورخ 

كمووووا يووووتم دراسووووة الطلبووووات المقدمووووة موووون 

 المحتاجين للخدمات فى القرخ و النجوو.

القطاعات المستهدفة هى العاملون واألطراف 

 المجتمعية ثم الطالب.

توب توابع لوكيول شوئون يوجد بالمؤسسة مك .4

 خدمة المجتمع  و تنمية  البيئة.

تقوم المؤسسة بتوثيق الخدمات واألنشوطة  .2

 المقدمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 :أهم أشكال االتصاالت و العالقات 

  شوركات األدويووة و  لهووا ممثوول فووي مجلووس

 الكلية.

  القوافل الطبية  حيض يشترك فيها أعضواء

 بهيئة التدريس و الطال

  تودريب طوالب الكليوة  -األنشوطة الطالبيوة

ال يمارس العاملون بقطاو خدمة المجتمع وتنمية  .0

وظيفوووى  لبيئوووة اختصاصووواتهم طبقوووا لتوصوووي  ا

 دد.مح

 تشوووارك األطوووراف المجتمعيوووة المختلفوووة فووووى ال .0

 اعداد البرامج التعليمية. 
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فوووووي الصووووويدليات العاموووووة والمستشوووووفيات 

 ومصانع األدوية.

  نماذج الممارسات الفعلية  لتنمية و حماية

 البيئة.

 االستجابة لمتطلبات و احتياجات المجتمع 

التقيييييييييييييييويم  -1

المؤسسيييييي 

وإدارة 

  الجودة

تتم عملية التقويم الذاتي للكلية بصورة  .0

دورية سنوية في اطار المراجعة الداخلية 

 سنويا  وتعرض النتائج على االدارة العليا.

ع االدارة تتم مناقشة التقويم الذاتي للكلية م .0

العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 والعاملون.

 

المقاومة العالية لمتطلبات الجودة المتجددة  .0

 والمطلوبة من قبل االقسام العلمية و االدارية

 

 المحور الثانى: الفاعلية التعليمية 
 

 نقاط القوة المعيار
 

 نقاط الضع 

الطيييييييييييييييالب  -0

 والخريجون

موووون خووووالل اللوووووائح سياسووووات التحويوووول معلنووووة  .0

 والقوانين.

تسووتخدم  الكليووة وسووائل للتوورويج لجلووب الطووالب  .0

الوافوودين نووتج عنووه قوودوم طووالب أجانووب للدراسووة 

بالكليوة )مثوال ذلوك الطووالب المواليزيين( كموا تنفووذ 

 وأنشطة لرعاية هؤالء الطالب.  الكلية برامج

المعايير المتبعة للودعم الموالى معلنوة للطوالب مون   .1

 شباب واتحاد الطالب.قسم رعاية ال

 توجد عيادة طبية خاصة بالطالب داخل الكلية.  .4

هنوواك تطووور فووى اعووداد المتفوووقين )حيووض توجوود  .2

زيوادة كبيوورة فووى أعوداد الطووالب الحاصوولين علووى 

 تقدير امتياز و جيد جدا(.

 يوجد دليل الطالب لجميع الطالب.  .0

اإلرشاد األكاديمي للطالب متبع  االشراف و نظام .1

 م توعية وإعالم الطالب  بهذا النظام. بالكلية ويت

رياضوية )تنفذ الكلية العديد من األنشطة الطالبية  .1

أعووداد الطوووالب المقبووولين ال تتناسوووب موووع  .0

 موارد الكلية

 ال توجد خطة متكاملة لدعم الطالب .0

المعاييرالمطبقوووووووة للووووووودعم الموووووووالي غيووووووور  .1

 موضوعية والتضمن عدالة التوزيع.

الوووووودعم والتحفيووووووز الخووووووا  بووووووالمتفوقين  .4

ا والمبدعين قاصر على منحة التفوق التى تقدمه

 الحكومة للطالب المتفوقين . 

ال توجد إجراءات موثقة لتحديود المتفووقين  .2

والمبدعين على مدار العام فيما عدا اختبار آخر 

دراسوووة لتحديووود تطوووور إعووووداد  توجووودوالالعوووام 

الطووووالب المتعثوووورين دراسوووويا خووووالل الخمووووس 

سووونوات الماضوووية منسووووبا الوووى اجموووالى عووودد 

اءات الطووالب. وتحليوول أسووباب ذلووك ، واإلجوور

 التي اتخذت  

لوويس هنوواك بوورامج موثقووة لتقووديم خووودمات  .0

 الدعم لذوخ االحتياجات الخاصة.
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 و فنية و ثقافية(. 

حصوولت الكليووة وكووذلك العديوود موون الطووالب علووى  .9

المراكووز األولووى فووى عوودد موون األنشووطة الطالبيووة 

 على مستوخ الجامعة و الجامعات األخرخ. 

جوواري توجود قواعود بيانووات ورقيوة للخوريجين و .02

 إستحداث قواعد بيانات إلكترونية. 

أساليب التوعية واإلعالم الخاصة باإلرشاد  .1

األكوواديمي التووى تتبعهووا الكليووة غيوور كافيووة 

 ولكنه جاري تفعيلها. 

ال توجد دراسة لنسوبة الطوالب المشواركين  .1

 فى األنشطة المختلفة.

 توجد ال و"لخريجينيب الم يتم إصدار "كت .9

 بطة للخريجينار

المعييييييييييييايير  -0

  األكاديمية

 في الصيدلةUK-QAA تبنت الكلية معايير  .0

القياسية  المعايير األكاديمية القومية حتى صدور

NARS 

القياسية   تبنت الكلية المعايير األكاديمية القومية .0

بدأت الجهود في التوعية بالمعايير و  NARSو

رؤساء األقسام بالكلية في ورش عمل ضمت 

وجاري وضع خطة لعقد المزيد من هذه الورش 

التي تنشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس بهذه 

 . االمعايير ومناقشة اآلليات المقترحة منهم لتطبيقه

 

لوووم يووووتم تفعيووول المعووووايير األكاديميوووة عنوووود  .0

التخطيط ووضع السياسات التعليمية، حيض 

تبنيها بالكليوة تم إصدار المعايير ونشرها و

 حديثا.

لمراجعة الداخلية ضمن نظام ال توجد الية ل .0

تطبيق المعايير لمتابعة إدارة الجودة بالكلية

 .األكاديمية المرجعية

لم يتم مراجعوة وتحوديض البورامج التعليميوة  .1

في ضوء المعايير األكاديمية المتبنواه حتوي 

 تعكس البرامج هذه المعايير.

البيييييييييييييرامج  -1

التعليمييييييييييية 

لمقيييررات وا

  الدراسية

مالئمووة  البورامج التعليميووة المفعلوة فووى المؤسسوة .0

 الحتياجات سوق العمل.

يوجوود بالكليووة توصووي  واضووح وموثووق ومعلوون  .0

للبوووورامج التعليميووووة والمقووووررات الدراسووووية تووووم 

 .توفيره من خالل نظام ادارة جودة التعليم

توجوود إجووراءات موثقووة للمراجعووة الدوريووة فووى  .1

وذلووك مون خووالل إنشواء لجنووة  البورامج التعليميوة

 المناهج بالكلية. 

يوووفر نظووام إدارة الجوووودة بالكليووة وكووذلك لجنوووة  .4

المناهج إجراءات موثقة للمراجعوة الدوريوة فوى 

 المقررات الدراسية.

  

توجد بعض أوجه القصور فى عملية رفع  .0

 -كفاءة الخريج مثل خدمات الطوارئ 

 -مهارات الكمبيوتر  -الجوانب االداريه 

ات االتصال الفعال ـ مهارات الدعاية مهار

 والتسويق.

هناك محاوالت ضعيفة إلجراء تعديالت  .0

في البرامج التعليمية استجابة للتليير في 

سوق العمل مثل مهارات االتصال 

 والكمبيوتر وإدخال برامج دراسية جديدة

 تتناسب مع إحتياجات سوق العمل.

المخرجات المستهدفة للتعلم ال تساهم في  .1

ية المهارات الذهنية والعامة )حل تنم

المشكالت/ التفكير الناقد واالبتكارخ/ 

العمل في فريق/ مهارات الحاسب واإلدارة 

 .وغيرها

ال توجد مشاركة من جانب األطراف  .4

المعنية المختلفة في تصميم وتطوير 

 البرامج التعليمية بالكلية. 
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درجة االستفادة من تقارير المراجعين أو  .2

لخارجيين على مستوخ االقسام الممتحنين ا

 العلمية محدودة جدا.

درجة االستفادة من التقارير السنوية  .0

للبرامج والمقررات فى التحديض والتطوير 

 من قبل الكلية واألقسام محدودة جدا.
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التعلييييييييييييييييييم  -4

واليييييييييييييييتعلم 

والتسهيالت 

  المادية

توجوود بالكليووة أنموواط محوودودة غيوور تقليديووة للووتعلم  .0

موعووووات الصووووليرة وإعووووداد مثووول مناقشووووات المج

البحوووووووث للووووووتعلم الووووووذاتي )المشووووووروو البحثووووووي 

 الطالبي(.

اتخذت الكلية بعض اإلجوراءات لمواجهوة الكثافوة  .0

العدديووة للطووالب مثوول التوصووية بتخفوويض أعووداد 

الطوووالب المقبوووولين بهوووا تووودريجيا وتقسووويم دفعوووة 

الطوالب فوي المحاضورة المجمعوة إلوى مجموعوات 

 صليرة.

إلجوراءات لمواجهوة مشوكلة اتخذت الكلية بعض ا .1

الوودروس الخصوصووية بتفعيووول الالئحووة: تسوووجيل 

حضووووور الطووووالب بدقووووة فووووي الوووودروس العمليووووة 

%  02وحرمان الطالب الذي تتعدخ نسبة غيابه 

 .من الدروس العملية

ساهمت اإلجراءات السابقة فى حل مشكلة ضع   .4

 حضور الطالب على مستوخ الدروس العملية. 

إلكلينيكية فى حل مشواكل ساهم برنامج الصيدلة ا .2

نقووص الموووارد التعليميوووة بالكليووة حسووب اللووووائح 

 الخاصة بالبرنامج. 

يتم تصميم االمتحانات لقياس المستويات المختلفة  .0

 للمهارات المعرفية.

تتوافق االمتحانات مع محتوخ المقررات المعلنوة  .1

 .للطالب

 تتص  أساليب تقويم الطالب بالتنوو. .1

موافقوووة مجلوووس الكليوووة تشوووكل لجوووان الممتحنوووين ب .9

 سنويا .

يووتم اإلسووتعانة بوووالممتحنيين الخووارجيين حسوووب  .02

 إحتياج األقسام. 

 .يتم مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب .00

 المراجع والدوريات بالمكتبة حديثة لحد ما. .00

 توجد سجالت للمترددين على المكتبة. .01

تم قياس مسوتوخ رضوا المسوتفيدين مون خودمات  .04

  المكتبة.

و غير التعليم والتعلم قديمة إستراتيجية  .0

 ومعلنة للكليةأمعتمدة 

المخرجات  مع ال تالئم أنماط التعليم والتعلم .0

المستهدفة للتعلم )حيض انه ال توجد معايير 

محددة ومعتمدة لتحديد المناطق المرشحة 

في كل مقرر دراسي للتعليم اللير تقليدي 

وال توجد معايير محددة ومعتمدة لتقييم و 

 مخرجات المستهدفة(.تقويم ال

ال يتم مراجعة استراتيجيات التعلم في ضوء  .1

نتائج االمتحانات أو االستقصاءات الموجهة 

للطالب وأعضاء هيئة التدريس إال فيما عدا 

 جهود ضعيفة في هذا المجال.

لم تحدد بالمقررات الدراسية مجاالت معينة  .4

 .لتنمية التعلم الذاتي

اء على لقضلعلى الرغم من وجود سياسات  .2

مشكالت التعليم والتعلم اال انه ال توجد 

دراسة لتحديد مردود هذه االجراءات فى 

 القضاء على هذه المشاكل.

ال يوجد نظام معتمد لتقويم نتائج التدريب  .0

 الميداني.

ال تتبع الكلية سياسة التلذية المرتدة للطالب  .1

بنتائج التقويم بهدف االرتقاء بمستواهم 

 األكاديمي.

ئم مساحة المكتبة مع أعداد الطالب ال تتال .1

التجهيزات المتاحة بالمكتبة ال تتفق  و بالكلية

 و طبيعة نشاط المكتبة

قاعات المحاضرات والفصول الدراسية ال  .9

 تتالئم مع أعداد الطالب/ الجداول الدراسية

المعامل ال تتالئم مع أعداد الطالب/  .02

 الجداول الدراسية

اسية قاعات المحاضرات والفصول الدر .00

والمعامل غير مالئمة لمتطلبات العملية 

التعليمية )اإلضاءة/ التهوية/ وسائل 

 اإليضاح(
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أعضيييييييييييييياء  -2

ھيئييييييييييييييييييييية 

 التدريس

 توجد بالكلية خطة خمسية لتحديد االحتياجات من .0

أعضاء هيئة التدريس باألقسام، وتناقش  معاونى 

هذه االحتياجات فى مجلس الكلية حسب األنشطة 

التعيينوات باألقسووام  و يوتم قسومالتوى يقووم بهوا كوول 

 وفقا للخطة الخمسية.

تلطوووى التخصصووووات المختلفووووة ألعضوووواء هيئووووة  .0

التوووودريس بجميووووع األقسووووام إحتياجووووات البوووورامج 

المختلفوووووووة لكوووووووال مووووووون مرحلوووووووة البكوووووووالوريوس 

 .والدراسات العليا

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك  .1

ندوات رامج تدريبية ممثلة في صورة بمن خالل 

 وورش عمل

يتم قياس مستوخ رضواء أعضواء هيئوة التودريس  .4

 والهيئة المعاونة عن طريق االستبيانات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوودريس الووي تتووراوح نسووبة أعضوواء هيئووة .0

وهوووووذا ال يتفوووووق موووووع  12:0الطوووووالب مووووون 

تتراوح نسوووبة والمعوودالت المتعوووارف عليهووا.

 029:0الهيئوووة المعاونوووة الوووى الطوووالب مووون 

ق مع المعدالت المتعوارف عليهوا وهذا ال يتف

لم يوتم و  ناك عجز فى عدد الهيئة المعاونةه

اتخاذ اجراءات معينة للتعامل مع العجز فى 

 الهيئة المعاونة.

يتم تنفيذ البرامج التدريبية مون خوالل مركوز  .0

التدريب بالجامعة للترقية و لويس مون خوالل 

 االحتياجات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس.

موثقووووة لتقيوووويم اداء اعضوووواء هيئووووة اآلليووووة ال .1

التودريس تكووون موون خوالل التقريوور السوونوخ 

للموونهج الووذخ تقوووم بووه األقسووام، و لكوون هووذه 

 اآلليه غير كافيه لتقييم األداء.

ال توجوود معووايير محووددة وموثقووة لتقيوويم اداء  .4

أعضوواء هيئوووة التووودريس بخوووالف موووا يوجووود 

 بقانون تنظيم الجامعات. 

ة بأعضوواء هيئووة نتووائج االسووتبيانات الخاصوو .2

التودريس ال يوتم االسووتفادة منهوا فوى التطبيووق 

 العملى.
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البحيييييييييييييييييث  -0

العلمييييييييييييييييي 

واألنشييييييطة 

العلميييييييييييييييية 

 األخرى

 

% من أعضاء هيئه التدريس بالكلية 12أكثر من  .0

 مشاركين فى البحض العلمى.

بعثوووه مووا بوووين بعثووات خارجيوووة ومووونح  01توجوود  .0

وإشراف مشترك مع دول كندا، أمريكا، إنجلترا، 

 (  0229 - 0221ابان، أسبانيا )الي

تسووتخدم االبحوواث فووى معالجووة بعووض المشووكالت  .1

المجتمعيوووة مثووول االبحووواث علوووى مووورض السوووكر 

    واألورام والفيروسات.

تضم الكلية أعضاء هيئوة تودريس حاصولين علوى  .4

جوووائز الجامعووة التشووجيعية مثوول: أ.د. عفوواف أبووو 

 الخير

تشوووجع الكليوووة البحووووث المشوووتركة بوووين االقسوووام  .2

العلميووة المنووواظرة فوووي الجامعوووات األخووورخ علوووى 

سبيل المثال: جامعة حلوان، جامعة قناة السويس، 

جامعوووة المنصوووورة، المركووووز القوووومي للبحوووووث، 

 وهيئة الطاقة الذرية، وشركات األدوية.

طرأ تحسن على الوضع التنافسي للكلية حيض بدأ  .0

أعضوواء هيئووة التووودريس فووي الفوووز بمشوووروعات 

 مستوخ الجامعة.  بحثية جديدة على 

وتحفيوز موادخ للبواحثين للنشور  معنووخ هناك دعم .1

عضو هيئة  09الدولى على مستوخ الجامعه تقدم 

 0221/0221بحووض عون عووام  20تودريس بعودد 

بحض لعام  02عضو هيئة تدريس بعدد  00وعدد 

 م .0229

( ممولة 0( مشاريع بحثية أثنيين )1هناك ثالث ) .1

  STDFمن الجامعة وأخر من 

 د اتفاقية تعاون مشترك مع  دولة ماليزيا. يوج .9

 الدورية العلمية  .02

 

 

 

 

 

 

الترابط بين االقسام فى البحض العلمى وحول  .0

 مشاكل المجتمع غير كافي.

ال توجوود قواعووود ملزمووة لالسووواتذة باسوووتمرار  .0

ض العلمى فهو بعد الحصول على درجة حالب

 استاذ غير مكل  بأنشطة بحثية.  

لبحض العلمى ولكون ال توجد خطه بالجامعه ل .1

هنواك بعوض مقترحووات فوى المواضويع التووى 

يمكن البحض بها حسب تخصصات الكليوات 

 المختلفه. 

 .للبحض العلميال توجد قاعدة بيانات كاملة  .4

تنحصر مصادر تمويل البحض العلمي بالكلية  .2

 فى موازنة الجامعة فقط . 

نسبه التمويل الذاتي إلى التمويل الحكومي لم  .0

 طريقة إحصائية. يتم قياسها ب

ال يووتم قيوواس موووردود العوائوود للمخصصوووات  .1

 المالية المنفقة على البحض العلمى بالكلية
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الدراسيييييييات  -1

 العليا

 

 

 

موقووع  علووى معلنووةالئحووة للدراسووات العليووا يوجوود  .0

 .الكلية بها جميع المعلومات المطلوبه

  يوجد  تحديض دورخ للوائح الدراسات العليا. .0

يوووووة العضووووواء هيئوووووة تووووتالئم التخصصوووووات العلم .1

التدريس مع االعباء التدريسيه  والمقررات التى 

 يقومون بتدريسها. 

يوجد توافق فى محتووخ المقوررات الدراسوية موع  .4

 مخرجات التعليم المستهدفة.   

يوجوود قواعووود بيانوووات ورقيووه فقوووط ولكووون جووواري  .2

ادخووال قاعووده بيانووات الكترونيووه وقوود تووم توودريب 

 .ادخال بيانات  مجموعه من العاملين على كيفيه

 تلتزم االقسام بتوزيع االشراف وفقا للتخصص .0

قامت الكليه بتكلي  عضو هيئه تدريس بكل قسم  .1

للعمل كمنسق لدرجه الماجستير والودكتوراه لحول 

 اخ مشكله للطالب. 

 لمشووورفين عووون مووودخ انجووووازل التقوووارير الدوريوووة .1

 .مخالل فتره تسجيله الطالب

مقووووررات تتوافووووق االمتحانووووات مووووع محتويووووات ال .9

 المعلنة للطالب. 

 توجد صعوبات فى إجوراءات مونح الودرجات ال .02

 العلمية. 

التوصوووووي  الكامووووول للبووووورامج أو تم يووووولووووم  .0

 مقررات الدراسات العليا
مراجعووووووه بوووووورامج الماجسووووووتير لووووووم تووووووتم   .0

 والدكتوراه بواسطة مراجعين خارجيين

يوووتم عمووول اسوووتبيانات لقيووواس مسوووتوخ لوووم  .1

 رضاء طالب الدراسات العليا. 

 

التقييييييييييييييييم  - 1

المسييييييييييتمر  

للفاعلييييييييييييية 

 التعليمية 

 

يشتمل نظام الجودة على اجراءات مراجعة وتقييم  .0

لتقووارير البوورامج والمقووررات موون خووالل تطبيووق 

 .اجراءات المراجعة الداخليه 

ممارسووات فعليوووة للتحسووين والتطوووير فوووي توجوود  .0

 العملية التعليمية مثل تليير نظم االمتحانات

 

لتقييم المستمر للفاعلية ا ال يتم مناقشة خطة .0

مووع المسووتفيدين ، كمووا أن تووأثير  التعليميووة 

هووذه الخطووة مووا يووزال يظهوور القصووور فووي 

العملية التعليمية ونتائجها مع وجود جانوب 

ايجابي وهو ظهور بعض المشوكالت التوي 

 تطرح للحل.

ال يووتم تفعيووول اللوووائح والقووووانين الخاصوووة  .0

بالمسووووائلة والمحاسووووبة لتحسووووين الفاعليووووة 

التعليمية وال توجد آليات مسوتحدثة لتفعيول 

نظوووم المسووواءلة والمحاسوووبة فوووي المؤسسوووة 

 لتحسين الفاعلية العليمية
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 ضع  نقطة 11 مقابل في نقطة 021 يبلغ للكلية القوة نقاط عدد أن يتضح السابق الجدول بتحليل و

 فوي الداخليوة للبيئوة إسوتراتيجي وضوع يعكوس موا وهوو التعليميوة، العمليوة جوانوب كافوة مسوتوخ علوى

 للمواجهة وبرامج وخطط إستراتيجيات إلى بحاجة التي الضع  نقاط من العديد هناك .المتوسط

 

 الجامعةل بيئة تحليل
 

 ذات الخارجية العوامل من مجموعة على الخارجية البيئة تحليل في للكلية اإلستراتيجية الخطة تعتمد

 التعلويم جوودة لضومان القوميوة الهيئوة معوايير فوي محوددةوال للكليوة المختلفوة الجوانوب علوى التوأثير

 :في الخارجية العوامل وتتمثل .واالعتماد

 السياسية العوامل ، كليات الصيدلة لخريجي العمل سوق اتجاهات  ، المستفيدينو المصلحة أصحاب

 .المتسارعة التكنولوجية والتطورات  االجتماعية العوامل ، االقتصادية العوامل ،

 

ارــــعيامل ةــــالفرص املتاح  داتــــالتهدي   

التخطيييييييييييييييييط  -0

 االستراتيجي

   ت ا    تعالن م  ت   تم   م  .  .0

 خ     تامل    ملتي م   ايت  . .4

تددددت      تت  ددددف   دددد   دددد      معاتمددددا   .3

 ا جامعدد  ل  دد  مددد  ملددتت    م ددا     ددد  

  ت الف    ل  ، م  جاا  مختاف  إل د  ف 

 لل  ت لدا    م  خا ج    ال ، تللل  ا  

   الددددد  تلالدددددي  ها  إللدددددت  تلجل   امجتمدددددد  

   خا ج .
 

  ت ل        ألت ا   ل ت ايل   -0

 ت لجتما ل  ت  مت  ق .

   ت ت      ت ات تجل    متلا    . -4

الهيكيييييييييييييييييييييل  -4

 التنظيمي

  مادددال   عدددان   جدددامع  مهلدددا   ق دددتف ت دددتل   .0

  هلا دددف   تاخلملدددد   اتت  دددد  مدددد  مت ا ددددا  

  ل تماي.

م  ددددق   دددما    جامعدددد   ا جامعدددد ، تجدددتي  .4

تتتجي      ت لي   لاف ت ل  ت ي    جدتي  

 ا  ال ،  مدا للدهن  د  ت علدف يت الدا تي مهدا 

 الا  تللااي لا  تها، تل  ج  خ تها   ما  

 دددددعت   تددددددي ل    دددددي جا    ما لدددددد   -0

 ا ف   تاخلمل . اتخا ف      هل

خارجية: البيئة الا  ثاني  
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ارــــعيامل ةــــالفرص املتاح  داتــــالتهدي   

تت لمهدا مدد  لالددي ف   جامعدد ، تتقددين   ت ددي  

 تق ل    لاتلا   ام  ق.
 

القييييييييييييييييييييييادة  -3

 والحوكمة

تت     قن ت   مج تي ل ل   تامل    مهدا     .0

  إلي  ل   اقلاي    إلي  ل  ت أل ايلمل .

       معاتماتل  ت لا تا   ا    عا ن. .4

 ت ا    يت    للال   ما    جتي . .3
 

م  قلددددد   إلي   ، ت دددددديت   عدددددد   -0

  ات    ت  ق        تاخلملد  تت دف 

 ت   ي ل تدت سن ت  لعد   ا عمتمل  ت 

   عمف  ا  ال .

المصيييييييييداقية  -2

 واألخالقيات

  يت   ت ال  ت م   قت    ما ل       ل . .0

تعدديي تلددا ف   ا دد  تتجددتي  ت  ددي    لااددا   .4

   ت  تلهف     ف  ا    ل ت  ا    ما ل .

تاددددام    ددددت     قدددددت    ما لدددد       لددددد ،  .3

 ت  ماال   عان   لا ي   لاها.

   ن   ت  تلل  ا     مخا ن.تعيي تلا ف  إل .2

تجتي        إلات ا   ا جامعد  لتدل   ا الد   .2

 ا   تت يل   ا     معاتما     ا ل   اها.
 

  لعددددد    مجتمددددد    م دددددل  تي  دددددد    -0

  ع  ددددددا   لجتما لدددددد  ت  معددددددا ف 

تتلثل  تف   لا ل   ا  تجا  تعا   

   م ا  .

الجهيييييييييييييييييييياز  -2

 اإلداري

  مهدا     تت     قن ت   مج تي ل ل   تامل  .0

 إلي  ل   اعامال  ت اقلاي    إلي  لد  تت  الدا 

 إي      جامع .

  قدددت ال  ت  اددددت    تلددددم     ددددتف  -0

  متخ ل   ا  "لجاق   ديت  م تد " 

 يت   ي ل   .

اخددددددن   تعلددددددل     ا لدددددد  ت دددددددعت    -4

     تف  ا  ي جا  تخل ل .
 

المييييييييييييييييييوارد  -2

 المالية

  دددددتف    الددددد   اددددد  م ددددد ت    ت دددددتل   .0

لدددف    تمددداي لدددي ن   مدددت  ي   ملددتم  ت  تلال

   م ات  .

 إلم االددا    متا دد   للددتال  ا جامعدد   تدددت    .4

تلدددهل   مايلددد   ا لددد   امما لددد   ألا ددد   

      ل .
 

 ددددددين   الدددددد    مت قاددددددا    خا دددددد   -0

  ملللا    تعالن.

 ددين  ددي      الدد   ادد   تخددال   قدد     -4

  خددددددداص  ت يلدددددددي ل دددددددي ي    ا ددددددد  

   مق ت ل .
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ارــــعيامل ةــــالفرص املتاح  داتــــالتهدي   

المشيييييييييييياركة  -2

يييييييييييييييية المجتمع

 وتنمية البيئة

إ ددي ي    دد  مج   تعالملدد ، تددي ل     دد  ،  .0

 مددددددددلتم    تتخلددددددددف،  لددددددددي   خدددددددد لجل ،

   ملتم    ت  ايت   تت ش   عمف.

تجدددتي   عيلدددي مددد    هل دددا     ددد ل  تتدددل   .4

   ص  مف  اخ لجل .

تجددتي  دد      معاتمددا  تللدد   لددا    ددا  .3

  أل   ف   مجتمعل .
 

 

التقييييييييييييييييييييويم  -2

المؤسسيييييييييييييييي 

 وإدارة الجودة

خددان   م  جعدد    ي خالدد    ددل  لت اددا  م  ددق ا .0

 ددما    جددتي   ا جامعدد  ت  ددل  لددتن   ددد   

 يت ل  لاتلا .

  ي ن    ا    ل  لقيمف م  ق  ما    جدتي   .4

  ات ي    ما    جتي    الا    جامع .

م ددددددد ت    ت دددددددتل    ملدددددددتم  ت  تلاللدددددددف  .3

    تماي.

إا دداس   هل دد    قتملدد    ددما  جددتي    تعاددلن  .2

 ت يت   اات    هل  . ت ل تماي،
 

 دين     ددا أل  داس الل دد    تددي ل   -0

 ددددد  يخدددددت هن  ا مقا اددددد   اخددددد   هن 

  ا جامعا  ت  معاالي   خا  .

الطييييييييييييييييييييالب  -0

 والخريجون

      لات ا  تتل          متا ع  ملتت   .0

   خ لجل     لت    عمف.

لت   مف للتت   خ لج     ال   لات    .4

  ايم .

   د   اجد  إ دد  خ د    تاملد   ا يت د   ت  تد .3

 مت  ي    ل  م  خ لج     ال .

 ين  ي      ال   ا   تخدال   قد       .0

  خا د   ل ددي ي   مق ددت ل  لددلي  إ دد  

ت دددددد   لددددددت    عمددددددف  دددددددا خ لجل  

 ملتق   .

تلثل    عت م   ا    ماا ل   د  لدت   .4

   عمف.

 دددعف ملدددتت     ا ددد    قددداين مددد   .3

   تعالن   ثاات .
 

المعيييييييييييييييييايير  -4

 األكاديمية

 عت   تت ل  م اي    تعالن    قم   -0ي معدددددالل  ل ايلملددددد  م جعلددددد   تملددددد  تجددددت .0

 تتعيلف   مق     ت      تقتلن.
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ارــــعيامل ةــــالفرص املتاح  داتــــالتهدي   

 (NARS)ت ي الا تت  جعها   هل د    قتملد  

  ددددما  جدددددتي    تعاددددلن ت ل تمددددداي   ددددد   

 .يت ل 

ت ادد    هل ددد    قتملدد    دددما  جددتي    تعادددلن  .4

ت ل تمدددددداي  ا دددددد    ددددددت    دددددد    م ددددددل  

  أل ايلم .

 إللدددت اي  مدددد   إلم االددددا    متا دددد   ت ددددي   .3

تم  م  ق تقال     تعالن  إل  ت تا   ا جامع 

 لت ال  ت  معاتما   ا جامعد   د  إيخداف 

      يلث   اتعالن.
 

 

 

 

البييييييييييييييييييرامج  -3

التعليميييييييييييييييية 

والمقييييييييررات 

 الدراسية

تت  ددددددف ل  دددددداس الل دددددد    تددددددي ل  مدددددد   .0

  ملللدا     د ل  ت ألجهدق    تا لللد  ممددا 

    أل   ف   معال    مختا    د  للل  م ا 

 ت ملن تت تل       مج   تعالمل    مختا  .

  ت ددددت    عامدددد  ت  ت ات ددددتج   دددد   -0

مجدددددال    تخ دددددص ت ددددد   ددددد   

   تي ل .

  ت ل      ل لع     مت ا ا  لت   -4

   عمف.

  ماا لددددد   اددددد    ملدددددتت    م اددددد   -3

 ت إل الم .
 

 

التعليييييييييييييييييييييييم  -2

والييييييييييييييييييييتعلم 

والتسيييييهيالت 

 المادية

    معاتمددددا   ا جامعدددد  تللدددد  تجددددتي  دددد   .0

  تت  ف م   أل   ف   معالد  خدا ج    الد  

 ت دددددتل  تم  جعددددد  إلدددددت  تلجلا    تعادددددلن 

 ت  تعان.

تجدددتي ت دددي   اتعادددلن  إل  ت تاددد   ا جامعددد   .4

 إلاتاج   مق      إل  ت تال .

 اخان   م ت ا   إل  ت تا   ا جامع . .3
 

  عت   تعيلف للالا    تعلل . -0

تإم االاتهددددددددا   جامعددددددددا    خا دددددددد   -4

ت  م تا      تخال   ق        خا   

 دددا تعلل  ت ددددف   م ددد      خا دددد  

  ا تعالن.

  تمتلددددف ت ددددعت       ددددتف  ادددد   -3

   ت ات تجلا    يلث   ت تل    معامف.
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ارــــعيامل ةــــالفرص املتاح  داتــــالتهدي   

أعضياء ھيئيية  -2

 التدريس

تجدددتي م ددد ت ا  تم   دددق  تاملددد   دددي     .0

 ل  اس الل     تي ل .

تجدددددتي  ددددد ص تاا لدددددل   ا عثدددددا  ت  مدددددا   .4

  جل .  خا

 م  ت         ت  ق   ما    جتي . .3

تجدددتي جدددت  ق   جامعددد  ت  يت ددد    ت دددجلعل   .2

 ت  تقيل ل ، ت ع    جت  ق   ت  تما ها.

 

 

 لدددددددددتق ا    جامعدددددددددا    خا ددددددددد   -0

ت  جامعددددددددا    ع  لدددددددد  ت ألجا لددددددددد  

أل  دددداس الل دددد    تددددي ل  تخا ددددد  

     اس     متملق .

 دددعف     تددد  ت اخ دددا    ددديختف  -4

 ملتت    معل  .  ت  ل تت سن م  

 لجداق     تجت لد  مد  م   دد  قتج  -3

       ال    ف

 

البحث العلمي  -2

واألنشيييييييييييطة 

العلمييييييييييييييييييييية 

 األخرى

تددت    جهددا  م الدد  ت ا ملدد   ددي ن     دد   .0

   عام .

   ي   جامع  م ا آ   اا     خا ج . .4

  مجتمددد   ددد   اجددد  إ ددد  ت  لقدددا     دددد   .3

   عام . 

لهت       تف  ا   أل  ا    عام  لدت س  .2

  ما دددت    ددد  يت لدددا  م الددد  لت لجا لددد ، 

 ت ل      ت  ت  م  ج      ت     مل .
 

  عت     ماا ل   إل المل  ت  عا مل . -0

إالمدداف  للددت اي  مدد  اتددا ج     ددت ،  -4

 ت عف    ا   الها.

 دددعف ملق الددد      ددد    عامددد  مددد   -3

  جامعدد ، ت دددعف ملددداالم    جامعددد  

 ددد  تمتلددددف م دددا    ل  دددداس الل دددد  

  ملتم      عامل .  تي ل      

الدراسييييييييييات  -2

 العليا

  ت دا  ت دا لف تمت ا دا    ي  لددا   -0 

   عالا.

 

التقيييييييييييييييييييييم  -2

المسيييييييييييييتمر 

للفاعليييييييييييييييية 

 التعليمية

إ ددي ي  ددت ي    م  جعدد    ي خالدد  مدد  خدد ف  .0

تاخدددلن يت    إ دددي ي   مددد  جعل    دددي خالل  

تاخان   م  جع    ي خال    ل  لقتن  ف م  ق 

  هل دددد    قتملدددد   دددما    جددددتي   ا جامعدددد  ت

   ما  جتي    تعالن.

 دين تددت      دي ن   مددا   للددتم   ل   -0

  عمالدددددا    دددددما    جدددددتي  تتقلدددددلن 

  ألي س.
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  ا  تهيلي 42 مقا ف         24 ل اغ  ا ال    متا       ص  يي ل  لت     لا     جيتف  ت الفت

 ت    ما  ي   إ   م جع  خا جل   ل   تجتي لع   ما تالت .  تعالمل    عمال  جت ا   ا   ملتت 

  ألم  تلت ا  . امت جه  ت   مج تخ   إلت  تلجلا  إ     اج    ت    تهيلي   م    عيلي الاا 

 تخ   إلت  تلجلا  ت    جاا     ا ل ،   تهيلي    مت جه  ت   مج تخ   إلت  تلجلا  ت  

    متا       ص ل تااص ت  تتل   اامت ت   مج

 

 

 :التالي بالجدول موضح هو كما والخارجية، الداخلية البيئة حليلت ملخص نتائج

 

 المعيار

 البيئة الخارجية البيئة الداخلية

عدد عوامل 

 القوة

عدد عوامل 

 الضعف

عدد عوامل 

 الفرص

عدد عوامل 

 التھديدات

 4 3 0 4 التخطيط االستيراتيجى 

 0 4 0 02 الھيكل التنظيمى 

 0 3 2 2 القيادة و الحوكمة 

 0 2 3 2 المصداقية و األخالقيات 

 4 0 2 4 الجھاز األدارى 

 4 4 00 2 الموارد المادية و البشرية 

 0 3 4 2 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 

 0 2 0 4 التقويم المؤسسى و ادارة الجودة 

 3 3 2 00 الطالب و الخريجون 

 0 3 3 4 المعايير االكاديمية 

ررات و المق البرامج التعليمية 

 الدراسية

2 2 0 3 

التعليم و التعلم و التسھيالت  

 المادية

02 00 3 3 

 3 2 2 2 أعضاء هيئة التدريس 

 3 2 2 00 البحث العلمي و األنشطة العلمية 

 0 - 3 00 الدراسات العليا 

التقويم المستمر للفاعلية  

 التعليمية

4 4 0 0 

 29 42 78 113 مجموع العوامل 
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I-سياسية والقانونية:القوى ال 

 : الفرص

تووفير فور  لتطوووير العمليوة التعليميووة فوى صوورة مشووروعات تعواون بووين وزارة التعلويم العووالى  .0

 والبنك الدولى واالتحاد االوروبى.

زيوادة االهتمووام علووى المسووتوخ اإلقليمووي بأهميووة ضومان الجووودة والتحسووين المسووتمر فووي منظومووة  .0

 العملية التعليمية.

 الخبرات بين الجامعات على المستوخ القومى والعالمى.تشجيع تبادل   .1

 تشجيع انشاء برامج تعليمية جديدة.  .4

 تليير قواعد عمل لجان الترقى واشتراطات النشر الدولى. .2

 انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. .0

 بالكليات.ضمان الجودة الجودة بالجامعات لدعم وحدات ضمان مراكز انشاء  .1

جيع عقد اتفاقيات تعاون بين الجامعات المصرية وحكومات الدول االخرخ مثل اتفاقية التعاون تش .1

بووين جامعووة الزقووازيق والحكومووة الماليزيووة السووتقبال طووالب وافوودين للدراسووة بمصووروفات بكليووة 

اتفاقيوة بوين جامعوة الزقوازيق وعودد مون الودول المختلفوة لتبوادل الخبورات  02. كموا يوجود الصيدلة

 حثية.الب

 : التهديدات

 سياسات القبول المركزية )األعداد الكبيرة(. .0

  معايير القبول حتى االن بالمجموو فقط. .0

 ضع  منظومة التعليم ما قبل الجامعى  .1

 مركزية اتخاذ القرار وضع  استقاللية الكليات .4

 ها زيادة الكليات الخاصة وفروو الجامعات األجنبية وتفوقها في العملية التسويقية لبرامج .2

 اإلعارات الممتدة ألعضاء هيئة التدريس إلى جامعات خارج مصر. .0
 

II-  القوى االقتصادية 

 : الفرص

 والجامعات الخاصةاتفاقيات تعاون بين الجامعة ء هيئة التدريس بالكلية فى صورة دعم اعضا

  .برواتب جيدةبها النتداب اعضاء هيئة التدريس للعمل 

 : التهديدات

 ب الوافدين للجامعة من الدول العربية واألفريقية واآلسيوية كنتيجةانخفاض اعداد الطال .0

 لتداعيات االزمة المالية العالمية.      

خارجية العامةتحليل البيئة ال  
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  تقلص في الموازنات  نتيجة االزمة المالية العالمية. .0

 جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من الجامعة. .1

  ية لسوق العمل.عدم التوازن بين أعداد الخريجين واالحتياجات الفعل .4

 .مستقبال   اإلنفاق الحكومي على التعليم الجامعيتراجع  .2

III- القوى االجتماعية 

 : الفرص

مموا يعود  و العبوور من رمضان العاشرمدينة بالجامعة وجود بيئة صناعية ومجتمع أعمال حول  .0

 حثيووةكبيوورة للكليوة لفووتح قنوووات للتعواون مووع أصوحاب هووذه المصووانع لتطووير العمليووة الب فرصوة

 .والتعليمية

بانشواء  يتميز مجتمع محافظة الشرقية بوجوود تبواين فوى مسوتوياته االجتماعيوة مموا يسومح للكليوة .0

 برامج جديدة بمصروفات جنبا الى جنب مع ما تقدمه حاليا من تعليم مجانى

تلير ثقافة المجتمع المحيط حيوض زاد االقبوال علوى االلتحواق بوالبرامج الخاصوة ان تووافرت بهوا  .1

 دة تعليمية عالية مما يشكل فرصة امام الكلية لالتجاه النشاء برامج جديدة بمصروفاتجو

 : التهديدات

 انتشار ثقافة الدروس الخصوصية .0

 غياب ثقافة التعاون بين الجامعات ومنظمات األعمال. .0

 فويالعلميوة التطبيقيوة األبحواث عدم اقتناو المنظمات الحكوميوة ورجوال األعموال بأهميوة تمويول  .1

 جامعات المصرية.ال

IV- القوى التكنولوجية 

 : الفرص

 والتكنولوجيا الحيوية.فى تقنيات الوسائل التعليمية وطور المتزايد فى وسائل االتصاالت الت

 : التهديدات

قد تشكل خطرا على البحض  التكلفة المرتفعة لهذه التقنيات مقارنة باالنفاق المحدود على التعليم العالى

   .الف االبحاث متاحة للجميع مما يزيد فر  النقل واالقتباسآلكون  ظرا  وتطوره نالعلمى 
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 أوالً: العوامل االستراتيجية الداخلية:

  مت لد      عي ل   اته  ل  اس   ل    تخ ل   إللت  تلج   ا  الد  مد  ي  لد  تت دخلص تت الدف

 تدن م  ثن ت يلي مجال    قدت  تمجدال     دعف، ت  عت مف  إللت  تلجل        ل     ي خال   ا ال ، ت

 لددتخ ص   دديلل   إللددت  تلجل   هددل    ت الدددف    ل دد . تإل ددي ي م دد ت     عت مددف  إللدددت  تلجل  

   ي خال  م  خ ف   خ ت     تا ل :

ت يلددي تق  الدد     ددف اق دد  مدد  اقددا    قددت  ت    ددعف   امددف إلددت  تلج (،   لدد  ل ددت   -0

 0000ال    اقا    قت  تاقا     عف مجمت    تق    

 د   ا د   x2 لا    تق    م ج    ف اق   م  اقا    قت       ل        تق    الد    -4

 x3% ت  د     دتق    الد   000 -%20 ي      ال   ا   للت اي  مد  اق د    قدت   الد   

مدا  ا الد     لددا  %. ل20-%22 د   ا د   دي      الد   اد   للدت اي  مد  اق د    قدت   الد   

 د   x4  تق    م ج    ف اق د  مد  اقدا     دعف  ل دت   د    لد   د     دتق    الد   

% ت   دد     ددتق  000-%20 ا دد   ددي      الدد   ادد    ت ادد   ادد  اق دد     ددعف  الدد   

 %.20-%22    ا    ي      ال   ا    ت ا   ا  اق      عف  ال    x0  ال   

 ف م  اقا    قت  تاقا     دعف  ات دتف إ د    دتق     اد    مد ج  جم   ألتق     م ج     -3

 ا ال    ا ال ، تالل      ن لع       ي      ال   اد    تعامدف مد   ت مدف    ل د    ي خالد     امدا 

ت مدا الدت مت د   د    جددي تف  ااد    قدي   ل  د  ت  ع د   د ل (.  3ق ي   د  ن ت  تد   مد  

 :  تا ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل البيئي الكمي
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 ان العوامل االستراتيجية الداخلية:حساب أوز -1
 

احتمال  التأثير% مجاالت القوة و الضعف

 البقاء%

حاصل 

 الضرب

 الوزن

 النسبى

 )أ( مجاالت القوة
مالئمة البرامج الدراسية الحتياجات  -0

 سوق العمل
92% 12% 2710 2700 

 2700 2710 %92 %12 كفاءة أعضاء هيئة التدريس -0
 2700 2710 %12 %92 دة فعالةوجود وحدة ضمان جو -1
حصول الكلية علي مشاريع التطوير و  -4

 المشاريع البحثية
92% 02% 2724 2729 

 2700 2701 %92 %12 وجود هيكل تنظيمي موثق و معتمد -2
وجود خطة لخدمة المجتمع و تنمية  -0

 البيئة مرتبطة باحتياجات المجتمع
12% 92% 2710 2700 

 )ب( مجاالت الضعف
عدم تناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس  -0

 مع أعداد الطالب للوصول للنسبة المرجعية
92% 12% 2701 2700 

عدم مالئمة مباني و مرافق الكلية  -0

 الحتياجات التطوير
12% 12% 2700 27212 

و  نقص كفاءة العاملين بالجهاز االداري -1
 عدم وجود كوادر شابة

22% 12% 2702 2720 

د آلية لصرف الحوافز و المكافآت ال توج -4

 للعاملين و أعضاء هيئة التدريس
42% 02% 2704 2724 

 2722 2701 %12 %42 سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج -2
دور البحوث األكاديمية في  ضع -0

 مواجهة المشكالت المجتمعية
12% 02% 2701 2721 

ضع  استخدام تكنولوجيا التعليم لتنمية  -1
 لتعلم الذاتي للطالبمهارات ا

12% 12% 2700 27212 

 1944 5915   المجموع
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 مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية: -1
 

 الوزن مجاالت القوة و الضعف

 النسبى

النقاط  الترتيب

 المرجحة

 التعليق

  )أ( مجاالت القوة
برنوووامج الصووويدلة  اسووتحداث 2741 4 2700 مالئمة البرامج الدراسية الحتياجات سوق العمل -0

 االكلينيكية

 مؤهلين و ذوخ خبرة 2741 4 2700 كفاءة أعضاء هيئة التدريس -0

 لتحقيق معايير الجودة  2741 4 2700 وجود وحدة ضمان جودة فعالة -1

حصول الكلية علي مشاريع التطوير و المشاريع  -4

 البحثية
 ميزة تنافسية 2701 1 2729

يسوووومح بالتوسووووع االفقووووى و  2744 4 2700 و معتمدوجود هيكل تنظيمي موثق  -2
 الرأسى

وجود خطة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة  -0

 مرتبطة باحتياجات المجتمع
 خدمة مجتمعية فعالة 2710 1 2700

  )ب( مجاالت الضعف
عدم تناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع  -0

 أعداد الطالب للوصول للنسبة المرجعية
عووووووودم الوصوووووووول للنسوووووووب  2700 0 2700

 المرجعية المطلوبة لالعتماد

عدم مالئمة مباني و مرافق الكلية الحتياجات  -0
 التطوير

 عدم استيفاء معايير الجودة 2721 0 27212

و عدم  نقص كفاءة العاملين بالجهاز االداري -1

 وجود كوادر شابة
 عدم تحقيق معايير الجودة 2724 0 2720

الحوافز و المكافآت ال توجد آلية لصرف  -4
 للعاملين و أعضاء هيئة التدريس

 ضع  فى البرنامج 2724 0 2724

تضوارب القووانين موع قوانون  2722 0 2722 سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج -2

 تنظيم الجامعات

دور البحوث األكاديمية في مواجهة ضع   -0
 المشكالت المجتمعية

ضوووووووع  التواصووووووول موووووووع  2721 0 2721
 نالمستفدي

ضع  استخدام تكنولوجيا التعليم لتنمية مهارات  -1

 التعلم الذاتي للطالب
ضووووع  تحقيووووق مخرجووووات  2721 0 27212

 التعلم المستهدفة

  1911  1944 المجموع

 
 المتوسط فوق للكلية اإلستراتيجي الداخلى الوضع أن للكلية الداخلية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة نتائج وتعكس

 072أنها  على تؤخذ والتي المتوسطة القيمة يعكس تجاوز ما وهو “ 90,0 ” النقاط يإجمال ويبلغ
 انعدام أو تقليل إلى فرصة يؤدخ مما الضع  مجاالت تأثير من اكبر القوة مجاالت تأثير أن إلي الجدول هذا يشير

  .القصير المدخ على الضع  نقاط
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 ثانياً: العوامل االستراتيجية الخارجية
 

 اته  ل  اس   ل    تخ ل   إللت  تلج   ا  الد  مد  ي  لد  تت دخلص تت الدف   مت لد     عي ل  

 لدتخ ص  تدنت  عت مف  إللت  تلجل        ل     خا جل   ا ال ، تم  ثن ت يلي     ص ت  تهيلدي  ، 

مدد     ديلل   إللددت  تلجل   هدل    ت الددف    ل د . تإل ددي ي م د ت     عت مددف  إللدت  تلجل    خا جلدد 

 خ ف   خ ت     تا ل :

  لد  ل دت  مجمد    دتق    الد    ت يلي تق  ال     ف  امدف إلدت  تلج       د  لت تهيلدي(، -0

(. تل د   د   دتس   تدلثل    م تمدف   دف  امدف  اد  0 اقدا     د ص ت اقدا    تهيلدي ت  دي  د ل    

   مت ف  إللت  تلج   ا ال .

 د   ا د   2×      ص      ل        دتق    الد   لا    تق    م ج    ف اق   م  اقا -4

 د   ا دد   3× % ت   د     دتق    الد    000-%20 دي      الد   اد   لدت  ف      د   الدد   

%. لمدا  ا الد     لدا    دتق    مد ج    دف  20 -% 22 ي      ال   ا   لدت  ف      د   الد   

    ا    ي      ال   ا    تعامف  4×   اق   م  اقا    تهيلي  ل ت       ل        تق    ال 

    ا    ي      ال   ا    تعامف م   0× % ت       تق    ال    000-%20م    تهيلي  ال   

 %. 20 -% 22  تهيلي  ال   

جم   ألتق     م ج     ف م  اقدا     د ص تاقدا    تهيلدي  ات دتف إ د    دتق     اد    مد ج   -3

   ن لع       ي      الد   اد    تعامدف مد   ت مدف    ل د    خا جلد     امدا ق ي  ا ال    ا ال ، تالل   

  اا    قي   ل    ت  ع     ل (. ت ما الت مت        جي تف   تا ل : 3    ن تل ت   م  
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 حساب أوزان العوامل االستراتيجية الخارجية: -1

 
احتمال  التأثير% الفرص و التهديدات

 البقاء%
ل حاص

 الضرب
 الوزن

 النسبى

 )أ( الفرص
 270 2742 %92 %22 وجود منطقة صناعية واعدة -0

 270 2710 %92 %92 وجود برامج جديدة -0
 إنشاء الهيئة القومية لجودة التعليم و -1
 االعتماد    

22% 12% 274 2721 

 2729 2740 %12 %02 زيادة أعداد الطالب الوافدين -4
 المعلومات و مركزوجود مركز تقنية  -2

 ادارة الجودة و المكتبة الرقمية بالجامعة    
02% 92% 2724 2700 

 )ب( التهديدات
 ضع  مستوخ الطالب القادم من التعليم -0

 الثانوي    
02% 12% 2740 2729 

 2720 2721 %02 %42 متطلبات االعتماد -0
 2724 2700 %12 %12 المنافسة الحادة مع الجامعات الخاصة -1
 عدم مالئمة أعداد الطالب مع الموارد -4

 المتاحة
12% 12% 2704 2704 

 2720 271 %02 %22 هجرة العقول و االجازات الوجوبية -2
 2720 2701 %42 %12 ضع  رواتب أعضاء هيئة التدريس -0

 1944 4955   المجموع
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 مصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية: -1
 

 زنالو الفرص و التهديدات

 النسبى

النقاط  الترتيب

 المرجحة

 التعليق

  )أ( الفرص
اتاحة فر  عمل  274 4 270 وجود منطقة صناعية واعدة -0

 للخريجين

 لىتوفير التمويل الما 271 4 270 وجود برامج جديدة -0

 إنشاء الهيئة القومية لجودة التعليم و -1
 االعتماد     

 الحصول علي االعتماد 2704 1 2721

 زيادة التمويل الذاتى 2710 4 2729 زيادة أعداد الطالب الوافدين -4

 وجود مركز تقنية المعلومات و مركز -2
 ادارة الجودة و المكتبة الرقمية بالجامعة     

دور فعال فى دعم  2741 4 2700
 التعليم و التعلم

  )ب( التهديدات
 ضع  مستوخ الطالب القادم من التعليم -0
 الثانوي     

قصور فى العملية  2729 0 2729
وفي تنمية  التعليمية
 المهارات

الطريق الى الحصول  2724 0 2720 متطلبات االعتماد -0

علي االعتماد و ثقة 
 المجتمع

ارتفاو مستوي المعايير  2721 0 2724 المنافسة الحادة مع الجامعات الخاصة -1

 المطلوب تحقيقها 

 الموارد عدم مالئمة أعداد الطالب مع -4
 المتاحة     

ضع  مستوخ و  2704 0 2704
 فر  التعليم

تؤدخ الى نقص عدد  2704 0 2720 هجرة العقول و االجازات الوجوبية -2

أعضاء هيئة التدريس 
و اخالل النسب 

المرجعية المطلوبة 
 بالنسبة الى الطالب

  2700 0 2720 ضع  رواتب أعضاء هيئة التدريس -0

  1981  1944 المجموع

 
 للكلية الخارجي اإلستراتيجي الوضع أن للكلية الخارجية اإلستراتيجية العوامل مصفوفة نتائج وتعكس

 على تؤخذ والتي المتوسطة القيمة تجاوز يعكس ما وهو “ 19,0 ” النقاط إجمالي ويبلغ المتوسط فوق

 072 أنها

 يؤدخ مما ايجابي بشكل لتهديداتا وتجنب الفر  الستلالل تستجيب الكلية أن إلى الجدول هذا يشير

 .القصير المدخ على التهديدات على التللب إلى
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بعد دراسة الوضع الحالى وتحديود نقواط الضوع  والقووة وتحديود االهوداف االسوتيراتيجية توم تحديود      

ذلوك االجراءات الالزمة للتللب على نقواط الضوع  أو تقليصوها وتعظويم نقواط القووة لتحقيوق االهوداف و

 :استنادا  إلي تحليل مصفوفة عوامل التحليل البيئي ، ويشمل تحليل الفجوة االجراءات التالية

 مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية. -0

 وموثق.  هيكل تنظيمي مالئم ومعتمدإعداد خطة متكاملة ل -0

 التوصي  الوظيفي لكافة الوظائ  في الكليةتطوير  -1

 انات الكلية وميكنتها والحفاظ علي سريتها وتأمينها الكترونياقاعدة بيتطوير  -4

 إلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية بالكليةتطوير ا -2

 ربط الحوافز بمستويات األداء ورضاء القيادات اإلدارية والعاملين بالكلية  -0

 البحض العلمي.وضع مواثيق ونظم تتسم بالعدل والشفافية والمساواة ألخالقيات العمل و -1

 دعم وصيانة البنية التحتية ووسائل األمن والسالمة والتخلص من النفايات بالكلية.  -1

 إستحداث لجنة األمن والسالمة ووحدة ادارة األزمات والكوارث. -9

 .األجهزة والمعدات والمعامل باألقسام العلميةتحديض   -02

 ع الدواءدعم برنامج التدريب الميداني في الصيداليات العامة ومصان  -00

 .رفع وعي أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطالب وأصحاب المصلحة بها -00

 .ةأماكن ممارسة األنشطة الطالبية المختلفة وتفعيل هذه األنشطتجهيز   -01

 تحقيق التميز األكاديمي للكلية على المستوخ المحلي واالقليمي والدولي و كسب ثقة المجتمع.   -04

 ة وقدرات أعضاء هيئة التدريس في النواحي التعليمية ومهاراتوضع برامج تدريبية لرفع كفاء -02

 التواصل والبحوث العلمية.  

 تطوير المعمول المركوزي بالكليوة وربطوه بالخطوة البحثيوة للكليوة واألقسوام لألبحواث ورسوائل    -00

 المسجلين للدرجات العليا.

 تطوير وتحديض الدورية العلمية.  -01

الصويدلي بالكليوة والتأهيول العتمواد الكليوة مون قبول الهيئوة  دعم نظم ادارة ضومان جوودة التعلويم  -01

 القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.

 

 

 

 

 

 دراسة الفجوه
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 فوي النهائيوة اللايوات وتحقيوق المرجووة الفجووة لسود المطلوبوة واألنشوطة اإلجوراءات مون عودد هنواك

 :تشمل والتي الرئيسية المحاور

 المؤسسية القدرة 

 الفاعلية التعليمية 

 
 لألولويات وفقا للكلية االستراتيجية لغاياتا

 

 يعل بناء0202-0202 الخمسية الخطة لخال التالية تاللايا ى تحقيقال الصيدلةكلية تعمل   

SWOT analysis هذه اللايات  توافقت بأن همراعا و ولالمأم الواقع و بين وتحليل الفجوة

  الزقازيق جامعةت غايا مع
 

 تيةاآل الغايات في الكلية غايات تبلورت فقد السابق التحليل على وبناء

 
 متميز و فعالخريج  (0

 زعضو هيئة تدريس متمي (0
 ادارة فعالة (1

 تنمية القدرات المادية و البنية األساسية للكلية. (4
 المساهمة في التنمية المتكاملة للمجتمع. (2

 الحصول علي االعتماد االكاديمى من الهيئة القومية لجودة التعليم و االعتماد (0
 

 :التالية اإلستراتيجية واألھداف الغايات تحديد تم الكلية ورسالة لرؤية حقيقات
 

: األوليالغاية   

لخريج متميز و فعا   
:االستيراتيجية األھداف  

 توفير الرعاية الطالبية وخدمات للخريجين. 0-0
 تبني تحقيق المعايير األكاديمية القياسية القومية. 0-0 

  عملية التعليمية والتحديض المستمر للمناهج والمقررات وتحقيق التميز األكاديمي رفع كفاءة ال 0-1           
 لتضمن تخريج صيدلي متميز ذو كفاءة عالية قادر على تلبية احتياجات المجتمع وحل مشكالته                 

 تطوير إستراتجيات التعليم والتعلم وتطوير نظم تقييم الطالب. 0-4

   ي  لا    عالات تل     مج  -0-2

: ثانيةلغاية الا  
.عضو ھيئة تدريس متميز   

:االستيراتيجية األھداف  
 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   0-0

     

 الفصل الرابع

 للكلية االستراتيجية الغايات
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: الثالثةالغاية   
    ادارة فعالة.

:االستيراتيجية األھداف  
دة للعملية التعليمية و البحض العلمي و تطوير الخطة االستراتيجية لتحسين الخدمات  المسان 1-0

 أنشطة خدمة المجتمع.

 تطوير الهيكل التنظيمي للكلية لتحسين الخدمات اإلدارية.  1-0

 تنمية القدرات المهنية وتطوير أداء الجهاز اإلداري.  1-1

 

:رابعةالغاية ال  

تنمية القدرات المادية و البنية األساسية للكلية            
 

 : الستيراتيجيةا األھداف

 تطوير الموارد العلمية و بيئة العمل و التعليم بالكلية.  4-0

تنمية الموارد الذاتية المالية و المادية للكلية. 0 -4  
 
 

:الخامسةالغاية   
            

 المساھمة في التنمية المتكاملة للمجتمع.
:االستيراتيجية األھداف  

 صول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع االبتكارات العلميةالنهوض بالبحض العلمي الهادف والو  2-0

 .تطوير المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات وفقا  إلحتياجات المجتمع 2-0

 وضع مواثيق و نظم تراعي أخالقيات العمل تتسم  بالعدل و الشفافية و   المساواة.  2-1

 

:الغاية السادسة  

 ومية لجودة التعليم و االعتمادالحصول علي االعتماد االكاديمى من الهيئة الق

:االستيراتيجية ألھدافا  

ي ن اخن  ي     ما  جتي    تعالن    لي    ا  ال  ت  تلاللف ل تماي    ال  م    ف   هل      2-0

   قتمل    ما  جتي    تعالن ت  ل تماي
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و  الصيدلة لكلية اإلستراتيجية األھداف ارتباط

ھداف االستراتيجية عالقتها مع الغايات و األ

 لجامعة الزقازيق

 

 :الزقازيق جامعة رؤية

م التعلي فى متميز مستوخ من تقدمه بما لها ومشهود معتمدة جامعة تصبح إن إلى الزقازيق جامعة تتطلع

 .المستدامة المجتمعية والتنمية العلمي والبحض

 

 :الزقازيق جامعة رسالة

 متفوردة مجتمعيوة وخودمات رائودة وتنموية أكاديمية بحوثا و متميزا تعليما تقدم حكومية مصرية جامعة

 .األخالقية والقيم واالستقاللية والجودة االبتكار من إطار في البشرية لمواردها متواصلة وتنمية

 :الزقازيق لجامعة االستراتيجية اللايات اطار وفي

 

 :الزقازيق لجامعة النهائية الغايات

 تنمية في الفعالة والمساهمة العمل سوق في والمنافسة المعرفة اجإنت على قادر وفعال متميز يجخر .0

 المجتمع   

 . عالمية بمعايير للمعرفة ومنتجة االبتكار على قائمة فاعلة وتنموية أكاديمية بحوث .0

 . وثقافيا ومهنيا علميا متميز تدريس هيئة عضو .1

 . للمجتمع ومستدامة متكاملة تنمية .4

 وتحسون وتهيو  األداء فوى القياسية المستويات تحقق بشرية وموارد تشليلية مةوأنظ مادية قدرات .2

 . العمل مناخ

 . والعالمي واإلقليمي القومي المستوخ على متقدم ترتيب .0

 

 :الزقازيق جامعة ورسالة رؤية اطار في للكلية والرسالة الرؤية تمت مراجعة

 ن:تكو ان على الرأي استقرو

 

 رؤية الكلية:

 ح الكلية صرحا  تعليميا  وبحثيا  عالميا ومعتمدا  وله دور فعال في المشاركة المجتمعية.ان تصب 
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 رسالة الكلية:

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

ية وتوكيد جودة الدواء ومهارات مهنية متميزة وقيم أخالقية تسهم في تطوير الصناعات الدوائ

وتحسين الخدمات الصحية بالمجتمع وذلك من خالل تطوير وتحديض البرامج األكاديمية وطرق 

التعليم والتعلم ودعم األنشطة الطالبية المختلفة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 واصلة التعليم الصيدلي المستمروالجهاز اإلداري واالرتقاء باألبحاث العلمية والتطبيقية الهادفة وم

 

 

 الغايات  و األھداف االستراتيجية

 لجامعة الزقازيق 

 الغايات واألھداف االستراتيجية

 لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق 

 في والمنافسة المعرفة إنتاج على قادر وفعال متميز يجخر

 :المجتمعتنمية  في الفعالة والمساھمة العمل سوق

أكاديميوووة متطوووورة تسوووتهدف كووول مووون األسوووس بوورامج  -0

الفكريوووة و األسووواليب التنفيذيوووة و التطبيقوووات العلميووووة 

 المرتبطة بحاجات المجتمع و تلتزم بالمقاييس العالمية.

 تطوير أساليب و أدوات التعليم و التعلم  -0

 تنمية الوعي الفكري و الثقافي و الحضاري للطالب -1

تطوير السلوك الفردي و الجماعي للطالب لتعتمد على  -4

في اطار التكامل لتحقيق التكافول المجتمعوي  لتميزا قيم

 و التفوق الوطني

 تنمية القدرات الصحية و االجتماعية للطالب -2

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 األوليالغاية 

 خريج متميز و فعال 
 :االستيراتيجية األھداف

 وخدمات للخريجين..توفير الرعاية الطالبية  0-0

 تبني تحقيق المعايير األكاديمية القياسية القومية. 0-0

رفع كفاءة العملية التعليميوة والتحوديض المسوتمر  0-1

للمنوووواهج والمقووووررات وتحقيووووق التميووووز األكوووواديمي 

لتضمن تخريج صيدلي متميوز ذو كفواءة عاليوة قوادر 

 على تلبية احتياجات المجتمع وحل مشكالته

ستراتجيات التعليم والتعلم وتطوير نظوم تطوير إ 0-4

 تقييم الطالب.

 ت تل     مج   ي  لا    عالا 0-2
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الغايات  و األھداف االستراتيجية

 لجامعة الزقازيق 

 الغايات واألھداف االستراتيجية

 لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق 

 :وثقافيا ومهنيا علميا متميز تدريس ھيئة عضو

اختيار موضوعي و عادل لعضو هيئة التدريس و  -0
 الهيئة المعاونة

ترشيد السلوك الفردي و الجماعي المعتد على قيم  -0
امل وذلك لتحقيق التكافل التميز في اطار التك

المجتمعي و التفوق الوطني واالسهام في تطور الرفاه 
 االنساني

 تنمية الوعي الفكري و الثقافي و الحضاري -1
 ألعضاء هيئة التدريس  

: ثانيةلغاية الا  

 عضو ھيئة تدريس متميز.

:االستيراتيجية األھداف  

تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس   0-0

 يئة المعاونة     واله

 

 

 تحقق بشرية وموارد تشغيلية وأنظمة مادية قدرات
 مناخ وتحسن وتهيئ األداء فى القياسية المستويات

 :العمل

 األمثل الستثمار القدرات المادية الحالية التخطيط .0

الجامعووووة بالمؤسسووووات والهيئووووات القليميووووة و  ربووووط .0

الوطنيووة و الدوليووة و ذلووك موون خووالل المشوواركة فووي 
وعات لها أهداف محوددة يمكون مون خاللهوا دعوم مشر

 القدرات المادية و البنية األساسية

 الهيكل التنظيمي و الوظيفي للجامعة رتطوي .1

تنمية القدرات المهنية و تطوير أداء أعضاء الجهواز  .4
االداري بكوول مسووتوياته و تنميوووة السوولوك التنظيموووي 

 الفردي و الجماعي

تخطيط و المراقبة و نظم ال وميكنة نظم العمل التقنية  .2
 اتخاذ القرارات

تبني نظم تقويم للعواملين تعتمود لويس فقوط علوى األداء  .0
المهني و لكن أيضا على السلوك التنظيمي الفردي و 

 الجماعي

 وضع نظم تحفيز عادلة  .1

وضع نظم عادلة لألختيار تعتمد على سياسات تتسوم  .1

 بالشفافية و العدل و المساواة

 ثالثةالغاية ال

لة.ادارة فعا     

:االستيراتيجية ألھدافا  

تطوير الخطة االستراتيجية لتحسين الخدمات   1-0

المساندة للعملية التعليمية و البحض العلمي و 

 أنشطة خدمة المجتمع.

تطوير الهيكل التنظيمي للكلية لتحسين الخدمات   1-0

 اإلدارية.

هنية وتطوير أداء الجهازتنمية القدرات الم  1-1  

رياإلدا         

 

:رابعةالغاية ال   

تنمية القدرات المادية و البنية األساسية للكلية             
 

 : االستيراتيجية األھداف

تطوير الموارد العلمية و بيئة العمل و التعليم  4-0

 بالكلية.

 تنمية الموارد الذاتية المالية و المادية للكلية. 0 -4
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الغايات  و األھداف االستراتيجية

 لجامعة الزقازيق 

 الغايات واألھداف االستراتيجية

 لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق 

 البتكارا على قائمة فاعلة وتنموية أكاديمية بحوث -1
 . عالمية بمعايير للمعرفة ومنتجة

 :للمجتمع ومستدامة متكاملة تنمية -4

توجيه البحوث لمواجهة و ترشيد حاجات المجتمع  -0

األساسية و طبقا ألولويات محددة و ذلك للعمل على 
 زيادة الرفاه االنساني

تنمية الوعي المجتمعي و ترشيده ليعتمد على مجموعة  -0
نية النبيلة و تعلية و تبني التفكير العلمي من القيم االنسا

 مع نبذ الخرافة و الموروث السلبي و الالانساني

ترشيد السلوك الفردي و الجماعي ليعتمد على قيم  -1

التميز الفردي في اطار التكامل و التكافل المجتمعي 
 الوطني القادر على المنافسة العالمية

 هجلتواتبني انشاء مراكز تميز بحثية تطبيقية  -0
 حاجات المجتمع و تطورها  

 

:خامسةالغاية ال  
            

المساھمة في التنمية المتكاملة للمجتمع.    
 

:االستيراتيجية األھداف  
 

النهوض بالبحض العلمي الهوادف والوصوول الوى  2-0

 مخرجات تطبيقية وتشجيع االبتكارات العلمية

قوا  تطوير المشاركة المجتمعية وتقوديم خودمات وف 2-0

 .إلحتياجات المجتمع

وضووع مواثيووق و نظووم تراعووي أخالقيووات العموول  2-1

 تتسم  بالعدل و الشفافية و   المساواة

 

 

 

  واإلقليميي القيومي المسيتوى عليى متقيدم ترتييب6. 

  والعالمي

 

 الغاية السادسة
الحصول علي االعتماد االكاديمى من الهيئة القومية 

 لجودة التعليم و االعتماد

 :االستيراتيجية فألھداا

ي ددن اخددن  ي     ددما  جددتي    تعاددلن    ددلي    2-0

 ا  الد  ت  تلاللدف ل تمداي    الدد  مد    دف   هل دد  

   قتمل    ما  جتي    تعالن ت  ل تماي

 

 

 

 



  
   
 

  
 

 

61 

 

ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 الخطة التنفيذية

 لكلية الصيدلة

0202-0202  
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

لخريج متميز و فعاالغاية األولى :   

 

 الغايات

 الهدف المحدد
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ لتنفيذالية ا

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح  
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالي

1-
ل
و فعا
ز 
ج متمي

ري
خ

 

توفير  - 1-1

الرعاية 

الطالبية 

وخدمات 

 للخريجين.

أرشاد اكاديمي  -ا

 مفعل

إعوالن صياغة واعتماد و - 0-0-0
 سياسة الكلية ل رشاد األكاديمي

إعداد خطة عامة ل رشاد  - 0-0-0
األكووووواديمي ألعضوووووواء هيئووووووة 

 التدريس بالكلية
 

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل
0/0/0202 12/0 0422 0022 - 1222 

وجوووووووود سياسوووووووة  -0
معتمووووودة ومعلنوووووة 
 ل رشاد األكاديمي.

وجود خطة معتمدة  -0
 ل رشاد األكاديمي.

 
% مون 12رضواء  -1

الطووووووووالب عوووووووون 
اإلرشواد األكواديمي 
بالكليوووووووووووووووة وأداء 
أعضووووووواء هيئوووووووة 

 التدريس به
 

عمووووووووووووول إعالنوووووووووووووات  - 0-0-1
ومطبوعووات خاصوووة باإلرشووواد 

 األكاديمي
"   " 0/1/0202 12/00/0200 0022 0122 - 1222 

لقواءات ونودوات  02عقد  - 0-0-4
لزيوادة وعوى الطوالب باألرشوواد 

 األكاديمي
" " 0/0/0202 12/00/0200 0222 1222 - 2222 

دراسات عن مدخ  2عمل  - 0-0-2
رضواء أعضوواء هيئوة التوودريس 
ومعاونيهم والطلبة عن اإلرشاد 

 األكاديمي على مدار الخطة

" " 

0/0/0202 
0/9/0200 
0/00/0200 
0/00/0201 
0/00/0204 

01/0/0202 
12/02/0200 
12/00/0200 
12/00/0201 
12/00/0204 

0222 0222 0222 02222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الغايات

 الهدف المحدد
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ لتنفيذالية ا

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح  
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالي

 

 

دعييم طالبييي  -ب 

)علميييي وميييادي 

وثقافي ورياضي 

ونفسييييي( قييييوي 

ومييييييييؤثر فييييييييي 

 الطالب

 

تشكيل واعتماد لجنة تتولى  -0-0-0
مسووووووئولية الوووووودعم والخووووووودمات 
الطالبيوة  تتبوع أ.د. وكيول الكليووة 
لشووئون التعلوويم والطووالب مكونووة 
موون ممثلووين مووون أعضوواء هيئوووة 
التودريس )أسووتاذ عون كوول فرقووة(  

ممثلووين عوون الطووالب موون كوول و
فرقووووة دراسووووية ومسووووئولي إدارة 
رعاية الشباب لتكون مسئولة عن 
وضووع السياسووات الخاصووة بوودعم 
الطالب واإلشراف على تنفيذ هذه 
السياسات ورفع ذلوك إلوى اإلدارة 

 العليا دوريا.

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل
0/0/0202  0/1/0202  901 0190 - 0102 

وجووووووووود خطووووووووة  -0
بيوووووق سياسوووووات لتط

الكلية في مجال دعم 
الطوووالب المتفووووقين 
والمتعثوورين دراسوويا 
والمبووودعين ، وذوخ 
االحتياجوووووووووووووووووووووات 

 الخاصة.

% من 12رضاء  -0
الطوالب علووى األقوول 
عوون الوودعم الطالبووي 
المقدم فوي االسوتبيان 
 الذي يجرخ سنويا

تنفيوووووذ األنشووووووطة  -1
الخاصوووووة بتطووووووير 
الوودعم الطالبووي فووي 

 الوقت المحدد

ورش عمووووووووول  2عقووووووووود  -0-0-1 
بواسووطة أعضووواء فريووق اللجنوووة 
إلعوووووداد السياسووووووات والخطووووووط 
الخاصوووة بووودعم الطوووالب بكافوووة 
أنووواعهم المتفووووقين والمتعثووورين 
دراسيا والمبدعين في غير مجال 
الدراسة وكذلك ذوخ االحتياجات 

 الخاصة

" " 0/1  0/2  0422 1022 - 0222 

اعووووداد وتنفيووووذ برنووووامج  - 0-0-1
سوونويا مكووون موون  تودريبى يعقوود

مجموعة من الودورات الصويفية 
االختياريووووة لتنميووووه المهووووارات 
الشخصية للطالب مثل مهارات 

العمل  -االتصال الفعال –القيادة 
 –حل المشكالت  -ضمن الفريق
التخطوويط لتطوووير  -ادارة الوقوت

 -الذات

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل
0/0/0202  12/00/0204  - 00022 00422 91222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الغايات

 الهدف المحدد
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ لتنفيذالية ا

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح  
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالي

عقد مؤتمر سنوي طالبي  - 0-0-9
يعووده الطووالب ويوودعو أعضوواء 
هيئووة التوودريس بالكليووة لسووماو 
 الدراسات المعدة من الطالب 

 

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل

0/02/0202  
0/02/0200  
0/00/0200  
0/00/0201  
0/00/0204  

12/02/0202  
12/02/0200  
12/00/0200  
12/00/0201  
12/00/0204  

1222 2222 00222 02222 

 

توفير خدمات  -ج
متنوعيييييييييييييييية 

للخريجين من 

 خالل وحدة

) مكتب ورابطة 

لمتابعة 

 الخريجيين (

إعووداد دراسووة لتطووووير  - 0-0-02
قسووم شووئون الخووريجين ليصووبح 
مكتوووب يعنووووى بمتابعوووة شووووئون 
الخووريجين ويسووهل انتقووالهم موون 
البيئة التعليمية إلى البيئة العملية 

عوووووة كمووووا يقووووووم المكتوووووب بمتاب
الخوووريجين ومعرفوووة تطووووراتهم 
العلمية ليكوون حلقوة وصول يوين 
الكلية وخريجيها وكوذلك معرفوة 
احتياجوواتهم التدريبيووة التووي موون 
الممكون إن توفرهوا لهوم الكليووة ، 
كمووا أن موون أهووم مهووام المكتووب 
عمل دراسات علمية الحتياجات 
سوووق العموول لتقووديم التوصوويات 
البنووووووواءة لتطووووووووير البرنوووووووامج 

 الصيدلي.

د/ رئيس أ.
المعيار وفريق 

 العمل
0/0/0202  0/1/0202  122 0222 - 0122 

وحووووووووود وحوووووووودة  -0
)مكتووووب ورابطوووووة( 
 لمتابعة الخريجين.

وجووووووووود وثيقووووووووة  -0
معلنوووووووة ومعتمووووووودة 
تحوودد آليووات تطبيووق 
سياسوات الكليوة قبوول 

 الخريجين.
وجوووووووود رابطوووووووة  -1

 الخريجين، 
عقووود يووووم سووونوي  -4

 للخريجين. 
وجوووووووووود دليووووووووول  -2

دث للخووووريجين يحوووو
سووونويا يصووودر فوووي 
صووووووووورة ورقيووووووووة 
متاحوووووووة وأخوووووووري 
إليكترونيووووووة علووووووى 

 موقع الكلية
 

اعووداد سياسووات وآليووات  -0-0-00
العمل بالمكتوب وتأثيوض المكتوب 
وتوووودريب الموووووظفين بالمكتووووب 

 عليها

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل
0/1/0202  12/9/0202  2001 1220 - 04012 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الغايات

 الهدف المحدد
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ لتنفيذالية ا

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح  
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالي

لخريجوي  جمعيوةانشواء  - 0-0-00 
 كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 

لخرجين اعووداد دليوول بووا - 0-0-01
سنويا ورقى والكترونى ورفعوه 

 على موقع الكلية

عقووووووود يووووووووم سووووووونوي  - 0-0-04
للخوووريجين يووودعي لوووه جهوووات 

 التوظي  المحتملة.

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل
0/1/0202  12/00/0204  4002 0012 0222 00122 

 1تنفيوووووووذ عوووووووودد  -0
دورات تدريبيووووووووووووة 
للخووووريجين بمعوووودل 
واحووووودة كووووول سوووووتة 

 أشهر.
التلذيوووة الراجعووووة  -1

لنتوووووائج اسوووووتبيانات 
 الخريجين.

دعووم الصووولة بوووين  -1
الخوووريجين والكليووووة 
واالسووووووووتفادة موووووووون 
بعوووووض الخوووووريجين 
القووووووووووودامى فوووووووووووي 

الخوووريجين مسووواعدة 
 الجدد

متابعوووة وضوووبط جوووودة  - 0-0-02
تنفيووذ األنشووطة موون قبوول لجنووة 

عوووة األداء ضوووبط الجوووودة ومتاب
 لجودةابوحدة 

أ.د/ مدير 
 الجودة

 فريق العمل
0/0/0202  12/00/0204  - - - 

مراجعة 
دورية 
كل ثالثة 
 اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 مسئول التنفيذ الية التنفيذ العائد

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
ايةالبد  النهاية 

من 

 الجامعة

من 

 المشروع
تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

1-
ج متميز و فعال

خري
 

تبنيييييييييييي  - 1-1

تحقيق المعيايير 

األكاديميييييييييييييييية 

القياسييييييييييييييييييية 

 القومية.

 برنيييييييييييامج  -ا

تعليمييي مطييور 

وفقييا للمعيييايير 

األكاديميييييييييييييية 

للهيئة القومية 

لضييمان جيييودة 

 التعليم

ورشوة عموول  1عقود  - 0-0-0

ألعضووواء هيئوووة التووودريس 
عووواونيهم عووون المعوووايير وم

األكاديمية القياسية القومية 
NARS 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/0/0202  12/0/0202  1142 2102 -  9022 

انتشوار الووعى  -0

بالمعوووووووووووووووووووايير 
األكاديميوووووووووووووووووة 

 القياسية القومية
NARS  للهيئووووة

القوميووة لضوومان 

جووووووودة التعلوووووويم 
واإلعتموووواد بووووين 

أعضووووواء هيئوووووة 
التوووووووووووووووووووودريس 
 والطوووووالب الوووووى

12%. 

ارتفووووووووووووووووووواو  -0

مسووووتوخ رضووووا 
الطووووووووووووووووووووووالب 
وأعضووواء هيئوووة 

التووووودريس عووووون 
البرنووووووووووووووووووووامج 

التعليموووووي ومووووووا 
يحققوووه لهوووم مووون 
معرفة ومهارات 

واتجاهووووووووووووووووات 
سووووووولوكية الوووووووى 

% فوووووووووووووووووي 12
 الدراسة الثانية.

 

نووووووودوات  02عقوووووود  - 0-0-0
ولقوووووواءات موووووووع اإلدارات 

والعواملين والطووالب لنشوور 
المعلوموات وزيوادة الوووعي 

كاديميوووة للمعوووايير األعووون 
للهيئووووة القوميووووة لضووووومان 

  NARSجودة التعليم 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/0/0202 12/0/0202 4102 01212 -  00122 

دراسوووات  2إجوووراء  - 0-0-1
الستقصووووواء واسووووووتطالو 
الرأي مع جميوع األطوراف 

المعنيووة عوون موودخ انتشووار 
المعوووووووووووووايير الووووووووووووووعي ب

األكاديميووة للهيئووة القوميوووة 
دة التعلوووووويم لضووووومان جوووووو

NARS  وإعووداد التقووارير

 وتحليلها إحصائيا 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/00/0202  

0/4/0200  
0/00/0200  

0/00/0201  
0/00/0204  

12/00/0202  

12/2/0200  
12/00/0200  

12/00/0201  
12/00/0204  

0012 0002 2022 1222 

متابعوووووووة وضوووووووبط  - 0-0-4
جووودة تنفيووذ األنشووطة موون 

نوووة ضوووبط الجوووودة قبووول لج
ومتابعوووووووة األداء بوحووووووودة 

 لجودةا

أ.د/ مدير 

الجودة وفريق 
 العمل

0/0/0202 12/00/0204 - - - 

مراجعة 
دورية كل 

ثالثة 
 اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 
 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي

 اجمالى

1-
 -

ج متميز و فعال
خري

 

رفيع كفياءة  1-3

العملية التعليمية 

والتحيييييييييييييييييييديث 

المسييييييييييييييييييييتمر 

للمنيييييييييييييييييييييياھج 

والمقييييييييييييييررات 

وتحقييييق التمييييز 

األكيييييييييييييييييياديمي 

لتضيييمن تخيييريج 

صيييييدلي متميييييز 

ذو كفيياءة عالييية 

قييادر علييى تلبييية 

احتياجيييييييييييييييييييات 

المجتمييييع وحييييل 

 مشكالته

رامج ب -ا

ومقررات 

 دراسية

محدثة 

 ومطورة

 

  

مراجعوووووة األقسووووووام  - 0-1-0
للمقووووررات التعليميووووة التووووي 
تقدمها بحيض يعاد صياغتها 

للتوافووووووووق مووووووووع معووووووووايير 
NARS    

رئيس  . أ
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202 12/9/0202 00122 09022 - 10222 

تحوووووووووووووووووديض  -0
وإعوادة توصوي  
البورامج التعليميوة 

وفوووووق المعوووووايير 
يميووووووووووووووووووة األكاد

 المتبناه
مصوووووووووووووفوفة  -0

 برامج محدثة

خووووووووووووووووورائط  -1
منوواهج معوودة فووي 

ضووووووووء نتوووووووائج 
 التعلم المستهدفة.

ارتفووووووووووووووووواو  -4

مسووووتوخ رضووووا 
أعضووووواء هيئووووووة 

التووووووووووووووووووووودريس 
والطوووووالب عووووون 
البرنوووووووووووووووووووووامج 

التعليمووووووي ومووووووا 
يحققووووه للطووووالب 

مووووووووون معرفوووووووووة 
ومهوووووووووووووووووووارات 

ة مراجعوووووووووة لجنووووووووو - 0-1-0

المنوواهج لمقووررات األقسوووام 
لتقريووووور موووووودخ مطابقتهووووووا 

 للمعايير األكاديمية القومية   

 01222 - 02022 0122 12/9/0202 0/1/0202 لجنة المناهج

تقيووووووووويم خوووووووووارجي  - 0-1-1
لمقررات األقسام سنويا من 
مقوويم خووارجي لتقريوور موودخ 

مطابقتهوووووووووووووا للمعوووووووووووووايير 
األكاديمية وإرسال التقارير 

 عديالت المطلوبةلألقسام للت

المراجعين 

الخارجيين 
 المعتمدين

0/1/0202 12/00/0200 0222 9222 - 02222 

إعوووووووووووداد خطووووووووووووة  - 0-1-4
تدريسووووية جديووووودة تناسوووووب 
المعوايير االكاديميوة القوميووة 

وتضوووووووم بعوووووووض الموووووووواد 
االختياريووووووة ثوووووووم تقيمهوووووووا 

ومراجعتهووووووا مووووووون لجنوووووووه 
 المناهج.

 0222 - 1022 0422 12/00/0202 0/00/0202 االقسام العلمية
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي

 اجمالى

دراسوووووة  0إجوووووراء  - 0-1-2 
سنوية لقياس مستوخ رضا 

الطووووالب وأعضوووواء هيئوووووة 
التووووودريس عووووون البرنوووووامج 
التعليمي المطور وما يحققوه 

لهووم مووون معرفووة ومهوووارات 
واتجاهووات سوولوكية، بحيووض 

يبدأ ذلك بعود العوام الدراسوي 
األول لتطبيووووووق البرنوووووووامج 

 المطور

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 عملوفريق ال

0/0/0200 

0/02/0200 

0/02/0200 

0/00/0201 

0/02/0204 

12/0/0200 

12/00/0200 

12/00/0200 

12/00/0201 

12/00/0204 

0201 0011 
0222

2 
01122 

واتجاهوووووووووووووووووات 
سووووووولوكية الوووووووى 

% فووووووووووووووووووي 12
 الدراسة الثانية.

 

 

مقييييررات  -ب 

اختياريييييييييييييييية 

متخصصييييييييييية 

مناسبة لسوق 

  العمل

تصوووووميم مقوووووررات  - 0-1-0
اختياريووووة تتوووويح الخبوووورات 
المسواعدة للصويدلى فوى اداء 

مثووووول المهوووووارات واجباتوووووه 
القياديووة واالداريووة ، طوورق 

البحووووض العلموووووى والتحليووووول 
النقوودخ ومهووارات العووورض 
العلمووووى وتصووووميم برنووووامج 

تعليمووووى/ توووودريبى ....إلووووو  
وعرضووووها علووووى االقسووووام 

 للمراجعة واالعتماد

وكيل الكلية 
لسئون 

 الطالب
رؤساء 
 االقسام

0/1/0202 12/9/0202 2222 1222 - 00222 

وجوووووود تلوووووك  -0
رات المقوووووووووووووووووور

المتخصصووووووووووووة 

ضووووومن الخطووووووة 
التدريسووووووووووووووووووية 

 وتفعيول تدريسووها
حيوووض أن الئحووووة 
البرنووووامج يوجوووود 

بهووووووا مقووووووررات 
اختياريووة توودرس 

فووووووووووي السوووووووووونة 
 الخامسة.

نتووووووووووووووووووووووائج  -0
االسوتبيانات آلراء 
الطووووووووالب فووووووووي 
المقررات الجديدة 

فووتح مجووواالت  -1

إعوووووووووووداد خطووووووووووووة  - 0-1-1
تدريسووووية جديووووودة تناسوووووب 
وتضوووووووم بعوووووووض الموووووووواد 

االختياريووووووة ثوووووووم تقيمهوووووووا 
ومراجعتهووووووا مووووووون لجنوووووووه 

 المناهج

رؤساء 

 االقسام
0/02/0202 12/00/0202 0422 1022 - 0222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي

 اجمالى

إجووووووووراء دراسووووووووة  - 0-1-1 
سنوية لقياس مستوخ رضا 

الطووالب واخوورخ العضوواء 
هيئووووووووة التوووووووودريس عووووووووون 
المقووررات االختياريووة وموووا 

رفووووووة يحققوووووه لووووووه موووووون مع
ومهوووووووووارات واتجاهووووووووووات 

 سلوكية 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/4/0200 12/2/0200 1112 2102 - 9122 

جديوودة للخووريجين 
فووي سوووق العموول 
ورفووووووووع كفوووووووواءة 

 الخريجين

وضوووووووبط  ةمتابعووووووو 4-1-9
جووودة تنفيوووذ االنشووطة مووون 

قبووول لجنوووه ضوووبط الجوووودة 
ومتابعوووووووة االداء بوحوووووووودة 

 الجودة

أ.د/ مدير 

الجودة وفريق 
 العمل

0/0/0202 12/00/0204 - - - 

مراجعة 

دورية كل 
 ثة اشهرثال

 

معيييييييييييايير  -ج

قياس مستوى 

التقييييييدم فيييييييي 

 البرنامج

إنشوووووووواء قاعوووووووودة  - 0-1-02

 بيانات البرنامج

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/00/0202 12/0/0200 2102 1112 - 04222 

وجووود قاعووودة  -0

بيانووات وتقووارير 
 سنوية للبرنامج 

التلذيووووووووووووووووووة  -0
اإليجابيووووووووووووووووووووة 
الراجعوووووووة مووووووون 

الموووووووووووووووووراجعين 
دخ الخوارجيين لمو

التقوووووووووودم فوووووووووووي 
 البرنامج

 

 

تقيووووووويم خوووووووارجى  - 0-1-00

للبرنوووامج سووونويا  مووون مقووويم 
 خارجى

المقيم 

الخارجى 
المعتمد من 
 مجلس الكلية

0/0/0202 12/00/0200 1222 - 4222 1222 

إجووووراء دراسووووات  - 0-1-00
سووونوية وإسوووتطالعات رأخ 
واسوتبيانات للسوادة اعضوواء 

هيئووووة التوووودريس والطووووالب 
حصواءيا وإجووراء وتحليلهوا ا

التحسوين المسووتمر للبرنووامج 

 طبقا  لنتائجها 

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 12/00/0200 0202 1112 0122 00022 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 

 

 لهدف المحددا الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

1-
ج متميز و فعال

خري
 

تطوير  - 1-4

إستراتجيات 

التعليم والتعلم 

وتطوير نظم 

 .تقييم الطالب

وثيقيييييييييييييييية  -ا

بسياسيييييييييييييات 

المؤسسييييييييييية 

للتعامييييل مييييع 

مشيييييييييييييييكالت 

 التعليم مثل:

ضييييييييييييييوابط  -

 الغياب

الكثافيييييييييييييية  -

 العددية

اليييييييييييدروس  -

 الخصوصية

 

إعوووداد خطوووة عاموووة  - 0-4-0
للتعامووووول مووووووع مشووووووكالت 

 التعليم 

)وجوووووود سياسوووووة معتمووووودة  -أ

 للتعليم والتعلم بالكلية(

)وجووووووود آليووووووة معتمووووووودة  -ب
للتعامووووول مووووووع مشووووووكالت 

 الطالب بالكلية(

تشوووووكيل لجنوووووة جوووووودة ) -جوووـو

العمليوووووووووووووة التعليميوووووووووووووة، 
 واعتمادها(

أ.د/ وكيل 

الكلية لشؤن 
التعليم 
 والطالب

 فريق العمل

0/0/0202 12/0/0202 102 0212 - 0122 

زيوووووادة إقبوووووال  -0
الطوووووالب علوووووى 

  الحضور

النتائج اإليجابية -0

السووووووووووووووتبيانات 
 الطالب 

مالئمووة القووودرة  -1

االسووووووووووووووتيعابية 
للمؤسسة ألعوداد 

   الطالب

النتووووووووووووووووووووووائج  -4
نشووور االيجابيوووة ل

الوووعي الطالبووي 
بعووووووودم جووووووودوخ 

الووووووووووووووووووووودروس 
 الخصوصية 

رفووووووع كفوووووواءة  -2

 العمليووة التعليميووة
نتائج الطوالب ـ )

ارتفووووواو رضوووووا 
 الطالب(.

 

نشور لورشوة  0عقد  - 0-4-0

الوووووووعي الطالبووووووي بعوووووودم 
جوووووووووووووودوخ الوووووووووووووودروس 

 الخصوصية

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 112 0102 - 0022 

توووووووفير الظووووووروف  - 0-4-1

التعليميووة المالئمووة لقاعووات 
التودريس العمليوة والنظريوة 

الب علوووووى لتشوووووجيع الطووووو
 الحضور 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/1/0202 12/00/0200 - - - - 

تفعيول دور اإلرشواد  - 0-4-4
األكاديمي للعناية بوالطالب 

 وحل مشاكلهم. 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/0/0202 12/00/0202 - - - - 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 لهدف المحددا الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

دراسوووووات  2عمووووول  - 0-4-2
عون موودخ رضوواء أعضوواء 

ريس ومعوواونيهم هيئووة التوود
والطلبووووووة عووووووون سياسوووووووة 
المؤسسوووووة للتعامووووول مووووووع 

 مشكالت التعليم والتعلم.

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 
0/1/0200 

0/1/0200 
0/1/0201 

0/02/0204 

1/0/0202 
12/1/0200 

0/02/0200 
0/02/0201 

12/00/0204 

0922 1022 9122 02222 

 

ب. وثيقة 

بسياسات 

الكلية في نظم 

مطورة لتقييم 

الطالب 

تتوافق مع 

المخرجات 

التعليمية 

المستهدفة 

للمقررات ، 

ويحقق التأكد 

من استيفاء 

المعايير 

 األكاديمية.

تشوووكيل لجنوووة تتبوووع  - 0-4-0
وكيووووووول الكليوووووووة لشوووووووئون 

الطالب لتقوويم االمتحانوات 
ومطابقتهوووا مووووع األهووووداف 

التعليميووة للمقووررات ورفووع 
التقوووووارير لوكيووووول الكليوووووة 

التوصووووووووووويات وإعوووووووووووداد 

 الخاصة بالتقويم 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 0001 0920 - 1012 

نشووووووور ثقافوووووووة  -0
تطووووووووير نظوووووووم 

التقوووووووووووووووووووووووووويم 
واالمتحانووووووووووات 

أعضاء  بين كل 
لجووان الممتحنووين 
  باألقسام المعنية

ارتفوواو النسووبة  -0
المئويوووة ألقسوووام 

الكليووووووووة التووووووووي 
تسووتخدم أسوواليب 
التقوووويم الحديثووووة 

لتصوووووووول إلووووووووى 
% بنهايووووووة 022

 الخطة

تحسون مسوتوخ  -1
رضووووا أعضوووواء 

هيئووووة التوووودريس 
 عن آليات تقويم 

ورش عمووول  1عقوود  - 0-4-1
باالسووووتعانة بخبيوووور بوووونظم 

االمتحانووات لتوودريب تقووويم 
أعضوووواء هيئووووة التوووودريس 
المشوووتركين باللجنوووة علوووى 

ضووووابط التقوووويم وعالقتوووه 
بقيووووووووووواس المخرجووووووووووووات 

التعليميوة المسووتهدفة شوواملة 
الجوانووووب الووووثالث للتعلوووويم 

 -المهوووووواري  -)المعرفوووووي 

الوجوووووووداني( والمرتبطوووووووة 
 بالمحتوخ العلمي

أ.د/ رئيس 
المعيار 
 وفريق العمل

0/1/0202 12/1/0202 0142 0992 - 1112 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 لهدف المحددا الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

ورش عمووول  0عقوود  - 0-4-1
صووووووووووووووياغة معووووووووووووووايير ل

ومواصووفات تقووويم طووالب 
 منوواهجالبكووالوريوس فووي ال
كمووا هووو  التعليميوة المختلفووة

 موضح بالمحتوخ العلمى

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 1222 00222 - 02222 

الطووووووالب بنسووووووبة 
 % سنويا 02

تحسون مسوتوخ  -4
رضووووا الطووووالب 
عون آليوات تقووويم 

الطوووالب بنسووووبة 
 % سنويا02

أداء األنشووووووطة  -2
فووووووووي أوقاتهووووووووا 

 المحددة

دورات  2عقد  - 0-4-9
اعضاء هيئة لتدريب 

تدريس المشتركين بلجان ال
على تنفيذ الممتحنين 

استراتيجيات التقويم 
 .المعدة 

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل
0/02/0202 0/00/0202 1022 4122 - 1222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الهدف المحدد فترة التنفيذ مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 التمويل والتكلفة بالجنيهمصادر 

من  مؤشرات النجاح

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 يذات
 اجمالى

 

 

برنيييامج   -جيييـ

التيييييييييييييييييدريب 

المييييييييييييييييداني 

للطالب محدث 

بميا ييتالئم ميع 

تنميييييييييييييييييييييييية 

المهييييييييييييارات 

 المهنية

فتح قنوات اتصال  - 0-4-02

وعقوووود اتفوووواق بووووين الكليووووة 
ووزارة الصوووووحة إلتاحووووووة 
ة بعض من خدماتها الصوحي

 لتدريب الطلبة. 

أ.د/ وكيل الكلية 

لشؤن التعليم 
 والطالب

وشئون البيئة و 

 خدمة المجتمع

0/0/0202 12/0/0202 - - - - 

برنوووووامج محوووووودث  -0

للتوووودريب يتضووووومن 
أليووووووووووات تنفيووووووووووذه 

 ومعتمد.

قائمووة تووم الموافقووة  -0
عليهوووووووووا لجهوووووووووات 

 وأماكن التدريب.
زيادة نسبة رضاء  -1

الطلبوووة عووون طووورق 

 برنووووامج وأسووووولوب
التوووووودريب بالكليووووووة 

 % سنويا  12
زيوووووووادة مهوووووووارات  -4

الطالب في التواصل 
%  عن 12بالمجتمع 

 المستوخ الحالي

اختيوووار الوحووودات  - 0-4-00
الصحية والمستشفيات التوي 

 سيتم فيها التدريب 

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل

0/0/0202 01/0/0202 - - - - 

إعووووووداد واعتموووووواد  - 0-4-00
ن خطوووووووة مووووووونهج وإعوووووووال

التوودريب الميووداني موضووحا  
بهووا كيفيووة اإلشووراف علوووى 
الطوووووووالب لكوووووووول الفوووووووورق 

 الدراسية 

أ.د/ رئيس 

المعيار وفريق 
 العمل

0/0/0202 12/1/0202 102 0042 - 0922 

تووووودريب أعضووووواء  -0-4-01
هيئوووووووة التووووووودريس الوووووووذين 

سوويقومون باإلشووراف علووى 
الطووووووالب علوووووووى المووووووونهج 
التوووودريبي الميووووداني لطلبووووة 

كليووووة الصوووويدلة وإعالمهووووم 
بالخطووة التدريبيوووة و كيفيوووة 

 اإلشراف على الطالب 

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل

0/4/0202 12/2/0202 4222 0222 - 02222 

تنفيووووووذ التوووووودريب  - 0-4-04
 الميداني

أعضاء هيئة 
 التدريس

0/1/0202 12/00/0204 - - - - 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الهدف المحدد فترة التنفيذ مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 التمويل والتكلفة بالجنيهمصادر 

من  مؤشرات النجاح

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 يذات
 اجمالى

 
دورات  2عقوووووووووود  - 0-4-02

رية لتوووودريب للتنميووووة البشوووو

طالووب علووى مهووارات  022
التسووووووووووووويق والتوعيووووووووووووة 

 باخالقيات المهنة

أ.د/ رئيس 

المعيار وفريق 
 العمل

0/0/0202 

0/0/0200 

0/02/0200 

0/02/0201 

0/02/0204 

12/1/0202 

12/00/0200 

0/00/0200 

0/00/0201 

12/00/0204 

02222 02222 02222 22222 

إعوووووداد دراسوووووات  - 0-4-00
ء الطوالب و عن مدخ رضا

أعضووووواء هيئوووووة التووووودريس 

والمهووووووووارات التووووووووي تووووووووم 
اكتسووابها فووي هووذا التوودريب 

الميووووداني )دراسووووة مبدئيووووة 
قبوووول بوووودء التطبيووووق يليهووووا 
دراسووة سوونوية علووى مووودار 

 الخطة( 

أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل

0/1/0202 

0/00/0202 

0/9/0200 

0/02/0200 

0/02/0201 

0/02/0204 

12/4/0202 

12/0/0200 

12/02/0200 
12/00/0200 

12/00/0201 
12/00/0204 

1122 0022 02222 02222 

متابعوووووة و ضوووووبط  -0-4-01
جوووودة تنفيوووذ األنشوووطة مووون 

قبووول لجنوووة ضوووبط الجووووودة 
ومتابعووووووووة األداء بوحوووووووودة 

 لجودةا

أ.د/ مدير 

 الجودة

 فريق العمل

0/0/0202 12/00/0204 - - - 

مراجعة 

دورية كل 
 /ثالثة اشهر

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 

  
 

 

75 

 

ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 

 

 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 همصادر التمويل والتكلفة بالجني فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

1-
ج متميز و فعال

خري
 

تطييييييييوير  - 1-5

برامج الدراسات 

 ياالعل

الئحييييييييييييييييييية  -ا

العليا  تساالدرا

محدثييية لتواكيييب 

التطييييييييييييييييورات 

الحديثيييية بنظييييام 

السيييييييييييييييييياعات 

 المعتمدة

ومسييييتندة إلييييي 

معايير أكاديميية 

 قياسية )وتحدد(

مراجعووة األقسووام لالئحووة  -0-2-0

الدراسوووووووات العليوووووووا لتواكوووووووب 
 التطورات الحديثة

أ.د/ وكيل 
الكلية لشئون 

الدراسات 
 العليا

 فريق العمل

أ.د/ مدير 
 الجودة

 فريق العمل

0/02/0202  
12/000/

0202 
0422 9022 - 00222 

الئحوووووووووووووووووووووووووة -0

الدراسووات العليووا 
المطوووورة بنظوووام 
السوووووووووووووووووووواعات 

المعتموووووووووووووووووووووودة 
ومسووووووتندة إلووووووي 

معووايير أكاديميووة 
 .قياسية 

التلذيوووووووووووووووووووووة  -0

اإليجابيووووووووووووووووووووة 
الراجعوووة لنتووووائج 

االسوووووووووووووتبيانات 
الدارسوووووووووووووووووووين 
وأعضووواء هيئووووة 

 التدريس

تطووووير وتحوووديض الئحوووة  -0-2-0
نادا  إلوووي الدراسوووات العليوووا اسوووت

المعووووووووووووووووايير األكاديميووووووووووووووووة 
اإلسترشووووادية للهيئووووة القوميووووة 

لضوومان جوووودة التعلووويم لبووورامج 
 الدراسات العليا .

إعتمووووواد الالئحووووووة موووووون  - 0-2-1

 المجالس الحاكمة.
توصوووووووووووي  بووووووووووورامج  - 0-2-4

الدراسوووات العليووووا بمووووا يعكووووس 
المعوووايير األكاديميوووة المتبنووواة ، 
وعموول مصوووفوفة لكوول برنوووامج 

Program Matrix. 
توصووي  مقوووررات كووول  - 0-2-2

 برنامج

0/0/0202 12/0/0202 0102 4212 - 0122 

إستقصوووواءات  2إجووووراء  - 0-2-0

سوونوية لقيووواس مسوووتوخ رضوووا 
الطوووووووالب وأعضووووووواء هيئووووووووة 

التودريس عوون الئحوة الدراسووات 
العليوووا الجديوووودة وادخوووال نطووووام 

 الساعات المعتمدة.

0/0/0200 

0/02/0200 

0/02/0200 

0/02/0201 

0/02/0204 

01/0/0200 

12/00/0200 

12/00/0200 

12/00/0201 

12/00/0204 

0222 0222 0222 02222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 همصادر التمويل والتكلفة بالجني فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

 

إدخييال نظييام  -ب

اإلشييييييييييييييييييراف 

اإلرشييييييييييييييييييييياد 

األكييييييييييييييييياديمي 

لتسيييجيل طيييالب 

الدراسات العليا 

بنظيام السيياعات 

 المعتمدة

اعوووووووداد خطوووووووة عاموووووووة  - 0-2-1
ل رشووواد األكووواديمي ألعضووواء 
هيئوووووووووة التووووووووودريس بالكليوووووووووة 

 وإعالنها. واعتمادها

"  " 0/0/0202 12/0/0202 0202 0142 - 1922 

وجووود مشوورفين -0
أكووووواديميين فووووووي 
 ذات التخصص

ملفووات وجووود و -0

 للطالب  

وجووووووود آليوووووووة  -0

معتمودة ومعلنووة 
لنظووام اإلرشوواد 

 األكاديمي.

رضوووووا زيووووادة  -1

اعضووواء هيئوووة 
التووووووووووووووووودريس 
وطووووووووووووووووووالب 

الدراسووووووووووووووات 
العليا عن نظوام 

اإلرشوووووووووووووووووواد 
 األكاديمي

نوووووووووووووات عمووووووووووووول اعال - 0-2-1
ومطبوعووات خاصووة باالرشوواد 

 األكاديمي
" " 0/1/0202 12/00/0200 122 0022 - 0222 

لقووواءات ونووودوات  4عقووود - 0-2-9
لزيوادة وعووى طوالب الدراسووات 

 العليا باألرشاد األكاديمي
" " 0/1/0202 

12/00/
02000 

0022 0422 - 4222 

دراسووات عوون  2عموول  - 0-2-02
موووودخ رضوووواء أعضوووواء هيئووووة 

دريس ومعووواونيهم والطلبووووة التووو

 عن االرشاد األكاديمي

" " 0/0/0202 

0/9/0200 
0/1/0200 

0/2/0201 
0/1/0204 

01/0/0202 

12/02/0200 
12/1/0200 

12/0/0201 
12/4/0204 

0222 0022 1122 1222 

تنمية قدرات  -ج

الطيييييييييييييييييييييييالب 

المسيييييييييييييييجلين 

للماجسييييييييييييييتير 

 والدكتوراه

 

ورش عمل عون  4عقد  - 0-2-00
ديثة لتجميوع البيانوات الطرق الح

 واختيار النقط البحثية

أ.د/ وكيل 
الكلية لشئون 

الدراسات 
 العليا

0/0/0202  0/2/0202 توصوووووووووووووووي   -0 4022 - 0102 0142 
وتقريووووووووووووووووووور 

البووووووووووووووووووورامج 
المقووووووووووووووررات 

   والبرنامج

التلذيوووووووووووووووووووووة  -0
اإليجابيووووووووووووووووة 

ورش عموول عوون  4عقوود   0-2-00 

مهووووووارات اخووووووراج الرسووووووائل 
 How to Manageالعلميوة

Phd and Master 

" " 0/0/0202  0/02/0202  0142 0102 - 4022 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 همصادر التمويل والتكلفة بالجني فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

ورشووووة عموووول  0عقوووود  - 0-2-01

عووووون كيفيوووووة كتابوووووة الرسوووووائل 
 العلمية

" " 0/02/0202  0/00/0202  112 0102 - 0022 

 الراجعة لنتائج 

إسووووووووووووووووووووووتبيانات 
عووون  الدارسوووين

الووووووووووووووووودورات 
 التدريبية

خريجووون ذوي  -1
ات علميوة مهوار

وبحثية متميوزة 

مووؤهلين للعموول 
بالمؤسسووووووووات 

الصووووووووووووووناعية 
 والبحثية

لجنييية لتقيييييم  -د 

امتحانييييييييييييييييييات 

الدراسات العليا 

لمراجعيية طييرق 

االمتحانييييييييييييييات 

وعمييل التقييارير 

والتوصيييييييييييييات 

ورفعهيييا لوكييييل 

تقوووووووييم االمتحانوووووووات  - 0-2-04
لطوالب الدراسووات العليوا يشوومل 

اللرض من إنشواءه ودوره فوى 
فوووع كفووواءة العمليوووة التعليميوووة ر

والتشكيل المقترح لفريق العمول 
 به 

" " 0/0/0202  0/0/0202  420 014 - 0042 

نشوووووور ثقافوووووووة  -0
تطووووووووووير نظوووووووووم 

التقوووووووووووووووووووووووووووووويم 
واالمتحانووات بووين 

أعضاء لجوان  كل 
الممتحنوووووووووووووووووووووين 
 باألقسام المعنية 

ارتفاو مستوخ  -0
موافقوووة مجلوووس الكليوووة  - 0-2-02

 على المقترح 
" " 0/0/0202  0/1/0202  - - - - 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 همصادر التمويل والتكلفة بالجني فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

الكلية للدراسات 

العلييييييا التخيييييياذ 

 الالزم

 

ورش عمووووول  1عقووووود 0-2-00
انة بخبيوووور بوووونظم تقووووويم باالسووووتع

االمتحانوات لتوودريب أعضوواء هيئووة 

التوودريس المشووتركين باللجنووة علووى 
ضووووابط التقوووويم وعالقتوووه بقيووواس 

المخرجووووات التعليميووووة المسووووتهدفة 
شوووواملة الجوانووووب الووووثالث للتعلوووويم 

الوجووداني(  -المهوواري  -)المعرفووي 

والمرتبطووووووة بووووووالمحتوخ العلمووووووى 
 للحصول على الدرجه 

" " 0/4/0202  0/0/0202  920 0414 - 0192 

رضووووووا أعضوووووواء 
هيئة التدريس عون 
آليوووووووووات تقوووووووووويم 

طووالب الدراسووات 
لعليوووووووووا بنسوووووووووبة ا

 % سنويا02

تحسن مسوتوخ  -1
رضوووووووا طوووووووالب 

الدراسووووات العليووووا 
عووون آليوووات تقوووويم 

طووالب الدراسووات 
العليوووووووووا بنسوووووووووبة 

 % سنويا02

أداء األنشوووووطة  -4
فووووووووووي أوقاتهووووووووووا 

 المحددة

 

ورش عموووووول  1عقوووووود  - 0-2-01

باالسووتعانة بخبيوور بوونظم تقووويم 
االمتحانوووات لتووودريب أعضوووواء 
هيئوووووة التووووودريس المشووووووتركين 

باللجنوووووة علوووووى كيفيوووووة تحليووووول 
محتوووووخ المنوووواهج الدراسووووية ، 

وبنوووواء جووووداول المواصووووفات ، 
وكتابوووة اسوووئلة تقووويس مهوووارات 
المعرفوووووة والفهوووووم والمهوووووارات 

ة كمووووووا هووووووو موضووووووح العقليوووووو
بووووالمحتوخ العلمووووى للحصووووول 

علوووى الدرجوووه وتعكوووس نوووواتج 
 ILO’sالتعلم المستهدفة 

" " 0/1/0202  0/9/0202  0114 0220 - 1112 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 همصادر التمويل والتكلفة بالجني فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

ورش عموووووول  0عقوووووود  - 0-2-01 
لصوووياغة معوووايير ومواصوووفات 
تقووويم طووالب الدراسووات العليووا 

فووي المنوواهج التعليميووة المختلفووة 
كمووووا هووووو موضووووح بووووالمحتوخ 

 ى للحصول على الدرجهالعلم

" " 0/02/0202  0/00/0202  1411 00010 - 01102 

دورات  2عقووووووووووووووووووووود  --0-2-09
لتدريب اعضواء هيئوة التودريس 
المشوووتركين بلجوووان الممتحنووووين 

على تنفيذ اسوتراتيجيات التقوويم 
المعووودة بواسوووطة فريوووق العمووول 

 باللجنة.

" " 0/0/0200  0/1/0200  0122 4022 - 1222 

قيوووواس موووودخ رضوووواء  - 0-2-02
أعضاء هيئة التودريس وطوالب 

الدراسوووووات العليوووووا عووووون نظوووووم 
 وآليات التقويم

"   " 0/0/0202  0/00/0204  - - 2222 2222 

متابعة وضبط جودة  -0-2-00
تنفيذ األنشطة من قبل لجنة 

بط الجودة ومتابعة األداء ض
 لجودةابوحدة 

أ.د/ مدير 

 الجودة

 فريق العمل
0/0/0202  12/00/0204  - - - 

مراجعة  -
دورية كل 

ثالثة 
 اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

لغاية الثانية: عضو ھيئة تدريس متميزا  
 

 لمحدداالهدف  الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

1-
س متميز و فعال

ھيئة تدري
ضو 
ع

 

تنميييييييييية  - 1-1

قيييييييييييييييييييييييييدرات 

ومهيييييييييييييييييارات 

أعضيييياء ھيئيييية 

التيييييييييييييييييييدريس 

والهيئيييييييييييييييييييييية 

 المعاونة

خطيية معتمييدة  -ا

للتعامييييييل ميييييييع 

 عيدد فيي العجيز 

أعضيييياء ھيئيييية 

التيييييييييييييييييييدريس 

والهيئيييييييييييييييييييييية 

 المعاونة.

 

إعوووووداد خطوووووة معالجوووووة  - 0-0-0

العجوووووز فوووووي أعضووووواء هيئوووووة 
من تتضوو التوودريس ومعوواونيهم 

 آليات التنفيذ، واعتمادها. 

أ.د/ رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202 12/0/0202 - - - - 

تحسوووون نسووووبة  -0

أعضووواء هيئوووة 
التوووودريس إلووووى 

 الطالب

انتوووداب اعضوووواء هيئووووة  - 0-0-0
 0222 - 022 422 12/0/0202 0/0/0202 ادارة الكلية تدريس للكلية 

بيييييييييييييييرامج   -ب

تدريبييييية لرفيييييع 

رات كفييياءة وقيييد

أعضيييياء ھيئيييية 

التيييييدريس فيييييي 

النييييييييييييييييييييواحي 

التعليمييييييييييييييييييية 

ومهيييييييييييييييييارات 

التواصيييييييييييييييييييل 

والبحييييييييييييييييييوث 

 العلمية

تصووميم حقائووب لبوورامج  - 0-0-1
تدريبيوووووووة ألعضووووووواء هيئوووووووة 

 التدريس )ومعاونيهم( بالكلية

أ.د/ رئيس 
المعيار 

 وفريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 0222 9222 - 02222 
قائمووووووووووووووووووووووووة  -0

باالحتياجوووووووات 

 التدريبية للكلية

% 12توودريب  -0 

من أعضاء هيئة 
التووووووووووووووووووووودريس 
المسوووووووووووووووتهدفين 

والتقيويم المسوتمر 
لفاعليوووووووة هوووووووذه 

 الدورات.

% 12رضووواء  -1
مووون المتووودربين 

عووون الوووودورات 
 التدريبية

تجهيوووووووز المطبوعوووووووات  - 0-0-4
الخاصووووة بووووالمواد التدريبيووووة، 

وتووووووأمين كافوووووووة المتطلبوووووووات 
 اللوجيسية.

" " 0/4/0202 12/4/0202 4222 0222 -  02222 

 022إعوووداد خطوووة لعقووود  -0-0-2
 122ورشووووة عموووول لتوووودريب 

عضو هيئوة تودريس ومعواوني 
أعضواء هيئوة التودريس وتنفيووذ 

 الخطة

" " 0/1/0202 12/00/0204 02222 22222 22222 002222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 لمحدداالهدف  الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

عضو ھيئة  -ج

تدريس نشط 

 وفعال

نوودوات موون أجوول  4عقود  - 0-0-0
األداء بوووين  تقيوويمالثقافووة نشوور 

 التدريس أعضاء هيئة

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 وفريق العمل

0/1/0202 12/00/0202 122 0022 - 0222 
وجوود النمووذج  -0

أالسوووتبياني لتقيووويم 

أداء أعضوواء هيئووة 
 التدريس

تحسوووووووووووووووووووووون  -0

مؤشوووووووورات األداء 
لعمليتووووووي التعلوووووويم 

 والتعلم .

التقوووووووووووووووووارير  -1
السنوية المعدة مون 

قبوول أعضوواء هيئووة 
التودريس ورؤسواء 

 االقسام.

 

وضووع مؤشووورات قيووواس  -0-0-1
 اداء أعضاء هيئة التدريس 

" " 0/02/0202 12/2/0200 412 102 - 0022 

عموول نموووذج اسوووتبياني  - 0-0-1 

شامل للتقييم واسوتيفائه مون قبول 
 أعضوووووووواء هيئووووووووة التوووووووودريس
ومعووواونيهم والطوووالب وتحليووول 

 .النتائج

" " 0/0/0200  0/1/0200  1022 4122 - 1222 

بعووة و ضوووبط جوووودة متا - 0-0-9
تنفيووذ األنشوووطة مووون قبووول لجنوووة 

 ضبط الجودة 

أ.د/ مدير 
 الجودة

 العمل فريق

0/0/0202 12/00/0204 - - - 

مراجعة 
دورية كل 

ثالثة 
 اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 الغاية الثالثة: ادارة فعالة
 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ ألية التنفيذ

 صادر التمويل والتكلفة بالجنيهم فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 ةمعاجال

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 إجمالى

 

3-
ادارة فعالة
 

  

تطيييييييييييييييوير   3-1

الخطيييييييييييييييييييييييييييييية 

اإلسيييييييييييييتراتيجية 

لتحسيين الخييدمات 

المسيياندة للعملييية 

التعليميية والبحييث 

العلميييي وأنشيييطة 

 خدمة المجتمع

خطييييييييييييييييييييييييية 

إسيييييييييتراتيجية 

 ميييدة للكلييية معت

شيييياملة رؤييييية 

ورسييييييييييييييييييالة 

وأھيييييييييييييييييداف 
إسيييييييييتراتيجية 

محدثييييييييييييييييييييية 

ومتوافقييية ميييع 

اسيييييييييييترتيجية 

 الجامعة

  

 

تحديووود قووووائم بنقووواط القووووة 1-0-0

 بالكلية.
تحديد قوائم بنقاط الضوع  1-0-0

 بالكلية.
تحديووووود قووووووائم بووووووالفر  1-0-1

 المتاحة أمام الكلية.

تحديوووود قوووووائم بالتهديوووودات 1-0-4
ه والمخوواطر الخارجيووة التووي تواجوو

 الكلية.
صوياغة مصووفوفة العواموول 1-0-2

اإلسوووتراتيجية وتحديووود مرتكوووزات 

 الخطة اإلستراتيجية.

أ.د/ رئيس 
 المعيار

وفريق عمل 
 التحليل البيئي

0/0/0202 12/0/0202  122 0022 - 0222 

قوووووووووائم التحليوووووووول 

البيئووووووي المحدثووووووة 
محوووددة ومراجعووووة 

موووووووع األطوووووووراف 
 المعنيين

مصووفوفة العوامووول 

اإلسووووووووووووووتراتيجية 
حدثوووووووووووة توووووووووووم الم

 تحديدها

اجتماعوووووات موووووع  1عقووووود  1-0-0
ذوي الصوووولة )أعضوووواء هيئوووووة 

التوووودريس ـ القيووووادات العليووووا 
بالكلية والجامعة وممثول النقابوة 
بالشوووووورقية وبعووووووض قيووووووادات 

المجتمووع ـ الطوووالب( ل تفووواق 
علووووووووي الرؤيووووووووة والرسووووووووالة 

 المحدثة واألهداف اإلستراتيجية
مراجعووووة موووودي ارتبوووواط   1-0-1

واألهووووداف سووووالة الرؤيووووة والر

المحدثوة بنظيرتهوا  اإلستراتيجية
 علي مستوخ الجامعة

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 وفريق العمل
0/0/0202  12/0/0202  422 022 - 0222 

االنتهووووواء مووووون  -0
الصوووياغة المحدثوووة 
للرؤيوووووة والرسوووووالة 
واألهوووووووووووووووووووووووداف 
اإلستراتيجية للكلية 
واعتمادهوووووووا مووووووون 
مجلسوووووووي الكليوووووووة 

 والجامعة

تزايووووود وعوووووي  -0
هيئووووووووة أعضووووووواء 

التدريس والطوالب 

برسوووووووالة الكليوووووووة 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ ألية التنفيذ

 صادر التمويل والتكلفة بالجنيهم فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 ةمعاجال

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 إجمالى

الرسووالة والرؤيووة  إعتموواد  1-0-1
واألهوداف اإلسووتراتيجية للكليووة 

 من مجلسي الكلية والجامعة.

0/0/0202 مجلس الكلية  12/1/0202  - - - - 
وأهووودافها ورؤيتهووا 

بنسبة اإلستراتيجية 

% زيوووادة عووون 02
كوول دراسووة سووابقة 
بحيوووض تصووول فوووي 

آخووور دراسوووة الوووى 
 % على األقل12

وجوووووود خطوووووة  -1
اسوووووووووووووتراتيجية 
للكليوووووة محدثوووووة 

ومراجعووووة موووووع 
األطوووووووووووووووووراف 

المعنية ومعتمودة 
مووووون المجوووووالس 

 الحاكمة . 

خطوووووة وجوووووود  -4
يوووووة تنفيذيوووووة للكل

معتموودة تتضوومن 
برنووووامج زمنووووي 
لتحقيوق األهوداف 
واألنشوووووووووووووووووطة 
المطلوب تنفيذها 
والمخرجووووووووووووات 
ومؤشورات نجواح 

التمويول الخطوة و

المطلوووووووووووووووووووب 
 ومصادره.

طبع الرسالة والرؤية في   0-0-9
أشووكال متعووددة وتوزيعهووا بكوول 

أمووواكن الكليووووة وتعووووديلها علووووى 
 موقع الكلية.

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/4/0202  12/4/0202  0422 1022  0222  

قوووود نوووودوات وحلقووووات ع  1-0-02 
توعية عن رؤية ورسالة الكلية 

وأهووودافها االسوووتراتيجية تضوووم 
 كافة األطراف المعنية.

التعريووووووووووو  برؤيوووووووووووة  1-0-00
وبرسووووووالة الكليووووووة وأهووووووودافها 
اإلسووتراتيجية  مووع كوول مناسووبة 

تجموووع أو موووؤتمر أو سوووويمننار 
 يعقد بالكلية.

أ.د/ رئيس 

 المعيار

 ريق العملف
0/2/0202  12/00/0204  122 0022 1222 2222 

دراسوووووووووات  0عمووووووووول   1-0-00

 شووهر 9ثوم كول مبدئيوة  )دراسوة
تسوتلرق كوول دراسووة شووهرين و

وحتوووووى ظهوووووور منووووذ بووووودايتها 

عووووون مووووودخ وعوووووي  التقريووووور(
أعضووووووواء هيئوووووووة التتووووووودريس 

والطوالب بالكليوة وذوي الصوولة  
برسووالة الكليووة وأهوودافها وموودخ 

بوووأداء رسووووالتها التوووزام الكليووووة 

 وتحقيق أهدافها.

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202  
0/9/0202  

0/1/0200  
0/00/0200  

0/00/0201  
0/00/0204  

12/0/0202  
12/00/0202  

12/1/0200  
12/00/0200  

12/00/0201  
12/00/0204  

2012 1902 01022 00422 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ ألية التنفيذ

 صادر التمويل والتكلفة بالجنيهم فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 ةمعاجال

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 إجمالى

وضووووع آليووووة لمراجعووووة   1-0-01
ة الخطووووووة االسووووووتراتيجية للكليوووووو

 كووووول دراسوووووة واصوووودارها بعووووود
)باالسوتعانة بخييوور فوي التخطوويط 

موووووووورات  2( أي االسووووووووتراتيجي

لتسوووتلرق كوووول مراجعوووة شووووهرا 
 كل مرة واحدا في

إعداد خطة تنفيذية وبرنامج زمنوي  
لتنفيووذ األنشووطة المطلوبووة لتحقيووق 
األهووووداف اإلسووووتراتيجية وآليووووات 
ومسووووئوليات التنفيووووذ ومؤشووووورات 

المطلوبووة النجواح والموووارد الماليوة 
ومصادر التمويل ، واعتمادها مون 

 جميع المجالس الحاكمة.

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  

0/0/0200  
0/1/0200  
0/9/0200  

0/02/0201  

12/1/0202  

12/0/0200  
12/1/0200  
12/9/0200  

12/02/0201  

4004 0010 02102 02002 

أداء األنشوووووطة  -2
فووووووووووي كافوووووووووووة 

الخووووووووووووووووووودمات 
المسوووووووووووووووووووواندة 
للعمليوووووووووووووووووووات 

التعليميووووووووووووووووووووة 
والبحثية وخدموة 

المجتموووووووووووووووووووووع 
وانجازهووووا فووووي 
األوقووووووووووووووووووووات 

 المحددة لها.

وضوووووع آليوووووة لمتابعوووووة   1-0-04

ألنشوووطة وضووبط جوووودة تنفيووذ ا
مووون قبووول لجنوووة ضوووبط الجوووودة 

 ومتابعة األداء بوحدة الجودة

أ.د/ مدير 
 الجودة

 فريق العمل

 

0/0/0202  12/00/0204  
 
 

   

مراجعة 

دورية كل 
ثالثة 

 -اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

3-
ادارة فعالة
 

 

تطيييييييييييييييوير   3-1

الهيكيييل التنظيميييي 

للكليييييية لتحسيييييين 

الخيدمات اإلدارييية 

المسيياندة للعملييية 

التعليميية والبحييث 

العلميييي وأنشيييطة 

 خدمة المجتمع

ھيكيييييييييييييييييييل -أ

تنظيمييييييييييييييييييي 

محييييدث يضييييم 

األقسيييييييييييييييييام 

ت والوحيييييييييييدا

الجديدة معتميد 

مييييين مجليييييس 

الكليييييييييييييييييييييية 

والجامعيييييييييييية 

والجهييييييييييييييياز 

المركيييييييييييييزي 

للتنظييييييييييييييييييييم 

 واإلدارة

تشووووكيل لجنووووة لمراجعووووة   1-0-0
الهيكووووووول التنظيموووووووي الحووووووووالي 

متضوومنا  جميووع أقسوووام وإدارات 
ووحوودات الكليووة. وكووذا مراجعووة 
الوودليل التنظيموووي لووذلك الهيكووول. 

 والتقدم بالمقرحات ل دارة.

أ.د/ رئيس 

 المعيار
 العملوفريق 

0/0/0202  0/1/0202  - - - - 

إدارات / -0
أقسام / وحدات 

جديوووووووووووودة ، أو 
إقووورار الهيكوووول 
التنظيمووووووووووووووووي 

،  المحوووووووووووووودث
واعتمووواده موووون 

المجوووووووووووووووووالس 
 الحاكمة.

تت دددددددددددددلف  -4
تخل ددد  معتمدددي 
تمعادددددد    ددددددف 
 ل لدددددددددددددددددددددان 

ت لي     
  متجددددددددددددددددتي  

 ت  ملت يث 
  تماي   هل ف  -3

  تاخلمدددددددددددددددد  
  م دددددي  مددددد  
 مجا    جامع 

% 20  داس  -2
مدددددد  ل  دددددداس 
الل ددد    تدددي ل  

اعووووووووووداد التوصوووووووووووي     1-0-0
الووووووووووظيفي لكووووووووول األقسووووووووووام 

والوحوودات المسووتحدثة وضووومها 
 ية الى الهيكل التنظيمي للكل

أ.د/ رئيس 

 المعيار
 وفريق العمل

0/0/0202  12/00/0202  1442 00002 - 01022 

مراجعووة واعتموواد الهيكوول   1-0-1

التنظيمووووي الجديووووود فووووي شوووووكله 
النهوووووائي وبعوووووود اعتمووووواد كوووووول 
الوحووودات المسوووتحدثة والمحدثوووة 

موووون مجلوووووس الكليوووووة ومجلوووووس 
الجامعووووة والجهووووواز المركوووووزي 

 للتنظيم واإلدارة

0/0/0200 مجلس الكلية  12/0/0200  - - - - 

عمووووووووووووول مطبوعوووووووووووووات  1-0-4
وبوسوووترات بالهيكووول التنظيموووي 
الجديوووود وتوزيعهووووا علووووى كووووول 

 ادارات وأقسام الكلية

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 وفريق العمل
0/1/0200  12/1/0200  0022 0122 - 1222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

 

دراسووووووووووات  2اجووووووووووراء  1-0-2

)تسوووتلرق كووول دراسوووة شوووهرين 
عووووون معرفووووووة أعضووووواء هيئووووووة 

توووووودريس والعوووووواملين بالكليووووووة ال

وموووودخ رضووووائهم عوووون الهيكوووول 
التنظيمووي المحوودث. والتوصووي  

 الوظيفي للوظائ 

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 وفريق العمل

0/0/0202  
0/1/0200  
0/9/0200  

0/02/0201  
0/00/0204  

12/0/0202  
12/02/0200  
12/00/0200  

10/00/0201  
12/00/0204  

1922 2122 9122 09222 

ت لي  لدل   دد  
  هل ف   تخل   

   م ي 
% 12الموووووام  -2

مووووون أعضووووواء 
هيئووة التوودريس 

واالداريوووووووووووين 
بالتوصووووووووووي  
 الوظيفي لهم

أداء األنشوووووطة -0
فوووووي أوقاتهوووووا 

 المحددة

 

انشاء قسم -ب

الصيدلة 

 األكلينيكية

إعووووداد مقتوووورح إنشووووواء  - 1-0-0

القسووم متضوومنا  مبووررات انشووائة 
واللوورض منووه واهدافووة وهيكلووة 
التنظيمووووي ، والموووووارد الماديوووووة 

والبشرية الالزموة لتسويير العمول 
وأداء مهوووام القسوووم ، والووودرجات 

العلميوووة التووووي سووويمنحها القسووووم. 
 واعتماده من المجالس الحاكمة.

اق علووي وصووياغة اإلتفوو - 1-0-1

التوصووي  لبرنووامج )أو بوورامج( 
ومقوووووووررات تعلووووووويم الصووووووويدلة 
اإلكلينيكيوووووووة. واعتمووووووواده مووووووون 

 المجالس الحاكمة.

صياغة واعتمواد الخطوة  - 1-0-1

 التدريسية بالقسم.

 

أ. د / عميد 
0/0/0202 الكلية  12/0/0202  4122 1022 - 00222 

اعتموواد مجلووس  -

الكليوووووووووووووووووووووة 
ومجلوووووووووووووووس 
الجامعة للقسوم 

 الجديد 

تجهيوووووووووووووووووز  -0

المكوووووووووووووووووووان 
باألثوووووووووووووووواث 
والمعوووووووووووودات 

المطلوبووة فوووي 
األوقوووووووووووووووات 

 المحددة

توصوووووووووووي   -1
لمنوووووووووووووووووواهج 

ومقووووووووووررات 
 التعليم بالقسم.
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

اعتمووواد مقتووورح إنشوووواء  - 1-0-9 
القسوووووم موووووون مجلوووووس الكليووووووه 

ن والجامعوووووه وإدراجوووووه ضوووووم
 الهيكل التنظيمي للكلية 

أ.د/ عميد 

 الكلية
0/1/0202  12/1/0202  - - - - 

تشكيل مجلس  -4
قسووم الصووويدلة 
اإلكلينيكيوووووة ، 

 واعتماده.

خطووووووووووووووووووووة  -2
تدريسووووووووووووووية 

للقسووووووووووووووووووووووم 
 واعتمادها.

 

 
 0تأثيوووووووووض القسوووووووووم ) - 1-0-02

حجوورات  4 -قاعووات توودريس  
 –مكاتب أعضاء هيئوة تودريس

 غرفة سكرتارية (

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 وفريق العمل

0/1/0202  12/00/0202  11412 11412 - 00112 

أو تعيوين  نقل وتسوكين - 1-0-00
أعضاء هيئة التدريس واختيار 
المسوئولين مون الهيئوة المعاونووة 

لتشوكيل مجلووس القسووم وتتكووون 
من أعضاء من األقسام التاليوة: 

 –أقسووووووووووووام الصووووووووووووويدالنيات
 الفارماكولوجى

أ.د/ رئيس 

 المعيار
 وفريق العمل

0/1/0202  12/02/0202  - - - 
ميزانية 
 الجامعة

 

توودريب أعضوواء هيئووة  - 1-0-00
التوووودريس باألقسووووام األخووووري 

قسم الصويدلة األكلينيكيوة  على 
ونظوووام الملفوووات الصوووحية مووون 

 ورشة عمل  4خالل 

أ.د/ رئيس 

 المعيار
 وفريق العمل

0/0/0200  12/1/0200  1022 4122 - 1222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

 

وحييييييييييييييدة  -ج

المعلوميييييييييات 

والبيانيييييييييييييات 

وصينع القييرار 

تضييييم قواعييييد 

بيانييات الكلييية 

وتتصيييل بعييييدد 

مييييين مواقيييييع 

ت المعلوميييييييييا

الصييييييييييييييييحية 

 الهامة

اعووداد مقتوورح الوحووودة  - 1-0-01
وأهووووودافها وهيكلهوووووا التنظيمووووووي 

وامووووودادها بووووووالموارد البشوووووورية 
والماديووة الالزمووة ألداء عملهووا ، 
واعتمادهووووا موووون مجلووووس الكليووووة 

وتسوكينها علوى الهيكول التنظيمووي 
 للكلية

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل
0/0/0202  12/0/0202  2242 1202 - 00022 

اعتموواد الوحوودة  -
وتسووووووووووووكينها 

علوووى الهيكوووول 
التنظيموووووووووووووي 

 للكلية

% 12تنفيوووووذ  -0
مووووون أنشوووووطة 

هوووذا المخووورج 
فوووي األوقوووات 

 المحددة . 

 12رضووووواء  -1
%) فووووووووووووووووي 

الدراسوووووووووووووووة 
األخيوورة (موون 
القيوووووووووووووووادات 

العليووووووووووووووووووووووا 
وأعضاء هيئة 

التوودريس عوون 
توووووووووووأثير أداء 
الوحوووووووووووووووووودة 

وأنشوطتها فوي 
تووووووووووووووووووووووودفق 

المعلوموووووووووات 
والمسووووووووواعدة 
فوووووووي اتخووووووواذ 

 القررات .

تحووووووووديض الصوووووووووفحة  - 1-0-04

االليكترونيووووة الخاصووووة بالكليووووة 
علوووووووووى شوووووووووبكة المعلومووووووووووات 

 ية )اإلنترنت(اإلليكترون

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202  
0/1/0200  
0/1/0204  

12/1/0202  
12/2/0200  
12/1/0204  

1042 4102 1022 00022 

تووفير قواعوود البيانووات  - 1-0-02
واموووووووووووووداد ادارات الطوووووووووووووالب 
والدراسووووات العليووووا والعالقوووووات 

الثقافية وشئون العاملين ورعايوة 
لالزموووة الشوووباب بوووالكمبيوترات ا

 انات يلوضع الب

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل
0/0/0202  12/0/0202  1022 20422 - 20222 

تحديض قواعد البيانوات  - 1-0-00 
اإلليكترونيووة بالكليووة واسووتيفائها 
بووووادارات الطووووالب والدراسووووات 

العليا والعالقوات الثقافيوة وشوئون 
 العاملين 

 0مووودخلي بيانوووات و  0و توووفير 
متفوووورغين بكوووول ادارة  موووووظفين
 أشهر  1للعمل 

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  
 

 

12/9/0202  
 

 

00222 01222 - 22222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

دراسات علوي  0اعداد  - 1-0-01
مودار الخطووة لدراسوة موودخ توودفق 
المعلوموووووووات للقيوووووووادات العليوووووووا 

وأعضاء هيئة التدريس و األدلوة 
 المساعدة في اتخاذ القرارات

 أ.د. رئيس
 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202  

0/0/0200  
0/02/0200  

0/02/0200  
0/02/0201  
0/00/0204  

12/0/0202  

12/0/0200  
12/00/0200  

12/00/0200  
12/00/0201  
12/00/0204  

0422 1022 0222 00222 

إنشوواء قاعوودة  -4
بيانووووووووووووووووووات 

إليكترونيوووووووووة 
متكاملووووووووووووووووة 
تسووواعد علووووي 

اتخوووووووووووووووووووووواذ 
 القرارات

ارتفاو النسوبة  -2
المئوية بمعدل 
ال يقووووول عووووون 

02 %
للطووووووووووووووالب، 
واعضاء هيئوة 
التووووووووووووووودريس 
المسووووووتخدمين 
لموقوووع الكليوووة 

 االلكترونى
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

 

لجنييييييييييييييييية  -د

الصييييييييييحة 

والسيييالمة 

المهنيييييييييية 

وادارة 

األزميييييييات 

 والكوارث

 اعوووداد مقتوووورح للجنووووة - 1-0-01

 السوووووالمة المهنيوووووةالصوووووحة و
شوووامال اللووورض مووون انشوووائها 

واهوووودافها وهيكلهووووا التنظيمووووى 
والموووووارد الماديووووة والبشوووورية 
الالزموة لتسويير العمول باللجنووة 

 بها

أ.د/ رئيس 

 المعيار
 فريق العمل

0/0/0202  12/0/0202  210 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0442 

اعتمووواد مجلوووس  -
الكليوووة ومجلووووس 
الجامعووووة لقوووورار 

نشوووووواء اللجنووووووة إ
وتشوووووووووووووووووووكليها 

 المقترح
 
اعتموواد خطووط  -0

واليوووووووووووات إدارة 
األزمووووووووووووووووووووات 
والكوووووووووووووووووارث 

 المحتملة.
عالمووووووووووووووات  -0

إرشووادية خاصووة 
بالصووووووووووووووووووووحة 
والسالمة المهنية 
فوووووووووي أمووووووووواكن 

 واضحة.
كتيبات خاصة  -1

بالتعامووول اآلمووون 
مووووووع األجهووووووزة 
والمعووووووووووووووووودات 
والكيماويوووووووووووات 
بالمعامووول تكوووون 
متاحة للمتعاملين 
والبووووووووووووووووواحثين 
والطووووووووووووووالب ، 

 لتوعية بها.وا
عودد الودورات  -4

التدريبيووة إنجوواز 
عوووودد الووووودورات 
التتدريبيوووووووووووووووووة 
المسووووووووووووووووتهدفة 
 )ويحدد العدد(

نشووور الووووعي  -2
بين ماال يقل عن 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

 

 

طلوووب اعتمووواد مقتوووورح  -1-0-09
كيل اللجنة من مجلس الكليوة تش

 ةومجلس الجامع

أ.د/ عميد 
 الكلية

0/0/0202  0/1/0202   -  -  -  

 الياتإعداد سياسات و - 1-0-02
 4عموول اللجنوووة موون خوووالل عقووود 

ورش عمول بوين وحودتي الصوحة 
والسووالمة المهنيووة ووحووودة ادارة 

 األزمات والكوارث 

أ.د. رئيس 

 المعيار

لعملفريق ا  

0/1/0202  12/2/0202  1102 2242 - 1422 

اختيووار مكووان مناسووب  - 1-0-00

كمقووووور لعمووووول للجنوووووة واموووووداده 
 بالموارد المادية  الالزمة

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  0/02/0202  2022 2022 - 02122  

إختيووار مجموعووة مووون  - 1-0-00

لعاليوووة اإلداريوووين ذوخ الكفووواءة ا
 للعمل باللجنة 

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202  0/1/0202    -   

انشووووواء نظوووووام الدارة  - 1-0-01

 وحفظ السجالت والوثائق

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/9/0202  0/02/0202  422 022 - 0222 

تأهيل فريق العمل  - 1-0-04
باللجنة فى مجال الصحة 

هنية ومجال ادارة والسالمة الم
االزمات والكوارث بالتعاون مع 

احدخ الجهات المتخصصة. 
فى مجال السالمة  4)تأهيل عدد 
+  x222=0222 4المهنية=

فى مجال ادارة  4تأهيل عدد 
 x222 =0222 4االزمات = 

 جم( 4222االجمالى= 

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  0/02/0202  0022 0422 - 4222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

عموول دراسوووة ميدانيوووة  - 1-0-02
باسووتخدام اسوولوب ادارة ورصوود 

المخوواطر لرفوووع الوضووع الحوووالى 
 لألمان بالكلية

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  0/9/0202  0902 0112 - 4122 

اعووداد قواعوود البيانووات  - 1-0-00

الخاصووووة بالمخووووواطر المحتملوووووة 
 بالكلية

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/02/0202  12/02/0202  0902 4442 - 1422 

عمووول دراسوووة لقيووواس  - 1-0-01
موودخ اسووتعداد العوواملين بالكليووة ) 

الهيئوووة  -أعضووواء هيئوووة تووودريس
 -طوووووالب -إداريوووووين -المعاونوووووة

عموووال( للتعاموووول موووع االزمووووات 
 والكوارث.

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/9/0202  0/02/0202  112 0102 - 0022 

اعوووداد خطوووط مواجهوووة  -1-0-01 
الكووووارث بالكليوووة اعتموووادا علوووى 

 الدراسات السابقة

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/02/0202  0/00/0202  0402 0092 - 1022 

تجهيوووووووووز وتوزيوووووووووع  - 1-0-09
عالموووووووات ارشوووووووادية خاصوووووووة 

بالصووووووحة والسووووووالمة المهنيووووووة 
 وكيفية التعامل مع االزمات

أ.د. رئيس 

 المعيار

ملفريق الع  

0/00/0202  0/0/0200  0022 1922 - 0222 

تجهيوووز موووا يلوووزم مووون  - 1-0-12

معووووووودات وتجهيوووووووزات لتنفيووووووووذ 
 التجارب االفتراضية للكوارث 

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/00/0202  0/0/0200  02222 02222 - 22222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 لجنيهمصادر التمويل والتكلفة با فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

ورشوووة  00عقوود عووودد  - 1-0-10
عموووول لتوووودريب اعضوووواء هيئووووة 

م فووى مجوووال التوودريس ومعوواونيه
التعريووو  والتعامووول موووع قضوووايا 
الصحة والسالمة المهنيوة وادارة 

ل داريوين  واالزمات والكوارث 
ورش عموووووووول  02والعموووووووال + 

 للطالب

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/0/0200  12/00/0204  2222 00222 04222 20222 

 تانووووووواوراجووووووراء الم - 1-0-10 
وتقيويم نتائجهوا  التدريبية عمليوا

لبيووووان موووودخ كفوووواءة الخطوووووط 
الموضوووعة والتووودريب المقووودم 

 ( مناورة4للعاملين )

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/0/0200  12/00/0204  0442 1042 

 
 

 
1202 

 
 

 
00122 

متابعووة وضووبط جووودة  - 1-0-11
تنفيووذ األنشووطة موون قبوول لجنووة 

بط الجووودة ومتابعوووة األداء ضوو

 لجودةابوحدة 

أ.د/ مدير 
 الجودة

 فريق العمل

0/0/0202  12/00/0204  - - 

مراجعة  -

دورية 
كل 

ثالثة 
 اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
جمالىا  

3-
ادارة فعالة
 

 

تنميييييييييييييييييييية  3-3

القيييدرات المهنيييية 

وتطييييييييييييييوير أداء 

 الجهاز اإلداري

العمليييييييييات  -ا

اإلدارييييييييييييييييية 

بالكلييية تحقييق 

أھداف وخطيط 

الكليييييييييييييييييييييية 

 االستراتيجية

 بوين تتبوع عمول نمواذج -  1-1-0

 فوي الكليوة اإلداريوة العمليوات
 بوين المتبادلوة العالقوات وتحديد

 بعضها البعض ، واعتمادها.

رئيس  أ.د.

 المعيار

 فريق العمل
0/0/0202  0/0/0202  0222 0222 - 0222 

ارتفووووووووووووووواو  -0

 ةمسووتوخ جووود
اإلدارخ األداء

للموظفين أثناء 

المشووووووووووووووروو 
وبعوووووده طبقوووووا 

لتقووارير قيوواس 
االداء السووونوية 

%  02بنسووووبة 

 سنويا .
ارتفووووووووووووووواو  -0

مسووتوخ رضووا 
قيوووادات الكليوووة 
عووووووون جوووووووودة 

االداء االدارخ 
% 02بنسووووووبة 

 سنويا .
تفووووووووووووووواو ار -1

مسووتوخ رضووا 

أعضووواء هيئوووة 
التوووووووووووووووودريس 

والطوووووووووووووووالب 
وطووووووووووووووووووالب 
الدرسوووووووووووووووات 

العليوووووووا عوووووووون 

كوول  متطلبووات تحديوود - 1-1-0
 بالكليوة شواملة إداريوة عمليوة
 المهام، العمل، األهداف، مجال

 الماديووة واردالمو النشواطات،
والبشووورية ومؤشوووورات األداء ، 

 واعتمادها.

أ.د. رئيس 
 المعيار

مدير عام 
 الكلية

 فريق العمل

0/0/0202  0/1/0202  0042 0102 - 1022 

)خورائط التتبوع(  تصوميم - 1-1-1 
 تنفيوذ مراحل تبين تتبع خارطة

نشوووواطات كوووول عمليووووة إداريووووة 

وعالقة العمليات ببعض وكذلك 
س أداء لكوول وضووع معووايير قيووا

 عملية.

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  0/4/0202  0002 0012 - 0122 

 لتطووير فورق تشوكيل - 1-1-4
 مون مشوكلة اإلداريوة العمليوات

 القائمين على كل عملية.

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  0/4/0202  042 102 -  022 

تووودريب فووورق التطووووير  - 1-1-2
ى مبوووووادئ اإلدارة الجيووووودة علووووو

الحديثوة للعمليووات اإلداريووة مثوول 

 الوونهج"التخطويط االسووتراتيجي
اإلدارة ، وبنوواء  فوي العمليواتي

 فرق العمل.

أ.د. رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  0/9/0202  1422 9022 - 01222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
جمالىا  

 الوذاتي التقيويم إجوراء - 1-1-0
الحاليوة  اإلداريوة العمليوات علوى

 يتوجوب التوي لمواضوعا وتحديد
لتحقيوق  تطويرهوا علوى العمول

وتحديووود  المرجوووة األهووداف

 خطط عمل بذلك. 
 

أ.د. رئيس 

 المعيار

مدير عام 
 الكلية

 فريق العمل

0/02/0202  0/00/0202  4422 2022 -  9222 

جووووووووودة االداء 
االدارخ بنسووبة 

 % سنويا .02
وجوووود دليووول  -4

موثوووق ومتووواح 

يحوووووووووووووووووووووووخ 
توصوووووووووووووووي  

للعمليووووووووووووووووات 
 االدارية
 

مراجعة الدراسوة الذاتيوة  - 1-1-1

وخطوة التحسوين بواسوطة خبيوور 
 في الجودة والتطوير االداري.

. رئيس أ.د

 المعيار

مدير عام 

 الكلية

 فريق العمل

0/0/0200  0/0/0200  022 922 -  0222 

 

 

 لتطووير خطوة  وضوع - 1-1-1
فووي  المعلومووات إدارة نظوام

 اإلداريوووة ونظوووام العمليووة
 األقسام اإلدارية بين التواصل

أ.د. رئيس 
 المعيار

مدير عام 
 الكلية

مركز تقنية 
المعلومات 
 بالجامعة

0/9/0202 0/02/0202  902 0112 -  0122 

توثيوووووووووووق العمليوووووووووووات  - 1-1-9

اإلداريووة بعوود تطويرهووا وإعووداد 
دليل يشمل توصي  لكل عمليوة 

واإلجوووووووراءات المتبعوووووووة بهوووووووا 
وتوزيعووووووووووه علووووووووووى اإلدارات 
المختلفووووة حسووووب طبيعووووة كوووول 

 عملية.
  

أ.د. رئيس 

 المعيار

فريق 
 العمل

0/00/0202  0/1/0200  1102 00912 - 00122 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
جمالىا  

إجراء استقصاء لقياس  -1-1-02
موووووووودخ رضوووووووواء القيووووووووادات 

وأعضووووواء هيئووووووة التوووووودريس 
والطووالب بالكليوووة عوون جوووودة 

 األداء اإلداري.

أ.د. رئيس 

 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202 0/00/0204 0222 0222 1222 2222 

 

بيييييييييييرامج  -ب

تدريبييييييييييييييييييية 

ألعضاء ھيئية 

التدريس عليى 

المهييييييييييييارات 

القياديييييييييييييييييية 

ليكيييييييييييييييييييييون 

حضيييييييييييييورھا 

شيييييييييييييييييييييرطا 

يح للترشييييييييييييييي

للقيييييييييييييييييادات 

االدارييييييييييييييييية 

 بالكلية

التعاقوود موووع استشووواري  -1-1-00
تأهيوول القيوووادات فنيووا واداريوووا  
الجوووووووراء دراسوووووووة لتحديووووووود 

االحتياجات التدريبية لألساتذة 
بالكليووووة فوووووي مجوووووال القيوووووادة 

وتشوووخيص وحووول المشوووكالت 
 واتخاذ القرار

خبير 
 استشارخ

0/0/0202  12/0/0202  0222 0222 - 0222 

ـو خطوة تودريب 0
بنيووووة علووووي م

تحديووووووووووووووووووود 

االحتياجووووات 
التدريبيوووووووووة، 

 ومعتمده. 
% 02ـو تأهيوول 0

موون األسووتاذة 

بالكليووة علوووى 
المهووووووووووارات 

 القيادية
 12رضووووواء  -1

% موووووووووووووووون 

األسواتذة عون 
الوووووووووووووووودورة 

 التدريبية
% 12تنفيوووووذ  -4

مووون البووورامج 
 التدريبية.

و إعووداد  إجوراء دراسووة -1-1-00
خطووووووة التأهيوووووول والتوووووودريب 

ي باالشوووتراك موووع االستشوووار
ورشة  0أستاذ في  42لتأهيل 

 عمل .
 
 

أ.د/ رئيس 

 المعيار
خبير 

 استشارخ
 فريق العمل

0/1/0202  12/0/0202  0222 0222 - 0222 

 

 تنفيذ الخطة التدريبية - 0-1-01 

إجوووووووراء استقصوووووووواء  - 0-1-04
لقيوواس موودخ رضوواء القيووادات 

وأعضووووواء هيئووووووة التوووووودريس 
بالكليوووة عووون فاعليوووة البووورامج 

 التدريبية

/ رئيس أ.د
المعيار 

 وفريق العمل
أ.د/ رئيس 
المعيار وفريق 

 العمل

0/1/0202  12/00/0204  00422 0022 11222 00222 

- - - - - - 

متابعووة وضووبط جووودة  - 1-1-02

تنفيووذ األنشووطة موون قبوول لجنووة 
ضووبط الجووودة ومتابعووة األداء 

 بوحدة الجودة

أ.د/ مدير 
 الجودة

 فريق العمل

0/0/0202 12/00/0204 - - - 

ة عووومراج
دوريوووووووة 
كل ثالثة 

 اشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

تنمية القدرات المادية و البنية األساسية للكلية الغاية الرابعة:  
 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

مؤشرات  مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 النهاية البداية النجاح
من 

 لجامعةا
 من المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

4-
 

سية للكلية
سا
أل
و البنية ا

ت المادية 
تنمية القدرا

 

 

تطوير  - 4-1

الموارد العلمية 

وبيئة العمل 

 والتعليم بالكلية

تجديييييييييييييييييد  -أ

وتحيييييييييييييييييديث 

بعض األماكن 

الهامييية التييييي 

تحسيييين بيئييييية 

 العمل والتعليم

عمل  مناقصات عامه /  - 4-0-0

عاموووه /  محوودودة او ممارسوووات
قووووووووانون تسووووووووتوفى محووووووودودة 

 19المناقصووووووات والمزايوووووودات 

والئحتوووووه التنفيذيوووووه   91لسووووونه 
 واإلعالن عنها

تشووووكيل لجووووان لوضووووع  - 4-0-0
 الموصفات الفنية 

تشكيل لجان البوت الفنوي  - 4-0-1

 والمالي.
قبوووووووووووول العطووووووووووواءات  - 4-0-4

اسوووووتيفاء بووووواقي اإلجوووووراءات و
 والبت والترسية.

 أ.د/ رئيس

المعيار 
 يق العملوفر

0/4/0202  0/1/0202  - - - - 

االنتهووواء موووون  -0

% 12انجووووووووواز 
مووووووون أنشوووووووطة 
التجديووووووووووووووووووووووود 

والتحووووديض فووووي 
الموووودة المحووووددة 

وبالمواصوووووفات 
الموضوووووووووووعة. 
وبالشوووووووووووووروط 

 المطلوبة 

وجوووووود بنيوووووة  -0

تحتيوووووة للعموووووول 
والتنظويم توتالءم 
مووووووووع طبيعووووووووة 

العملية التعليميوة 
واألنشوووووووووووووووطة 

 المرتبطة.

د تجديووووووووووواحووووووووووالل و   - 4-0-2

 و’هـ’ د’ مدرجات ج

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/1/0202  12/1/0200  010112 -  201102 122022 

تجديوووود ثووووالث قاعووووات  – 4-0-0
بوووووووالمبنى المصووووووونع التعليموووووووي 

لتصووبح قاعووات تدريسووية جديوودة 
لطوووووووالب برنوووووووامج الصوووووووويدلة 
االكلينيكيووووة وطلبووووة الدراسووووات 

 العليا 

"   "  0/1/0202  12/1/0200  91922 -  -  91922 

تجديووود قاعوووات المكتبوووة  - 4-0-1
 للطالب والدراسات العليا 

" " 0/1/0202  12/1/0200  14102 - - 14102 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من 

 لجامعةا
 من المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

تجديد طرقات الدور  -4-0-1
االرضى والدور الثاني بالمبنى 

 االدارخ 

" " 0/1/0202  12/1/0200  022022 - - 022022 

تجديد األقسام اإلدارية  -4-0-9
دور االرضى بالمبنى بال

 102غرفة،  00االدارخ )
 متر(

" " 0/1/0202  12/1/0200  91022 -  -  91022 

دورات المياه  0تجديد  - 4-0-02
 بمبنى االدارة

" " 0/1/0202  12/1/0200  011012 - - 011012 

تجديد معمل الكيمياء  -4-0-00

المركزي ومعمل البيولوجيا 
 الجزيئية المركزي

" " 0/1/0202  12/1/0200  102022 -  -  102022 

تجديد الوحدة العالجية  -4-0-00

 متر( 12بالكلية )
" " 0/1/0202  12/1/0200  00222 -  -  00222 

تجديد وحدة الكمبيوتر  -4-0-01
ونادخ العلوم والتكنولوجيا 

 بالكلية

" " 0/1/0202  12/1/0200  14142 -  -  14142 

لحيوانات انشاء بيت  -4-0-04
التجارب لمساعدة العملية 

 التعليمية والبحثية
" " 0/1/0202  12/1/0200  00022 -  -  00022 

تحديض مزرعة  -4-0-02 
النباتات الطبية لمساعدة العملية 

 التعليمية والبحثية
" " 0/1/0202  12/1/0200  02022 -  -  02022 

تيييييييييييييوفير  -ب 

المييييييييييييييييييييواد 

المسيييييييييييياعدة 

للتعليم والتعلم 

 ية بالكل

مد األقسام العلمية  -4-0-00

بالداتا شو وشاشات العرض 
 الخاصة بها 

رئيس المعيار 
 وفريق العمل

0/1/0202  12/1/0200  1222 11222 -  12222 

االنتهاء من  -

% من 12
االنجاز في 

المدة المحددة 
وبالشروط 

مد األقسام العلمية  - 4-0-01

 واإلدارية والمعامل باألثاث
 ""  0/1/0202  12/1/0200  02042 010002 -  020422 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من 

 لجامعةا
 من المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

موووووووووووووووود األقسووووووووووووووووام  -4-0-01
بوووووووووووالكمبيوترات بوووووووووووأجهزة 

 الكمبيوتر وملحقاتها.

" " 0/1/0202  12/1/0200  9222 10222 -  92222 
 المطلوبة

 

مد األقسام والوحدات  -4-0-09
باألجهزة والمعدات المعملية 

 والبحثية

" " 0/1/0202  12/1/0200  94112 921112 - 
024112

2 

قاعات  أثاث  تجديد - 4-0-02
 الكنترول بالكلية

" " 0/1/0202  12/1/0200  21222 21222 -  020002 

ضبط جودة األنشطة  -4-0-00
من قبل وحدة الجودة بالكلية 

)فريق متابعة أنشطة 
 المشروو(

أ.د/ رئيس 

 وحدة الجودة
0/0/0202 12/00/0200 - - - 

مراجعة 
دورية كل 

 ثالثة
 أشهر

الصوووووووويانه الدوريوووووووووه  -4-0-00

والمسوووووووتمره لضووووووومان االداء 
 الجيد

االداره 

الهندسيه 
والتعاقد مع 
 المختصين

0/0/0202 12/00/0204 - - -  
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 شرات النجاحمؤ
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

4-
 

سية للكلية
سا
أل
و البنية ا

ت المادية 
تنمية القدرا

 

تنميييييية  - 4-1

الميييييييييييييييييوارد 

الذاتية المالية 

والماديييييييييييييييية 

 للكلية

وحيييييييييييييييييدة  -أ

االستشيييييييارية 

الصيييييييييييييييدلية 

لتقييييييييييييييييييييييديم 

الخيييييييييييييييدمات 

لشييييييييييييييييركات 

الييييييييييييييييييييدواء 

 والمستشفيات

 

وضع اجوراءات عمول  - 4-0-0

 لدعم الوحدة المهام: 
o  عموول الئحووة داخليووة للوحوودة

واعتمادهووووووووووا، تتضووووووووووومن: 

اللووووووورض مووووووون إنشووووووووائها 
وأهوووووووودافها واختصاصووووووووها 

وهيكلهوا التنظيمووي والموووارد 
الماديوووة والبشووورية الالزموووة 

 وآليات العمل بها.

o تحديد أهداف العمل بالوحدة 
o  إعووووووداد الوثووووووائق الخاصووووووة

  بإجراءات العمل بالوحدة
o بالوحدةعداد خطة العمل إ 

 أ.د/ عميد الكلية

 أفريق العمل
0/0/0202 12/4/0202 0112 0102 - 4122 

االنتهوووواء مووووون  -0

تجهيوووووز الوحووووودة 
فووووووووووي الوقووووووووووت 

 المحدد.

وجووووود الئحووووة  -0
داخليوووووووة تووووووونظم 

عمووووووول الوحووووووودة 
وتحووووووووووووووووووووووووووودد 
مسوووووووووووووووؤولياتها 

 واختصاصها.

بووووووودء العمووووووول  -1

ارتفوووواو العائوووود و
الموووووالي للوحووووودة 
ذات الطوووووووووووووووابع 

 الخووووووووووووووووووووووووا 
واإلسووووووهام فووووووي 

زيوووووادة المووووووارد 
 الذاتية للكلية 

زيووادة الموووارد  -4

الذاتيوووووووة للكليوووووووة 
% في  02بنسبة 

 كل عام

) في حالة 
 (التشليل

تأثيض الوحدة وامودادها  - 4-0-0

 باألجهزة الالزمة
 - 110012 010012 12/2/0200 0/00/0202 أ.د/ عميد الكلية

 

410202 

تووووووووودريب مووووووووووظفي   - 4-0-1
حوووووودة والجهوووووواز االدارخ الو

المعووووواون لزيوووووادة كفووووواءتهم 

 وتنمية قدراتهم

رئيس المعيار 
 وفريق العمل

0/1/0202 12/9/0202 0042 9902 - 00022 

وضوووووع اإلستشوووووارات  - 4-0-4
الصوووووووويدلية علووووووووى الموقووووووووع 

االلكترونوووووي للكليوووووة واعووووووداد 
موقووووع خووووا  بهووووا لعووووورض 

 أنشطتها

رئيس المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 12/00/0200     
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 شرات النجاحمؤ
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

برنووووووووامج إعالموووووووووي  - 4-0-2 
وتسووووووووويقي لوووووووودعم وحوووووووودة 

اإلستشووووووووووارات الصوووووووووويدلية 
 يوضح:

 اهداف العمل بهذه الوحدات. -

الخودمات :أنشطة الوحدة مثول -
التوووووووووي تقووووووووودمها الوحوووووووووودة  

للجمهوووووووووووور، والوووووووووووودورات 
التدريبيووة وورش العموول التووي 

 الوحدة.بتعقد 

رئيس المعيار 
 وفريق العمل

0/02/0202 12/00/0202 0912 02412 -  01422 

عقوووود مووووؤتمر سوووونوي  - 4-0-0

 لدعم الوحدة

رئيس المعيار 

 وفريق العمل

 
0/0/0200 
0/00/0200 

0/00/0200 
0/00/0201 

0/00/0204 

 
12/0/0200 
12/00/0200 

12/00/0200 
12/00/0201 

12/00/0204 

1402 00112 09122 49222 

اعداد دراسة عن تطوور  -4-0-1
 عوقات بالوحدة .العمل والم

 
 
 

 
 

 
 
 

رئيس المعيار 

 وفريق العمل
0/4/0200 12/2/0200 0202 0142 - 1922 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

 الغايات

 الهدف المحدد
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من  من الجامعة

 عالمشرو

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

4-
 

سية للكلية
سا
أل
و البنية ا

ت المادية 
تنمية القدرا

 

 

وحييييييييييييييييييدة  -ب

المشيييييييييروعات 

بالكلييية مطيييورة 

وقيييييادرة علييييييى 

الحصيييول عليييى 

 المشروعات

توودريب اعضوواء هيئووة  - 4-0-1

التووووودريس علووووووى مهووووووارات 
التقدم للمشواريع المعلون عنهوا 
مووون جهوووات تمويووول البحووووض 

 العلمي بالداخل والخارج

رئيس  أ.د/
المعيار 
 وفريق العمل

0/00/0202  0/0/0200  0202 1112 - 0122 

زيوووادة عووودد  - 0

مقترحوووووووووووووووووات 
المشووووووووووروعات 
المقدموووووووة مووووووون 

اعضوووواء هيئوووووة 
التودريس بالكليوة 

لجهووات التمويوول 
 الخارجية 

ارتفووووووووووووواو  -0 

نسووووووووووووووووووووووووووووبة 
المقترحووووووووووووووات 

الناجحووووووة موووووون 
جملووووووووووووووووووووووووووووة 
المقترحووووووووووووووات 

المقدمووة لجهوووات 
التمويوووووووووووووووووووووول 

الخارجية لتصل 
% 22الوووووووووووووووى 

 ية المشرووبنها

زيادة الموارد -1
الذاتية للكلية 

 % سنويا 02

 

ورش عمووووول  1عقووووود  - 4-0-9
للتعريوووووووووووووووو  بووووووووووووووووأنواو 

المشوروعات والمونح المقدمووة 
موووووون الجامعوووووووة والجهوووووووات 

 األجنبية

" " 0/0/0200  0/1/0200  0002 0412 - 4222 

تقووووديم الوووودعم الفنووووى  - 4-0-02
العضووووواء هيئوووووة التووووودريس 
م الوووووووووراغبين فوووووووووى التقووووووووود

 للمشروعات

" " 0/00/0202  0/00/0204  2102 1042 04422 01122 

دة متابعة وضبط جو - 4-0-00
 تنفيوذ األنشوطة مون قبول لجنوة

ضبط الجودة ومتابعوة األداء 
 بوحدة الجودة

أ.د/ مدير 
الجودة وفريق 

 العمل

0/0/0202  
12/00/

0204 
- - - 

مراجعة 
دورية كل 

ثالثة 
 أشهر
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 

.المساھمة في التنمية المتكاملة للمجتمع  :خامسةالغاية ال  
 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

مؤشرات  مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 النجاح

 
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

 
5-
 

ي التنمية
ھمة ف
سا
الم

 
ع
جتم
المتكاملة للم

 

5-1 - 

النهيييييييييييييييو  

بالبحث العلمي 

الهييييييييييييييييييادف 

والوصول اليى 

مخرجيييييييييييييييات 

تطبيقييييييييييييييييييية 
وتشييييييييييييييييجيع 

االبتكييييييييييييارات 

 العلمية

الخطيييييييييييييييييية  -ا

البحثيييية للكليييية 

معتمييدة وتتسييق 

مييييييييع الخطيييييييية 

البحثيييييييييييييييييييييييية 

 للجامعة.

وجييييييييود ألييييييييية 

معتمييدة ومعلنيية 

لمتابعييييية تنفييييييذ 

أنشيييطة البحييييث 

 العلمي بالكلية

 ورش عمووول 02عقووود  - 2-2-0

من أجل رفوع وعوي أعضواء 
هيئوة التوودريس بكيفيووة إعووداد 

 الخطط البحثية لألقسام

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 0422 1022 - 0222 

خطوووووة بحثيووووووة  -0

معلنووووة ومعتمووووودة 
للكليووة فووي الوقووت 

 المحدد

خطوووووط بحثيوووووة  -0
معتموووودة ومعلنوووووة 

لألقسووووام تتوافووووق 
وتتكامووووووول مووووووووع 

الخطوووووة البحثيوووووة 
يوووة وتسووووليمها للكل

 في الوقت المحدد

تنفيوذ موا ال يقول  -1
% مووووون 22عووووون 

الخطوووووة البحثيوووووة 
فووووي خووووالل موووودة 

 المشروو

ارتفوواو النسوووبة  -4
المئويووة لووألوراق 

البحثيوووووة العلميوووووة 
التي قبلت للنشور، 

إعووداد الخطووط البحثيووة  - 2-2-0
هوووووا مووووون باألقسوووووام واعتماد

مجوووالس األقسوووام وتسوووليمها 

إلووى وكيوول الكليووة للدراسووات 
 العليا

"   " 0/4/0202 12/2/0202 - - - - 

إعووداد الخطووة البحثيوووة  - 2-0-1

للكليوووة ومراجعتهوووا والتأكوووود 
مووون تكاملهوووا واتسووواقها موووع 

الخطوووووة البحثيوووووة للجامعووووووة 
واعتمادها مون مجلوس الكليوة 
ومجلووس الجامعووة وتوزيعهووا 

 العلمية. على األقسام

" " 0/1/0202 12/9/0202 0002 1042 - 2422 

إعووووداد طوووورق آليووووات  - 2-0-4
متابعووة وتقيوويم تنفيووذ الخطووة 

البحثيووووة للكليووووة واعتمادهووووا 
وإعالنهوووا وتوزيعهووووا علووووى 

 األقسام

" " 0/02/0202 
12/02/

0202 
202 112 - 0122 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

مؤشرات  مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 النجاح

 
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

تقيووويم ومتابعوووة تنفيووووذ  - 2-0-2 
الخطوووووة البحثيوووووة باألقسوووووام 

ورفع التقوارير لوكيول الكليوة 
للدراسوووووات العليوووووا التخووووواذ 

 الالزم

" " 0/02/0202 
12/00/

0204 
0222 1222 2222 02222 

أو نشوووووورت فووووووي 
مجوووووالت دوليووووووة 

% 12لتصول إلوى 
 بنهاية المشروو

عقود موؤتمرات سونوية  - 2-0-0
مووووووووؤتمرات( لعوووووووورض  2)

األبحاث التي تمت في أطوار 

 الخطة البحثية للكلية 

" " 

0/00/0202 

0/02/0200 

0/02/0200 

0/02/0201 

0/02/0204 

12/0/0200 

12/00/
0200 

12/00/
0200 

12/00/
0201 

12/00/

0204 

1222 02222 00222 42222 

 

قاعيييييييييييييييييدة  -ب

بيانييات لألبحيياث 

 العلمية بالكلية 

إنشاء واستيفاء قاعودة  - 2-0-1
ورقيوووووووووووووة /  –بيانوووووووووووووات 

للبحوووض العلموووي  -إليكترونيووة
 بالكلية.

استيفاء قاعدة البيانات  - 2-0-1

اإلليكترونيووة للبحووض العلمووي 
الكليوة مباشورة مون أعضواء ب

 On lineهيئة التدريس 
تنشووويط موقوووع الكليووووة  - 2-0-9

بقواعووووود بيانوووووات األبحووووواث 

العلميووة بالكليووة بحيووض تمووأل 
تسوووتوفي بواسوووطة أعضووواء 

 on lineهيئة التدريس 

" " 0/0/0202  12/0/0202  0202 1142 - 0422 

قاعووودة بيانووووات  -0
للبحووووض العلمووووي 

 بالكلية.
اسووتيفاء وضووع  -0

موووووووووووووووون % 12

أبحوواث أعضووواء 
هيئووووة التوووودريس 

علوووووووى قواعووووووود 
 البيانات بالكلية 

ارتفاو مستوي  -1

رضوووا البووواحثين 
المتعوووواملين مووووع 

 قاعدة البيانات 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

مؤشرات  مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 النجاح

 
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

ورش عمول  02عقد  - 2-0-02 
باألقسام لتدريب أعضاء هيئة 

التووودريس علوووي كيفيوووة إدخوووال 
البيانووووات الخاصووووة بأبحوووواثهم 
العلميووووة علووووى موقووووع الكليووووة 

مركووووووووووز بالتعووووووووواون موووووووووع 
االتصوووووووواالت والمعلومووووووووات 

 بالجامعة

" " 0/0/0202  12/0/0202  0222 1222 - 2222 

 

متابعوووووووووة إدخوووووووووال  - 2-0-00
البيانوووات الخاصوووة باألبحووواث 

العلميوووووووة ألعضووووووواء هيئوووووووة 
التووووودريس ورفووووووع التقووووووارير 
لوكيول الكليووة للدراسوات العليووا 

 التخاذ الالزم 
 

 
 

" " 0/1/0202 
12/00/

0202 
- - - - 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

مؤشرات  مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 النجاح

 
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

 

عمييييييييييييييييييل م -ج

البيولوجييييييييييييييييا 

الجزيئية ومعمل 

الكمييييييييييييييييييييييياء 

المركييييييييييييييييييزى 

بالكليييية محييييدث 

خيييدم ومجهيييز وي

الخطييية البحثيييية 

للكلية واألقسيام 

ورسيييييييييييييييييييييائل 

المسيييييييييييييييجلين 

لطيييييييييييييييييييييييييالب 

الدراسات العليا 

وبالمشيييييييييييروع 

 البحثى الطالبى

 

تعيووووووووين المووووووووووارد  - 2-0-00
 4البشووورية بالمعمووول وهووووي 

لكوووول  0فنوووي معموووول بواقووووع 
 معمل 

 التي :يتم اختيارهم طبقا ل

حصوووووووولهم علوووووووى شووووووووهادة  -أ
البكووووووالوريوس موووووون كليووووووه 

العلوووووووم أو المعهوووووود الفنووووووي 
الصووووووووووووحي أو الكليووووووووووووات 

 المناظرة.

حصووووووووولهم علووووووووى دورات  -ب
تدريبيوووووه متخصصوووووة فوووووي 

أنشووووووطه المعموووووول السووووووابق 
 ذكرها

خبووره فووي مجوواالت المعمووول  -ج

المركوزي أو معاهود البحووث 
 أو الوحدات البحثية

أ.د/ رئيس 
المعيار 
 ملوفريق الع

0/0/0202 
12/00/

0200 

  

  

زيوووووووادة عوووووووودد  -0
معووواوني أعضووواء 

هيئووووووة التوووووودريس 
المسووووووووووووووووووووووجلين 
للماجسووووووووووووووووووووتير 

والووودكتوراه الوووذين 
يعملوووووووووون فووووووووووي 

المعموول المركووزي 
% 02بمعووووووووووووودل 

زيووادة عوون السووونة 

 السابقة
أداء األنشووووووووطة  -0

فووووووووووي أوقاتهووووووووووا 
 المحددة

ربووووووط المعموووووول  -1
المركووووووزي بكوووووول 
األنشطة اإلعالمية 

 للكلية
شراء االجهوزه التوى  - 2-0-01

ترفوووووووووع مووووووووون اداء معمووووووووول 
 .البيولوجيا الجزيئية 

" " 0/1/0202 12/1/0200 10122 010092 -  121222 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد

 

 الية التنفيذ
 مسئول التنفيذ

مؤشرات  مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 النجاح

 
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

شراء االجهوزه التوى  - 2-0-04 
اداء معموول الكميوواء ترفووع موون 

 المركزخ.
 
 

 
 

 
   

" " 0/1/0202 12/1/0200 
 

29402 211412 -  010111 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 مسئول التنفيذ الية التنفيذ المخرجات / العائد الهدف المحدد الغايات

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 من الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

 النهاية البداية

2-
 

ي التنمية المتكاملة 
ھمة ف
سا
الم

ع
جتم
للم

 

 

البحث العلمي  -د 

في دعم  يساھم

وتعزيز العملية 

التعليمية من خالل 

المشروعات 

البحثية المدرجة 

 للفرقة الخامسة

ربوووط خطوووة البحوووض  - 2-0-02

العلموووي بالكليوووة بخطوووة خدموووة 
 المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 122 0022 - 0222 
نموووووووواذج مووووووووون  -0

 األبحاث الطالبية 

ت تسوووووووووووووووووجيال -0
 لعروض طالبية 

وجود نماذج من  -1
المشوووووووووووووروعات 

البحثيوووووة تعكوووووس 
مووووودخ ارتباطهوووووا 

 بالمجتمع

ورش عمووول  4عقووود  - 2-0-00

لوووودعم صوووولة البحووووض العلمووووى 
بالبيئووة المحيطووة وفووق الخطووط 

 الخاصة بذلك.

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/4/0202 12/2/0202 1022 4122 - 1222 

عات دعووووم المشووووورو - 2-0-01

البحثيوووووووة لطوووووووالب مرحلوووووووة 
 البكالوريوس 

أ.د/ رئيس 

المعيار 
 وفريق العمل

0/0/0202 
12/00/

0204 
0222 02222 04222 42222 

 
متابعة وضبط جودة  - 2-0-01

تنفيووذ األنشووطة موون قبوول لجنووة 
 بط الجودة .ض

أ.د/ مدير 

 الجودة

 فريق العمل

0/0/0202 
12/00/

0204 
- - - - 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

            

 الية التنفيذ المخرجات / العائد الهدف المحدد الغايات
مسئول 

 التنفيذذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

5-
 

ع
جتم
ي التنمية المتكاملة للم

ھمة ف
سا
الم

  
 

تطيييييوير  -5-1

اركة المشييييييييييي

المجتمعييييييييييية 

وتقييييييييييييييييييييديم 

خيييدمات وفقييياً 

إلحتياجيييييييييييات 

 المجتمع.

ادارة شيييييييييئون   -1

تنمية البيئة وخدمية 

 المجتمع وتشمل: 

قسييييييييييييييييييم الدارة  -

 القوافل الطبية

قسييييييييييييييييييم الدارة  -

 مؤتمرات الكلية

لجنييييييية شييييييييراكة  -

اكاديمييية مجتمعييية(  

تضيم قييادة المجتمييع 

وذوي الصلة لوضع 

 ت أليا

 

ة إعوووووداد مقتووووورح ادار - 2-0-0
شوووئون تنميوووة البيئوووة وخدموووة 

المجتمع يتضمن اللرض مون 
إنشائها ودورها في االرتفواو 

بالمسوووووووووووتوخ األكووووووووووواديمي 
والخوووووودمي للكليووووووة والمهووووووام 
المسووووونده اليهوووووا واجوووووراءات 

 العمل فيها

أ.د/ وكيل 
الكلية لشئون 
خدمة المجتمع 

 البيئةوتنمية 
 فريق العمل

0/0/0202 12/1/0202 0102 0212 -  4122 

مون اد الوحودة اعتم -0
مجلسووووووووي الكليوووووووووة 

 والجامعة 

رضووووواء ارتفووووواو  -0

أعضووووووووواء هيئوووووووووة 
التوودريس والعووواملين 
بالكليوووووة )المجتمووووووع 

الوووداخلي( والمجتموووع 
الخارجي عن العمول 

وانجوووووووووووازات إدارة 
البيئوووووووووة وخدمووووووووووة 

بنسووووووووبة  المجتموووووووع

 % سنويا02

ارتفووووووواو وعوووووووي  -1

المجتمووووووووووووووووووووووووووووووع 
بالسووولوكيات البيئيوووة 
الصوووووحيحة بنسوووووبة 

% فوووي الدراسوووة 12
 ثانية عن األولىال
ارتفاو نسبة رضاء  -4

المشوووووووواركين فووووووووى 
مووووووؤتمرات الكليوووووووة 

% سووونويا 02بنسووبة 
بعد تفعيل العمل بقسم 
 يةادارة مؤتمرات الكل

مراجعوووووووة المقتووووووورح  - 2-0-0
بواسووطة اإلدارة العليووا للكليووة 

واستيفاء التعديالت المطلوبوة 
واعتماده من مجلوس الكليوه و 
 تسوووكين االدارة الجديووودة فوووي

الهيكوول التنظيمووي العتمادهوووا 
موووون مجلوووووس الجامعوووووة موووووع 

 الهيكل التنظيمي

"    " 0/4/0202 12/0/0202 - - - - 

إعوووووووووداد المكوووووووووان  - 2-0-1 
المناسوووووووووووووب لوووووووووووووألدارة 

 -مكاتوووب  -4   وتجهيوووزه:
 -كراسووووووووي للمكاتووووووووب  4

 0-منضووووووووده للمناقشوووووووووة 

 0 –طابعووة  0 –كمبيوووتر 
شاشوة عوورض  –داتوا شووو 

 دوالب حووووائط لووووألورق –

كووووورس  1 –والمسوووووتندات 
 منضدة المناقشة 0-بعجل

موووظفين  1تسوكين   -1-0-4
 من المعينين مؤقتا باالدارة

"    "  0/1/0202 
12/02/

0202 
2222 02222 -  02222 
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 الية التنفيذ المخرجات / العائد الهدف المحدد الغايات
مسئول 

 التنفيذذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 من الجامعة النهاية البداية

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتي
 اجمالى

اضوووووووافة و كيلووووووووي - 2-0-2
شووووووووووووئون الطوووووووووووووالب و 

الدراسوووووات العليوووووا للجنوووووة 
شوئون البيئووة و عضوو موون 
نقابووة الصوويادلة و ممثليووين 

دويووووة و عوووون مصووووانع األ
نخبوووة مووون قوووادة المجتمووووع 

مثووووول أعضووووواء المجلوووووس 
 المحلي و ممثلي المحافظة

" " 0/0/0202 12/1/0202 - - - - 

وضوع خطوة للثقافوة  - 2-0-0

البيئيووة للطووالب والمجتمووع 
الخوووارجي وتنفيوووذها علوووى 

 ندوه( 02هيئة ندوات )

" " 0/0/0202 
12/00/

0204 
2222 00222 1222 02222 

ضووع خطووة لتنفيووذ و - 2-0-1

 قافله طبية 02
" " 0/0/0202 

12/00/

0204 
4222 0222 02222 12222 

دراسوووووات  2عقووووود  - 2-0-1 
مجتمعيوه لتحديوود أثوور ادارة 
شوووئون تنميوووة البيئوووة قبووول 

 وبعد انشاء االدارة
 

" " 

0/02/0202 
0/1/0200 
0/0/0200 

0/4/0201 
0/0/0200 

0/00/0202 
0/00/0200 
0/02/0200 

0/0/0201 
0/4/0204 

0022 1122 9222 02222 

ضوووووووووبط جووووووووووودة  - 2-0-9

األنشوووطة مووون قبووول وحووودة 
الجوووووودة بالكليوووووة )فريوووووق 
 متابعة أنشطة المشروو(

أ.د/ مدير 

الجودة وفريق 
 العمل

0/0/0202 12/00/
0204 

- - - 

مراجعة 
دورية 

كل 
ثالثة 

 أشهر
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 مسئول التنفيذ الية التنفيذ المخرجات / العائد الهدف المحدد الغايات

 مصادرالتمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ
مؤشرات 

 النهاية البداية النجاح
من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

2-
 
2

ع
جتم
ي التنمية المتكاملة للم

ھمة ف
سا
الم

 

وضييييييع  -5-3

مواثيييق ونظييم 

تتسيييم بالعييييدل 

والشيييييييييييفافية 

والمسيييييييييياواة 

ألخالقيييييييييييييات 

العمل والبحث 

 علميال

وجييييود ميثييييياق   -1

معتميييييد ألخالقييييييات 

العمييييييييل والبحييييييييث 

 العلمي

وحيييدة أخالقيييييات  -ا

المهنيية تعمييل علييى 

نشر ثقافة أخالقيات 

المهنييييية وتطبيقهيييييا 

بييين أعضييياء ھيئييية 

التدريس ومعاونيهم 

والطيالب والعياملين 

 بالكلية.

إعووداد مقتوورح الوحوودة  - 2-1-0
وأهووودافها وهيكلهوووا التنظيمووووي 

 ية تحديد مهامها الرئيس

أ.د/ رئيس 
 المعيار

 فريق العمل

0/0/0202 01/0/0202 0202 0142 - 1922 

 

وحوودة أخالقيووات  -0
المهنووووة واعتمادهوووووا 
مووون مجلسوووي الكليوووة 

 والجامعة
الئحوووووة داخليووووووة  -0

معتموودة توونظم عمووول 
 الوحدة

ميثووواق ومعوووايير  -1

ألخالقيووووات المهنووووة 
بكليووووووووة الصوووووووويدلة 

تتوافوق موع المعووايير 
المرجعيوووووة وقابلووووووة 

يق بالكلية وفوي للتطب

نسووووووووووو  ورقيوووووووووووة 
 والكترونية

وجوووووووووود آليوووووووووة  -4
للتعاموول مووع حوواالت 

 عدم المطابقة

وجووووووود ميثوووووواق  -2

اعتموووواد الوحوووودة موووون  - 2-1-0
مجلووووووووس الكليووووووووة ومجلووووووووس 

لهيكوووووول الجامعووووووة وضوووووومها ل
 التنظيمي للكلية  

"   "  0/1/0202 12/0/0202 -  - - 

وضوووووووع السياسوووووووات  - 2-1-1
الداخليوة واإلجوراءات المنظموة 

 وتوثيقها الوحدةلعمل 

" " 0/1/0202 12/4/0202 910 0424 -  0142 

 

 

دراسووووووووة المعوووووووووايير  - 2-1-4
األخالقيووة المرجعيووة المعمووول 
بها فى مجوال التعلويم الصويدلى 

بحوووووووض العلموووووووي وخدموووووووة وال
 المجتمع  

" " 0/1/0202 12/1/0202 910 0424 -  0142 

وضع ميثاق ومعوايير  - 2-1-2

األخالقيوووات المهنيوووة الخوووا  
 بالكلية واعتماده.

" " 0/02/0202 12/0/0200 0142 1202 - 2122 
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وضع آلية للتعامل موع  - 2-1-0

حوووواالت عوووودم المطابقووووة فووووى 
ألخالقيوووة االلتوووزام بالمعوووايير ا

 المهنية بالكلية 

 

 

" " 0/0/0200 09/0/0200 022 922 - 0222 

الممارسووووووووووووووووووووووات 

األخالقيوووووووة علووووووووى 
الموقوووع االلكترونوووي 

 للكلية 
ارتفووووواو وعووووووى  -0

 % من اإلدارة022

العليوووووووا ورؤسووووووواء  
األقسوووووووام بالكليووووووووة 

% من أعضواء 12و
هيئووووووووة التوووووووودريس 

% موووووووووووووووووووووون 12و

العووووووواملين بالكليوووووووة 
بالمعووايير األخالقيووة 

 المهنية للكلية
ارتفووواو رضووواء  -1

أعضووووووووواء هيئوووووووووة 

التودريس ألكثوور موون 
% عووووووووووووون أداء 22

 الوحدة 
انحفووووواض عووووودد  -1

الحوووواالت  المخالفووووة 

لمعوووووووووووووووووووووووووووووووايير 
المماراسووووووووووووووووووووات  
االخالقيووووة المهنيوووووة 

بعوووود تفعيوووول العموووول 
 بالميثاق

 

تصميم وطباعة ميثاق  - 2-1-1

ومعووووايير أخالقيوووووات المهنوووووة 
بالكليوة وعمول نسو  الكترونيوة 

منوووه ونشووورها بجميوووع أقسوووام 
 وإدارات الكلية  

" " 0/0/0200 12/4/0200 0422 1022 - 0222 

وضووووووووووووووع دليوووووووووووووول  - 2-1-1
رسوات األخالقيوة المهنيووة المما

علوى الموقوع االلكترونوي لكليوة 
 الصيدلة   

" " 0/4/0200 12/4/0200 - - - - 

 

نووووووودوات  02عقووووووود  -أ  2-1-9
ولقوووواءات مووووع اإلدارة العليووووا 

بالكليوووووة ورؤسووووواء األقسوووووام 
واإلدارات وأعضوووووواء هيئووووووة 
التووووودريس والعووووواملين لنشووووور 

المعلومات وزيادة الوعى عون 
فووي الجانوووب  أخالقووات المهنوووة

التعليموووووي والبحثوووووي وخدموووووة 

 المجتمع وتنمية البيئة
نوووودوات نصووووو   0عقوووود  -ب   

 سنوية 

" " 
0/2/0200  

0/0/0200  

0/00/0200  

12/00/0204  

 

 
 

0422 

 

 

 

 

 

2422 

 

4022 

 

00222 
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إجووووراء  دراسوووووات  -  2-1-02 

نصوووو  سوووونوية إلستقصوووواء 
واسووتطالو الوورأي مووع جميووع 

األطووراف المعنيوووة عوون مووودخ 
ليوووة الوحووودة فوووي مسوووتوخ فاع

تطبيووووق المعووووايير األخالقيووووة 

المهنيوووة بالكليووووة وعووون موووودخ 
التوزام أعضواء هيئوة التوودريس 

بالمعوووايير األخالقيوووة المهنيوووة 
بالكليووووووة وإعووووووداد التقوووووووارير 

 وتحليلها إحصائيا

" " 

0/2/0200  
0/00/0200  
0/00/0200  

0/00/0201  
0/00/0204  

12/0/0200  
12/00/0200  
12/00/0200  

12/00/0201  
12/00/0204  

0012 0922 4012 1122 

متابعة وضبط جودة  - 2-1-00
تنفيووذ األنشووطة موون قبوول لجنووة 
ضووبط الجووودة ومتابعووة األداء 

 لجودةابوحدة 

أ.د/ مدير 
الجودة وفريق 

 العمل

0/0/0202 12/00/0204 - - - 

مراجعة 

دورية 
كل 

ثالثة 
 أشهر
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علي االعتماد االكاديميالغاية السادسة: الحصول   
 

 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

6-
 

ي 
الكاديم

عتماد ا
ال
ي ا
عل
صول 
ح
ال

 

دعييييييييم  - 6-1

نظييييييييييييم ادارة 

ضيييمان جيييودة 

التعليييييييييييييييييييييم 

الصييييييييييييييييدلى 

بالكليييييييييييييييييييية 

والتأھييييييييييييييييل 

العتماد الكلية 

من قبل الهيئة 

القوميييييييييييييييييية 

لضييمان جييودة 

التعليييييييييييييييييييييم 

 واالعتماد

نظيييييييام مفعيييييييل  -ا

لضييييييييبط جيييييييييودة 

أنشيييطة مشييييروع 

التطيوير المسييتمر 

والتأھيل لالعتماد 

بواسيييييطة وحييييييدة 

 ضمان الجودة

تووووفير المكوووان المالئوووم   - 0-0-0

وتووووووووفير  الدارة المشوووووووروو
الموووارد البشووورية( والمعووودات 

 الالزمة  

أ.د/ رئيس 

 المعيار
 فريق العمل

0/1/0202  12/1/0202  1122 1122 - 00122 

%  12تنفيوووووووذ  -0

األنشووووووطة بدقووووووة 
وبناء  على الخطوة 
الموضوووعة وفوووي 

 أوقاتها المحددة
  
% 12تحقيووووووق  -0

مووووووون مؤشووووووورات 
النجووووواح الخاصوووووة 
بكووول مخووورج مووون 
مخرجووووووووووووووووووووووات 

 المشروو

عقوووود موووووؤتمر موسوووووع   - 0-0-0

لالعووالن عوون بوودء المشووروو 
وأنشووووطته ثووووم عقوووود مووووؤتمر 

ل عالن عن التقدم في أنشوطة 
المشوووروو ثوووم موووؤتمر ختووووام 

 مؤتمرات( 1المشروو )

"   "  
0/0/0202  
0/00/0202  

0/00/0200  

12/0/0202  
12/00/0202  

12/00/0200  

9002 01142 - 00922 

اعوووووداد خطوووووة لمتابعوووووة  - 0-0-1
المشووروو واجووراءات  أنشووطة

ضوووووبط الجوووووودة باالسوووووتعانة 

باستشوواري فووي ضووبط جووودة 
 األنشطة الداخلية

" " 0/0/0202  12/0/0202  0042 1102 - 2022 

تنفيوووووذ خطوووووة المتابعوووووة  - 0-0-4

 لضبط جودة أنشطة المشروو
" " 0/0/0202  12/00/0204  22202 12142 

02042

2 

01012

2 

تنفيوووووذ خطوووووة المتابعوووووة  - 0-0-2
لضبط جودة أنشطة المشروو 
باالسووووووووووتعانة بمووووووووووراجعيين 

 خارجيين 

" " 0/0/0202  12/00/0204  1022 02122 02222 01222 

دراسوووووة أثووووور أنشوووووطة  - 0-0-0
المشووروو علووى جووودة التعلوويم 

الصووووويدلي والبحوووووض العلموووووي 
 وخدمة المجتمع.

" " 0/1/0200  12/02/0200  0022 1022 -  2022 
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 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

 

إعتمياد الكلييية  -ب

الهيئيييييييييية  ميييييييييين

القوميييية لضيييمان 

 جودة التعليم 

 

نشوووووور الوووووووعى بووووووين   - 0-0-1
أعضوووووووواء هيئووووووووة التوووووووودريس 

والعوواملين بالكليوووة عووون معوووايير 
ورش  02الهيئووووة عوووون طريووووق 

 عمل وندوات 

عقوووود مووووؤتمر تمهيوووودي  - 0-0-1
ألعووالن اجووراءات التقوودم بطلووب 

 اإلعتماد من الهيئة.

" " 0/1/0202  12/2/0200  4042 0902 - 00022 

نشوووور الووووووعى  -0
عن معوايير الهيئوة 

بين ما ال يقل عون 
% موووووووووووووووووووون 22

اعضووووووواء هيئوووووووة 

التوووووووووووووووووووووووودريس 
ومعووووووووووووووووووواونيهم 

واالداريووووووووووووووووووين 
 وطالب الكلية

االنتهوووواء مووووون  -0

الدراسوووووة الذاتيوووووة 
 فى الوقت المحدد 

اسوووتيفاء موووا ال  -1
%  12يقوووول عوووون 

مون معوايير الهيئووه 

فووووووووي الدراسوووووووووة 
مووووووووع  –الذاتيووووووووة 

التركيوووووووز علوووووووي 
 المعايير الحاكمة

بووووووول ملوووووو  ق -4

اعتموواد الكليووة موون 
قبل الهيئة القوميوة 

لضوووووومان جووووووودة 
 التعليم واالعتماد

اعتماد الكلية من  -2
قبل الهيئوة القوميوة 
لضووووووومان جوووووووودة 
 التعلووويم واإلعتمووواد
 فى الوقت المحدد

عمووول الدراسووووة الذاتيووووة  - 0-0-9
وتحليلهوووا وتحديوووود نقووواط القوووووة 

والضوووووع  واعوووووداد المسوووووودة 
تصوووحيح ومراجعتهوووا األولوووى و
اإلنتهوواء موون الدراسووة  األخطوواء

الذاتيووووووة ومراجعتهووووووا واعووووووداد 
النسوخة النهائيوة منهوا وطباعتهوا 

وتوزيعهوووووووا علوووووووى كووووووول ذوي 
 الصلة.

" " 0/00/0202  12/1/0200  09422 09022 - 41222 

 

اعووداد خطووة التحسوووين  - 0-0-02
وعرضووها علوووى مجلوووس الكليوووة 

 لألعتماد

" " 0/4/0200  12/4/0200 1102 00412 - 02122 

التقوودم بملوو  االعتموواد  - 0-0-00
لتحديوووود موعوووود الزيووووارة ودفووووع 

 مصروفات رسوم االعتماد
تجهيوز ملوو  اإلعتموواد  - 0-0-00

 والتقدم به إلي الهيئة
 

تحديوووود ممثوووول الكليووووة  - 0-0-01
 لدي الهيئة في زيارة اإلعتماد.

 تسديد رسوم اإلعتماد  - 0-0-04

" " 0/1/0200  12/1/0200  02422 12022 - 20222 
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 الهدف المحدد الغايات
المخرجات / 

 العائد
 مسئول التنفيذ الية التنفيذ

 مصادر التمويل والتكلفة بالجنيه فترة التنفيذ

 مؤشرات النجاح
 النهاية البداية

من 

 الجامعة

من 

 المشروع

تمويل 

 ذاتى
 اجمالى

اإلسووووتعداد إلسوووووتقبال  - 0-0-02
 زيارة االعتماد

" " 0/1/0202  12/1/0200  4222 0222 - 02222 

ضوبط جوودة األنشووطة  - 0-0-00
موون قبوول وحوودة الجووودة بالكليوووة 
)إجووراء التعووديالت الالزمووة فووي 

 حالة طلب الهيئة لها(

أ.د/ مدير 
الجودة وفريق 

 العمل

0/0/0200 12/00/0200 - - - 

مراجعة 

دورية 
كل 

ثالثة 
 أشهر
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 جنيهاً    5483184=       تكلفة الخطة التنفيذية

                        + 

 جنيهاً     548318=    % تغيير فى االسعار14

 

ـــــى      =        جنيهاً   8131358االجمالــــــــ

 

 لتمويل مصادر ا
 

 جنيهاً   3111444.............. = مشروع التطوير المستمروالتأھيل لالعتماد -1
 

 جنيهاً   1386444ة ..................................................... = ـــــالجامع -1

 

 جنيهاً   1845358ة ( .............................. = ـــتمويل ذاتى ) موارد ذاتي-3

 

 التمويل و الميزانية
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 آليات نشر الخطة على الجهات المعنية:

ومديرية الصحة ة صيادلة يتم ذلك عن طريق نشرها على موقع الكلية االلكتروني للكلية على االنترنت و بارسال نس  منها إلى الجهات المعنية من الجامعة إلى نقاب

 .الشرقيةب

 آلية تحديث الخطة:

يستجد من أمور و ذلك من خالل المراجعة السونوية لمضومون هوذة الخطوة بلورض تحوديثها و تعوديلها و كوذلك يوتم هناك آلية لتحديض هذة الخطة بما يتناسب مع ما 

  االستعانة بخبراء في مجال التخطيط االستراتيجي لالستفادة من آراءهم و مشورتهم في كل ما يخص الخطة و تحديثها.

 

 االستيراتيجية:أليات ضمان طرق التقويم ومتابع استمرارية تنفيذ الخطة  

 .وجود نظام توكيد جودة التعليم الصيدلي بالكلية 

  .وجود نظام التوثيق والمعلومات 

  .وجود نظام المراجعة الداخلية المتبع بجميع االقسام العلمية واالدارية بالكلية 

 .نظام المراجعة والدعم الفنى بمركز ادارة الجودة بالجامعة 

 برنامج التطوير المستمر والتأهيل ل عتمادنظام التقويم والمتابعة التابع ل. 

 تنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية المشاركة الفعالة لالدارة العليا والقيادات بالكلية فى تنفيذ ومتابعة 

 

 ضمانات و توصيات مستقبلية للخطة االستراتيجية للكلية في ضوء وحدة ضمان الجودة : 

 رار على القضايا االجتماعية والتنموية للمجتمع، ومنطلقةالبد للكلية أن تبقى منفتحة باستم     

 من احتياجاته ومطالبة في ظل التوجهات القومية المعاصرة ومعبرة عن مطالب التقدم والثورة

 العلمية التكنولوجية.
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 ا:بعوامل وضمانات أھمه لك فإن أية طموحات تخطيطية مستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة للكلية ستظل رھناً اذل

 فعلية للتنفيذ والمتابعة. إيمان القيادات األكاديمية واإلدارية بهذه الخطط وتحويلها لبرامج عمل واتخاذ إجراءات 

 بما يرس  تأكيد الجودة. تليير "الثقافة األكاديمية" على نحو يعيد النظر في المعايير والمفاهيم التي درجنا عليها 

 الكلية؛ فكرا ، وتمويال ، وتنظيما ، واستخداما . "تعظيم مشاركة المجتمع المدني" في أنشطة 

 الذاتية للكلية تعظيم االستخدام المكث  والمخطط للموارد المتاحة بما يقود إلى تحسين وزيادة الموارد. 

 التعلم قيقية العليا لنتائجاستخدام أساليب تكش  عن القدرات الح الستمرار في التحول في أساليب تقويم الطالب من مستوخ االمتحانات التقليدية إلىا . 

 ، وتفجير الطاقات اإلبداعية لديهم تدعيم توفير أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعلة لتدريب الطالب على التعلم الذاتي . 

 واضحة لتحقيق هذا التقييم بلورة أسس ونظم لتقييم األداء المهني والبحثي ألعضاء هيئة التدريس ووضع مقاييس . 

 للدعم والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة من خالل  علة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكلية بما يضمن والءهم وجذبهمإيجاد آلية فا

 . الخريجين جمعية

  الصويدلية الرعايوة  وبشكل ملموس في تحسين نوعية تعلويم بأن يساهموا إيجابيا ، جامعة الزقازيق –بكلية الصيدلة يلتزم أعضاء هيئة التدريس ،

إلى أن يكونوا دائما  ألكاديمية المحلية ، ويسعى أعضاء هيئة التدريس بالكلية ر اواالرتقاء بنوعية الخريجين ، وتحسين عمليات التعلم وفق المعايي

 .نماذج مميزة تدعو للفخر واإلعجاب –وجماعيا  فرديا –

 جودة العملية التعليمية. ية قد يؤدي إلي خفضاإلدارة العليا ال تدعم أو تعتمد أي مقترح من األقسام العلم 

  بالبحض العلمي وبعيدا  عن عملهم التقليدي. % من وقتهم في عمل يتعلق 02أعضاء هيئة التدريس علي األقل  يستقطعيجب أن 

  المنطقة. بلض النظر عن من هم منافسيهم في  للتميزيجب أن تسعي المؤسسة 
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 إدارة المخاطر
ذلك مجال التوصل لمنع الخطر ، التقليل من حجم الخسائر عند حدوثه ومنع تكراره وتدبير األموال الالزمة للتعويض عن الخسائر ويمكن أن يتم  إدارة المخاطر هو

 بدراسة أسبابها والهدف من إدارة المخاطر هو وضع أنسب سياسة لمواجهة المخاطر المتوقعة 
 للكلية فيما يلي: فيذ الخطة اإلستراتيجيةتم دراسة المخاطر والتحديات التي قد تواجه تن

 مخاطر سوق العمل ويتمثل ذلك في: -1

توقعات مجتمع احتياجات سوق العمل لتخصصات نادرة مثل الصيدلة النووية والصيدلة السريرية والصيدلة التكنولوجية وغيرها ويتمثل ذلك أيضا  في زيادة 

بصفة عامة والتعليم الصيدلي بصفة خاصة وفى زيادة المنافسة المتوقعة من التعليم الجامعي الخا  محليا   األعمال والطالب بالنسبة لجودة العملية التعليمية

 وإقليميا  ودوليا .
 

 مخاطر داخلية ويتمثل ذلك في: -1
 

  .وجود معارضة للتطوير ولتطبيق نظام الجودة واعتبار التخطيط مضيعة للوقت -

بخطوة محكموة لتنميوة مهوارات العناصور الموجوودة مون خوالل  .م بتنفيذ أهداف الخطة ويمكن التللب علي ذلوكعدم توافر الموارد البشرية المدربة للقيا -
 التدريب.

 عدم تالؤم البنية التحتية وأعداد هيئة التدريس مع أعداد الطالب.  -

 .مركزية القرار وعدم وجود الشفافية وقلة الثقة في القيادات -
 مخاطر مالية ويتمثل ذلك في: -3

 

 موارد المالية المتاحة للكلية من مصادر التمويل المختلفة.قلة ال -
 قلة الموارد من قبل قطاو األعمال والصناعة لتطوير البنية التحتية للكلية وتمويل األبحاث الخاصة بالتطوير واالبتكار .  -

 

 مخاطر تنفيذ ويتمثل ذلك في:  -4
 

 مركزية اتخاذ بعض القرارات على مستوخ اإلدارة العليا. -

 ة تحديد مؤشرات قياس جودة األداء بالنسبة لبعض المخرجات.صعوب -

 عدم مرونة اللوائح الموجودة في تلبية متطلبات تنفيذ الخطة. -
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 البدائل االستراتيجية
 

 الخارجية العوامل
 (O)الفرص 

 وجود منطقة صناعية واعدة -0
 وجود برامج جديدة -0
 و االعتمادإنشاء الهيئة القومية لجودة التعليم  -1

 زيادة أعداد الطالب الوافدين -4
وجوووود مركوووز تقنيوووة المعلوموووات و مركوووز ادارة  -2

 الجودة و المكتبة الرقمية بالجامعة

 الخارجية العوامل
 (T)التهديدات 

 ضع  مستوخ الطالب القادم من التعليم الثانوي -0
 متطلبات االعتماد -0
 المنافسة الحادة مع الجامعات الخاصة -1

 عدم مالئمة أعداد الطالب مع الموارد المتاحة -4
 هجرة العقول و االجازات الوجوبية -2

 ضع  رواتب أعضاء هيئة التدريس -0

 الداخلية العوامل
 (S)القوة  نقاط

 وجود هيكل تنظيمي موثق و معتمد -0
 كفاءة أعضاء هيئة التدريس -0

 مالئمة البرامج الدراسية الحتياجات سوق العمل -1
 ود وحدة ضمان جودة فعالةوج -4

حصوووووول الكليوووووة علوووووي مشووووواريع التطوووووووير و  -2
 المشاريع البحثية

 وجوووود خطوووة لخدموووة المجتموووع و تنميوووة البيئووووة -0
 مرتبطة باحتياجات المجتمع

SO 
إستراتيجية التوسع والنمو تستخدم لتحقيق أقصي 

 من الفر  قدر
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ST 
 إستراتيجية الثبات واالستقرار تستخدم القوة

 التهديدات للحد من

 االستيراتيجيات البديلة
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 الداخلية العوامل

 (W)الضعف  نقاط
عوودم تناسووب أعووداد أعضوواء هيئووة التوودريس مووع  -0

 أعداد الطالب للوصول للنسبة المرجعية
عودم مالئمووة مبوواني و مرافوق الكليووة الحتياجووات  -0

 التطوير
نقوووص كفووواءة العووواملين بالجهووواز االداريوووو عووودم  -1

 وجود كوادر شابة
لصوووورف الحوووووافز و المكافووووآت  ال توجوووود آليووووة -4

 للعاملين و أعضاء هيئة التدريس
 سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج -2
دور البحووث األكاديميوة فوي مواجهوة المشوكالت  -0

 المجتمعية
ضع  استخدام تكنولوجيا التعليم لتنمية مهارات  -1

 التعلم الذاتي للطالب

WO 

من تستخدم للتقليل  إستراتيجية التطوير والتحسين
 من الفر . نقاط الضع  من خالل االستفادة

WT 

 إستراتيجية االنكماش والتقليل
 تقلل من نقاط الضع  وتجنب التهديدات
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 استيراتيجية النمو و التوسع
 

                
                     
 فرص                    

 
 
 
 

 نقاط قوة      

 O)الفرص )
 ل  تجتي ما ق   اا .0

 ت  ي 
 تجتي    مج جيلي  .4
إا اس   هل     قتمل   .3

  جتي    تعالن ت  ل تماي
قلاي  ل ي ي        .2

   ت  يل 

تجتي م  ق تقال   .2
  معاتما  ت م  ق 
 ي      جتي  ت   م ت   

     مل   ا جامع 

 مؤشرات النجاح مسئولية التنفيذ االنشطة االهداف

 (Sنقاط القوة )
لل  م  م       مج   ي   .0

 ل تلاجا  لت    عمف
   اس  ل  اس الل     تي ل  .4
تجتي ت ي   ما  جتي   .3

  عا  
  تف    ال   ا  م ا ل   .2

   ت تل  ت   م ا ل      ثل 
تجتي الل ف تاخلم  متث  ت  .2

 معتمي

تجتي خ    خيم    مجتم   .2
 ت تامل     ل  

SO 
تلتخين   قت   ت قل  ل    

  ي  م      ص

 دددددد    دددددد  مج  -0

يلدددي   مدددا تعالملددد  ج
لدت  ن مد    تلاجدا  
لدددددت    عمدددددف  ددددد  

   مجتمددددددد    م دددددددل 
 

ي  لددد    تلاجدددا  لدددت   -

  عمددددددددددددف ت   مهدددددددددددددا    
  م اددددددت  تت   الددددددا  دددددد  

   خ لج

م  جعدددددددددددد     ددددددددددددد  مج  -
  ي  لددددددددل   مددددددددا ل قدددددددد  

   ت يل    م ات 

ت لف    ال     ت    تعالن 

 ت      

قلاي   ل  اف م  لت  -

   عمف  ا    خ لجل 
 ا   ملت ليل  قلاي   -

    ملتت    خ لج

 

 لدددتثما   دددي     -4  
ل  دددددددددداس الل دددددددددد  
  تدددددي ل   ت لدددددل  

 مدددددف خ ددددد  تدددددي ل  ت  -
تت لدددددد  أل  دددددداس الل دددددد  
  تددي ل  ت   هل دد    معاتادد  

ت لف    ال     ت    تعالن 
 ت      

 للاس  أل لان   عامل  ت 

 لتخي ن للا ل  -
 تجلا   تعان    يلث  ت ات

      عمال    تعالمل  
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  مهدا      اخ لد  ت 
   عمال   ا   

  اتهت   ملتت  لي  هن
 مدددددددف يت    تي ل لددددددد   -

أل  دداس الل دد    تددي ل  ت 

ل    معددددددداتالل  ت  لي  لددددددد
 اددددد   لددددددتخي ن  ألاخمدددددد  

 ل  ت تالددددددددددد    متا ددددددددددد  
  األ لان   عامل  ت  لي  ل  

تددي ل  ت ت ددجل  ل  دداس -

الل دد    تدددي ل   اددد   مدددف 
   مق      ل  ت تال 

  لي  ل 
م  ق تقال    معاتما  ت 

  لت ال 

 قلاي    ا      -
 تجتي مق        ت تال -
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 استيراتيجة الثبات و االستقرار
 

      
 
 

 تھديدات                       
 
 
 

 نقاط قوة          

 (Tالتھديدات )
 دعف ملدتت     ا د    قداين مد    تعاددلن  .0

   ثاات 
 ا ا   ل تمايمت  .4
   ماا ل     اي  م    جامعا    خا   .3
 ددين م  مدد  ل ددي ي    دد   مدد    مددت  ي  .2

   متا  
 الج     عقتف ت  لجاق     تجت ل  .2

  ت ت  ل  اس الل     تي ل   عف .2

مسئولية  االنشطة االهداف
 التنفيذ

مؤشرات 
 النجاح

 (Sنقاط القوة )
م  مدددددددددد     دددددددددد  مج   ي  لددددددددددل   .0

 مفل تلاجا  لت    ع

   اس  ل  اس الل     تي ل  .4
 تجتي ت ي   ما  جتي   عا   .3
  دددددتف    الددددد   اددددد  م ددددددا ل   .2

   ت تل  ت   م ا ل      ثل 
تجدددددتي الل دددددف تاخلمددددد  متثددددد  ت  .2

 معتمي

تجددددتي خ ددددد   خيمددددد    مجتمددددد  ت  .2
 تامل     ل  

 

TS 
 تلتخين   قت   ا ي م    تهيلي  

 لددددددتثما  جملدددددد   -
اقدا    قدت  للددتل اس 

اي ت مت ا دا   ل تمد
  قددي    اددد  ت قلددد  
  ماا لددددددددد   اددددددددد  

   ملتت    م ا 

  ل  دداس الل دد    تددي ل  تددي ل -
 ادد  م ددد ت ا   ادد      ددتف 

 تاملددد    مدددت  ي    ثلددد  ت تامتلددد 
   ل تل 

 لدددت ماف   ت ددددي     ملددددت يث   -

  ا هل ف   تاخلم   ا ال  
تتثل  جمل  لا د   ت  جد  س    -

م دددددت     قددددددي     ملللددددددل  ت 
 عالمل    ا ال    ت

تي ل  ل  اس الل     تدي ل  ت  -

  معددداتال  ليخددداف لامدددا  جيلدددي  
 دد    تعاددلن مثددف  لددتخي ن   ي تا ددت 

 دد    قا ددا    ي  لددل  ت   معامددف 
ت  لدتخي ن  لات ادد   اددتعان   ددل ت  
 ت ت تلف   مق     إ د     ت تالد 

ل لددددددا     ددددددد     مهدددددددا    
     م ات 

 
ت ي  تقتلن  -

 ألي س ت  ما  
    جتي

ت لف    ال   -

   ت    تعالن 
 ت      

 لدددددتل اس معددددددالل   -
 ل تمددداي ت   دددتف 

    ال   ا   ل تماي
   تجتي الل ف م -
تجتي لاما  جيلدي   -

  اتعالن  ل  ت تا 
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ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

 استيراتيجية التحسين و التطوير

 

             
 

 فرص                         
 
 

 نقاط ضعف        

 (Oالفرص )
 ما ق   اا ل  ت  ي  تجتي .0
 تجتي    مج جيلي  .4
إا دداس   هل دد    قتملدد   جددتي    تعادددلن ت  .3

  ل تماي
 قلاي  ل ي ي         ت  يل  .2

تجتي م  دق تقالد    معاتمدا  ت م  دق  .2
 ي      جددددددددتي  ت   م ت دددددددد      ملدددددددد  

  ا جامع 

مسئولية  االنشطة االهداف
 التنفيذ

مؤشرات 
 النجاح

 (Wنقاط الضعف )
ل ددددي ي ل  دددداس الل دددد   ددددين تاالدددد   .0

  تدي ل  مد  ل ددي ي    د    ات ددتف 

  اال     م جعل 
 ددين م  مددد  م ددداا  ت م   ددد     الددد   .4

 ل تلاجا    ت تل 
اقددددددص   دددددداس    عددددددامال   ا جهدددددداق  .3

  لي  لت  ين تجتي  ت ي   ا  
ل تتجددددي   لدددد    دددد ف    دددددت  ق ت  .2

  م ا دددآ   اعدددامال  ت ل  ددداس الل دددد  
   تي ل 

  ل   اخا جل   ل  اس الل     تي .2
يت      دت   أل ايلملد   عف ت علف  .2

    مت جه    م       مجتمعل 

 دددعف  لددددتخي ن ت ات تجلدددا   تعاددددلن  .2
  تامل  مها      تعان   ل ت   ا   

 
 

WO 
تلتخين     ص  اتقالف م  اقا  

    عف

ت دد  خ دد  تللالدددا  
 تقالدددف اقدددا     دددعف ت 
 لدتثما     د ص   متا دد  

 قلدددداي  ل دددددي ي ل  ددددداس 
      تي ل   ا  ال الل

مخا  ددددددد    جهدددددددا   -
  معالددد   امت  قددد   اددد  
تعلدددددددددل  لت  اتددددددددددي   

 ل  داس الل د    تدي ل 
 دددين تاالددد    معا جددد 

ل دددي ي الل ددد    تدددي ل  
 م  ل ي ي      

ت دددددملن  لدددددت لااا   -

 مع  ددددددددد   دددددددددد   ت 
للالددددددا    ثددددددت   ت 

  عقددددا    ماالدددد   ثددددن 
ت   للالا    ثدت   
ت   عقدددا  ت   تمايالددددا 

ا ت    اهدددددا ت تتثلقهدددد
  اجمل 

 قدددددي   تتت دددددتل   -
تعددددددات   ددددددل     الدددددد  
تماخما  لدت    عمدف 

تتلدددددددتل   ل  دددددددا  

  ملي    ال 
 أل لان   عامل 
ت لف    ال  

   ت    تعالن 
      

  ت ددددتف  االدددد   -
  م جعلددد   دددل   ددديي 
ل  دددددددددداس الل دددددددددد  

    تي ل  ت     
متثقددد  ت  للالددا  -

 معتمدددددددي  ت معاادددددددد 
 ثت   ت   عقا  ا
 ت ا لددددددا  متثقدددددد   -

    اتعات      ث 
امددددددددددددالج مدددددددددددد   -

 لا دد        لدد  ت 
 ت ل  ا    ع ت 

 



  
   
 

  
 

 

127 

 

ة  يدل ص ال ية  ل ق  ـ ك الزقازي عة  م جا  

   عامل 
ت ال دددددددا     لدددددددد   -

 تاملدد  مهدددا      دددتعان 

   ل ت 

قلددددداي  ل دددددي ي    ددددد     

   ت  يل 

 ل ددددد   ت   تلدددددتل  

ألا ددددددددد      الددددددددد  ت 
مما لدداتها   جلددي   دد  
   دددددددد  مج   تعالملددددددددد  

 م  اددد      دددا ت لت  
 ي  لدددددددا    عالدددددددا ت  

للدددددتق ا     دددددد   
   ت  يل 

ت ي    معاتما  

 ت    لااا 
ت ي  تقتلن  ألي س 
 ت  ما    جتي 

تجددددددددتي  دددددددد    -

ت  ددديل  مددد  خددددا ج 
جمهت لدددددد  م دددددد  
  ع  لدددددددد    دددددددد  مج 

    ددددددددددددددا ت لت  ت 
   ي  لا    عالا 

قلددددددداي    مدددددددت  ي  -
   ل تل 
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 استيراتيجية االنكماش والتقليل

       
 
 

 تھديدات                           
 
 
 

 نقاط ضعف          

 (Tالتھديدات )
 عف ملتت     ا     قداين مد   .0

   تعالن   ثاات 
 مت ا ا   ل تماي .4
  ماا لددد     ددداي  مددد    جامعددددا   .3

   خا  
 ددين م  مددد  ل ددي ي    ددد   مددد   .2

   مت  ي   متا  
الجدددددد     عقدددددددتف ت  لجددددددداق    .2

   تجت ل 

 تدددد  ل  دددداس الل دددد   دددعف  ت .2

   تي ل 

مسئولية  االنشطة االهداف
 التنفيذ

 مؤشرات النجاح

 (Wنقاط الضعف )
 ددين تاالدد  ل ددي ي ل  دداس الل دد    تددي ل   .0

مددددد  ل دددددي ي    ددددد    ات دددددتف  االددددد   
   م جعل 

 دددددين م  مددددد  م ددددداا  ت م   ددددد     الدددددد   .4

 ل تلاجا    ت تل 
اقص   اس    عامال   ا جهداق  لي  لدت  دين  .3

  ي   ا  تجتي  ت
ل تتجددي   لدد    دد ف    ددت  ق ت   م ا ددآ   .2

  اعامال  ت ل  اس الل     تي ل 
 ل   ل  اس الل     تي ل   اخا ج .2
يت      ددت   أل ايلملدد   دد   ددعف ت علددف  .2

 مت جه    م       مجتمعل 

 ددعف  لددتخي ن ت ات تجلدددا   تعاددلن  تاملددد   .2
   ل ت   ا    مها      تعان

 

 

 

WT 
ضع  و تجنب التقليل من نقاط ال

 التهديدات

معا جد  اقددا     ددعف 
ت ت تلاهدددا إ ددد  اقدددا  

 دت  ت  د  ا د    ت د  
لددتن تعخددلن اقددا    قددت  

 لددت اي   متجددتي  ت  ل
مددد     ددد ص   متا ددد  
لدددللي  إ ددد  تقادددلص 

   تهيلي  

ت دد  خ دد   لدددت  تلجل   -
  معا ج  اقا     عف

  لتل اس مت ا ا   ل تماي  -
 للدددددددت اي  مددددددد     الددددددد   -

 ت تالد    جلدي   ا جامعد   ل 
ت    الددد   تدددي ل  ت ت  لددددق 
ل  ددددداس الل دددددد    تددددددي ل  

للدددددددتخي ن لامدددددددا  تعادددددددن 
    ت تال 

 لدددتخي ن   مددددت  ي   ل تلدددد   -
   اامج    دلي    ل الال لد  
 دددددددي ن    الددددددد    ت تلددددددد  ت 

   عمال    تعالمل 
  ادددددد  تددددددي ل    عددددددامال  -

 لدددددددددددددددتخي ن  ألاخمددددددددددددددد  
 MIS  ل  ت تال 

ت ي  تقتلن 
ألي س ت  ما   

   جتي 
  أل لان   عامل 

ت لف    ال  -
   ت    تعالن 
 ت      

 
 لدددتل اس مت ا دددا   -

  ل تماي
تجددتي لامددا  تعاددلن  -

    ت تال 
قلداي   ديي   قا ددا  -

لجهددددق   –  ي  لدددل  

  م لتت  –  ع   
  مل ادد   ل  ت تالدد  -

    لان  لي  ل 
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